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UOWF SAGT

KINAKURIR: Internationella foretaget
World Couriers svcimska dotlerbolag bar star
tat flygkurirsandningar mellan Stockholm
och Kina.
KINABORRNING: Dyvi Offshore A/S liar
ingatt samarbete med de kinesiska myndighe
terna angaende provborrningar i Sydkinesis
ka sjOn. Flera av Dyvis riggar kan komnitia att
arbeta i detta omnrãde. Intressant i samman
hanget är att Stenas jatterigg, under byggnad i
Japan och snart leveransklar, drivs pa niana
gementbasis av Dyvi. Kinesiska myndigheter
räknar med alt det skall fOre 1985 operera
närmare 20 borriggar i sydkinesiska sjOn.
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.JEN av The World Mariti
me University i Mal,nO den 4 juni deltog
bl.a. utrikesminister Lennart Bodsiroin
och generalsekreteraren I International
Maritime Organization, C P Srivaslava
med hustru.
TOWNSEND: Townsend Thoresen Line,
som är en del av European Ferries i Storbri
tannien, drabbas av strejkaktioner saintidigt
som bela koncernen European Ferries gár en
oviss framtid till mOtes. Detta sedan dess chef
Keith Wickenden, 50 ár gammal, nyligen dog
i en flygplanskrasch. European Ferries bar
under 70—talet varit ett av världens snabbas
te expanderande farjeforetag och forfogar
idag Over 20 farjor.
ETIK: Liberian Commissioner of Maritime
Affaris, Mr Philip Bowen, fOrklarar i en Un
dersOkning med anledning av explosion och
eld 1979 ombord i Energy Deterininailon om
320.000 ton d.w., alt besattiiiiigen ombord
uppfOrde sig “disgracefully unprofessional
and inadequate”. Explosionen och branden
hade avsiktligt orsaktas av en matros. Man
utesluter inte sabotage i sarnband med sjLtlv
mnordsfOrsOk. Befilhavaren hade mycket Iiten erfarenhet av tanksjOfart.
KURSANDRING: Brittiska redareforening
en har andrat inriktning av sin lobbyverksam
het och politik i fOrhällande till brittiska rege
ringen. Man overger nu kraven pa fri avskriv
ningsratt pa andrahandsfartyg och 40% ex
traavskrivning pa nybyggen for att istallet
lagga stOrre vikt vid de internationella sjo
fartspolitiska frãgorna. Bakom denna om
svangning ligger antagandet alt den nuvaran
de starka brittiska regeringen lattare kan
Orerraias I poljiiska inzernationella (râgor an i
samband med begaran om skattelattnader
och subventioner.

KURSER: Hogskolan i Kalmar, institutionen
fOr teknik/sjdfart och drift, arrangerar under
hosten, vintern och váren elI mycket stort an
tal kurser fOr akliv sjOpersonal. DeL rOr sig
om bryggrutiner, elautomatik, farligt gods,
manOversimulator,
Maritex,
hydraulik,
pneumatik, radarnavigering, ARPA-navige
ring, radioteknik, fOrfattningskunskap, ra
diotelefoni, tankfartygsoperativ kurs for olja
och kemikalier, underhãllsteknik i maskin
samt lotskurser.
IRAN: trans import fran Japan borjar nOrma
sig 1978 ãrs nivã och kommer sannolikt i yin
ter att ligga pa den nivã iranska japanimpor
ten bade fore oroligheterna i Iran pabOrjades.
UTRIKESTRAFIKEN: Den svenska impor
ten var i ton raknat, ungefar lika stor under
fOrsta halv/iret i r, som under fOrra äret.
Daremot transporterades en minskande del
med svenska fartyg. Exporten liar dOremot
Okat med ca 200/o, men Oven hOr har andelen
transporterat med svenska farlyg minskat m’i
got. Det Or speciellt att mOrka att under fOrsta
halvãret i ar, Okade den svenska exporten av
raffinerade oljeprodukter med 900.000 ton
jäsnfOrt med mnotsvarande period fOrra áret.
DeLta innebOr en Okning med ca 45%.
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Ur Svensk Sjofarms Tidnmg
Nr 30/1923

svenska planerna p0 statliga jattetOgfarjor pa
traden MalmO—Travcmunde. Danskarna Or
patagligt irriterade Over dcssa Si-planer.
Danskarna Or ocksa irriterade Over planerna
att bygga ut 1 relleborg fOr alt dirigera en
Okande dcl av Si :s godstrafik fOrbi Danmark.

