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Vi har gjennomlevd en mer eller mindre permanent krise
i internasjonal skipsfart siden 1973. Verdens sj0gaende
handel er i dag regnet i tonnmil ca 20% lavere enn i 1973,
mens flatens storrelse er ca 40% heyere. Det er ikke vanskelig a forsta at fraktratene i mange av markedene ligger
pa et meget lavt niva.
Det storste problem for tiden er den store overkapasitet i verdens skipsbyggingsindustri. Markedsforbedringer i enkelte skipsfartsmarkeder forer raskt til nykontrahering og levering av nye skip.
Derved gjenopprettes overkapasiteten i markedene. Det synes ntermest
umulig a komme ut av den onde
sirkel.
For norsk skipsfart har det siste
tiar vaert preget av en omstilling som
nesten kan betegnes som en revolusjon. Antallet skip under norsk flagg
er mer enn halvert. Norske redere
har bygget opp en av verdens storste
offshoreflater. En betydeligflate drives under fremmed flagg. Samtidig
er det skjedd en kraftig spesialisering
av handelsflaten.
Betrakter vi var egen virksomhet
mot den bakgrunn jeg har skissert,
sa har vel nettopp omstilling vaert et
nokkelord. Vi har uten tvil lykkes
godt med var egen omstilling.
Nesten dramatisk illustrerende er
det faktum at ca. 2/3 av vart driftsresultat for 1984 stammer fra offshorevirksomhet. En
virksomhet vi begynte a orientere oss mot 10 ar tidligere.
Vi har i var malsetting klart uttrykt at vi satser pa tre
aktivitetsomrader; linjefart, tank/bulk/spesialskipsfart
og offshore. Innen hvert av disse omrader foregar en
utstrakt spesialisering, samtidig som vi beveger oss inn pa
andre felter. Dette er nodvendig av flere grunner. La oss
illustrere det ved a se tilbake pa 1984.1 lopet av aret utviklet vi en rekke prosjekter og la in bud pa flere storre oppdrag, bade innen mer tradisjonell skipsfart og innen off-

shore. Selv i de tilfelle der vi- var villige til a akseptere et
minimum av tennsomhet nadde vi ikke opp. Ja, i enkelte
tilfelle kom vi ikke engang til semi-finalen. Dette er et
tankekors. Den tradisjonelle eierstruktur der rederiet gar
inn som eier av en enhet pa 100% basis er tydelig bare
unntaksvis losningen. Mot K/S-prosjekter som er villig til
a akseptere belt ned mot null i avkastning for skatt, nytter det ikke a lansere de tradisjonelle lonnsomhetsbetraktninger. Et sentralt sporsmal blir da; er den tiden
definitivt forbi da vi kunne kontrahere og fa levert et skip for norsk flagg
100 prosent eiet av WW? Svaret er
sannsynligvis ja. Dette vil de fleste
beklage, men det virker nyttelost a
konkurrere hvis skatteutsettelse og
ikke lonnsomhet er en avgjorende
faktor.
Disse forhold er del av den skipsfartshverdag vi operer innenfor. Men
kulissene er fler enn som sa. Nar vi
ikke lenger nar frem der vi tidligere
har lykkes, ma ressursene settes inn
pa andre felter. Det er en del av omstillingsprosessen. Denne prosessen har
gitt seg flere positive utslag i lopet av
de senere ar. Linjefarten har i sterkere
grad gatt pa land. Vi har fatt oket
internasjonalisering. Spesialisering er
blitt stikkord pa flere omrader.
Industriskipsfart med ngert samarbeid
mellom vareeier, kapitaleier og reder har utviklet seg
meget raskt. Nye offshorekonsepter er under utvikling.
Forskjellige samarbeidskonstellasjoner er vokst frem.
Ship management og konsulenttjenester er spennende
vekstomrader.
Nytenkning og omstilling har gjennomsyret var virksomhet de siste ar. Dette sammen med stor entusiasme og
aktiv innsats pa sjo og land, har loset WW-skuta stott
gjennom en vanskelig periode. Vi haper og tror pa fortsatt god seilas, selv om farvann og navigering vil matte
endre seg kontinuerlig.

Hans Chr. Bangsmoen
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POLAR PIONEER en virkelig pioner
Verdens mest avanserte
borerigg - POLAR PIONEER - er snart klai fcr
levering fra Hitachi-verftet i
Ariake i Sar-Japan. I midten av mars fikk riggen ss2'£
navn, og i lopet av april suiter den trolig kursen noFdiover mot Tromso-flaket,
livor den skal starte sine
oppdrag for Norsk Hydro.
Riggen eies som kjent m
selskapet Polar Frontlet
Drilling hvor Wllh. WilheOmsen Limited A/S og Sonat
Offstiore har 47,5% hver,
mens North Norway Drilling Company har 5% av
eierinteressene.
POLAR PIONEER er utrustet for a operere i vasrharde strok, spesielt de arktiske,
og av den grunn har riggen en mengde spesialutstyr ombord. Et av hovedproble- POLAR PIONEER her ved kai ved Airake-verftet i Japan.
mene ved helarlig drift i de nordligste farvann er isingen. Riggen er derfor utstyrt
med spesielle avisingssystemer, noe som
igjen krever kilometer vis med elektriske
varmekabler. Mesteparten av arbeidet skal Norske utstyrsleverandorer har hostet innsats som gjores i innspurten, er det mye
forega «innend0rs». Hoveddelen av mange godord i Japan. Det som er levert som tyder pa at forsinkelsen ikke blir saerarbeidsoperasjonene er overlatt automa- har vcert av meget bra kvalitet og ikke lig lang.
tikken. Selv om dette skjer, blir ikke tallet minst viktig, det er kommet frem at norsk Turen vest- og nordover er beregnet a ta
pa mannskapet redusert i forhold til vanlig utstyr ogsa har veert konkurransedyktig i mellom 90 og 100 dogn. Riggen skal ga
bemanning ombord pa borerigger.
pris. I utgangspunktet var verkstedet med en gjennomsnittsfart pa 6 knop.
Alt er gjort for at mannskapet skal trives i palagt a bruke norsk utstyr for ca 200 POLAR PIONEER kommer til a ga gjende 14 dagene de har sin torn. Trimrom, milioner kroner av en byggesum pa godt nom Suez Kanalen og sann sett folge loypa
TV-stue, oppholdsrom for rokere/ikke over 900 millioner. Na viser det seg at det til den forste rigg i verden som gikk gjenrokere og badstue er blant de tilbud man norske innslaget blir verdisatt til ca 250 nom kanalen, nemlig TREASURE SEEfinner ombord. To-mannslugarene er millioner kroner. Det var opprinnelig KER.
smakfuUt innredet med rolige avdempete meningen at riggen skuUe forlate Japan i Riggen er i enhver forstand en pioner, og
farger, noe som bor vaere med pa a oke triv- manedsskiftet mars/april, men visse pro- det er grunn til a regne med at oppmerkselen. POLAR PIONEER har sengeplass blemer med ankerkjettinger tyder pa at det somheten mot og interessen for POLAR
til 100 personer, men normalt regner man kan bli noe forsinkelse. Det er forelopig PIONEER vil bli meget stor. Ikke minst
med at det vil vasre 70/80 personer pa rig- vanskelig a antyde noe om lengden pa nar den kommer i full virksomhet pa
gen til enhver tid.
denne forsinkelsen, men med den arbeids- Tromso-flaket i lopet av sommeren.
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oSA Line RLinjefartens
<<SAS
Ro/Ro til Syd-Amerika

4m'

Mange har kah det et SAS pa havet. Noe er
det selvsagt i det. Men vi far vel forelopig
noye oss med a sla fast at et nytt nordisk
konsortium, RoSA Line, i disse dager starter opp for fullt. Etter en lang planleggingsprosess er na alt klart for et utvidet samarbeide i trafikken mellom Skandinavia og
Syd-Amerikas ostkyst. Det er gamle travere i denne trafikken som na forener krefter. Johson Line i Stockholm, Fincarriers i
Helsingfors, Den norske Syd-Amerika
Linje (WW) og DFDS i Kobenhavn. Samtidig med etableringen av det nye selskap
settes ny og moderne tonnasje inn i linjen.
Eldre konvensjonelle linjeskip erstattes av
to Ro/Ro skip. Det forste er allerede underveis fra byggeverkstedet Nippon Kokan i
Tsu i Japan. Det skipet forer svensk flagg
og starter lastingen i Skandinavia i midten
av mai maned. Sosterskipet WW's ROSA
TUCANO, blir levert i slutten av april og
setter sa kursen for Skandinavia. For a
kunne utnytte skipene best mulig i markedsforingen av det nye transportkonseptet, er det besluttet at skipene skal dopes i
henholdsvis Sverige og Brasil.
De nye Ro/Ro-skipene vil betjene alle de
fire nordiske land for last til og fra Brasil,
Argentina og Uruguay. Rundturen er
beregnet til a ta 60 dogn mot ca. 75 dogn
for de tidligere skipene. M/S TAIKO, som
har vgert WW's innsats i linjen, er som
kjent solgt og vil bli tatt ut av trafikken i
mai maned. Ro/Ro-skipene er pa ca 18.000
dwt. med en lastekapasitet pa tilsammen
1420 20' containerenheter med stor kapasitet for kjole-Zfryse-last. Skipene har videre
installert bildekk. Pa fordekket finnes en
40 tonus kran for handtering av containere.
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RoSA Line far sitt hovedlcvarter i Stockholm og ledes av Roar Lunde (tidligere sjef
for Den norske Syd-Amerika Linje). SkibRederi har bedt Roar Lunde begrunne
hvorfor ogsa RoSA Line har valgt Ro/Rokonseptet, et konsept som sa absolutt er et
varemerke for WW's linjeaktiviteter.

RoSA LINE

• Mye av varene i denne trafikken skipes
mer okonomisk pa annen mate enn i
containere. Fleksibilitet et nokkelord.
• Ubalansen i denne linjen er veldig stor,
og en belt containerisert trafikk ville
innebsere hoye kostnader for bl.a. forflytning av tomme containere.
• 1 fremtiden kommer en storre del av
lasten til a bli skipet i containere, og
under den lange prosessen kan Ro/Rofartoyene handtere containerenheter
ved siden av andre lastenheter.
• I mange havnebyer savnes kraner for
containerhandtering. Ro/Ro-fartoyene
har med sin egen utrustning, bl.a. gaffeltrucker, for handtering av last i havnene.
• Prosjektlaster, for hvilke potensialet
synes stort i de syd-amerikanske land, er
bort imot ideelt a skipe med Ro/Ro-fartoy. Det samme gjelder all slags rullende
last.
• Rederiene bak RoSA Line kan Ro/Rotransport. De fleste har veert med pa
dette siden begynnelsen av 1970-arene.
«Var samlede erfaring av Ro/Ro-trafikk
veide kanskje tyngst av alle argumentene
for a innfore dette konseptet ogsa pa SydAmerikas 0stkyst» - sier Roar Lunde, sjef
for RoSA'Line. «Vi vet hva vi gjor og hva
vi kan vente oss nar vi introduserer Ro/Rotrafikken ogsa i denne linjen».

