


Sjöfart : berättelse för år 1916. – (Sverige officiella statistik). 
Digitaliserad av Statistiska centralbyrån 2012. 
 

urn:nbn:se:scb-sjofart-1916 
 

 
 

 

INLEDNING  

 
TILL 

 

Sjöfart: [en sammanfattning] / Statistiska centralbyrån. – 

Stockholm, 1913-1988. - (Sveriges officiella statistik). 

Täckningsår: 1911-1989. 

1913-1961 utgiven av Kommerskollegium. 

1911-1949 med innehållsförteckning och sammanfattning på franska. 

1950-1988 med innehållsförteckning och sammanfattning på 

engelska. 1952-1988 med parallelltitel på engelska: Navigation. 

1984-1988 med undertitel: En sammanfattning av Sjöfarten åren 

1972-1984 – 1972-1988. 

Föregångare:  

Bidrag till Sveriges officiella statistik. E, Sjöfart. 

Kommerskollegii underdåniga berättelse för år ... – Stockholm,  

1897-1912. 

Täckningsår: 1895-1910. 

 

Efterföljare: 

Statistiska meddelanden. Serie T, Transport och kommunikationer / 

Statistiska centralbyrån. – Stockholm : 1969-1999. – (Sveriges officiella 

statistik).  

Täckningsår: 1969-1999. 

 

Översiktspublikation: 

Historisk statistik för Sverige. Statistiska översiktstabeller : kapitel III. 



SVERIGES OFFICIELLA STATISTIK 

SJÖFART 
BERÄTTELSE FÖR ÅR 1916 

AV 

KOMMERSKOLLEGIUM 

STOCKHOLM 1918 

KUNGL. BOKTRYCKERIET. P. A. NORSTEDT & SÖNER 

180981 





TILL KONUNGEN. 

Jämlikt sin instruktion får kommerskollegium härmed i underdånighet över
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A) Marine marchande. 

Tabl. 1. Navires et chalands enregistrés de la marine marchande suèdoise jaugeant 20 ton
neaux et au-dessus, au début et à la fin de l'année 1916 2 

Col. 1: domicile (I toute la Suède, I I toutes les villes suédoises, III Stockholm, IV 
Gothembourg, V Hälsingborg, VI la campagne): navires an début de l'année; accrois
sement pendant l'année: navires construits en Suède, acquis de l'étranger, accroisse
ment par reconstruction ou rejaugeage, par changement de l'espèce du navire, par re
stauration, accroissement total; diminution pendant l'année: navires péris, condamnés ou 
démolis, passés à l'étranger, diminution par reconstruction uo rejaugeage, par change
ment de l'espèce du navire, diminution totale; navires à la fin de l'année; déplace
ment pendant l'année entre des ports suédois; col. 2—4: navires & vapeur: nombre 
(col. 2), tonnage brut (col. 3) et tonnage net (col. 4); col. 5—7: navires à moteur: 
nombre (col. 5), tonnage brut (col. 6) et tonnage net (col. 7); col. 8—13: navires à 
voiles: avec machine auxiliaire (col. 8—10): nombre (col. 8), tonnage brut (col. 9) et 
tonnage net (col. 10); autres navires à voiles (col. 11—13): nombre (col. 11), tonnage 
brut (col. 12) et tonnage net (col. 13); col. 14—16: total de navires: nombre (col. 14), 
tonnage brut (col. 15) et tonnage net (col. 16); col. 17—19: chalands enregistrés: 
nombre (col. 17), tonnage brut (col. 18) et tonnage net (col. 19). 

Tabl. 2. Navires et chalands enregistrés de la marine marchande suèdoise jaugeant 20 
tonneaux et au-dessus, classés par domicile à la fin de l'année 1916, ainsi que leurs 
équipages, moyennes pour l'année de navigation (pour ceux qui ont été employé dans 
la navigation marchande) 8 

Col. 1: domicile des navires; col. 2—7: navires à vapeur: nombre (col. 2), tonnage 
brut (col. 3), tonnage net (col. 4), équipages (col. 5—7): capitaines (col. 5), seconds et 
mécaniciens (col. 6), autres (col. 7); col. 8—13: navires à moteur: nombre (col. 8), 
tonnage brut (col. 9), tonnage net (col. 10), équipages (col. 11—13): capitaines (col. 
11), seconds et mécaniciens (col. 12), autres (col. 13); col. 14—25: navires à voiles: 
avec machine auxiliaire (col. 14—19): nombre (col. 14), tonnage brut (col. 15), ton
nage net (col. 16), équipages (col. 17—19): capitaines (col. 17), seconds et mécani
ciens (col. 18), autres (col. 19) ; autres navires à voiles (col. 20—25) : nombre (col. 20), 
tonnage brut (col. 21), tonnage net (col. 22), équipages (col. 23—25): capitaines (col. 
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23), seconds (col. 24), antres (col. 25); col. 26—31: total de navires: nombre (col. 
26), tonnage brut (col. 27), tonnage net (col. 28), équipages (col. 29—31): capitaines 
(col. 29), seconds et mécaniciens (col. 30), antres (col. 31); col. 32—36: chalands en
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vires à voiles jusqu'à 20 ans et au-dessus de 20 ans: (lignes 1—36) classés par matériaux 
de construction (acier ou fer, bois et fer, bois, total de navires); la valeur des navires 
(lignes 37—45); col. 2—27: nombre de navires et tonnage brut dans les catégories de 
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14—15), 1000—2000 (col. 16-17), 2000—3000 (col. 18-19), 3000—4000 (col. 20 
—21), 4000—5000 (col. 22—23), an-dessus de 5000 (col. 24—25), total (col. 26—27). 

Tabl. 4. Emploi des navires et des chalands enregistrés de la marine marchande suédoise 
jaugeant 30 tonneaux et au-dessus, en 1916 20 

Col. 1: différentes espèces de navires (lignes 1—15): existant à la fin de l'année 
(lignes 1—5), rayés pendant l'année (lignes 6—10), total de navires (lignes 11—15) ; 
chalands enregistrés (lignes 16—18); col. 2—13: nombre de navires employés pour le 
transport de passagers, de poste et de marchandises, et leur tonnage (brut et net): 
navigation entre la Suède et l'étranger (col. 2—4), navigation à l'étranger (col. 5—7), 
navigation entre les ports suédois (col. 8—10), total de navires (col. 11—13); col. 
14—16: navires employés pour la pêche, le sauvetage, brise-glace etc.; col. 17—19: 
navires non employés pendant l'année; col. 20—22: emploi inconnu; col. 23—25: total. 
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seconds (col. 3), autre équipage du pont (col. 4), mécaniciens (col. 5), autre équipage 
de la machine (col. 6), autres (col. 7—8), hommes (col. 7), femmes (col. 8), total (col. 
9); col. 10—17: navires à moteur: capitaines (col. 10), seconds (col. 11), antre 
équipage du pont (col. 12), mécaniciens (col. 13), autre équipage de la machine (col. 
14), autres (col. 15—16), hommes (col. 15), femmes (col. 16), total (col. 17); col. 
18—24: navires à voiles avec machine auxiliaire: capitaines (col. 18), seconds (col. 
19), antre équipage du pont (col. 20), mécaniciens (col. 21), autres (col. 22—23), hom
mes (col. 22), femmes (col. 23), total (col. 24); col. 25—30: autres navires à voiles: 
capitaines (col. 25), seconds (col. 26), autre équipage du pont (col. 27), autres (col. 
28—29), hommes (col. 28), femmes (col. 29), total (col. 30): col. 31—35: chalands 
enregistrés: capitaines (col. 31), équipage du pont (col. 32), autres (col. 33—34), 
hommes (col. 33), femmes (col. 34), total (col. 35). 

B) Navigation entre la Suède et l'étranger. 

