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TILL KONUNGEN. 

Kommerskollegium får härmed i underdånighet framlägga berättelse an
gående rikets sjöfart år 1912. 

1*—131909. Sjöfart 1912. 



2* INLEDNING. HANDELSFLOTTAN. 

Berättelsen är utarbetad efter enahanda grunder som föregående års redo
görelse. Nästföljande sjöfartsberättelse, sålunda berättelsen för år 1913, kommer 
emellertid med anledning av Eders Kungl. Maj:ts nådiga skrivelse den 22 nov. 
1912 till Kommerskollegium och Generaltullstyrelsen gemensamt rörande för
ändrade bestämmelser ifråga om utarbetande av den officiella statistiken 
angående Sveriges sjöfart a t t undergå en såväl text som tabellbilagor om
fattande omgestaltning, för vars genomförande detaljerad plan för närvarande 
ligger under utarbetande. Bland de nya uppgifter, som berättelsen för år 
1913 kommer att meddela, märkes bland annat redogörelse för kombinerad 
in- och utrikes sjöfart, varutrafiken i rikets med av Eders Kungl. Maj:t fast
ställda taxor försedda hamnar och kanaler, i inrikes sjöfart intjänta brutto
frakter, i vilka liksom till motsvarande frakter i utrikes fart passagerare
avgifter och postbefordringsavgifter, i motsats till vad hittills varit förhål
landet, skola inräknas, samt vidare för svenska handelsflottans värde. 

Det diagram över från och med år 1855 inom riket nybyggda och från 
utlandet inköpta handelsfartyg, som i 1911 års berättelse för första gången 
meddelades har också i denna berättelse medtagits. Föreliggande berättelse 
åtföljes av tre kartor, av vilka den, som avser rikets indelning i tullkam
mardistrikt, uppgjordes redan till 1911 års berättelse, medan de två andra 
äro för året nya. Av sistnämnda två kartor utvisar den ena de svenska 
reguljära transoceana ångbåtslinjerna, den andra de utländska hamnar vid 
Norra Ishavet, Nordsjön, Östersjön, Atlantiska oceanen i den del, den berör 
Europa, och Medelhavet, till vilka under redogörelseåret ankommit svenska 
fartyg om ett sammanlagt tontal av minst 10 000 nettoton. A sistnämnda 
karta äro de nya statsgränserna å Balkanhalvön iakttagna, ehuru desamma 
definitivt ordnades först genom fredslut efter 1912 års utgång. 

De ämnen, om vilka i tabellerna lämnas upplysning, äro i korthet angivna 
följande: svenska handelsflottan (tab. 1—6); sjöfarten mellan Sverige och ut
landet enligt tullverkets uppgifter (tab. 7—15); svenska sjöfarten på utrikes 
orter enligt meddelande från fartygsredare (tab. 16—19); sjöfarten i rikets 
hamnar och kanaler enligt uppgifter från vederbörande direktioner samt från 
tullverket (tab. 20—23); t i l l statsmyndigheter redovisade sjöfartsavgifter (tab. 
24—26). Tabellbilagorna äro för året inalles 26 ti l l antalet, medan deras 
antal i föregående års berättelse utgjorde 33. Den inskränkning i tabellbi
lagornas antal som sålunda ägt rum, har åstadkommits därigenom, att ång"-
och segelfartygen var för sig redovisats till antal och tontal i var och en 
av tab. 7—15 rörande sjöfarten mellan Sverige och utlandet enligt tullverkets 
uppgifter, samt genom indragning av den i föregående berättelser ingående 
tabellen över vid sjömanshusen inskrivna sjömän, vilken ansetts saklöst kunna 
uteslutas, sedan numera redarne meddela uppgifter å fartygens besättning. 

Redarna hava även för år 1912 i flera fall försummat att fullgöra den 
dem jämlikt nådiga kungörelsen den 24 maj 1901 och nådiga brevet den 4 
december 1903 åliggande skyldighet att angående näringens utövning av
giva statistiska uppgifter. E t t större antal skrivelser har på grund därav 
under året måst avlåtas dels till myndigheter, dels t i l l redarna direkt med 



3* HANDELSFLOTTAN. 

infordrande av uppgifter eller begäran om förklaring över bristfälliga sådana. 
Genom förnyade anmaningar har kollegium lyckats bekomma så vit t möjligt 
fullständiga uppgifter om de flesta fartyg, så att antalet fartyg, om vilkas 
användning ingen upplysning erhållits, utgör endast 5 segelfartyg om sam
manlagt 302 ton och 4 ångfartyg om tillsammans 1125 ton. 

Även beträffande övriga i berättelsen förekommande uppgifters införskaf
fande och komplettering har en vidlyftig korrespondens med vederbörande 
måst föras. Likväl har uppgift angående en del mindre lanthamnar ej stått 
a t t vinna. 

A) Handelsflottan. 
Med ledning av tab. 1 kan över den svenska handelsflottans fartyg om 

20 registerton 1) och däröver år 1912 följande räkningssammandrag upp
ställas, varvid till ångfartygen hänförts även motorfartyg av nämnda storlek: 

Bruttodräktigheten för samma fartyg utgjorde, enligt tab. 2, vid årets 
slut för 

Resultatet av de under året timade förändringarna är, att segelflottans 
fartygsantal är detsamma som föregående år, nämligen 1 539, men att dess 
nettodräktighet minskats från 154 968 till 153 827 ton, medan ångfartygens 
antal stigit från 1219 till 1 254 och deras sammanlagda nettotontal från 
610100 till 651559. 

Till jämförelse med närmast förflutna tid intagas här jämte 1912 års 
siffror uppgifter rörande förändringarna i svenska handelsflottan under 
åren 1907—1911, varvid med + betecknas ökning och med — minskning: 

1) Med tontalet avses i denna berättelse nettodräktighet, för så vitt intet annat angives. 
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En även äldre tider omfattande överblick över svenska handelsflottans ut
veckling, innehållande uppgift om antalet och dräktigheten av hela rikets 
samt särskilt städerna Stockholms och Göteborgs fartyg lämnas i följande 
tabell: 

Anmärkning. Från och med 1895 omfatta uppgifterna endast fartyg om 20 registerton och däröver. — För 
tiden intill den 1 april 1881 avses med de angivna tontalen registerton efter, den s. k. engelska regeln enligt Kungl. 
förordningen den 15 maj 1874, men för tiden fr. o. m. den 1 april 1881 registerton efter den s. k. tyska regeln enligt 
Knngl. förordningen den 12 november 1880, med däri sedermera gjorda ändringar och tillägg. 

1) Förmedlade ton = ångfartygens verkliga ton x 3. 
2) Med avseende på den minskning, som för åren 1895 och 1902 inträtt, hänvisas till textavdelningen i dessa 

års berättelser. 
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Dessa uppgifter utvisa, a t t den i flera andra länder konstaterade tendensen 
till minskning av segelfartygstonnaget under år 1912 gjort sig något gällande 
även i Sverige, men att svenska handelsflottan i sin helhet tack vare ång-
båtsflottans tillökning dock väsentligt ökats under sagda år med hänsyn till 
såväl antal som verkligt tontal. Tar man i betraktande det förmedlade ton
talet, framträder år 1912, såsom av nedanstående sammandrag inhämtas, en 
ökning av icke mindre än 123,236 ton i den svenska handelsflottans samman
lagda dräktighet. 

För ett närmare åskådliggörande av handelsflottans utveckling under år 
1912 oeh de närmast föregående fem åren meddelas följande tablå över an
talet och tontalet av de segel- och ångfartyg, som vart och ett av dessa år 
redovisats dels A) såsom nybyggda inom riket eller förvärvade från utrikes 
ort, dels B) såsom förolyckade, kondemnerade, slopade eller övergångna i ut
ländsk ägo: 

A. Handelsflottans nyförvärv åren 1907—1912. 
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B. Ur handelsflottan avförda fartyg åren 1907—1912. 

Handelsflottan har under år 1912, liksom under lång tid förut vari t 
fallet, i övervägande grad rekryterats genom förvärv från utländsk ort. De 
inom riket nybyggda fartygen representera år 1912 ett betydligt mindre 
tontal än föregående året, ehuru ifrågavarande fartygs antal ökats. 

Av de inom Sverige under redogörelseåret byggda ångfartygen överstego 
följande två var för sig 500 ton. 

Från utlandet hava inköpts följande ångfartyg om mer än 500 ton: 

1) Med hästkrafter avses i denna berättelse, där ej annorlunda angives, indikerade hästkrafter. 



7* HANDELSFLOTTAN. 
(Forts.) 

Nedanstående tabell C utvisar den svenska handelsflottans ärliga nyför
värv 1841-1912 genom dels nybyggnad i Sverige, dels inköp frän utlandet. 
Samma förhållanden för åren 1855—1912 belysas av å sid. 9 intagna diagram. 

C. Handelsflottans nyförvärv åren 1841—1912. 
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C. (Forts.) 

Bland de ur tabellerna avförda fartygen finnas, i motsats t i l l vad i före
gående sjöfartsberättelser vari t fallit, inga, vilka icke under året avförts 
ur det i kollegiet förda fartygsregistret. 

Inalles hava år 1912 avförts 64 segelfartyg om 10 538 ton och 32 ång
fartyg om 13 192 ton. Då det måste vara av särskilt intresse at t beträffande 
de avförda fartygen erhålla en mera detaljerad översikt med avseende på 
orsakerna till deras avförande, har kollegium i sådant syfte för år 1912 
liksom föregående år låti t verkställa en på officiella, till fartygsregistret 
ingivna handlingar och uppgifter grundad utredning, varav följande samman
drag här meddelas: 



9* 
HANDELSFLOTTAN. 

I Sverige nybyggt och från utlandet inköpt tonnage vid 
SVENSKA HANDELSFLOTTAN 

1855-1912 

I Sverige nybyggt tonnage; Från utlandet inköpt tonnage. 
Summan av i Sverige nybyggt och från uflandet inköpt tonnage. 
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(Forts.) 

I vilken utsträckning fartygens bristande sjövärdighet eller överlastning 
varit vållande till de ovan under A redovisade förlisningarna har icke ut
gjort föremål för behandling i föreliggande berättelse utan hänvisas härut-
innan samt beträffande andra med timade sjöolyckor sammanhängande för
hållanden till den detaljerade berättelse om svenska fartygs sjöolyckor, som 
kollegiet årligen utgiver. 

Med avseende på hemort fördelade sig den svenska handelsflottans fartyg 
vid 1912 års slut mellan de särskilda länen sålunda: 

Handelsfartygens fördelning på olika län vid 1912 års slut. 
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Såsom sjöfartsidkande intager alltså Göteborgs och Bohus län (däri inbe
gripet Göteborgs stad) det främsta rummet bland länen med en handels
flotta av 750 fartyg om 234 430 verkliga och 644 274 förmedlade ton. När
mast därefter komma Malmöhus län med 348 fartyg om 200 103 verkliga 
och 561475 förmedlade ton samt Stockholm med 274 fartyg om 151286 
verkliga och 448 572 förmedlade ton. Om man räknar efter antal, komma 
därefter Stockholms, Kalmar samt Kristianstads län. Om däremot beräknin
gen göres efter förmedlade ton, kommer Gävleborgs län först med 75 609 
ton och därefter Kalmar, Blekinge, Stockholms, Östergötlands, Väster
norrlands och Kristianstads län. De sista rummen, vare sig man räknar 
efter verkliga eller förmedlade ton, intaga följande län: Uppsala, Jämt
lands, Norrbottens, Västmanlands, Västerbottens och Kopparbergs, om 
man nämligen bortser från Kronobergs län, som saknar registrerade 
fartyg. 

Hemmahörande i rikets städer och köpingar voro av segelfartygen 433 
(28-l %) med en samfälld dräktighet av 59 975 ton (39-0 %) samt av ångfar
tygen 1 038 (828 %), mätande tillsammans 619 145 ton (95-0 %), medan till 
landsbygden hörde 1106 segelfartyg (71-9 %) om 93 852 ton (61-0 %) samt 
216 ångfartyg (17.2 %) om 32 414 ton (5-0 %). 

De svenska städer, vilkas handelsfartyg vid 1912 års slut hade en total-
dräktighet överstigande 10 000 verkliga eller 20 000 förmedlade ton, voro föl
jande : 
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Handelsflottan i dessa elva städer representerade med hänsyn till antalet 
320 % av hela rikets handelsflotta, medan det förmedlade tontalet uppgick 
ti l l 81-1 % av hela rikets. 