ATLANTICA: Forsakringsakticbolaget At
lantica I Gotehorg, Overvager alt etablera sig i
London, niOjligcn med ett avdelningskontor
till Atlanticas hollandska dotterbolag.
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JAEFARJOR: Sveriges och Danmarks
kotnmunikationsministrar har vid ett an
strangt mOte i K’Openharnn diskuterat de
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“El Dorado” av
Halnisiad förlisl
Párand av en spanjor sow dsirpA
sankes ov en cngelsmn
Angaren ‘‘El Dorado’’ av l1,jliiisid bIc
den 15 d:s sOnkt genoni ko1iiioii tic mm,d
sydost om Cross Sand fyrskepp UL.inlc’f
Yarmouth.
Olyckan torde tillhOra de egendomlm.
gaste, som intrOffat. “El Dorado” hade
p0 grund av den svOra tjockan lagt bi un
der tata mistsignaler, som besvarades frOn
andra Ongare i narheten. Plotsligt dok
forstOven av spanske Ongaren “Begona
V” upp vjd “El Dorados” sida och skar
upp fartygsskrovet midskepps, sO alt “El
Dorado’ hasl igt hOrjtdc sj U uk a liesa Li
ningcn, 18 persomier, darav tv0 kviiinot
kastade sig Over p0 “llegoiias” dack un
der de 10 Ogonbliek fartygen liade bero
ring med varandra. Ingen panik rOdde,
men de bada kvinnorna blevo fOrst i sista
Ogonblicket borgade Over pa “liegouia”.
Den svenska besattningen hade blott yard
ho minuter ombord p0 “Begona”, da i
tjockan den engelske angaren “Sheri
dan” Salle in staven midskcpps p0 “Bego
na”, som skars Ito och liksom “El 3jrado” sjOnk mom nOgra minuter. “Sheri
dan” salte ut Iivbatarna och lyckades rod
da bela den svenska besOttningen jamte
alla de tjugufem spanjorerna, av vilka
nagra hade hoppat I havet. P0 trOdlOsa
signaler kom en hamnbOL IrOn Yarmouth
och tog alla de skeppsbrutna I land, mcdan “Sheridan” ehuru skadad fortsatte
sin resa.
‘

MERCANDIA: Den danska partrederikon
cernen Mercandia omsatte fOrra Oret 310 mu
joner kronor och lamnade ett Overskott pa 18
miljoner kronor. En mycket stor del av Mer
candiakoncernens flotta seglar p0 timechar
ter.

BULKFARTYG: Som vi flera gOnger rappor
terat i vOr, visar en klar tendens bland de ja
panska st0lverken att alit eftersom bulkfartyg
av Panmax-storlek gar Ut av charter, sO ersOi
ter man dessa med stOrre bulkfartyg kring
100.000 ton d.w., som har mOjlighel att med
ekonomi ga omvOgen runt Kap Horn eller
Cape Town istOllet fOr alt ga via Panama ka
nalen.

I MA TAR TRAFIKEN me/lan GOteborg
och danska och tyska hamnar har salts in
det nybyggda containerfartyget “Anna”
med kapacüet for 260 TEU. Fartyget har
byggts i Hamburg for vdsltysk agare som
charfrat UI “Anna” (il/del dons/ca rederi
et Unifeeder. Agent i Goteborg OrACL
men de ar mango a.’zd,a rederier som ut
nyttjar den hdrfeederservicen.
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