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BIØRNSTADFLATEN

SIG.BERGESEN D.Y.

det fremgikk av "E.H,S.-GLIMT" nr. 3/I9BI, anså vi mulighetene for et
utvidet samarbeid med Biørnstad-rederiene om drift av T/T "BEAUMONT",
T/T "BEAUMARIS" og T/T "BEAURIVAGE'' for store. Slik gikk det altså ikke.
Som

de fleste nå kjenner til fra avisene, kjøpte rederiet Sig.Bergesen d.y.
av rederiet for ca, NOK 9l mill., og med dette retten til management
av skipene. Prisen for skipene fordeler seq således:

Som

5196

519d
5196

51,"i

andel av T/T I'BEAUI"10NT" utgjør
NOK 4o.B mill.
andel av T/T "BEAURTVAGE" utgjør NOK 15.7 mill
iTBEAUMARISil
andel av T,/T
ulgjsl NlK 15.81mi11.

To av skipene, T/T "BEAUI'4ONt" og 1/I "BLAURIVAGL" som begge Iigqer opplagt
i Holmestrand, er allerede overtatt og får i disse dager påmalt nye navn oq
skors teinsmerker

.

Det siste, T/T "BEAUMARIS", ligger som lagerskip med full last utenfor
Sardinia og er ventet til Nord Europa i november/desember for lossing og

tilbakelevering, Skipet er deretter planlagt for opplag i Holmestrand og
vi1 da b]i overtatt av de nve eiere.
Bt'1
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FORVENTNlNGENE TIL REGJERINGEN
MOT OG ARBTIDSLYST.

GIR

PAGANCS-

Det knytLer seq sLone forventninger til

den

nye regjering. l4ange har forsøkt å dempe dem.
Jeg vil gjerne understreke at. forventningene
og optimismen er et qode i seg selvl del kan
bety kjmen L.il litt mer påganqsmol og
arbeidslyst I den daglige virksomhet, sa
Presidenten i lrorges Rederforbund, Fridtjof
Lorentz en under rederorqanisas j onenEE-?iEFE-te
f-0E16-T6rsdag 1, oktober.
De borgelige partier har i sine felfesmerknader
ti1 rrSkipsfarLsmeldingen" trukkeL opp visse
retningslinjer for en ny skipsfartspoliLikk.
T de felles kommentarer Lj1 Regjeringens
langtidsprogram, er det skissert en ramme for en
ny økonomisk politikk, og ikke mlnst en langt
mer

positiv holdning til det private næringsliv.

ForVentningene bør også være en stimufans

for

den

nye regjering. Den har eL becettigel press på seq
+i l

å niano

nno

nr;tl

Vi venter at den i løpet av kort Lid vil begynne å iverksette tiltak som er
nødvendige for å gjenreise vekstkraften i norsk økonomi. Medisinen har de
borgelige partier selv gjenlatte ganqer gjort rede for under valgkampen, Vi
har dels sammen med afle de øvriqe store næringsorganisasjoner kommet med våre
anbefalinger. Vi har også kommet med et klart oppteqg t.i} en ny skipsfarfspo1 itikk.

Ier viktigst er det kansk.je at he.Ie det nærinqspol it iske k lima må
må nå se det som en hovedoppgave å stimulere alle
krefter til innsats, fornyelse og vekst. For å realisere målet f,ra
SkipsFartsmeldingen om å bevare skipsfarten som en viktig norsk næring, er
det nødvendig å Iegge frem et nytt handlinqsproqram. Hovedpunktene bør være