Huru den svenska handelsflottans fartyg fördelade sig på olika dräktighets-
grupper, beräknade efter bruttotonnaget, framgår dels av tab. 2, dels ock 
av tab. 4. Enligt nämnda tabeller gestaltade sig denna fördelning vid slu
tet av år 1912 på följande sätt: 

Procentförhållandena inom de olika dräktighetsgrupperna äro följande: 
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Av ovanstående framgår, att, såsom grupperna här anordnats, största an
talet segelfartyg, eller 44-8 %, finnes inom den andra gruppen och det största 
antalet ångfartyg, eller 22-3 %, inom den tredje, medan i fråga om dräktighet 
den största betydelsen tillkommer bland segelfartygen den andra gruppen 
med 27-1 %, bland ångfartygen den nionde med 39-3 %. Men om man för 
vinnande av en jämnare gruppering sammanslår de båda första dräktighets-
grupperna till en och fördelar de högre grupperna, såsom i tab. 4 skett, efter 
jämna hundratal, så befinnes det, a t t i fråga om antalet icke mindre än 
70-2 % av segelfartygen men endast 205 % av ångfartygen voro under 100 ton, 
medan med hänsyn till dräktigheten, vilken bäst torde uttrycka de olika grup
pernas verkliga betydelse, segelfartygen under 100 ton sammanlagt räknade 
35'3 % och ångfartygen under samma ton tal allenast l-7 % av handelsflottans hela 
tonnage. Bland ångfartygen intaga de båda grupperna om 1 300—1400 ton 
och om 1 600—1 700 ton de främsta rummen med hänsyn till dräktighet. 

Vad förhållandet mellan segel- och ångfartyg beträffar, ställde sig detta 
vid 1912 års slut sålunda, att de förra utgjorde 55-1 % och de senare 449 % 
av hela antalet fartyg, varemot i fråga om bruttodräktighet segelfartygens 
andel endast uppgick till 16-3 %, mot ångfartygens 83-7 % samt i fråga om 
nettodräktighet de förras andel utgjorde 191 °i och de senares 80-9 %. 

Denna skillnad i det inbördes förhållandet mellan de båda fartygsslagen, 
allteftersom det ses ur antalets eller tontalets synpunkt, sammanhänger givet
vis därmed, a t t ångfartygen äro relativt talrikare representerade inom de 
högre dräktighetsgrupperna, vilka, om därtill räknas fartyg om 500 brutto
ton eller däröver, upptaga 40-6 °» av ångfartygens, men endast 2-1 % av segel
fartygens hela antal. E t t uttryck för samma skillnad är även den olika 
medeldräktigheten, uppgående för segelfartyg till 117 bruttoton, men för ång
fartyg till ej mindre än 738 bruttoton och räknad efter nettoton för de förra 
t i l l 100, för de senare till 520. 

Fördelas fartygen på trenne huvudgrupper, nämligen: små fartyg om 
20—200 bruttoton, medelstora fartyg om 200—500 bruttoton samt stora 
fartyg om 500 bruttoton och däröver, blir medeldräktigheten för: 

Huru förhållandena beträffande fartygsantalets och nettotonagets fördel
ning mellan segel- och ångfartyg samt medelnettodräktigheten för det ena 
och andra slaget fartyg utvecklat sig sedan år 1870, framgår av efterföl
jande sammanställning, varav man bland annat finner, at t segelfartygen vid 
redovisningsperiodens början räknade mer än 9/io men vid dess slut icke 
fullt 1/5 av handelsflottans sammanlagda nettotonnage. Medan segelfartygen 
vid periodens början voro i genomsnitt större än vid periodens slut, hava 
ångfartygen under tiden ungefär femdubblat sin medelstorlek. 
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Nettodräktigheten belöper sig i genomsnitt för segelfartygen till 85.5 %, för 
ångfartygen till 70.5 % av bruttodräktigheten. 

De största ångfartygen i svenska handelsflottan vid 1912 års utgång voro: 
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Beträffande fartygens användning, varom upplysning jämlikt nådig föreskrift 
skall avgivas av redarna, saknas uppgifter för 5 segelfartyg om 302 ton och 
4 ångfartyg om 1125 ton, vilkas i fartygsregistret antecknade ägare ej kun
nat anträffas eller för vilka av annan orsak uppgifter helt och hållet ute
blivit. Av de fartyg, för vilka föreskrivna uppgifter erhållits, hava 124 
segelfartyg om tillsammans 5 380 ton och 79 ångfartyg om 6 041 ton icke 
varit till handelssjöfart använda, i det a t t av dessa 35 segelfartyg om 1 711 
ton och 23 ångfartyg om 2 377 ton legat upplagda i hamnarna och de övriga 
använts uteslutande såsom fiskefartyg eller t i l l ändamål, som med handels-
sjöfarten äger gemenskap (vid bärgningsföretag, såsom isbrytare o. s. v.). 
Med avseende på de sistnämnda är emellertid a t t märka, a t t fiskefartyg, 
bärgningsfartyg o. d. upptagas endast för så vitt de äro införda i det hos 
kollegium förda fartygsregistret. Till verklig handelssjöfart hava under 
året använts: 

Största antalet segelfartyg eller mer än två tredjedelar och största antalet 
ångfartyg eller över hälften har sålunda sysselsatts i fart mellan svenska 
och utländska hamnar. Av den i användning under år 1912 varande ång
båtsflottans tonnage hava dessa sistnämnda fartyg representerat 79'7 %, me
dan av samma tonnage 7-7 % gått i fart endast mellan svenska hamnar och 
12-6 % i fart endast mellan utländska hamnar. 

Enligt tab. 4 fördelade sig den svenska handelsflottans fartyg efter det 
olika byggnadsmaterialet sålunda: 

De motsvarande relativa talen voro: 

Sålunda utgöres den svenska handelsflottan, efter fartygsantalet sett, till 
mer än hälften av träfartyg och till nära 2/s av järnfartyg, under det a t t far
tygen av blandat byggnadsämne endast uppgå ti l l omkr. V20 av hela antalet. 
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Räknar man däremot efter dräktigheten, befinnas järnfartygen utgöra 82-1 % 
träfartygen 16'0 % och fartygen av både trä och järn endast l-9 % av hela 
bruttotonnaget. Skillnaden i detta hänseende mellan segel- och ångfartyg visar 
sig vara starkt utpräglad, i det att träkonstruktionen är fullständigt förhärs
kande bland de förra men däremot järnkonstruktionen bland de senare. Av 
tab. 4 framgår, att järnkonstruktionens betydelse såväl för segel- som ång
fartyg, och i synnerhet för de sistnämnda, växer, allteftersom tonnaget ökas. 

Efter olika slag av ägare grupperade sig den svenska handelsflottans far
tyg vid 1912 års slut enligt tab. 5 — till grund för vilken i detta avseende 
ligger fartygsregistret — på följande sät t : 

Härav framgår, a t t största a n t a l e t fartyg tillhör partrederier, varemot 
största t o n t a l e t tillhör rederiaktiebolag. I fråga om s e g e l f a r t y g e n är 
det 940 (61-l %) med en medeldräktighet av 114 ton, som till ägare hava 
partrederier, medan 524 (34-1 y) med en medeldräktighet av G2 ton tillhöra 
ensamma personer, 20 (1-3 y) med en medeldräktighet aAr 535 ton rederiaktiebo
lag, 5 (0-3 %) med 112 tons medeldräktighet handelsbolag och 50(3-2 %) med 
en medeldräktighet av 65 ton andra aktiebolag. Av å n g f a r t y g e n tillhöra 
938 (74-8 %), i medeltal mätande 617 ton, rederiaktiebolag, 108 (8-1; y) med 
88 tons medeldräktighet andra aktiebolag, 141 (112 y) med en medeldräk
tighet av 333 ton ensamma ägare, 55 (4-4 y) med en medeldräktighet av 132 
ton partrederier samt 12 (1-0 y) med en medeldräktighet av 771 ton handels
bolag. 

I samma tab. 5 redovisas även, pä grundval av de från redarne inkomna 
uppgifterna, den inlcomst av rederirörelse, för vilken ensamma personer och 
rederiaktiebolag varit för allmän bevillning uppskattade. 

Ifrågavarande inkomster utgjorde: 

Dessa uppgifter måste emellertid av flera skäl betraktas såsom mycket 
bristfälliga. Sålunda hava beträffande många fartyg inga som helst uppgifter 
om ägarnes inkomster kunnat erhållas. Och i de fall, då rederirörelsen bedrivits 
endast såsom biaffär samt ej varit särskilt för sig taxerad, har det oftast varit 
omöjligt a t t beträffande den därav härflutna inkomsten erhålla nöjaktigt besked. 

2*-131909. Sjöfart 1912. 
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I tab. 6 redovisas fartygshesättningar, i genomsnitt för seglationstiden, å 
till handelssjöfart år 1912 använda svenska fartyg. Enligt tab. 3 utgjorde 
dessa fartygs antal 2 581, nämligen 1410 segelfartyg och 1171 ångfartyg; 
för 5 segelfartyg och 4 ångfartyg — med en medeldräktighet av resp. 60 
och 281 ton — saknas uppgifter. Besättningarna utgjordes av: 

I medeltal per fartyg utgjorde alltså den manliga besättningen, befälhava
ren oräknad, å segelfartygen 3 och â ångfartygen 11 man. 

B) Sjöfarten mellan Sverige och utlandet 
(enligt tullverkets uppgifter). 

Av de år 1912 från utrikes ort till Sverige ankomna och därifrån till ut
landet avgångna såväl lastade som barlastade svenska och främmande fartyg, 
rörande vilka detaljerade uppgifter meddelas i tab. 7—15, utgjorde hela an
talet ') 76 641 med en sammanlagd dräktighet av 25 511 890 ton, såsom av 
följande specifikation inhämtas: 

1) Såväl här som i det följande är uttrycket antal fartyg liktydigt med antal resor, så att 
följaktligen ett och samma fartyg kan vara inräknat i uppgifterna flerfaldiga gånger. 



19* SJÖFARTEN MELLAN SVERIGE OCH UTLANDET. 

Med avseende på skiljaktigheterna mellan ovan anförda, genom tullverket 
inhämtade uppgifter och de i tab. 20 förekommande av hamndirektionerna 
meddelade redogörelser angående utrikes sjöfarten anser sig kollegium i detta 
sammanhang böra fästa uppmärksamheten på de förhållanden, som mera 
väsentligt bidraga till den bristande överensstämmelsen, och torde i sådant 
hänseende förtjäna at t framhållas, dels at t hamndirektionernas redogörelser 
endast upptaga fartyg om mer än 10 ton (beträffande Göteborg mer än 15 
ton), medan i tullverkets uppgifter även fartyg under detta tontal redovisas; 
dels at t för vissa hamnar, såsom Vaxholm, Sandhamn m. fl., där fartyg för
fattningsenligt kunna in- och utklarera, inga trafikredogörelser av vederbö
rande hamndirektioner till kollegium avgivas, enär för dessa hamnar icke 
finnas av Eders Kungl. Maj:t fastställda taxor, dels ock slutligen at t fartyg, 
som vid ankomst från eller avgång till främmande land anlupit olika platser 
inom riket, i hamndirektionernas uppgifter redovisas särskilt för varje hamn. 
medan i tullverkets tabellariska sammandrag fartyg hittills upptagits endast 
en gång för varje resa mellan Sverige och utlandet, ankommande fartyg på 
den hamn, där det först inklareras, och avgående fartyg, om det är barlastat, 
på utklareringshamnen, men om det för last, på den hamn, där den huvud
sakligaste delen av lasten intagits. 

Huvuddragen av sjöfarten mellan Sverige och utlandet ävensom svenska 
fartygs andel i samma sjöfart år 1912 i jämförelse med förhållandena under 
närmast föregående år samt medeltalen för femårsperioderna mellan åren 
1876—1910 inhämtas av nedanstående sammanfattning, vilken avser såväl 
ankomna som avgångna segel- och ångfartyg: 
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I jämförelse ined förhållandet under år 1911 utvisar sjöfarten mellan Sve
rige och utlandet en ökning, efter dräktighetstalen räknat, av 2 121 243 ton. 
För svenska i denna sjöfart deltagande fartyg har ökningen uppgått t i l l 
736 349 ton och för utländska fartyg till 1 384 894 ton. Lastade fartygs dräk
tighet har ökats med 1 392 010 ton, lastade svenska fartygs med 600 877 ton. 
Av samtliga fartygs dräktighet utgjorde de svenska fartygens 48-5 %. Om 
avseende fästes uteslutande vid lastade fartyg, var de svenska fartygens mot
svarande andel 55"6 %. 

