
Det är sällan nian får möjlighet att fotografera fartyg ur denna vinkel. Stena A thm tica vilar vid kaj. Foto Rickard Sahlsten.

VIP på Stena Atlantica
Lennart Rydberg och Rickard Sahlsten

Söndagen den 17 juni fick vi ett talande 
bevis för Göteborg som rederistad i 

framkant. Via vår medlem Lennart Jeans
son hade vi fått en inbjudan att besöka 
Stena Bulks tanker Stena Atlantica. Inbju
dan distribuerades pä sedvanligt sätt via 
e-post. Ett dussin maritimare samlades på 
morgonkvisten vid Klippan för gemensam 
bilresa ut till Torshamnen, där sedvanliga 
säkerhetsrutiner genomgicks i vaktkuren. 
Efter hjälmprovning ledsagades vi ut till 
fartyget av Ted Gustavsson och ytterli
gare två representanter för rederiet. Den 
brittiske befälhavaren, kapten Anthony S. 
Cranmer, hälsade oss välkomna i dagrum
met och berättade inledningsvis om sig 
själv och sina år till sjöss. Han hade nästan 
uteslutande tjänstgjort på tankfartyg. Vi 
behandlades verkligen som V IP-gäster 
ombord och kapten Cranmer lotsade oss 
tålmodigt genom hela fartyget, från brygga 
och m askinrum  över däcket till backen. 
Han förevisade all lastnings- och loss- 
ningsutrustning och beskrev i dramatiska 
termer vad som kan inträffa om inte alla 
säkerhetsrutiner iakttas. Efter visningen 
serverades en välsm akande buffélunch 
med asiatisk touch i mässen.

Stena Atlantica är en isförstärkt afram- 
axtanker som går för Stena Bulk. Hon 
levererades den 14 novem ber 2006 frän 
Samsung Heavy Industires, Geoje, Syd

korea. Efter leveransen gick hon till Dubai 
Drydocks och uppgraderades till isklass 
1A vilket innebär att hon kan gå i is med 
50-100  cm tjocklek. Hon döptes i Dubai

Visningen av Stena A tlantica lämnade inget ät slumpen. Kapten Cranmer med de två artikelförfat
tarna i mitten. Foto Frans Lundquist.
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A tlanticas befälhavare, kapten Anthony S. Cranmer, omgiven av tre 
■'::snter för rederiet. Foto Lennart Falleth.

De blå kranarmarna pumpar oljan snabbt och säkert ur Stena Atlanticas 
stora lastankar. Foto Lennart Rydberg.

14 december av Outi Löw, hustru till 
chael G:son Löw, vd och koncernchef 

; , r  Preem Petroleum, Sverige. Hon är på 
•_4f9é ton dw och har ett brutto på 61371 

toton. Hon beställdes av Italienska Pre- 
—-d a  och skulle fått namnet Four Atlan- 
: : ;a  men bareboatchartrades 2006 av Stena 

c f i  och levererades under sitt nuvarande 
n. Även systerfartyget Four Antarctica 

bareboat chartrades av Stena Bulk och fick 
nam net Stena A ntarctica. Systrarna är
250,0 m långa, 43,8 m breda, 21,3 m djupa 
och har ett djupgående pä 14,9 m. Stena 
Atlantica drivs av en 7-cylindrig M.A.N.- 
B&W diesel utvecklande 17510 hk (12879 
kW) medan Stena Antarctica har ett något 
starkare m askineri u tvecklande 21 509

hk. Stena Atlantica ägs idag av Premuda 
International SAH och är registrerad på 
Cayman Islands. Stena Atlantica gjorde sitt 
l l :e  besök i Torshamnen. Hon har lossat två 
gånger 2007, en gång 2008, en gång 2009, 
tre gånger 2010, två gånger 2011 och hittills 
två gånger 2012. Denna gången kom hon 
med last från Fredericia i Danmark. Hon 
brukar lasta i Prim orsk, Fredericia eller 
Mongstad och brukar lossa i Rotterdam, 
men även i Göteborg och Wilhelmshafen.

Beträffande byggnadsvarvet Samsung 
kan sägas att de under 2000-talet levererat 
ca hundra aframaxtankers i storlek 99 000- 
117000 ton. Av tankers med samma mått 
från Samsung och levererade vid ungefär 
samma tidpunkt kan näm nas BP:s tolv

fartyg i B irdserien B ritish  Corm orant, 
Curlew, Gannet, Mallard, Merlin, Osprey, 
Swift, Falcon, Robin, Eagle, Cygnet och 
Kestrel, Teekays Axel Spirit, Erik Spirit, 
Esther Spirit och Helga Spirit samt gre
kiska Enesels Pantelis och Sparto.

Tre saker slog oss under besöket på Stena 
A tlantica. Säkerheten kom m er i första 
hand, allt hälls i förstklassigt skick och 
varumärket Stena Bulk exponeras tydligt 
i alla sammanhang. Som tack för besöket 
fick kapten Cranmer klubbens exklusiva 
USB-minne, vilket var uppskattat.

Ett stort tack till Stena Bulk, Lennart 
Jeansson, Ted Gustavsson och Joacim Lott- 
kärr för denna unika upplevelse. -SjS-

Det ~kt! inte rada nagou tvekan om vem som driver Stenn Bulk, fnrhig. Rederiet har mer än de fle.ta andra ,al~at va en tydlig iÖretagsideutilel. l ote Rickard 

Sahlsten.
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