l''len al

endres. l"lyndighetene

følgende:
må økes gjennom nødvendige endringer i bemannlngsreg.lene,
STEnqslEi-som-Findrer en sunn oq rlktig produLtivitetsutvikling må
fjernes, bemanningsregler må derfor utiormes med utgangspunkt i
sikkerheten aIene.
Større handlefrihet må sikres ved å fjerne hemmende reqler og "løyveoM-nfigGili.-Tdqanfn til å della r den inLernasjonaliseringsprosess
son focegår j verdens skipsfarL må utvides. DetLe vil sLyrke grunnlagel
for en fortsatt ekspansjon av skipsfart oqså under norsk fIagc.
Kapitaltilgangen må bedres gjennom endringer i formuebeskatningen for
aksjeselsliaper og i personbeskatninqen. EgenkapiLatsituasjonen må slyrkes
ved å tillate økte fondsoppleqq oq ved stimulering til sparing i aksjer.
Den risikovi I I ige kapj Ial nå oppnunl res ti] investerinqer i skipsfartsnæringen, bl,a. gjennom opprettholdelse av kommandittselskapsformen.
Forskning og utdanning må styrkes. SkipsfarLsnæringen selv saLser betydeliqe
6EiØp nE-foGFlnqsoppqaver og har nedlagL eL vpsenllig arbeid for å styrke
og bedre den maritime uldannelse. Myndighetenes innsats på disse felter må
trappes oppr og skipsfarten må her b1i vurdert på tlnje med andre sentrale
nærlnger.

- Produktiviteten

-

-

-

aller viktigst er kanskje dette: Det næringsøkonomlske klima må endres.
det som en hovedoppgave å stimu.Iere alle krefter tiI
innsats, fornyelse og vekst, sa Fridtjol Lorentzen .i sin redegjørelse

Men

Myndiqhetene må nå se

oå årsmøtet.

TANKMARKEDE T

s.iden forrige oversikt har tankmarkedet beveqet seq svært lite'
bevegelse har stort setl vært negativ ior de store tankskip'

og den

lille

Forbruket av olje er fort.saLt på vei ned, og produksjonen har også sunket
oracvis.
Få det seneste 3pEC-møtet lattet medlemsfandene vedtak om en fefles oljepris
på $ 14 pr. fat' en oppqanq på $ 2 pr. fat fra Saudi Arabias slde, mens det
i realiteten betydde en ulievning av prisene og en nedganq i prisnivået for enkelte
av landene. Denne pris skal holde ut 1982.
saudi Arabia vedtok samt.idig å redusere sin produksjon til B.5oo.ooo fat pr.dag.
Det ventes at det ovenstående vedtak etterhvert vil jevne ut etterspørselen,
og sjeik Yamani fra saudi Arabia spår at oljeoverskuddet i løpel av l9B2 vil
fåltå Oort og at man får en jevnere og stigende etLerspørsel igjen. Han truer
oqså med at dersom noen av 0PEC-landene forsøker å øke sin oljepris før
uig"nq"n av I9BZ, vil Saudi Arabla igjen øke sin oljeproduksjon, hvilket vil
m"åfrie overskudd av olje på markedet og mindre avsetning for de høyestprisede oljesorter.
Det kan her være interessant å notere at etterspørsefen etter VLCC/ULCC-tonnasie
i juli/august/sepLenbet/oktober i 1981 1å 1B9J under etterspørselen i 19Bo'
hvårav sept.ember lggl bragte det laveste tall siden februar 1975 med unntak
av desember 1977.

Det som skapte mest aktivitet i seplember var Texacors inntreden for l2

timecharter for UlCC-tonnasje. Vanligvis har Texaco når de har kommet
i markedet for slike behov, sluttet flere skip, og de fikk ca. 15 skip
tilbudt denne gano. Men det endte med at de krrn sluttet elt skip,
l'.iIND-LAGLF, for en periode av J2 måneder rr,ed befrakLers opsjon av ytterligerc
måneders

12 måneder"
WIND EAGLE kom

av et Texaco tidscerteparti i juli iår, og vi synes dec var

ekstra gledelig at de sluttet vårt skip, liltross for at andre tilsvarende skip
svært sterkt uttrykte ønske å få forretningen, sogar til sannsynligvis lavere
rater. Vi ser dette som en tillitserklæring til WIND TAGLE fra forriqe
certeparLi.

