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Thor við í spennandi verkætlan við Jan Mayen

Nú um dagarnar kom eitt av skipunum í flotanum hjá Thor heim av leiðunum 

við Jan Mayen. Tað var ikki eitt av fiskiskipunum við fullari last men eitt av 

veteranskipunum í frálandaflotanum, Thor Assister, sum í farnu við kom á 

Havnina eftir olju og aðrari útgerð til norska seismikkskipið Nordic Explorer, 

sum skjýtur seismikk á leiðunum við Jan Mayen fyri norska statin. Thor 

Assister fekk herfyri uppgávuna at vera partur av eini spennandi verkætlan, 

sum vónir eru til einaferð í framtíðini kann slóða fyri oljuleiting við Jan 

Mayen. Tað eru norskir myndugleikar, sum hava leigað PGS skipið Nordic 

Explorer til at skjóta seismikk í góðar tríggjar mánaðir. Thor reiðarríið í Hósvík, 

sum veruliga hevur gjørt ein vørr í altjóða seismikkvinnuni við sínum góðu 

tænastum og harvið hevur verið við at seta føroyska frálandavinnu á 

heimskortið, hevur leingi havt sera gott samstarv við PGS, eitt av teimum 

stóru og mest týðandi feløgunum í altjóða seismikkvinnuni. Tað hevur gjørt 

avtalu um at leiga út eitt av sínum skipum at vera bæði standby-og 

útgerðskip hjá Nordic Explorer. Ein uppgáva, sum skipið hevur víst seg at vera 

sera væl egnað til. Herfyri kom seismikkskipið á Havnina at gera klárt til ta 

stóru og spennadi uppgávuna. Norsku myndugleikarnir hava saman við PGS 

nevniliga gjørt av at royna Føroyar sum útgerðarstað fyri alla verkætlanina. 

Hetta er sum so eitt nýbrot fyri føroyska frálandavinnu og fyri Føroyar. Hervið 

sleppa føroyskar fyritøkur og tænastuveitarar sum heild at vísa, hvat teir 

duga til. Og riggar henda fyrsta verkætlan av sínum slag væl, so kann hon 

rudda slóð fyri øðrum líknandi uppgávum í framtíðini. Fyrsta stigið varð tí at 

gera út Nordic Explorer í Havn, áðrenn tað setti kós móti leiðunum við Jan 

Mayen. Hetta hendi fyri nøkrum vikum síðani, har skipið lá á Havnini í nógvar 

dagar og gjørdi klárt til at fara norður í hav. Nú var so tíðin komin hjá Thor 

Assister at fara til Føroya eftir olju og ymsari útgerð. Thor í Hósvík er eisini 

agentur fyri PGS. Oljan.fo nýtti høvi at vitja umborð á hesum fyri føroyska 

frálandavinnu sera spennandi og søguríka skipi, sum hevur arbeitt á fleiri av 

heimsins høvum, heilt úr heitari londum sum Papua New Guinea og 

Madagaskar til tað meira kalliga Arktis. Vit hava tosað við tveir av føroysku 

manningini, nevniliga skiparan og maskinstjóran. Tær samrøðurnar koma á 

oljan.fo í næstum. Myndir -  Thor Assister á Havnini eftir útgerð til 

seismikkskipið Nordic Explorer, sum skjýtur seismikk við Jan Mayen fyri 

norska statin. Myndatøka oljan.fo/Jan Müller
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