Öppna föreläsningar
Sjöfartshögskolan

Välkommen till vår serie med öppna föreläsningar hösten 2019–vintern 2020!
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Neptuns dramatiska räddning

Fartyg på grund norr om Västervik!

Den 1 december 1992 utbröt en brand ombord på ubåten Neptun, som blev
kraftlös. Det blåste kraftigt och ubåten drev omkring i de höga vågorna.
Efter att ha varit instängd i totalt mörker i elva timmar kunde besättningen
till slut räddas. Kom och lyssna på några av besättningsmedlemmarnas egna
berättelser. Vad upplevde de under dessa dramatiska timmar ombord?
Vilka erfarenheter drog de och marinen efteråt?

Det sägs att det finns två typer av befälhavare: de som har gått på grund och
de som kommer att göra det. Vad kan man förvänta sig sker? Och vilka parter
är inblandade när olyckan väl har varit framme? Björn Brödje är sjökapten och
har arbetat med bland annat vetting, chartering och sjöförsäkring, vilket även
inkluderat bärgning av fartyg. Han var först på plats efter Makassar Highways
grundstötning utanför Loftahammar 2018 och ombord tills hon kom till kaj.

Ubåtsklubben Hajen och Marinmuseum

Björn Brödje, director, Nordic P&I Group
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Vrak – en fara för miljön

Bara man vill så går det!

Längs Sveriges kuster ligger hundratals fartygsvrak som innehåller miljöfarliga
ämnen. När dessa läcker ut till omgivningen riskerar det att skada växter, djur
och människor. Detta inträffade 2018, då vraket efter fartyget Finnbirch plöts
ligt började läcka olja utanför Öland. Frida Åberg, som leder Sveriges arbete
med miljöfarliga vrak, berättar om undersökningstekniker, riskbedömningar
och erfarenheter från bärgningsoperationer.

Malin Andersson älskar havet och har aldrig ångrat sitt val att gå till sjöss.
Efter examen i Kalmar 1991 blev det arbete på ro-ro-fartyg under 30 år.
Hon avancerade till befälhavare inom Wallenius och blev därefter konsult
inom lastplanering (supercargo). Hör Malin berätta om sitt yrkesliv, som
lett fram till jobbet som befälhavare på Sveriges lantbruksuniversitets nya
forskningsfartyg R/V Svea, med mängder av intressant teknik ombord.

Anmälan: Ingen föranmälan krävs. Fri entré!
Tid: kl 18.00–19.30
Plats: Hus Magna, sal Ma135 (aulan), Landgången 4, Kalmar
Dessa föreläsningar hålls endast på plats i Kalmar

Medarrangörer: Studentföreningen Lambda, Kalmar Sjöfartsförening,
Kalmar Sjökaptensgille, Klubb Maritim, Statens maritima och transport
historiska museer samt Stiftelsen Sveriges Sjömanshus
Frågor: Jonas Hagström, 0480–49 76 46, jonas.hagstrom@lnu.se
Mer information hittar du på Lnu.se/sjo

Frida Åberg, utredare, Havs- och vattenmyndigheten

Malin Andersson, befälhavare, R/V Svea