I den senere tid har vi sett at lagrene, spesielt i USA hvor de i høst var på
sitt absolutte høyeste, er blitt vesentlig redusert og oqså at de store vo.lum
av olje ombord i lagerskip i U.S.Gulf og Caribs er blitt redusert,
Dette kan igjen tyde på aL vi kan gå inn i en periodp ned, son I idligere nevnL,
en jevnere etterspørsel eLter olje oq tonnasje,
Våre skips posisjoner er som følger:
T/l"WIND ESC0RT"
- Avsluttet sit.t lageropplag for EXXON og avgikk
Aruba 8/1] for AG.
T/T IIl^/IND.ENTfRPRISE''
Ligger som Iagerskip utenfor Aruba for regning tXX0N.
T/T "WIND EAGLE"
Skipet har et.a Ras Tanura 14/11 og vil da levere
pa rroscerteParLt trl texaco.
EK

FORSIKRINGSORDNINGTR TOR SI]LENDE P[RSONELL

Det har j- den senere tiden vært foretatt endel endringer av rederiets
forsikringsordninger for det seiLende personell,

Vi synes derfor at det her oq nå kan være på sin plass å 9i noen konkrete
om våre gjeldende forsikringer lor denne qruppen.

opplysninqer

Det er 2 forsikringsordninger som er aktuelle, nemliq en kollekt.iv

ulykkesforslkring og en reiseforsikring.

\år det gjelder ulykkesforsikringel, så er denne tegnet i Haugesund Sjø og
omfatLer alt seiTFi?Fpffi1T-Eå'76t under LjenestÅ ombord sån under
ferieavvikfing hjemme. Forsikringssummene er loG ved dødsfall og 2oG
ved invalidiLet. G betegner folketrygdens grunnbeløp, som for inneværende
år er kr, l7.4oo.-. De aktuelle forsikringssummer er altså henholdsvis
kr. 174.ooo.- og kr. 34B.ooo.-. Folketrygdens grunnbeløp (G) endres i takt
priser på varer og tjenester i vårt. land, slik at forsikrinqssummene Lil
enhver Lid er på høyde med prisutviklingen.

med

Rederiets reiseforsikring er Legnet. hos Norden og gjelder alle våre sjøfo1k
under reis6-fil/Tiå-o!-i61lom råderiets skip i helÅ verden. Attså kun
i tjenesLereiser. Forsikringen dekker reiseulykke, re_lsesyke oq reisegods,
cg de aktuelle forsikringsbeløpene er som følqer:
iieiseulykke -

Reiseulykke
Reisesyke

død

- invaliditet

Reisegods

kr. loo.ooo,kr. loo,ooo.kr. 7o. ooo. kr. 25,ooo.-

Når det gjelder tap av bagasje under

reiser, så må et. eventuelt krav overfor
forsikringsselskapet dokumenteres med kopi av potitianmeldelsen eller
flyselskapets skjema for tap/beskadigelse (Property Irregularity Report).

Reiseforsikringen gjelder forøvrig også for rederiets funksjonærer iland
under tjenestereiser.

ORIENTERINGSDAG PA NISODDEN

Årets orienteringsdag for de ansat.t.e ved 0slo-kontoret gikk av slabelen
2S.september i praktfullt høstvær på Nesodden. Som vanlig hadde
Abyholm vært løypelegger oq plasserL uL lo relativt Jette posLer
i skogsterrenget rundt Bergerbanen. Selvom løypeområdet ikke var

stort, ble det tilbakelagL adskillige kilomeler av samtlige
l3 deltagere utover ettermiddagen, og det er vel ingen tvif om at
det ble prestert lanqt flere bom enn treff i den tiden det hele sLo på.
Sefvom den etterfølgende middag stadig lokkeL i det fjerne, tok det
Jang tid før de ffesle deltaqerne innfanl seg på målsLreken - til
Abyholms store fortvilelse, Han slapp imidleitid å sette iganq den helt
store leleaksjonen. men deL så lenqe qansLe styqt ut, Alle kom forøvrig
velberqeL til mål før kvelden, til tross for at postene etterhvert
måtte tas ned. Det. var vef kanskje det fine været som forlenqel skogsoppholdet for de fllestel
Vi har sonn vanlig futl resultalLjeneste Fra.tøpel oq brinqer den endelige
.listen nedenfor. Vi har også tatt med noen bilder fra arrangemenlet - såvel
fra startstedet som fra det avsfutt.ende samvær på rederiets f,eriested,
rrKnausen", på Oksvald. Som vanlig var det premier til alle - og dansen
gikk helt til siste båt til 0slo la fra brygga og fraktet f,olket til
sær1ig

byen igjen.
AtLer en gang
gj

entatt

et

meget

vellykket

arrangement som nok

sikkert blir

.

