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Anderson , formaóurin í IIetlandsráÓnutn:

Olja i Foroyum kann
fáa stóran týdning
fyri Hetland
- Kann leingja um oljuvirksemió i Hetlandi. Oljuvinnan er stuttlivai5 og tí er neyðugt at fyrireika seg keldurnar torna, longu tá
Jógvam vifl KelJu kevur ruigvar streingur Her roynir
hann seg a fióhni á veisluJc>nur\inum h/á hetlandsráó-

bxrjað verður. Føroyingar standa ógvuliga sterkir, um teir nýta
kortini nvtt, sigur hann

num

Eftir Jústinus Eides\>aard

Føroyingarnir í Hetlandi

l.erwick, i Tiðindnhlaðið
Sosialurini: Hcllcndingar
cru ikki í iva um ,at rikir
oljubrunnar cru undir íør
oyska landgrunninum. 1
Hctlandi verður ikki losað
um. um tað cr olja í føroysku undirgrundim. mcn
nær fara tit cftir henni.
Verður olja tunnin i Før
oyum, kann hetta l'áa scra
stóran týdning tyri hctlcndska samfciagið. 1 íðin
cr við at rcnna frá heilcndsku oljuvinnuni, tcir
rokna við, al tað fcr at
loysa seg at Kira cflir oiju
hcr í eini 10-20 ára
atturat, tá cru brunnarmr
tømdir. clla lá vcrður
oljan so ring al útvinna al
oljufcløgim lcila aðrar
lciðir. Hctlcndingar síggja
komandi oljuvinnuna í
F øroyuin
sum
cin
m øgulcika. í Hctlandi
liggur cin tann størsti
oljutcrnunalurin i Europa
og verða rør løgd úr
Føroyum til Hctlands so
vcrður livitíðin hja Sullom
Voc, oljuhavmni munandi
lo n g r i,
og
h a rv ið
arbciðsplássið hjá 2(K)0
hctlcndingum try ggjað.
Fríggjadagin var føroyska ferðlagið, sum
hyggur cflir olju\ innum í
Hctlandi og vitjaði Town
Hall, har Shctlands Counsil clla hetlandsráðið hcldur til. Borgarstjórin í Lcrwick, sum cr formaður
fyri hetlandsráðnum tók í
móti.

Kom u heim aftur
leygardagin
\ óru fríggjakvøldiÓ gestir ti/
ein galladøguróa, har Shetland
Counsil var vertur
Eftir Jústinus Eidesgaard
l.trw ii'k, I riAinduhlai'lii)
Sosialurini: BlkVvkapurin
sum føroymganur í Hcilundi hava nioit hcvur vcr
tíV ovurhonds og tað mcrkist. at ui'tta samhandið
millum hcsi haOi ovggja
tolk Irá araldstiil cnn li\ ir
og ai bondini cru stcrk
Allastaðm har vrt cru
komnir hava vit nuut hluSskapi, sum ui bcrt kcnnir
hann í sUvVim í Føroyum.
ól'ormelt og uttan snobb.
U m fram t at v itja
Suliom Voc hósdagin fór
lcróalagið til Scallowav.
Skáiavik. hóskvoldið har
v rt
só u
n ý g g ja
fiskivinnuskúlan og vórðu
bodnir til døgurða hjá
Shctland Oil lndusirics
Group. citt samtak av
olluni feløgum . sum
arbciða innan oljuvinnuna
í Hetlandi. Her vórðu
vinarbond knýtt og tosað
var við týdnmgarmikil
fólk i Hetlandi.
Fríggjadagin vóru vit
gesttr hjá havnainyndug
leikunum i Lcrwick
Havnin í Lerwick verður
stýrd av eim 12 manna
nevnd. havnm fíggjar seg
sjálv av cgnum inntøkum
inntøkan hjá koinmunum
var í fjør 6.5 milliónir
krónur

í gjárkvøldið. fríggjak vø Id ið
vó r u
foroyingarnir gestir nl cin
g a lla d ø g u rð a
h já
Hcllandsráðnum. Shctland
Counsil. Hesin døgunn
varð hildin á einum hotclli
á Sumburg Hcad, bcint
við flogvøllin og ein
kilomctur frá har Bracr tór
á land.
Hctta varð eitt
hugnahgl kvøld. Vu fingu
alskyns at cta og drckka
og talurnar vóru nógvar.
Major Bill Andcrson,
næstformaður í Shctland
Island Counsil lcgði t vri
og hann visti á hvussu
s|vntir hctlcndingar vóiru
um olja fannst í Føroyum.
Jógvan við Kcldu talaði
fcrðalagsins vegna og
hann cr royndur í løium.
tá tað snýr scg um at halda
røður. Hctlcndingarnir
spældu fólkatónlcik fyri
føroyingunum og Jógvan
við kcldu kundi ikki bara
sær. Hann tók eisim violinina og spældi til lclagssangin, tá føroyingarmr
sungu fyri hcilcndingum.
Jóhan Mortensen hevði
undirspælið við guitarinum. Ein góður cndi á cini
strævnari ferð.

