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En ”tonnage supplier” från Israel 

Nils Sjökvist 

Den 8:e september i år kantrade biltransportfartyget Golden Ray på utgående från Port of 

Brunswick, Georgia, USA. Fartyget var lastat med 4200 Hyundai bilar och opererades av 

Hyundai Glovis. Fartyget framfördes med lots ombord och olyckan inträffade vid en gir. 

Besättningen på 23 man räddades men 4 personer fick tillbringa ett dygn i lastutrymmet 

innan de kunde räddas ut. Orsaken till olyckan är inte känd och fartyget har ännu,  den 2:a 

oktober, inte rätats upp. Fartyget, en PCTC eller Pure Car and Truck Carrier, är byggt på 

Hyundai Mipo 2017, är 200 meter långt och har en kapacitet av 7700 bilar. 

 

 

 

Det är inte alldeles ovanligt med car-carriers som kantrar. Senast var det Hoegh Osaka som 

kapsejsade på utgående från Southampton i England och 2006 gjorde Cougar Ace samma sak 

på resa mellan Japan och USA. Gemensamt för haverierna är de har att göra med fartygens 

ballast. Det förstnämnda fartyget hade dålig kontroll på nivåerna i ballasttankarna på grund 

av icke fungerande pejlsystem. Det senare fartyget höll på med att byta ballastvatten i 

tankarna inför ankomsten till USA när olyckan inträffade. Ballastskifte är som bekant ett 

krav numera. 
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Ägaren till Golden Ray är en intressant man, Rami Ungar, en israelisk affärsman som bland 

annat är importör av asiatiska bilmärken i Israel. Han startade i mitten på 1990-talet Ray Car 

Carriers Ltd, ett Isle of Man registrerat bolag, som växt stort och nu består av ett 50-tal 

bilbåtar. Bolaget hyr ut fartygen till de stora biltransportörerna som NYK Line, Mitsui OSK 

Line, K-Line, Eukor, Hyundai Glovis, WWL och Hoegh Autoliners och betecknas därmed 

som en ”tonnage supplier”. Enligt uppgift har flottan en total kapacitet av 225 000 bilar. Över 

hälften av flottan är byggd på Stoznia Gdynia i Polen och resten på Uljanik i Kroatien och 

Hyundai Mipo i Sydkorea. 2006 lade Ungar ett bud på att köpa det polska varvet men budet 

avvisades. 

Fartygen drivs av ett bolag i Piraeus, Stamco Ship Management, och använder officerare från 

Bulgarien. Umgar är stor donator till Naval Academy i Varna som utbildar hans befäl men 

har även donerat pengar till sjukhus i Israel. 

Rami Ungar har en hög profil i Israels politiska liv och har varit inblandad i känsliga frågor 

som ekonomiska donationer till politiker och även arbetat mot Irans inflytande i området. 

Kostnaderna för bärgningen av Golden Ray plus miljökostnaderna kommer antagligen att bli 

avsevärda då fartyget har läckt olja i ett miljökänsligt område. 

 

 

 

 