Resultater:
Klasse for

1.
2.
1
4.
5.
6.

ter:
1.2o.45

r.35.35
l.5o.1o
]-5o.29

Marit Hjerkinn
Karin Myklebust

Ulf

Nymoen

atl^1

Håvard Dahlby
Einar Gullhav

Klasse
I

1o

Armand Carlsen

2.44.74

for 9 poster:
2.56,oI

Qi nr rnrl f{.^cean

ter:
Klasse for 5
1. Bjørg Kielland

2. Jorunn Dahl
3. Evy Eriksen

2.18.11
2.2t" .36

2.25,36

_ffi

Klasse for færre
Ler:
Aud
Sisse.l
Øverås
01sen
-

Mcnnhi1d

Tnaharrn

- Inger Lund

Kartet studeres i ro og mak i slartområdet på Bergerbanen av l'4arit

Hjerkinn oq Håvard

Dahlby

u:,*

.W,u

ffi
-;q

.:
r.:1ffi4*.":w-.ff

Inger Lund og Ulf

Nymoen

slapper av i målområdet
ett.er endt dyst

l4agnhild Trahaug og
Ola Moen hadde gjemt

kreftene til gammeldansen.
Einar Gullhav passer på at
det går riktig for seg

?

r!

-

E
I

I
I

Kvinnellg trekløver I

sofaen meffom slagene.

Fra venstre Aud Sissel
Øverås 01sen, f.4agnhild
Trahaug og Jorunn Dahl

SETERFERIE SOM KAN ANBEFALES

I slutten av juli ble der her hjemme hos oss fremlagt^ el ønske om^en liten
ferietur før åkoten begynte. SpørsmåIet ble da: hvor skal turen gå?^Det ble
et ønske om en tur med-mlnst mulig kjøring. Det var da jeg kom til å tenke på
at jeg hadde hørt noe om en seter på Koppang som det var mulig å få låne'
Ettår kontakt med rederiet ordnet det hele seg raskt. f4an måtte bare ha en
ukes tid på seg til å sette setra i stand, da denne ikke hadde vært i bruk
på en stund.

tolvtiden dro vi så lra Sandefjord. Første stoppested på veien ble ved Eidsvollbygningen hvor vi tok en kafferast i

Lørdag åttende august ved

historiske omgivelser. Vi kom frem til Koppang ved halvåtte tiden. På
Koppangtunet Gjestgiveri skulle vi så møte en mann som skulle fø}ge oss opp

tii selra. Set.ra ligger på nordre Koppangkjø1en i 7Bo meters høyde og 25 km'
fra Koppang sentrum, i nordlig retning. Vi var fremme der ved ni-tiden om kvelden.
Etter å ha pakket ut, gikk vi og la oss. Vi våknet neste dag med et. herlig vært
noe som faktisk'holdt seg resten av uken.
selve hytten består av en koselig peisestue på anslagsvis tretti kvadrat. Her er
bord og benker, skap og sengeplasser til i det minste to personer i sengebenker.
KjøkkeÅet er stort og velutstyrt med vedovn, propankokeapparat,.bord og sloler
såmt fullt kjøkkenutstyr som ska.l t.i1 for å gjøre Livet behagelig, Her finnes
også to sengåbenker. I den ene enden ligqer et vedskjul. Mellom vedskjulet og
gång"n, liqger et storl rom som antageligvis har vært brukt som stabhtrr I
setertiden.
Terrenget rundt setra passer ypperlig for den som er glad i dagsturer til
fots. ierrenget er en blanding tv myier og lynnr kortvokst løv-og barskog'
Gråkletten
I nord-øst kan man komme opp i 917 meters høyde på et sted som hetergod
utsikt
flgg". cirka halvann"n iit"" kosetur fra setra' Herfra har man