Sentrale personer ndr detgjelder byggingen av ROSA TUCANO er fra venstre nybyggingsinspekt0r Olav Scetre, Ase Kvernberg Scetre og prosjektlederen Jon Strengehagen.

WW mrtsatt det norske
tyngdepunkt i Australia

Wilh. Wilhelmsen er fortsatt det ubestridte norske tyngdepunkt i Australia.
«Down town» pa Sydneys Manhattan blir
riktignok Liner House en lilleputt blant
hoyhusene, men det er likevel herfra norsk
shipping har markert sin posisjon gjennom
artier. Det er snart 70 ar siden WW etablerte seg i Australia. Det skjedde i 1918 som
et resultat av onsket om a betjene kontinentet med linjeskip. Linjefarten er viktig
ogsa i dag, men forretningskonseptet er
betydelig utvidet.
W W-organisasjonen i Australia teller i dag
rundt 300 ansatte. Dette hoye tallet vil nok
overraske de fleste. Den omfattende virksomheten «down under» er lite kjent i
hjemlandet. Arsaken til det finner man
nok dels i de store avstandene fra Norge til
naeringssentraene i Australia, det er heller
ikke sa mange nyheter fra dette enorme
landet som nar Norge i radio og TV. Dels
skyldes det vel ogsa at virksomheten i
Australia lever sitt eget liv. Lite av det som Trygve Amundsen, WWs administrerende direktBr i Australia og norsk generalkonsul i Sydney.
skjer her har hatt direkte innvirkning pa Her
fotografert pd taket av «Liner House».
organisasjonen hjemme.

Trading

En av de storste utfordringene WW star
overfor i Australia er a bringe norsk frossenfisk fra Frionor opp i en betydningsfull
posisjon. Det er en posisjon som Frionor
hadde tidligere, da man erobret en markedsandel pa over 25 prosent. Pa grunn av
interne forhold i agentkjeden er man na tilbake pa 8 prosent.
WW har kjopt 45 prosent av Frionor
Australia. Om denne satsningen sier
WW-sjefen i Australia, Trygve Amundsen, til Skib-Rederi:
- Vi gikk inn i Frionor fordi vi onsket a se
hva trading har a by pa. Det er et omrade vi

har hatt begrensede kunnskaper om og det
er derfor vi gikk sammen med Frionor.
Hva vi kan, som transporter av varer inn
til og ut fra landet, er a fole et marked pa
pulsen. Vi vet jo ogsa at 0 K og Lorentzen
har brukt sin rederiplattform til a ga inn i
trading, sa hvorfor skal ikke Australia
vsere et WW-land?
I desember i fjor ble selskapet Wiltrading
etalbert. 1 tillegg til samarbeidet med Frionor vil man her spesialisere seg pa salg av
norsk skipsutstyr og utstyr som relaterer
seg til oljeindustrien. Dette er et omrade
8

hvor man med Oslo i ryggen allerede har
omfattende kunnskaper.
- Det vi tilbyr norske bedrifter et et stort
firma som er kjent i Australia. I dag er det
ikke noe stort marked, fordi den australske
skipsfart er liten. Flaten teller ikke mer enn
70-80 skip over 6000 tonn. Vi ser det imidlertid som interessant at man star overfor
store fornyelser og australiernes ambisjoner er det ikke noe i veien med. Derfor satser vi pa a markedsfore oss overfor landets
rederier, fremholder Trygve Amundsen.
Amundsen.

Z3

Godt ord pa seg

Wilh. Wilhelmsen har godt ord pa seg i
Australia. Man er kjent for a «kunne»
shipping, sa nar WW har tatt i bruk norsk
skipsutstyr er det et meget godt salgsargument som kan brukes overfor australske
redere.
En norsk satsning pa dette omrade passer
ekstra godt i ar. Det er som kjent eksportens ar og Norge onsker a markere seg sterkere enn noen gang tidligere i Australia.

Nylig har en handelsdelegasjon under
ledelse av handelsminister Asbjorn Haugstvedt besokt landet og til hosten blir det en
storre norsk fellespresentasjon av utstyr og
tjenester i Sydney. Som norsk generalkonsul i Sydney star WW-sjefen Trygve
Amundsen naturlig nok svsert sentralt
ogsa i dette arbeidet.
- Det australske samfunn er svaert likt det
amerikanske, sa det som kan selges i USA
bor ogsa kunne markedsfores her. Nar
Frionor oppnar suksess i USA, er det min
mening at den ogsa bor kunne kopieres
her, men selvsagt i mindre malestokk, sier
Trygve Amundsen.
WW omsetter for 186 mill, kroner i kenguruens hjemland. Det er et tall jeg som utenforstaende ma ha lov til a si er imponerende. Amundsen medgir at det er tungt a
drive en ren serviceorganisasjon opp til et
slikt niva. Det er et stort ansvar forbundet
med bruk av australsk arbeidskraft. I
denne forbindelse kan nevnes at WW har
solgt sin containerterminal i Melbourne.
- Vi fant det vanskelig a opptre som herre i
eget hus. Det ble et politisk trykk pa var
inntektsside og et fagforeningstrykk pa
utgiftssiden. Pa grunn av dette presset ble
det vanskelig a opparbeide det marked vi
onsket og nettopp det a vasre herre i eget
hus er jo en klar WW-politikk, sier Trygve
Amundsen.
Fortsatt har man et containerdepot i Sydney og WW opererer dessuten 40 store
lastebiler for containertransport.
I sin rekruttering av folk satser man adskilling pa opplsering av lokalt personell. Man
finner dette mer velegnet enn a trekke pa
norsk personell rekruttert hjemmefra.

Over hele Australia

WW er representert i alle de store sentra i
Australia. Det vil i tillegg til Sydney si
Fremantle i Vest-Australia, Melbourne i
Victoria og Brisbane i Queensland. Det
kan ogsa nevnes at man er australsk generalagent for SAS og Thai Airways.
Med andre ord: WW har et godt fotfeste i
dette enorme landet. Og det skal derfor bli
interessant a folge utviklingen i et omrade
der Australias storste bank, Westpac
Bank, mener Sydney har muligheter til a
innta posisjoner som et finanssentrum for
Stillehavsomradet.
Svein

Aurmark

o ganger «TOBA» pa to maneder

Gubbevaremegvael - stipend fra NRK!
- Vi har den glede a meddele, star det i brevet, signert og parafert. Tjue tusen penger, med tall og
bokstaver.
- Dra ut i verden og gjor alle mennesker til NRKlyttere. Mer presis: Undersek forholdene pa kortbelge.
Gjennom 40 ar har lyttere rapportert om vekslende
hell i sine forsek pa a fange stammens hyl. Nar de mislykkes, tar de fram blokk og dirrende biyant: Aldri har
sa mange vaert sa forbanna pasafa... Andre ganger er
det ikke mate pa go'ord.
- Vi har den glede a meddele...
For at jeg ikke skal ga helt av hengslene leftes en
advarende finger: Du skal skrive og skrifte etterpa.
Overskuddsslanten baeres tilbake til faderhuset.
Omsorgsfulle ord maner til moderasjon og
beskjedenhet.
Jeg har truffet. Antakelig en ni'er. En av Tordenskjolds soldater er pensjonert eller ded. Etter 26 ar er
jeg innvilget - ikke bare stipend, men tre maneders
permisjon.
Rent praktisk - hvordan gjer jeg det? Med fly gar det
for fort, med skip for sakte - permisjonstiden tatt i
betraktning. Med tradisjonell velvilje fra skipsfartsnasringen - ikke minst fra WW's side, lot det seg gjere.
En kortstokk av flybilletter, et lest opplegg - og dermed
ut i det bla. Nettopp det gjorde reisen til noe mer enn
en pakketur.

Kaptein Knut Helminsen intervjues av Eiiing Thokle
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- Take me to Barber Toba. Quick!
Taxisjaforen slar beklagende ut med
armene.
- Sorry Sir. No can do. All barbers
closed.
_7
Bahrain. Kvelende varme. Min arabisk
er ikke lenger det den var. Jeg tegner en bat
i sanden, skraler 'la springet ga'. Fekter og
peker mot sjoen.
Et forskrekket ansikt. 0yeblikket etter,
et medlidende smil. Flagrende gevanter
eimer av hvitlok. Stortaa pa gasspedalen.
Enten havner jeg pa galehus, eller...
Noen kilometer senere star jeg under en
vegg av stal. Hoyt oppe med sveere bokstaver, BARBER BLUE SEA. Det er sen
kveld.
Der star jeg. Med tungt a b«re, svett til
kokepunktet. En mann kommer mot meg.
Jeg prover:
- Unnskyld, gar denne baten til Singapore?
For har far svart ser jeg fire striper pa
epaulettene. Etter mitt bestikk skal han da
vsere kaptein Knut Helminsen, m/s Barber
Toba.
- Jada, Singapore ogsa. Men sa vidt jeg
vet skal du komme ombord forst i Yokohama?
Et lettelsens sukk, en kort orientering.
Verden rundt pa tommelfingeren krever
improvisasjon, saerlig nar man blir hengende fast i byrakratisk klister og ligger
langt bak reiseplanen.
M/s Nosac Barbro bragtemeg fra NordEuropa til Egypt. Med en uventet avstikker opp i Svartehavet sprakk timetabellen.
Et nodrop til Rederiforbundet: finn en bat
fra Port Said til Singapore! Fort.
En dare kan sporre ...
Noen timer senere: Brattberg her, fly
over til Bahrain. Til Barber Toba.
_ ?
- Ja, men jeg har allerede ;n avtale med
Toba fra Japan til Pedro om noen uker.
Blir ikke det for mye av det gode, to ganger
Toba, altsa?
- Si at du er snill gutt, at du hadde kaniner sammen med rederen da dere var sma
Skipperen er antakelig nede pa kaia for a
se pa dypgaende. Ser provende pa meg. Er
han for hoflig til a si hva han mener? NRKfolk reker jo over alt...
- OK. Snakk med stuerten.
Opp et uendelig fallrep, noen trapper, en
heis, en labyrint av korridorer. «Chief steward» over en av dorene. Jeg knekker.
- Erling Thokle, Verdenskonserten/
NRK.
- Werner Melbye, Ham-Kam.

Et svaert nokkelknippe deiser nedover
laret da han strekker ut handen.
En kort vurdering av 1. og 2. divisjon.
Deretter anvisning av lugar.
Airconditioning. Befriende deilig.
Bekvemt, romslig. Det er lenge siden jeg
selv seilte, husker ikke lugarene slik.
Litt etter hvert fikk jeg erfare at min
fartstid naermest horte hjemme i steinalderen.
Ved frokost neste morgen er det goddag, goddag til hoy re og venstre. Klangfulle dialekter fra alle deler av landet - ikke
minst Sunnmore. Siden jeg selv startet min
tilvaerelse i Alesund tillater jeg meg:
- Bevares, er det ikke fremmede her
ombord? Fluer og sunnmoringer finns jo
overalt...
- Nei, besteraor sa klart og tydelig ifra,
du skal seile i WW eller bli NRK-mann ...
Av nysgjerrighet ber jeg gnisten om en
mannskapsliste. Verden blir mindre, felles
kjente. Og litt lettere a vaere ny ombord.
Torre tall forteller om en gjennomsnittsalder hoyere enn for, men mer et team.
Hvem er de? En droy uke ned til Singapore
gir neppe svar. Man kan alltids prove.
I mangel av strategisk innsikt kom jeg i
skade av a trekke fram tungt skyts:
- Du skipper, kjente du Arthur Tiedemann?
Et forstenet ansikt, et bredt smil.

