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‘Fyrvaktaren’
som tar over
redarna
Erik Nordstrom, 59,
blir ny VD fOr Sveri
ges
RedarefOrening
vid trsskiftet.
“Det är en utnia
fling att se vad jag kan
astadkornina for rede
rinäringen I (let här
rätt kärva kliniatet”,
sager han.

“Seglat bar jag gjort i alla àr,
men jag bar ingen bt fOr när
varande”, sager han.
Fran hOrjan var Erik Nord
strOmjurist med ett Rrflutet pa
hovrãtten i Goteborg. P 60-talet tog han steget Over till sjO
farten orb Sveriges RedarefO
rening. Under sin forsta om
gang pa redarefOreningen ar
betade han bland annat som
vice VD.

Närmast kommer Erik Nord
strom fr,n World Maritime
University i MalmO dãr han
bar varit rektor i fyra r. Uni
versitet hedriver undervisning
I sjöfart, bar elever frin hela
världen och är underställt FN.
SjOfart orb hay bar alltid baft
sin dragningskraft p Erik
NordstrOm. Större delen av
sitt vuxna liv har han Ognat Ot
bOtar.

Internationella frgor
“Mest sysslade jag med in
ternatmnella frgor. Det bar
varit mitt huvudintresse”.
Internationell sjOfartspolitik
och fOrhandlingar om sjofarts
avtal bar gett Erik NordstrOm
bade riddartecknet av forsta
klass av Finlands Vita Ros orb
och kommendOrstecknet av
Kungliga Norska FOrtjänstor
den.

Seminarium om
Fastighetsinvestering
mom EG

P fritiden sysslar ban med
sjofart pa ett rätt originellt vis.
Den gamla fyren P’ Ursbolm
utanfOr KosterOarna har i Erik
NordstrOm en varm vOn. Ett
sommarjohb som fyrvaktare i
ungdomen gay honom mojlig
heten att hyra bus pa bolmen.

Fyrvaktare

28—29 september 1989
Royal Windsor Hotel, Bryssel
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Erik Nordstrom. i’erksa,n morn Si’eriqes Rcdarefireninq scdaii
1960-f aid, biir nq VI) rid Orsskiftet. lion cflcrirOder Gunnar flOg
berg.
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“Ett av mina stora fritidsin
tressen Or att hOlla igOng fyr
platsen”, sOger han.
Sitt nya jobb som VD talar
NordstrOm tyst om.
“Dot naturliga Or att fOrst se
till att fâ träffa medlemmarna
orb sondern hur lie ser

lemskraven

med

sig

innan

man lagger fram program,

sager han.

200 medlemmar
Sveriges
RedarefOrening
har 200 medlemmar orb Or hel
tOckande fOr svensk rederinO
ring. De tre huvudsakliga
verksamhe(somradena
Or
fOrjesjofarten,
nOrsjOfarten
och den internationella linje
sjOfarten.
Erik NordstrOm eftertrOder
nuvarande VD Gunnar Hogberg som i stOllet blir VD fOr
Handelns Arhetsgivareorgani
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