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Sjöfartsuniversitet har öppnats I Malmö

Mândagen den 4 juni 1983 invigdes World
Maritime University i MalmO av utrikesmi
niser BodstrOm. Universitetet ar dci fOrsta av
silt slag i vgrlden och är ett resultat av interna
tionelk samarbete pa sjOfartsomrádet. Gene
ralsekreteraren i IMO, Srivastava, framhOll
del internal ionella samarbetet mom ramen
lOr IMO, sow har lett till att universitetet flu
finns och alt del placerats.i MalmO. Srivasta
va tackade Sverige och Malmo stad fOr den
generositet som visats och som gjort universi
lelet overhuvudtaget mOjligt. Han menade
alt IMO är unikt I dci au besluten dar las i
sarnfOrstànd, vilket ar Jãngt ifran fallet med
andra internationella organisationer mom
FN-ramen.
Utrikesminister BodstrOm framhOll att
Sverige genom sin laga olycksfallsstatistik till
sjOss och sin stora omsorg for den marina mil
jOn anser det lampligi alt universitet fOrlagts
till Sverige och MalmO. Han framhOll vidare
u-landernas berattigade krav all med egen
sjofart delta i internationell handel länderna
emellan. Del svenska stOdet till universitetet
bclr enligi utrikesministern ses mom ramen
[Or dci svenska stOdet till u-landerna.
Hur bOrjade det hela egentligen? MalmO
sjObefälsskola anordnade I slutet av 70-talet
cit flertal kurser i miljoskydd fOr personer
Iran u-lOnderna med ansvar I dessa fragor.
Dessa kurser blev mycket lyckade av flera
skäl. Dc hOlls pA en hog nivA och i en kamrat
skaplig anda under ledning av dAvarande rek
br for MalmOs sjObefalsskola Solve Arveds
son. Deltagarna vid en sAdan kurs ansAg alt
institutionen borde permanentas och dA avse
avancerad utbildning for personer frAn u-lan
derna som i sina respektive lOnder skall handha sjObefalsutbildning, examinering av utbil
dade clever, fOrestA nationella sjOfartsmyn
digheter I olika befaitningar samt inte minst

Förlorat
fartyg
áterfunnet
Ett grekiskt fartyg, Athena, COrsOkrat hos
Assuransforeningen i GOteborg bar rap
porterats fOrlorat men Atcrfanns efter en
niAnad.
Athena är en shelterdackare av typ
SDI4, som i bOrjan av juni rapporterade
lAck i femmans latrum. Situationen for
samrades. Den 9 junm vande fartyget fOr
alt sOka nOdhamn men Overgavs den 10
juni av besattningen. US Coast Guard
boll uppsikt Over fartyget frAn flygplan
och man sande Ut cit Coast Guard-fartyg.
Coast Guard berAknade alt fartyget skulle
sjunka mom cit halvt dygn. En morgon
var farlygct forsvunnet och Aterfanns ci.
Den lOjuni Aterfanns fartyget av en ja
pansk bat mitt pA Stilla Havet. Assurans
fOrcningcn bar sant Ut bargningsfartyg,
sow bcrAknas komma fram medlo juhi.
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leda rederiverksamheter dar. Dessa personer
skall ha en gedigen grundutbildning och lang
re praklik for alt bli antagen vid universitetet.
Man ansAg alt t.ex. sjOkaptensbrev eller sjO
ingenjorsbrev eller annan motsvarig akade
misk utbildning var en forutsattning.
IMO har darefter beslutat alt skapa univer
sitetet efter dessa grunder. World Maritime
University har skapats pa en lid av ca tvA Ar.
En bedrift ur internationell synvinkel sett. Ur
MalmO stads synvinkel kom beslutet, alt uni
versitetet skulle forlaggas där, lagligt. Delta
sarskilt med tanke pA att politikerna for nAgra
Ar sedan lade ncr bAde Stockholms och
MalmOs sjObefalsskola. Lokaler fanns alItsA.
MalmO gick emellertid ett steg langre och till
handahAller ocksA bostader for eleverna och
deras familjer i ett lagenhetskomplex, Henry
Smith House.
World Maritime University tar in ca 75 ele
ver per Ar for en tvA Arig utbildning. Till den
fOrsta kursen har IMO fAtt in Over iOOanmal
ningar frAn 44 u-lander.
Universitetet skall fOrutom den tvAAriga
hogre maritima utbildning ocksA tillhanda

