C:\wamp\www\msm\public\images\gallery\
205696 \
skrmbillede_2013-03-03_kl._18.56.37.png

C:\wamp\www\msm\public\images\gallery\205696\skrmbillede_2013-03-03_kl._18.56.37.png
www.oljan.fo
Jan Müller

03 - 03 - 2013

Havnarmaður - Reina luksus at arbeiða í norsku
oljuvinnuni
Greinarøð - Føroyingar í altjóða oljuvinnu. Kring allan heimin finna vit
føroyingar, sum arbeiða í olju- og frálandavinnuni. Men skulu vit finna nógvar
føroyingar, hundraðtals av teimum í hesum vinnum í útlandinum, so skulu vit
leita til grannan fyri eystan, Noreg. Og millum hesar finna vit eisini
havnarmannin Ólav Frederiksen, sum ikki dylur fyri, hvussu gott tað í
veruleikanum er at arbeiða í hesi vinnuni. Einki minni enn tað reina luksus
sigur hann so opinskáraður við oljan.fo, sum er farið út í heim at leita upp
føroyingar, ið arbeiða í olju- og frálandavinnuni. PAM Offshore Vit skulu tvey
ár aftur í tíðina fyri at finna løtuna, tá nýggja oljuævintýrið lat seg upp fyri
elektrikaranum og prentaranum Ólavi Frederiksen úr Havn. Ólavur hevur
roynt eitt sindur av hvørjum. Eftir at hava fingið sveinabræv sum elektrikari
arbeiddi hann hjá Einar Mikkelsen í fýra ár. Síðani fór hann at útbúgva seg til
prentara, og eftir prentaralæruna arbeiddi hann í 13 ár hjá Einars Prent og
Prenta. Tá Ólavur, sum brúkar nógv av frítíð síni til at taka myndir, hoyrdi um
nógvu frítíðina, sum føroyskir elektrikarar hava, tá teir fara til Norra at
arbeiða í oljuvinnuni, tók hann telefonina og ringdi til Mouritz Mohr, stjóra í
PAM Offshore at fregnast. Mouritz bað kann koma inn á gólvið og hálvan
tíma seinni hevði hann skrivað undir sáttmála at fara til Noregs at arbeiða.
Hetta var í mars 2011 og hevur hann verið hjá PAM síðani. Nú hann hyggur
aftureftir er hann væl nøgdur. Hann metir seg hava verið sera hepnan at hava
fingið henda einastandandi møguleikan. Ólavur er so bara ein av umleið 250
føroyskum handverkarum, sum í dag hava arbeiði í Norra, um somu tíð, sum
teir eru so mikið hepnir at kunna búgva í Føroyum. So væl trívist Ólavur í
sínum arbeiði í útlandinum, at hóast teir kunnu flyta frá einum arbeiði til
annað, so kennir hann tað so, sum hevur hann fast arbeiði. Og Ólavur
viðgongur, at hann er ómetaliga glaður fyri sítt starv í Norra. Tú arbeiðir úti í
tvær vikur og er so heima í tríggjar. Heima kanst tú gera alt fyrifallandi,
arbeiða heima við hús, taka myndir osfr. men ikki minst vera saman við
familjuni. Ólavur er giftur við Berghild Jacobsen, sum eisini arbeiðir í sama
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firma, nevniliga á skrivstovuni hjá PAM í Havn. Tey hava tvey børn, Pætur,
sum er 7 ár og Róaldur, sum er 1 ár. Føroyingar væl dámdir Og Ólavur er ikki
liðugur við superlativini. Ikki bert frítíðin er góð. Eisini lønin er góð. Og ikki
minst so er hann fegin um tað arbeiði hann tekst við í Norra. Í løtuni er hann
saman við 50 til 70 øðrum føroyingum í Ølen, har teir arbeiða umborð á
trimum ymsum oljupallum á skipasmiðjuni hjá Westcon, sum PAM hevur gott
samstarv við. Hesir eru Cosl Promoter, Leif Eiriksson og West Hercules. 'Eingin
ivi er um, at arbeiðsgevararnir eru glaðir fyri 42 ára gamla føroyingin, tí hann
er í dag fluttur upp á rangstiganum til at vera riggassistentur. Tvs. at hann er
vorðin partur av elektrikarateaminum umborð. Hetta gevur størri ábyrgd og
sjálvandi eisini meira nøgdsemi at arbeiðsgevararnir hava álit á einum.
Ólavur sigur, at føroyingar sum heild eru væl dámdir í Norra. Hetta m.a. tí at
tað er lætt at samskifta við føroysku handverkararnar, teir eru fleksiblir og
teir gera eitt gott arbeiði. Spurdur um hetta arbeiðið er nakað fyri aðrar
føroyskar handverkarar, sum antin hava ilt við at fáa arbeiði ella sum gjarna
vilja hava nýggjar avbjóðinar sigur Ólavur, at hann so avgjørt vil mæla øðrum
føroyingum at gera sum hann og fara til arbeiðis í norsku oljuvinnuni. Brúka
alla lønina í Føroyum Vit spurdu Ólav, hvat hann sigur til kritikkin, at fólk sum
hann, ið búgva í Føroyum, ikki rinda skatta her. Til tað sigur hann, at soleiðis
er dupultskattaavtalan við Norra nú einaferð. Men hann vísir tó um somu tíð
á, at alt hann forvinnur í útlandinum verður brúkt í Føroyum. Varð
alternativið t.d. einki arbeiði at hava í Føroyum og vera í ALS, so sigur tað seg
sjálvt, at fyri føroyska samfelagið er tað ein vinningur, um fólk sum hann
finna sær arbeiðsmøguleikar í útlandinum og brúka tað teir fortjena heima.
Sjálvur heldur hann tað tí vera í fínasta lagi, at eitt nú føroyskir handverkarar
fara til útlandið at arbeiða, ikki minst um einki ella lítið er at gera í Føroyum.
Frítíðin og lønin draga so eisini tann vegin. Vit kunnu heldur ikki liva av at
klippa hvørjum øðrum, leggur hann aftrat. Kunnu vit fáa væl lønt arbeiði í
útlandinum og brúka okkara stóru inntøkur í Føroyum, so eru vit eisini við til
at halda hjólunum í Føroyum koyrandi. Tað vildi verið fátæksligt, um allir
handverkarar vórðu noyddir til at vera heima og einki arbeiði var til mangar
av teimum. Tí er Ólavur eisini sera fegin um, at eitt felag sum PAM útvegar
føroyingum arbeiði í útlandinum. Hann hevur bara gott at bera hesi fyritøkuni
og heldur, at slíkar fyritøkur hava stóran týdning fyri Føroyar. Aðrar føroyskar
oljuvinnusøgur ?Oljuportalurin www.oljan.fo - vil fegin koma í samband við
føroyingar, sum arbeiða í altjóða oljuvinnuni bæði um okkara leiðir og úti í
heimi. Setið tykkum í samband við Jan Müller, jan@foib.fo. Og tit mongu,
sum kenna onkran í hesi vinnu, eru eisini vælkomin at venda tykkum til hesa
teldupostadressu og siga okkum frá persóni/um, sum tit vita um og kanska
kenna arbeiða í olju- og frálandavinnuni. Umframt at ríka okkara vinnu- og
mentanarsøgu kunnu slíkar persónssøgur eisini vera við til at eggja øðrum
føroyingum at útbúgva seg og finna arbeiði innan hesar vinnur. Myndir Ólavur Frederiksen til arbeiðis í norsku oljuvinnuni Hundraðtals føroyingar
arbeiða í norsku oljuvinnuni. Myndatøka - Ólavur Frederiksen

