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PERSONALIA

Dödsfall

Rektor för WMU

Loxodromen AB

Den internationella sjöfartsorganisatio
nen (IMO) i Lon
don har tillkänna
givit utnämningen
av Captain Danny
Waters till rektor
för World Mariti
me University i
Malmö. Han ef
terträder
Erik
Nordström,
nu
ij verkställande di
rektör för Sveriges Redareförening.
Danny Waters är grundare av och för
närvarande rektor för Australian Mantime College i Tasmanien
vilket snart
kommer att slås samman med University
of Tasmania. Han tillträder tjänsten på
WMU i mars, när det akademiska året
börjar. Danny Waters är medlem av
WMUs internationella styrelse och dess
exekutiva råd. Han har varit gästprofes
sor sedan universitetet startade.
Danny Waters har haft många bety
delsefulla poster i den australiska sjö
fartsadministrationen. Under denna pe
riod var han chef för de australiska dele
gationerna i IMOs råd och i IMOs ut
skott. Innan han flyttade till Australien
år 1966, undervisade han i sjöfart vid
Plymouth Polytechnic och Strathclyde
University i England.

1 Loxodromen AB, den nya linjeagen
tur-konstellation som bildades i decem
ber 1989 och i vilken Joship AB och AB
Nyman & Schultz ingår, har en extern
styrelseordförande, direktör Ake Ahi
ström, utsetts i koncernmoderbolaget.
Ovriga ledamöter i styrelsen, såväl ordi
narie som suppleanter, är rekryterade
från de båda operativa bolagen, Joship
och Nyman & Schultz. Ake Ahiström är
f.n. verksam som konsult med huvudin
riktning på förmedling av företag. Han
är norsk generalkonsul. Under 10 år var
han VD för ESAB i Göteborg och kom
mer närmast från VD-posten på Väst
svenska Handelskammaren en befatt
ning som han innehaft under de senaste
nio åren fram till övergången till kon
sultverksamhet.
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Transport
Ny ordförande i Transportarbetareför
bundet är ombudsman Ingvar Asén.
Han valdes av ett enigt extrainkallat för
bundsråd som efterträdare till Johnny
Grönberg, som avgick efter förbunds
styrelsens misstroendeförklaring. Nya
på posterna som förbundssekreterare
och kassör
efter de tidigare som också
avsatts
är Sören Sjögren resp. Clas
Linder.
—
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LEDIG PLATS

Scansov Transport AB är general
agent i Sverige för den sovjetiska
handels flottan. Antalet anställda är
ca 40 vid kontoren i Stockholm och Göteborg. Vi har även dotterbolag i
Norge. Omsättningen 1989 i Sverige uppgick till ca 320 milj, kronor.

Cfl Q/

SKEPPSKLARERI NG
Vi söker en yngre medarbetare till vår klareringsavdelning.
Du bör ha några års erfarenhet av shipping. Vi lägger stor
vikt vid att Du är servicein riktad och då vårt arbetsspråk är
engelska skall Du utan svårighet kunna kommunicera på
detta språk i tal och skrift.
En del av arbetet utförs under obekväm arbetstid. Körkort
erfordras.
Närmare information lämnas av Lars-Göran Kjellstedt, tel.
08-7829700.
Ansökningshandlingar skickas snarast till:

SCANSOV TRANSPORT AB
Box 5397, 10246 Stockholm
12

Erik Anderberg. Viceamiral Erik Ander
berg, Stockholm, har avlidit 98 år gam
mal. Han var född på Rörstrand i Stock
holm och antogs som 14-åring vid den då
sexåriga Sjöknigsskolan och blev underlöjtnant 1912. Under sin långa sjömili
tära bana var amiral Anderberg bl.a.
chef för signaitjänstavdelningen vid för
svarsstaben 1937-40, maninattaché i Pa
ris och Haag 1934-37, kommendör och
chef för Sjökrigshögskolan 1943-45,
konterarniral och chef för marinstaben
1945-50, marinattaché i Washington och
Ottawa 1950-51 och därefter chef för
Ostkustens marindistnikt fram till pen
sionsavgången 1957, då han erhöll vicea
miralsgrad. Bland hans sjökommende
ringar kan nämnas befattningen som
fartygschef på pansarskeppet Sverige
under andra världskriget 1940-43. Ami
ral Anderberg kom också att göra en be
stående insats inom signal- och förbin
delsetjänsten och deltog bl.a. i utarbe
tandet av den internationella signalbo
ken. Han blev också en chifferexpert av
internationell klass. Amiral Anderberg
var hedersledamot av Kungl. Örlogs
mannasällskapet och ledamot av krigs
vetenskapsakademien.

Sjöfartsverket
Till chef för Sjöfartsverkets inspektions
kontor i Rotter
dam har utsetts
Ake Söderpalm,
f.n. avdelningsdi
rektör och chef
för fartygsteknis
ka sektionen vid
Sjöfartsverket
i
Norrköping. Ef
ter civilingenjörs
examen vid Chal
mers institution för skeppsbyggnad 1961
var han anställd vid Kockums Mek.
Verkstads AB till 1965 då han blev 1. far
tygsinspektör i Malmö fartygsinspek
tionsdistrikt, en befattning han inneha
de till 19’76. då han kom till Sjöfartsver
kets huvudkontor. Ake Söderpalm till
träder sin nya befattning den 16 mars.

SF Line
Nils-Erik Eklund har utsetts till verkstäl

lande direktör i det åländska färjerede
riet SF Line. Han efterträder sin far,
Gunnar Eklund, som grundat rederiet.
Gunnar Eklund avgick med pension den
sista januari och under februari månad
har Rafael Mattsson verkat som t.f. VD.
Nils-Erik Eklund har senast verkat som
operativ direktör.
• Stefan Hildén har utsetts till biträdan
de avdelningschef och kundchef i rederi
försäkringsavdelningen på Finska Sjö.
Svensk Sjöfarts Tidning 11
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