Tabl. 6. Aperçu de la navigation entre la Suède et l'étranger en 1916. 
I. Navires entrés 24 

II. Navires sortis 26 
Col. 1: pays d'où les navires sont arrivés, respectivement pour lesquels ils sont 

partis; col. 2—13: nombre et tonnage net de navires entrés et sortis en navigation 
directe: navires à vapeur et à moteur, chargés (col. 2—3), sur lest (col. 4—5); navires 
à voiles (y compris ceux avec machine auxiliaire), chalands et bateaux (col. 6—9); 
total: navires chargés (col. 10—11), navires sur lest (col. 12—13); col. 14—19: 
nombre et tonnage net de navires chargés, entrés en navigation combinée: à vapeur 
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et à moteur (col. 14—15), à voiles (col. 16—17); total de navires chargés, entrés et 
sortis en navigation combinée (col. 18—19); col. 20—25: total de navires entrés et 
sortis en navigation directe et en navigation combinée: navires à vapeur et à moteur 
(col. 20—21), navires à voiles, chalands et bateaux, (col. 22—23), total (col. 24—25). 

Tabl. 7. Navires arrivés à et sortis de la Suède, en 1916, classés par nationalités 28 
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vapeur et à moteur, entrés et sortis, chargés (col. 2—3), sur lest (col. 4—5), total 
(col. 6—7); col. 8—13: nombre et tonnage net de navires à voiles (y compris ceux 
avec machine auxiliaire), chalands et bateaux; col. 14—19: total de navires. 
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II. Navires sortis 38 
Col. 1: pays d'où les navires sont arrivés, respectivement pour lesquels ils sont 

partis, et nationalité des navires; col. 2—13: nombre et tonnage net de navires entrés 
et sortis en navigation directe: navires à vapeur et à moteur, chargés (col. 2—3), 
sur lest (col. 4—5); navires à voiles (y compris ceux avec machine auxiliaire), cha
lands et bateaux (col. 6—9); total: navires chargés (col. 10—11), navires sur lest 
(col. 12—13); col. 14—19: nombre et tonnage net de navires chargés, entrés en na
vigation combinée: à vapeur et à moteur (col. 14—15), à voiles (col. 16—17); total 
de navires chargés, entrés et sortis en navigation combinée (col. 18—19); col. 20—25: 
total de navires entrés et sortis en navigation directe et en navigation combinée: 
navires à vapeur et à moteur (col. 20—21), navires à voiles, chalands et bateaux 
(col. 22—23), total (col. 24—25). 

Tabl. 9. Navigation par circonscriptions douanières, en 1916. 
I a. Navires suédois entrés 48 
I b. Navires étrangers entrés 50 
I c. Navires suédois et étrangers entrés 52 
Col. 1: circonscriptions douanières où les navires sont arrivés; col. 2—13: nombre 

et tonnage net des navires, pour lesquels la circonscription douanière respective à 
été le premier port d'arrivée: navires à vapeur et à moteur, chargés (col. 2—3), 
sur lest (col. 4—5), navires à voiles (y compris ceux avec machine auxiliaire), cha
lands et bateaux, chargés (col. 6—7), sur lest (col. 8—9), total de navires chargés 
(col. 10—11), de navires sur lest (col. 12—13); col. 14—25: navires entrés après être 
arrivés à une autre circonscription douanière: navires à vapeur et à moteur (col. 
14—17), navires à voiles, chalands et bateaux (col. 18—21), total de navires (col. 
22—25); col. 26—31: total de navires entrés: navires à vapeur et à moteur (col. 
26—27), navires à voiles, chalands et bateaux (col. 28—29), total (col. 30—31). 

I I a. Navires suédois sortis 54 
II b. Navires étrangers sortis 56 
II c. Navires suédois et étrangers sortis 58 
Col. 1: circonscriptions douanières d'où les navires sont sortis; col. 2—13: nombre 

et tonnage net des navires pour lesquels la circonscription douanière respective à été 
le dernier port d'expédition; col. 14—25: navires sortis pour être expédiés plus tard 
d'une autre circonscription douanière; col. 26—31: total de navires sortis. 

C) Navigation suédoise à l'étranger. 

Tabl. 10. Navigation suédoise à l'étranger, en 1916, d'après les rapports des armateurs. 
A. Résumé 60 
B. Pays 62 
Col. 1: pays et ports d'entrée ou de sortie des navires; col. 2—9: navires à vapeur 

et à moteur: nombre de navires chargés arrivés de ou partis pour la Suède (col. 2), 
leur tonnage net (col. 3); nombre de navires sur lest (col. 4), leur tonnage net 
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(col. 5); navires arrivés de ou partis pour l'étranger (col. 6—9); col. 10—17: na
vires à voiles (y compris ceux avec machine auxiliaire): arrivés de ou partis pour 
la Suède (col. 10—13); arrivés de ou partis pour l'étranger (col. 14—17); col. 18— 
19: total de navires arrivés et partis (col. 18) et de leur tonnage net (col. 19). 

Tabl. 11. Navigation à l'étranger de navires suédois à vapeur et à moteur, en 1916 84 
f = nombre des navires; mt = tonnage net moyen des navires. 

Col. 1: ports; col. 2—10: nombre d'entrées de chaque navire dans les différents 
ports. 

Tabl. 12. Les bénéfices réalisés par la marine marchande de la Suède, en 1916, en couronnes. 88 
Col. 1: A. navigation internationale: frets bruts: pays pour lesquels les navires 

sont partis et d'où ils sont arrivés (lignes 1—34), total (ligne 35), bénéfices réalisés 
en tiroe-charter (ligne 36); B. navigation intérieure (lignes 37—38); A et B total 
(lignes 39—40) col. 2—5: navires à vapeur et à moteur: navigation de la Suède à 
l'étranger (col. 2) et de l'étranger à la Suède (col. 3), navigation à l'étranger (col. 4), 
total (col. 5); col. 6—9: navires à voiles: navigation de la Suède à l'étranger (col. 
6) et de l'étranger à la Suède (col. 7), navigation à l'étranger (col. 8), total (col. 9) ; 
col. 10—13: total des navires: navigation de la Suède à l'étranger (col. 10) et de 
l'étranger à la Suède (col. 11), navigation à l'étranger (col. 12), total (col. 13); col. 
14—17: chalands enregistrés: navigation de la Suède à l'étranger (col. 14) et de 
l'étranger à la Suède (col. 15), navigation à l'étranger (col. 16), total (col. 17). 

D) Navigation dans les ports et sur les canaux de la Suède. 

Tabl. 13. Navigation de navires et de chalands jaugeant au-dessus de 10 tonneaux dans 
les ports suédois, en 1916 90 

Col. 1: ports d'entrée on de sortie; col. 2—13: navigation intérieure: nombre et 
tonnage net de navires entrés: navires à vapeur et à moteur (col.2—3), navires à voi
les (col. 4—5), chalands jaugés (col. 6—7); nombre et tonnage net de navires sortis: 
navires à vapeur et à moteur (col. 8—9), navires à voiles (col. 10—11), chalands jau
gés (col. 12—13); col. 14—25: navigation extérieure: navires entrés: navires à va
peur et à moteur (col. 14—15), navires à voiles (col. 16—17), chalands jaugés (col. 
18—19); navires sortis: navires à vapeur et à moteur (col. 20—21), navires à voiles 
(col. 22—23), chalands jaugés (col. 24—25); col. 26—31: total de navires: entrés en 
navigation intérieure et en navigation extérieure (col. 26—27), sortis en navigation 
intérieure et en navigation extérieure (col. 28—29), entrés et sortis (col. 30—31). 

Tabl. 14. Transport de marchandises entre les ports suédois, en 1916. 
A. Marchandises débarquées 100 
B. Marchandises embarquées 112 
Col. 1: ports ayant déclaré des marchandises débarquées on embarquées; col. 2—29: 

quantités de marchandises débarquées ou embarquées dans ces ports : animaux vivants 
(col. 2), produits de métairie (col. 3), poissons, écrevisses, etc. (col. 4), céréales, fari
nes, son, gruaux, pain, etc. (col. 5), sucre, mélasse, tabac, épiceries (col. 6), fourrage, 
foin, paille, etc. (col. 7), pommes de terre, racines alimentaires diverses, pâte de bet
terave (col. 8), fruits, baies, écorces, matières tinctoriales et tannins (col. 9), spiri
tueux, bière et boissons rafraîchissantes (col. 10), matières textiles, fils, tissus, etc. 
(col. 11), peaux, poils, os, à l'état brut ainsi qu'objets manufacturés (col. 12), huiles, 
goudron, caoutchouc, à l'état brut ainsi qu'objets manufacturés (col. 13), bois bruts, 
sciés, etc. (col. 14), ouvrages en bois (col. 15), pâte à papier, carton et papier (col. 
16), chaux pour l'usage de l'agriculture (col. 17), engrais, excepté chaux (col. 18), al
lumettes (col. 19), sel de cuisine, soufre et produits de l'industrie chimique (col. 20), 
houille, lignite et coke (col. 21), charbon de bois (col. 22), asphalte, ciment, argile, 
sable, tourbe etc. (col. 23), verres, porcelaine, faïence et briques (col. 24), pierres 
brutes et ouvrées (col. 25), minerais (col. 26), métaux bruts et ouvrés (col. 27), 
machines et outils (col. 28), autres marchandises (col. 29). 
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Tabl. 15. Droits de port perçus, en 1916, dans les ports suédois pour les navires (y compris 

chalands) et les marchandises 126 
Col. 1: ports; col. 2—3: droits de port pour les navires: navigation intérieure (col. 