- Hvem kjente ikke ham?
OK. Jeg har i hvert fall noe a snakke om
hvis vi skuUe ga tom for tema.
Men det gjor vi ikke.
Vi passerer Hormuz, stryker nedover
kysten av India. Et pulserende skipssamfunn med en fremmed rytme. En besetning
som ikke synes. Hvor er det blitt av smapraten over 10-kaffen med 30 skranglende
kopper?
Jeg egler meg inn pa chiefen. Per
Strandkleiv, spor ham ut om propelleriet i
kjelleren. Han inviterer til en rundgang.
Ikke uten stolthet.
Det baerer nedover et utall av leidere til
vi naermer oss bunnen av det Indiske Hav.
Han slar ut med hendene i sitt larmende
rike. Drepende varme affiserer ham ikke.
For ordens skyld ma jeg si noe:
- Hvordan kan du ha oversikt over alt
dette?
Et smil i undring. Og en redegjorelse
med stor selvfolgelighet - pa sunnmorsk.
- De'e' bare a gjore sann ...
Noen simulerte handgrep.
- De'e' asnkelt...
Jeg later som jeg forstar.
Vi kommuniserer med nebbet inn i orebrusken. Han peker og forklarer.

Det drives ogsa undervisning ombord pd Barber Toba. Det dreier seg om opplcering i praktisk
skipsarbeid under kyndig veiledning. Pr. 1/1/86 md skipsmekanikere ha papirer pd sine kvalifikasjoner. Her kan de velge, enten utdannelse i landfor egen regning, eller gratis undervisning
ombord - mens hyra dreier. Pd bildet (over t. v.)far Ansgar Helseth fra A verey instruksjon i
bruk av dreiebenk av maskinsjef Per Strandkleiv. Pd det andre bildet har 1. styrmann Jorgen
Strand overlatt sekstanten til skipsmekaniker Arvid Johnsen fra Stange.
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- Her er hjelpemotorene. 3000 hk hver.
Her, styremaskinen...
Vi skrever over ror og ledninger, opp og
ned - pa kryss og tvers, inntil jeg ikke aner
hva som er ut og inn, for og akter.
En velkommen pause i kontroUrommet,
luftavkjolt og stoydempet. Forstemaskinisten sitter i svingstol foran kontroUpanelet. De to begynner a snakke fag, situasjonen akkurat na...
Rundt om, instrumenter, malere og
fjernstyrte folere for registrering av unormale tilstander i lasterom, innredning,
maskin.
Det er nok. Takk for turen,
Skipssamfunnet er teknifisert og pulserer med urverkets presisjon. Til og med
kjottkakene er presis like store. Chiefen
surner en dag. Han vil ha mer fart, hoyere
oradreining. Maskinen har ikke godt av
dette, sier han. Men skipperen er sta. ETA
Singapore skal v£ere kl 0400, ikke 03301
Kompromiss: to ganger i dognet slippes
alle hestekrefter los en halv time. Da ryker
det godt og gammaldags av skorsteinen.
Det snakkes mye bat ombord. Bygget
nar, hvor, hvem tok «henne» ut? Hvem
seller der na? En sjelden gang nevnes skip
som Victory, CI, Liberty, T2-tankere n^rmest som en hoflighet til fortiden. Her
star andre ting i sentrum: effektivitet,
tempo, hardt arbeid. Det er forsteklasses
forpleining ombord, men nesten ikke sosialt samvffir. Tilv^relsen er tredelt: arbeid,
mat, hvile.
Sikkerhetsmanover! Skingrende klokker og lopende skritt i korridorer og trapper, fram til moteplass. Det er brann i lasterom E, heter det. En mann er kommet til
skade og skal bringes opp. To roykdykkere
kommer liksom ingen steds fra, skremmende framtoninger, kledd i «s0lvpapir» menu fra Mars eller der omkring. De forsvinner ned en leider og kommer tilbake
like etter, forsiktig basrende en skikkelse i
flekket kjeledress. Han legges varsomt pa
bare for videre transport. Himmel, det ma
ha v^rt en alvorlig ulykke. Hodet er vekk!
Sagflisen tyter ut...

Sa skal «brannen» slukkes. En skipsmekaniker blir utpekt.
- Ta apparatet, slik. Sa trykker du pa
denne knappen og retter stralen mot varmen.
Kandidaten har apenbart gjort dette
for, virker rutinert. Hvitt pulver spruter
ut. En sky fyller rommet. Sa er det ikke
«brann» mer.
I mellomtiden er den legemsstore dukken usentimentalt slengt tilbake pa plass i
en utrivelig stilling. Hvil i fred. Til neste
ovelse...
Motgaende skip dukker opp av horisonten, nesten uten skum for baugen. Slow
speed. Med lite last inne flyter de som en
kork og forteller sitt om overkapasiteten
pa tonnasje. Men Toba er god og raett, i
hvert fall pa denne turen. Containere opp
under Adamseplet.
Trafikken oker nedover Malakkastredet, klemmes sammen og blir synlig. - Det
er mye stygt som gar i sjoen, sa mannen da
kjerringa la pa svom. Likedan med mange
av dagens skip. Estetiske linjer er forlatt.
Firkantede bokser pa et skrog uten spring.
Lagerhus nedsenket i vann med en skrue
pa den ene kortveggen. Men - etter
sigende, okonomiske og rasjonelle. Sa da,
sa...
Noyaktig pa klokkeslettet, ankomst Singapore, og et forelopig farvell til skip og
mannskap. Jeg skal v^re en liten uke i Singapore, deretter Australia.
Fjorten dager senere star jeg pa kaia i
Kobe og ser den samme Toba manovrere
seg lokalkjent til kai. Pa avstand minner
den om en skjodehund som strekker bena
og gjesper for den lusker fortrolig inn til
varraeovnen, slar av arvakenheten og lar
seg degge med,
Kobe, Nagoya, Yokohama, Kawasaki.
Og sa videre ostover Stillehavet. Barberbatene trosser solas gang og betaler med
avklipte dagear. Bonus ved datolinjen, en
dag ekstra pa kalenderen - dette fenomen
som statens regnskapsmenn i alle ar har
RBkdykkere bcerer opp en «forulykket». sett pa med vantro ,..
^B^M^MIIIMMtiii|i'''i"Ml'iinBnWBBi^K^^^Ml
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Filosoferende med blikket mot en bla
horisont: Hvordan kom vi fram for i tiden?
Bare med kompass, klokke, slepelogg og et
og annet glott av klar himmel? Et Stillehav
uten vasrmelding? «Min» gammeldages
8000-tonner kunne ga rett inn i et av rommene her - som en Jonas i hvalfiskens buk.
I darlig veer hendte det vi spurte Frisco,
Honolulu eller Guam: hvor ligger tyfonens sentrum? Og fikk svar tilbake: hvilken tyfon?
Idag spyttes v^rkart ut, sirlig pafort
barometerstandfor lavtrykk, sentrum, retning, fart. Automatisk. Fakta i bestikken,
eller pa nattbordet.
Forskjellen?
Vi kom fram nar det passet, spilte pa
parti med vsergudene. Hva gjorde vel noen
dogn fra eller til? Dessuten - i raotsetning
til na - var vi hoflige og besBkte oyene, fikk
blomster i haret, eller i mangel av har, en
orkidee der tommermannsblyanten skuUe
vffire. Bastskjort, glede og sang. Idag sturer
hovdingen som en karkall pa stranden
mens batene seiler en nordlig storsirkel til
styrmenn far rim i skjegget. Bare for a fa
unnabakke med god gli nedover vestkysten. Hva skal de tro om oss? Hvor bliver
Ormen Lange...
Vi var mer ute i friluft. Her, en innkapslet tilvaerelse, romslig, men innendors,
Ingen koselig kaffeprat med gitar pa
3-luka. Et forsok pa dekk na, og den blaser
nesten over ende, far kjeften full av har.
Med nesebrynet mot VEeret gar det bedre,
men da triller tarene. Tilbake, gjennom en
jerndor med seks handtak. Den smeller i
som et bankhvelv. Pa innsiden med rode
bokstaver «This ship is fully airconditioned. Keep closed». Jaja - ikke et menneske
ville orke a holde den apen.
Det blir et Stillehav med bade storm og
godvser. Tolv nye dogn sammen med en
trivelig besetning. En vakker dag - bokstavelig talt - glir vi inn pa havna i San Pedro.
Sjomannskirka blaser ut sin velkomst fra
hoyttalere pa kirketaket, med Ja, vi elsker
for og etter. «Barber Toba, Barber Toba.
Sjomannskyrkja helar dykk, og ynskjer
velkommen til San Pedro og til Sjomannskyrkja». Det er sjomannsprest Arne Olav
Oystese som lar sin hardangerrost Ijome ut
over havneomradet. Hvilken hyggelig tradisjon.
Med ankomst Pedro er det ogsa farvel
med Barber Toba for meg - for annen
gang. Jeg naermer meg slutten pa tre maneders koffert-tilvEerelse, begynner a samle
opp inntrykk. De er blitt sv^rt mange ikke minst fra to meget avanserte skip hvor
siste nytt fra teoretisk forskning er satt ut i
livet. En ting er et «s0kort at forsta, noget
andet et Skib at navigere».
Et sitat fra konsul Halfdan Wilhelmsen
rinner meg i hu pa fallrepet: «Det er ikke
seieren som gir gleden. Det er kampen.»
Barber Toba - denne havets Rolls
Royce - ma veere et lykkelig resultat av
badekampogseier.
Erling Thokle