Føroysk olja
okkara ahugi
llevur tað nakran lýdning fyri hellendtngar, al
olja verður funm n undir
. Føroyum ?
- Tað kann fáa rættuliga
stóran lý d n tn g fyri
okkum. Oljuvinnan er
stultlivað og um ikki so
langa ú. so ler virksemið í
Hctlandi at minka orsakað
av minni olju. Verður olja
funnin í Føroyum og
oljurør vcrða løgd til

H c tla n d s,
so
kann
oljuvirkscmið halda frarn.
Mcn all cr óvist innan
oljuvinnuna og nýggj
tøkni vcrður upplunnin.
Tað kann hcnda. at lað
loysir scg fræ gast al
pumpa oljuna bcinleiðis
umborð á skip undtr Føroyum. Mcn vit hava í
hvussu cr áhuga fyri tí
sum fer al hcnda í Føroyum, scgði Andcrson.
Kirgaistjtin.
O lju v m n a n
cr
sumsagt stutllivað og tað
cr ncyðugt at fy rircika scg
til cndan av oljuvinnum
longu tá íarið vcrður undir
hana. Tcy ráðini vil cg
geva lykkum. Vit hava
bygt upp inlrastrukturin í
Hctlandi, vcgin og havmr.
men vit mugu skipa
solciðis fyri, at hctla
kemur hctlcndingum nl
góðar. cisini tá oljuvinnan
er av, og at vit ui ikki cru i
cini skuld, sum vit ikki
megna at rinda, sigur
Andcrson.
- Tað er lýdningarmikið
fyri tykkum at gera oljuvinnuni grcitl, at tu hava
klárað tykkum ultan olju í
øldir, ut mugu ikki leypa
framav og geva lcimum
ov leysar tcymar, sigur
Anderson.

Ikki løtuvinning
Skrivarin hjá Sheiland
Counsil kom cisini við
góðum ráðum:
- Tit mugu ansa eftir at
gcva oliufcløgunum øll
ræuindi bcn fvri at koma
arbeiðsloysinum tíl lívs
eina stutta tíð. Tit mugu
tryggja tykkum arbeiði,
soleiðis at tit slcppa at
gera so nógv sjálvir sum
m øguligt, sigur Mr.
Grccn. skrivari.
- Tað er alncyðugt at
hava allar avtalur við oljufeløgim í lagi, áðrcnn
fyrsti dropin cr komin úr
havinum. Solciðis var ikki
hjá okkum og uið hava vit
havt nógvar trupulcikar

Bill Anderson, muiorur. neestfornuióur i Shethind <- un
sil. gavførosingur ráfl
av, men í dag hava vit
greiðar linjur. sigur Mr.
Anderson, borgarstjóri.
- ‘Moncy is powcr’ tit

slanda ógvuliga stcrkir
mólvegis oljufcløgunum.
um ui brúka kortini ræu.
sigur Anderson at enda

Bretski konsulin:

Vit kunnu
ikki bíða
eitt sekund
Lerwick, (Tiðindablaðið
Sosialurin): Tað cr ikki
ciusckund útat geva hjá
føroyingum, vit mugu fara
undir fynreikingarnar til
oljuvinnuna bcinanvcgin.
a n n a rs
g crast
vu
efúrbátar. Hctta eru orðmi
hjá brcLska konsulinum í
F ø ro y u m ,
Jó hann
Mortenscn, cftir at hava
sæ ð
h v u ssu
nógv
hetlendingar hava fingið.
Hctta felag sum cr
stovnað at vckja áhuga í
Føroyum fyri oljuvinnu
fer til verka bcinanvcgin
nú vit koma heiinaftur. Vit

kunnu læra hópin av
hctlendingum og serliga
av tcina mistøkum, sigur
Jóhan Mortcnscn
- Eg meti, at hendan
vitjan fer at hava ems
stó ran tý d m n g fyri
føroyingar sum vitjanm
hjá Pløyen amtmanni í
fyrru hclvt av seinastu øld.
Tá lærdu føroyingar at
hagreiða fisk av hctlendingum. Nú skulu vit læra.
hvussu vit bera okkum at
millum teir stóru í oljuvinnum. Vit kunnu læra
nógv, sigur Jóhann Mortensen.

