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Grønlendingar kunnu læra av Thor
Ein av føroysku fyritøkunum, sum grønlendingar hava fingið eygað á undir
stóru føroysku vinnuvitjanini í Nuuk, er frálandareiðaríið Thor í Hósvík. Blaðið
Sermitsiaq skrivar sera jaligt um føroysku fyritøkuna, sum í dag er ein altjóða
fyritøka, hvørs skip arbeiða á nærum øllum heimsins høvum. Tað var
Gunnbjørn Joensen, stjóri, sum kunnaði mongu grønlendsku vinnulívsfólkini
og politikararnar um væleydnaðu gongdina hjá felagnum frá at vera eitt
reiðarí í fiskivinnuni til í dag at arbeiða bæði í fiskivinnuni og frálandavinnuni.
Grønlenska blaðið heldur, at grønlendsk vinna kann læra av føroysku
royndunum innan oljuvinnuna. Sum nú er hugsa tær bara um at fáa lut í
teimum stóru oljuíløgunum, sum verða gjørdar í eina grønlendska oljuvinnu.
Fyritøkur eiga ikki at avmarkað sítt virksemi til Grønlands men eisini hyggja
úteftir eins og Thor hevur gjørt tað. Men byrjanin er ikki løtt, skrivar blaðið og
vísir til áhugaverdu framløguna hjá Thorstjóranum í Norðurlandahúsinum í
Nukk í gjár. Føroyska Thor er ein successøga, sum eigur at geva grønlendskum
vinnulívi íblástur heldur blaðið fyri og vísir til søguna hjá felagnum frá at hava
fáa fiskiskip til í dag eisini at hava frálandaskip í Europa, Afrika, Suðuramerika
og USA. Tá Gunnbjørn Joensen greiddi frá royndunum hjá Thor á stóru
vinnuráðstevnuni í Nuuk ávaraði føroyski vinnulívsmaðurin eisini
grønlendingar um at halda høvdið kalt og vísti á, at tað krevur bæði stórar
íløgur og tol at røkka langt á altjóða pallinum og so ikki minst at kunna halda
orð. Tú kemur ikki langt, um tú ikki heldur tað tú hevur lovað, segði
Gunnbjørn Joensen. Og hann gav eisini grønlendskum fyritøkum, sum ætla
sær inn í frálandavinnuna, tey ráð ikki at slaka uppá prísin fyri at fáa eina
avtalu. Tað ræður um at halda fast við tann prís tú hevur bjóðað frá byrjan.
Ráðini hann hevur til grønlendskar fyritøkur eru so eisini ikki at missa mótið.
Vit høvdu stórar útreiðslur í byrjanini, og vinningurin av okkara
offshorevirksemi fór fyrst at gera seg galdandi eftir 3-4 ár. Thor hevur í dag
ein árligan umsetning uppá 300 til 400 mill. kr., og felagið veksur
framhaldandi. Thor hevur so verið í tí hepnu støðu, at tað er fiskivinnan, sum
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hevur fíggjað ein stóran part av virkseminum. Nú er gongdin vend og er tað
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