2), navigation extérieure (col. 3) ; col. 4—7 : droits de port pour les marchandises dé
barquées en navigation intérienre (col. 4) et en navigation extérieure (col. 5), pour 
les marchandises embarquées en navigation intérieure (col. 6) et en navigation ex
térieure (col. 7); col. 8: total de droits de port pour les navires et les marchandises. 

Tabl. 16. Navigation de navires et de bateaux sur les canaux et d'autres voies navigables 
intérieures, en 1916, ainsi que péages et droits d'écluse 134 

Col. 1: canaux et écluses (A. le système de voies navigables des lacs Väner et 
Vätter, B. le système de voies navigables des lacs Mälar et Hjälmar, C. petits voies 
navigables en communication directe avec la mer, D. petits voies navigables sans 
communication avec la mer): col. 2—5: nombre de voyages et tonnage net de navires 
à vapeur et à moteur, jaugeant 10 tonneaux et au-dessus: chargés (col. 2—3), sur 
lest (col. 4—5); col. 6—9: navires à voiles, jaugeant 10 tonneaux et au-dessus; col. 
10—13: chalands; col. 14—15: total de navires, jaugeant 10 tonneaux et au-dessus, 
et de chalands; col. 16—17: nombre de navires, jaugeant au-dessous de 10 tonneaux ; 
col. 18: trains de bois; col. 19: total de navires, de bateaux, de chalands et de 
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E) Droits de navigation perçus par les autorités de l 'État . 
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gés (col. 2), sur lest (col. 3), total (col. 4); navires étrangers chargés (col. 5), sur 
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retenus (col. 5), versés (col. 6); col. 7: droits de tonnage répartis par l'Office du Com
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C. Droits d'engagement attribués à l'église suédoise à Londres 150 



A) Handelsflottan. 

Till den svenska handelsflottan, sådan densamma redovisas i tab. 1, räknas 
först och främst alla svenska fartyg, vilka äro avsedda att nyttjas till han
delssjöfart eller resandes fortskaffande och äga en dräktighet av 20 nettoregister-
ton eller därutöver. Nämnda fartyg äro enligt § 2 i sjölagen registrerings
pliktiga. Vidare äro till handelsflottan hänförda fartyg om 20 ton och 
däröver, använda till ändamål som med handelssjöfart äger gemenskap, så
som fiske, bärgning, isbrytning e. d., såvitt nämligen desamma av redarna 
redovisats till kollegium. De flesta av berörda fartyg äro införda i fartygs
registret, ehuru ingen registreringsplikt för desamma föreligger. Ytterligare 
redovisas från och med år 1913 frivilligt registrerade pråmar om 20 nettoton 
och däröver. Då dessa uppgingo till ett antal av endast 115 om 20 917 brutto-
och 19 221 nettoton vid 1916 års slut och alltså utgöra en ringa bråkdel av 
rikets samtliga pråmar, framgår härav, att den ytterst viktiga uppgift som 
pråmfarten i vårt på farleder så rika land har att fylla endast i ringa 
mån kan bli belyst med stöd av de till kollegium inkomna uppgifterna rörande 
registrerade pråmar. I likhet med föregående år har kollegium därför i de 
i detta kapitel meddelade uppgifterna rörande den svenska handelsflottan 
redovisat ång- och motorfartyg samt segelfartyg för sig och de registrerade 
pråmarna för sig. 

1) Ång- och motorfartyg samt segelfartyg. 

De i tab. 1 meddelade uppgifterna angående handelsflottans bestånd vid 
början av år 191G överensstämma med de uppgifter som i föregående års 
berättelse lämnades angående handelsflottans bestånd vid 1915 års slut. De 
under redogörelseåret timade förändringarna framgå av följande tablå: 

1. Befintliga vid årets början: 
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2. Ökning under året: 

3. Minskning under året. 

4. Befintliga vid årets slut: 

Jämföres behållningen vid redogörelseårets början och slut, visar det sig 
att motorfartygen och segelfartygen med hjälpmaskin ökats i avseende å så
väl antal som tonnage, medan däremot ångfartygen och segelfartygen utan 
hjälpmaskin minskats i båda dessa avseenden. Ökningen ( + ) eller minsk
ningen (—) framgår av följande: 

Det är emellertid att märka, vilket även framgår av tab. 1, att i de ovan 
anförda uppgifterna rörande handelsflottans minskning under året ingå 2 ång
fartyg om 311 brutto- och 189 nettoton, som ombyggts till motorfartyg, och 
61 segelfartyg om 4 055 brutto- och 3 229 nettoton, vilka försetts med hjälp
maskin samt 1 segelfartyg om 81 brutto- och 76 nettoton, vilket ombyggts 
till motorfartyg, eller tillsammans 64 fartyg om 4 447 brutto- och 3 494 
nettoton. Samtliga dessa fartyg återfinnas under sina nya benämningar i upp
gifterna rörande handelsflottans ökning. 

En även äldre tider omfattande överblick över svenska handelsflottans ut
veckling, innehållande uppgift om antalet och dräktigheten av hela rikets 
samt särskilt städerna Stockholms, Göteborgs och Hälsingborgs fartyg (exkl. 
registrerade pråmar; lämnas i följande tabell: 
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Anmärkning. Från och med 1895 omfatta uppgifterna endast fartyg om 20 registerton och 
däröver. 

I förestående tabell över svenska handelsflottans utveckling är det för
medlade tonnaget framräknat på så sätt, att till segelfartygens verkliga 
nettotonnage lagts ång- och motorfartygens verkliga nettotonnage, multi
plicerat med 3. Detta beräkningssätt var givetvis fullt berättigat i äldre 
tider, då segelfartygen utgjorde huvudparten av handelsflottan, men sedan nu
mera ång- och motorfartygen, vad tonnage angår, vunnit en avgjord överhand 
över segelfartygen, torde det vara lämpligare att framräkna det förmedlade 
tonnaget genom at t till ång- och motorfartygens verkliga tonnage lägga l/s av 
segelfartygens verkliga tonnage. Den svenska handelsflottans förmedlade 
tonnage under senare år, beräknat enligt dessa senare grunder, visar föl
jande tablå: 

Över handelsflottans nyförvärv från och med år 1907 genom nybyggnad 
inom landet och förvärv frän utlandet meddelas nedanstående siffersamman
ställning. 
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Handelsflottans nyförvärv åren 1907—1916. 

Såsom synes av ovanstående sammanställning, har betydligt mindre tonnage 
tillförts svenska handelsflottan under redogörelseåret än under de närmast 
föregående åren. Antalet av de från inhemska varv levererade fartygen 
överstiger antalet av de från utlandet förvärvade, men i avseende å far
tygens dräktighet har tillväxten i den svenska handelsflottan även detta 
år i övervägande grad skett genom inköp från utlandet. Emellertid har ny
byggnaden inom riket nnder år 1916 ur tonnagesynpunkt varit större än under 
något föregående år. 

De under året från inhemska varv levererade fartygens antal, tonnage och 
hästkrafter inhämtas av följande sammanställning: 

Av dessa fartyg hade följande, vilka alla voro ångfartyg, ett tonnage av 
minst 500 bruttoton: 

2*—180981 . Sjöfart 1916. 
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Inom segelfartygsgruppen hade endast 3 fartyg ett tonnage överstigande 
100 bruttoton. Deras sammanlagda brutto- och. nettodräktighet uppgick till 
resp. 577 och 464 ton. 

