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laian Tutloch, ein av 
undangongumonnunum i 
hetlendska vinnulívinum 
seer nógvar møgitleikai 
Jyri samvinnu millum 
Føroyar og Hetland, nú 
oljuvinnan fer at mennast 
á Atlanlsmótinum. Myhd 
Jens K. Vang

sær t'egin, at tættari sam- 
starv verður knýtt millum 
Hetland og Føroyar, sum í 
ávfsan mun eru meinlík, tó 
at hann sær møguleikarnar 
hjá føroyingum at vera 
nógv størTÍ og betri enn teir 
nakrantíð hava verið hjá 
hetlcndingum.

Føroyar í be tri støðu
-Samanhera vit hesi hæði 
oyggjalondini við atlili til 
eina oljuvinnu, cr grcitt, at 
tit sum tjóð hava nógv hetri 
møguleikar at fáa nakað 
hurtur úr hesi vinnu enn vit 
í Hetlandi hava havt tað og 
hava tað framvegis.

Iain Tulloch er ikki søn 
hugtikin av, hvussu væl før- 
oyingar hava dugað at hvgt 
upp landið, og hcldur hann. 
at ein orsøkin til, at Føroyar 
í mongum eru so nógv 
fremri enn Hetland er fjar- 
steiðan og tilknýtið til ,.móð- 
urlandið" sum hann málhcr 
seg.

-Vit í Hctlandi eru sera 
tætt knýttir av London og 
verða í nógvum stýrdir hað- 
am. Meðan tit í Føroyum 
við tykkara fjarstøðu frá 
Danmark og við tykkara 
sjálvhjargnistrongd hava 
megnað at stýra útvikl- 
inginum sjálvir, uttan at 
Keypmannahavn alla tfðina 
skal verða spurt eftir. Hetta 
er nakað, sum vit í Hetlandi 
øvunda tykkum.

Umframt at vera stjóri í 
Hay-fyritøkuni. so stendur 
Iain Tulloch eisini á odda 
fyri felagsskapinum av olju- 
fyritøkum í Hetlandi.

-Umhoð fyri okkara íel- 
agsskap ..Shetland Oil In- 
dustri Group", hava fleiri 
ferðir vitjað í Føroyum og 
kunnað seg við viðurskiftini

lain Tulloch, stjóri í hetlendsku stórfyritøkuni „Hay & Company":

hcr. Vit hava drúgvar roynd 
ir.nú oljuvinnan hcvur verið 
í Hctlandi síðani fyrst í 70- 
unum. Fyri tykkum er hctta 
ein heilt nýgg) vinna, og tí 
haldi eg tað kundi verið á- 
hugavert at fingið eitt sam- 
star\ í lag, har tit m.a. kundu 
lært av okkara royndum. tá 
talan er um at fara væl við 
tí umhvørvinum og annars 
samfclagnum og her ikki 
minst íhúgvunum sum hcild 
sigur Iain Tulloch og hcldur 
fram:

-Men sum eg Umgu havi 
sagt, so eru tit í ein hetri 
stoðu eni» vit, lí tit tykjast 
at stýra øllum útvikling- 
inum sjálvir. meðan vit hert 
eru ein partur av Brctlandi. 
Vit hava verið noyddir til at 
gera sum stjómin íLondon 
og lutvíst oljufcløguni hava 
sagt.

Oljan s tóran  týdning
Iain Tulloch helaur tó ikki. 
ai fólkið í Hctlandi hevur 
orsøk til at vera ónøgt við 
útvikhngin, sum hcvur ver 
íð í oljuvinnuni. M.a. varð 
fvrsti stóri oljutcrminalurin 
f Brcllandi hygdur f Sullom 
Voe. Eisim útgcrðarhavn og 
flogvøllur eru komin í kjal- 
arvørrinum á oljuni, so Het- 
land hevur fingið nógv burt- 
ur úr oljuni.

-Men nú cr hctta við at 
hroytast. Tøkniligi útvikl- 
ingurin hevur verið so stór- 
ur. at vit f dag mugu góð- 
taka. at tað mesta av supply- 
virkseminum verður giørt út 
frá havnunum í Aherdeen 
og Peterhead. Tí er supply- 
virksemið i Hctlandi nógv 
minkað. Nakað hevur tó 
verið f samhandi við 
úthyggingarnar á Foinaven 
og Schiehallion-fcltunum 
vestan fyri Hetland.

Tað var annars tann tíð, 
táfleiri av heimsins størstu 
oljufeløgum, eitt nú BP. 
Shell og Chevron høvdu 
skrivstovur í Lerwick og

Føroyingar góðan 
møguleika at fáa 
væl burtur úr oljuni

O.l.L eitur útgerðarhavnin 
í Lerw ick

-Føroyar eru avgjørt betur fyri enn Hetland var tað, tá oljuvinnan tók seg 
upp her fyri skjótt 25 árum síðani. Gongdin í  Hetlandi hevur í nógvum verið 
stýrd úr London. Eftir at hava vitjað í Føroyum haldi eg tit eru nógv minni 
heftir at Keypmannahavn enn vit hava verið av London, og tí síggi eg eisini 
nógvar fyrimunir longu her við byrjanina til eina føroyska oljuvinnu sigur 
Iain Tulloch, stjóri í  skipameklarafyritøkuni „Hay & Company" í Lerwick og 
stjóri ífelagsskapinum av feløgum, ið arbeiða í  oljuvinnuni, „Shetland Oil 
Industy Group
J an M úller

Iain Tulloch er sljón í 
skips-meklara- og umhoðs- 
fyntøkum .JTay & Com- 
pany ". ið er ein a\ teimum 
stóru fyntøkunum f Het- 
landi Fyntøkan tekur sær 
av icimum flestu av skip- 
unum sum lcggja inn til 
Lenvick f Hetlandi. Eins og 
í Føroyum vcksur laltð á 
stíSrum ferðamannaskipum. 
sum leggja leiðma til Het 
lands Fyritøkan hjá lain 
Tulloch er umboðfýri mong 
av hesum skipunum. men 
haraftrat hava teir úr at gera 
við at taka sær a\ teimum 
mongu seismikkskipunum. 
sum gera kanningar á At- 
lanLsmótinum millum Het- 
land og Føroyar Lerwick 
liggur sera væl fyri f so 
máta. og tf koma flestu av 
seismikkskipunum a\ og á 
til Lerwick eftir vørum og 
tænastum og fyri al skifta 
mannmg. TaLc er eisini um 
Hay Sl Compuny umsitur 
etsmi loftvegis flutningin av 
oljufólki og góðsi ul olju-

vinnuna.
Tað er greitt. at fleiri av 

seismikkskipunum. sum ar-
heiða í føroyskum sjógvi. 
hrúka Lerwick sum útgerð- 
arhavn Nógv av útgerðini. 
sum verður hrúkt í seismik- 
kanningunum. verður send 
úr Stavanger og Aberdeen 
og løgd a goymslu í Ler- 
wick, haðani seismikkskip- 
ini síðani koma eftir útgerð- 
ini.

Ian Tulloch hitti undir 
vitjan síni í Føroyum um- 
boð fyri vinnulív og mynd- 
ugleikar.

Hann sigur, at tað hevði 
verið ynskiligt at fingið eitt 
joint-venture samarbeiði 
við føroyskar fyritøkur. nú 
oljuvinnan tykist taka dyk 
á seg á leiðunum millum 
Hetland og Føroyar.

-Her um okkara lciðir 
hevur venð eitt stórt virk- 
scmi í mong mong ár, og 
sjálvandi hava vit onkrar 
royndir, sum tit í Føroyum 
- nú leitingtn skjótt fer í 
gongd - kunnu fáa gagn av 
sigur lain Tulloch Hann



Nr. 193  -  13 . OKTOBER 1 9 98 tíðindablaðið • '« 9

høvdu stóran týdning fyri 
virksemið í Hctlandi. Nú 
cni flestu av skrivstovunum 
afturlatnar. og hcrfyri 
snaraði Shell sum tað 
scinasta oljufclagið lykilin. 
Teir hava annars havt cina 
støð f Hctlandi síðani 1972.