Bland främmande nationaliteter företer den norska en stegring med 106 070 
ton eller från 1 893 128 till 1 999 198 ton, den tyska med 410 100 ton eller 
från 2 946 153 till 3 356 253 ton, den danska med 449 505 ton eller från 
4 381758 till 4 831 263 ton, den nederländska med 33 398 ton eller från 
450 541 till 483 939 ton, den finska med 148 034 ton eller från 636 282 ti l l 
784 316 ton, den engelska med 194 369 toa eller frän 1 269 855 till 1 464 224 
ton, den ryska med 7 771 ton eller från 71 680 till 79 451 ton, den franska 
med 5 035 ton eller frän 24 452 till 29 487 ton, samt den österrikiska med 
22 530 ton eller från 5 178 t i l l 27,708 ton, varjämte den italienska, den kana
densiska, den argentinska och den siamesiska, vilka föregående år ej deltogo 
i sjöfartsförbindelsen med Sverige, representera resp. 11 014, 5 716, 5 908 och 
10 144 ton. Övriga flaggor visa tillbakagång, den belgiska med 2 291 ton, den 
spanska med 9 019 ton samt den grekiska, den turkiska och den uruguayska, 
vilka detta år ej äro alls representerade. 

Beträffande förhållandet mellan de olika nationaliteternas andelar i denna 
sjöfart under förflutna år hänvisas för övrigt t i l l följande tablå, vilken om
fattar såväl svenska som främmande, med last eller i barlast ankomna och 
avgångna fartyg: 
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Bland mera avsevärda, ur denna tablå framgående förändringar i förhål
landet mellan de olika nationaliteterna torde böra särskilt bemärkas öknin
gen av danska fartygs dräktighetsprocent från 5-90 år 1870 till 18-94 år 1912 
och minskningen för= norska fartyg från 33-76 '/, det förra av dessa ar t i l l 
7-84 % det senare. År 1870 var norska fartygs andel i utrikes sjöfarten på 
Sverige till och med större än Sveriges egen handelsflottas. För Storbritan
niens flagga, som år 1890 var jämförelsevis starkt representerad (med 20-50 
%), har sedan den tiden en återgång ägt rum, sa att procenttalet för är 1912 
endast uppgick till 5-74. För tyska fartyg har sedan 1870 ökning inträt t 
(från 3-51 % till 13-16 °i), medan minskning träffat bland andra finska (från 
5-67 till 3-07 %), och franska (från 131 till 0-11 %). 

Omfattningen under är 1912 av Sveriges sjöfartsförbindelser med särskilda 
länder i Europa och med främmande världsdelar, mätt efter summan av de 
från och till resp. länder och världsdelar ankomna och avgångna fartygens 
antal och såväl absoluta som procentiska tontal åskadliggöres genom nedan
stående tabellariska översikt, som tillika meddelar uträknade dräktighets
procent för ett antal tidigare år. 
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Härav befinnes det, a t t den svenska utrikes sjöfarten, efter fartygsdräk-
tigheten räknat, till nära fyra femtedelar varit riktad på Tyska riket, Dan
mark samt Storbritannien. Det första rummet, som sedan många år till
baka innehafts av Storbritannien och endast 1896 undantagsvis intogs av 
Danmark, har under åren 1900—1910 innehafts av sistnämnda land, men år 
1911 erövrats av Tyskland; dräktighetsproeenten för sjöfarten på Tyska riket 
uppgick år 1912 ti l l 28-46 och för Danmark till 26-44, medan den för Stor
britannien utgjorde endast 23,08, vadan alltså Storbritannien numera kom
mer först i tredje rummet. Den förnämsta orsaken till dessa omflyttningar 
är upprättandet av de reguljära angfärjeförbindelserna mellan å ena sidan 
Sverige och å den andra Danmark och Tyskland. Ängfärjelederna Hälsing
borg—Helsingör och Malmö—Köpenhamn öppnades resp. år 1892 och 1895. 
I mitten av år 1909 öppnades ångfärjeieden Trälleborg—Sassnitz. Av övriga 
länder hade Nederländerna 5,80, Finland 3-53, Ryssland 2-80 och Norge 2,34 % 
av den sammanlagda fartygsdräktigheten. Utomeuropeiska länder nådde till
sammans icke högre än till 3-32 %. 

Jämförelsen med motsvarande procenttal för äldre år giver vid handen, 
a t t Storbritanniens relativa andel av Sveriges utländska sjöfartsförbindelser 
nu är vida mindre än förr (43-15 % år 1870, men endast 23,08 % år 1912). 
varemot Tysklands procenttal stigit (från 7-88 % år 1870 till 28,46 % år 1912). 
I övrigt visar sig en mer eller mindre betydande relativ ökning hava in-
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t rät t i förbindelserna med Danmark (från 15,56 % år 1870 ti l l 26-44 % är 
1912) och Nederländerna (från 4-35 till 5-80 %), under det att relativ till
bakagång framträder, bland annat, för Frankrike (från 10-97 % år 1870 till 
2-23 % år 1912) och för Norge (från 5-24 till 2-34 «£). 

Med ledning av de uppgifter, som meddelas i tab. 9, kan det i avseende 
på fraktfarten mellan Sverige och särskilda främmande länder beräknas, i 
vilken omfattning densamma ombesörjes av dels svenska fartyg, dels vederbö
rande främmande anhotnst- eller avgångslands fartyg, dels fartyg tillhörande 
andra nationer. En sådan beräkning, avseende det sammanlagda ti l l Sverige 
ankommande och från Sverige avgående tonnaget, följer här för de i berörda 
hänseende viktigare länderna: 

Det framgår härav, att sjöfarten mellan Sverige å ena sidan samt Norge, 
Ryssland, Tyska riket, Nederländerna, Belgien. Storbritannien, Frankrike 
och Italien å den andra under år 1912 i övervägande grad uppehållits av 
svenska fartyg, nämligen med resp. 60-7, 577, 500, 512, 64-6, 63'6, 53-4 och 
51-1 «i av tontalet mot endast resp. 35-6, 3-3, 39-4, 27,4, 3-2, 157, 2-0 samt 3-5 % 
för samma länders egna fartyg i motsvarande fart. Däremot har den sven
ska flaggan stått tillbaka för vederbörande främmande lands i fråga om för
bindelserna mellan Sverige och Finland (23-7 mot 59-2 %) samt Sverige och 
Danmark (36-0 mot 60-8 %). Beträffande angivna förhållande i sjöfartsförbin
delserna med Danmark är att erinra, att ångfärjeförbindelsen Hälsingborg— 
Helsingör upprätthålles enbart av danska färjor. Sjöfarten mellan Sverige å 
ena sidan samt Spanien, Egypten, Brittiska Indien, Australien, Amerikas För
enta stater och Argentina å den andra har besörjts i huvudsaklig grad (näm
ligen till resp. 61-8, 56-1, 71-6, 80-0, 92-0 och 59"7 %) av fartyg, tillhörande 
varken det land, varifrån de hit ankommit eller det vartill de härifrån avgått. 
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C) Svenska sjöfarten på utrikes orter 
(enligt fartygsredarnes uppgifter). 

I tab. 16 och 17 redogöres för sådana svenska fartyg, som under året an
kommit till och avgått från främmande hamnar, eller med andra ord för om
fattningen av svenska sjöfarten på utrikes orter. Redogörelsen, som är sam
manställd efter uppgifter från fartygsredare, hänför sig ti l l 1644 olika far
tyg om 720804 ton. Av tabellerna inhämtas, att år 1912 ankommit till olika 
utländska hamnar direkt från hemlandet 13546 svenska fartyg.om tillsam
mans 5983206 ton och från utrikes orter 10758 fartyg om inalles 8773575 
ton eller sammanlagt 24304 fartyg med 14756781 tons totaldräktighet. 
Från utländska hamnar hava samtidigt avgått 24201 svenska fartyg med 
en sammanlagd dräktighet av 14679335 ton, varav 13492 om inalles 5969457 
ton till Sverige. För en överblick av ifrågavarande fartygstrafik under tiden 
från och med 1876 hänvisas till efterföljande sammanställning jämte vid-
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stående karta, vilken upptager de hamnar i europeiska farvatten, till vilka 
under året ankommit svenska fartyg om sammanlagt minst 10 000 ton. 

Då uppgifterna till och med år 1903 äro byggda på en annan källa, näm
ligen meddelanden från konsulerna, äro de ej fullt jämförliga med de senaste 
arens, i synnerhet som från 1904 endast medräknas fartyg om 20 ton eller 
däröver. Men å andra sidan inräknas numera farten vid flera mindre ut
ländska hamnar, om vilka inga uppgifter förut kunnat erhållas. Den bris
tande överensstämmelsen mellan de ankomna och avgångna fartygens antal, 
resp. tontal vid åtskilliga hamnar beror dels därpå, att många svenska 
fartyg börjat sin trafik under redogörelseåret i utländsk hamn, till vilken 
de föregående år ankommit, dels därpå, a t t i statistiken endast medräknas 
resor, då fartyget nått bestämmelseorten under redogörelseåret, oavsett när 
resorna börjats, sålunda även om detta skett under ett föregående år. 

I tab. 18 redogöres för trafiken med svenska ångfartyg i utländska hamnar 
år 1912. I denna tabell lämnas uppgift om, huru många gånger ett och 
samma fartyg under året ankommit till samma utländska hamn. Man finner, 
a t t Köpenhamn besöktes flitigast av samma svenska fartyg, nämligen 752 
gånger av ångfärjan Malmö om 731 ton, 590 gånger av ett fartyg om 294 
ton (ångfartyget Öresund), 508 gånger av ett om 260 ton, 255 gånger av ett 
om 202 ton, 139 gånger av ett om 362 ton, 115 gånger av ett om 356 ton. 
Därnäst kommo Sassnitz, som besöktes 293 gånger av ångfärjan Drottning 
Victoria och 277 gånger av ångfärjan Konung Gustaf V, vardera om 1 409 
ton, samt Lybeck, som besöktes 116 gånger av ett fartyg om 356 ton, 57 
gånger av ett om 349 ton, 52 gånger av ett om 430 ton och 49 gånger av 
ett fartyg om 307 ton. 

Följande tablå lämnar en summarisk översikt över antalet gånger, som sär
skilda svenska ångfartyg under år 1912 besökte en och samma utländska hamn. 
Givetvis förekommer därvid ett och samma fartyg ej sällan i flera grupper: 

2*—131909. Sjöfart 1912. 
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De år 1912 av svenska fartyg i utrikes sjöfart intjänta bruttofrakter hava, 
enligt därom från fartygsredare inkomna, i tab. 19 närmare specificerade 
uppgifter, utgjort, oberäknat i s. k. tidsbefraktning intjänta belopp, 106 285 000 
kronor, varav influtit i fart mellan Sverige och utlandet 65 878 000 kronor 
och i fart mellan utrikes orter för fartyg ankomna till utländska hamnar 
40 407 000 kronor. Av totalsumman belöpa sig på segelfartyg 8311000 
kronor, motsvarande 7.8 %, och på ångfartyg 97974000 kronor eller 92.2 °i. 
För bedömande av förhållandena i förevarande hänseende under år 1912 
relativt till motsvarande förhållanden under vart och ett av de tvä närmast 
föregående åren samt i medeltal under femårsperioderna från och med 1876 
meddelas följande översikt: 
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Till och med ar 1903 äro bruttofrakterna vid farten på Norge icke inräknade. 
Om man medräknar de av 160 ångfartyg om 153150 ton och 19 segelfartyg 
om 1778 ton i s. k. tidsbefraktning intjänta summor, utgörande sammanlagt 
9322239.09 kr., varav för ängarna 9271307.46 kr., skulle svenska handelsflottans 
brattoförtjänst vid utrikes varutransport under är 1912 hava utgjort1) 115607509 
kronor, vilket representerar en ökning frän föregående år på 16910298 kronor. 

Såsom framgår av ovanstående tabellsammandrag, utgör Storbritannien 
utan jämförelse viktigaste fältet för Sveriges egen handelsflottas verksamhet 
med hänsyn till fraktintäkten. Samfällda beloppet av de bruttofrakter, som 
svenska fartyg under år 1912 enligt den specificerade tabellen intjänt vid 
transport av varor mellan Sverige och Storbritannien samt från skilda ut
rikes orter till sistnämnda land, uppgick sålunda t i l l ej mindre än 37 495 335 
kronor eller 35.28 % av fraktförtjänsten i dess helhet. Näst Storbritannien 
kommo i nämnda hänseende Tyska riket, Nederländerna och Frankrike. 
Även med hänsyn ti l l fartygsdräktigheten står Storbritannien långt framom 

1) Härtill kommer enligt Järnvägsstyrelsens berättelse om statens järnvägars förvaltning nnder år 
1912 summa inkomst av ångfarjetrafik å linjen Trälleborg-Sassnitz 854380 kr. och å linjen 
Malmö—Köpenhamn 286772 kr., vilka belopp ingå i Svenska Statsjärnvägarnes bruttoinkomster. 