Från utrikes ort har under året förvärvats följande antal fartyg: 

Samtliga ångfartyg voro stål- eller järnfartyg. 
Efter ålder fördelade sig ångfartygen på följande sätt: 

I dräktighetsgrupper, räknat efter bruttotonnaget, fördelade sig de från 
utlandet nyförvärvade ångfartygen sålunda: 

Av de från utlandet under redogörelseåret förvärrade segelfartygen med 
hjälpmaskin voro 2 om 3 481 brutto- och 3 008 nettoton byggda av stål och 
4 om 201 brutto- och 132 nettoton av trä. Stålfartygen, av vilka det ena 
hade en dräktigbet av icke mindre än 2 577 brutto- och 2 233 netto ton, in
köptes från Norge och voro byggda respektive 1883 och 1884. 
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Av de andra segelfartygen voro 4 om 5154 brutto- och 4 521 nettoton 
byggda av stål samt 16 om 2 400 brutto- och 2 062 nettoton byggda av trä. 
Dessa segelfartyg voro i övervägande grad äldre fartyg, såsom framgår av 
nedanstående sammanställning: 

I dräktighetsgrupper, räknat efter bruttotonnaget, fördelade sig de från 
utlandet nyförvärvade segelfartygen utan hjälpmaskin sålunda: 

Alla de i sista dräktighetsgruppen (över 1000 bruttoton) ingående segel
fartygen voro förvärvade från Norge. Det största av dessa hade en dräk
tighet av 2 092 bruttoton och 1 802 nettoton. 

Den minskning, som svenska handelsflottan fått vidkännas från och med 
år 1907 genom förolyckande, kondemnering eller slopning m. m. samt av
yttring till utlandet, åskådliggöres genom följande sammandrag. 

Handelsflottans minskning åren 1907—1916. 
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Inalles hava år 1916 avförts 70 ångfartyg om 75 133 brutto- och 53 993 
nettoton, 5 maskindrivna segelfartyg om 309 brutto- och 197 nettoton samt 86 
andra segelfartyg om 20 011 brutto- och 17 581 nettoton. Då det måste vara 
av särskilt intresse att beträffande de avförda fartygen erhålla en mera detal
jerad översikt med avseende på orsakerna till deras avförande, har kollegium 
i sådant syfte för år 1916 liksom föregående år låtit verkställa en förnäm
ligast på officiella, till fartygsregistret ingivna handlingar och uppgifter 
grundad utredning, varav följande sammandrag här meddelas: 

Liksom under föregående år har även under redogörelseåret ett ovanligt 
stort antal fartyg förolyckats, vilket till stor del torde bero på det pågående 
kriget. Sålunda synas 50 fartyg om 42 242 brutto- och 31 672 nettoton hava 
blivit sänkta av krigsfartyg eller sprängda genom mina. I Nordsjön för
olyckades av denna anledning 26 fartyg om sammanlagt 19 426 brutto- och 
14 915 nettoton, i Östersjön och Bottniska viken 19 fartyg om 9 982 brutto-
och 7 144 nettoton, på Atlanten 2 fartyg om 6 800 brutto- och 5 005 netto
ton, i Medelhavet 2 fartyg om 3 758 brutto- och 2 819 nettoton samt i Norra 
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ishavet 1 fartyg om 2 276 brutto- och 1 789 nettoton. Antalet fartyg, som 
gått förlorade på grund av strandning och grundstötning är också betydande. 

I vilken utsträckning fartygens bristande sjövärdighet eller överlastning 
varit vållande till de övriga här ovan under A redovisade förlisningarna, 
har icke utgjort föremål för behandling i föreliggande berättelse, utan hän
visas till den berättelse om svenska fartygs sjöolyckor som kollegiet årligen 
utgiver. 

Bland de i utländsk ägo övergångna fartygen hava även redovisats 1 ång
fartyg om 167 brutto- och 110 nettoton och 2 segelfartyg om sammanlagt 
1 463 brutto- och 1 329 nettoton, vilka efter uppbringning dömts förbrutna 
av prisrätt. 

Med avseende å fartygens hemort fördelade sig fartygen vid redogörelse
årets slut mellan landsbygd och städer sålunda: 

Såsom synes, hörde äng- och motorfartygen i alldeles övervägande grad 
hemma i städerna, medan segelfartygen företrädesvis ägde hemort på lands
bygden. 

Bland länen intager Göteborgs och Boh.us län, närmast följt av Stockholms 
stad och Malmöhus län, det främsta rummet såsom sjöfartsidkande beträffande 
fartygens såväl antal som tonnage, enligt vad nedanstående tablå utvisar: 

Huru den svenska handelsflottans fartyg fördelade sig på olika dräk-
tighetsgrupper, beräknat efter bruttotonnaget, framgår av tab. 3. Enligt 
nämnda tabell gestaltade sig denna fördelning på sätt som framgår av föl
jande sammanställning, i vilken även intagits uppgifter om de maskindrivna 
fartygens indikerade hästkrafter: 
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Vad angår ångfartygen, återfinnes det största antalet inom dräktighets-
gruppen 20/200 bruttoton. Det största sammanlagda tonnaget däremot lig
ger inom dräktighetsgruppen 1 000/2 000. 

Inom motorfartygens klass möta oss inom dräktighetsgrupperna 3 000/4 000 
6 stora oceanfartyg, vilkas bruttotonnage, i genomsnitt 3 760 bruttoton, så
som synes, utgör 72· 6 ?» av det sammanlagda motorfartygstonnaget. De flesta 
av de övriga motorfartygen voro under 200 bruttoton. 

Det största antalet segelfartyg (inkl. med hjälpmaskin) finnes i dräktig
hetsgruppen 20/200 bruttoton, och dessa segelfartyg utgjorde 902 % av hela 
segelfartygsflottan. 
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Huru fartygsantalets och nettotonnagets procentuella fördelning mellan 
ångfartyg (inkl. motorfartyg) och segelfartyg samt medeldräktigheten för det 
ena och andra slaget fartyg utvecklat sig sedan år 1870, framgår av efter
följande sammanställning, varav man bland annat finner, att segelfartygen 
vid redovisningsperiodens början räknade mer än 9/10 m en vid dess slut 
ej fullt V6 a v handelsflottans sammanlagda nettotonnage. 

Enligt tab. 3 fördelade sig den svenska handelsflottans fartyg efter bygg
nadsmaterial och ålder sålunda: 
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Sålunda utgöres den svenska handelsflottan, efter fartygsantalet sett, till 
mer än hälften av träfartyg och till över 2/s av järnfartyg, under det att 
fartygen av blandat byggnadsämne endast uppgå till 4-8 % av hela antalet. 
Räknar man däremot efter dräktigheten, befinnas järnfartygen utgöra 85-9 %, 
träfartygen 12-2 % och fartygen av både trä och järn endast 1-9 % av hela 
bruttotonnaget. Skillnaden i detta hänseende mellan ång- och segelfartyg vi
sar sig vara starkt utpräglad, i det att träkonstruktionen är nästan fullständigt 
förhärskande bland de senare men däremot järnkonstruktionen bland de förra. 

Med avseende ä fartygens ålder framgår det av de i tab. 3 meddelade upp
gifterna, att 983 eller 37-2 «/. av hela antalet vid 1916 års slut befintliga far
tyg tillhörde senaste tjuguårsperiod. Ur dräktighetssynpunkt utgjorde dessa 
fartyg över hälften eller 53-2 ?» av handelsflottans sammanlagda bruttoton
nage. Huru förhållandena gestaltade sig i nämnda avseenden för olika slag 
av fartyg, framgår av följande sammanställning: 

Här nedan lämnas uppgifter rörande ifrågavarande fartygs medelåräktighet, 
räknat efter bruttotonnaget, med fördelning efter byggnadsmaterial och ålder. 

Av dessa siffror framgår, att ang- och motorfartygens genomsnittstonnage, 
särskilt vad angår stål- eller järnfartygen, är på det hela taget betydligt 
högre under senaste tjuguårsperiod än före densamma. För segelfartygen 
gestaltade sig förhållandena i detta hänseende i rakt motsatt riktning. 

