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Tórsborg og Supply Service góð reklama fyri Føroyar

Tórsborg er meira enn eitt nýtt skip í føroyska flotanum og Supply Service er 

meira enn ein fyritøka í menning. Hesi umboða eisini Føroyar og eru ein góð 

reklama fyri Føroyar  og tað frøist eg um, segði Johan Dahl, landsstýrismaður 

m.a. undir hátíðarhaldi fyri nýggjasta farinum í flotanum í 

Norðurlandahúsinum leygarkvøldið. Hann segði -  Hetta er fjórðu ferð, eg 

innan stutta tíð ynski einum nýggjum stásiligum fari hjá Supply Service 

vælkomið í okkara flota. Eg havi fyrr sagt, at Supply Service hevur gingið á 

odda í frálandavinnuni og hetta stásiliga farið er enn eitt prógv um, at tit eru 

framsøkin. Sum landsstýrismaður, avvarðandi frálandavinnuni havi eg bjartar 

vónir um, at hesin jaligi vøkstur heldur fram  og arbeiði eg fyri at skapa 

støðugar og tryggar karmar um hesa vinnuna. Tá vit skulu fáa eyga á nýggjar 

vinnumøguleikar, er trúgvin upp á egnar førleikar og trúgvin upp á framtíðina 

avgerandi. Í Supply Service hava tit trúð upp á, at frálandavinna er ein 

møguleiki í Føroyum. Í eini tíð, har heimsbúskapurin var í kreppu, høvdu tit 

kortini áræði og dirvi at gera risaíløgur, sum seinastur árini eru upp á 

samanlagt 1,4 milliard. Íløgurnar í hesi nyggju stásiligu skip - har stásiliga 

Tórsborg er tann seinasta i røðini  vísa so sanniliga, at tit hava trúnna upp á 

framtíðina  eina framtíð sum í frálandahøpi er avbjóðandi, spennandi og 

bjørt. Gott fólk í leiðsluni á landi og góð leiðsla og manning umborð á 

skipunum eru grundarlagið undir tykkara succes  tey hava verið avgerandi 

fyri, at hetta gjørdist ein sólskinssøga. Í handilsskapi av øllum slagi er tað 

galdandi, at veitir tú eina dygdarvøru og hevur nøgdar kundar, skapar tú 

fortreytirnar fyri vøkstri. Í frálandavinnuni eins og nógvum øðrum vinnum er 

álit millum veitara og kunda avgerandi  og Supply Service hevur seinastu árini 

megnað at uppbygt eitt umdømi sum ein dygdarveitari. Við eina 

valutainntjening upp á millum 220 og 260 mió. kr. um árið hevur virksemið 

hjá Supply Service sera jaliga ávirkan á føroyska búskapin. Og her skulu vit 

eisini hava í huga, at teir nógvu rakstrarkostnaðirnir, sum fiskivinnan annars 

hevur, sum t.d. oljukostnaðir, verða í frálandavinnuni goldnir av kundunum. 

Tí er umsetningurin hjá Supply Service nærum allur frá einari reinari 

tænastuvøru. Supply Service hevur yvir 100 fólk í starvi og eru hesi øll væl 

kvalifiserað føroysk arbeiðskraft. Her ímillum eru tað 24 mans, sum koma at 

starvast í nýggju Tórsborg. Tað er tí eyðsæð, at tit hava eisini jaliga ávirkan á 

føroyska arbeiðsmarknaðin. Tað er gleðiligt at síggja, at tit hava dugnaligar 

føroyingar í starvi og hesi eru tí verandi í landinum  í staðin fyri, sum vit síggja 

tað so ofta, at nógv av okkara dugnaligu sjófólkum fara av landinum at 

arbeiða. At vit sjálv hava slík feløg og skip i okkara samfelagi er eisini 

grundarlag fyri, at vit i framtíðini gera okkum galdandi í heimshøpi innan hesa 

vinnuna. Vit hava tað, sum skal til av vitan og hátøkniligum skipum innan 

frálandaøkið, tá vit eina ferð, vónandi um stutta tíð, sjálv verða ein olju- og 

ella gassframleiðandi tjóð. Vit skulu vera errin og stuðla slíkum 

undangongufólkum. Undangongufólk eiga at stuðlast og tað er neyðugt, at vit 

frá politiskari síðu skapa góðar karmar og góðar umstøður fyri at henda 

nýggja vinna okkara áhaldandi mennist. Eftir einum áhaldandi og miðvísum 

arbeiði er føroyska flaggið nú komið á hvíta listan hjá Paris Mou. FAS er 

okkara altjóða skipaskráseting, har skipini hjá Supply Service eisini eru 

skrásett. Tað er okkara aðalmál at tryggja, at FAS bjóðar bestu karmar og 

umstøður, so vit fáa enn fleiri slík skip at skráseta seg. Við tað, at vit hava eina 

dygdar skipaskráseting, er tað eisini møguligt at menna avleiddu vinnurnar til 

frálandavinnuna, sum eisini skapa størv á landi. Tórsborg er meira enn eitt 

nýtt skip í føroyska flotanum og Supply Service er meira enn ein fyritøka í 

menning. Hesi umboða eisini Føroyar og eru ein góð reklama fyri Føroyar  og 

tað frøist eg um. Eg havi fyrr sagt, at tit eru góðir ambassadørar fyri okkara 

land við hesum skipum. Við tykkara professionalismu í reiðarínum og umborð 

á skipum tykkara eri eg errin av tykkum og eisini eri eg errin, tá eg ferðist úti í 

heimi, at siga, tit eru eitt føroyskt reiðarí. Eg vil vegna Føroya landsstýri ynskja 

Gummuni, eigarum, leiðslu, skipara , manning og starvsfólkum hjartaliga til 

lukku við Tórsborg og Harrans signing og hepna hond í virksemi tykkara. 