2) Gibraltar, Monaco, Malta och Bulgarien. 
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alla andra länder, som varit föremål för vår inhemska handelsflottas operationer, 
men överträffas med avseende å antalet fartygsresor av såväl Danmark som 
Tyskland. 

De olika ländernas betydelse i förevarande hänseende inhämtas även av 
nedanstående tabell, där endast direkta resor av lastade svenska fartyg från 
och till Sverige äro medräknade, så att från utrikes ort till annan ntrikes 
ort ankomna lastade fartyg samt av dem intjänta fraktbelopp, vilka ingå i 
tabellen å föregående sida, här nedan äro uteslutna. 

Vid en jämförelse mellan tonnaget och bruttofrakterna är att märka, att 
specificerade fraktuppgifter saknas för resor i tidsbefraktning, att fartyg 
med genomgående last både vid ankomst och avgång upptagits såsom 
lastade, även om frakt förekommit endast i endera riktningen, samt a t t 
lastade fartyg med hela sitt tontal ingå i beräkningen även i alla de fall, då 
blott en större eller mindre del av fartygens dräktighet varit upptagen av last. 

Storbritanniens ställning som huvudort för den svenska sjöfartsnäringens 
utbyte av fraktfarten på olika länder framträder här ännu skarpare än i 

1) Gibraltar och Bulgarien. 
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föregående tablå, i det att varutransporten med svenska fartyg mellan be
rörda land oeh Sverige visat sig hava under redogörelseåret inbringat 29.3 
millioner kronor eller 44.53 % av det i tabellen redovisade beloppet. 

Sveriges reguljära transoceana ångbåtslinjer. 

För första gången meddelas härmed i berättelsen en kortfattad redogörelse 
över Sveriges reguljära transoceana linjer, vilka blivit utlagda â vidfogade 
karta. 

De rederier, som idka reguljär transoceanisk sjöfart och f. n. åtnjuta 
understöd av svenska staten äro Aktiebolaget Svenska Amerika Afexikolinjen, 
Rederiaktiebolagct Nordstjärnan, Aktiebolaget Srenska Ostasiatiska kompaniet 
samt Hederiaktiebolagct Transatlantic. 

Aktiebolaget Scenska Amerika Mexikolinjcn, vars styrelse har sitt säte i 
Göteborg, har jämlikt sin bolagsordning till syfte att medelst ångfartyg 
(motorfartyg) upprätthålla regelbunden förbindelse mellan Sverige samt 
Nordamerikas Förenta Stater och Mexiko, ävensom eventuellt Västindien. 
Dess inbetalda aktiekapital är 1.4 miljoner kr. At bolaget beviljades av 1912 
års riksdag ett anslag a 600000 kronor., som under vissa villkor skulle 
utgå med 50000 kr. pr fartyg och år, dock sammanlagt högst 150000 kr. 
åren 1912 och 1913 samt högst 150000 kr. vart och ett av aren 1914. 1915 och 
1916. För år 1913 anvisades på extra stat ett belopp av 150000 kr., ined 
rätt för Kungl. Maj:t a t t därav redan under år 1912 tor ändamålet disponera 
högst 50000 kr. Även för vartdera av åren 1914 och 1915 har riksdagen 
av det förut beviljade anslaget anvisat ett belopp av 150000 kr. Bolaget 
disponerade under redogörelseåret en ångare, Texas, om 3 954 brutto- och 
2973 nettoton samt med en maskinstyrka av 1800 indikerade hästkrafter. 
Dess route var Göteborg—Kristiania—Stavanger—Newport News—Vera 
Cruz—Tampico—Gal veston—New Orleans—Stavanger—Kristiania—Göteborg. 

Rederiaktiebolaget Nordstjernan, vars styrelse har sitt säte i Stockholm, 
uppehåller regelbunden ångfartygsförbindelse mellan Sverige och Syd
amerika. Bolagets inbetalda aktiekapital utgör 7 miljoner kr. Ät det
samma beviljades år 1906 ett understöd av 510 000 kr. för åren 1906—1910. 
Sedan riksdagen anvisat de å åren 1906—1908 belöpande andelar av nämnda 
anslag, beviljade 1908 års riksdag ett tilläggsunderstöd för åren 1908—1910 
av 145 000 kr., därav för 1909 anvisades ett belopp av 120 000 kr. med rätt 
för Kungl. Maj:t a t t av sistnämnda belopp åt bolaget under år 1908 utan-
ordna 60 000 kr. Därefter anvisade 1909 års riksdag för ändamålet för 1910 
de återstående beloppen av båda de beviljade anslagen. Är 1910 erhöll bo
laget ett ytterligare anslag av 500 000 kr. för åren 1911—1915 i och för uppe
hållande av nämnda trafik, varav för vartdera av åren 1911—12 anvisats 
ett belopp av 110 000 kr., för vartdera av åren 1913—14 ett belopp av 
100 000 kr. samt för år 1915 80 000 kr. Bolaget disponerade under år 1912 
12 ångfartyg och 1 motorfartyg. 
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Av dessa fartyg gingo följande sex ångfartyg under år 1912 i reguljär 
fart mellan Sverige och Brasilien—La Plataländerna: 

Den reguljära routen för de i transoceanisk fart gående ångarna är: 
Stockholm — Göteborg - - Kristiania—Rio de Janeiro —Santos — Montevideo— 
Buenos Aires och därifrån tillbaka. 

Åt Aktiebolaget Svenska Östasiatiska kompaniet, vars styrelse har sitt säte 
i Göteborg och vars inbetalda aktiekaptal är 2 miljoner kr., tilldelades av 
1907 års riksdag ett anslag av högst 1 850 000 kr., varav för åren 1907 och 
1908 anvisades ett belopp av högst 470 000 kr. Av anslaget anvisade 1908, 
1909 och 1910 års riksdagar för vart och ett av åren 1909, 1910 och 1911 
ett belopp av högst 370 000 kronor samt 1911 års riksdag ett belopp av högst 
270 000 kr. Understödet var avsett att betäcka de stora kostnader, varmed 
passerandet av Suezkanalen är förenat utgörande, förutom egentliga kanal
avgifter, fyr- och bakavgifter, utgifter för sundhetspass och sanitära avgifter, 
avgifter för tull- och hamnklarering samt avgifter för lotsning under natten 
i Port Saids hamn. 1911 års riksdag beviljade bolaget ytterligare ett anslag 
på 985 000 kr., som tillsammans med besparingarna frän det förut beviljade 
anslaget å 1850 000 kr., uppgående för åren 1907—1912 till 470 000 kr., 
skulle utgå med belopp, motsvarande för tiden 1/8 1912—31/i2 1915 60 % av 
kostnaderna för fartygens passerande av Suezkanalen, för år 1916 55 % och 
för år 1917 50 % av samma kostnader, dock sammanlagt ej överstigande för 
tiden den Vs—31 .'is 1912 30 000 kr., för vart och ett av åren 1913, 1914 och 
1915 300 000 kronor, för år 1916 275 000 kr. och för år 1917 250 000 kronor. 

Bolaget har till uppgift att ensamt eller gemensamt med Aktieselskabet 
det 0stasiatiske Kompagni i Köpenhamn upprätthålla regelbunden ångbåts-
förbindelse mellan Sverige, eventuellt jämväl Danmark, å ena, samt Ostasien 
a andra sidan. Det minsta antalet ångare på denna trade skall vara 8, var 
och en om minst 6 000 ton död vikt. I \ n. disponerar bolaget över 6 ån
gare, nämligen: 

Ängarnas reguljära route är (Stockholm) Göteborg—Köpenhamn—Port 
Said—Singapore—Hongkong—Shanghai-Yokohama-Kobe-Moji-Vladivostok 
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och därifrån tillbaka. Eventuellt anlöpas också andra hamnar, såsom S:t 
Petersburg, Rotterdam, Antwerpen, Saigon, Soe Soe och Yokaichi. 

Åt Rederiaktiebolaget Transatlatitic, vars styrelse har sitt säte i Göteborg 
och vars inbetalda aktiekapital är 15 miljoner kr., beviljades av 1912 års 
riksdag ett anslag å 300000 kr. för uppehållande under åren 1913, 1914 och 
1915 av regelbunden ångfartygsförbindelse mellan Sverige och Australien, 
vilket anslag skulle utgå med 100000 kr. för vart och ett av de tre nämnda 
åren. Riksdagen har också för vart och ett av åren 1913—1915 anvisat ett 
belopp av 100000 kr. av det ovannämnda anslaget. 

Bolaget disponerade under redogörelseåret 8 ångfartyg, nämligen: 

av vilka Australie, Hellenic, Indianic och Tasmanic sysselsattes â Australien-
linjen och de övriga å den av bolaget sedan år 1904 upprätthållna Svenska 
Syd-Afrika linjen. Australienlinjen utgår från Göteborg, anlöper Durban i 
Sydafrika, Fremantle, Adelaide, Melbourne och Sydney i Australien. Hem
resan företages genom Suezkanalen. 

Syd-Afrikalinjen, som ej åtnjuter statssabvention, utgår frän Östersjön, 
anlöper Cape Town, Mossel Bay, Algoa Bay (Port Elizabeth), East London, 
Durban, Delagoa Bay (Lourenço Marques) och slutlossar i Beira. Vägen 
hem går över Karachi, Bombay eller Calcutta och Suezkanalen. 

En tabellarisk sammanfattning av ovan meddelade uppgifter om de belopp, 
som i form av statssubvention för olika år anvisats t i l l våra transoceana 
sjöfartslinjer, ter sig sålunda: 

1) Häri ingå 300000 kr. av de besparingar, som för åren 1907—1912 uppstått å de för linjens 
upprätthållande anvisade belopp. 
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Förutom av förenämnda fyra statssubventionerade rederiaktiebolag upprätt-
hålles även reguljär sjöfartsförbindelse mellan Sverige och transoceana länder 
av The South African Trading Company Ltd (Aktiebolaget Sydafrikanska 
Handelskompaniet). Detta bolags styrelse har sitt säte i Stockholm, och dess 
aktiekapital nppgâr till 1 050 000 kr. Den trade, som av bolaget upprätt-
hålles, sammanfaller med Rederiaktiebolaget Transatlantics svenska Syd-
Afrikalinje, â vilken nämnda två svenska bolag jämte ett danskt och ett norskt 
samarbeta. 

D) Sjöfarten i rikets hamnar och kanaler 
(enligt uppgifter från vederbörande direktioner samt från tullverket). 

I tab. 20 meddelas detaljerade uppgifter angående rörelsen vid rikets hamnar 
och lastageplatser samt beloppen av de för fartyg erlagda avgifter, och torde 
i avseende â dessa redogörelser, vilka omfatta såväl segel- som ångfartyg 
om mer än 10 ton, ankomna och avgångna i in- eller utrikes fart, böra 
erinras dels att, enär desamma avgivas endast för hamnar och lastageplatser, 
där hamnumgälder eller grundpenningar utgå efter av Eders Kungl. Maj:t 
fastställd taxa, vissa företrädesvis mindre betydande hamnar saknas i för
teckningen, dels att i uppgifterna icke ingår den s. k. lokala hamntrafiken 
eller skeppsfarten inom de särskilda hamnområdena. 

Av fartyg, som enligt förenämnda tabell idkat sjöfart mellan inrikes orter, 
hava under är 1912 verkställts 120 389 resor med 12 771 784 ton i ingående 
och 122 756 resor med 13 518 534 ton i utgående fart, medan av fartyg, som 
gåt t i utrikes fart, från utrikes orter ankommit 34 179 fartyg om tillsammans 
14 222 563 ton och till utrikes orter avgått 32 328 fartyg med 13487 139 tons 
dräktighet. Härav framgår sålunda, a t t vid rikets hamnar och lastage
platser inrikes sjöfarten under år 1912 omfattat med avseende å fartygs
antalet 78.5 °/° och med hänsyn till dräktigheten 48.7 % av rörelsen i dess 
helhet, under det a t t utrikes sjöfartens andel i berörda trafik utgjort 
resp. 21.5 % och 51.3 %. Trafikens fördelning på de tvenne huvudslagen av 
fartyg inhämtas av följande tablå: 
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Här meddelade siffror utvisa, bland annat, at t av hela antalet fartyg 81.8 % 
varit ångbåtar och att av totala dräktigheten 93.6 % tillhört ångbåtsflottan. 