Den vid årets slut befintliga handelsflottans värde, varmed avses fartygens 
försäkringsvärde eller, därest försäkring a fartyget icke finnes, dess på annat 
sätt utrönta värde (antagliga försäljningsvärde), utgjorde inalles 445 894 775 
kr., i vilket belopp icke ingår värdet av registrerade pråmar. I nämnda 
värdebelopp är medräknat värdet å statens tre ångfärjor Gustaf V, Drottning 
Victoria och Malmö samt hjälpfartyget Trälleborg S. J. och postångfartyget 
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Öland, vilka ingå i värdet av statsjärnvägarnas och postverkets material med 
5 697 266 kr. Frånräknas sistnämnda belopp från 445 894 775 kr., framkom
mer en rest av 440 197 509 kr., som utgör den i enskild (inkl. kommuns) ägo 
befintliga handelsflottans värde vid 1916 års slut. Huru detta belopp fördelade 
sig pä olika slag av fartyg, åskådliggöres genom nedanstående sammandrag: 

Vad angår handelsflottans under året nyförvärvade fartyg, uppgick värdet 
å dessa till följande belopp: 

Värdet å förolyckade och eljest ur handelsflottan avförda fartyg uppgick 
till följande belopp: 

Under året ha i handelssjöfart eller till resandes fortskaffande använts 
2 467 fartyg om sammanlagt 1138 566 brutto- och 823 502 nettoton. 

Till ändamål som med handelssjöfart äger gemenskap (fiske, bärgning, is
brytning m. m.) hava använts 157 fartyg om 17 800 brutto- och 8 287 netto
ton; ej använda hava varit 181 fartyg om 48 384 brutto- och 36 243 netto
ton, och beträffande 1 segelfartyg om 62 brutto- och 48 nettoton saknas upp
gift angående verksamheten under året. 
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Av de under året i handelssjöfart använda fartygen hava sammanlagt 114 
st. om tillsammans 77 143 brutto- och 58 201 nettoton till följd av förolyc-
kande, avyttring till utlandet eller annan anledning före årsskiftet avgått 
ur handelsflottan, och enahanda har varit fallet med 43 st. om samman
lagt 17 906 brutto- och 13 384 nettoton av de fartyg som under hela året 
legat overksamma samt 4 st. om sammanlagt 434 brutto- och 186 nettoton 
av de fartyg som använts till fiske m. m. 

Den vid årets slut befintliga handelsflottan, enligt det föregående utgörande 
i allt 2 645 fartyg med ett sammanlagt bruttotonnage av 1109 329 ton och 
ett nettotonnage av 796 309 ton, har med hänsyn till användningen fördelat 
sig sålunda: 

Av de till handelssjöfart använda fartygen ha det stora flertalet segelfar
tyg eller omkr. 61 % och omkr. 41 °i av ång- och motorfartygen sålunda sys
selsatts i fart mellan svenska och utländska hamnar. Dessa sistnämnda 
fartyg representerade 846 % av den till handelssjöfart under år 1916 använda 
ângbâtsflottans tonnage, medan av samma tonnage 7-2 % gått i fart endast 
mellan utländska hamnar och 8-2 °i i fart endast mellan svenska hamnar. 

Med fördelning efter fartygens hemort redovisar tab. 2 i sammanträngd 
form bemanningen i genomsnitt för seglationstiden å till handelssjöfart år 
1916 använda, vid årets slut befintliga svenska fartyg. Dessa fartygs antal var, 
såsom förut nämnts, 2 353 om 1061423 brutto- och 765 301 nettoton; för 1 
segelfartyg om 62 brutto- och 48 nettoton saknas uppgifter. Bemanningen 
å dessa fartyg uppgick till 21 332 man. Tab. 5 lämnar en mera detaljerad 
överblick över bemanningen, därvid uppgifter meddelas rörande olika grader 
av befäl och övrigt skeppsfolk samt rörande bemanningens anställning å far
tyg inom olika dräktighetsgrupper; även redovisas för bemanningen å de 
fartyg, som under året avförts. 
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Bemanningen å de till handelssjöfart använda, vid årets slut befintliga 
fartygen nppgick till följande antal: 

Efter olika slag av ägare grupperade sig den svenska handelsflottans far
tyg vid 1916 års slut på följande sätt: 

Den inlcomst av rederirörelse, för vilken ensamma personer och rederiaktie
bolag varit för bevillning uppskattade, har enligt de från redarna inkomna 
uppgifterna utgjort: 

Dessa uppgifter, som naturligen hänföra sig till 1915 års rörelse, måste 
emellertid av flera skäl betraktas såsom mycket bristfälliga. Sålunda hava 
beträffande många fartyg inga som helst uppgifter om ägarnes för bevill
ning uppskattade inkomst kunnat erhållas. Och i de fall, då rederirörelsen 
bedrivits endast såso"m biaffär samt ej varit särskilt för sig taxerad, hava 
uppgifter beträffande den därav härflutna inkomsten vanligen icke erhållits. 

Den för bevillning uppskattade inkomsten av 1913 och 1914 års rederi
rörelse uppgavs till respektive 22 088 572 och 13 889 416 kronor. 
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2) Registrerade pråmar. 

De vid 19IG års slut befintliga registrerade pråmarna voro till antalet 
115 med en dräktighet av 20 917 brutto- och 19 221 nettoton. Deras beman
ning utgjordes av 105 befälhavare och 119 annan personal, varav 3 kvinnor. 
Under aret hava tillkommit 3 registrerade pråmar om 1 239 brutto- och 1147 
nettoton samt avgått 2 pråmar, av vilka 1 om 1 056 brutto- och 966 nettoton 
förändrats till motorfartyg och 1 om 75 brutto- och 64 nettoton förändrats 
till segelfartyg med hjälpmaskin. 

Beträffande pråmarnas användning under året framgår av tab. 4 följande: 

De vid årets slut befintliga registrerade pråmarnas värde är uppgivet till 
3 354 200 kronor. 

En fördelning av dessa pråmar efter byggnadsmaterial, dräläighetsgrupper 
och ålder följer här nedan: 
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B) Sjöfarten mellan Sverige och utlandet 
(enligt tullverkets uppgifter). 

I tabellerna 6—9 redogöres för sjöfarten mellan Sverige och utlandet en
ligt från tullverket inkomna uppgifter. 

Under år 1916 hava i direkt fart till Sverige från utrikes ort ankommit 
inalles 34 303 lastförande och barlastade svenska och främmande fartyg samt 
därifrån avgått sammanlagt 34 581 lastförande och barlastade svenska och 
främmande fartyg, såsom nedanstående sammandrag närmare utvisar: 

Huvuddragen av den direkta sjöfarten mellan Sverige och utlandet ävensom 
svenska fartygs andel i samma sjöfart år 1916 i jämförelse med förhållandena 
under närmast föregående år samt medeltalen för femårsperioderna mellan 
åren 1876 och 1915 inhämtas av nedanstående sammanfattning, vilken avser 
såväl med last som i barlast ankomna och avgångna ång- och segelfartyg: 
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Beträffande förhållandet mellan de olika nationaliteternas andelar i denna 
sjöfart under förflutna år hänvisas till följande tablå, vilken omfattar såväl 
svenska som främmande, med last och i barlast ankomna och avgångna 
fartyg: 

Bland mera avsevärda ur denna tablå framgående förändringar i förhål
landet mellan de olika nationaliteterna torde böra särskilt bemärkas öknin
gen av tyska fartygs dräktighetsprocent från 351 år 1870 till 3001 år 1916 
och minskningen för norska fartyg från 33-76 % det förra av dessa år till 
3-44 '/. det senare. För Storbritanniens flagga, som år 1890 var jämförelse
vis starkt representerad (med 20-50 %), har sedan den tiden en återgång ägt 
rum, sa att procenttalet för år 1916 endast uppgick till 0-43. För danska 
fartyg har sedan 1870 ökning inträtt (från 5-90 % till 23-12 %), medan minsk
ning träffat bland andra finska (från 5'67 till 1'05 %). 

Omfattningen under år 1916 av Sveriges sjöfartsförbindelser med särskilda 
riktigare länder i Europa och främmande världsdelar åskådliggöres genom 
följande sammandrag ur tab. 8: 
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Anmärkas bör, att i ovanstående sammandrag samtliga fartyg i den kom
binerade farten förefinnas bland dem som redovisats i den direkta farten 
samt att beträffande den kombinerade farten ett och samma fartyg i vissa 
fall är upptaget på flera skilda länder. 