hAlla en ettArig ulbildning fOr Ijansteman som
ansvarar for sjOsakerhet, miljoskydd och annan teknisk personal. Vidare skall man
anordna säkerhetskurser I transport av oljor,
kumikalier, gaser och farligt gods dvs,den ly
pen av undervisning som MalmOs sjobefals
skola tidigare anordnade mom ramen for
tankoperativ utbildning.
For utbildningen av eleverna svarar 10 lara
re frAn i-lander. FOrutom dessa fasta larare
finns en kAr av elI 90-tal f0relasare mom olika
specialomrAden som vid lampliga tillfallen
skall hAlla forclasningar pA universitetet. In
vigningen skedde infOr ett stort interntionellt
auditorium av sjOfartsintressenter frAn myn
digheter och oraganisationer frAn manga oh
ka lander.
Det bor ocksA namnas att cit flertal interna
tionella foretag pA sjofartsomrAdet har donerat dyrbara navigeringsutrustningar till sko
Ian bl.a. den avancerade radarutrustningen
som donerats av Raytheon och den ARPA
Fortsälter pA sidan 5

Stora beställningar och fartygsköp
Kring haivArsskiflel bestalide och köp(e nors
ka och svenska rederier elI slörre antal fartyg.
Del är IramfOr alit norska rederier, som un
der ioppet av ngra t veckor lagI ul bestall
ningar pA flera miljarder kronor. En av he
stailningarna har gAll till Sverige.
Stena Line har en langre lid varit i marknaden
for produkttankfartyg. Dels bar del rOrt sig
om stOrre kombiflationstankfartyg, som
Stena Line diskuter?t med vary i Fjarran Os
tern, dels hat del varit fraga om alt kOpa etl
32.000-tons produkttankfartyg frAn cit
norskt kommanditsallskap. Stena Line fast
nade emellertid till slut for de bagge moderna
skarhamnsfartygen OT Sulphur och OT
Phrosphorus. Bagge är kemikalietankfartyg
pA 8.800 ton byggda i Oskarshamn 1981 fOr
Johansson-koncernen. Dc bagge fartygen
kOps frAn fOrvaltaren I Johanssonkonkursen
och skall drivas pA managementbasis av OT
Shipping i SkOrhamn.
Stena Line har ocksA kOpi passagerarfar
jan Scandia frAn Finland och ro/ro-fartyget
Dana frAn Norge.
-

En till Uddevalla
Wilh. Wilhelmsen i Oslo har bestallt cit pro

dukttank fartyg om 70.000 ton vid Uddevalla
varvet for leverans fOrsta halyArd 1985. Far
tyget fAr B&W dieselmotor pA 12.800 Hk vid
83 vary per minut. StOrsta langden blir 229
meter bredden drygt 32 meter och djupgAen
det nästan 12 meter.
Wilhelmsen har nyligen lAtit uttala alt rede
net flu aktivt arbetar pA alt komma in pA tankmark nadcn igen. For tio Ar sedan hade Wilh.
Wilhelmsen 11 jattetankfartyg, idag finns
bara ett kvar av dessa. Nyligen tog Wilh. Wil
helmsen Over cit 55.000-tons produkttankfar
tyg frAn Horten Vent dar Wilhelmsen har
hand om management och 15 procent agaran
del medan varvet stAr kvar med 85 procent
agarandel. Beträffande uddevallakontraktet
har Wilh. Wilhelmsen uttalat att varvet er
bjOd lagsta pris.
Kiaveness
Rederiet Thorvald Klaveness & Co A/S har I
Korea vid KSEC bestahlt 3 St 37.000-tons spe
cialfartyg for lillsammans drygt en halv mu
jard kronor. Fantygen skall kunna transpor
tera antingen torra bulklaster eller vAta pro
Forlsätter pA siduan 31

Tvd dr!iga kontrolistationer
for det statliga räntestOdet
Dc andringar I fOrordningen ow statligt stOd
i enlighet med riksda
till varvsforetag som
trAdde I kraft
gens varvspolitiska beslut
den 1 juli 1983 innebOr, fOrutom alt stOdsys
temet forlangs t.o.m. Ar 1986, i huvudsak fol
jande:
• De mindre och medelstora varven behO
ver inte stalla borgen for mcr an 10% av ute
stAende krediter.
—

—

• Rantestodet till inhemska bestallningar
gOrs flexiblare i den meningen att subventio
nen. kan vara exempelvis stOrre i bOrjan av en
kreditperiod under fOrutsattning att subven
tionen sammantaget under kreditperioden
inte Overstiger OECD-villkoren.
• MOjligheterna till lAn for mindre och me
Fortsätler pA sidan 29
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