Till jämförelse med förhållandena i avseende å hamntrafiken under närmast 
föregående år meddelas följande översikt av antalet och dräktigheten för de 
till hamnarna och lastageplatserna ankomna fartyg: 

Denna översikt ådagalägger, at t den inrikes sjöfarten ökats beträffande 
fartygens antal, men minskats beträffande dräktigheten, och at t den utrikes 
sjöfarten ökats såväl beträffande fartygens antal som dräktighet i jäm
förelse med föregående år. Minskningen utgjorde för inrikes farten 89995 ton 
och ökningen för utrikes farten 3259360 ton ; i fartygsantalet har däremot 
varit en ökning för såväl den inrikes som den utrikes farten med resp. 216 
och 3 788 fartyg. Trafiken i dess helhet har sålunda ökats med 4004 fartyg 
och 3169365 ton. 

Beträffande trafiken i de särskilda hamnarna hade år 1912 nedan anförda 
platser a t t uppvisa de högsta tontalen för i såväl in- som utrikes fart an
komna fartyg, varvid, t i l l förklaring av det påfallande ringa tontalet för de 
till Göteborgs hamn i inrikes fart ankomna fartygen, må framhållas, a t t den 
för nämnda stad avgivna redogörelsen icke omfattar andra än saltsjövägen 
ankomna och avgångna fartyg samt att, i fråga om inrikes fart, uppgifter 
ej meddelas vare sig beträffande fartyg, som trafikera hamnområdet från 
eller till ort inom Göteborgs tullkammardistrikt, eller fartyg med dräktighet 
om 10—15 ton: 

3*—131909. Sjöfart 1912. 
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De närmaste i ordningen följande hamnarna med ett tontal uppgående till 
minst 200000 voro: Västervik, Visby, Örnsköldsvik, Ystad, Kristianstad 
(Ahns), och Karlshamn. 

Enligt i tab. 23 meddelade, genom Generaltullstyrelsen erhållna upplys
ningar har antalet utländska fartyg, som deltagit i kustfart och varuforsling 
mellan svenska hamnar, räknat efter de avgångna, under år 1912 utgjort 473. 
Deras samfällda dräktighet har uppgått till 67956 ton, och hava de tillhört 
nedanstående nationaliteter: 

Beloppet av de vid hamnar och lastageplatser uppburna avgifter för fartyg 
(inkl. båtar och pråmar) samt grundpenningar har år 1912 och närmast före
gående fem år utgjort i kronor: 
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I jämförelse med förhållandena år 1911 har under redogörelseåret, enligt 
vad förestående siffror utvisa, inträtt en ökning uti ifrågavarande avgifter 
av inalles 137 945 kronor, motsvarande 500 %. 

Rörande beloppen av de i rikets städer och köpingar uppburna hamnav-
gifter för varor innehåller tab. 21 detaljerade uppgifter. För riket i dess 
helhet uppgingo dessa umgälder år 1912 och närmast föregående fem ar till 
följande belopp i kronor: 

Såsom härav framgår, hava ifrågavarande avgifter sedan 1911 ökats med 
266448 kronor eller 7.37 %. 

Då det på grund av det för redogörelseåret ännu gällande nådiga brevet 
den 22 december 1875 icke åligger kollegium att i sin årliga sjöfartsberättelse 
upptaga specificerad förteckning å kvantiteten av de uti städers och kö
pingars hamnar lossade och lastade varor, som utgöra varje orts förnämsta 
omsättningsartiklar, har även för denna årgång, såsom fallet varit från och 
med årgången 1875, dylik förteckning ur berättelsen uteslutits. 

Den i tab. 22 meddelade redogörelsen för skepps- och båtfarten å kanalerna 
i riket, vilken omfattar ångfartyg, segelfartyg, pråmar och timmerflottar, 
med särskilda uppgifter icke allenast om antalet fartyg, utan även, för så 
vitt ej kanalavgifterna beräknats efter annan grund äu tontalet, om far
tygens dräktighet m. m., utgör ett sammandrag av de summariska uppgifter, 
som det åligger varje direktion för kanal, för vars trafikerande avgifter er
läggas efter en av Eders Kungl. Maj:t fastställd taxa, a t t enligt fastställt 
formulär till kollegium insända. Under en följd av år intill 1884 med
delades därjämte i särskild tabell en specificerad förteckning à de varor, 
som å kanalerna fraktats. Men dels på grund av primäruppgifternas ofull
ständighet i berörda hänseende, dels med särskild hänsyn till den uppkomna 
frågan om vidtagande av åtgärder ledande till inskränkning i kostnaden för 
det statistiska trycket uteslöts, jämlikt nådigt medgivande, nämnda förteck
ning från och med år 1884 ur berättelsen, vilket även i denna årsberättelse 
är fallet. 

Av tabellen framgår, att rikets kanaler och slussar under år 1912 pas 
serats av 128907 st. fartyg och pråmar — varav 75214 ångfartyg, 18899 
segelfartyg och 34794 pråmar — samt dessutom av 6796 st. timmerflottar. 
De för såväl farkoster och flottar som varor influtna avgifterna uppgingo 
ti l l 1509867 kronor. 
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I ändamål att erhålla en jämförande översikt av trafikförhållandena å 
rikets kanaler under de sist förflutna åren hava i följande tablå för de far
leder, rörande vilka upplysning om där passerade fartygs dräktighet funnits 
att tillgå, i särskilda kolumner sammanförts årsuppgifter för år 1912 och 
medeltalsuppgifter för närmast föregående femårsperiod angående mätta far
tygs antal och dräktighet ävensom samfällda beloppen av de för fartygs-
och varutrafiken erlagda umgälder: 

Trafiken under redogörelseåret har i jämförelse med år 1911 å flere ka
naler varit i nedgående. Uppgående visa Stockholms sluss, Trollhätte, 
Dalslands, Härnösands, Tynderö, Eskilstuna nedre, Hjälmare, Åkers och 
Knappfors kanal samt Almarestäkets farled, om man tar hänsyn till resornas 
antal, samt Trollhätte, Dalslands, Örebro, Strömsholms vid Västervik, Eskils
tuna nedre, Hjälmare, Åkers och Knappfors kanal samt Almarestäkets far
led, om man t a r hänsyn till det sammanlagda tontal, som passerat kanalen. 
Då i ett och annat fall de passerade fartygens antal eller dräktighet minskats, 
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men beloppet av influtna avgifter stigit, medan i andra fall fartygsfrekvensen 
ökats, under det summan av uppburna umgälder minskats, så förklaras den 
bristande överensstämmelsen i berörda hänseende dels i någon mån av in
trädda förändringar i de för kanalernas begagnande fastställda taxor, dels 
ock därav, att uti inkomstbeloppen jämväl ingå avgifter för varor och tim-
merflottar samt avgifter för omätta fartyg och pråmar, vilka farkoster icke 
äro upptagna i tablån, där, såsom i det föregående omnämnts, endast till an
ta l och tontal angivna fartyg Unnas redovisade. 

E) Till statsmyndigheter redovisade sjöfartsavgifter. 

Till de i det föregående omnämnda sjöfartsavgifter — fartygs- och va-
ruavgifter i svenska hamnar samt kanal- och slussavgifter — komma några 
ti l l statsverket ingående eller åtminstone till statsmyndigheter redovisade 
sådana avgifter, nämligen lotsavgifter, om vilka närmare upplysning med
delas i tab. 24, fyr- och båkavgifter samt lastpenningar, för vilka redogö-
res i tab. 25, ävensom tonavgifter till sjömanshusen och till svenska försam
lingens i London kyrka, redovisade i tab.26. 

Lotsavgifterna hava under år 1912 uppgått till 1472 8-19 kronor, varav 
1 352 573 kronor (91-8;i) utgjort lotspenningar och 120 276 kronor (8-2 %) hem
vägsersättning. Största beloppet kommer på Sandhamns lotsplats med 94 366 
kronor, varefter närmast i ordningen följa Sundsvalls med 88 323 kronor, 
Oxelösunds med 77 687 kronor, Gävle med 72 298 kronor, Härnö med 60 457 
kronor, Göteborgs med 63 774 kronor, Stockholms med 03 535 kronor och 
Brännö med 59 780 kronor. För s v e n s k a fartyg hava erlagts 848 134 (57-G %) 
och för u t l ä n d s k a 624 715 (42-4 %). kronor. 

Fyr- och båkavgifter hava under redogörelseåret erlagts till ett samman
lagt belopp av 2180144 kronor, därav för s v e n s k a fartyg 997 471 och för 
u t l ä n d s k a 1182 673 kronor. 

Lastpenningarnas belopp uppgick 1912 till 758 952 kronor, nämligen 571 453 
kronor för inkommande och 187 499 kronor för utgående fartyg; erlagda av 
s v e n s k a fartyg voro därutav 402 633 kronor och av u t l ä n d s k a fartyg 
356 319 kronor. 

Tonavgifterna till sjömanshusen utgjorde under 1912 för s v e n s k a fartyg 
109 635 kronor och för u t l ä n d s k a fartyg 90 798 kronor eller tillsammans 
200 433 kronor; tonavgifterna ti l l svenska församlingens i London kyrka upp-
gingo samma år till 14 241 kronor. 

I nedanstående sammanställning lämnas en översikt över samtliga nyss
nämnda ti l l statsmyndigheter redovisade sjöfartsavgifter för åren 1911 och 
1912 med deras fördelning på svenska och utländska fartyg under sist
nämnda år: 
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Summan av dessa sjöfartsavgifter har sålunda ökats från år 1911 med 
380995 kronor eller 8.97 %. 

Kollegiet far i övrigt hänvisa ti l l härvid fogade tabeller samt till de 
uppgifter angående rikets sjöfart, som förekomma i konsnlsberättelserna, 
vilka för år 1912 offentliggjorts i den av Sveriges allmänna exportförening 
utgivna tidskriften »Svensk Export». 

Stockholm den 16 mars 1914. 

Underdånigst 

K. A. FRYXELL. 

KARL KEY-ÅBERG. 

O. E. Apelqvist. 
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Résumé. 
La marine marchande de la Suéde se composait, à la fin de l'année 1912. de 2 793 navires, 

jaugeant 80Ö 386 tonneaux nets, dont 1 539 navires à voiles, jaugeant lf)3 827 tonneaux, et 1 254 
navires à vapeur de 651559 tonneaux nets.1) Les navires jaugeant an-dessous de 20 tonneaux 
nets n'y sont pas compris. 

Comparée à l'année précédente la marine marchande en 1912 présente un accroissement total 
de 35 navires et de 40 318 tonneanx nets. 

»Si, pour donner un aperçu succinct de la capacité de transport des navires, tant à voiles qu'à 
vapeur, on les divise en trois catégories de tonnage lirut, cette répartition s'établit dans les pro
portions suivantes: 

Le tonnage moyen était de 117 tonneaux bruts pour un navire à voiles et de 738 tonneanx 
brnts ponr un navire à vapeur. 

Depuis longtemps Gothembourg est notre ville la plus riche en navires. Elle possède 22 navires 
à voiles jaugeant 7 486 tonneanx et 266 bateaux à vapeur représentant nn jaugeage total de 
193 882 tonneaux. Après Gothembourg vient Stockholm, qui dispose de 24 voiliers jaugeant ensem
ble 2 643 tonneaux et de 250 vapeurs jaugeant 148 643 tonneaux. 

La plus grande partie de la marine marchande, savoir 1644 navires d'un tonnage total de 
720 864 tonneanx, était engagée, pendant l'année 1912, dans la navigation internationale entre la 
Suède et l'étranger ou bien entre les pays étrangers, tandis que 937 navires de 71674 tonneaux 
étaient occupés exclusivement par la navigation entre les ports suédois. 

Quant aux matériaux de construction, les navires se groupaient ainsi qu'il suit: 

Le mouvement maritime entre la Suéde et l'étranger, constaté par les entrées et les sorties 
des navires des diverses nations dans les ports suédois, avait en 1912 l'étendue qne montre le 
tableau suivant: 

1) D'après la règle allemande, dont on se sert en Suède pour le jaugeage depuis le 1'" avril 1881, 
tandis que la règle anglaise était employée avant ce temps. 
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Le tonnage considérable et le grand nombre des navires partis avec chargement en comparaison 
avec le tonnage et le nombre des navires arrivés chargés démontrent qne l'exportation de la Snède 
consiste, à titre principal, en marchandises pesantes et volumineuses, comme les métaux et les bois. 

Le trafic le pins considérable a eu lieu dans les ports énumérés ci-dessous: 

Abstraction faite du trafic principalement local des ports du Sund (Malmö et Hälsingborg) avec 
le Danemark, on peut dire que les plus grandes villes du Royaume sont, en même temps, les 
ports les plus importants en ce qui concerne la navigation internationale; évidemment la naviga
tion des ports suédois de la Baltique gravite vers Stockholm, celle des ports de l'ouest vers 
Gothembourg. 