Med ledning av de uppgifter som meddelas i samma tab. 8 kan det i 
avseende på fraktfarten mellan Sverige och särskilda främmande länder 
beräknas, i vilken omfattning densamma ombesörjes av dels svenska fartyg, 
dels vederbörande främmande ankomst- eller avgångslands fartyg, dels fartyg 
tillhörande andra nationer. En procentuell beräkning, avseende det samman
lagda till Sverige ankommande och från Sverige avgående tonnaget i såväl 
direkt som kombinerad fart, följer här för de ovan upptagna länderna: 
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C) Svenska sjöfarten på utrikes orter 

(enligt redarnas uppgifter). 

Redarnas uppgifter om den svenska skeppsfarten på utrikes orter omfatta 
endast svenska fartyg om minst 20 nettoton, medan i tullverkets å kar-
toliner meddelade uppgifter om fartygsrörelsen mellan Sverige och utlandet 
ingå både svenska och främmande fartyg även mindre än 20 nettoton, var
jämte de förra uppgifterna redovisa de särskilda såväl lastade som barlasta
de fartygens resor från hamn till hamn i främmande länder, medan de se
nare uppgifterna för varje fartyg blott upptaga de särskilda länder från 
eller till vilka fartyget enligt vederbörande märkrulla eller lastförteckning 
medför last eller, om fartyget hit ankommer eller härifrån avgår i barlast, 
endast sista utklarerings- eller första inklareringslandet. 

I tabell 10 äro redarnas uppgifter angående den svenska skeppsfarten år 
1916 på olika hamnar i utlandet sammanställda. Härvid hava endast sådana 
hamnar blivit specificerade, vilka under redogörelseåret på in- eller utgående 
besökts av svenska fartyg om sammanlagt minst 20 000 nettoton. Härvid 
är det som vanligt icke fråga om olika svenska fartyg utan om fartygs
resor, så att ett och samma fartyg och dess tonnage kan ingå två eller flera 
gånger i det för varje hamn uppgivna sammanlagda antalet fartyg och an
talet nettoton. 

En allmän överblick av den svenska sjöfarten på utrikes orter under tiden 
från och med år 1876 meddelas i omstående sammanställning, varvid siffrorna 
för femårsperioderna 1876—1915 avse årsmedeltal. 

Uppgifterna till och med år 1903 äro byggda på en annan källa än redar
nas redogörelser, nämligen på meddelanden från konsulerna, och äro ej fullt 
jämförliga med de senare årens, i synnerhet som från och med år 1904 en
dast medräknas fartyg om 20 ton eller däröver. Men å andra sidan inräknas 
numera farten vid flera mindre utländska hamnar, om vilka inga uppgifter 
förut kunnat erhållas. 

3*—180981. Sjöfart 1916. 
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Den svenska skeppsfarten på utrikes orter 1876—1916. 
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I tab. 10 redovisas endast fartyg som anlöpt en hamn för lossning eller 
lastning. Emellertid angör ofta ett fartyg en hamn även för annat ändamål, 
såsom för kolning, visita ti on, reparation, order, intagande av olja eller på 
grund av haveri. Enligt inkomna uppgifter hava under år 1916 uteslu
tande av dylika anledningar utländska hamnar anlöpts av 705 svenska 
fartyg om sammanlagt 1 438 158 nettoton. 

Av dessa fartyg hava 342 om sammanlagt 587 630 ton ingått i utländsk 
hamn i och för kolning. Den mest besökta kolhamnen har varit Port 
Talbot, som anlöpts av 44 fartyg om 40 858 nettoton. Vidare hava för 
samma ändamål Santa Cruz de Tenerife anlöpts av 37 fartyg om 98 483 ton, 
Vigo av 36 fartyg om 31 583 ton och Norfolk av 23 fartyg om 43 680 ton. 
Inalles hava 109 fartyg om 117 830 ton angjort engelska hamnar enbart för 
kolning. 

I och för visitation hava i utländska hamnar inkommit 275 fartyg om sam
manlagt 717 452 nettoton. 255 fartyg om 697 750 ton hava av denna anled
ning införts i hamnar i Storbritannien och Irland, därav 168 fartyg om 
522 924 ton i Kirkwall, 17 fartyg om 16 862 ton i tyska hamnar, därav 15 
fartyg om 16 615 ton i Swinemiinde, 2 fartyg om 1 271 ton i franska hamnar 
samt 1 fartyg om 1 569 ton i Gibraltar. 

För dockning och reparation hava 23 fartyg om sammanlagt 39 481 netto
ton anlöpt hamnar i Danmark, 15 fartyg om 19 587 ton hamnar i Stor
britannien och Irland, 4 fartyg om 10 551 ton Rotterdam, 1 fartyg om 3 063 
ton Bergen, 1 fartyg om 1 474 ton Stettin samt 1 fartyg om 1 385 ton Key 
West. 

I tab. 11 redogöres för trafiken med svenska äng- och motorfartyg i viktigare 
utländska hamnar år 1916, med angivande av huru många gånger ett och 
samma fartyg under året ankommit till samma utländska hamn. De hamnar 
som besökts flitigast av samma svenska fartyg hava varit Köpenhamn och 
Sassnitz. Köpenhamn har nämligen av en svensk ångfärja om 731 nettoton 
anlöpts icke mindre än 984 gånger och Sassnite av 2 svenska ångfärjor 
om vardera 1 409 nettoton resp. 371 och 365 gånger. 

En redogörelse för den svenska handelsflottans bruttoinkomster år 1916 
lämnas i tab. 12. Av efterföljande sammanställning framgår bl. a., huru de år 
1916 intjänta bruttofrakterna fördelade sig på godsfrakter samt passagerare-
och postbefordringsavgifter. 
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Svenska handelsflottans bruttoinkomster år 1916. 

I angivna inkomstbelopp äro inräknade staten? järnvägars inkomst å linjerna 

samt postångfartyget Ölands inkomst av godstrafik 15 994 kr. och av persontrafik 9 299 kr., ut

görande sammanlagt 1 524 740 kr. 

För bedömande av de under år 1916 i utrikes fart för transport av gods 
intjänta bruttofrakternas förhållande till motsvarande under vart och ett av 
de fyra närmast föregående åren samt årsmedeltalen för femårsperioderna 
från och med 1876 meddelas följande översikt: 
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Av svenska handelsflottan i utrikes fart intjänta bruttofrakter för transport 
av gods. 

En översikt av den svenska skeppsfarten på olika främmande länder under 
år 1916 med hänsyn till såväl hela fartygsfrekvensen som till de intjänta 
bruttofrakterna för transport av passagerare, post och gods meddelas i 
nedanstående sammandrag : 
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Såsom framgår av ovanstående tabellsammandrag, är det i fart pä Stor
britannien, som Sveriges handelsflotta haft sina största fraktintäkter. Sam
fällda beloppet av de bruttofrakter som svenska fartyg under år 1916 
intjänt vid transport av varor mellan Sverige och Storbritannien samt från 
skilda utrikes orter till sistnämnda land uppgick sålunda enligt den specifi
cerade tabellen ti l l ej mindre än 130 398 467 kronor eller 31-3 % av fraktbe
loppet i dess helhet. Näst Storbritannien kommo i avseende å fraktintäkten 
Amerikas Förenta Stater, Frankrike, Danmark och Tyska riket. Även med 
hänsyn till fartygsdräktigheten står Storbritannien långt framom alla andra 
länder, som varit föremål för vår handelsflottas verksamhet, men överträffas 
med avseende å antalet fartygsresor av Danmark samt i någon mån även 
av Tyska riket. 

De olika ländernas betydelse i förevarande hänseende inhämtas även av 
följande tabell, där endast direkta resor av lastade svenska fartyg från och 
till Sverige äro medräknade, så att från utrikes ort till annan utrikes ort 
ankomna lastade fartyg samt av dem intjänta fraktbelopp, vilka liksom alla 
barlastade fartyg ingå i förestående tabellsammandrag, här äro uteslutna. 
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Översikt av lastade svenska fartygs direkta resor på olika främmande länder 
år 1916, ävensom intjänta bruttofrakter för transport av passagerare, post och 

gods från eller till Sverige. 