ensjonssporsmal
Skib-Rederi intervjuer Erik A. Wettre
SR: Kan du gi oss en kort oppsummering
av vare pensjonsregler?
EA W: Ja, la meg forsoke: Var pensjonsordning for landansatte er knyttet til ytelser fra folketrygden og fra Norske Folk
(UNI). Loven bestemmer at disse institusjoner forst kan utbetale alderspensjon ved
fylte 67 ar. Dette er derfor den alder som
vare lovgivere er kommet frem til som en
naturlig pensjonsalder for folk flest, og det
gjelder ogsa for landansatte i WW.
Vi erkjenner imidlertid at i endel utsatte
lederstillinger pa avdelingssjefsniva og
hoyere, vil det veere for lenge a sitte i jobben til fylte 67 ar. I disse stillinger stilles det
sa store krav til beslutningsevne, initiativ
og ledelse av mennesker at vi har en aldersgrense pa 65 ar for denne kategori. Pensjonen utbetales fra WW inntil Norske Folk
og folketrygden overtar fra fylte 67 ar. Nar
en person kommer inn i 65 ars-kategorien,
vil han fa et brev om dette i god tid for
pensjonsalderen.
Full pensjon i WW er 66% av lonn ved
avgang. Dette forutsetter imidlertid at du
har vasrt ansatt i WW eller i en annen pensjonsgivende stilling i 30 ar. For hvert ar Erik A. Wettre.
kortere enn 30 ar, blir ytelsen redusert med
1/30.
SR: Kan man forhandle seg frem til en
Oppad er pensjonsgrunnlaget begrenset lavere pensjonsalder?
til 12 ganger grunnbelopet i folketrygden
(G) som i ar er kr. 24.200. Maksimalt penEA W: Svaret er vel bade ja og nei. Ja,
sjonsgrunnlag i 1984 er derfor kr. 290.400. forsavidt som det gjelder ansatte med lang
Flere opplysninger fins i en enkel trykksak tjeneste i firmaet og som av helsemessige
som utleveres av Personalavd.
grunner ikke orker a fortsette lenger. Hvor
For seilende er aldersgrensen 60 ar og det er tilfelle - og legen er enig - vil vi
alderspensjonen 60 % etter full tjenestetid. gjerne la vedkommende fa slippe. I sa fall
Vi arbeider med a etablere forsikringsdek- vil var hovedregel vasre at for hvert ar en
ning ogsa for de seilende i separat Pen- ansatt blir pensjonert tidligere enn 65 ar,
sjonskasse.
vil han fa pensjonsprosenten redusert med
1%. F.eks. vil pensjonen i dette tilfelle bli
60% hvis han blir tidligpensjonert ved 60
ar.
Men svaret vil vaere nei i tilfelle av at en
ansatt onsker a gjore andre ting og derfor
gjerne vil slutte i firmaet for 67 ar. I dette
tilfelle vil han ikke kunne regne med noen
pensjon fra Norske Folk og folketrygden
for han nar 67 ar, da de -har lov til a
begynne utbetalingen. Og WW finner heller ikke grunn til a utbetale en pensjon over
driften til friske mennesker som ikke lenger onsker a arbeide i firmaet. De ma i
safall skaffe seg annen arbeidsinntekt inntil de blir 67. Her kan jeg imidlertid tilfoye
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at det for tiden pagar offentlige utredninger omkring forslag om at folketrygden og
forsikringsselskapene skal kunne begynne
a utbetale pensjoner ogsa tidligere enn fra
fylte 67 ar, da med et noe lavere belop slik
at den totalt utbetalte pensjon i gjenvasrende statistisk levetid blir den samme som
om pensjonsutbetalingen hadde begynt
ved de fylte 67 ar.
SR: Hva skal man gjore hvis man da er
gatt trett i jobben, men ikke er tilstrekkelig
syk eller svekket til at man far legeattest
om at man er arbeidsudyktig?
EA W: Da har man jo muligheten av a
soke omplassering til en enklere jobb eller
man kan soke om redusert daglig eller
ukentlig arbeidstid. Sa langt det er mulig
vil firmaet v^re imotekommende til slike
soknader safremt de er helsemessig
begrunnet, men man ma nok vasre forberedt pa at det da foretas en reduksjon i
gasjen som tilsvarer den reduserte arbeidstid.
SR: Hva med omskolering i hoy alder?
EA W: Det er en interessant mulighet
som flere og flere tenker pa. Hvis man ser i
oynene at man ikke orker den jobben man
sitter med mer enn et begrenset antall ar,
men likevel onsker a vasre i virksomhet, vil
det v^re lettere a fa innvilget en omplassering hvis man samtidig har sorget for sin
egen omskolering eller oppskolering til
arbeide pa et annet felt. Enhver skoleringsaktivitet har jo ogsa blant annet den fordel
at man holder hodet aktivt og fleksibelt slik
at man er lettere tilpasningsdyktig til nye
arbeidsoppgaver.

s

BarWil - Jeddah

audi Arabia sett med norske eyne
Det er fem norske ved BarWil's Jeddah
kontor - eller Binzagr Saudi Shipping Co.
Ltd., som det egentlige navnet er pa agenturet. Fire av dem bringer sine familier
med, - og med stort og smatt teller vi 16
nordboere.
Totalt pa kontoret er det 77 ansatte fordelt pa 16 nasjoner og ALLE MENN.
Kvinner har ikke lov til a arbeide i dette
landet (og absolutt ikke sammen med
menn) - bortsett fra i yrker som leger, sykepleiere, l^rer og ambassadeansatte. Saudia
- det saudiske flyselskapet - har utenlandske flyvertinner ansatt, som bor under
streng bevoktning i «Saudia City».
Vi kommer fra den vestlige verden og er
vant med at transport ikke er noe problem,
- enten man kjorer egen bil eller ta offentlige transportmidler, - vil oppdage noe
ganske annet i Saudi Arabia.
Kvinner har ikke lov a kjore bil. A
bevege seg utenfor sitt hjem alene er ikke
tilradelig. Sharia lov - eller den muslimske
tro og forordninger har virkelig klart a
gjore det «svake kj0nn» enda svakere.
Det finnes busser for offentlig transport. Her er kvinnene tildelt en liten del
iDakerst i bussen (avdelt med solid glassvegg). Kvinner har ogsa egne avdelinger pa
bussholdeplassene. A ta taxi alene er absolutt ikke av det gode. Vi har en sjafor som
kjorer oss pa shopping i tur og orden. Hver
av oss har en bestemt dag til disposisjonks,
og gelde av a ha sjafor. Han transporterer
ogsa barn til og fra de forskjellige skolene.
Vi bor alle i compounds - dvs. ex antall
hus og leiligheter innenfor hoye murer,
hvor vi kan vasre oss selv pa vestlig mate.
Vi har swimming-pools, tennisbaner, squash-baner og andre ting som kan benyttes
pa fritiden. De fleste compounds har
klubbhus, hvor vi kan innby gjester og ha
en hyggelig aften. Det er forst nar vi gar
utenfor murene at vi moter den arabiske
verden, og vi ma passe oss og tenke pa at vi
bor og lever i et land som er helt forskjellig
fra hva vi er vant med. Kvinner smiler ikke
til omverdenen, skuldre, armer og legger
ma tildekkes.
«Habaia» (en sort, lang silkekappe) er
ofte brukt over en vanlig pakledning.
Habaia'n er lett a ta med seg i vesken, om
det skuUe bli bruk for den. EUers ser man
alle slags merkverdige pakledninger i form
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av lange kjoler osv. - for ikke a erte pa seg
0konomien er ikke sa god som den har den for koner og barn - setter seg rett ned
det religiose politiet eller religiose fanati- VEert i Saudi Arabia. Na kan vi se hus som ved bilen, gjerne med TV, radio, mat og
kere. Historiene er mange om hva som har er halvveis oppfort, og bare star der som et drikke. Slik nyder de solnedgangen og den
hendt enkelte pa shoppingturer rundt om i tydelig be vis pa manglende finansiering av svale brisen fra Rodehavet. Man kan se
Jeddah nar man ikke har vsert korrekt prosjektet. Vi kan ogsa beundre de mange dem kilometer etter kilometer, - familier
antrukket - og bare ifort «utfordrende» palassene og andre gedigne boliger rundt som sitter pa fortauet og koser seg.
klasr med bare armer og legger.
om i Jeddah. Ser man to eller tre like hus pa
Stort sett trives vi alle godt her, men ma
Alkohol og svinekjott er pa det strenge- rekke og rad, er det som regel en mann med nok tilsta at det kan bli noen tunge dager.
ste forbudt. Pressen er sensurert. Bilder av flere koner. Hver kone skal behandles likt, Da er det godt a tenke pa at det gar alltid et
halvnakne damer blir enten svertet over og blir det oppfort et nytt hus, ma det byg- fly hjem. Men det er ikke bare a reise. Vi
eller klippet bort, for aviser, magasiner og ges likedanne hus til hver av konene.
ma exit og re-entry visa, og denne soknaboker kommer ut pa markedet. Det sam.me
Utsmykningen av Jeddah er praktfuU. den ma underskrives av mannen.
gjelder som regel alt om Israel og omtalige Det bygges store fine skulpturer over hele
Men vi kan jo «hevne» oss ved a gjore
emner om Saudi Arabia. Mange ganger Jeddah. Grontanlegg med blomstrende ett eller annet gait (f.eks. ta bilen og kjore
kan hele sider sider veere tatt bort. Men der trser langs veien er en fryd for oyet. Fritids- en tur, og blit tatt av politiet) - da blir ogsa
hvor det er forbud, finnes ogsa smutthuU. anlegg langs Rodehavet er det mange av. mannen straffet, fordi han er ansvarlig for
Fredagene (var sondag) blir som regel Dessuten trenger ikke saudierne sa mye av vare handlinger!
benyttet til a dra til Rodehavet for a nyde anlegg for a slappe av en torsdag eller freTil slutt - det er ikke sa vsrst - bare ganvannets gleder. Det gar pa dykking, seil- dag kveld. De bare parkerer bilen, toramer ske enkelt meget anderledes.
brett og batliv, mens de fleste bare nyder
Anne-Brit Pedersen
sol, sjo og sand. Vi holder til i «Creek'n»
noen mil nord for Jeddah. A svomme langt
ut er forbudt. Coast Guard'n er der og passer pa at alt gar lovlig for seg. Egentlig
skuUe vi kvinner ikke oppholde oss pa
samme strand som menn - det er ogsa forbudt, men her ser det ut til at politiet har
gitt opp. Pa hotellet er det separate «badetider» for menn og kvinner. Kvinner har
som regel avsatt et par timer pa formiddagen, mens mennene kan boltre seg i vannet
resten av dagen. Enkelte hotelier har ikke
engang avsatt tid for kvinner.
Shopping er det store her - og kanskje
den storste og eneste underholdning - sirlig nar det gjelder elektronikk - videoutstyr, camerautstyr av alle slag - stereoanNar det er «sildedag» pa kantinen, er det alltid stor ko og god stemning.
legg osv. Det er her mannen blir gutt igjen.
Silda her er nemlig meget spesielt god, noe kantinepersonalet ofte og med
Biler er ogsa av det store. Etter 5 ar i utlangod grunn har fatt hore. Vi serverer hermed sild a la Janos.
det, kan vi norske fa med toUfri bil hjem.
Valgene er mange, men det ser ut til at
Mercedes leder kapplopet. (Eller «Charraedes» som enkelte kaller bilen.) Gull er
8-10 stk kryddersildfilet eller
8-10 stk kryddersildfilet eller
absolutt det helt store. GuUprisen har i det
spekesildfilet
spekesildfilet
siste gatt betraktelig ned, og ekspedisjoner
21/2dleddik7% (klar)
1 dl tomatpure
i GuU-Souk'n er noe en ma ta med seg.
21/2 dl vann
1 dl soyaolje
(Souk er arabisk for marked.)
500 gr farin
Idl eddik7%(klar)
Nye lover kan bli iverksatt over natten.
3 stk lok i skiver
11/2 dl farin
Bare spor dem som har sitt daglige virke i
15-20 stk hel pepper
1/2 dl vann
havnen. Alle husker vel med gru «Tsu»
3-4 stk laurb^rblad
2 stk finhakket lok (eller i skiver)
som la her arrestert i ukevis, grunnet en ny
grovmalt pepper
Sildefiletene skj^res i passende
lov som ble iverksatt sa a si over natten.
Dill (frisk eller torket)
biter
og
blandes
sammen
lagvis
Det er her man ma forsoke a beholde
Sildefiletene skjseres i biter og
humoret, masken og oversikten.
alt blandes sammen.

