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HEDERSLEDAMOTEN 
A liNDEMAlM 

Varför CM har avvikande 

mening i O B-försvaret 196 7 

CM anförande vid KÖMS högtidssammanträde den 15 november 

1967 

Nu har mer än ett år gått sedan debatten om vårt försvar sköt ny 

fart efter att under lång tid ha varit ganska stillsam. Det hälsas med 

glädje, ty endast en öppen och sakligt underbyggd diskussion kring 

frågor som är fundamentala för vårt försvar kan ge statsmakterna 

den fullständiga bakgrund mot vilken de har att fatta beslut. Men 

det gångna året har för oss i marinens ledning först och främst varit 

fullt av ett intensivt studie- och planeringsarbete för att ge överbe

fälluvaren det underlag, som nu i bearbetad form redovisats i OB

svaret 67. 
Det är självklart att det bakom den öppna versionens starkt för

kortade framställning ligger ett omfattande studiematerial. Min strä

van har va rit att successivt informera marinens befälspersonal om 

de uppgifter jag ställts inför och de motiv som legat till grund för 

mitt stä llningstagande i olika sammanhang. Tyvärr har en stor del 

av denna information måst sekretessbeläggas och har därför inte 

kunnat nå alla. Men med det senaste numret av Marin Nytt hoppas 

jag kunna nå ett så brett och sakkunnigt auditorium som möjligt. 

Låt mig först fastslå en sak, jag är inte nöjd med den utveckling 

som marinen går till mötes i något av försvarsutredningens alterna

tiv. Men hur stämmer detta med att chefen för marinen endast an

mält nvikande mening till överbefälhavarens förslag i den s k B-lös

nin gen? Skälet kan enklast uttryckas så att överbefälhavaren trots 

att han i den lägre A-nivån klart konstaterar att "Marin- och flyg

stridskrafternas motverkan i samband med storanfall blir mycket 

svagare än nu" inte gör ens en rimlig minimiförstärkning av de mari

na resurserna vid övergång till den högre B-nivån. Därmed tar över

befälhavaren enligt min mening en felaktig och helt onödig risk, när 

det gäller att se till krigsmaktens samlade styrka. 
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Den väl underbyggda studie- och värderingsmetodiken får här sd 
tillbaka för mer schablonmässiga skattningar av "primära brister" . 

I försvarsdebatten har, då det gäller försvarsgrenschefernas avvi
kande meningar, huvudsakligen behandlats markstri?skrafter och 
flygstridskrafter och avvägningen dem emellan. Mannen har man 
glömt bort. Detta kan ha berott på at~ man i. debatten frä.~s: kom
mit att fästa sig vid vad som händer pa kort stkt och att darv1d ma
rinens fredsorganisation icke omedelbart kommer att minskas. 

Låt mig därför klargöra, varför jag icke rimligen kan vara nöjd 
i någon nivå, inte ens i den högre C-nivån med dess kompensation 
för teknisk utveckling. 

Man har på flera håll kallat det "svartmålning" att OB ansett det 
nödvändigt att belysa konsekvenserna på lång sikt. - Först och 
främst har OB blivit avkrävd en sådan prognos, men statsmakterna 
måste redan nu göra klart för sig hur ett beslut i ena eller andra rik t
ningen kan komma att inverka också på längre sikt. För marinen 
som starkt materielinriktad försvarsgren gäller detta obetingat. Det 
är materielen som är dimensionerande för marinens krigsorganisation 
och därmed också för försvarseffekten. Mot den bakgrunden och i 
"trögheten" att omsätta kvalificerade vapensystem skall kraven på 
ersättningsbyggnad ses. En "tröghet" som från projektering och kon
struktion över färdigställande och vidmakthållande i krigsorganisa
tionen spänner över en tid av 20-30 år eller mera. Det är därfö r 
rimligt att se tillbaka 1 O år och blicka framåt minst 15 år för att 
klargöra, vilka följderna blir under olika ekonomiska förutsättning
ar. Detta kan knappast kallas "svartmålning" som på vissa håll 
gjorts gällande i debatten. 

Låt mig ta våra övervattensstridsfartyg som exempel och gå till -· 
baka till 1958 års försvarsbeslut som tyvärr är den aktuella utgån gs
punkt i vilken marinens effektbehov nu och för den närmaste fram 
tiden måste mätas. Då beslöts en på sikt nära 50 °/o-ig reducering av 
flottans förband, en försvagning som sedermera successivt till en d el 
har kunnat hejdas, främst genom den i marinplan 60 förutsatta och 
nu påbörjade omstruktureringen av marinen. 

Men - då vi söker minska de skador 1958 års försvarsbeslut ti ll
fogat marinen - har även en relativt kraftig kvalitetssänkning måst 
godtas genom att temporärt öka livslängden för ett stort antal far
tyg. Departementschefens uttalande i statsverkspropositionen 1960 
"För bestämmandet av det materiella innehållet ger marinplan 60 en 
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god grund, ehuru kvantiteten måste anpassas till kostnadsramen." 
Detta uttalande har blivit en alltmer kännbar realitet för oss. Den 
under leverans varande Spica-serien måste snarast följas av ett större 
antal enheter av samma typ. Askandena för nästa budgetår har inrik
tats på detta och departementschefens uttalanden i anslutning till 
bl a det beslutade samarbetet mellan Kockums i Malmö och Karls
kronavarvet inger vissa förhoppningar. Därutöver har statsmakterna 
sedan länge ställt sig bakom långsiktig planering och satsning på 
enhetliga typförband samt den "långa seriens ekonomi". Erforderlig 
stadga fås dock först om principen med engångsbemyndigande kan 
tillämpas. 

Men låt oss se framåt mot 1980-talets början och se vad som hän
der om icke rimlig ersättningsbyggnad beslutas redan under 1968 års 
vårriksdag. J ag konstaterar då att under den kommande 14-årsperio
den blir samtliga kryssare, jagare, fregatter, motortorpedbåtar och 
ett stort antal torpedbåtar överåriga. Det är mot den bakgrunden 
man skall se i OB-svaret angiven 50 Ofo nedgång av ytattackförban
den, en nedgång räknad från nuläget d v s efter det att verkningarna 
av 1958 års försvarsbeslut börjat slå igenom. Detta kan sannolikt 
icke ha varit avsikten bakom de politiska direktiven, när dessa skrevs 
- icke minst m h t de uppgifter och krav som ställs på främst sjö
stridskrafter i neutralitetsförsvaret. 

Först i nivåer över alternativ B har det ekonomiskt varit möjligt 
att inrymma den färdigprojekterade och av OB och marinchefen 
starkt hävdade kanonbåten, som ger god effekt i kustzonen både 
under ett neutralitetsskede och i invasionsförsvaret. Först om man 
går upp över nivå B (enl OB avvägning) skulle dagens yrattack
system om drygt 40 fartyg med de slagkraftiga jagarflottiljerna som 
kärna kunna växlas i samma antal mindre enheter. Detta rimmar 
dock trots allt illa med marinplanens grundide om ett större antal 
enheter och än sämre med den på sina håll hävdade tesen om "ett 
överstarkt" försvar. 

Samma förhållande som här kortfattat exemplifierats med ut
vecklingen av övervattensfartygen gäller vid övriga vapensystem 
inom flottan och vid KA. 

I försvarsdebatten hävdas på senare tid det rimliga i att slå vakt 
om försvarseffekten bara för den närmaste 4-årsperioden vad som 
kallats "att behålla handlingsfriheten". A v vad jag tidigare sagt 
framgår, att ett sådant betraktelsesätt icke är tillämpligt för mari-
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nens del. OB-svaret 67 framhåller visserligen - och med rätta - att 
"för marinens del torde fredsorganisatoriska förändringar inte bli 
aktuella under de närmaste åren". Men den direkta koppling til1 

krigsorganisationen, som ligger däri har måst "köpas" till priset av 
sänkt kvalitet genom att vi tänjer på livslängderna för våra nu be
fintliga stridsfartyg och kustartilleribatterier. Vi har under de senaste 
fem åren fortlöpande tvingats att skjuta nödvändig ersättningsbygg
nad framför oss. 

Svårigheterna att återta vad som förlorats framgår kanske bäst av 
följande siffror. Under 7 -år sperioden 1968/75 ger redan B-nivån ett 
med c:a 40 °/o minskat utrymme för nybeställningar jämfört med 
den tidigare gällande planeringsnivån. I A-nivån blir motsvarande 
minskning omkring 50 °/o. 

Det är därför som jag i min avvikande mening till OB-svaret 67 
med skärpa hävdar att "Den snabba minskningen av de marina 
stridskrafterna, som genom otillräcklig ersättningsbyggnad inträffar 
under 1970-talet, kan endast motverkas genom ökade anslag de när -

o " maste aren. 
Det är alltså nu som man har handlingsfrihet - inte om 4 år. D :l 

kan man komma att befinna sig i samma läge som vi var vid and r;1 
världskrigets bör-jan, då vår beredskap förvisso icke var god. 

Samstämmighet i grundsynen är en annan väsentlig faktor son1 
måste finnas både inom krigsmakten och i den uppfattning som ligger 
till grund för statsmakternas styrning a v våra försvarsansträngnin g
ar både till omfattning och inriktning. 

En i detta sammanhang bestående grund är vårt lands militär
geografiska läge. Skandinavien är en halvö och Sverige omges av 
hav - endast c:a 2/5 av gränserna går över land. Vårt land är en 
maritim nation och kan också utan överdrift betecknas som en sjö 
fartsnation, där sjöfarten är väsentlig för vårt välstånd och hög;' 
levnadsstandard. Dessa för oss i marinen självklara förhållanden och 
de krav som därmed ställs på vårt försvar är tyvärr inte lika åte r
förankrade på andra håll - vare sig i politisk eller militär instans 
och dessvärre inte heller i den allmänna opinionen. - Jo, erfaren
heten visar att så är fallet i allvarstider, men då kan det vara för 
sent. 

För att vårt havsomflutna läge verkligen skall bli en pluseffek t 
för vårt försvar fordras stridskrafter, som kan hindra en fiende att 
fritt utnyttja sjövägarna - ända intill våra kuster, sam tidigt som 
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sådana tillförsäkrar oss fördelen att kunna utnyttja havet som 
transportväg. 

Det kan i detta sammanhang vara värt att peka på några bedöm
ningar i OB-s varet 67. Där sägs bl a att "de transporttekniska möj
ligheterna att genomföra kuppanfall bedöms öka" samt i samband 
med värderingen av försvarsmöjligheter i alternativ A att den kraf
tiga försvagningen i marin- och flygstridskrafternas motverkan vid 
storanfall gör att "angriparen får stor frihet att välja anfallsområ
den". Detta å sin sida bör helt naturligt kopplas till utvecklingen i 
vår omvärld - både inom NATO- och Warszawapakterna. Inom 
Västblocket kan vi konstatera hur Västtyskland, Danmark och Nor
ge målmedvetet och planmässigt bygget ut sina respektive flottor. 
Det visar hur dessa länder ser på sina säkerhetsproblem i anslutning 
till de skandinaviska farvattnen. På ostsidan kan vi konstatera att 
bl a Sovjetunionen satsar hårt på utbyggnad av transporttonnage, 
sjöstridskrafter även inbegripet hangarfartyg för helikoptrar och 
marininfanteriförband - i första hand kanske för att kunna in
gripa i lokala konflikter över hela världen men samtidigt ökar 
härigenom deras möjligheter till ett snabbt ingripande inom Öster
sjöområdet, om man där anser sin säkerhet hotad. 

Inför denna utveckling innebär det särskilt stora risker att glömma 
bort att marinen redan nu - genom 1958 års försvarsbeslut - är på 
accelererande nedåtgående. I ett sådant läge tjänar det inte mycket 
till att skenbart försöka stänga ett par av dörrarna i norr och söder 
men låta bli att låsa huvudingångarna. Balansen- även i en minskad 
krigsorganisation - kan inte ostraffat rubbas på det sättet. 