Storbritanniens ställning som huvudort för den svenska sjöfartsnäringens 
utbyte av fraktfarten på olika länder framträder här ännu skarpare än 
i föregående tablå, i det att den av svenska fartyg förmedlade samfärd
seln mellan berörda land och Sverige visat sig hava under redogörelse
året inbringat 110-8 milj. kronor eller 38-3 % av det i tabellen redovisade 
beloppet. 

Vid en jämförelse mellan tonnaget och bruttofrakterna är att märka, att 
specificerade fraktuppgifter saknas för resor i tidsbefraktning — varför tids-
befraktningsavgifter icke ingå i dessa översikter — samt att fartyg med ge 
nomgående last både vid ankomst och avgång upptagits såsom lastade, även 
om frakt förekommit endast i endera riktningen. 



SVERIGES REGULJÄRA TRANSOCEANA ÅNGBÅTSLINJER 1916 
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Sveriges reguljära transoceana åugbåtslinjer år 1916. 

Aktiebolaget Svenska Amerika Mexiko Linien har under år 1916 uppe
hållit trafiken mellan Sverige och Amerikas Förenta Stater å den s. k. norra 
grenen med anlöpande av hamnarna Boston, New York, Philadelphia, Baltimore 
och Newport News. Därvid har bolaget med egna eller tidsbefraktade ångare 
expedierat 5 utgående lägenheter, varav en direkt från östersjöhamnar, samt 
9 hemgående lägenheter. 

Å den s. k. södra grenen har trafiken under år 1916 liksom förut upprätt
hållits i samsegling med A/S Norge Mexico Gulf Linien, och därvid hava ham
narna Newport News, Havanna, New Orleans och Galveston' anlöpts. Lägen
heternas antal hava varit 7 utgående och 15 hemgående, av vilka det svenska 
bolaget expedierat 3 utgående och 3 hemgående. Till följd av bristande last
tillgång till mexikanska hamnar har under året icke någon lägenhet expedie
rats till Vera Cruz. 

Bolagets ångare Texas har gjort en resa med last från Isabela de Sagua och 
Puerto de Caibarien till New Orleans. 

Antalet ångare, som trafikerat linjens båda grenar, har uppgått till 14. Det 
svenska bolaget har insatt 7 ångfartyg, varav 3 egna och 4 tidsbefraktade. 

Rederiaktiebolaget Nordstjernan har under år 1916 på linjen till Brasilien 
och La Pl<da sysselsatt 13 av bolagets egna ångare och motorfartyg samt dess
utom för hemlast från Brasilien befraktat en norsk och en brasiliansk ångare. 
Tre av bolagets motorfartyg, som gått ut med last till Pacific-kusten, hava 
jämväl på vägen ut anlöpt hamnar i Brasilien och. La Plataländerna. Exporten 
till dessa länder, har under år 1916 ytterligare ökats. 

De hemgående lasterna från Buenos Aires hava utgjorts av ull, hudar, garv-
extrakt och talg m. m., varförutom ett flertal laster vete hemförts för svenska 
statens räkning ävensom majs till svenska importörer. Från Brasilien hava 
några laster kaffe och kakao hemförts, men denna transport upphörde mot mit
ten av året helt och hållet, då all vidare import av dessa produkter omöjlig
gjordes. 

Även å linjen till Chile och Peru har exporten under året varit i stigande. 
Linjen har trafikerats endast av motorfartyg, och fem utgående laster hava 
lossats i Chile och Peru. Gruayaquil i Ecuador har även anlöpts för lossning 
av exportgods från Sverige. Under de första månaderna av året har vägen 
ut måst tagas genom Magalhaes' sund, då de i Panamakanalen nedstörtade 
jordmassorna ej kunde undanskaffas, så att kanalen blev trafikabel förrän i 
mitten av april månad. 

Ett av motorfartygen, som slutlossade i Chile, intog full last av salpeter för 
svenska hamnar. 

Linjen till Norra Pacifickusten har uppehållits uteslutande medelst motor
fartyg. Under de första månaderna av året fortsatte de fartyg, som lossat 
på Södra Pacifickusten, resan till Balboa, där gods omlastade? till Central-
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amerika och norra Sydamerikas Pacifickust. Därefter fortsatte fartygen upp 
till San Francisco för slutlig lossning. När Panamakanalen åter blev tra
fikabel, anlöpte fartygen därstädes Colon för lossning av gods till hamnar 
i Centralamerika och norra Sydamerika, varefter i Balboa omlastades gods 
till Centralamerika och norra Sydamerikas Pacifickust. Därefter fortsatte 
fartygen till Chile, Peru och Ecuador, varifrån de avgingo direkt till San 
Francisco. 

Exporten från Sverige till norra Pacifickusten har även ökats något under 
år 1916. 

Hemlasterna, som i huvudsak intagits i San Francisco, hava bestått av korn 
och torkad frukt, varförutom under första hälften av året centralamerikanska 
hamnar anlöpts för inlastning av kaffe. 

Aktiebolaget Svenska Ostasiatiska kompaniet har under 1916 å Kina- och 
Japan-linjen upprätthållit trafiken med svenska, danska och norska fartyg. 
Inalles hava 15 resor utförts, med anlöpning av Port Said, Singapore, Honkong, 
Shanghai, Yokohama, Kobe och Moji. Den med linjen befordrade godskvan
titeten' var något mindre än under 1915 och utgjordes till övervägande del av 
svenskt gods. Huvudparten av linjens utgående last har därför såsom hittills 
erhållits i Göteborg, medan återstoden intagits i Kristiania och Köpenhamn, 
östersjöhamnar hava under året icke kunnat anlöpas beroende på rådande ogyn-
samma förhållanden. 

Å bolagets Indien-linje har trafiken upprätthållits med svenska och norska 
fartyg. Inalles hava 11 resor utförts med anlöpning av Karachi, Bombay, 
Colombo, Madras och Calcutta. Även för denna linje inträdde en minskning i 
den utskeppade godsmängden, jämfört med föregående år. Av godset var 
ungefär hälften av svenskt och hälften av norskt ursprung. Last intogs i 
Göteborg och Kristiania, vilka båda hamnar lämnat ungefär hälften var av den 
utskeppade godsmängden. 

Bederiaktiebolaget Transatlantics linje till Sydafrika har i samsegling med 
de norska och danska bolag, med vilka ett samarbete äger rum på denna trade, 
upprätthållits på under nuvarande förhållanden möjligast regelbundna sätt, 
och det har på det hela taget även låtit sig göra att bereda lastutrymme för allt 
det exportgods, som funnits att tillgå. 

Det samma har i stort sett även varit förhållandet med linjen till Australien, 
ehuru större svårigheter härvid förefunnits i fråga om anskaffande av er
forderligt tonnage, dels på grund av de synnerligen låga utfrakterna på denna 
linje och dels på grund av svårigheterna i samband med returlasters ordnande. 

Trafiken å linjen till Java, som under år 1915 till större delen var inställd, 
har under år 1916 kunnat hållas i gång, ehuru den i avseende å turernas tät
het och regelbundenhet lämnat en hel del övrigt att önska. I anslutning till 
den utgående trafiken på Java har bolaget sökt få till stånd en reguljär för
bindelse från Java till svenska hamnar för att därigenom möjliggöra en direkt 
import av de olika tropiska produkter, som utgöra huvudexporten från Java. 
Ett par ångare hava även lastats på denna nya linje med gott resultat, men 
det har dock ansetts lämpligast att inställa denna förbindelse på grund av 
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de stora svårigheter, som under radande förhållanden varit förknippade med 
import av varor frän dessa trakter av världen. 

Arbetet på etablerandet av reguljär svensk ångbåtsförbindelse å den år 1915 
nyöppnade linjen till Persiska viken har fortsatts med synnerligen uppmunt
rande resultat. 

Med västafrikanska hamnar har under årets lopp förbindelse på nytt delvis 
kunnat åvägabringas. 