"o. oÅiåd"t. I nord-vest kan
ou".

man fint se Rondane i klarvær'
vi oppholdt oss på setra delte vi uken opp slik at vi benyltet en daq
til dagsturer'til fot" i området rundt setra, og neste dag til en dagstur
seq
med bil, slik at det ikke skulle bli for mye av 6n ting' Koppang egner
veldig godt som sentrum for dagsturer med bit. Det er ikke mer enn l-l mi1 t.il
Rondane, Det er god vei og en iett dagstur. Kjører man lnn.til Dørå1setra7
så er man midt inne i fjellheimen oq kan nyLe en herlig natur. fr man interesselt
i a Å"u"r." Røros, så tilger stedet bare 15 mil unna, og man behøver ikke kjøre og
våi"n om man ikke ønsker det. Ellers har man Vinjeveien
frem og tilbake
"rrr" over til Ringebu, eller Birkebeinerveien over til Lillehammer.
Friisveien som fØrer
Koppang ligger hel1er ikke langt ira Drev=;ø og svenskegren??'-HY1 med en tur til Femund
og'Ln battu" med M/S FEMUND II? Denne er i drift fra 2o/5 til Io/9. Veiene i
Øåterdalen er prima, så her er muliqhetene mange orn man bare leser litt om

Den uken

området på forhånd.

Vi trivdes iallefal] veldig bra den uken vi var der og ønsker oss gjerne tilbake
om anledningen byr seg. En t.ing som overasket oss var at seLra fakt'isk ikke var
ordentlig nruf<t på maÅge år, Dåt er både synd og skam om et slikt fint sted skal
ligge ubiukt, For den åom liker fjellet og norsk fjellnatur og^ikke er avhengig
av-Iuksushotell med bad og annen luksus, er dette å anbefale på del varmeste.
setra er i førsteklasses stand og godt utstyrt. Vi var to familier med barnt
tifsammen ått.e personer, som hadJe-veldig god plass, nalt "9t.d99'Så med disse
jeg på veqne'av meg se1v, rnin-fåmilie og venner å Lakke for en deilig
""J-å""f."r
uke på Nordstusetra, KoPPang.
Raqnar Iversen (maskinsjef)

Nordstuset ra

ra

urak_Letten

y)/

m.o.n.

DAGL]G VIRKsOI'4HET

OI.IBORD

3".

"*1f,,

,*i

J

Posten

er

kommet med de

nye mannskaper. l.maskinist

Halle og radiooffiser

So.tl-ihauq foreLar sorLeringe

l'latros Benito Nine Vinas
i arbeid på dekk

Elektriker
vindmå1eren

l4urt.hy sjekker

ILBUpENE ØKqR - a
Under denne overskriften hadde Østlendingen en reportasje fra Koppangtunet
Gjestgiveri l5.oktober iår. Vi. gjengir artikkelen i sin helhet:
om ikke altfor lenge få et nytt tilbud. Askeladden blir navnel, og
kunne fo.Ikeeventyrenes Askeladd overraske. Det er det Koppangruner
"or'i.;"Åt håper deres Askeladd skal qjøre. En gammel østerdalsst.ue blir nå ominnredet
Gjestgiveri
L-i1 bar/b-istro/pub. Her blir det biljard. spiIl av forskjel ljg slag oq dei

"Koppang

skal

blir et topp moderne discoanlegg som ska.l tilfredsstille de yngre årsklasser i
et alkoholfritt miljø.
Det er den nye daglige lederen ved Koppanglunet, Jan Tollhauq som forteller om
Askeladden. bet måtte bli et norsk nrui. på dett;,1*sTT;;;[6 omgivelser'som det
gamle huset er. Selvom det blir spesielle bistromøbler, fra Tysklandr men fa oss
ikke røpe

mere.