Mynd -  Johan Dahl her saman við Osmundi Justinussen, ein av 

undangongumonnunum aftanfyri Supply Service og borgarstjóranum í Havn, 

Heðin Mortensen, sum fegnast um, at reiðarríið flytur itl Havnar. Myndatøka -  

oljan.fo/Jan Müller
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Tórsborg er meira enn eitt nýtt skip í føroyska flotanum og Supply Service er 

meira enn ein fyritøka í menning. Hesi umboða eisini Føroyar og eru ein góð 

reklama fyri Føroyar  og tað frøist eg um, segði Johan Dahl, landsstýrismaður 

m.a. undir hátíðarhaldi fyri nýggjasta farinum í flotanum í 

Norðurlandahúsinum leygarkvøldið. Hann segði -  Hetta er fjórðu ferð, eg 

innan stutta tíð ynski einum nýggjum stásiligum fari hjá Supply Service 

vælkomið í okkara flota. Eg havi fyrr sagt, at Supply Service hevur gingið á 

odda í frálandavinnuni og hetta stásiliga farið er enn eitt prógv um, at tit eru 

framsøkin. Sum landsstýrismaður, avvarðandi frálandavinnuni havi eg bjartar 

vónir um, at hesin jaligi vøkstur heldur fram  og arbeiði eg fyri at skapa 

støðugar og tryggar karmar um hesa vinnuna. Tá vit skulu fáa eyga á nýggjar 

vinnumøguleikar, er trúgvin upp á egnar førleikar og trúgvin upp á framtíðina 

avgerandi. Í Supply Service hava tit trúð upp á, at frálandavinna er ein 

møguleiki í Føroyum. Í eini tíð, har heimsbúskapurin var í kreppu, høvdu tit 
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bjørt. Gott fólk í leiðsluni á landi og góð leiðsla og manning umborð á 

skipunum eru grundarlagið undir tykkara succes  tey hava verið avgerandi 

fyri, at hetta gjørdist ein sólskinssøga. Í handilsskapi av øllum slagi er tað 

galdandi, at veitir tú eina dygdarvøru og hevur nøgdar kundar, skapar tú 

fortreytirnar fyri vøkstri. Í frálandavinnuni eins og nógvum øðrum vinnum er 

álit millum veitara og kunda avgerandi  og Supply Service hevur seinastu árini 

megnað at uppbygt eitt umdømi sum ein dygdarveitari. Við eina 

valutainntjening upp á millum 220 og 260 mió. kr. um árið hevur virksemið 

hjá Supply Service sera jaliga ávirkan á føroyska búskapin. Og her skulu vit 

eisini hava í huga, at teir nógvu rakstrarkostnaðirnir, sum fiskivinnan annars 

hevur, sum t.d. oljukostnaðir, verða í frálandavinnuni goldnir av kundunum. 

Tí er umsetningurin hjá Supply Service nærum allur frá einari reinari 

tænastuvøru. Supply Service hevur yvir 100 fólk í starvi og eru hesi øll væl 

kvalifiserað føroysk arbeiðskraft. Her ímillum eru tað 24 mans, sum koma at 

starvast í nýggju Tórsborg. Tað er tí eyðsæð, at tit hava eisini jaliga ávirkan á 

føroyska arbeiðsmarknaðin. Tað er gleðiligt at síggja, at tit hava dugnaligar 

føroyingar í starvi og hesi eru tí verandi í landinum  í staðin fyri, sum vit síggja 

tað so ofta, at nógv av okkara dugnaligu sjófólkum fara av landinum at 

arbeiða. At vit sjálv hava slík feløg og skip i okkara samfelagi er eisini 

grundarlag fyri, at vit i framtíðini gera okkum galdandi í heimshøpi innan hesa 

vinnuna. Vit hava tað, sum skal til av vitan og hátøkniligum skipum innan 

frálandaøkið, tá vit eina ferð, vónandi um stutta tíð, sjálv verða ein olju- og 

ella gassframleiðandi tjóð. Vit skulu vera errin og stuðla slíkum 

undangongufólkum. Undangongufólk eiga at stuðlast og tað er neyðugt, at vit 

frá politiskari síðu skapa góðar karmar og góðar umstøður fyri at henda 

nýggja vinna okkara áhaldandi mennist. Eftir einum áhaldandi og miðvísum 

arbeiði er føroyska flaggið nú komið á hvíta listan hjá Paris Mou. FAS er 

okkara altjóða skipaskráseting, har skipini hjá Supply Service eisini eru 

skrásett. Tað er okkara aðalmál at tryggja, at FAS bjóðar bestu karmar og 

umstøður, so vit fáa enn fleiri slík skip at skráseta seg. Við tað, at vit hava eina 

dygdar skipaskráseting, er tað eisini møguligt at menna avleiddu vinnurnar til 

frálandavinnuna, sum eisini skapa størv á landi. Tórsborg er meira enn eitt 
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menning. Hesi umboða eisini Føroyar og eru ein góð reklama fyri Føroyar  og 

tað frøist eg um. Eg havi fyrr sagt, at tit eru góðir ambassadørar fyri okkara 

land við hesum skipum. Við tykkara professionalismu í reiðarínum og umborð 
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heimi, at siga, tit eru eitt føroyskt reiðarí. Eg vil vegna Føroya landsstýri ynskja 

Gummuni, eigarum, leiðslu, skipara , manning og starvsfólkum hjartaliga til 

lukku við Tórsborg og Harrans signing og hepna hond í virksemi tykkara. 

Mynd -  Johan Dahl her saman við Osmundi Justinussen, ein av 
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