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Thor víða um á heimshøvunum

Reiðaríið Thor í Hósvík er ein av teimum føroysku fyritøkunum, sum hevur 

mest av sínum virksemi í útlandinum ella rættari á heimsins høvum. Við 

sínum 14 frálandaskipum rekur Thor eitt virksemi, sum neyvan hevði verið 

hugsandi fyri fáum árum síðani. Thorfólkini hava víst dirvi og treiskni til at 

royna nýggjar leiðir, og tí tók leiðslan í felagnum fyri fleiri árum síðani avgerð 

um breiðka um sítt virksemi til umframt fiskivinnuna eisini til at fevna um 

frálandavinnuna. Hetta hevur víst seg at vera ein røtt avgerð, tí í dag hevur 

fyritøkan frálandaskip kring allan knøttin úr Norðsjónum til Afrika og Brasilia. 

Umleið hálvtannað hundrað mans manna hesi skipini. Fyri at kunna fylgja 

gongdini í hesi vaksandi vinnuni kenna tey hjá Thor tað vera neyðugt at fylgja 

við, hvat hendir á marknaðinum og eisini hvat framtíðin hevur at bjóða. Tað 

var ein av orsøkunum til, at Thor aftur hesaferð var partur av føroyska 

básinum á oljumessuni Offshore Europe í Aberdeen í vikuni. Gunnbjørn 

Joensen, stjóri í Thor sigur við oljan.fo, at tey meta tað vera týdningarmikið at 

vera við til slíkar messur fyri at hava fingurin á pulsinum. Her hitta tey 

samstarvsfelagar, viðskiftafólk oo., sum kunnu hugsast at gera brúk av 

tænastunum hjá føroyska frálandareiðaríinum. Vit hava verið á messum í 

mong ár. Her koma vit í samband við kundar og við teir føroyingar, sum eru 

við á messuni. Tað hevur eisini týdning at vera saman við teimum í hesum 

oljukenda umhvørvinum. Gunnbjørn Joensen dylur ikki fyri, at felagið hevur 

havt nakrar brotasjógvar, men teir hava tey tíbetur lagt afturum seg. 

Umframt Thor er eisini enn eitt frálandareiðarí í Føroyum, Supply Service í 

Leirvík. Sjálvur heldur Gunnbjørn Joensen, at tað so avgjørt er pláss fyri 

tveimum slíkum reiðaríum, tí tørvurin er stórur á skipum í frálandavinnuni. 

Gunnbjørn Joensen heldur, at royndirnar tey hava bygt upp seinastu árini, 

eiga at koma væl við, tá oljufeløgini vónandi fara at finna olju og gass á 

føroyska landgrunninum einaferð í framtíðini. Mynd -  Gunnbjørn Joensen og 

Per Gulklett umboðaðu Thor á oljumessuni í Aberdeen. Her saman við 

stjóranum á Jarðfeingi, Petur Joensen. Myndatøka -  oljan.fo/Jan Müller
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