Dessutom har under senare delen av året påbörjats en regelbunden trafik 
från Sverige till Förenta Staterna, samt avtal träffats med Rederiaktiebolaget 
Sverige-Nordamerika och Aktiebolaget Svenska Amerika Mexico Linien om 
gemensamt underhållande av en reguljär linjeförbindelse från nordamerikanska 
hamnar till Sverige. 

Detta sammanhänger med den omständigheten, att den hemgående trafiken 
under årets lopp måst nästan fullständigt omläggas. Bolagets ångare hade 
tidigare så gott som uteslutande fraktats med returlaster från Australien och 
Indien till hamnar i Sverige, då så kunnat ske, och annars till andra nordeuro
peiska hamnar. Allt efter som världskriget framskred, visade det sig emeller
tid mer och mer omöjligt att erhålla returlaster från nämnda världsdelar till 
Sverige. För att erhålla hemlaster till Sverige blevo då fartygen dirigerade 
till Nordamerika. Till en början måste ångarna vid flera tillfällen sändas i 
barlast såväl från Australien som Sydafrika, men detta ledde till etablerandet 
av en reguljär förbindelse från Indien till Nordamerika, och i mars månad 1916 
expedierades ångfartyget Australie som första båt på den nya linjen. Denna 
har sedermera upprätthållits med en à två lägenheter per månad från Calcutta 
till New York, Baltimore och Philadelphia. Efter utlossning i Amerika ha bo
lagets ångare som regel fraktats till Sverige med brödsäd och fodermedel. 

Rederiaktiebolaget Sverige-Nordamerikas ångaire Stockholm har under år 
191G utfört 7 rundresor Göteborg—Neic York—Göteborg med gods och passa
gerare, häri dock inberäknat den i dec. 1915 påbörjade första utresan. Den 
30 dec. 191G anträdde ångaren sin åttonde utresa från Göteborg till New York 
Till Amerika har ångaren på sina 7 resor befordrat 16 000 ton gods och 4 288 
passagerare samt från Amerika till Sverige 37 000 ton gods och 3 154 passa
gerare. 

Trots de hinder och svårigheter, som den rådande kristiden medfört, 
har det dock i allmänhet ls'ckats att med bolagets ångare upprätthålla någor
lunda regelbundna turer. Genom det nödtvungna anlöpandet av brittisk visi-
teringshamn har dock avsevärd tidsförlust vållats, och särskilt hava mycket 
betydande rubbningar i trafiken förorsakats vid ett par tillfällen, då ångaren 
nödgats i engelsk hamn upplossa en betydande del av sin' last. 
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D) Sjöfarten i rikets hamnar och kanaler 

(enligt uppgifter från vederbörande direktioner samt från tullverket). 

I tab. 13 meddelas detaljerade uppgifter angående fartygstrafiken vid 
sådana hamnar och lastageplatser inom riket, som enligt av Kungl. Maj:t 
fastställda taxor öga uppbära hamnavgifter för fartyg, och torde i av
seende â dessa redogörelser, vilka omfatta såväl ång-, motor- och segelfartyg 
som mätta pråmar om mer än 10 ton, ankomna och avgångna i in- eller ut
rikes fart, böra påpekas, att i uppgifterna icke ingår den s. k. lokala hamn-
trafiken eller skeppsfarten inom de särskilda hamnområdena. 

Redogörelse för kvantiteten av lossade och lastade varor i sådana hamnar, 
som enligt av Kungl. Maj:t fastställda taxor äga uppbära hamnavgifter för 
varor eller grundpenningar, återfinnes i tab. 14. 

Under år 1916 och närmast föregående fem år vid hamnar och lastage
platser uppburna avgifter för fartyg (inkl. båtar och pråmar) och varor samt 
grundpenningar redovisas i följande tablå: 

Här nedan meddelas en översikt för år 1916 av in- och utrikes sjöfarten 
och hamnuppbörden i rikets hamnar, fördelade på tre större grupper, näm
ligen Norrland, östkusten och västkusten. Därjämte lämnas även särskilda 
uppgifter för vissa mera trafikerade hamnar, varvid medtagits sådana, där 
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de ankomna och avgångna fartygens sammanlagda nettotonnage uppgått till 
över 1 milj. ton eller hamnuppbörden överstigit 100 000 kr. 

Enligt upplysningar, som erhållits genom generaltullstyrelsen, har antalet 
främmande fartyg, som deltagit i kustfart mellan svenska hamnar, under år 
1916 utgjort 62. Deras samfällda dräktighet har uppgått till 5 260 nettoton. 
Med avseende på nationalitet och dräktighet fördela de sig på följande sätt: 
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I tab. 18 redovisas ifrågavarande fartygs trafik i olika svenska hamnar. 
Den i tab. 16 meddelade redogörelsen för skepps- och båtfarten å kanalerna 

i riket, vilken omfattar ångfartyg, motorbåtar, segelfartyg, pråmar och timmer
flottar, med särskilda uppgifter icke allenast om antalet fartyg utan även, 
för så vitt ej kanalavgifterna beräknats efter annan grund än tontalet, om 
fartygens dräktighet m. m., utgör ett sammandrag av de summariska upp
gifter som det åligger varje direktion för kanal, för vars trafikerande avgif
ter erläggas efter en av Kungl. Maj:t fastställd taxa, att enligt fastställt 
formulär till kollegium insända. Därjämte meddelas i tab. 17 en förteckning 
â de varor, som fraktats å vissa kanaler, från vilka uppgifter därom kunnat 
erhållas. För så vitt de inkomna redogörelserna därom lämnat upplysning, 
har för redogörelseåret en uppdelning på uppgående och nedgående trafik 
skett med avseende å såväl fartygs- som' varutrafiken. 

Uppbörden av kanal- och slussavgifter har under år 1916 och de närmast 
föregående åren uppgått till följande belopp: 



34* TILL STATSMYNDIGHETER REDOVISADE SJÖFARTSAVGIFTER. 

E) Till statsmyndigheter redovisade sjöfartsavgifter. 

Till de i det föregående omnämnda sjöfartsavgifterna — fartygs- och va-
ruavgifter i svenska hamnar samt kanal- och slussavgifter — komma några 
till statsverket ingående eller åtminstone till statsmyndigheter redovisade 
sådana avgifter, nämligen fyr- och båkavgifter samt lastpenningar, om vilka 
närmare upplysning meddelas i tab. 19, lotsavgifter, vilka redovisas i tab. 
20, samt ton- och hyresavgifter till sjömanshusen ävensom tonavgifter till 
svenska församlingens i London kyrka, för vilka redogöres i tab. 21. 

I nedanstående sammanställning lämnas en översikt över samtliga nyss
nämnda till statsmyndigheter redovisade sjöfartsavgifter för år 1916 med 
deras fördelning på svenska och främmande fartyg: 
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Résumé. 

La marine marchande de la Suède se composait, à la fin de l'année 1916, des navires sui
vants: 

Pendant l'année, la marine marchande a subi les changements suivants: 

A la fin de l'année 1916 la marine marchande se répartit par catégories de tonnage ainsi qu'il 
suit: 

Le tonnage moyen était pour les vapeurs et les navires à moteur de 754 et pour les voiliers 
de 112. 

La valeur totale de la marine marchande de la Suède était de 619 793737 francs. De cette 
somme, 7 919 200 francs reviennent à 3 bacs à vapenr et à 2 autres navires appartenant à l'Etat. La 
valeur des navires appartenant à des particuliers était par conséquent de 611874 537 francs, se 
répartissent de la manière suivante par différentes catégories de navires: 
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2 467 navires de 1 138 566 tonneaux bruts et 823 502 tonneaux nets, en tout, ont été engagés 
dans la navigation de commerce proprement dite. Ue reste a été employé principalement pour 
la pêche ou bien est resté dans les ports. Dea navires engagés dans la navigation de commerce, 
1585 de 757 526 tonneaux nets ont été occupés dans la navigation internationale et 882 de 
65 976 tonneaux dans la navigation intérieure. 

L'effectif des équipages de la marine marchande, en 1916, était de 21 332 personnes, dont 1 713 
femmes. 

Le mouvement maritime direct, en 1916, entre la Suède et l'étranger se fait voir par le 
tableau suivant: 

Le trafic le pins considérable avec l'étranger, pendant l'année, a eu lieu dans les ports suivants : 

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 pins 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, 40-07 % des navires arrivés et partis étaient 
suédois. