Genombrott på USA-marknaden med Karlskronavarvets plastteknik

Ur KV-Nytt-7 december 1984 Som vi kunde meddela i extra KV nytt har vår samarbetspartner i USA,
Bell Aerospace Textron, i hård konkurrens fått en order från amerikanska marinen om att bygga en
prototyp av ett minjaktfartyg, där vår GRP-Sandwich teknik kommer att användas. När beskedet kom
fick vi följande meddelande, vilken översättning lyder: ”Till MR Hans Frisk Bell Aerospace Textron har
tilldelats ett kontrakt för detaljkonstruktion och tillverkning av det första minjaktfartyget (MSH) för
den amerikanska marinen. Kontraktet innebär därutöver två optioner på anskaffning av ytterligare
tillsammans åtta minjaktfartyg.
” Var vänlig vidarebefordra dessa goda nyheter till alla på Karlskronavarvet tillsammans med vår stora
tacksamhet för all hjälp, som ni har givit oss för att vinna detta mycket viktiga uppdrag.
Bästa hälsningar
John Kelly
Verkställande direktör”

– Detta är väldigt roligt för oss och det innebär, att GRP-sandwichmetoden att bygga fartyg för
minröjnings ändamål uppmärksammas i världen, säger Hans Frisk. Internationellt intresse – Redan nu
har vi sett, att amerikanska marinens val har noterats internationellt och det ökar våra möjligheter på
exportmarknaden. Tillverkar själva Tillverkningen kommer att ske i Amerika. Vårt folk kommer att
utföra en del konstruktionsarbete. De har redan i olika omgångar deltagit i projekteringen, som
föregicks av Bells offert. Detta gäller också personal i plastverkstaden. Den närmaste framtiden för att
utvisa, hur många personer som amerikanarna anser sig behöva av oss, för att kunna sätta igång sin
tillverkning, vilken beräknas starta i början av 1985. Sidokölssvävare amerikanska marinens val
betyder inte bara att man satsat på GRP-sandwichtekniken utan också på att man stannat för en
okonventionell fartygstyp, nämligen en s.k. sidokölssvävare (SES). Utrymmet mellan skroven sätts
under tryck på liknande sätt som en svävare. Fartyget blir inte så lätt utsatt för chockskador från
minsprängning, eftersom det bärs upp av en luftkudde och det bara är en liten del av skrovet, som är
under vattenytan. Först i världen amerikanarna är först i världen med att satsa på denna konstruktion
för minjakt. Dubbelsidigt avtal Bell Aerospace har ett licensavtal med Karlskronavarvet som innebär,
att de har rätt att utnyttja våra erfarenheter gällande GRP-sandwichmetoden. Vi har å andra sidan ett
licensavtal med Bell som ger oss rätt utnyttja deras erfarenheter gällande den konstruktion och
tillverkning av sidokölsvävare. Intressant i Sverige Typen är intressant även i Sverige för både marinen
och för civila ändamål. Ur KV-Nytt -7 december 1984