Sursild

Tomatsild
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D e to bla ringers melodi
Exit TAIKO

En skjonn aprildag i 1939 sa jeg
TARONGA pa Afrikakysten. For full
fart, dypt lastet med ull fra Australia.
Dette betagende syn har aldri forlatt meg.
det hvitmalte overbygg mot det sorte
skrog. Den hvite list langs skutesiden, som
gav inntrykk av potent spring og myke linjer. De to bla ringer, som forte seg elegant
rundt skorstenen. Postflagget akter med
de rene nasjonale farver. Skyfri himmel
over bla-gront hav. Helhetsbildet, en fatamorganisk virkelighet, gav meg en fin rus
av forelskelse.
Aret efter, giftet jeg meg med
TARONGA og alle hennes sostre. Dette
polygame ekteskap har holdt opp til idag.
Jeg har statt pa SKRAMSTAD og sett
THERMOPYL^ ga ut Drobaksundet.
Lett lastet, slik at ogsa det rode belte flettet
seg harmonisk inn i den perfekte farvekombinasjon. Jeg horte svake stempelslag
fra 20 cylindere og folte 17. Mai-stemning
pa ryggen. Jeg lengtet vanvittig ombord,
men var nu gatt Hand for pa kontoret a
stelle med alle mine deilige najader.
Efterkrigstid. Oppgang pa alle felter. De
gamle steam-batene ble avhendet. Nybygningsprogrammet var enormt. Serier av
sosterskip fra Eriksberg, Aker, Kockum,
Kaldnes og Eriksberg. Alt var i rivende
utvikling. Den legendariske »3-luken« forsvant. Ett midtskipshus, panorama-styrehus, tvillingluker, kraner og tungloftsbommer. Sa kom bak-laderne og Japanske
verksteder inn i bildet med signalmaster og
programmert navigering. Men tross all
utvikling: Batene var pa sett og vis bater.
Forst ved supertankere, oljerigger og forsyningsskip ble det liksom ikke hater mer.
TAIKO danner derfor slutten pa en
epoke. TAIKO var siste skip med
den farveprakt som ovenfor sa dypfolt er beskrevet. I likhet med fordums »steamere« skal baten
avhendes og vike plassen for nye
skipstyper, tilpasset dagens
behov. Det MA vaere slik, og vi bor
alle takke vare Redere for at de fremsynte og dyktige folger med i et kostbart, risikabelt og krevende spill.
Men jeg kan ikke fole noget gait i, pa en
litt naiv mate, kanskje, a fole et visst
vemod ved at siste »konvensjonelle« bat
forsvinner. Husk at jeg sa TARONGA pa
Afrikakysten for 46 ar siden. Dette betagende skue har aldri forlatt meg. For mitt
indre ore lyder musikk. De to bla ringers
melodi.
B.A.
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Ieg veigei meg apnl
Ja, sa sannelig deler jeg dikterens valg av
april nar jeg stiger av toget i Tonsberg og
vasser over skoene i tung snesorpe bort til
Basbergs bil. Trofast star han ventende
med sin deilige Opel, hvis eneste aber er
stereospilleren med forsterker som maler
pa in-later og hits av Baccara og Manhattan Transfers. Dette lyder imidlertid som
sublime koraller i forhold til koUega Kjonnerods fuger og etyder pa Pan-floyte. Da
ma jeg med Per Aabel som dr. Holmsen i
Karusell si: Av all stoy er Pan-floyte dog
den verste.
Denne musikalske digresjon er ingenlunde ment som impertinente eselspark til
mine fine venner pa Orsneskontoret. For
det er hit jeg skal. Huset ligger likesom sa
stusselig og nakent i fuktig takedis over
store snemasser, som sa plutselig, og for
veivesenet sa uforutsett dalte ned fra sky
og gjorde livet farlig a leve pa grunn av
kommunal fattigdom midt i oljepengenes
stride strom inn i h vel vet pa Norges Bank.
Nu har vel aldri Orsneskontoret imponert hva det arkitektoniske angar. Det ble
vel for bortimot hundre ar siden snekret
sammen av en landsens byggmester. Men
det er da heller ikke et prangende eksterior
som har saerpreget den anonyme villa i
Orsnes-AUeen, men de aktiviteter som har
foregatt i husets indre. Her er beslutninger
tatt som har pavirket hele vart lands okonomi.
Jeg trer inn i kontorsjef Thorbjorn Thoresens kontor. En nesten umerkelig duft av
tobakk treffer min fine nese, og jeg tipper
at kontorsjefen fortsatt favoriserer MacBaren, efter at den himmelsk aromatiske
Four Roses gikk ut av produksjon. Han
blar i dagens post, men reiser seg og kommer meg imote med et godt og vennlig
smil. Kontorsjef Thoresen har nylig f ylt 60
ar, og jeg er kommet for a gratulere post
festum.
SKIB-REDERI beflitter seg lite med
private milepeler, bortsett fra at alle fodselsdager nevnes i var faste »Vi gratulerer«-spalte. Vi omtaler sjelden jubilanter
under 90 ar. Men Thoresen star i saerklasse. Ikke bare sitter han her og vokter de
gamle papyrus-ruller i denne storkapitalens uanseelige hoyborg, men er Rederiets
mann i flatens hjemby og har dessuten en
arrekke vasrt varaordforer i Notteroy.
Thoresen har saledes mange jern i ilden,
men alle ansvarsfuUe oppdrag og den
virak, som naturlig nok, undertiden kommer ham til del, har ikke forandret bans
rolige og bekerskede mate a opptre pa. Han

Kontorsjef Thorbjorn Thoresen
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Til topps i «B0rs-NM»

arte Teige - «Aksjespekul

Plattformsjef Karle Teige burde kanskje la
plattform vaere plattform og soke seg stilling i WW's finansavdeling. Teft og kunnskap nar det gjelder aksjer og okonomi har
han tydeligvis i fullt monn - arets Norgesmester i borsspekulasjon.
Tidsskriftet KAPITAL arrangerer
hvert ar et sakalt Bors-NM. Deltagerne far
hver kr 50.000 til disposisjon for sine
tenkte aksjeinvesteringer. Belopet skal
enten fordeles pa fem aksjer med kr 10.000
pa hver, eller satses pa en aksje. Poenget er
altsa a teste seg selv som aksjespekulant.
Det er - og godt er det for de fleste - bare
tenkte kjop, ikke faktiske investeringer.
Plattformsjef Karle Teige med fartstid
fra 1954 gikk altsa til topps. Han okte sin
investering pa kr 50.000 til kr 136.640 plus 173,3% med satsing pa Norsk Polar
Navigasjon og Fred Olsen aksjer.
Et naturlig sporsmal til vinneren fra
KAPITAL:
• Du hadde ikke Wilh. Wilhelmsen
med i portefoljen din?
• Wilhelmsen er sikkerheten selv, men
nar man skal vsere med i en slik konkurranse ma man velge de aksjene
som har det storste kurspotensiale i
perioden« sier Karle Teige, plattformsjef og aksjespekulant.
Forts, fra foreg. side

behover ikke rope for a bli hort. Hans kontor blir ledet med en naturlig myndighet
som har utviklet et inspirerende og kameratslig miljo. Jeg var sa heldig, som ganske
ung, a seile sammen med han far, kaptein
Kristoffer Thoresen, som laerte meg sa
mange verdifuUe ting. Ofte ma jeg tenke pa
stammen og eplet. Hvis dette holder stikk,
kan kontorsjefen pa Orsnes trygt overlates
papyrus-rullene, og i en gitt situasjon ville
han fore budskapet til Garcia.
Jeg ber Kjonnerod ta et bilde av
60-aringen foran skipsklokken fra gamle
TARTAR. Doren til motesalen star apen,
slik at kameraet, om mulig, kan titte inn i
dette ervaerdige rom, hvor firmaets grunnlegger og efterkommere ser ned pa oss fra
veggene. Men enkle og verdige var ogsa de
Herrer som satt rundt konferansebordet
og tok beslutninger som gav velstand og
vekst.
Orsneskontoret.
Audiensen er slutt. Basberg skal kjore
meg til stasjonen og jeg ber ham, for gam- protokoller, bortsett fra den enes tilbered- meg, som sagt, april. Da skal jeg after dra
melt vennskaps skyld, ikke sette helvetes- ning av deilig lunch, bestaende av ferske, til Orsneskontoret. Se at plenene gronnes
maskinen igang. Merkelig nok har Kjon- spro rundstykker med valmuefro, opp- og fole solskinn og lyse dager gjore mennenerod heller ikke plaget med hverken skjger og Jarlsbergost, samt deilig kaffe.
skesinnet godt. Men nu, altsa: Til jernbatusse- eller Pan-floyte. Kontorets tre charJeg tar farvel med dem alle og finner nen.
merende damer har flittig sittet over sine frakk, hansker og posehatt. Og jeg velger
Bjarne Amundsen
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Kort portrett

Nkr gikk du til sj0s ferste gang?
Efter avsluttet radioteiegrafisteksamen i marinen reiste jeg ut med M/S
»BENNY« i 1955. Forste W.W.-skip
var »TAI SHAN«, som jeg monstret pa
i 1956.
Fikk imidlertid tilbud fra Borke om a
begynne i mannskapsavdelingen i
februar I960 og siden har jeg veert landkrabbe.
Hva er ditt pinligste 0yeblikk fra
W.W.-tiden?
Det ma vaere den gangen da jeg over
telefon ba en hyresokende masinist dra
til helvete. Saken var den at jeg hadde
svsert ofte kontakt med en offisersformidler ved et av sjomannskontorene
som likte a fordreie stemmen og fremstille seg som hyresokende. Jeg var
overbevist om at det var ham som
ringte denne gangen ogsa, men det var
det altsa ikke. Absolutt en pinlig situasjon.

Tore Moen

Hva er det nyttigste radet du har
fatt?
Lser a stole pa deg selv.
Hva kobler du av med?
Om sommeren er det uten tvil nar jeg
kan ligge ute med baten og fiske. Pa vinterstid blir det ski eller TV/radio.
Hvilke egenskaper setter du pris pa
hos andre?
Palitelighet og godt humor.
Hva gjor det skikkelig arg?
Kravmentalitet og enkelte politikere
pa venstresiden.
Hvilken presang ville glede deg
mest?
Jeg feiret nettopp 50-arsdag og den
store oppmerksomhet som ble vist fra
venner og koUeger ved kontoret gledet
meg spesielt.
Hvilken bok leste du sist?
Har nettopp begynt pa »Norges
Fjellverden«.
Har du en yndlingsdrink og et favorittmaltid?

