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BALTEXPO -82
ärskonst och det alitmer intressan
ta omrâdet polarteknik.
Detta ämne kommer även att tas
upp Gäteborg pa Offshore -83 och
ár ott omrade, där I färsta hand Fin
land, Kanada, Ryssland och Sveri
ge har ott kunnande. Västtyskland
är pa gang och deltar med stort in
tresse I olika färsök.
Energibesparing är även det ett
ämne, man utan tvekan tar upp till
diskussion, när heist tillfalle gives.
sa även under SMM, där inte en
ciast vindkraftverk demonstrerades
och tal om segelfartyg aterigen
stod I blickpunkt.
En rotor pabyggd en kustángare
Iran 1911 och placerad far färsök
iid an Sylt hade förflyttats till Ham
our”.bunder mässan. Annu kunde
prL .tledaren inte ge nàgra de
linitiva resuitat, även om rotorn
av sträm. Färdelarna med ett
andbaserat vindkraftverk blev inte
m otsag d a.
F ‘rojekt med segelfartyg utrus
ned en Schottelpropeller pa
at 1
2.500 kW presenterades. Upphovs
männen hoppades att kunna be
ställa en 12.000 ton dw stor fern
mastare pa 160 m med en 25 m
lang klyvarbom. Fartygets bredd
skulle vara 22 m och djupgaendet
tb m. Segelytan 8.000 kvm och
kostnaden for detta bygge 65 milj.
DM, mer an 20 milj. dyrare an ett
motorfartyg i samma storlek. Kal
kylen for en rundresa Hamburg—La
Plata—Hamburg pa beräknade 46
dagar, skall ge en bränslebesparing
storleksordningen 500.000 DM.
Detta projekt far nog anses vara
mer romantiskt an realistiskt. Det
Finns knappast nagon redare, som
sta
upp med riskvilligt kapital,
itan projektledarna far vänta tills
et finns statliga garantier fOr ett
örsök.
)äremot var prototypen far en ny
or -uktion mom oljebekämpning
)à ( flertal demonstrationsturer i
-iamburgs harnn. Det är varvet C
üring, som konstruerat och byggt
tt fartyg med tvâ skrov. Det kan
)ppnas till 65 grader och samla
hop faroreningar mellan skroven,
om i sig själva siuter till akterOver.
“hopfällt” skick liknar farkosten en
)unkerbat, vilket den även kan an
iändas till. TestfärsOk har gjorts
)ch utfallit till belatenhet. Detta
örsta bygge har finansierats ge
iom västtyska utvecklingspengar
)ch är pa 250 ton dw. For offshore
ir detta första bygge alltfOr litet,
3nligt säkerhetsfolk fran Statoil,
om tidigare prävat fartyget. Men
ned den planerade enheten pa
.000 ton dw, kanske konstruktio
ien visar sig användbar I grOvre
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Första mässan mom COMECON
Efter mànga bekymmer och tidsförflyttningar lyckades det for de polska
arrangOrerna, AGPOL, aft fâ den första riktiga internationella sjöfartsut
ställningen mom nàgot COMECON-land till stand.
Baltexpo -82 halls i Olivia Hall,
Gdansk under tiden 12—15 oktober
dà aven omvärlden fick hära om
nya strejker pa varven i Polen. Ng
ra fà svenska foretag deltog, medan do Ovriga skandinaviska Ian
derna stailde upp med ett stort del
tagande, bland de cirka 140 utstäl
larna fran 13 lander.
FOr att f en utvärdering av don
na fOrsta sjöfartsmässa mom co
MECON, har NT talat med Lennart
JOnsson, ansvarig far Fläkt Mari
ne’s deltagande.
Polens varvsin
dustri är av stort värde for under
ieverantärer och trots oroligheter
na i landet, ansag vi det, som en
nädvändighet att delta, sager han.
Att rnässan, dessutorn blev en
stärre frarngang, bade far arrangä
rerna och far utställarna, an vi tänkt
oss, berattar Lennart Jönsson, är

bara att gratulera till. En kvalifice
rad publik pa aver 15.000 passera
de vändkorsen och vi pa Fläkt Mari
ne kommer, utan tvekan att ställa
upp nästa gang 1984, när Baltexpo
aterkorn mer.
En av orsakerna är att pa den
mera välkända Poznan-mässan,
nar vi kanske ott 15-tal kunniga och
intresserade, medan vi i Gdansk
fick träffa betydligt fler, sorn york
ligen var fOrtrogna med vara pro
d u kter.
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IMO-universitet
kiart i Malmö
MalmO har fatt sitt eftertraktade
internationolla sjofartsuniversi
tot. Men forst nasta sommar
kommer de farsta eleverna.
Nyligen undertecknade kom
munalradet Nils Yngvesson och
generalsekretoraren I IMO, C. P.
Srivastava ett avtal om sjafarts
universitetet.
Samtidigt svor Salve Arved
son, rektor far den nedlagda sjO

befalsskolan I Malmo, sin FN-od
scm rektor fOr det nya universi
tetet.
SjOfartsuniversitetet I MalmO
World maritime university
drivs alltsa av FN, men Malma
kommun staller upp med lokaler
och utrustning.
I februari i ar fick man klartock
en fran IMO att Malma tagit hem
segern I konkurrens med bI a
Goteborg.
Dot ar det farsta sjofartsuni
vorsitetet som startas av IMO.
Utbildningen riktar sig framst till

Kvalificerade ãhörare
Vi hail även ott symposium, “De
senaste framstegen far energi
besparing mom air-condition och
ventilationssystern”. Det korn 68
mycket kvalificerade aharare fran
COMECON-länderna, bI a tre fran
Bulgarien och det anser vi, som
mycket gott resultat, sager Lennart
Jänsson.
Farutom Fläkt Marine fanns Alfa
Laval, ASEA, Esab, Saab Marine
Electronics, Saién & Wicander och
Standard Radio fran Sverige. Nag
ra svenska faretag deltog genorn
engelska, finska, norska och tyska
agenter.
Den poiska varvsindustrin fanns
naturligtvis pa plats genom egna
utstallningar, iiksom underleveran
tOrer och farsaljningsorganisatio
nerna Centromor och Navirnor.
Ryska Sudoimport, bulgariska Ko
rabobmpex far representera tva av
COMECON-organisationerna.
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sjofartsfolk I utvecklingsiander
na. Kurserna kommer I aIlmn
het att vara mellan ett och tre ar.
Redan den lji.ijIl 983 kommer
de fOrsta hundraThverna till
MKtroffFi
va verksamheten finansieras
med lika delar lliiff, ys
ka staten och elevernas rospekti
goringon har utfäst sig att betala
upp till en miljon 4o-nor.

Minska överskotts
produktion av Iivsmedel
Dot kostar oss 900 miljoner kronor
om aret att bli av med äverskotts
produktionen av livsmedel i Sveri
ge genom att den exporteras till
subventionerade priser. Darfar bar
livsmedelsproduktionen pa sikt an
passas pa olika satt, anser TCOs ar
betsgrupp for livsmedeispolitiska
fragor.
Alternativ produktion far fram
stailning av exempelvis drivmedei
bar stimuleras, anser TCO.

Mm morfar drack en flaska konjak
om dagen under do sista âren av sitt liv.
0] dâ, en san krutgubbe! Hur 9ammal blev han?
Tjugonio ârl
Bankvärlden
—

—
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