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Helsi•c••rc 1979-01-12

Den .... /,SI / · . 197...--')

Sven1ka Hamaarletar!örluniet
Ny~ata• 11,891 00 Ör•skölasvik.

SKYDDSÄRENDE M/F VIRGO av HELSINGEORS:

m/t Virg• i lastrua 7,i•n

FeljaRi• hänielse intr ät!a&e emleri i
11 januari 1979,kleckan

c:a.l~.15.

Gän~et

tick tesked att lessa

g ods~t

var klassat IMCO nr.9 •en att det ej var farligt och att aet

ej leheviea någon s&rskila

säck~eas

persenli~

ech fermannen meadelaae att
skydd1utrustnin~.Si~~alman~e•

di keAtakt n•i skydisemlud Peter Shaw,seu arletade pl
lucka nr,l,ech ••idelad• henea vai !örma••••

med

törmanne~

vilken
teras.

e ch

!rå~ate

akydasutruatnin~

sa~t.Shaw

to~

i

så kentakt

henea •• han visste vad som fanns i

sem skulle användas och hur

Föraa~n•• meddela~•

sa•~a farty~

te~

g~aset

säckarna,

skulle han-

att han ej erhållit några leskei,varvid Shaw

upplyste heno• att aå fick han skaffa fram dessa

upp~ifter

innan arletet

kunae fertsätta.Färmannen svarade då Shaw att iå var det lika •ra att
Shaw sa till

att gi up? ur ru m·1et,vilket Shaw ä ven

G~n g et

Efter en ztund

~em

akyddskommit9ne

ar be tschef Törnstan

erQf ~ ranae,och

Sem Shaw uppfattade
hoA~m

vad

s~•

T~rnatena

intr~ff~t,utan

ealor~

~jerde .

i fartyget,han är iven akx

Shaw informerat• h0nom on vai som inträffa
reaktion,så haie

!örman ~ en

ej meddelat

att Tö rnstena 9eeök om9ord i• &ick i

hans

grainarie 9esök p å de oli k a ar•etsplatserna.T 3 rnsten 10vade då att ta red
pd va d gc dset 9estod av o ch vil k an

skyd ~ sutrustnin~

hur g odset skul l e hanteras.Klockan 15.0 0 c:a.weddelade
vinchmannen att nu var det klart att kära
· a•v~ndsa,d ~ rf~r

Shaw :;or. i

var vinchman

sin tur kenta.kta. de

f~r~annen

i~en.Fa rtyg~ts

tillsatt.Vi nchLlan ~e~
f~rnan.q~n

ertordrados,aamt

SG~

(;Ch

t ~~

fr : ~ a ;'.c

1

d:

'. "· :1 · ·:

e ~ en

till

kran

kc nt akt med
om han er-

hlllit •• uppgifter som Shaw hadw efterlyat.Pl detta svarade förmannen
nekande. S haw u nn lyate d~ förman n en att han ej ägde r ä tt att återuppta
ett ar9et• s~m ett sky4dse•lui steppat.När Shaw slutade 1itt ar••t• f~r
da~••

kl.lG.30

f~r1ökte

ej pl ar9et1plat•••·

ha• att fl ko•takt med

Tijrnste•,••~

de•n• fa•ns

·-~ ~ ~=--5-:-

c-

Shaw åkte tärefter h•• till ain 9estai.Kleckan c:a.17.30 erhell Shaw
tele!~n•eidelani•

Shaw fer1ekte iå

lucka 7 iteru pp tagits .

att •u hai• ar•etet i
i~en

att kemma i kontakt
ha~••n,ech

•j,var!er Shaw åkte in till

~••

T~rnstea

man det lyckaåes

var ier c:a.18.30.Lessaingen var

dl avslutad ech godset ilaÄi,Shaw kontaktad• d4 termann•• ech

frA~a~•

henom •• han erhållit 9eekea vad l astsn 9eated av e c h hur den skulle
hanteraa,fijrmannen svaraie i l att det hade han erhlllit
ar9etachaf

unaer eftermid d agen.Törnsten Gav iagea

T~rnaten

till Shaw em att

~et

var klart att

los~a

~•dset,ej

ta iel av de uppgifter sem fartyc med IMCO-kla s:at
att limna till
Enli ~ t

~er Ä rda

u ~p~ ift e r

de

muntli~••

av

inferrnatie~

heller har Shaw fltt
~ods

h ar skyldighet

p arter.

n om vi lyckats inhänta var

~ä~nda

bods nuGon form

,r-

av

ins~kts9ekämpningsrneael

AARHUS i

DANMARK.G~d3et

f~r

j~rd b ruket.Godaet

var ferpackat i
sendri~a

glaa!iie r.N åg ra säckaE var

v~vda

var destinerat till

aickar av plast ell•r

och spillet dammade

~ra!ti~t

vid

ha.nterin~en.

Vi aer allvarligt på denna h ä ndelse ech dan stora n o nchalans som företrädare

~er

Skå~eterminalen

n=~chalansen

met

~ällanae

AB visar aet sina

M•i

ech att

vänli~

9er~rda

åt~~rder

myndigheter meddelas.

hälsnina

K•pia av detta trev är
S~åaeterminalen

~varsänt

till,

A B , H elsin~~0ra

Yrkeeinspekti o nen i

hälsa,saat

!ereakrifter.Vi hemställer till !er9unaat

att VU och Styrelaen viatager sådana
hin~raa

a~ställaaa

M&l~~hus

l~n,Malm~.

att ett upprepande !er-