•
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En Chivas Regal er jo topp. Nar det
gjelder favorittmaltid, sa har jeg flere.
Lutefisk, ol og dram er en av dem, men
pepperstek og en god rodvin til er ogsa
overst pa listen.
Hvem ville du tilbringe en dag alene
sammen med?
En hemmelighet ma man ha.
Hvis du hadde 14 dager fri og ubegrenset tilgang pa penger, hvor i all verden ville du da tilbringe disse dagene?
Utvilsomt en reise til Det Fjerne
0sten sammen med familien.
Hvorfor tror du det er sa vanskelig a
fa sjoens folk til a benytte S.-R. som
kommunikasjonsmiddel?
De fleste sjofolk lider ikke av skrivekloe. Ellers tror jeg at mange rett og
slett har gitt opp a ta opp saker gjennom
Skib-Rederi. Det har jo vaert noen som
har provd seg med noen frimodige
ytringer og fatt litt krasse svar tilbake.

7akk til Rogaland Radio
" LeifB. Lillegaard

I alt 152 personer har sitt stille virke ved
Rogaland Radio. Vi kjenner dem ikke. For
alle oss andre er de sveert ofte lett kurrende
behagelige stemmer med smil i, nu og da
synger en nordlending milde toner gjennom de rogalandske r-ene.
De 152 har en oppgave, a skape kontakt
og beholde den og gjore den bedre, men alltid kontakt. De har ypperlige redskaper og
fabelaktige bord og vegger med knapper og
alskens trylleri som vi alminnelige mennesker ikke forstar et skvatt av. Det skal sa
vasre.

Det er samtalen, kontakten, telegrammet, hjertelaget, telex-en, hva man vil,
som er hovedsaken, ikke instrumentene.
Funksjon^rene ved Rogaland Radio
greier noe rart noe som ikke mange greier de hever seg over instrumentene sine, uansett hvor fine og dyre og anvendelige de er,
funksjon^rene - et trist ord - her i garden
setter alltid menneskene foran instrumentene.
Ikke seg selv, men andre mennesker. Og ikke reklame for seg selv - har vi noen gang
de greier noe annet - de yder en service sett f.eks. sjefen ved Rogaland Radio i
som det ikke smaker »service« av, de lager fjernsynet, har han mott opp i Lordags- og
andre revyer, har noen mott ham i Frokost-TV, har noen skrevet boker om ham
eller om RR?
Det er mulig, jeg vet ikke. Men jeg vet at
hver gang jeg ringer Rogaland Radio (013
eller Oil eller nesten hva som heist) dukker
det frem et smilende menneske som jeg
ikke kjenner og som spor om det er noe han
eller hun kan hjelpe meg med - som om
mennesket ved RR har den storste glede av
a hjelpe folk.
Hva de tydeligvis ogsa har. Derfor disse
ord. Nar vi samtidig vet, eller gar ut fra, at
samtlige mennesker, ja mennesker, ved
RR er statsansatt, kan man falle i den rene
undring.
Hva jeg ogsa gjor.

1 %
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Nar man i et yrke sa alt for ofte treffer
snuppete sentralborddamer i alskens firmaer og offentlige innretninger - hva er
det det gjelder da? - er det en sann Use a
ringe til Rogaland Radio.
- Har dere sett noe til varen nede pa
Jseren?
- Na nei, men me veid den e i kjomda!
Alltid noe positivt, behagelig, nyttig,
smilende. Og jeg tenker pa de familieband
som knyttes sammen akkurat her - det er
et sa stort og varmt felt at det kan ikke stappes inn pa en enkel side i dette blad, ikke pa
mange sider heller.
Sammen med denne fornemme diskresjonen som horer virksomheten til og jeg
griper meg selv i at det far vasre mate pa
blomsterdryss over denne statlige institusjon.
Men sa er det ikke noe blomsterdryss,
bare noen enkle og alt for ofte usagte realiteter.
- Gad vite hvor Gunvald befinner seg i
verden? ytret min hustru forleden kveld.
Gunvald er radiotelegrafist og ferdes pa
dyben vanne world wide. Dessuten en
fjern slektning.
Nei, hun kjente ikke rederiet eller noen
a sporre om dette rederiet heller, heller
ikke navnet pa skipet. Men intet viktig,
ingen sorgemelding, bare en liten lengsel
etter en kontakt med slekta, det er sannelig
ikke sa ofte kontakt med seilere pa sa vide
hav.
Jeg lettet pa roret og slo Oil, burde v^rt
013 eller kanskje 014 - og far som vanlig
Rogaland inn pa halve sekundet.
Denne Gunvald, etternavn Knutsen,
radiotelegrafist - det er alt jeg vet!
Nei, det var ikkje moje, men det skuUe
vel greie seg, kurret den behagelige mannsstemmen og vi fikk en prat - om varens
komme pa Jseren. Det er alltid her den norske varen gar inn for landing i vart vinterland.
Noen minutter senere ringte telefonen Gunvald befinner seg pa »Jessie Stove«,
for tiden i dokk i japansk havn.
- Vi skal plukke ham frem sa snart han
stikker til havs hvis du vil.
Kan man si mer enn det som skrevet er
om en slik bedrift?
Takk til Rogaland Radio.

LESERUNDERS0KELSE NAVNEFORSLAG
Pa var leserundersokelse som ble sendt ut i S-R 4/84 har vi fatt inn 137
svar. Vi ma si oss rimelig fornoyd med denne responsen. Vi skal komme
nasrmere tilbake til en analyse av denne undersokelsen sammen med tanker om en redaksjonell oppfolging av den. Kort kan vi nevne at det overveiende flertall var positive til bladet og dets utforming, men med noen
kommentarer til forandringer.
103 svarte ja til a beholde navnet.
29 ville forandre navn. De fleste med forslag til nytt.
5 var noytrale til forandring.
Her er noen navneforslag:
WW-Nytt, WW-Kontakt, WW-Bladet, WW-Posten, WIL-Posten,
Sjo-Land, Sjosproyt, Taleroret, Mathilde, Skibsriggen, Vart Konsern,
Wilhelmsens Gang (WG), WIL-Mark, Blue Line,
Treasure Reader - Rederinytt m.fl.
Konklusjonen blir at vi beholder navnet SKIB-REDERI inntil videre.

Red.

Ekteskapet er et kompaniskap pd vilkdr
som aldri ville blitt godtatt iforretningslivet.
«A vandre og tenke pd intet og alt og
drikke den krydrete luft, det er veien fryd
som kan vekke en sten og bringe en narr til
fornuft.yy
Jeg elsker hjemmeliv, saAnne da hun traff
Roger pd diskotek.-Skal vigdhjem tildeg
eller til meg.

- Han far dem ikke til a sta. Jeg kjenner ham,
vi kj0rer med samme buss hver morgen.

MINI MAL

Allen miniisgrader. Takedis. Morgenstund med bitende sno i Vestre
Vika. Nolende skrilt i mokkete blandingavsne, is, sandogolje. Sdpeglatt underlag. I en sddan stund har
dikterhevdingensformaning om ikke
d ergre seg Uten apell. Ens indre er
opprert. Man er flyforbannet og
raser mot ait ogalle. S0rpevandrin'
gen denne morgemmrke time ferer
ikke, som vanlig, til Min Pars Hus,
men til den fordiims prangende, men
nu safattigsUge Oslo Vestbanesta^
sjon, som ennu et ars tid skal ekspedere Inter City Rail. Jernbanehallen
er isende kold og trekkfuU. Det bittelille venterom er oppvarmet, men for
d ergre skikkelige reisende, har det
plakaten: R0king ikke tillalt!
Nettopp her skulk det vmrt tillalt
a nyie en aromatisk R0d Mix efter
skjebnesvanger vandring i Hovedstadens skandalest ustelte gater. Men
nei. De fd av oss. som ennu har
karakterstyrke nok til d ta del i den
himmelske glede, blir i stigende grad
betraktet som fredhse utskudd.
Snarl md vi vel, som tidligere spedalske, smelle i treklosserfor d varsle og
advare halvgamle, infernalske furier,
som kan simulere et akutt hosteanfall ved synet av en dyrbar sigaretl.
Veslfoldtoget er ennu ikke istandg/ort. Det blir a hutre seg ned pd en
trebenk i hallen. Over Narvesens
kiosk star med bid bokstaver: AKK SJOKOLADE. Den intelligente vil
straks skjenne at det en gang har
stdtt: TOBAKK - SJOKOLADE.
Hvorfor retter ikke Narvesen pd
dette? Vestbanen skal nedlegges,
men ennu et dr skal reisende irriteres
over slendrian ogrol, som dessverre
mer og mer preger byen vi lever i.
Oslo har hatt kuldeperiode et par

ukers lid. Trikker ogforstadsbaner
har stdtt stille eller vcert svcertforsinket. Luftnetlet har ikke klart snetyngden og kjereledningerfait ned.
T-banens strBmferende skinne har
vaert kold og ded. Bussenes startbatterier har vcert flate. MELDING
TIL TRAFIKANTENE. VIER
STR0ML0SE
Nei. HodelBse er dere, mine Herrer i styre og stell. Norge ligger opp
mot polarnattens evige iskalott og
bare Floridastredels varmende golfjakke g/er at vi ikke som i Labrador
og Sibir har tundra. Allikevel kan
folk fra California ikke begripe at det
borfolk her. Men vi har bodd i landet lenge nu og vel sa inderlig vel at
hver eneste vinter kommer kuldebolgen, gjerne sammen med enormt
snefall. Hvorfor i heiteste bygges da
ikke fremkomstmidlene sterke nok
til d tale klimaet? Den amerikanske
romferge lander pd en strek, mens
Lambertseterbanen ikke har strem i
sin fattige skinne.
For noen dr tilbake hadde vi verdens styggeste trikk gaende i denne
byen. Vognene, muligens ogsa
maskineriet, var bygget i et landsens
verksted pd Hottet. Ekebergbanen

buldret og brdket med sitt overdimensjonerte og tunge materiell, men
vognene var varme og komfortable
ogfolk istreket elsketsin brunfarvede, stygge bane. En spesielt kold
vinter, med maksimal stremforsyning, utsolgte ved- og kokslagre, og
med isen if/'orden liggende tilF(erder, oppstod den totale krise ikollektiv transport MEN
EKEBERGBA NEN GIKK, og til
overmdlblev ruteplanen fulgt. Aret
efter blev den nedlagt.for Bystyret
menie den var ikke tidsmessig nok.
Endelig meldes at Inter City Rail
er klart i spor 4. Jeg reiser meg meysommelig stivfrossetfra trebenken
og stavrer bort til AKK- SJOKOLADE for d kj0pe en pakke South
State uten filter. Kr 12,20 i temmelig
smd penger legges pd disken og en
hyggelig tendringspike gir meg sigarettene. Hun ser pd meg og smiler.
Sa sier hun: Du skalfd en sjokolade
av meg, du! Hun gir meg en stor Firklever. Men sa snill du er, da, sier Jeg
forfjamset. Pikebarnet smilerfortsatt
og .sier: Vi mdJo vxre litt snille av og
til ogsa!
Mensdi drgere dich nichl. Sa sard,
sdsant. Takk, Goethe, for de ordene.
Jeg tar plass i toget, setter meg behagelig til reite i den gode stoL Del er
solskinn i min sjel i dag. Det jubler i
mittfrosne sinn. .lubler og synger
om godhet og medmenneskelighef.
Du skalfd en sjokolade av meg. du!
Takk, litle ukjenie venn, som hadde
vondt av en gammel gubbe pd
grunnpensjon. Du blevfor meg den
varme golfJakkefra Floridastredet.
Den indre, gode varme, som gjor en
kuldeperiode med trafikkproblemer
sa bagatellmessig. AKK - SJOKOLADE

VyiL n
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Fra superskidresser til klovnejakker

kifestival pa
Frognerseteren 1. mars

Det a v£ere observator ved et ikke altfor
hoytidelig skirenn, kan ofte fore til mange
morsomme iakttagelser. Ikke at man skal
glemme de som i ramme alvor og med alle
midler, kjemper for a komme forst og
raskest til mai, men jeg synes det er moro a
se funksjonaerene og »koffertl0pere« kose
seg og ha det goy i nordmarkas skiloyper.
Det er helt klart at de som vinner konkurranseklassene ogsa har det goy, men kanskje pa en litt annen mate. At de har vunnet over seg selv og ikke minst over sine
argeste konkurrenter, vil selvfolgelig skape
det lille ekstra bruset i blodet, og da er
idrett goy.
At det ble Anita Ruud og Ernst Loksa
som dro avgarde med »WIL-mester«-tittelen, var ingen stor overraskelse. De for
oppsatte pokalene for beste dame- og herrelopere, ble til odel og eie utdelt til disse to,
samtidig som de fikk et napp hver i de
nyoppsatte vandrepokalene, henholdsvis
Ninni og Wilhelm Wilhelmsen's vandrepremie for herrene og WIL's vandrepremie
for damene.
Juridisk seksjon hadde tydeligvis forsikret seg mot tap av skihornet. Hva de hadde
planlagt og hvordan de strategisk gjennomforte planene sine, vet jeg ikke, men
skihornet vil sta i juridisk seksjon nok et ar.
Som nevnt var det ogsa i ar forskjellige
typer bekledninger ute i loypa. Her var de
som ulastelig antrukket i hypermoderne
skidresser med tilhorende ski og staver i
beste glassfiberkvalitet feide gjennom
loypa, til de i fullt fotballantrekk med en
glorete jakke innkjopt billig pa REA i
Goteborg. I tillegg var det pa hodet plassert en lue, som speaker Finn Tonnesen
kalte for »Dachs-lua«, pa grunn av oreklaffene som virvlet rundt hodet.
Jeg observerte endog en av gutta med
ryggsekk og spade. Vseret var dog ikke sa
bra, men hva iallverden hadde han ventet
seg i lopet av 5 km?? Alt i alt synes jeg dette
med all tydelighet viser at idretten har sin
store betydning for miljoet. Som jeg har
presisert for: Sa lenge idrett er goy, vil den Den suverene WIL-mester Ernst L0ksa fra ScanCarriers.
ogsa trives blant vare daglige gjoremal.
Skifestivalen 1985 ble etter ah utelivet, ning«, med masse god mat, premieutdeling takk for innsatsen til alle lopere og f unksjonaerer.
fly ttet inn pa Frognersetern Restaurant og og dansen som avsluttet det hele.
E.L.
gjennomfort i »god gammeldags stemVel blast igjen skigeneral Simonsen og
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Leif Froystadvaag
Gunnar Tallaksen
Bjorn H. Hansson
80 ar
Bj0rn H0ga
Fritz Helgesen
Marie Karlsen
Inga Gundersen
Aasta Martinsen
Arne Paulsen
75 ar
0iolf Myrvold
Thomas Tallaksen
Hjordis Svea
Alf Anhart
Bergliot Haugsrud
Mary Bredesen
70 ar
Alf Tepstad
Birigit Bye
Hans J. Nilsen
Margit Madsen
Fritz Strand
Kolbjorn Karlsen
Thorvald Hansen
Maren Barstad
Finn Olsen
60 ar
Helgi Oskarsson
Li-Shun Tat
Frank L. Eriksen
Leif Bjerkvik
Mo Po Kong
Haakon Marthinsen
Svein Hatlemark
Odd Verner Jacobsen
Thorbjorn Thoresen
Randi Borge
Gunnar Mathisen
Einar Grenness
Leif Kristiansen
50 ar
Gunnar Sreros
Agnar Nordal
Svein Bakke
Jos Portas
Thor Holmen
Jos Carbello
Asbjorn Heggem
Harry M. Dahl
Jos Garsia Corellan
Roger Johannessen
Oddvin Kragseth
Horst Florian
Harald Hansen
Karsten Overlid
Erik Y. Christensen
Jan Kvarme
Rolf Jorgensen
Tore Moen

Nr Gullmedalje:
Plattformsjef Nils Didrik Arnesen.
Arnesen begynte i rederiet i 1954. Han ble
kaptein i WOS i 1972. Har siden 1975 veert
plattformsjef. P.t. Treasure Swan. Ble
overrakt rederiets jubileumsgave for 25 ars
tjeneste i 1984.

Nr Gullmedalje:
Kaptein Ole Hagen.
Hagen begynte i rederiet i 1951. Han ble
kaptein i WOS i 1976. P.t. kaptein pa Tender Searcher. Ble overrakt rederiets jubileumsgave for 25 ars tjeneste i 1983.

Nr Gullmedalje:
Overstyrmann Bjorn Mortensen.
Mortensen begynte i rederiet i 1949. Han
ble overstyrmann i linje fra 1961. Siste skip
Barber Texas, avmonstret 12.11.84. Ble
overrakt rederiets jubileumsgave for 25 ars
tjeneste i 1977.

Nr Gullmedalje:
Matros Halvard Vik.
Vik begynte i rederiet i 1955. Han har seilt i
WOS siden 1974. Ble overrakt rederiets
jubileumsgave for 25 ars tjeneste i 1983.

25 ars jubileuni
25 ars jubileum
Teknisk sjef Gunnar Thomas Tallaksen. Overstyrmann LeifDagfinn Freystadvdg.
Tallaksen begynte i rederiet 11955. Han ble Froystadvag begynte i rederiet i 1957. Han
maskinsjef i linje i 1966. Begynte i Rigg i ble overstyrmann i Unje fra 1970. Siste tje1974, og har siden 1975 vasrt teknisk sjef. nesteforhold nybygg no. 4401 ved Daewoo
verft.
P.t. Treasure Saga.

25 ars jubileum
Regnskapssekretasr

Bj0rn Hilding Hansson.

Bjorn H. Hansson begynte som assistent i
WLA's bokholderi 1. februar 1960. Hansson fortsatte i Okonomiseksjonen og ble
leder for skipsselskapenes maskinbokforing. 11973 ble Hansson ansvarlig for regnskapsforselen for WOS. Han fungerer idag
som regnskapssekretaer med WOS som
arbeidsomrade.

Skipskatten

En fornoyd jubilantgjeng med Niels Werring jr. som vertskap.

i
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Detsies at Torgersen
lar seg kruse

POSTKASSEN

ROSlKASSEN
Sirkus ro/ro

Bade ScanCarriers og BBS annonserer
med at de tar all slags last. Na har de ogsa
fatt enda en erfaring da det tyske Star Sirkus entret ombord bound for Midt-0sten.
Lover, tigre, pumaer, pantere og leoparder
dukket opp pa manifestet. Rolling stock
ble ogsa gitt en ny mening nar en diger elefant spaserte opp rampen. Sirkus-lasten
inkluderte et stort telt, 21 trailers, campingvogner og 2 40-fots containere i tillegg til
dyr og oppassere.
Kaptein Fritz Johansen og personellet pa
TOMBARRA ma ha hatt en morsom tur
pa vei fra Hamburg til Rodehavet.

Trim og eksersis ble det tid til - med elefanter
som apparater.

Redusert bemanning krever at man setter inn alle ressurser pd broen.
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POSTKASSEN

iiKASi

Idrettsinteresse

Idrettsinteressen, blant de kontor-ansatte
har man alltid fatt forstaelsen av har vaert
stor. Man leser i Deres blad om Holmenkoll-stafetten, skirenn og tennis. Det er sikkert noen der inne som spiller Squash, men

de kan umulig ha vaert innblandet i byggingen av Barber Tampa og Barber Texas.
Det er ikke enkelt a finne hvite mus i snostorm, heller ikke bla Squash-baller i et
blatt Squash-rom. Kan det vaere en grunn
til at man spiller tennis pa rod grunn med
hvite eller gule bailer? Helt korrekt gjettet,
men hva med resten? Utnyttelse av et slikt
«tomrom» ombord var genialt, men hva
med resten?
Er det mulig a fa satt opp vektutstyr
ombord i batene, slike som kan festes til
skottet, det finnes et utall av varianter. Da
behovde man ikke bruke skipets «jern» for
a lage det selv, eller a fly pa land a handle
150 kg ut av egen lomme.

Ne plus ultra SEA GODDESS

Vennlig hilsen
1. styrm. Barber Tampa To review a ship that seeks to be the best is

a big responsibility. The readers of this
publication counsel tens of thousands of
cruise passengers each year. We and they
are reassured by the credentials of our editor. He has cruised and reviewed dozens of
ships and sailed on most, if not all, of the
luxury ships afloat. In discussing this
review we are reminded of Somerset
Maugham's comment: «It is a funny thing
about life, if you refuse to accept anything
but the best, you very often get it.»
SEA GODDESS 1
ship of the year
Cruising Beyond the Brochure

Aldri har jeg sett
en elg lope sa vakkert

Marine Engineering/Log, a leading US
shipping magazine, nominated the BARBER TAMPA as one of the most distinctive vessels of 1984 in its December edition.
The awards for the most distinctive ocean

going ships are made annually. The BARBER TAMPA was honoured because it is
the world's largest ro-ro ship.
Nicholas Blenkey, Marine Engineering/
Log's editor said that the accolade marked
the appreciation of the magazine's 127,000
readers around the world for BBS's part in
bringing this fine vessel into service.
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Jeg gikk en tur i skogen, da en stor elg plutselig dukket opp fra siden og stoppet rett
foran meg. Som plantet til jorden sto vi og
stirret pa hverandre. For elgen med et
menneske sa naer, var dette en ubehagelig
situasjon. Jeg var redd den ville renne meg
ned, men kom meg ikke av flekken. Slik sto
vi en lang stund, da elgen uten synlig
grunn vek til side. Ikke kjenner jeg en elgs
tankevirksomhet, men kanskje hadde den
funnet ut at det var dumt a sta slik og
nistirre pa et lite menneske. Aldri har jeg
sett en elg lope sa vakkert. Det var som den
gled gjennom landskapet.

Arthur Sekelsten

Spygatt...

Fra en 25-ars jubilant

I en artikkel som utkom i nummer 2/84 lovte jeg a
komme med noen betraktninger angaende spygatt og alle
deres fortreffeligheter eller omvendt. Grunnet ferie og
den dertil naturlig medfolgende latskap, ble ikke denne
seriose og meget arbeidskrevende artikkel ferdig til forrige nummer, men her kommer den altsa:

Mine damer og herrer, kjaere W.W. sjefer
jeg er ingen taler, men en liten oppleser.
Med noen «rimete» linjer pa et stykke papir
haper jeg mine ord en mening gir.

When will they ever learn. Del 2.

