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Thor selt supplyskip til Kanada
Føroyska stórreiðaríið Thor við heimstaði í Hósvík og hvørs skip arbeiða á
flestu av heimsins høvum, hevur eins og mong onnur reiðarí av hesum
slagnum vøkstur í sínum skjaldramerki. Og vøkstur og nýhugsan fylgjast at, tá
tað ræður um at endurnýggja sín flota, og hetta merkir eisini at kunna sleppa
sær av við skip, sum hava tænt fyritøkuni væl. Eitt slíkt stig tók fyritøkan nú
um dagarnar, tá hon gjørdi av at selja eitt av gomlu veteranskipunum í
frálandaflotanum, Thor Supplier, til Kanada. Skipið, sum upprunaliga varð
bygt í Kanada sum ankerhandlari varð seinni umbygt til supplyskip. Thor
keypti tað í 2005 og hevur tað tænt felagnum væl, sigur Gunnbjørn Joensen,
ein av stjórunum í tí støðugt vaksandi Thor-fyritøkuni. Vit fingu eitt tilboð,
sum vit ikki kundu siga nei til, og framtíðin er at fáa meira økonomisk skip og
hava eyguni eftir øðrum nýggjari skipum. Ikki minst tí at kappingin er so
ómetaliga hørð hevur tað týdning at hava tey bestu skipini. Og her hava vit
roynt at verið bevíst um týdningin nettupp at kunna bjóða tað besta fram.
Hóast oljuvinnan er gomul vinna og finst kring allan heim, og kappingin harvið
er hørð, so hevur tað eydnast Thor eftir bert stuttari tíð at funnið sær sína
ávísa rók at arbeiða á, nevniliga at veita support til seismikkskipini, sum jú
gera tað týðandi og avgerandi forarbeiðið fyri oljufeløgini, áðrenn tey seta
borin í undirgrundina. Gunnbjørn Joensen sigur, at henda seinasta skipasølan,
sum Thor er nøgt við, er eisini liður í eini framtíðar verkætlan at nýtímansgera
frálandapartin av Thorflotanum. Felagið rakti seymin á høvdið, tá tað fyri
nøkrum árum síðani fóru undir at byggja tvey spildurnýggj og serútgjørd
veitingarskip til seismikkvinnuna, Thor Alpha og Thor Omega. Hesi vóru
slóðbrótandi og hava fingið sera góð skoðsmál frá vinnuni. Tað eru hesar
góðu royndir, sum reiðaríið nú vil brúka rætt og skilagott. Onkrar ítøkiligar
ætlanir eru fyri framman, men Gunnbjørn Joensen heldur tað vera skeivt at
kunngera tær nú. (Lesið eisini á oljan.fo seinni samrøðu við Gunnbjørn
Joensen um Thorsøguna, framtíðina og skeiva hugburðin til vinnuna í
politisku skipanini.)
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