En tenant compte exclusivement du tonnage, à peu près la moitié (48.49 %) des navires arrivés 
et partis étaient suédois. Parmi les pavillons étrangers, le danois occupait la première place 
(18.94 %), suivi par l'allemand (13.16 %), le norvégien (7.84 %), l'anglais (5.74 %), le finnois (3.07 %), 
le hollandais (l.90 %), etc. 

Les pays avec lesquels la Suède entretient les relations maritimes les plus fréquentes sont, d'après 
les données statistiques ponr l'année 1912, l'Allemagne, le Danemark et la Grande-Bretagne, qui 
réunis représentent près de 4/5 du trafic total. On eu jugera par les chiffres suivants, indiquant 
les pays auxquels les navires ont été destinés et d'où ils sont arrivés: 

1) Dont 3145839 tonneaux résultant du trafic avec le Danemark. — 2) Dont 2278063 tonneaux ré
sultant du trafic avec le Danemark. 
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La navigation suédoise dans les ports étrangers avait, en 1912, l'étendue suivante: 

Le montant des frets bruts, gagnés en 1912 par les navires suédois employés à la navigation 
étrangère, ressort du tableau qui suit: 

4*—131909. Sjöfart 1912. 





TABELLER. 

1—131909. Sjöfart år 1912. 



2 

Tab. 1. Svenska handelsflottans fartyg om 20 ton 
Anm. Såväl i denna som följande tabeller förstås 



3 

och däröver jämte dess ökning och minskning år 1912. 
med ton, där icke annorlunda angives, nettoton. 



4 

1) Ändrad till pråm. — 2) Därar 3 på 453 ton ändrade till pråmar. 



5 



6 



7 



8 

1) Andrad till pråm. — 2) Avfört såsom undermåligt. — 3) Därav en om 133 ton ändrad till pråm. 



9 



10 



11 



12 

1) Därav 1 på 249 ton ändrad till pråm. — 2) Andrad till pråm. - 3) Avfört såsom undermåligt. 



13 



14 



15 



16 

1) Andrad till pråm. 



17 

2—131909. Sjöfart år 1912. 



18 



19 



20 



21 



22 

Tab. 2. Svenska handelsflottans fartyg om 20 ton och 
Anm. I denna tabell för-



23 

däröver, fördelade i dräktighetsgrupper, vid 1912 års slut. 
stås med ton bruttoton. 



24 



25 



26 



27 



28 



29 



30 



31 



32 



33 

3—131909. Sjöfart år 19l2. 



34 



35 



36 



37 



38 

Tab. 3. Användningen av svenska handelsflottans 
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fartyg om 20 ton och däröver år 1912. 

1) Här redovisas endast sådana fartyg, som äro införda i fartygsregistret. 
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42 



43 



44 



45 



46 



47 
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Tab. 4. Uppgifter om byggnadsmaterialet för svenska 
Anm. I denna tabell för-
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handelsflottans fartyg om 20 ton och däröver vid 1912 års slut. 
stås med ton bruttoton. 

4—131909. Sjöfart år 1912. 
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Tab. 5. Svenska handelsflottans fartyg om 20 ton och däröver vid 1912 års slut, för-
Anm. Angående beloppet av den inkomst av rederirörelse, för vilken de särskilda delägarne i handels-

bevillning uppskattade, hava inga uppgifter 

1) Därav tillhör 1 fartyg om 156 ton Svenska staten och 2 om 149 ton Stockholms stad. 
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delade efter rederier, ävensom för bevillning uppskattad inkomst av rederirörelse. 
bolag, andra aktiebolag än rederi-, ångfartygs- och ångbåtsaktiebolag samt partrederier varit för allmän 
kunnat erhållas; jfr textavdelningen. 
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1) Därav tillhör 1 fartyg om 731 ton Svenska staten och 1 om 177 ton Malmö stad. — 2) Därav tillhör 1 fartyg om 
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30 ton Landskrona stad. — 3) Tillhör Ystads stad. — 4) Tillhöra Statens järnvägar. 
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1) Därav tillhöra 2 fartyg om 392 ton Göteborgs stad. — 2) Tillhör Kungälvs stad. 



55 



56 



57 



58 

Tab. 6. Fartygsbesättningar, i genomsnitt för seglationstiden, å de i handels
sjöfart år 1912 använda, svenska handelsflottan tillhöriga fartyg om 

20 ton och däröver. 
Anm. Beträffande 5 segelfartyg och 4 ångfartyg hava uppgifter om (användning och) besättning ej 

kunnat erhållas; jfr tab. 3. 
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60 



61 
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Tab. 7. Översikt av sjöfarten år 1912 
I. Ankomna 
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mellan Sverige och främmande länder. 
fartyg. 



64 

I I . Avgångna 



65 

fartyg. 

5—131909. Sjöfart år 1912. 
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Tab. 8. Översikt av de år 1912 till Sverige ankomna 



67 

och från Sverige avgångna fartygens nationalitet. 



68 

Tab. 9. Sjöfarten mellan Sverige och främmande länder 
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år 1912, med angivande av fartygens nationalitet. 



70 



71 



72 



73 



74 



75 



76 



77 



78 



79 
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Tab. 10. Antalet, dräktigheten och nationaliteten av de från utrikes orter 



81 

till särskilda tullkammardistrikt i riket år 1912 direkt ankomna fartyg. 

6—131909. Sjöfart år 1912. 



82 



83 



84 



85 



86 



87 



88 

1) Siamesiskt. — 2) Kanadensiskt. 



89 



90 
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Tab. 11. Antalet, dräktigheten och nationaliteten av de från särskilda 
tullkammardistrikt i riket till utrikes orter år 1912 avgångna fartyg. 



92 



93 



94 



95 



96 
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7—131909. Sjöfart år 1912. 
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1) Siamesiskt. — 2) Därav 1 siamesiskt fartyg om 2536 ton och 1 argentinskt fartyg om 2057 ton. — 



99 

3) A r g e n t i n s k t . — 4) K a n a d e n s i s k t . 
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Tab. 12. De främmande länder från vilka och de tullkammar-

1) Utom i anmärkta fall hava fartygen ankommit frän hamn vid Östersjön. — 2) Därav från hamn vid Svarta 
om 9129 ton. — 5) Därav från hamn vid Svarta havet 7 om 16948 ton. — 6) Därav från hamn vid Svarta 
1 om 123 ton. — 9) Därav från Färöarna 1 om 110 ton. 
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distrikt i riket till vilka fartyg år 1912 direkt ankommit. 

havet 1 om 2121 tou. — 3) Därav från Island 2 om 327 ton. — 4) Därav frän hamn vid Svarta havet 4 
havet 8 om 14275 ton. — 7) Därav från hamn vid Svarta havet 1 om 1599 ton. - 8) Därav från Island 



102 

1) Från Island. — 2) Därav från Island 11 om 2 9 0 6 ton. — 3) Därav från Island 1 om 375 ton. — 
om 4 3 3 2 ton. 
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4) Därav från Island 2 om 6380 ton. — 5) Därav från Färöarna 1 om 234 ton. — 6) Därav från Island 16 



104 



105 
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1) Utom i anmärkta fall hava fartygen ankommit från hamn vid Medelhavet. — 2) Från hamn vid Atlanten. 
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— 3) Därav från hamn vid Atlanten 2 om 2024 ton. — 4) Därav från hamn vid Atlanten 3 om 4335 ton. 
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1) Utom i anmärkta fall hava fartygen ankommit från Tunisien. — 2) Utom i anmärkta fall hava fartygen 
— 5) Från Rumänien. — 6) Från Algeriet. — 7) Från Grekland. — 8) Därav från Algeriet 1 om 882 ton. — 
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ankommit från Brittiska Indien. — 3) Från Europeiska Turkiet. — 4) Därav från Algeriet 1 om 2664 ton. 
9) Från Kanarieöarna. — 10) Frän Japan. 
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1) Utom i anmärkta fall hava fartygen ankommit från Amerikas Förenta Stater. — 2) Därav från Argentina 2 
5884 ton. — 6) Från Chile. — 7) Därav från Argentina 2 om 5431 ton.— 8) Därav från Argentina 23 om 
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om 4967 ton. — 3) Från Argentina. — 4) Därav från Chile 1 om 1633 ton. — 5) Därav frän Argentina 2 om 
65345 ton och från Mexiko 2 om 6270 ton. — 9) Därav från Argentina 1 om 2815 ton. 
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Tab. 13. De tullkammardistrikt i riket från vilka och de 

1) Utom i anmärkta fall hava fartygen avgått till hamn vid Östersjön. — 2) Därav till hamn vid Svarta 
Svarta havet 4 om 7786 ton. — 5) Därav till hamn vid Svarta havet 2 om 5419 ton. — 6) Därav till hamn 
vid Ishavet 1 om 260 ton. — 9) Därav till hamn vid Svarta havet 2 om 4061 ton. 
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främmande länder till vilka fartyg år 1912 avgått. 

havet 1 om 2 0 0 0 ton. — 3) Därav till hamn vid Svarta havet 1 om 2 1 2 6 ton. — 4) Därav till hamn vid 
vid Ishavet 1 om 1 7 1 0 ton. — 7) Därav till hamn vid Svarta havet 3 om 5 8 3 4 ton. — 8) Därav till hamn 

8—131909. Sjöfart år 1912. 
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1) Därav till Island 2 om 647 ton. — 2) Därav till Island 1 om 304 ton. — 3) Därav till Island 4 om 
272 ton. — 6) Därav till Island 1 om 316 ton och till Färöarna 1 om 234 ton. — 7) Därav till Island 2 om 
om 490 ton. — 10) Därav till Island 3 om 911 ton. — 11) Därav till Island 1 om 59 ton. — 12) Därav till 
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612 ton. — 4) Därav till Island 1 om 119 ton. — 5) Darav till Island 17 om 1837 ton och till Färöarna 3 om 
322 ton och till Färöarna 1 om 110 ton. — 8) Därav till Island 5 om 1 0 7 0 ton. — 9) Därav till Island 4 
Island 2 om 92 ton. 
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117 
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1) Utom i anmärkta fall hava fartygen avgått till hamn vid Atlanten. — 2) Därav till hamn vid Medelhavet 
2 om 2056 ton. — 5) Därav till hamn vid Medelhavet 4 om 6 3 8 8 ton. — 6) Därav till hamn vid Medelhavet 
om 691 ton. — 9) Därav till hamn vid Medelhavet 4 om 3 3 8 3 ton. — 10) Därav till hamn vid Medelhavet 3 
13) Därav till hamn vid Medelhavet 3 om 2 2 7 8 ton. — 14) Därav till hamn vid Medelhavet 4 om 3 0 7 8 t o n . — 
17) Därav till hamn vid Medelhavet 1 om 689 ton. — 18) Därav till hamn vid Medelhavet 4 om 3 1 4 5 ton. 
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3 om 3184 ton. — 3) Därav till hamn vid Medelhavet 1 om 907 ton. — 4) Därav till hamn vid Medelhavet 
1 om 958 ton. — 7) Därav till hamn vid Medelhavet 1 om 956 ton. — 8) Därav till hamn vid Medelhavet 1 
om 2 360 ton. — 11) Därav till hamn vid Medelhavet 1 om 877 ton. — 12) Till hamn vid Medelhavet. — 
15) Därav till hamn vid Medelhavet 1 om 877 ton. — 16) Därav till hamn vid Medelhavet 6 om 4 407 ton. — 
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1) Utom i anmärkt» fall hava fartygen avgått till Marocko. — 2) Till Tunisien 1 om 1454 ton och till 
sien 1 om 1 602 ton och till Algeriet 1 om 707 ton. — 5) Till Algeriet. — 6) Till Grekland. — 7) Därav till 
Europeiska Turkiet. 
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Algeriet 1 om 886 ton. — 3) Till Tunisien 1 om 1 069 ton och till Algeriet 1 om 2 639 ton. — 4) Till Timi-
Tunisien 2 om 2 834 ton och till Alperiet 2 om 2 677 ton. — 8) Därav till Algeriet 3 om 3 859 ton. — 9) Titt 
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1) Utom i anmärkta fall hava fartygen avgått till Portugisiska Östafrika. — 2) Till Japan. — 3) Till Franska 
Cypern 1 om 919 ton. — 6) Till Asiatiska Turkiet. — 7) Till Sundaöarna. — 8) Till Franska Västafrika 2 om 
2 om (5 273 ton. — 10) Till Persien. 
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Västafrika. — 4) Därav till Kanarieöarna 4 om 5 282 tou. — 5) Därav till Persien 1 om 3121 ton oeh till 
868 ton och till Kanarieöarna 16 om 21206 ton. — 9) Till Japan 17 om 55 218 ton och till Brittiska Indien 
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1) Utom i anmärkta fall hava fartygen avgått till Argentina. — 2) Till Brasilien. — 3) Därav till Amerikas 
34 173 ton, till Uruguay 1 om 1 387 ton och till Övriga Sydamerika 1 om 2 472 ton. — 5) Till Amerikas För-
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Förenta Stater 1 om 4 751 ton. — 4) Därav till Amerikas Förenta Staterr 5 om 15 694 ton. till Mexiko 11 om 
•enta Stater. — 6) Därav till Västindiska öarna 1 Dm 1 994 ton. 
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Tab. 14. De främmande länder från vilka och de tullkammardistrikt 

1) r tom i anmärkta fall hava fartygen ankommit från hamn vid Östersjön. — 2) Därav från Irland 6 om 
— 5) Därav frän hamn vid Svarta havet 5 om 12 083 ton. — 6) Därav från hanm vid .Svarta havet (5 om 10 263 
från Island 6 om 1 457 ton. 
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i riket till vilka svenska fartyg år 1912 direkt ankommit. 

