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“Eg beri ongan ótta fyri at hava hesi fólkini sum eigarar av hesi fyritøkuni. Tvørturímóti
eri eg vísur í, at hesi fólkini vilja fyritøkuni tað allarbesta. Tað, sum frøðir meg mest, er,
at hetta er ein føroysk loysn. Og hetta eru fólk, sum hava bæði bein á jørðini,” segði
Mourtiz Mohr, stjóri á MEST, tá hann kunnaði síni starvsfólk um søluna av samtakinum til
nýggjar føroyskar eigarar nú um dagarnar.
Herfyri seldi EIK banki eina av Føroya størstu og mest søguligu fyritøkum, MEST, fyrr
nevnd Tórshavnar Skipasmiðja, til partafelagið Krúnborg í Havn, ein onnur ikki minni kend

og søgulig fyritøka í høvuðsstaðnum. Við hesum verður ein av landsins størstu
vinnufyritøkum verandi á føroyskum hondum.
Tá sølan varð avgreidd, og hon skuldi kunngerast vóru tað fyrst og fremst
tey tilsamans umleið 400 starvsfólkini hjá MEST og PAM, sum skuldu kunnast um hetta. Í
hesum sambandi vórðu starvsfólkini í Havn, í Runavík og á Skála savnað saman fyri at
verða tey fyrstu, sum frættu um søluna.
Bankar ikki eiga vinnulív
Oljan.fo var til steðar í kantinuni hjá MEST í Havn, tá stjórin Mouritz Mohr segði frá
søluni. Har var bæði spenningur og ovfarakæti í luftini, tá tíðindini vórðu kunngjørd og
aftaná rungaði lógvabresturin í høllini.
Stjórin var bæði greiður og virðiligur í síni kunning:
“Vit vita øll, sum hava starvast í MEST, summi leingi og summi stytri tíð, at MEST hevur
havt EIK banka sumeigara.Vit hava eisini vitað, at tað hevur verið ein eigari, sum ikki
hevur kunnað ella skulað átt okkum, men at EIK hevur átt okkum hevur ikki verið nakað
keðiligt ella ein bági.
Nú er tað einaferð so at bankar skulu ikki eiga vinnulív. Teir skulu fíggja vinnulív. So MEST
hevur verið til sølu leingi, og hava helst fleiri verið áhugað í fyritøkuni, og har tað kanska
ikki er vorðið til nakað. Slíkt hendir oftani sera skjótt og knappliga, tá tað kemur til at
selja.
Men nú hendi so tað, at MEST skifti eigarar. Nýggju eigararnir er partafelagið Krúnborg við
Beintu Jacobsen og synunum Sámal, Petur og Eiler Jacobsen. Tey hava so vegna Krúnborg
keypt alt MEST samtakið í Havn, í Vestmanna, á Skála og í Runavík.
Ole Gullborg, sum starvast í EIK, er og verður framhaldandi nevndarformaður í MEST
aftrat hinum nevndarlimunum, sum nú eru Eiler, Sámal og Petur.
Bæði bein á jørðini
Eg skal siga fyri meg sjálvan, at eg havi verið leingi í hesi fyritøkuni og kenni hesi
fólkini rættiliga væl, og eg kann bara bera teimum alt gott. Havi mangan sitið hinumegin
borðið, tá tey høvdu skip og serstakliga pápi teirra. Tað, sum frøðir meg mest, er, at
hetta er ein føroysk loysn. Og hetta eru fólk, sum hava bæði bein á jørðini.
Eg haldi sjálvur, at vit øll skulu taka væl ímóti nýggju eigarunum og ynskja teimum
vælkomnum og góða eydnu við keypinum.
Pallur á Skálafjørðin eitt risa framstig
Mouritz Mohr nevndi so eisini sáttmálan, sum MEST hevur gjørt um at fáa ein boripall inn á
Skálafjørðin til umvælingar.

“Tað er ein sera stór avbjóðing fyri okkum sum MEST-samtak at fáa ein boripall inn á
Skálafjørðin í næstu framtíð. Tað er bæði skipasmiðjuparturin í MEST og PAM, sum verða
ávirkað av hesum. Vit hava í dag 10 mans úti á pallinum og tilsamans umleið 20 fólk í
fyritøkunum báðum, sum eru knýtt at verkætlanini.Vit hava síðani í heyst verið í samskifti
við felagið, sum eigur pallin, og er tað er bygt upp eitt sera gott álit partarnar millum.
Tit kunnu bara ímynda tykkum, hvat tað hevur at siga fyri ikki bara okkum men fyri
Føroyar og fyri oljuídnaðin sum heild, tá vit fara at síggja pallin koma inn á Skálafjørðin.
Eg vil siga tað so, at um hann liggur tríggjar dagar ella tríggjar vikur, so vil hetta verða
eitt stórt framstig fyri okkum øll. Sjálvandi vóna vit, at hann liggur her so leingi til ber.
Fyri at tit skulu skilja, hvussu stórt hetta er so koma m.a.26 kavarar úr Norra og
Skotlandi og 13 mans úr Finlandi bara fyri at skifta tvær skrúvur. Og sum eg havi skilt tað
soverða so eisini tveir føroyingar við í kavaratoyminum.
Bara at vera við í slíkum haldi eg er stórt, og har mugu vit vísa, at vit duga okkara
handverk. Tí gera vit eitt gott arbeiði, so kemur kundin aftur.”
Bjørt framtíð
Petur Jacobsen, ein av eigarunum og nevndarlimunum í MEST eftir keypið segði eisini
nøkur orð á kunninarfundinum.
“Vit ynskja, at samtakið skal koyra á sama sunna hátt frameftir. Tann einasta broytingin
er tann, at vit tríggir brøðurnir eru komnir í nevndina, og annars ynskja vit, at framtíðin
verður bjørt fyri okkum øll.”