Idag er vi samlet ved rederens bord
for a hedres med gull etter 25 ar ombord.
Vi begynte alle a seile under ringene bla
men dem er det ikke mange av na.
Kun i Nordsjoen er man sikret a oppleve dem
for pa riggens kraner kom ringene frem.

En gang i tiden rant vann oppover. Kanskje. Men det er
lenge siden. Veldig lenge siden. For det berommelige
eplet traff Sir Isac Newton i paera, ja enda for Var Herre
oppfant tyngdekraften. Det er faktisk sa lenge siden at
ingen kan huske at det kanskje bar vsevt slik, ingen unntatt skipsbyggerne. De derimot, de bygger skip etter de
prinsipper den dag idag, men sa er jo ogsa skipsbygging et
av de eldste og mest tradisjonsrike yrker vi kjenner til.
Det geniale foreldes jo aldri, (jevnfor hjulet). Det forste
store skipsbyggeri som vi kjenner til med sikkerhet var
Noa & Sonner. De bygde riktignok bare et skip, og fikk
derfor naturlig nok ikke nevneverdig erfaring. Denne
nedarvede mangel pa erfaring og ditto tro pa at vann fortsatt renner oppover har dagens skipsbyggere utviklet til
perfeksjon.
Altsa, vann renner oppover, basta, og de har ingen
erfaringer om det motsatte. Med dette som bakgrunn, og
med dagens datateknikk til hjelp, har de na utviklet skip
hvor alle spygatt er plassert slik at de kan drenere vekk alt
vann som renner opp til dem. Sett med vare oyne, sa er de
plassert pa et hoyt, tort og trygt sted hvor ikke en vanndrape vil finne veien til dem. Dette er jo veldig betryggende a vite, for vann som ligger og plasker frem og tilbake pa et skittent skipsdekk kan jo inneholde sa mange
slags uhumskheter som kan skade eller tette de tynne fine
rorene som er lagt i sa mange elegante slynger at de ofte
mest minner om konstruktorens vakre signatur. Her ma
aldri noe skittent vann slippe til, og det gjor det da heller
ikke.
De eldste av oss som seiler idag kan huske a ha hort fortalt om spygatt som var sa store at et barn kunne stikke
handen ned i dem, og de var plassert nedi noe svineri som
ble kalt rennesteiner. Disse rennesteinene var en idiotisk
og skjemmende konstruksjon som hadde til hensikt a
absorbere vann fra dekkene og lede det videre til spygattene. Tenk a ta jobben fra to-tre matroser eller de hoyt
utdannede skipsmekanikere pa den maten. Fysj og fy, vi
kan vaere glad for at de tider er forbi, og at utviklingen gar
videre. Hvis noen av leserne har sett slike spygatt og rennesteiner, ville vi sette stor pris pa a fa hore naermere om
dem slik at vi virkelig kan prise oss lykkelige for at vi ikke
lenger har slikt svineri ombord. Det siste pa markedet na
er spygatt sa sma at de nesten ikke kan sees og de har
avlop sa fine at ikke engang take kan slippe igjennom. Er
det ikke fantastisk?

11861 ble rederiet W.W. grunnlagt med sell
i 1972 ble offshore rederiets tredje bein.
Mens andre rederier gikk konkurs
valgte W.W. a endre sin kurs.
Idag viser det seg at det var det eneste rette
na utgjor oljepengene 60% av hele budsjettet.
I 30 ar har jeg seilt i W. W.'s flate
og alltid blitt behandlet pa en real mate.
En sikker arbeidsplass har vi hatt
takket vasre de gode sjefer som i «setene» satt.
En takk for vart tildelte gull idag
en skal til vare redere som kan sitt fag.

Med vennlig hilsen
Fred-J. Larsen, overstyrmann

28

Skipsidrett

Sluttresultater fra sjomannsidretten 1984.
Ut fra de endelige resultater fra de sentrale
idrettskonkurranser til sj0s, ma vi nok konstatere at WW's skip ikke har markert seg
spesielt i 1984.
Vi kan likevel glede oss over en viss okning
i aktiviteten i forhold til 1983 og haper
dette er en utvikling som vil fortsette.
Vi gratulerer alle med de oppnadde resultater i aret som gikk, og regner med en bred
oppslutning pa idrettsfronten i 1985.

Turid Aanerud

Fotball

Tender Carrier var eneste WW-skip som
plasserte seg pa resultatlisten fra »The
Seven Seas Football Series 1984.
1 klassene C (Cargo and all other ships)
med totalt 645 deltagerlag, fikk Tender
Carrier en hederlig plassering som nr. 42.
Norsk mesterskap i fotball 1984, hadde 87
deltakende lag og vi finner her Tender Carrier som nr. 14 og Tarago som nr. 44.

Idrettsmerkekonkurransen

I idrettsmerkekonkurransen ble Tiberius
nr. 44 og Tender Comet nr. 51. 71 skip deltok i konkurransen.

Svommeknappkonkurransen

Toro Horten fikk her en 33. plass mens
Terrier kom pa 44. plass. I alt deltok 121
skip.

Mosjonskonkurransen

Tender Tarpon plasserte seg her som nr. 14
og Tender Comet som nr. 17.

Sykkelkonkurransen

Her deltok 109 skip og tre WW-skip er a
finne pa resultatlisten. Tender Tarpon som
nr. 7, Tender Captain som nr. 8 og Tiberius
som nr. 14.

Norsk mesterskap ifriidrett

For bater i klasse 1, ble av 100 deltakende
lag. Tender Carrier nr. 12, Tender Comet
nr. 13, Tender Tartan nr. 24 og Tender
Trout nr. 36.
For bater klasse 2 finner vi Tender Senior
pa 32. plass.

Individuelle resultater

Blant de individuelle resultatene finner vi
flere meget gode plasseringer - spesielt vil
vi fremheve radiooffiser Merete Jeppesen i
klasse I kvinner som ble nr. 2 i svomming
25 m fri og nr. 1 i svomming 50 m bryst.

Svemming, 1000 m - alle klasser
5. Frode Hartdal
11. Rolf Danielsen
50 m fri - menn klasse II
5. Gunnar Hallstrom
10. Steinar Kalvenes
50 m fri - menn klasse III
4. Herman Hoekstra
6. Arne Gulbrandsen
25 m fri - kvinner klasse I
2. Merete Jeppesen
50 m bryst kvinner klasse I
1. Merete Jeppesen
Menn klasse I - Kulestet 5,5 kg
55. Kare Abrahamsen
Menn klasse I - Heydehopp
4. Svein Berg
Menn klasse I - 3-kamp
32. Kare Abrahamsen
Menn klasse II - Kulest0t 5,5 kg
28. Steinar Kalvenes
Menn klasse II - Hoydehopp
Gunnar Johansen
Menn klasse II - Heyde u/tillep
38. Jan Jacobsen
Menn klasse II - Lengde u/tillsp
29. Steinar Kalvenes
Menn klasse III 60 m l0p
25. Einar Skarvoy
Menn klasse III - Kulestot 5 kg
8. John Haugestad
10. Einar Skravoy
Menn klasse III - Kulest0t 7,25 kg
7. Einar Skarvoy
Menn klasse III - Hoydehopp
5. Jan H. Loennechen
12. Einar Skarvoy
29. Sverre Andersen
Menn klasse III - lengdehopp
3. Einar Skarvoy
15.HjalmarHjelle
Menn klasse III - 3-kamp
5. Finer Skarvoy
11.Jan Loennechen
Menn klasse III - Heydehopp u/tillop
9. Jan Loennechen
15. Einar Skarvoy
Menn klasse III - Lengdehopp u/tillop
10. Einar Skarvoy
Menn klasse IV - Kulestot 5 kg
22.Johan Hagen
Kvinner klasse III - Kulestot
30. Randi Andersen
Kvinner klasse III - 3-kainp
Randi Andersen
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Tender Tartan
Tender Tartan

21.56.3 min.
26.15.0 min.

Tender Comet
Tender Comet

38.2 sek.
49.9 sek.

Tender Comet
Tender Comet

42.0 sek.
51.3 sek.

Sea Goddess I

14.4 sek.

Sea Goddess I

44.4 sek.

Tender Carrier

11.84m

Tender Carrier

1.67 m

Tender Carrier

1575 poeng

Tender Comet

11.78m

Tender Carrier

1.45 ra

Tender Carrier

1.36m

Tender Comet

2.90 m

Tender Trout

8.1 sek.

Tender Comet
Tender Trout

12.25 m
12.08 m

Tender Trout

10.40 m

Tender Carrier
Tender Trout
Tender Carrier

1.55 m
1.37 m
1.26 m

Tender Trout
Tender Trout

5.16m
4.15m

Tender Trout
Tender Carrier

2421 poeng
2015 poeng

Tender Carrier
Tender Trout

1.37 m
1.30 m

Tender Trout

2.83 m

Tender Comet

9.08 m

Tender Carrier

4.95 m

Tender Carrier

234 poeng

Kryssord maritim
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Vannrett
1. S/S «STAVANGERFJORD»
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
21.
23.
25.
26.
28.
30.
31.
32.
35.
36.
38.
41.
42.
43.
45.
46.
47.
49.
50.
52.
53.
57.
58.

74

^2

IT

Hygge
Flatemal
Dame med stor D
Eneboer
Elektronisk bedrift
Bryter
Engelsk havneby
Uten mai og mening
Skal vi ikke bedrive
Palegg
Stilling
Ikke hyggelig
Deter
Glaner
Listverk
Gissen
Organ
Konge
Skar
Si
EARE
Lever
Overrekke
Avkastning
Smelte
Skli
Hast
Tilpasset
Pronomen
Skatt og avgifter fratrukket

Loddrett
1. Tok imot S/S «NORWAY»

Y7
3-6

Kryssord
maritim nr. 25
Premiene er lommebok, sportskniv og Parker penn - for de 3 forste uttrukne losninger.

Dessuten gir vi 5 trostepremier.
Svarfristen for oppgavene denne gang er 3. juni 1985.
Merk konvolutten Kryssord Skip-Rederi.
Navn:
Adresse:

Vinner av
X-ord Maritim nr 24

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
18.
19.
20.
22.
24.
27.
29.
33.
34.
35.
37.
39.
40.
41.
44.
48.
51.
54.
55.
56.
57.

Underholde
Bretter
Familienavn
Nobel dyrefamilie
Eminent
Fisk
Naske
Dere i bibelsk sprogdrakt
Mest innflyttere bor der
Like
Medvind
Statene
Har ikke stemmerett
Guttenavn
Tall
Fordele
Vonddrom
brenne
Rorer
Frosset
Bodde i Lonneberget
Pa sportsbiler
Fonn
Tall
Standard Oil
- a Organisasjon
Vidar Thoresen
Tall
Alfabetnaboer
Nasjonalt kjennetegn

1. Rakel Westdahl, Breidablikk
2. A. Schaufel, BARBER TOBA
3. Liv Glendrange, Eiksmarka

Tr0stepremier

Tor J. Wivestad, Hong Kong
Annie Hansen, 0stre Halsen
Knut Dalen, Dammam
Ellen Heum, TARCOOLA
Eli Sundby, Oppegard

Kryssord nr. 24 fif<i<

inn 76 l0sninger.
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