- Nå skal stedets befolkning lokkes frempå?
- Vi får se da når vi kommer i gang. Jeg tror at vi skal kunne by på litt av
hvert for de forskjellige aldersqrupper. Jeg er veldig spent på om Koppang
er stort nok for tilbudene. Med dette vil kapasiteten kunne økes, samtidig som
vi kan glede oss over en økning i trafikken her på Koppangtunet i høst,
sier To11hauq.
Koppang et bra sted
I snart fem år har Tollhaug bodd på Koppanq og fra l.september som daglig leder
ved Koppangtunet Gjestgiveri. Trives godt gjør han se.Ivom han sei.lte på de store
hav i 17 år etterat han dro ut som femtenåring. Hans fag er kokk. ftterat han
tørket sjøsprØyten av seg, var han besLyrer for en restaurant i Oslo fØr
familien satte kursen mot Østerdalen.
- Her fant vi ro oq en sjelden fin natur. En slik natur som tyskere og hollendere
setter stor pris på, oq som gjør at disse tiltrekkes spesielt av Østerdalen.
Jeg trives med fiskestanga.
Idretten

- Idretten får sin støtte fra bedriften som du representerer, er det en bevisst
politikk?
- Vi vet at idrett er et godt sosialarbeide som det bør satses mere på. Det er
faktlsk den beste barnepike i kommunen. Egentliq bør mange fore.Idre være
takknemliqe for alt det arbeide som blir gjort.
Ln elg venter på å bli delt opp. lollhaug har handtert mange s.like i de årene
han har arbeidet på Koppanq.

- Vi bruker mye elgkjØtt i løpet av året, elgsLek, elgbiff, elqhakk.....
- Så, så, dette blir reklame det.
- Sannelig trenger vi rekfame for Koppang og tilbudene her. Turislstrømmen er blitl
borte samtidiq som riksveg 3 ble ferdig på vestsiden, Vi er avhengiq av trafikk,
ikke bare vi, men all virksomhet. på Koppang, Vi skal forresten ikke bare klage
selvom situasjonen er alvorlig. Flere og f.Iere har funneL ut at det kan
arranqeres møter, konferanser og seminarer på Koppang. DetLe er resultatene av
en ringvirkning.

Et sted tr

-

r et hotell

0m Koppanqtunet

kommer

til

stenqer, hvor skal tilreisende overnatte? Tenk på alle de
i 1øpet. av et år. De skal jo ha et st.ed å være.

som

Koppang

- Skal Koppangtunet stenge?
- Finnes det ikke grunnlaq flor virksomhet av dette stedet så kan man ikke
bort fra det flaktum, Jeg er optirnist, jeg tror det skaL gå bra. Tendensen
siste tiden er oooløftende.

se
den

vi må gjøre en vr.i fra tid til annen, fornye oss.
- Til det trengs det Askeladder?
- Blandt annet det. Dermed slipes kniven for en annen oppgave enn det
prate seg varm under skjorta om Koppang og miljøet. Elgen venter. Men
trusselen om en omlegginq av riksvegen gjennom sentrum er en fare for all
virksomhet på stedet. Det kan bety kroken på døra for så mangt, mener
Tollhaug, Det er en annen bifflil
Men

&å gr

gå qt

:':i

l,t;' r;:å:"n

*

l--;
;:!,,
I dette huset skal Askeladden holde til og det er med
at Koppangtunets daglige leder, Jan Tollhaug,
til åpningen og opptregget der.

spenning
ser frem

VI

GRAIULERIRI

Redaksjonen

gratulerer Kjell

Åbyholm med hans overlegne

seier I

klasse 42-5o år i høstens-Eipplngnresterskap i orienlering ("Veritassen"),
som ble avholdt ved Solli gård i Asker, 9.sept.ember.
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DTRFOR KALLIS HUN TOR ''HUN''

Endelig har det lykkes redaksjonen å finne ut
man sier rrhunrr om en båt:

hvorfor
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Må

styres av en

mann

I et ubevoktet. øyeblikk tar

hun makten

TåIer ikke overbelastninq
Kan ikke rigges uten en rnanns hjelp
Skifter navn når hun skifter eier
Koster mer i underhold enn eieren hadde tenkt
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i dypet
Må sparkles og males før hun skal ut
BIir med årene gissen, besværIig og vanskelig å håndtere
Kan dra en mann med seg