1 8 6 3 ton. — 3) Därav från Island 1 om 375 ton. — 4) Därav från hamn vid Svarta havet 2 om 4 284 ton. 
ton. — 7) Diirav från hamn vid Svarta havet 1 om 1 5'J9 ton. — 8) Därav från Island 1 om 1^3 ton. — 9) Därav 
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9 — 131909. Sjöfart år 1912. 
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1) Utom i anmärkta fall hava fartygen ankommit från hamn vid Atlanten. — 2) Fråu hamn vid Medelhavet. 



131 

— 3) Därav från hamn vid Medelhavet 4 om 4 240 ton. — 4) Därav frän hamn vid Medelhavet 3 om 2 £45 ton. 
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1) Utom i anmärkta fall hava fartygen ankommit frän Tunisien. — 2) Utom i anmärkta fall hava fartygen 
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ankommit från Brittiska Indien. — 3) Från Algeriet. — 4) Därav från Algeriet 1 om 882 ton. — 5) Från Japan. 
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1) Utom i anmärkta fall hava fartygen ankommit frän Amerikas Förenta Stater. — 2) Därav från Argentina 
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14 om 37 449 ton. 
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Tab. 15. De tullkammardistrikt i riket från vilka och de 

1) Utom i anmärkta fall hava fartygen avgått till hamn vid Östersjön. — 2) Därav till hamn vid Svarta 
Svarta havet 4 om 7 786 ton. — 5) Därav till hamn vid Svarta havet 1 om 2 901 ton. — 6) Därav till hamn 
9) Därav till hamn vid Svarta havet 2 om 4 061 ton. 
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främmande länder till vilka svenska fartyg år 1912 avgått. 

havet 1 om 2000 ton. — 3) Därå? till hamn vid Svarta havet 1 om 2126 ton. — 4) Därav till hnmn vid 
vid Svarta havet 3 om 5 834 ton. — 7) Till Norra Ishavet. — 8) Därav till Island 1 om 123 ton. — 
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1) Därar till Island 1 om 375 ton. — 2) Därav till Island 1 om 304 ton. — 3) Därav till Island 1 om 316 
om 911 ton. — 7) Därav till Island 2 om 92 ton. 
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ton. — 4) Därav till Island 4 om 940 ton. — 5) Därav till Island 2 om 355 ton. — 6) Därav till Island 3 
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141 



142 



143 
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1) Diir.iv till Egypten 1 om 2 664 ton, till Tunisien 1 om 1 454 ton och till Algeriet 1 om 886 ton. — 
3) Till Brittiska Sydafrika. — 4) Till Marocko. — 5) Därav till Egypten 2 om 3 698 ton, till Algeriet 1 om 
till Tunisien 1 om 1529 ton, till Brittiska Sydafrika 1 om 2 740 ton och till Mozambique 2 om 5 221 ton. 
ten 4 om 7 795 ton och till Algeriet 2 om 1 568 ton. — 10) Till Egypten. — 11) Till Europeiska Turkiet. 

http://Diir.iv
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2) Därav till Egypten 1 om 1 373 ton, till Algeriet 1 om 707 ton och till Mozambique 1 om 2 716 ton. — 
863 ton och till Mozambique 2 om 5 «29 ton. — 6) Till Grekland. — 7) Därav till Egypten 2 om 4 193 ton, 
— 8) Därav till Egypten 1 om 1 233 ton och till Brittiska Sydafrika 1 om 2 740 ton. — 9) Därav till Egyp-

10—131909. Sjöfart år 1912. 
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1) Samtliga fartyg hava avgått till Argentina. — 2) Till Japan. — 3) Till Cypern. — 4) Till Asiatiska Tnrkiet. 
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148 



TULLKAMMARE, 
TULLINSPEKTIONER 

OCH STATIONER i 

SVERIGE 





Svenska sjöfarten på utrikes orter 

år 1912 

enligt fartygsredarnes uppgifter 

(Tab. 16—19) 
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Tab. 16. Svenska sjöfarten med såväl segel- som ångfartyg på utrikes 
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orter år 1912 enligt därom från fartygsredare meddelade uppgifter. 
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1) Dessutom har 1 fartyg om 866 ton anlnpit för kolning. — 2) Dessutom har 1 fartyg om 1 157 ton anlnpit 
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för haveri. 
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1) Dessutom har 1 fartyg om 1092 ton anlupit för kolning. — 2) Dessutom hava 11 fartyg om 2 708 ton 
från Sverige till Köpenhamn representerande ett tonnage av 549 712 ton. 4) Därav har 1 svensk järnvägsfärja 
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anlnpit för kolning och 1 om 1 345 ton för reparation. 3) Därav har 1 svensk järnvägsfärja gjort 752 resor 
gjort 753 resor från Köpenhamn till Sverige representerande ett tonnaae av 550 443 ton. 



158 

1) Dessutom har 1 fartyg om 953 ton anlupit för reparation. 
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160 
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11—131909. Sjöfart år 1912. 
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1) Dessutom hava 6 fartyg om 2792 ton anlupit för kolning. 



163 



1 6 4 

1) Därav hava svenska järnvägsfärjor gjort 570 resor frän Sverige till Sassnitz med ett sammanlagt tönt a 
sammanlagt tonnage av 804539 ton. — 3) Dessntom hava 2 fartyg om 494 ton aalupit för kolning. 
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av 803 130 iOD. — 2) Därav hava svenska järnvägsfärjor gjort 571 lastresor från Sassnitz till Sverige med ett 
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1) Dessutom faara 5 fartyg om 6 454 ton anlapit för kolning. 
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1) Dessutom har 1 fartyg om 3 077 ton anlnpit för kolning. — 2) Dessutom hava 3 fartyg om 3148 
lupit för kolning. — 4) Dessutom har 1 fartyg om 104 ton anlnpit för kolning. — 5) Dessntom hava 4 fartyg 
tion. — 6) Dessutom har 1 fartyg om 2 607 ton anlnpit för kolning. — 7) Dessutom hava 15 fartyg om 36 903 
8) Dessutom har 1 fartyg om 1 315 ton anlnpit för kolning. 
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ton nnlnpit för kolnine och 1 om ï)20 ton för reparation. — 3) Dessutom hava 24 fartyg orn 63 610 ton au-
om 5 209 ton anlupit för kolnina;, 1 fartyg om 2 789 ton för dockning samt 3 fartyg om 2 363 ton för répara -
ton anlnpit för kolnirig, 1 fartyg om 2 517 ton för dockning samt 1 fartyg om 2 867 ton för reparation. — 
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1) Dessutom hava 4 fartyg om 6 534 ton anlupit f5r kolning. — 2) Dessutom hava 3 fartyg om 4 916 
fartyg om 1 7ti0 ton anlupit för kolning och 1 om 3 625 ton för order.—5) Dessutom har 1 fartyg om 2 614 
har endast besökts av 1 fartyg om 104 ton för kolning. 
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lon anlnpit för kolniDg. — 3) Dessutom har 1 fartyg om 973 ton anlnpit för kolning. — 4) Dessutom hava o 
ton anlnpit för haveri. — 6) Hamnen har endast besökts av 13 furtye om 23463 ton för kolning. — 7) Hamnen 
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1) Dessutom har 1 fartyg om 1 105 ton anlupit för reparation. — 2) Dessutom har 1 fartyg om 924 
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ton anlupit för reparation. 
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1) Dessutom kar 1 fartyg om 1 743 ton anlupit för kolning. — 2) Dessutom har 1 fartyg om 1 070 ton 
fartyg om 981 ton anlnpit för kolning. 
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anlnpit för kolning. — 3) Dessutom har 1 fartyg om 1324 ton aDlopit för dockning. — 4) Dessutom har 1 
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1) Dessutom har 1 fartyg om 1 144 ton anlupit for haveri. 
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12—131909. Sjöfart år 1912. 
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1) Dessutom har 1 fartyg om 1 105 ton anlupit för kolning. — 2) Dessutom hava 17 fartyg om 46 489 ton 
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anlnpit för koluiiiï. — 3) Dessutom hava 13 fartyg om 35 526 tou anlupit för koining. 
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1) Dessutom har 1 fartyg om 6o0 ton anlupit för haveri. — 2) Dessutom har 1 fartyg om 187(3 ton 
1 fartyg om 1047 ton anlupit för kolning och 1 om 404 ton för karantän. — 5) Dessutom hava 9 far-
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aulupit för order. — 3) Dessutom har 1 fartyg om • 614 tou aulupit för kolning. •— 4) Dessutom liar 
tyg om 22 73!) ton anlupit för kolning. 
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1) Dessutom hava 7 fartrg om '̂0 074 ton anlupit för kanalpassage. — 2) Hamnen har endast besökts av 
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5 fartyg om 1 3 9 8 2 ton för kanalpassaage. 
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1) Dessutom hava 15 fartyg om 20144 ton anlupit för kolning. — 2) DesBntom hava it fartyg om 
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2 5 5 3 6 ton anlopit för kolning. 
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1) Dessutom har 1 fartyg om 2 601 ton anlupit för kolning. — 2) Dessutom hava 3 fartyg om 8 875 ton 
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anlnpit för kolniug. — 3) Hamnen har endast besökts av 1 fartyg om 3 087 ton för order. 
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l) Hamnen har endast hesökts av 1 fartyg om 2 867 ton för kolning. 
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1) Hamnen har endast besökts av 1 fartyg om 3 291 ton för kolning. — 2) Dessutom har 1 fartyg oui 
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2297 ton anlupit för kolning och 1 om 2584 ton för reparation. 
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1) Ön har endast besökta av 2 fartyg om 1 499 ton för order. 
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13—131909. Sjöfart år 1912. 
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1) Dessutom har 1 fartyg om 2 63S ton anlupit för kolning. 
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1) Hamnen har endast besökts av 2 fartyg om 7 250 ton för kolning. 
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Tab. 17. Svenska sjöfarten med ångfartyg på utrikes orter 
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år 1912 enligt därom från fartygsredare meddelade uppgifter. 
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l) Därav har en svensk järnvägsfärja gjort 752 resor frän Sverige till Köpenhamn representerande ett ton-
senterande ett tonnage av 550 443 ton. 
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nage av 549 712 ton. — 2) Därav har 1 svensk järnvägsfärja gjort 753 resor frän Köpenhamn till Sveriïe renre-
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1) Därav hava svenska järnvägsfärjor gjort 570 resor frau Sverige till Sassnitz, med ett sammanlagt tontal av 
manlagt tontal av 804 539 ton. 
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803130 ton. — 2) Därav hava svenska järnvägsfärjor gjort 571 lastresor från Sassnitz till Sverige med ett sam-

14—131909. Sjöfart år 1912. 
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15—131909. Sjöfart år 1912. 
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Tab. 18. Trafiken med svenska ångfartyg i utländska hamnar år 1912. 
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16—131909. Sjöfart år 1912. 
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Tab. 19. År 1912 av svenska fartyg i utrikes fart intjänta bruttofrakter 
enligt därom från fartygsredare meddelade uppgifter. 
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17—131909. Sjöfart år 1912. 
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Tab. 20. Till rikets hamnar och lastageplatser år 1912 ankomna och därifrån avgångna 

l) Endast lastade fartyg äro upptagna i redogörelsen- — 2) Uppgifterna angående segelfartyg avse endast lastade fartyg. — 
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fartyg om mer än 10 ton samt uppburna hamnavgifter för fartyg och grundpenningar. 

3) Inga hamnavgifter hava under året erlagts. — 4) Kör ângfart\i: b:<ia iniia hniniiavgiftcr erlairtj. 

