
Síóa 4 Nr 1 0 2 -3 . JUNi 1993 Tiðindablaðió

X t ic h a e l  J a m i e s o n , s k ip a r i:

—F x r r  v a r  e r  x v ir m a ð u r  í h a n d i l s f lo ta n n m , n n  
h a v i  e g  e i t t  t r x g t  s ta r v  s u m  s k ip a r i  á  e in n m  
s le ip ih á t i  í  S u l lo m  V o e , s ig n r  h a n n
Sullom Vue, (Tiftinda- 
blaAið Sosialurin): Olju 
vinnan i Heilandi er f l í t t  
að inni samtelagið og tað 
eru tlem nýggjar vinnu 
grcinar eru komnar bein- 
leiflis av oljuvmnuni. Ein 
leirra cru sleipiháiarnir i 
Sullom Voe. Sheiland 
Towage Lld cigur fimm 
slcipibátar og hcsir syrgja 
fyn at bugscra tcy stóru 
oljuskipini inn og út ur 
oliuhavmm i Sullom Voe. 
At hesum slcipibátum cru 
tcngd 100 arbciðspláss.

Eins og okkara strand- 
taraskip og so hava hct 
lendingar givið skipunum 
luglanovn Slcipibáturin 
Sosialurin vitjaði umborð 
á at "Shaldcr' og tað 
mcrkir Tpldur á hcilends- 
kum Hctlcndska málið 
liklist berl fyri hundrað 
árum siðan rættuliga nógv 
foroyskum og enn i dag 
siggjast ørgrynni av nøvn- 
um, sum hava norrønan 
uppruna.
Gott arbeiðsplass

Skiparin á Shclder eitur 
Michacl Jamieson og cr úr 
Scalloway. Hann hevur 
scinastu mongu árini ar 
beitt í Sullom Voe.

-Eg fór sum hcilt ungur 
út at sigla í handilsllot- 
anum og var við hesum i 
átta ár. Men so kom olju-

vinnan nl Hctlands og 
møgulciki var fyr» at láa 
arbeiði í Sullom V'oc 
Hctla dámar ma*r væl. ti 
nú cr ikki neyðugt at vera 
so nógv hciman. sigur 
Michacl Jamicson

Vit ganga vakt, cru •  
fýra dagar umborð og 
síðan hava vit cina viku 
frí. Hetia cr golt lív. Tá vit 
eru umborð, hava vit vakt 
alt samdøgm. Vit kunnu 
eisini skifta um vaktir við 
aðrar og sostatl kunnu vit 
fáa drúgva frítíð hcima, 
sigur Michacl Jamicson.

í løtum liggur bcrt citt 
skip í Sullom Voe, tað cr 
Alandia Surí, sum cr skrá- 
sctt í Nassau, mcn fm- 
lcndingar eiga skipið 
Hctta er ikki eiu av tcim- 
um stóru, um 80.000 tons. 
Størsta skipið cg havi 
vcrtð við lil at slcipa inn 
var 420.000 tons. Vit cru 
fýra slcipibátar um citl 
tilikt skip. sigur Michael 
Jamieson.

Slcipibátarmr cru scra 
væl útgjørdir. Tcir hava 
stóra maskinu. 4000 hcsta- 
krcftir og teir kostaðu 42 
milliómr krónur at byggja. 
Bátarnir hava onga 
skrúvu. mcn nýta nøkur 
rotcrandi bløð. cins og á 
einum pískara. BUvðini 
standa lodrætt niður fram- 
manfyri tvørs á skipinum.

Hctta ger at bátarnir kunu 
m anurerað  ógvu liga  
ncyvt, teir halda kósina. 
mcðan teir sletpa. Skipini 
ganga ikki skjóit 12 1/2 
mfl mcn tcy orka al slcipa 
og á dckkmum standa 
máttmikil spøl.

Tað cr ikki vandannkið 
arbciði at arbciða á dckk- 
inum. Tað einasta mann- 
ingin skal gcra er at høgga 
í. síðan ler hon a\ dckk- 
inum og rcstin verður 
gjørt á brúniu, sigur 
Michael Jamieson.

Mannmgin tclur seks, 
skiparin, ein stýrimaður, 
tveir i maskinrúminuin og 
tvcir dckkarar. Hvør mað- 
ur hevur sítt egna kamar 
og teir skiflasi um al 
kokkasl. 011 umborð cru 
úr Hcllandi.

-Vit klára at slcipa eim 
12 skip um dagin og við 
oljukciina kunnu liggja 
Ur.i skip ágangin. Veðiið 
skal vera gott. lá skipini 
koma inn. Er vindmegin 
omanfyri 14 mctur um 
sekundi. so slcipa vit ong- 
an inn. Tí cr ncyðugl at 
passa okkum løgir. Vit 
nýta scrliga vindmálingar- 
nar á Foulu. Vesturætlin 
cr tann domincrandi hjá 
okkum . cins og hjá 
tykkum. Tað vísir seg at 
ein tíina aftan á al vcðrið 
er komið til Foulu, so

Michael Jcutueson. slnpun

hava vit tað á okkuni . 
sigur Michael Jamieson

Michael Jamicson sigur. 
at hann hcvur verið í Før 
oyum einaferð við sleipi 
bálinum.

-Shetland Counsil, (hct 
landsráðið) red. etgur 
helvtina í felagnum Shct 
land Towage Ltd, fclagið

sum eigur og rckur slcipi 
bátamar Eg ha\ i starvast 
hcr i nøkur ár, íyrr var eg 
havnameisiari í Monoro 
via. sigur stjónn á Shet 
land Towage Ltd, Eddic 
Dowswell. kaptainur.

jústinus

Eddie Dowswell. sijóri á 
Sheiland Towage Ltd

Sleipibátar í Sullom Voe 
Fimm eru av hesum 
slagnum og alhr hera 
fuglanøvn Fremsti á 
myndim eitur Tirrick. og 
tað merkir terna 
Shetland Towage Lld 
eigur bálarnar og 
Hetlandsráðið eigur 
helvtina av 
partapeninginum

Toyota Corolla
Ein Toyota Corolla frá 1983 til solu fyri 
10.000 kr. Áhugað kunnu ringja á tlf. 
10542.

Nú kann eg 
arbeiða heima