Min grundsyn beträffande marinen kan sammanfattas sålunda: 
V år t sjö försvar skall vara så beskaffat att det - tillsammans med 

stridskrafter ur andra försvarsgrenar - kan 
Med kraft upprätthålla kontrollen inom för oss viktiga kust
zoner samt försvåra och i det längsta hindra den kontroll av 
oss omgivande hav som en sjöburen invasion förutsätter 
Inom våra kustzoner skapa maximal styrka genom samverkan 
mellan flottan och kustartilleriet enligt nuvarande principer 
samt genom att tillfullo utnyttja de militärgeografiska förde
larna 
Utanför kustzonen ställa en fiende inför ett ständigt och svår
kontrollerbart hot. Därtill samverkar olika vapensystem men 
koncentration sker på minor och ubåtar 
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Utnyttja hela överfartssträckan för att kunna kraftsamla rör
liga stridskrafter mot sjöburna anfallsföretag som insätts mot 
vårt land. 

Jag vill till sist hävda att vi med tillämpningen av dessa försva rs
principer handlar försvarsekonomiskt. Vi tillvaratar vårt lands na
turliga försvarsbetingelser och vi kan göra det till en kostnad, som 
är mindre än en femtedel av våra nuvarande totala försvarsutgifter. 
Jag är förvissad om att statsmakterna skall känna sitt ansvar i dessa 
frågor och vi i marinen ser fram emot det för oss naturliga svaret att 
vi har råd att försvara vår långa sjögräns. 
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HEDERSLEDAMOTEN 
ARVAS 

Anförande av sällskapels 
ordförande, vid nedlägg
ande av sin befallning 

Vid örlogsmannasällskapets högtidssammanträde nedlägger av
gående ordförande sin befattning med anförande i något ämne inom 
området för sällskapets verksamhet. Den stadgans formulering ger 
stor frihet i val av innehåll i anförandet. 

Min företrädare i befattningen behandlade tillkomsten av de av 
sällskapet den dagen slutligt antagna stadgarna. Dessa har sedan un
derställts Kungl Maj :t som fastställt desamma den 25/5 1967. Jag 
hyser stor respekt för det omfattande och omsorgsfulla arbete som 
av ledamöter nedlagts på det grannlaga uppdrag som modernisering 
av stadgar för ett nära 200-årigt sällskap måste utgöra. 

A ven inom andra områden av marin verksamhet har utvecklingen 
det gångna året medfört väsentliga nyheter. Jag vill något uppehålla 
mig vid en av dessa nämligen det nya värnpliktsutbildningssystemet 
och med detta sammanhängande ändrade rytmer för värnpliktigas 
tjänstgöringstider, fast anställd personals sjökommenderingstider och 
inpassningen av utbildning till och som fast anställd samt materiel
underhållscyklar. 

Efter långa och omfattande utredningar rörande värnpliktigas 
tjänstgöringslängder och utbildningsgång antog 1966 års riksdag vä
sentliga ändringar av värnpliktslagen - i realiteten en ny lag. I sam
band därmed fattades vissa grundläggande beslut i utbildningsfrågor 
för värnpliktiga. Allt gällande krigsmakten i dess helhet. För flottan 
är förändringarna betydande och kanske vad avser följdverkningar 
ännu inte helt uppmärksammade. 

Det yttersta målet för fredsverksamheten i flottan kan väl sägas 
vara att skapa stridsdugliga förbandschefer och fartygsbesättningar. 
Eftersom en far tygsbesättning så gott som alltid innehåller personal 
ur alla kategorier, stam, reserv och värnpliktiga, som ombord måste 
utbildas tillsammans så uppstår särskilda problem. Problemen accen-
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tueras än mer genom den - av olika skäl - starkt begränsade u t
bildningskontingent värnpliktiga som årligen medges. 

För att målet - stridsdugliga besättningar - skall nås med till 
buds stående utbildningstid är det väsentligt att kommenderings
gången ombord verkligen överensstämmer med systemets förutsät t
ningar. Dessa är mycket kortfattat för det enskilda fartyget att under 
en period av 18 mån utbildas två omgångar värnpliktiga under led
ning av en omgång aktivt befäl. Fartyget måste därefter under 6 mån 
vara depåförlagt, varefter cykeln upprepas. 

När möjligheten att utbilda en värnpliktig ombord på 9 mån p e
netrerades och befanns realistisk så skedde det också mot bakgrund 
av 18 månaders kontinuitet för det befäl som ansvarar för utbild
ningen. Utbildningsmålet under denna grundutbildning har ändå fått 
sättas lägre än tillförne. I gengäld innehåller dagens utbildningsorga
nisation repetitionsövningar även vid flottan för all personal. 

Det nya systemet är ovedersägligen stelare och mera hårt bundet 
till långsiktig planering för rustningar och personalkommenderingar 
än det gamla. Frågan huruvida nu gällande ordning är bättre eller 
sämre än den gamla torde ingen ännu kunna svara på. Erfarenheter 
saknas i erforderlig grad från grundutbildningen men kanske främst 
vad avser utbytet av repetitionsövningarna. Förstahandsintrycken 
kan generellt definieras som blandade. Orsakerna till negativa atti
tyder kan nog i icke ringa mån anses vara att hänföra till sådana av 
övergångsnatur under den tid då blandning av ett länge tillämpat 
och beprövat system måste ske med något nytt som inte alla hunnit 
eller brytt sig om att helt sätta sig in i. Overgångsåret har även fö rt 
med sig ryckvisa kommenderingar och tidvis onormala vakanser. 

Det är väl också klart att en grundutbildningstid ombord för värn
pliktiga på 9 mån är sämre än 12 mån. Det väsentliga är dock om 
9 månader plus repetitionsövningar är bättre eller sämre än 12 må
nader och inga repetitionsövningar. 

Självfallet kan var och en ha en egen positiv eller negativ åsikt om 
det nya systemet, men faktum kvarstår att det nu är fastställt av 
statsmakterna och att beslutet föregicks av omfattande och djup
gående undersökningar, även om dessa skedde mot en given politisk 
bakgrund. Det gällde bl a att för krigsmakten som helhet spara tjänst
göringsdagar. Parentetiskt må nämnas att för flottan redovisas en 
ökning av antalet tjänstgöringsdagar. 

Trots nämnda grundliga utredningar före beslutet har följdverk-
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ningar utanför värnpliktssektorn inte kommit särskilt i rampljuset 
förrän på sistone. Kravet på den aktiva personalens 18 mån kommen
dering till samma fartyg är klart uttalat liksom nödvändig ändring 
av översynsrytmen för de rustade fartygen från ett-års till två-års 
rytm. Men många andra konsekvenser uppstår. Här må nämnas den 
kalendariska inpassningen av reglementerad utbildningsgång till off 
och som officer - alltså asp- resp kdutbildning, VOS och i viss mån 
även MHS. Samma gäll er befälselever och furirsaspiranter. I all den
na utbildning ingår delar förlagda till den rustade flottan, där elever
na ingår som medlemmar i en fartygsbesättning. Då uppträder kra
vet på anpassning till utbildning och samtrimning i övrigt av besätt
nmgen. 

När det gäller de värnpliktiga har även tillkommit vissa för krigs
makten i sin helhet gemensamt ställda krav på färdigheter något som 
utgör en extra komplicerande faktor eller belastning om man vill an
vända det begreppet. 

Sedan det nya värnpliktssystemet beslutades har tillkommit en för
svårande faktor som inte fanns med när utredningen gjordes. Från 
1/1 1968 skall arbetstiden för den fast anställda personalen minskas. 
Utbildningsinnehållet för värnpliktiga är beräknat mot en medel
arbetstid om 48 rim/vecka. För fast anställd personal är den i dag 
45 tim. och blir 1/1 42 112. Differensen ökar och tenderar att bli så 
stor att endera de värnpliktiga får lämnas utan befäl eller väsentligt 
övertidsuttag ske för fast anställd personal. 

Nu kan det kanske tyckas som om jag tillhörde en kritiskt negativ 
grupp. Så är inte fallet. Jag tror att system VU 60 är en inom möjlig 
ekonomisk och personell ram bra lösning som kan ge flottan en bättre 
mobiliseringsberedskap och en bättre initial-effekt i krigsorganisatio
nen. Förutsättningen för den åsikten är dock att politiska besparings
ingrepp inte förhindrar planenligt genomförande av repetitionsöv
ningar. Utan repetitionsövningar är system VU 60 inget system alls. 
Men jag har också helt klart för mig att ska den uppställda målsätt
ningen bli verklighet så måste mycken kraft till och många invanda 
och därför bekväma rutiner ändras. Man får inte låta vissa delar av 
verksamheten gå i fåror uppdragna av det gamla systemet. Det måste 
bli ett harmoniskt helt. 

VU 60 lade visserligen tyngdpunkten på utbildningen av de värn
pliktiga för krigsmakten. För delbiten flottan är det trots allt väsent
ligen en fråga om en bestämd rytm för bemanning av de rustade far-
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tygen. Det är den vi har att anpassa oss efter, d v s den 18 mån långa 
sjöexpeditionen med en befälsbemanning och två gånger 9 mån värn
pliktsbemanning följd av 6 mån ovillkorlig depå. Efter den rytmen 
måste andra aktiviteter tidsmässigt inpassas. Vad vi själva kan ändra 
för att nå bästa resultat är utbildningens innehåll och fördelning mel
lan skolor i land och kurser ombord. 

Mycket arbete är nedlagt för att tillgodose effekten inom det givn <J 
systemets ram. Erfarenheter saknas ännu för uttalanden om man till
fullo lyckats eller om modifieringar är påkallade. 

Med dessa reflextioner kring vad jag skulle vilja kalla det största 
ingrepp på mycket länge i flottans livsrytm nedlägger jag min befatt
ning som ordförande och förklarar sällskapets 196 :e högtidssamman
träde avslutat. 
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HEDERSLEDAMOTEN 
B BERTHELSSON 

Förslag till nytt befäls
sysfem för flottan 

Hedersledamoten , viceamiral B Berthelsson, som stått 
till C M förfogande /ör vissa utredningar i samband 
med FöD-utredningen om marinens befäl, framlade i 
majnumret av TiS i fjol några synpunkter på det 
marina befälssystemtt. Dessa synpunkter har utgjort 
en bakgmnd till de förslag till nytt befälssystem, som j 
amiralen den 30/9 1967 inlämnat till CM. Då förslaget 
torde vara av intresse för läsekretsen, har viceamiral 
Berthelsson här velat lämna ett koncentrat av det
samma. 

Man kan inte lösa olika faktorer inom en befälsordning fristående 
från varandra. De måste ses i ett sammanhang och samtidigt. Ett 
huvudkrav på befälsordningen är att den säkrar rekryteringen av 
kvalificerad personal. Den måste därför ha dragningskraft på den 
ungdom, som står i begrepp att välja yrke. Med hänsyn till missför
hållanden och brister i nu rådande system och med hänsyn till ut
vecklingen inom och utom landet har det ansetts viktigt att vid en 
revidering av det nuvarande befälssystemet sträva efter att höja 
befälsyrkets status, utjämna klyftor mellan olika personalkatego
rier, söka göra arbetsförhållandena säkra och trivsamma samt ge 
karriärförhållandena fasthet och stadga. Härtill kommer krav på att 
ge befälsyrket samma löneförmåner och framtidsutsikter som mot
svarande civila yrken med samma anställningskrav, ehuru detta inte 
direkt ingår i konstruktionen av befälsordningen. 

Befälsstaternas konstruktion 
Krigsorganisationen har varit styrande för befälsstaternas utform

ning och de befattningar, som erfordras i denna ha utgjort grunden 
för konstruktionen av fredsstaterna. Samtidigt har det gällt att skapa 
en lämplig befälspyramid, som med en viss avgång, vilken här beräk
nats till 1 Ofo per årsklass och år, ger lämpliga befordringstillfällen 
och en riktig åldersfördelning inom befälskategorierna. 
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Vid övergången ifrån en flotta, som har utgjorts av större enheter, 
till den lätta flottan har det blivit nödvändigt att fastställa ompla -
ccringsåldrar, tmder vilka personalen i princip är sjökommenderad 
och över vilka vederbörande huvudsakligen tjänstgör i land. Dessa 
ha i det nya systemet föreslagit s till 40 år för personal tjänstgörande 
på ubå tZtr, torpedbåtar, kanonbåtar och minsvepare samt 45 år för 
personal på jagare, fregatter och trängfartyg. 