18—131909. Sjöfart år 1912. 



274 

1) Tontalet avser det lossade tonmisret. 
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l) Inga fartyg över 10 ton hava under firet trafikerat hamnen. — 2) Därav danska ängfiirjorna å linjen Hälsingborg—Hälsingör 
resor om 999119 ton. — 4) Därav ångfärjorna a linjen Malmö—Köpenhamn med 1505 resor om 999253 ton. — 5) DäTav 
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med 3 737 resor om 9 9 5 0 9 8 ton. — 3) Därav svenska och danska ångfariorna å linjen Malmö—Köpenhamn med 1 5 0 5 
svenska och preussiska statsbanornas ångfärjor med 1 138 resor om 1 531 464 ton. 
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1) luga fartyg ;iver 20 ton liasa under året brsukt liaimien. — 2) l'ppprifteriia från Got'bort; omfatta endast fartyg av mer 
Vänern. — 3) Inga hainmu gifter hava under året trlaats. 
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än 15 tons dräktighet. vilka Ealtsjövägen ankommit till eller avträtt från hamnområdet, iltlunda icke trafiken pli (iota lilv eller 
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1) Endast la-tnde fartyg äro upptagna i redogörelsen. — 2) Fuga fartyg över 10 ton hava under året besökt hamnen. — 
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3) Tontalet avser det lastade eller lossade tonnaget. — 4) Inga hanmavgifter hava erla^ts för fartys: i inrike> fart. 
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l) Endast lastade fartyg iiro upptagna i redogörelsen. — 2) Tontalet avser det lastade och lossade tonnaget. — 3) Inga 
uppgiftslämnare ej kunnat erhållas, enär hamnargifterua utgå ej efter fartygens dräktighet. utan â den intagna lasten. 
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fartyg över 10 ton hava under året trafikerat hamnen. — 4) Uppgifter angående fartyaens cl riktighet hava av vederbörande 
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1) Tontalet avser det lastade tonuaget. — 2) Tontalet avser det lastade och lossade tonnaget. — 3) iDga fartyg över 10 ton 
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hava under året trafikerat hamnen. 
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1) Inga fartyg över 10 ton hava under året trafikerat hamnen. — 2) Inga hamnavgifter hava under året erlagts. — 
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3) Tontalet avser det lastade tonnaget. 
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Tab. 21. I rikets städer och köpingar år 1912 uppburna hamnavgifter för varor. 

1) För avgående varor erlägges ingen avgift. — 2) Hamnnvgifter för varor förekomma icke. — 3) För varor, som 
avgå till inrikes ort, erlägges ingen avgift. 
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1) Inga hamnavgifter för varor hava nnder året erlasçts. — 2) Härav för samtrafiksgods, som forslats medelst 
ångfärjan pa linjen Malmö—Köpenhamn 62 663:75 kr. 

19—131909. Sjöfart år 1912. 
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1) För varor, som avgå till inrikes ort. erlägges ingen avgift. — 2) Hamnavgifter för varor förekomma icke. 
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Tab. 22. Skepps- och båtfarten å kanalerna i riket år 1912 ävensom 

1) Tonnaget ej angivet. — 2) Inga fartyg hava under året trafikerat kanalen. — 3) Därav 97 omätta. — 
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beloppet av de för farkoster och varor uppburna kanal- och slussavgifter. 

4) Därav 315 omätta. 
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1) Tonnaget ej angivet. — 2) Såväl lastade som olastade. — 3) Inga fartyg hava nnder året trafikerat kanalen 
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Tab. 23. Utländska fartygs deltagande i kustfart och varuforsling mellan 
svenska hamnar år 1912. 

1) Därav 6 pråmar om 2 745 ton. — 2) Därav 2 pråmar om 914 ton. — 3) Samtliga pråmar. 
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1) Samtliga pråmar. — 2) Därav 1 pråm om 536 ton. — 3) Därav 18 pråmar om 8 133 ton. 
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Tab. 24. Lotsavgifterna och deras fördelning på svenska och utländska fartyg år 1912. 
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1) Av de vid Öresunds norra lotsplats betalda lotsavgifter, 17 871: 00 kr., har i följd av bestämmelse i ingången överenskom
melse om 8amlotsning mellan Öresunds norra lotsplats och Helsingörs lotseri till nämnda lotseri överlämnats ett belopp av 
132:43 kronor. 



304 

Tab. 25. Fyr- och båkavgifter 
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samt lastpenningar år 1912. 

20—131909. Sjofarl år 1912. 
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Tab. 26. Tonavgifter år 1912 till sjömanshusen och till svenska församlingens 
i London kyrka. 

A. Tonavgifter till sjömanshusen. 

B. Tonavgifter till svenska församlingens i London kyrka 


	Sjöfart : berättelse för år 1912
	Inledning
	Sjöfart : berättelse för år 1912
	Innehållsförteckning
	Text
	Underdånig berättelse
	Fransk résumé

	Tabellbilagor
	A) Sveriges handelsflotta
	Tab. 1. Svenska handelsflottans fartyg om 20 ton och däröver jämte dess ökning och minskning år 1912
	Tab. 2. Svenska handelsflottans fartyg om 20 ton och däröver, fördelade i dräktighetsgrupper,vid 1912 års slut
	Tab. 3. Användningen av svenska handelsflottans fartyg om 20 ton och däröver år 1912
	Tab. 4. Uppgifter om byggnadsmaterialet för svenska handelsflottans fartyg om 20 ton och däröver vid 1912 års slut
	Tab. 5. Svenska handelsflottans fartyg om 20 ton och däröver vid 1912 års slut, fördelade efter rederier, ävensom för bevillning uppskattad inkomst av rederirörelse
	Tab. 6. Fartygsbesättningar, i genomsnitt för seglationstiden, å de i handelssjöfart år 1912 använda, svenska handelsflottan tillhöriga fartyg om 20 ton och däröver

	B) Sjöfarten mellan Sverige och utlandet (enligt tullverkets uppgifter)
	Tab. 7. Översikt av sjöfarten år 1912 mellan Sverige och främmande länder
	I. Ankomna fartyg
	II. Avgångna fartyg

	Tab. 8. Översikt av de år 1912 till Sverige ankomna och från Sverige avgångna fartygensnationalitet
	Tab. 9. Sjöfarten mellan Sverige och främmande länder år 1912, med angivande avfartygens nationalitet
	Tab. 10. Antalet, dräktigheten och nationaliteten av de från utrikes orter till särskilda tullkammardistrikt i riket år 1912 direkt ankomna fartyg
	Tab. 11. Antalet, dräktigheten och nationaliteten av de från särskilda tullkammardistrikt i riket till utrikes orter år 1912 avgångna fartyg
	Tab. 12. De främmande länder från vilka och de tullkammardistrikt i riket till vilka fartyg år 1912 direkt ankommit
	Tab. 13. De tullkammardistrikt i riket från vilka och de främmande länder till vilka fartyg år 1912 avgått
	Tab. 14. De främmande länder från vilka och de tullkammardistrikt i riket till vilka svenska fartyg år 1912 direkt ankommit
	Tab. 15. De tullkammardistrikt i riket från vilka och de främmande länder till vilka svenska fartyg år 1912 avgått

	C) Svenska sjöfarten på utrikes orter (enligt fartygsredares uppgifter)
	Tab. 16. Svenska sjöfarten med såväl segel- som ångfartyg på utrikes orter år 1912
	Tab. 17. Svenska sjöfarten med ångfartyg på utrikes orter år 1912
	Tab. 18. Trafiken med svenska ångfartyg i utländska hamnar år 1912
	Tab. 19. År 1912 av svenska fartyg i utrikes fart intjänta bruttofrakter

	D) Sjöfarten i rikets hamnar och kanaler (enligt uppgifter från vederbörande direktioner samt från tullverket)
	Tab. 20. Till rikets hamnar och lastageplatser år 1912 ankomna och därifrån avgångna fartyg om mer än 10 ton samt uppburna hamnavgifter för fartyg och grundpenningar
	Tab. 21. I rikets städer och köpingar år 1912 uppburna hamnavgifter för varor
	Tab. 22. Skepps- och båtfarten å kanalerna i riket år 1912 ävensom beloppet av de för farkoster och varor uppburna kanal- och slussavgifter
	Tab. 23 . Utländska fartygs deltagande i kustfart och varuforsling mellan svenska hamnarår 1912

	E) Till statsmyndigheter redovisade sjöfartsavgifter
	Tab. 24. Lotsavgifterna och deras fördelning på svenska och utländska fartyg år 1912
	Tab. 25. Fyr- och båkavgifter samt lastpenningar år 1912
	Tab. 26. Tonavgifter år 1912 till sjömanshusen och till svenska församlingens i London kyrka


	Hamnar i europeiska farvatten, till vilka svenska ång- och segelfartyg om sammanlagt minst 1000 ton ankommit under år 1912 
	Sveriges reguljära transoceana ångbåtslinjer
	Tullkammare, tullinspektioner och stationer i Sverige

	Table des matières
	Texte
	Rapport au Roi
	Résumé en français

	Tableaux annexés
	A) Marine marchande en Suède
	Tabl. 1. Navires de la marine marchande en Suède jaugeant 20 tonneaux ou au-dessus, ainsi qu'accroissement et diminution de la marine, en 1912
	Tabl. 2. Navires de la marine marchande en Suède à la fin de l'année 1912, classés par catégories de tonnage
	Tabl. 3. Emplois de navires de la marine marchande en Suède jaugeant 20 tonneaux ou au-dessus, en 1912
	Tabl. 4. Matériaux de construction des navires existants à la fin de l'année 1912
	Tabl. 5. Navires de la marine marchande en Suède jaugeant 20 tonneaux ou au-dessus à la fin de l'année 1912, classés par armateurs, ainsi que revenus nets du mouvement de la navigation
	Tabl. 6. Équipages des navires de la marine marchande en Suède jaugeant 20 tonneaux ou au-dessus et employés dans la navigation marchande, en 1912

	B) Mouvement de la navigation entre la Suède et l'étranger
	Tabl. 7. Résumé de la navigation entre la Suède et l'étranger, en 1912
	I. Navires entrés
	II. Navires sortis

	Tabl. 8. Résumé, par pavillons, des navires entrés et sortis, en 1912
	Tabl. 9. Résumé, par pavillons, du mouvement de la navigation avec l'étranger, en 1912
	Tabl. 10. Nombre, tonnage et pavillons de navires qui, venant de l'étranger, sont entrés directement, en 1912, aux différentes circonscriptions douanières
	Tabl. 11. Nombre, tonnage et pavillons de navires, partant, en 1912, des différentes circonscriptions douanières pour l'étranger
	Tabl. 12. Répartition, par pays de provenance et de circonscriptions douanières, des navires entrés, en 1912
	Tabl. 13. Répartition, par pays de destination et de circonscriptions douanières, des navires sortis, en 1912
	Tabl. 14. Répartition, par pays de provenance et de circonscriptions douanières, des suédois entrés, en 1912
	Tabl. 15. Répartition, par pays de destination et de circonscriptions douanières, des suédois sortis, en 1912

	C) Mouvement de la navigation suédoise à l'étranger
	Tabl. 16. Mouvement de la navigation suédoise à l'étranger, tant à voiles qu'à vapeur, en 1912
	Tabl. 17. Mouvement de la navigation à vapeur suédoise à l'étranger, en 1912
	Tabl. 18. Nombre de navires à vapeur suédois entrés aus ports étrangers, en 1912
	Tabl. 19. Montant des frets bruts gagnés par des navires suédois à l'étranger, en 1912

	D) Mouvement de la navigation dans les ports et sur les canaux
	Tabl. 20. Nombre et tonnage des navires jaugeant au-dessus de 10 tonneaux qui sont entrés dans les ports de la Suède ou qui en sont sortis, ainsi qu'un résumé des droits de port perçus, en 1912
	Tabl. 21. Droits de port perçus pour marchandises dans les villes et dans le bourgs, en 1912
	Tabl. 22. Mouvements maritimes sur les canaux de la Suède ainsi qu'un résumé des péages des canaux et droits d'écluse perçus pour navires et marchandises, en 1912
	Tabl. 23. Participation des navires étrangers au cabotage et an transport de marchandises entre les ports de la Suède, en 1912

	E) Droits de navigation perçus par l'État
	Tabl. 24.Droits de pilotage, avec indication du contingent respectif des navires suédois et étrangers, en 1912
	Tabl. 25. Droits de phares et droits de tonnage, en 1912
	Tabl. 26. Droits de tonnage attribués aux bureaux d'enregistrement des équipages decommerce et à l'église suédoise à Londres, en 1912