Tíðirnar eru hroyttar, og 
tað er vorðið lættari og 
hfligari fyri stóru olju- 
feløgini al brúka Abcrdeen 
sum útgerðarhavn. Eisini 
broytingin frá at brúka teir 
traditioncllu oljupallarnar 
til tey nýggju og stóru fram- 
leiðslu- og goymsluskipini 
hcvur havt við sær, at nógv 
av arbeiðinum, sum áður 
varð gjørt á landi. sum 
bygging av modulum ol. cr 
ikki neyðugt longur. Skipini 
verða bygd og liðugt 
útgjørd á skipasmiðjum fyri 
síðani at verða løgd fyri 
akkerð á oljufcltunum í 10 
lil 20 ár. Harvið er ikki sagt, 
at oljuævintýrið cr av fyri 
hctlcndingar.

Talan er bara um cina 
nýggja tíð, i,g so skjótt 
virksemið økist vestan fyri 
Hetland, so vcrða støðirnar 
í Hctlandi eisini mcira 
áhugavcrdar. í løtuni cru tað 
so scrstakliga
seismikkskipini. sum cru 
kjarnin í virkseminum

Hóast oljuvinnan cr nógv 
broytt hesi seinastu 25 árini. 
síðani fyrsta oljan kom í 
land f Hctlandi. so hevur 
oljan framvcgis stóran 
týdning fyri húskapin, og 
her er tað ikki minst 
oljuterminalurin í Sullont 
Voe. sum gevur pengar. 011 
oljan frá nvggja oljufelt- 
inum Schiehallion á At- 
lantsmótinum verður løgd 
upp í Sullom Voe. Mynd- 
ugleikamir fáa rættiliga fitt 
av pengum fyri hvørja 
tunnu av olju. sum verður 
løgd upp her.

O lju le iting  við Feroyar
Hetlendingar cru sera spcnt- 
ir um gongdina vcstan fyri 
oyggjarnar, tí oljufcløgini 
gcra stórar iløgur í at finna 
olju og gass í hcsum økin- 
um. Tað hcvur m.a verið 
frammi. nú so nógv gass er 
funnið á lciðunum vcstan 
fyri Hetland, at tað møgu- 
liga kann vcra lønandi at 
lcggja leiðingar frá feltu- 
num og til Sullom Voc. 
Hetlendingar hava eisini 
boðið sær til at taka ímóti 
olju og gassi frá møgutigum 
føroyskum kcldum.

Iain Tulloch vísir á, at BP 
og Shell hava valt al leggja 
oljuna frá Foinavcn upp i 
Flotta á Orknoyggjunum og 
oljuna frá Schiehallion upp 
í Sullom Voe í Hctlandi. 
Men um fimm ár skulu hes- 
ar avtalur cndurskoðast, og 
tað kann henda, at fcløgini 
til ta tíð hava funníð fram 
til eina ætlan at leggja olju- 
lciðing frá feltunum til ann- 
an av tcrminalunum. So er 
spurningurin, hvør termi- 
nalur verður valdur. Av tí at 
oljuøkini liggja nærri Hct- 
landi og at eisini risastóra 
oljukeldan Clair liggur í 
hcsum økinum, vóna hct- 
lcndingar, at framtíðar olju- 
lciðing frá olju- og gass- 
feltunum á Atlantsmótinuni 
kcmur at ganga til Sullom 
Voe, sum eisini er stytsta 
leiðin.

Føroyska oljan
Hvat við\íkur gongdini í 
Føroyum so hcldur lain Tul- 
loch. at tað sjálvandi cr upp 
til okkum. um vit vilja 
byggja ein tcnninal í Før- 
oyum clla tlyta oljuna til 
Sullom Voe. Ein annar 
inøgulciki. sum kann blíva 
mcira aktuellur í framlíðim, 
cr tann, at oljan verður av-

Hay & Company er nógv 
uppi í oljuvinnuni í  
Hellandi

skipað frá fcltunum og flutt 
beinlciðis til raffinaríir á 
mcginlandinum.

lain Tulloch cr ikki í iva 
um, at oljan fer at vera góð 
fyri Føroyar. men tað vcldsl 
eisini, um mynduglcikarnir 
mcgna at fáa tær røttu av- 
talurnar.

-Tá oljufcløgini komu til 
Hctlands í síni tíð var olju- 
prísurin tvifalt so høgur sum 
í dag. Vit scttu pengar í 
grunnar og gjørdu iløgur í 
vegir og i vinnulívið. Eisini 
hava pengar verið brúktir (il 
at mcnna fiskivinnuna.

Iain Tulloch sigur, at tað 
hava sjálvandi cisini verið 
myrkar síður við oljuvinn- 
uni og her sipar hann m.a. 
til, at mong fólk dugdu ikki 
at handfara so nógvar peng- 
ar. Tey fingu scra nógvar 
pcngar. mcn høvdu ikki 
gjørt sær grcitt. at fyrr ella 
scinni, so broyttist hetta.

lain Tulloch sigur, ut 
hcnda vitjanin í Føroyum 
vcrður vónandi ikki tann 
scinasta. Sjálvur heldur 
hann. at ntogulcikarnir fyri, 
Atlantsmótið verður citt 
stórt framtíðar oljuøki, eru 
stórir. -Vit síggja tað m.a. á 
tí nógva seismiska virk- 
seminum. Hctta er eitt tekin 
um, at hcr finst nógv mcira 
olja cnn funnin cr higartil. 
Eg síggi tí cisini, at tað fcr 
at vera tørvur á cínum sam- 
arbciði millum Hetland og 
Føroyar.
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Mugu s leppa i H vita  
økió
Eins og niong onnur ikki 
bert inni á meginlandinum 
mcn cisini i Hcitandi, so sær 
Iain Tulioch fegin, at 
marknatrætan millum Bret- 
land og Føroyar verður 
loyst. -Allur oljuidnaðurin 
híðar at slcppa í gongd á 
Atlantsmótinum, og her cru 
bæði Hvíta Zonan og Før- 
oyaøkið av stórum (ýdningi. 
so eg fari inniliga at heila á 
stjómimar í báðum londum 
at fáa hesi viðurskiftini 
uppá pláss, soleiðis at fcrð 
kann setast á virksemið.

-Hvat kunnu lit lcera 
okkum ?

-Nógv, eri eg vísur í. Tit 
mugu ansa eftir, at olju- 
feløgim ikki hcilt yvirtaka 
landið Tit ciga oyggjarnar. 
og tað eru tí bara tit sjálvi, 
sum skulu gera av, hvat skal 
henda og ikki.

Iain Tulloch heldur tað er 
umráðandi ikki at lata olju- 
virksemið floyma y vir allar 
oyggjamar. Hann hcldur tað

Verfla fleiri olju- og 
gusskeldur funnar millum 
Heiland og Føroxar, so er 
greilt, at hetia fer at huva 
við swr størri samvinnu 
mtllum báðar 
oxggjabólkamar. *

vera rætt at avmarka tað til 
ávís øki. soleiðis at restin 
av landinum framhaldandi 
kann vera sum tað altíð 
hevur verið - óspolerað av 
útviklinginum Eisini hevur 
tað alstóran týdning, at aðr- 
ar vinnur so sum fiskivinn- 
an ikki steðga upp ella 
verða minni mettar.

Hvat vandanum fyri olju- 
dálking viðvíkur, so heldur 
Iain Tulloch, at lað ber til at 
forða fyri dálking, um tú 
alla tiðina er varin og ansin. 
Ein má ongantið slaka uppá 
krøvini, sum skulu try ggja 
eitt reint umhvørvi.

Samanbera við Føroyar 
og Hetland, so búgva
23.000 fólk í Hetlandi í dag. 
umleið helvtin av tí, sum 
býr í Føroyum. Ein triðing- 
ur. 8000 fólk. býr í Ler- 
wick.

Sosialurin skilur, at nú 
Norrøna er farin at sigla upp 
á Lerwick er ynski um at 
fáa nakað itøkiligt burtur úr 
samstarvinum. Verða fleiri 
oljukeldur funnar á leiðun- 
um millum báðar oyggja- 
bolkarnar Mggja hetlending- 
ar eisini fegnir. at veruliga 
samvinna keinur burtur úr.

Ella fyri at bruka orðini 
hjá lain TulliK.h: -Vit hasa 
Ivrr havt tætt samstarv, latið 
okkum kveikja nýu liv í tað


