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r Hummer med 
elektrisk comeback 

gjenopptatt.

Produksjonen av den ikoniske●
muskelbilen Hummer stoppet i
2009 da eierselskapet General
Motors måtte søke konkursbe-
skyttelse under fnanskrisen. Med
beryktet høyt bensinforbruk ble
produksjonen av Hummer aldri

Hummer ble et symbol på deka-
densen og nyrikdommen, før
korthuset kollapset med den fore-

← Hummers pickup var 
det ultimate macho-sym-
bolet på fire hjul for 25 år 
siden. Nå kommer den 
med batteri. Foto:AP/NTB 
Scanpix

løpig siste fnanskrisen.
korthuset kollapset med den fore-

ner fra russiske oligarker til ame-

og rike forretningsfolk.

Men Hummer har hele tiden
hatt en trofast fanbase, som spen-

rikanske rappere, idrettsstjerner

under Super Bowl i februar.

Nå skal General Motors relan-
sere Hummer i elektrisk utgave,
ifølge avisen The Wall Street
Journal. Basketlegende LeBron
James skal alt være hyret inn som
spydspiss i en massiv reklame-
kampanje for den nye elektriske
Hummer, som skal kickstartes

kommer på markedet sent i 2021,
mens den nye Hummer etter pla-

Det er ingen tvil om at Teslas
nye Cybertruck, en stor pickup
som ble lansert i november, har
bidratt til at GM nå børster støvet
av Hummer. Teslas Cybertruck

nen kommer i 2022, i første
omgang i et begrenset antall

under GMC-merkenavnet.
omgang i et begrenset antall

Tesla er nå den desidert største

Ford.

bilprodusenten i USA, målt i mar-
kedsverdi. Sist uke passerte Teslas
markedsverdi den samlede mar-
kedsverdien til General Motors og
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← Tor Henning 
Ramfjords indu-
strisatsing Glo-
bal Ocean Tech-
nology har mer 
enn doblet 
ordrereserven 
det siste året 
og ansetter 
stadig nye folk. 
Særlig satsin-
gen på 
moderne fiske-
båter begynner 
nå å bære fruk-
ter. Foto: Tomm 
W. Christiansen
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Ramford dobler 
ordrereserven i ny bransje
Like før helgen økte ordrere-
serven for Global Ocean 
Technology i Mandal med tett på 
100 millioner kroner.

HARALD 
BERGLIHN
Kristiansand

2000 ansatte i løpet av et års tid.

Tor Henning Ramford (55) sto●
i spissen for tidenes nedbeman-
ning som toppsjef i National Oil-
well Varco i kjølvannet av olje-
prisfallet; fra over 5000 til under

elskapet Båtservice.

Høsten 2016 takket han for seg.
Året etter etablerte Ramford Glo-
bal Ocean Technology (GOT) med
stålmilliardær Leif Hübert fra
Søgne og Glastad-familien fra
Farsund som største eiere – og
med Ramford som eneste ansatt.
I mai 2018 kjøpte GOT Mandals-

Nå har det nye konsernet tett på
300 ansatte og ansetter stadig

fere.
300 ansatte og ansetter stadig

Skip, rigger og fsk

skapet GOT Skogsøy to kontrak-

for til sammen tett på 100 millio-

Tetlie fra Vestvågøy i Lofoten.

Like før helgen signerte dattersel-

ter for bygging av nye fskebåter

ner kroner. Oppdragsgiver er
fskebåtreder Jarle Troland Gles-
nes fra Austevoll og Ketil og Rune

har passert 450 millioner kroner.

samme tid i for, sier Tor Henning
Ramford.

– Det betyr at den samlede
ordrereserven for konsernet nå

Det er mer enn en dobling fra

– Så dette begynner virkelig å
svinge. Mye har falt på plass i
løpet av det siste året med både
etablering av rigghavn og ikke
minst med satsingen på fskefar-
tøyer. Vi vokser også innen ser-
vice av fartøyer med fere faste

Dette begynner 
virkelig å svinge
Tor Henning Ramfjord, toppsjef i 
Global Ocean Technology

bedre ut.

vice av fartøyer med fere faste
avtaler med rederier, og også på
inspeksjonssiden ser det stadig

skudd før skatt?

– Men hva med inntjeningen? I
2018 omsatte dere for 190 millioner
med 30 millioner kroner i under-

– Det er klart det er tøft å etab-

nærmest fra scratch. Men inntje-
ningen blir stadig bedre.

lere et så stort industrikonsern

– Og når går konsernet i pluss?

tall i 2020.

– Jeg har ikke så lyst til å si så
mye om det utover at det blir sorte

Tøfe tider
I bransjen Ramford forlot i 2016
er det fortsatt tungt. Sist høst
reduserte boreteknologikonser-
net National Oilwell Varco beman-
ningen ytterligere i Kristiansand.
Og fredag meldte Schlumberger-
eide Cameron Sense ifølge Fædre-

faste og 35 innleide.

eide Cameron Sense ifølge Fædre-
landsvennen om både bytte av
toppsjef og nedbemanning av 16

industriplattform med fere ben å

Ramford.

– Det er fortsatt krevende tider
i bransjen jeg forlot, ja. De har det
virkelig tøft, og jeg har aldri ang-
ret på at jeg gikk inn i en annen
bransje med en mye mer robust

støtte seg på, sier Tor Henning

harald.berglihn@dn.no