För att överbrygga klyftan mellan militärer och "tekniker" h Zt 
dessa personalkategorier sammanslagits. Gemensam antagning, likfor
mig utbildning och likformigt befordringssystem samt gemensam led
ning för personalen har föreslagits. 

För att bryta skrankorna mellan olika befälskategorier har stZtm
befälet generellt sammanslagits till en befälskår. Denna befälskår ha • 
uppdelats med hänsyn till vederbörandes avsedda användning och 
användbarhet i krigsbefattningar. För att få bredast möjliga rekrytc
ringsbas och samtidigt ansluta befälssystemet till den nya skolformen 
av 1962 har indelningen principiellt skett i tre kategorier, varav katc 
gori I kräver gymnasium, kategori II fackskola och kategori li T 
grundskola (med yrkesskola). I var och en av kategorierna förekom
mer såväl militär som teknisk personal. Sneddning mellan de olika 
kategorierna skall vara möjlig. Vidstående figurer (fig l, 2, 3) utvisa 
den åldersmässiga fördelningen av de föreslagna staterna för befäls
kårens tre kategorier i fredsorganisationen. Till vänster anges lev
nadsåldern. Siffrorna i figuren anger antalet personer inom resp 
underkategori (I: l, I: 2 etc). Under figurerna anges totala antalet 
personer i resp kategoriers fredsstater, sålunda för kat I 630, kat IT 
1150 och kat III 760. 

Som underlag för beräkning av befattningarna inom fredsorgan i
sationen har tagits dels en förutsedd fredsrustning av flottan, som 
med nu gällande eller föreslagna normer kan beräknas år 1972 sam t 
dels den landorganisation, som är fastställd år 1967. 

Vid en jämförelse mellan beräknade krigsbefattningar och de freds
befattningar, som föreslagit s enligt det föregående, har antalet indi
vider i fredsbesättningarna visat sig lägre än vad som ansetts erfor 
derligt i krigsorganisationen för att ge denna tillräcklig kvalitet, na
turligt nog med hänsyn till de reducerade fredsrustningarna. För at t 
uppväga dessa brister har det föreslagits två olika alternativa lös
ningar beträffande kategori II och ett alternativ av korttidsanställ-
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Åldersmäasig fördelning av .!!Ei för · 
ka~egori II 7, .fredsorganisationen 

ning beträffande kategori III. Dessa förslag är också redovisade 
i figurerna 2 och 3. 

Fig 2 alternativet 1 avser ett alternativ, där man lå ter viss perso
nal mellan 30 och 40 år sluta sin anställning och omskolas till civila 
yrken, men kvarstå i krigsorganisationen till 40 års ålder. Därest ute
slutande detta alternativ tillämpas skulle det erfordra 180 man ut
över dc 1150. 

Alternativ 2 i fig 2 innebär i stället en korttidsanställning av erfor
derligt antal personer i två år efter sin utbildning till resoff, vpl off, 
vpl uoff. Under denna tid skulle vederbörande medhinna ett halvt 
års fortsatt teoretisk utbildning samt en kommenderingsomgång om
bord enligt VU 60. Särskilt torde detta vara lämpligt för teknisk 
personal, som skulle få en möjlighet att "p:-aktisera" i det militära 
under de första åren efter sin utbildning för att därefter å tergå tili 
det civila yrkeslivet. Avgångsåldern för de korttidsanställda blir ca 
23 år, under förutsättning att vederbörandes korttidsanställning följer 
direkt på vpl-tiden. De föreslås senare inkallas till en repövning efter 
4 år och beräknas kvarstå i krigsorganisationen till omkring 30 års 
ålder i de befattningar, vartill de utbildats. Det har beräknats till
räckligt med 60 man samtidigt fredstjänstgörande om uteslutande 
detta alternativ skulle tillämpas. 

Inom kategori III har på motsvarande sätt beräknats 160 man 
korttidsanställda under en eller två kommenderingsomgångar enligt 
VU 60 efter sin vplutbildning samt repinkallade en gång efter fyra 
år. Dessa korttidsanställda ersätter i stor utsträckning nuvarande vpl 
underbefäl, vilka med den ökade kompliciteten hos materielen och 
samtidigt minskade vpltiden fått svårigheter att hinna utbildas för 
tidigare avsedda befattningar i krigsorganisationen. 

Utbildning 

Den utbildnings- och kommenderingsgång, som är avsedd för den 
nya befälskå ren, framgår av fig nr 4. Kommenderingsgången är an
passad till VU 60. 

Med hänsyn till de olika kategoriernas avsedda användning i krig 
kommer utbildningen att bli principiellt olika under vederbörandes 
karriä r. Kategori I får sålunda en utbildning till bredast möjliga 
register och avses under förra delen av sin karriär få omväxlande 
kommenderingar. För kategori II och III blir det nödvändigt att 
redan från början specialisera vederbörande inom ett visst fack, som 
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han sedan följer under hela sin karriär. Denna befälsperson får inte 
samma bredd på registret som kategori I men blir i stället grundligare 
utbildad inom sitt fack. 

Kategori I 
En viss omläggning föreslås av grundutbildningen för kategori I 

jämförd med officersutbildningen i nuläget. Denna omläggning om
fattar i princip: 

Införande av ett "akademiskt år" i botten av utbildningen; 
Införande av en teknisk linje, parallell med däckslinjen; 
Sammanslagning av nuvarande KSS och VOS, så att den 
färdigutbildade personen är mobiliseringsfärdig; 
Omläggning av långresan från första till tredje året av 
grundutbildningen. 

Till det "akademiska året" sammanföres huvuddelen av undervis
ningen i allmänna (akademiska) ämnen. Parallellt med denna under
visning sker utbildning i idrott och fysisk fostran. 

Den akademiska utbildningen, som icke är avslutad förrän med 
MHS, rimmar med den målsättning, som universitetskanslern angivit 
för arbetsgrupp UKAS, vilken skall utreda om kurser lämpade för 
vederbörandes behov inom olika yrken kan läsas i stället för hela 
ämnen. 

Utbildningen på den tekniska linjen är avsedd som en motsvarig
het till den engelska eller amerikanska examen Bachelor of Sciense, 
vilket innebär kunskaper på det naturvetenskapliga och/eller tek
niska området något mindre än en svensk fil kand, kompletterad 
med militär och teknisk yrkesundervisning. 

MHS får för däckslinjen ungefär samma omfattning som allmän 
och högre kurs för närvarande har. För den tekniska linjen avses en 
militär och teknisk vidareutbildning, som leder fram till att ungefär 
motsvara c i viiingen jörsexamen. 

Kat egori II 

Grundutbildningen inriktas direkt på yrkesutbildning. Den anpas
sas efter förkunskaper från den civila fackskolan. Utbildningsgången 
kan jämföras med utbildningen i dag av vpl tekniker. 

Den personal, som rekryteras från kategori III och som tidigare 
endast genomgått civil grundskola måste före kadettskolan ges mot-
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svarande kunskaper, som ges i den civila fackskolan. Denna komplet
teringsutbildning kan antingen ske i försvarets egen eller i civil regi. 

Kategori II uppdelas på tre linjer; däckslinje, vapenlinje och 
maskinteknisk linje. Däckslinjen består av yrkesgrenarna radar, 
radio, svep och ubåt; vapenlinjen av artilleri, min, tele och torped; 
maskintekniska linjen av elektro, motor, ubåt och ånga. 

Under första året av grundutbildningen genomgår eleven aspirant
kurs och yrkeskurs. Under andra året följes en sjökurs av kadett
skola iland. Därefter följer en ny sjökurs på ca l 1

/2 år, varefter ve
derbörande är mobiliseringsfärdig för materiel- och instruktörsbefatt
ningar, då han utnämnes till fänrik. 

Efter två kommenderingsomgångar enligt VU 60 genomgår kate
gori II en yrkeskurs, som ger honom kompetens för krigsplacering i 
t j ä nstegrensbefa ttning. 

Vid lämplig tidpunkt följer sedan kompaniofficersskola, som avser 
att ge kompetens för krigsplacering som tjänstegrenschef ombord. 

Mellan 40 och 45 år, beroende på vederbörandes kommendering pa 
Iarrygstyp, följer en omskolningskurs för landtjänst i vilken veder
börande uppdelas på olika linjer, beroende på fallenhet och tidigare 
inriktning på t ex förvalrningstjänst, instruktionstjänst och stabs
tjänst. 

Kategori III 
De korttidsanställda inom kotegori III utgöres av underbefälsu t

tagna vpl, som efter första tjänstgöringen anställas under en eller två 
kommenderingsomgångar för praktik inom resp yrkesgren. Om erfor
derligt får denna personal genomgå en kortare kurs för att inhämta 
de nödiga kunskaperna för sin tjänstgöring i fred, innan praktiken 
i vederbörandes krigsbefattning tar vid. 

Det långtidsanställda befälet, tillhörande kategori III, rekryteras 
dels efter fu llgjord första vpltjänstgöring, dels som förtidsinskrivn ,1 
vpl. 

Grundutbildningen för en förtidsinskriven börjar med aspirantkurs 
åtföljd av en yrkeskurs under första året. Därpå följer en sjökurs, 
där vederbörande erhåller praktisk yrkesutbildning ombord. Grund
utbildningen avslutas med en ettårig befälskurs ombord eller iland. 
För den som fullgjort sin vpltjänst avkortas grundutbildningen med 
motsvarande tid. 
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Under den fortsatta tjänstgöringen får vederbörande en yrkeskurs 
vid cirka 23 års ålder avsedd att ge fördjupade yrkeskunskaper och 
befälsutbildning för att möjliggöra avancemang till ansvarsfullare 
befattningar ombord och iland. Vid omplaceringsåldern följer sedan 
en omskolningskurs inriktad på att bereda vederbörande för krigs
befattning iland. 

Befordringsgång 

Föreslagen normal befordringsgång inom de olika kategoriern a 
framgår av de "karriärstegar" som återfinnas i fig 5, 6 och 7. 

Principiellt avses befordran till nästa grad ske efter det att veder
börande fullgjort viss praktisk tjänstgöring och genomgått den ut
bildning som skall göra honom kompetent för krigsplacering i när
mast högre underkategori (grad). Befordringsåldrarna ha anpassats 
efter de krav som måste ställas på flottans befälspersonal inom olika 
nivåer. Vederbörande behöver alltså inte vänta på ledigblivna befatt
mngar. 

De föreslagna graderna och gradbenämningarna ha i största ut
sträckning anpassats till internationella motsvarigheter. Sålunda har 
kategori II konsekvent givits gradbenämningar som överensstämma 
med kategori I. Nuvarande underbefälsgrader och titlar äro ändrade, 
så att deras motsvarigheter inom kategori III bättre anknyter till den 
utbildning vederbörande fått och ger bättre parallellitet med civil 
yrkesnomenkla tur. 

Med de förslagna karriärstegarna bör chefsbefattningarna nås 
snabbare än nu. Det har också eftersträvats att undvika överkvalifi
cerad arbetskraft samtidigt som personal ur olika kategorier under 
sin karriärstege når och kan se fram mot mer meningsfylld tjänst än 
vad som för närvarande är möjligt. 

Fig. 6-7 följer på nästa ttppslag. 
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KOMMENDORKAPTEN 
N RYDSTROM The Ballic Exchange 

Artikelserien om sjöfartens institutioner inleddes i 
föregdende nummer av TiS med en artikel om Lloyd's 
av ledamoten, kommendörkapten Nils Rydström. l 
detta nummer fortsätter serien med en redogörelse av 
samme författare för the Baltic Exchange och dess 
funktion för fraktmarknaden samt en beskrivning av 
de olika marknader, som innefattas i institutionens 
verksamhet. 

The Baltic Mercantile Shipping Exhange kallas i sjöfartskretsar 
helt kort the Baltic. Den huvudsakliga uppgiften är att tillhandahålla 
tjänster, lokaler m m för fraktmarknaden. Liksom Lloyd' s leder the 
Baltic sitt ursprung till 1600-talets kaffehus i London, som försåg 
fartygsbefälhavare och köpmän med lokaler och övriga arrangemang 
som krävs för att göra upp affärer. Främst bland dessa var the Jeru
salem Coffee House och the Virginia and Maryland Coffee H ouse, 
vilket senare från 17 44 och framåt kallades the Virginia and Baltic. 
The Virginia and Baltic kallades så emedan de varor man handlade 
med där mestadels kom från de amerikanska kolonierna eller från 
länderna runt Östersjön. Kaffehusens innehavare höll med tidningar 
och behövliga handelsinformationer till gästerna som naturligtvis 
även försågs med diverse förfriskningar. I regel var ett speciellt rum 
särskilt avsett som lokal för fraktauktioner. Man sålde vid dessa 
auktioner "by the candle", d v s budgivningen fortgick till dess ett 
tumshögt ljus brunnit ut. Vidstående bild är kopia av en "Sale by the 
can dl e" -annons från år 1816. 

Omkring år 1810 medförde den volymsmässiga ökningen i handeln 
att the Baltic krävde större lokaler. The Antwerp Tavern på Thread
needle Street uppköptes och omdöptes till the Baltic. Ungefär vid 
denna tid hade gödningsmedel fått en dominerande roll och då sär
skilt i handeln mellan Storbritannien, Östersjöstaterna, USA och 
Ryssland. Företrädesvis för att kontrollera denna dominerande han
del med gödningsmedel, som var i högsta grad spekulationsbetonad, 
uppgjorde en kommiw~ av medlemmar i the Baltic regler och bestäm-
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m el ser för "the Baltic Club", vilka publicerades den 22 april 1823. 
Dessa regler begränsade medlemsantalet till 300. En kommitte upp
rättades för att kontrollera the Baltic's affärsverksamhet och man 
bestämde även att en matsal och ett försäljningsrum skulle avses för 
affärerna samt att "vin, the, kaffe, choklad och smörgåsar" skulle 
serveras i kafferummet. Från denna tidpunkt ökades medlemsantale t 
och the Baltic's betydelse stadigt. "Ton-gödningsmedel" ('Ton
Tallow') fortsatte att vara grundfrakten ända till år 1890, men han 
deln med gödningsmedel minskade i betydelse allteftersom andra 
fraktmarknader utvecklades och så småningom kom spannmålshan
deln att dominera. Utvecklingen påskyndades genom spannmålsla
garna av år 1846 ("the Repeal of the Corn Laws") , vilka markerar 
parlamentets erkännande av det faktum att svaret på Storbritanniens 
spannmålsunderskott icke var skyddstullar utan import av utländsk 
spannmål till förmånliga priser. När the Baltic's verksamhet utök:1-
des med spannmålshandeln kunde man knappast förutse att den tid 
skulle komma, då Storbritannien tvingades importera större delen av 
spannmålsbehovet från andra kontinenter och spannmålssektorn t ill 
och med utgöra huvuddelen av världstonnagets verksamhet. 

År 1857 inköptes South Sea House från Royal British Bank, som 
då var i likvidation. Detta vackra 1700-talshus hade tidigare vari t 
högkvarter för the Honourable Society of Merchant Venturers som 
handlade med söderhavsområdet. The Baltic övertog även detta sä ll -
skaps insignier. De nya lokalerna var avsevärt bättre än de tidiga re, 
men under de följande decennierna revolutionerade två händel ser 
världsjöfarten och utökade antalet medlemmar i the Baltic. Händel 
serna var ångfartygens genombrott och Suezkanalens öppnande. The 
Baltic blev centrum för den växande f raktmarknaden med ångdrivn a 
fartyg och expansionen fortsatte under resten av seklet. 

År 1891 grundades London Shipping Exchange för att fylla dc 
behov som ställdes från linjesjöfarten och bildade därmed en organi
sation som överlappade eller rent av rivaliserade med verksamheten 
vid the Baltic. Båda institutionerna var i behov av utökat utrymme 
och bättre serviceanordningar, varför man bildade en kommitte med 
representanter från båda organisationerna för att planera samgående 
och köp av lämplig byggnadstomt. Slutligen köptes Jeffrey Squarc 
på St. Mary Axe och efter tre år, den 22 april 1903, stod the Baltic 
Exchange där den står än idag. 
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Huvudutrymmet i the Exchange (Bild 2) kallas "the Floor" och är 
ändamålsenligt utformad som plats för affärsverksamhet. Det är en 
imponerande hall - 1400 m2 yta. Pelare och väggar av marmor bär 
upp det högt liggande taket. Liksom hos Lloyd's finns även här en 
talarstol från vilken "waiters", som tjänstemännen fortfarande kallas, 
kan kalla medlemmar som söks. Systemet är fortfarande i bruk efter
som medlemmarna ständigt både ringer till och mottar telefonsamtal 
från kontaktmän över hela världen. Alltmedan principen för person
lig kallelse av medlemmar lever kvar, utnyttjas alla former av mo
derna kommunikationsmedel för att öka effektiviteten och snabbhe
ten vid affärsuppgivelser. 

Helt informellt är "the Floor" uppdelad mellan de olika markna
derna. Främst av dem är fraktmarknaden som följdriktigt upptar 
centrala delen av "the Floor". Här ordnas laster till fartyg och far 
tyg ti ll laster genom skeppsmäklare och charteragenter. (Enligt gäng
se terminologi "sluter" man fartyg för vissa resor eller viss tid. När
mare beskrivning av betydelsen av vissa uttryck lämnas i den följan
de beskrivningen av de olika marknaderna.) Dessa agenter och mäk
lare är specialister på vissa avgränsade marknader, vilket gör att de 
kan bedöma priser, kostnader och frakter med stor säkerhet. Den som 
icke är väl insatt och under lång tid följer upp en marknad har stora 
möjligheter att göra allvarliga felbedömningar. 

Den fribet med vilken affärerna vid fraktmarknaden på the Baltic 
bedrivs är till stor nytta för internationell handel, ty obundenheten 
garanterar att ingen som är representerad vid the Baltic - med far
tyg eller laster tillgängliga var som helst på jordklotet - behöver 
vara okunnig om marknadsläge och villkor. Dessutom undviks dyr
bar tidsspillan innan behov kan täckas. Det är lätt att bedöma att 
skeppningskostnader i mycket beror på om fartygen utnyttjas eko
nomiskt, vilket först och främst betyder undvikande av extra ligge
tid, förseningar och resor i ballast. The Baltic har en enormt viktig 
roll härvidlag. 

De olika marknaderna vid the Exchange rör företrädesvis spann
mål, olja och oljefrön. I de flesta spannmålsproducerande länder 
kontrolleras försäljningen av statliga departement eller förvaltningar 
vilka vanligen säljer från utskeppningsplatserna. Detta förhållande 
gäller dock icke den australiensiska vete- och kornstyrelsen, som går 
därutöver och själv sluter tonnage genom agenter. Fartyg för denna 
spannmål chartras huvudsakligen vid the Baltic. Irak-korn är dock 
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ännu i händerna på privat företagsamhet. Den aktivaste marknaden 
på the Baltic är "the London barley futures market". Det är en korn
marknad där termen "futures" används för marknader, där spann
m3.! köps för framtida leverans som en spärr för marknad sfluktua
tioner. Om det vore statlig kontroll över export och import av spann
mål skulle detta system icke fungera oavsett fraktnivån. 

Oljefrösektorn på the Baltic Exchange handlar med alla frösorter 
inkluderande jordnötter, linfrö, castor-frö, oljor från dessa frön samt 
soyabönor. Det finns en särskild sammanslutning "the Incorporated 
Oil Seed Association" (l. O . S. A.) som har sina egna kontraktsfor
mulär, innefattande bl a bestämmelser om skiljedom i London . 
!· O. S. A. fungerar på samma sätt som det jämförbara sällskapet 
mom spannmålshandeln - "the London Corn Trade Association". 

Medlemmarna i I. O. S. A. möts på the Baltic, men många affärer 
GÖrs dock upp direkt och för närvarande existerar ingen "futures"
marknad för oljefrön. 

För att kunna bygga ut the Exchange köptes år 1947 den utbom
bade tomten bredvid the Baltic. När man väl fått byggnadstillstånd 
lades grundstenen av Sir Winston Churchill den 2 mars 1955. Där
igenom har man avsevärt utökat kontorsutrymmena, fått en modern 
b_anlcettsal inklusive en flyttbar vägg för tudelning av salen i två sek
twner, ett nytt styrelserum och ytterligare kontorsrum för the Baltic. 
Den nyuppförda byggnaden invigdes av drottningen den 21 novem
ber 1956. Banketthallen kallas drottningrummet och kan användas 
för b1de konferenser, bolagsstämmor och sociala evenemang. 

Det senaste tillskottet till the Baltic's-marknaden är flygmarkna
den. Under ledning av the Air Brokers Association ("flygmäklarsäll
skal?et") har man redan nått ganska långt på väg mot huvudmålet 
att 1 London skapa en världsmarknad för flygcharter, både för frakt 
o:::h_ passagcra_re. Detta in1_1ebär utveckling mot standarisering av 
affa rstr ::u~sa l~ twn_en:a o~h tdlämpning på delvis nya områden. Flyg
ch.~rter gar 1 pnnC!p hka~ant till som chartring av fartyg: några 
m_~klare ha~. frakt oa ~: erb!u?a och andra har flygplan disponibla. 
Fordelarna ar ocks_a omses1d1ga d v s laster kan snabbt placeras och 
flygplan kan undv1ka oekonomiska charterresor med last endast ena 
v~?e!1. Flygtransport är också ofta till god hjälp för sjöfarten genom 
moJhgheterna att snabbt transportera t ex besättningar och reserv
delar till fartyg. Flygsektionens växande betydelse återspeglas bl a i 
att många rederier inför flygavdelningar. Med tiden kommer flyg-
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charter att bidra till världshandeln i allmänhet och naturligtvis också 
bidra till att hjälpa upp Storbritanniens betalningsbalans. 

Utöver frakt- och övriga marknader finner man bland medlem
marna i the Baltic ett stort antal specialister, som tillhandahåller 
diverse tjänster. Bl a lägger man märke till ägare av dockor och repa
rationsvarv, lastspecialister, förlikningsmän och bunkeragenter. Där
utöver mäklare, som arbetar med både fartygsköp och -försäljningar, 
när så erfordras. Alla dessa stödfunktioner hjälper till att forma the 
Baltic till en fullständig shippingmarknad och om tvister skulle upp
stå över certepartier så är alltid förlikningsmän med stor erfarenhet 
redo att presentera en tillfredsställande lösning, i stället för att låta 
fallet leda till utdragna och dyrbara rättegångar. 

Grundförutsättningen för att kunna driva en institution som the 
Baltic Exchange förblir densamma i dag som i gången tid - det 
faktum att en medlems ord är ett bindande löfte. Utan erkännande 
av att muntliga överenskommelser är bindande - oavsett inträffan
de förändringar - skulle icke the Baltic fungera. Fullständig efter
följd av den koden gör detta system överlägset varje annat tänkbart 
al ternativ. 

I det följande kommer de olika marknaderna att beskrivas mera 
ingående under huvudrubrikerna Shipping, Storbritanniens spann
målshandel, Olja och oljefröer och Flygfrakt. 

De olika marknaderna och hur de fungerar 
l. Shipping 
Fraktmarknaden 

Charteroperationer representerar de flesta transaktionerna på the 
Baltic Exchange. Huvudsakligen rör det sig om trampfartyg, men 
icke genomgående. Det torde väl här vara på sin plats att beskriva 
skillnaden mellan ett trampfartyg och ett lastlinjefartyg. I korthet 
önskar trampfartygets ägare chartra bort sitt fartyg för resa vart 
som helst där bästa fraktsatser med hänsyn till tidsfaktorn finns att 
få. Lasterna rör sig här vanligen om fulla laster av ett varuslag, s k 
bulklaster, som t ex spannmål, kol, järnmalm, socker och svavel. Last
linjefartyget däremot går i regelbunden trafik på en viss route och 
lastar vadhelst som just då finns att få i de tidsinplanerade last
ningshamnarna. Ibland kan det bli full last och ibland tas endast en 
del av fartygens lastförmåga i anspråk. 
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Sjöfart är en internationell affärsverksamhet och det gäller i syn
nerhet trampfart, eftersom där i stort sett fartyg från alla nationer 
är gripbara för chartring av affärsmän från eget land eller andra 
länder. Sålunda söker tusentals oceangående trampfartyg ständigt 
sysselsättning samtidigt som affärsmän och befraktare över hela värl
den ständigt behöver fartyg för att frakta sina laster. Processen med 
ömsesidiga efterforskningar och sökande efter rätt fartyg till rätt last 
och tvärtom, skulle säkerligen bli utdragen och kaotisk utan någon 
central organisation där överenskommelser kan träffas. En sådan 
organisation återfinns i form av skeppningssektionen på the Baltic 
Exchange. Verksamheten där med fraktsatser som fluktuerar från 
dag till dag enligt tillgång och efterfrågan, konstituerar Londom 
fraktmarknad, som är huvudfraktmarknaden för hela världen. 

När man studerar fraktmarknadens struktur, får man icke bortse 
från några hundratalmänniskor som är engagerade vid the Exchange. 
Några av dem, charteragenterna, representerar chartrare, d v s affärs
män eller andra intressen som chartrar fartyg för att frakta deras 
laster. Andra kallas skeppsmäklare och representerar skeppsredarna. 
Dessutom är många mäklarfirmor ombud både för chartrare och 
redare och arbetar alltså på båda sidor. slutligen bör det förklaras 
att många affärsmän och skeppsredare som är medlemmar av the 
~altic Exchange har sina egna charterombud på marknaden som går 
tn som och fullgör samma arbete som charteragenter eller mäklare. 

I föregående stycke nämnda enskilda och firmor är alltså de, som 
marknaden består av. Hur görs då affärerna upp? Hur skall charter
agenten veta, hur han skall finna det fartyg som önskas och hur skall 
uppgörelse nås med vederbörande skeppsredares mäklare, när några 
hundra fartyg är ~tspridda över hela världen och annonserade på 
marknaden som led1ga för förhyrning viss angiven dag? Och när det 
även finns hundratals frakter att välja bland, hur bär sig redarens 
mäklare åt för att komma fram till en utgångspunkt för förhand
lingar? Den oinvigde blir lätt konfunderad, men i stort sett är proble
men ganska väl uppsorterade i vissa typmarknader, som en erfaren 
mäklare är väl insatt i. Typmarknaden sammansätts av olika charter
agentgrupper som är specialister på fraktmarknadens olika geogra
fiska delområden, alltså mer eller mindre på samma sätt som på bör
sen, där vissa mäklare specialiserar sig på vissa typer av aktier och 
obligationer. På det viset vet den erfarne mäklaren t ex att charter
agenterna A, B, C och D utgör den grupp som regelmässigt chartrar 
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fartyg för sockerlast från Västindien, liksom han känner till de olika 
agenter som chartrar spannmålslaster från La Plata, Australien, 
Nordamerika etc. eller järnmalm från Brasilien, svavel från mexi
kanska Gulfen, trä från British Columbia o s v. På motsvarande sätt 
håller charteragenten reda på de fartygspositioner han dagligen få r 
uppgift om och följer särskilt upp sådana som är på väg mot eller 
avses gå med last till områden där agenten är särskilt intresserad. 
Agenter och mäklare ställs alltså icke plötsligt inför en förvirrad 
situation med hundratals fartyg och frakter, utan är ständigt i kon
takt med varandra och följer upp det successivt och dagligen föränd
rade läget - att en frakt har slutits här; ett nytt önskemål uppstått 
där; att fartyget N. N . fått last; att fartyget O. O. försenats en må
nad ... Det är alltså icke så svårt att förstå hur det går till även om 
verksamheten är komplicerad och det dröjer länge innan man bl ir 
kapabel att bedöma marknadsförändringar och förutse t ex verk
ningarna av Suezkanalens stängning etc, etc. Föregående beskrivning 
av agenters och mäklares arbetssätt kan anses täcka begreppet 
"working the m arket". 

Men hur går det till när en faktisk uppgörelse ("fixture") äger 
rum? För att belysa detta tas följande exempel. Ett fartyg antas vara 
på väg till Hamburg med spannmålslast, som skall urlastas inom tre 
veckors tid, varefter det blir tillgängligt för vidare sysselsättning. 
Om icke marknaden klart är på väg uppåt, är det olämpligt att 
vänta med beslut till sista minuten, eftersom förhandlingar om frakt
avtal ofta drar ut över några dagar. Alltså går skeppsredarens mäk
lare till verket. Han genomsöker marknaden och insamlar detaljupp
gifter om alla frakter för vilka fartyget syns ändamålsenligt med 
hänsyn till storlek och datum när urlastning beräknas klar. Kalkyler 
för olika frakt- och resealternativ görs upp för att klarlägga lönsam
heten för olika alternativ och så småningom kommer man fram ti ll 
fyra alternativ, nämligen gödningsmedel från Bremen till Kina, tack
järn från Antwerpen till Argentina, kol från Hampton Roads till Rio 
eller socker från Jamaica till Japan. Redarens mäklare lämnar offert 
på gödningsmedel till Kina, men chartrarna önskar ej betala begärd 
fraktnivå, varför man erbjuder sig att ta kollasten till Rio, men dä r 
är man för sent ute och chartrarna har redan tagit ett annat fartyg. 
Parterna övergår då att förhandla om sockerlasten från Jamaica ti ll 
Japan. Bud och motbud utbyts tills man endast skiljer sig åt med 
l O cents per ton och ägaren till fartyget (genom mäklaren) är just på 
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väg att gå med på en 10 cents sänkning för att därmed avsluta affä
rer. Då rapporterar mäklaren att det just uppstått efterfrågan på 
marknaden på ett fartyg av just deras typ för sex månaders charter. 
Förhandlingarna om sockerfrakten upphör därmed och diskussionen 
upptas med tidsbefraktarens mäklare, vilket slutligen leder till att 
fartyget sluts för sex månaders tidsbefraktning till en relativt till
fredsställande fraktsats per ton deadweight per månad. 

Här bör tilläggas att tidsbefraktning (d v s befraktning av fartyg 
för en viss tidsperiod, till skillnad från befraktning av ett fartyg för 
att ta en viss last under en viss bestämd resa) är en framträdande del 
av fraktmarknaden och många linjerederier griper ofta till time
chartring av fartyg för att komplettera sina egna flottor. 

Vid tripcharter betalas frakten vanligen per ton last som skeppas, 
men vid tidsbefraktning betalas hyran månatligen efter fartygets 
totala lastkapacitet i deadweight, vilket naturligtvis inkluderar driv
medel (bunkers), förråd, vatten etc. Vid tidsbefraktning betalar dess
utom chartrarna för alla lastnings- och urlastningskostnader, hamn
avgifter samt driv- och smörjmedel som förbrukas. Av naturliga skäl 
gäller för tidsbefraktning att fartyg med hög fart och låg bränsleför
brukning får de högst betalda frakterna. 

Förhandlingar om chartring, vare sig det gäller enkelresor med 
bulklast eller tidsbefraktning, inrymmer naturligtvis köpslagan och 
b~~~ivning. Uppenbarligen strävar redarens mäklare att räkna högsta 
moJhga fraktsats, medan chartermäklaren måste söka uppnå motsat
ser:. ~öljaktligen ~.räver förhandli?garna all möjlig diplomatisk 
sbckhghet, men rnaklarnas personhghet och psykologiska blick är 
ä ven a v stor betydelse. 

Förhandlingsproceduren är i högsta grad fascinerande och särskilt 
för dem, som har det handlag och den speciella läggning som krävs, 
är agent- och mäklarverksamheten vid the Baltic's fraktmarknad 
mycket stimulerande. Det händer alltid något nytt varje dag. 

K ö p - o c h f ö r s ä l j n i n g av f a r t y g 
Vid the Baltic finns det ett tiotal firmor, som har till huvudsaklig 

verksamhet att sälja och köpa fartyg, men därutöver tillkommer ett 
lika stort ~ntal chartermäklare som har en särskild avdelning för 
denna spec1ella form av skeppsmäkleri. 

Till och med i dagens intensiva internationella konkurrens äger 
antagligen över 50 procent av hela världens köp och försäljning av 
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fartyg rum genom förmedling av firmor som är representerade vid 
the Baltic. .. 

Firmorna fungerar som agenter för redare vid köp och försälJnmg 
av tonnage och råder skeppsredarna rörande s!ljmar~~a~en. Agen
terna har möjlighet att göra det, ef~~rsom dec halter. stand1g kont:kt 
med redare och mäklare över hela varlden. Pa det v1set kan .en mak
lare i London bokstavligen inom några minuter t ex uppge v1lka far
tyg som. ~r erbjudn~. till sal~ i New York .. eller v~~ken viss redar~ i 
Fjärran Ostern som ar ute pa marknaden for att kopa fartyg av v1s~ 
typ. Resultatet av detta konstanta informati?nsutby.~e med cent~um 
i London - och då särskilt genom the Balt1c - gor att man 1cke 
finner det anmärkningsvärt att förhandlingar om en fartygsförsälj 
ning mellan t ex Grekland och Turkiet äger rum på Londonmark
naden. 

Förhandlingarna innefattar vanligtvis bud och motbud, där vill
koren ofta har ytterligt stor betydelse. Så snart en överenskommelse 
är klar kan mäklaren gå vidare och upprätta ett skriftligt överlåtelse
dokument med alla villkor upptagna ("Memorandum of Agree
ment"). Denna handling varierar från fall till fall .. ti.ll skillnad frå n 
certepartier - dokument om fraktavtal - som folJer tryckta for
mulär. 

I sinom tid äger utbyte av dokument rum och det sker ofta i Lon
don oberoende av var fartyget befinner sig! Köparen mottager ett 
köp~brev eller den motsvarande handling som krävs med hänsyn till 
fartygets nationalitet. Säljaren mottar en bankcheck eller motsvaran
de på försäljningspriset. Overtagande av fartyget planläggs äga rum 
snarast efter utbyte av handlingar och likvid. 

Säljaren betalar vanligen provision (brokerage på fackspråk) ti ll 
mäklaren, som har satt honom i kontakt med köparen, men ofta 
måste provisionen delas med en eller flera andra mäklare. 

Allt det här låter ju ganska enkelt, men nästan alltid krävs myc
ken tid och expertkunskap för att kunna råda beträffande pris, vill
kor och formulering av köpebrevet. Fällorna är många: olyckshän
delser och förseningar som icke kan förutses måste tas hänsyn ti ll 
före eller under leverans och det är mycket stora penningsummor det 
rör sig om. Dagspriset försommaren 1967 på ett 20 år gammalt, ång
drivet fartyg på 10 000 ton var c:a 1,7 milj kr, ett lika stort fartyg, 
motordrivet och 22 år gammalt kostade c:a 2,3 milj kr, under det at t 
priset på ett tankångfartyg på 40 000 ton dw byggt 1960 såldes för 
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8,5 milj kr. Priset på större nya tankfartyg är många tiotals milj kr. 
Suezkrisen höjde tidvis priset på äldre tanktonnage med 50 Ofo till 
100 °/o. Då priserna varierade från dag till dag krävdes extra stor 
skicklighet av mäklarna. 

Ett fartyg är icke ett tomt skal. Delar av innandömet som t ex 
bunkers och oöppnade förrådsvaror ombord på fartyget som skall 
byta ägare får köparna vanligen betala extra för. Det är icke förvå
nande att det under sådana omständigheter kan uppstå tvister, vilkas 
lösande kan underlättas genom mäklarnas stora erfarenhet. Olika 
länders import- och exportlicenser, valutarestriktioner och andra 
föreskrifter samt specialbestämmelser kan behöva tas hänsyn till vid 
köpet och då är det mäklaren som skall besitta kunskaperna, både för 
sin egen och uppdragsgivarens räkning. 

Ungefär samma tillvägagångssätt gäller när ett fartyg säljs för 
skrotning. Mäklaren föreslår redaren den bästa marknaden så att 
priset i förhållande till leveransskick, köparland och fartygets posi
tion blir bästa möjliga. Priserna varierar på internationella markna
den beroende på tillgång och efterfrågan, och kan röra sig om t ex 
10 a 15 pund per ton, vilket alltså även här innebär stora penning
summor. 

Mäklaren tjänstgör också som rådgivare åt de skrotningsfirmor 
han känner närmare, och föreslår bästa tillgängliga skrotningsobjekt 
för omgående leverans. 

De flesta försäljnings- och köpmäklare uppehåller också regelbun
den korrespondens med olika byggnadsvarv över hela världen, så att 
de när som helst är kapabla att råda sina klienter bland redarna, när 
det är som mest fördelaktigt att bygga ett nytt fartyg både med hän
syn till leverans och pris. 

Fartygsvärdering är en annan ehuru mindre spännande men högst 
användbar verksamhet, som sälj- och köpmäklare är engagerade i. 
Det behövs ständigt marknadsvärdering av fartyg för rederiers in
terna räkning, för försäkring vid gemensamt haveri samt bärgning. 
Värderingar behövs ofta i samband med domstolsförhandlingar och 
blir därmed också utsatta för kontroll och invändningar, varför det 
krävs avsevärd skicklighet och stor omsorg vid bedömningar och 
undersökningar. 

2. Storbritanniens spannmålshandel 
Den organisation som är sysselsatt med spannmålsimport till Stor-
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britannien följer en regional uppdelning. Vid var och en av de sju 
huvudimporthamnarna - London, Liverpool, Bristol, Hull, Glas
gow, Leith och Belfast - har man organiserat en förening för spann
målsh:mdel, "Port Corn Trade Association", för att tillvarata med
lemmarnas intressen. Dessa sju föreningar är i sin tur anslutna till en 
nationell federation "National Federation of Corn Trade Associa
tions", som ägnar sig åt frågor av allmänt intresse och tjän~tgör som 
språkrör för denna handel i frågor som behandlas av regenngen. 

Handeln är uppdelad i tre olika kategorier: a) b e f r a k t a r e 
o c h b e f r a k t n i n g s a g e n t e r som köper spannmål från 
"overseas"-marknader eller som arbetar som agenter för "overseas"
organisationer; dessa köper alltså f o b (fritt ombord) och knyter 
fraktavtal och ordnar finansiering och försäkring från Englan d; 
b) i m p o r tf i r m o r o c h t il l v e r k a r e som köper ~ch frak
tar c i f (inklusive lastningskostnader och försäkring), anungen för 
distribution eller för egna tillverkningsbehov och slutligen c) mäk
lare som i vissa fall tjänstgör som mellanhand mellan grupperna 
a) och b). 

Spannmålsimporten till Storbritannien har varit större än till något 
annat land trots ::e tt hemmaproduktionen har ökats med nära fyra 
miljoner ton per år utöver siffrorna omedelbart före andra världs
kriget. Kvantiteten vete och grovt spannmål (korn, majs, milo1

) och 
havre) som importeras årligen, uppgår till ungefär 8 miljoner ton, 
av vilka ca 55 °/o hänför sig till vete och ca 45 °/o i form av huvud
sakligen majs, milo och havre. 

Import av spannmål till Storbritannien är fri från valutarestrik
tioner, vilket tillförsäkrar engelska köpare tillgång till offerter från 
alla delar av världen och därigenom möjliggör för britterna att in
köpa sitt behov till bästa möjliga pris. 

Importtullar på spannmål gäller endast korn, milo och havre som 
kommer från länder utanför samväldet. Vete och majs är alltså fria 
från importtullar, dock har man gjort ett undantag för vitt majsmjöl, 
som är belagt med 10 °/o tull, om det kommer från länder utanför 
brittiska samväldet. 

Med detta som bakgrund förstår man några av de problem som 
EEC och Storbritannien har att bedöma, när det gäller ev med
lemskap i den gemensamma marknaden. 

Finansieringen av till Storbritannien erforderliga kvantiteter im-
1) spannmål av typ hirsch och durra. 
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porterad spannmål är väl spridd och går genom händerna på affärs
män från Storbritannien. Befraktaren eller befraktarens agent är i 
normala fall ansvarig för finansieringen till dess eller strax innan 
varorna anländer till urlastningshamnen, då ansvaret i och med 
överlämnande av skeppningsdokumenten övergår till importfirman 
eller produkttillverkaren, som köpt varan. Dessa finansarrangemang 
utgör ett av de betydelsefullaste dragen i handeln och ger också de 
bästa möjligheterna att till fullo utnyttja de stora resurser, som finns 
inom denna handel. Men samtidigt tillförsäkras största möjliga sta
bilitet genom att finansieringsriskerna sprids över ett vitt fält. 

Att Storbritannien behöver importera så stora kvantiteter spann
mål är de facto en av orsakerna till att landets spannmålshandel intar 
en framträdande roll i spannmålstransaktionerna över hela världen. 
Spannmålshandeln spelar därmed också en stor roll i det internatio
nella varuutbytet, vilket är av vital betydelse för ett lands ekonomi. 

I vissa fall tas alla spannmålsproducerande länders exportbara 
överskott hand om av affärsmän i Storbritannien och spannmål flyt
tas a v befraktare och mellanhänder från det ena landet till det andra 
oberoende av dess slutliga bestämmelseort. Detta möjliggörs genom 
den stora fond av handelserfarenhet när det gäller de olika spann
målssorterna i kombination med de sällsynt goda förutsättningar som 
förefinns i Storbritannien för att klara ut den nödvändiga sjö
transporten, försäkring, finansiering och andra stödfunktioner. Faci
liteterna finns huvudsakligen i Londons City, omkring vilket en 
mycket stor del av den internationella spannmålshandeln är kon
centrerad. Kontraktformulären vid Londons spannmålshandelsför
ening används allmänt och täcker behovet för spannmålsförsäljnings
verksamheten över hela världen. Certepartiformulär och konossement 
(kontrakt mellan befraktare och fraktare innehållande bestämmelser 
och villkor för frakten samt tjänar bl a dessutom som kvitto på att 
lasten mottagits) utnyttjas efter konsultationer med skeppsredare som 
har the Baltic Exchange som centrum för verksamheten. 

L o n d o n s s p a n n m å l s m a r k n a d f ö r "f u t u r e s" 

Spannmålsmarknaden i Storbritannien är till för att uppehålla ett 
kontinuerligt spannmålsflöde till konsumenterna och det anses att 
denna funktion uppnås på mest ekonomiska sätt genom fritt arbetan
de marknader. 

"Marknaden" som sådan producerar ingenting och konsumerar 
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ingenting och enbart av den anledningen hör man ibland folk klassi
ficera den som "parasitisk". Men faktum är att de tjänster som 
"marknaden" erbjuder är av stort värde för den internationella han
deln, på vilken Storbritannien lever. Det är vidare av största bety
delse för effektiviteten att konkurrensen stimulerar till at t införa och 
använda bästa möjliga teknik vid handelsavsluten. 

En "futures"marknad är ett tekniskt högt utvecklat maskineri, 
som underlättar "marknadens" smidiga funktion. 

"T h e R i n g" 
I ett hörn av the Baltic finns en "Futures Ring" och klockan 1130 

varje förmiddag slås på gonggong och medlemmar ur "the Futures 
Association" samlas och budgivning om korn och majs sätter igång. 

Dagligen hålls det två sessioner; en mellan 1130 och 1300 och en 
1445-1615. Utgångsbud och slutbud noteras på en tavla av en av 
föreningens tjänstemän, som också annonserar ut priserna så snart 
affärerna gjorts upp. Priserna radiosänds ut över världen genom 
mäklare och pressbyråer, som ringer in meddelanden över markna
dens stora telefonväxel. 

Alla affärer måste göras upp i "ringen" under officiella sessions
tider, så att alla som opererar på marknaden kan följa upp aktuella 
prisläget och få lika möjligheter att göra affärer. 

Marknaden fungerar på många olika sätt, men huvudändamålet 
är att i möjligaste mån undvika förluster vid spannmålsaffärer 
på grund av inträffade prisförändringar. Det kallas gardering 
("hedging"). 

Marknaden är också en prisbarometer, som löpande återspeglar 
läget beträffande tillgång och efterfrågan samt söker bringa jämvikt 
mellan sälj- och köpbud. 

På anslagstavlan görs noteringar fyra eller fem gånger månatligen. 
Dessa noteringar är - vare sig de visar sig rätta eller felaktiga när 
tidpunkten är inne för att verkställa uppgjorda affärer - resultatet 
av så mycken fackkunskap, att de kan anses vara bästa tillgängliga 
indikationer på löpande marknadsvärdet. 

"F u t u r e s" e x i s t e n s b e r ä t t i g a n d e 

"Futures"marknadens ekonomiska berättigande ligger först och 
främst däri, att den reducerar distributionskostnaderna. 
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Tre avgränsade distributionskostnader bör särskilt uppmärksam-
mas: 

a) transport- och lagringskostnader, med särskilt beaktande av 
kostsamma tidsförluster 

b) förlustrisker på grund av ändrade marknadspriser 
c) kostnadstillägg som åsamkas, när en vara dirigeras oekono

miskt antingen geografiskt eller tidsmässigt. 
Producenter och konsumenter bor sällan grannar och därför tar 

det tid att överföra varorna. Någon måste betala för den tid det tar 
att transportera en vara. 

När man väl fått klart för sig att tidsfaktorn måste beaktas vid 
distribution och att varuvärde är föränderligt med tiden, så är det 
också lätt att förstå att någon måste ta en marknadsrisk medan varan 
"åldersförändras" p g a transport, lagring o dyl. 

Tilläggskostnader p g a felaktiga direktiv rörande rum eller tid för 
varans omhändertagande, är resultat av en felbedömning av tillgång 
och efterfrågan. Riskerna för sådana felbedömningar minskar när 
man har en "f u tures" -marknad som indikator. 

Alla tre under a)-c) ovan nämnda kostnader kan avsevärt mins
kas, om man noga observerar och tar hänsyn till "futures"-mark
naden. 

L. G. F. A. 
The London Grain Futures Association Ltd (L. G. F. A.) grundades 

år 1929 för att handla med vete-"futures" och år 1933 påbörjades en 
marknad för La Plata-majs. Men efter andra världskriget upptäckte 
man, att praktiskt taget all veteexport kontrollerades av organ repre
senterande vederbörande nation. Detta gjorde, att den normala pris
bildningen på en fri marknad omintetgjordes. Dessutom infördes 
systemet av Kanada och Australien att sälja vete enligt "price to be 
fix ed" -basis, vilket gjorde prisgardering ("hedging") för vete över
flödig. 

A v den anledningen bestämdes i januari 1954 att öppna markna
den för kraftfoder tillverkat på korn och majs. Konsumtionen av 
sådant foder var i ökande och produktionsområdena mer utspridda. 

L. G. F. A. är ett slutet sällskap med spannmålsföreningen i London 
(L. C. T. A.) som garant. Fullt medlemskap är begränsat till dem som 
är medlemmar i både L. C. T. A. och the Baltic Exchange. . 
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A v r ä k n i n g s k o n t o r e t (the Clearing House) 
L. C. T. A. driver ett avräkningskontor där alla "futures" -kontrakt 

måste registreras till en kostnad av 10 shillings per kontrakt. En del 
av dessa avgifter avsätts för att bygga upp en garantifond, som sä
kerhet för kontraktens giltighet. 

R å d e t (the Council) 
Specialbestämmelser och kontrakt kontrolleras av ett mindre exe

kutivt råd, som väljs dels av medlemmar, dels av L. C. T. A. 
Rådet är ansvarigt för att marknaden fungerar smidigt och rätt

vist. 

R e g i s t r e r i n g s a v g i f t e r (Margins) 
Alla inregistrerade affärstransaktioner måste åtföljas av en grund

avgift ("original margin") på 50 pund per kontraktsenhet om 125 
ton. Klockan 1230 dagligen fastställs priserna och per varje föränd
ring av fem skillings som resulterar i kontrakt till lägre pris får man 
dagen därpå kl 1100 betala en ytterligare avgift till avräknings
kontoret. 

Systemet med dagliga avgifter möjliggör för avräkningskontoret 
att reglera alla kontrakt som slutits genom mäklare och ombud med 
kontantlikvid. 

Mäklararvoden 

Enligt specialbestämmelser utgår ett minimiarvode åt mäklare obe
roende av medlemskapskategori. 

Minimiavgiften för icke medlem är åtta pund per kontrakt om 
125 ton för köp och/eller försäljning. 

Kontrakt 
Fastän " fysisk" leverans enligt "futures"-kontrakt är särskilt före

skrivet, så är kontraktet oftast utnyttjat som ett "löfte" att köpa eller 
sälja, ett "löfte" som kan infrias genom återköp eller återförsäljning 
av samma kvantitet på samma plats. Därför är det nödvändigt att 
kontrakten är standardiserade så att alla villkor är identiska utom 
beträffande pris och plats. 

Kontrakten är uppgjorda på c. i. f.-basis och ger köparen option 
på leverans c. i. f. A vonmouth i stället för London. 

Typer och kvaliteer på spannmål som kan fastställas vid försälj 
ning finns upptagna på kontraktformulärets baksida och kan ha föl
jande text: 
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M aj s: Yellow La P lata, South A frican 
Yellow Flint No. 1. South African 
Yellow Dent No. 1, No. 1 or No. 2 
Y ellow American Corn, Black Sea 
Danubian or Yugoslavian, all at contract price. 

Korn: Canadien No. 2 Fecd or No. 3 C. W. Six Row or No. 3 
C. W. Two Row at contract price. 
Australian No. 4 Chevalier at contract price. 
No. 2 Western Australian B Beecher at 5/- per ton 
discount. 
La Plata at 40/- per cliscount. U. S. A. No. 3 at 45 /
per ton discount. 
Black Sea and Danubian at 45 /- per ton discount. 
Iraquian at 55/- ton discount. Algerian, Tunisian or 
Marocean at 60/- per ton discount. 

M arknaden 

En försäljning av "futures" på Londonmarknaden är ofta första 
steget i en kedja operationer, som sätter spannmål i rörelse från ett 
exportland till ett importland, som naturligtvis ej behöver vara Stor
britannien. Nämnda försäljning följs på ett senare stadium av spann
målsköp från ursprungslandet och uttag av fraktkostnad. 

För att en "futures"-marknad skall bli kapabel att absorbera ovan
nämnda försäljningar krävs ett tillräckligt antal affärsmän för att 
vidmakthålla kontinuiteten. Londonmarknaden har lyckats tack vare 
en gradvis ökning av intresset från dem som opererar på världsmark
naden, vilken även medför att det alltid är möjligt att göra affärer 
till dagspris. 

Londonmarknaden är den enda internationella marknaden för korn 
och majs, där avsevärt antal transaktioner kan genomföras inom 
loppet av minuter. En daglig transferkvantitet av 10 000 ton är inget 
undantag och tidvis går affärerna mycket snabbt. 

Utiandsintresset för Londonmarknaden är i ökande och ju mer den 
expanderar desto bättre tjänar den handeln, och större och större blir 
dess bidrag till Storbritanniens osynliga export. 
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London har enastående fördelar som handelscentrum p g a kommu 

nikationsnät, finansieringsmöjligheter och marknadernas goda rykte. 

The Baltic Exchange slutligen utgör en idealisk plattform och orga

nisation för Londons spannmålsmarknad avseende "futures". 

3. Olja och oljefröer 
Vid sidan om spannmål är de viktigaste marknaderna på the Baltic 

olja och oljefröer. Dessa varuslag med högt fettvärde är icke så väl

kända för allmänheten, men enligt erfarenheten från senaste kriget 

har de vital betydelse för livskraften hos både nationer och folk. En 

viktig fördel med att oljefrön pressas i Storbritannien är att man 

då får oljekakor och kraftfoder till uppfödning av boskap, svin, får 

och kycklingar. N a turligtvis importeras härutöver stora kvantiteter 

oljekakor till Storbritannien från transoceana länder. 
På the Baltic handlar man med varje typ av oljefrön och den dä r

emot svarande oljan och oljekakan. De mest betydelsefulla - linfrö, 

jordnötter, castorfrö, bomullsfrö, palmkärna och kopra - komm er 
från hela världens producentländer och kontinenter, såsom U.S. A. , 

Kanada, Sydamerika, Kina och Japan. Alla betydelsefulla befrak

tare, oljeslagerier och mäklare är medlemmar av the Baltic och man 

har organiserat sig i föreningar/sällskap, till vilka medlemmar, sys

selsatta i de olika branscherna är anslutna. Sålunda finns för: 

oljefröer: 
oljor och fetter: 
kraftfoder och 
oljekakor: 

The Incorporated Oil Seeds Association 
The London Oil and Tallow Trades Association 

The London Cattle Food. 

Ovannämnda föreningar har vissa egna kontraktsformulär, vilka 

föreskriver medling i London i händelse av uppkommen tvist. För

eningarnas kontraktvillkor är väl kända och internationellt accep
terade. 

Linfröolja är huvudingrediensen vid tillverkning av målarfärg och 

linoleum. Här är Storbritannien en storproducent, som både försör jer 

hemmamarknad och exporterar. Jordnötsolja, bomullsfröolja och 

palmkärnsolja är några av de viktigaste ingredienserna vid margarin

och matfettsframställning. 

602 

Före andra världskriget fanns det en "oljering" på the Baltic av

sedd för handeln med "futures" för linfröolja, men krigstidskontroi

len - då all handel med oljor för livsmedel och djuruppfödning 
ställdes under kontroll av livsmedelsministeriet - satte punkt för 
den typen av affärer. 

Under efterkrigsåren har villkoren för handeln förändrats och 
många av de oljefröproducerande länderna, särskilt Indien och Ar

gentina, har startat egna oljefabriker och exporterar olja och olje

kakor. Den_ utve~k!ingen har varit ogynnsam för brittiska och övriga 
Europas ol;efabnker. Fortfarande handlas det dock med avsevärda 

l~:Van~ite~er ~ljefröer genom medlemmar av the Baltic. Det gäller 
sarskrit lmfron och soyabönor som skeppas från Kanada och U. S. A. 

til~ E~ropa, liksom jordnötter från bl a syd- och östafrikanska stater, 
Nigena och Gambia samt ricinolja från Ostafrika, Brasilien m fl län
der och bomullsfröolja från Sudan, Aden och Nigeria. 

4. Flygfrakt 

. Så !~ngt tillbaka som år 1925 förekom efterfrågan på flygbefrakt

mng VId the Baltic. Det första flygfraktscertepertiet undertecknades 
i februari 1928 och avsåg en flygfrakt fram och tillbaka mellan 

Croydon och Köln. Det dröjde emellertid ytterligare tio år innan 

~an ö:ervägde d~finitiva planer på att uppsätta en flygfraktavdel
mng vid the Baltic. 

Kri~et senarelade dessa planer, men å andra sidan utökades flygets 
kapacitet enormt under krigsåren och dessutom stod man vid krigs

slutet med en enorm flygplanpark och piloter i tusental, som var be
redda att gå över till kommersiella flyget. 

Mäklare v~lkomnade de komplement som flygtransporten utgjor

de uncle~ en tid, _då_ det var brist på fartyg. Tillgång och efterfrågan 

fan~_s, sa at:, en hv!Ig fl~gfraktmarknad kunde komma igång. 
For att fa ordnmg pa flygfraktmarknaden organiserades vid the 

Balt~c i mars 1 ~48 en rådgiva?de flygfraktkommiw~ (Air Freight 
Advisory Commmee of the Baltic Exchange). Påföljande år i februari 
ersattes kommitten av den nu arbetande flygmäklarföreningen (Air

brokers' Association), till vilken ansvaret gavs att svara för den unga 

och blomstrande flygmarknaden vid the Baltic. De senare åren har 

marknaden utvecklats i hög takt och förbättringar görs ständigt för 
att få handeln att fungera på för kunderna bästa sätt. 

En dokumentationskommitte utarbetade mellan åren 1949 och 1952 
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tre standardformulär för certepartier som har gjort mycket för att 
normalisera flygfraktmarknaden och för att faststäl~a principe_r för 
god handelssed inom denna sektor. År 1962 utgavs vtd the B~ltK ett 
nytt flygcerteparti (The Baltic Air Charter Party) som kom tdl efter 
tretton års flygmarknadserfarenhet. .. . 

Aven om britterna var de första som hade klart for stg behovet av 
centraliserad flygchartermarknad, ~å är ver~samh_eten vid the Balt!c 
Air Marker lika litet begränsad ull Storbntanmen som the Balttc 
Exchange till östersjöstaterna. .. 

Fler och fler utländska flygmäklare och -befraktare upptaeker att 
the Baltic är den ledande och vänder sig direkt till denna centrala 
marknad med sina förfrågningar. Ett hundratal flygbolag från he_la 
världen, både privata och statliga, är representerade på t~e Baltt~ . 
Av dessa är flertalet medlemmar i I. A. T. A. (InternatiOnal Atr 
Transport Association). De är till huvuddele? sta~sägda eller stats
understödda. De fristående, privata bolagen fmansteras mestadels av 
rederi- och försäkringsbolag. 

Affärernas internationella inriktning kan åskådliggöras med fö l
jande exempel. Ett fraktavtal ordnades åt norska be_fraktare för att 
transportera amerikanska sjömän från Ne_w York ull r:ong ~ong ; 
första delen av resan skedde med kanadenstSkt flygplan ull Pans och 
från Paris till HongKong med ett franskt plan. 

Flygfraktmarknaden består av två typer av mäklare - sådana 
som representerar kategorin som har " the business on offer" dvs 
befraktningsagenter och sådana som företräder flygbolagen dvs 
"Owners' Brokers". Många mäklare arbetar inom båda branscherna. 

Ett av sätten att nedbringa kostnaden för flygcharter är att und
vika flygning utan last. Ett exempel. Ett flygplan chartrat f?r ~n 
flygresa från London till Karachi kanske behöver flyga åter ttll sm 
Londonbas dvs en komplett flygresa, vilket kallas tur- och returresa 
('\ound-trip"). Om man kan få tag på en returfrakt, icke nödvän
digtvis från Karachi, blir de proportionella fraktkostnadern: för 
varje chartrare mycket lägre, än om man endast kan få tag pa ut
gående last. En av flygmäklarnas huvuduppgifter är att fylla last
fria sträckor eller "empty legs" som de kallas på fackspråk. Geno~n 
flygfraktmarknaden kan tillgång och efterfrågan sammanföras, vtl
ket är till stor fördel för den som önskar en vara fraktad endast en 
väg och trots detta kan besparas att betala för vad en "round trip" 
skulle kosta. 
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Ursprungligen förhandlades vid the Baltic om icke hållbara varor 
som frukt, blommor, fisk, ost osv. A ven om det fortfarande existerar 
en ganska stor volym av den sortens frakter så är flygfraktsmark
naden a v idag i ökande grad ' använd för passagerare och normal 
godstrafik. 

Rederierna, som ligger bakom flygfraktmarknadens ursprungliga 
utveckling, använder marknaden i stor utsträckning för besättnings
byten. Sjöfartsvärlden var också bland de första att uppskatta en 
annan fördel med chartrade flygplan, nämligen att de med kort var
sel är gripbara för specialtransporter. Att ha ett fartyg stillaliggande 
i veckor i avlägsen hamn hände ofta före senaste kriget och innebar 
stora förluster för rederierna. Nu däremot flyger man reservdelar 
till maskinerier, reservpropellrar m m med chartrade flygplan -
inom timmar eller dagar. 

Aven om flygfraktmarknadens utveckling varit imponerande un
der senare år - särskilt om man beaktar de många nationella och 
internationella restriktioner som begränsar möjligheterna för de fri
stående flygbolagen i alla länder - så kan man utan tvivel se fram 
mot en fortsatt utveckling av denna nya gren inom internationellt 
transportväsende. 
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Notiser från när och fjärran 

Brasilien 
Kryssare 

Vid en maskinrumsexplosion ombord på kryssaren BARROSO den 14 augusti 
år omkom 11 besättningsmän. 

(Marine News, september 1967) 

Danmark 
Fregatt 

Fregatten HERLUF TROLLE färdi gstä lldes den 16 april i år. HERLUF 
TROLLE är systerfartyg till den tidigare levererade PEDER SKRAM. 

(Marine News, september 1967) 

Frankrike 
Atomubåtar 

AtOmubåten REDOUTABLE skall vara operationsklar i slutet av 1970, har 
försvarsminister Messmer tillkännagivit i september. Efter sjösättningen av 
TERRIBLE, som nu är under byggnad, kommer en tredje atOmubåt att påbör
ias. Försöksubåten GYMNOTE skall fortsätta sina hittills framgångsrika prov. 

(Le Telegramrue de Brest et de L'Ouest, september 1967) 

Italien 
Ubåt 

Den 26 augusti SJOSat tes vid örlogsvarvet i Monfalcone i Italien ubåten 
ATTILIO BAGNOLINI, som är nummer två av fyra nya enheter. Deplacemen
tet är 524 tOn och dimensionerna 47,6 X 4,7 X 4,0 meter. Maskineriet är diesel 
elektriskt och utvecklar 2200 hästkrafters effekt. Farten är i marschläge 14 knop 
och i undervattensläge 15 knop. Bestyckningen utgörs av fyra torpedtuber för 
trådstyrda tOrpeder. 

(Rivista Marittima, oktober 1967) 

Japan 
Eskortjagare 

Eskortjagaren YAMAGUMO på 2050 ton har påbörjat sina provturer. 
YAMAGUMO är den tredje av sammanlagt sju eskortjagare som byggs inom 
ramen för 1962-66 års byggnadsprogram. 

(Rivista Marittima, oktober 1967) 
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Minsvepare 
Minsveparen MSC 626 färdigställdes den 30 januari i år . Systerfartyget 

MSC 627 sjösattes i samma månad. 
(Marine News, september 1967) 

Nederländerna 
Fregatter 

Pregatten VAN NES färdigställdes den 9 augusti vid Koninklijke Mij. de 
Scheld e i Vliss ingen som nummer tre av VAN SPEIJK-klassens fregatter. Precis 
en vecka senare följde färdigställandet av TJERK HIDDES av samma typ vid 
Nederlandsche Dok- en Scheepsbouw Mij. i Amsterdam. 

(Ons Zeewezen, september 1967) 

Norge 
Kanonbåtar 

Av norska flottans nya kanonbåtar har BRANN, BROTT, HVASS, STEIL, 
TRAUST och TROSS färdigställts under 1967. BRASK, ODD och PIL har sjö
satts och GUIST och STORM har kölsträckts under året. 

(Marine News, september 1967) 

Portugal 
Eskortjagare 

Eskortjagaren COMANDANTE JOAO BELO på 2180 ton har påbörjat sina 
provturer. Fartyget är det första av fyra nya eskortfartyg som konstrueras vid 
fran ska varv. COMANDANTE HERMENEGILDO CAPELO, som är det andra 
fartyget i serien, sjösattes den 29 november förra året, COMANDANTE 
ROBER TO IVENS sjösattes den 8 augusti i år och det fjärde fartyget, 
COMANDANTE SACADURA CABRAL skall gå av stapeln kommande vår. 

(Rivista Marittima, oktober 1967) 

Sovjetunionen 
Fartygsbestånd 

Enli gt pålitliga källor hade Sovjetunionen den 1 juli följande antal örlogs
fartyg av olika typer (siffrorna inom parentes anger antalet fartyg ingående i 
Os tersjöflottan): 

Robotkryssare 
Kryssare 

Robotjagare 
Jagare 
Fregatter 

6 
18 
21 
86 
92 

(1) 
(5) 
(4) 

(20) 
(20) 
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Ubhsjagare 257 (100) 

Ubåtar 404 (75) 

Robotbestyckade torpedbåtar 150 (65) 

Torpedbåtar 500 (120) 

Större landstigningsfa rtyg 2 (1) 

Landstigningsfartyg 127 (70) 

Trängfartyg 700 (300) 

Marinfly gplan 770 (200) 

Den samm anlagda personalstyrkan i Sovjetunionens flotta och marinflyg upp 

gick ti ll 460.000 man , va rav ca 140.000 vid Östersjöflottan. 

(Frankfurter All gemeine Zeitung, september 1967) 

Storbritannien 

Polarisrobotar 

Storbritanniens första Polarisrobotar, avsedda för atomubåtarna av RESOLU 

TION-klass, kom nyligen till landet. De har inköpts frå n USA och 16 robotar 

kommer att installeras ombord på var och en av de fyra atomubåtar som nu år 

under byggnad i olika stadier. 

Totalt kommer 128 Polarisrobotar att inköpas. En del av dessa kommer arr 

lagras i Coulport, en del av Faslanebasen. 

RESOLUTION skall enligt planerna tagas i tjänst i oktober 1967. I mars skall 

farty ge t utföra robotskjutningsprov utanför Florida, och sommaren 1968 kan 

fart yget vara helt operationsdugligt i brittiska fl ottan. Följande enheter i samma 

klass avses levereras med ungefär sex månaders intervall. 

Fregatt 

(The Times, augusti 1967) 
(Navy, september 1967) 

LEANDER-fregatten JUPITER sjösattes den 4 september i Glasgow. Fartyget 

de placerar 2380 ton, har dimensionerna 113,5 meter X 13,1 meter och drivs 

av ångturbinmaskineri. Liksom sma systerfartyg i serien är JUPITER utrustad 

med bl a en hel ikopter. 
(Giobe & Laurel, oktober 1967) 

Sjunken ubåt 

Det brittiska amiralitetet fö r klarade nyligen att den år 1925 sjunkna ubåten 

M 1, som påträffats av dykare utanför D evon, ej kommer att bärgas. "Vi be

traktar sådana fartyg såsom kyrkogårdar, vilka det skulle vara fel av oss eller 

andra att störa", förklarade amiralitetets talesman. M 1 :s besättning uppgick 

til l 69 man. 
(The Times, september 1967) 
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Patrullbåtar 

DARK A VEN GER, DARK BITER, DARK HUNTER oc h DARK INVADER 

ha r så lts ti ll I ta li.en oc h avseglad e från Soutl1ampton den '30 ju ni för att gå ti ll 

Gen u~. 

(Mari ne News, september 1967) 

Trängfartyg 

Trän gfartygen RESOURCE, STRO'MNESS och TI\BARTNESS färdigstä ll des 

1 nl aJ, 1n ars res t~ckt i vc augu sti i år. 
(Ma rine News, september 1 967~ 

Tankfartyg 

Rustun & I-Iornby Ltd har fått en order på di ese lm oto rer på 16 000 hästkraf

ter ti ll tre tankhrtvg som kommer att beställas senare i år. 

Lister Bl ackm ore Marine Ltd har sa mtidi gt fått en orde r på d iesel motorer p:i 

405 h ästkrafter t ill sex 250 tons tankfartyg, vi lka redan bestci ll ts från Appl eclorc 

Shipbuilders Ltd. 

Tankfartygen OLE!\ N DER oc h OL YNTHUS s bli döpas om t ill OLMEDA 

och OLWEN. 

(Ma rin e News, september 1967) 

USA 

Robotfregatt 

Den 5 augusti togp robotjagaren RICHARD L PA GE (DEG-5) i tjänst. Far

tyget till hör BROOKE-klassen · på 3425 ton. 

(Rivista Marittima, oktober 1967) 

Atomubåta r 

Aromubåtarn~ SSN 670, SSN 672 och SSN 673 ska ll er hålla namnen FIN

BACK, PINTADO respe ktive H YING FISH. 

(Rivista Marittim a, oktober 1967) 

Eskortjagare 

D c tre eskortjagarna av KNOX- typ DE 1057, DE 1059 och DE 1062 skall få 

namn en RATHBUR NE, W S SIMS och WHIPPLE. 

(R,ivista Marittima, oktober 1967) 

Jetdriven kanonbåt 

. Amerikanska fl ottan har nu tagit en ny revolutionerande ryp ' av kanonbåt 

l tjä.nst. Dess namn "är ASHEVILLE, och fartyget dri vs av jetmotorer och kan 

göra farte r kring 40 knop . ASHEVILLE är specie llt avsedd för kust- oc h flod -
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operationer av typ Vietnam. Längden är ca 50 meter och bestyckningen utgörs 
av 7,5 cm snabbskjutande kanoner, 40 mm luftvärnspjäser och kulsprutor. Be
sättningen uppgår till 24 man. 

(Military Review, augusti 1967) 

Bevakningsbåt 

Bevakningsbåten COURAGEOUS togs 
930 ton. 

tjänst nyligen. Deplacementet är 

(Rivista Marittima, oktober 1967) 

Tankfartyg 

Av ett antal tankfartyg på vardera 33 000 ton, som nyligen beställts av Falcon 
Carriers Inc hos Ingalis Shipbuilding Corporation, kommer amerikanska flottan 
att chartra fyra för en tid av fem år. 

(Marine News, september 1967) 

Västtyskland 
Bärplanbåtar 

Den västtyska marinen är synnerligen intresserad av bärplanbåtar och har nu 
inköpt två Marine Proteus motorer för driften av prototypen till en bärplanbåt 
på ca 160 ton. 

(Hovering Craft & Hydrofoil, augusti 1967) 

Tankfartyg 

Tankfartyget OFFENBURG färdigställdes vid Blohm & Voss-varvet i Ham
burg i april i år. Tankfartyget WESTENSEE sjösattes vid Paul Lindenau-varvet 
i Kiel den 8 april. 

(Marine News, september 1967) 

Marinflygplan 

Inom en nära framtid kommer västtyska marinen att inköpa 150 flygplan av 
amerikansk F-4 Phantom-typ för användning inom marinflyget. De nya planen 
skall delvis ersätta F-104 Starfighter. Phantom-planen är tvhitsiga, medan Star
fighter är ensitsig. 

(Handelsblatt, Diisseldorf, september 1967) 
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Osttyskland 
Landstigningsfartyg 

Fem nya landstigningsfartyg av ROBBE-klass på ca 800 ton har fått namnen 
SCHWEDT, GRIMMEN, EISENHOTTESTADT, HOYERSWERD och LUB
BENAU. 

(Rivista Marittima, oktober 1967) 
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KONSULTERANDE MED SPECIALITET 

STORKOKSANLÄGGNINGAR 

Vi utför, enligt modernaste principer : Planskisser, 

entreprenadhandlingar för all köksinredning och 

apparatutrustning, allmän köksteknisk rådgivning, 

utredningar och besiktningar. 

ERIK MELINS INGENJORSBYRÅ AB 

Valhallavägen 140, STOCKHOLM 

Tel. 08/614906. 

Nybyggnad av fartyg upp till 40 m och motorjakter. 

Svetsade stålkonstruktioner. 

Slipar för mind re och medelstora fartyg . 

Ombyggnad och reparatio ner i mekanisk-, elektrisk-, 
snickar- och motorverkstäder. 

SNABBA LEVERANSER TILL LAGA PRISER 

Marinvarvet, Fårösund 

!el. 0498/214 00 Vx. 
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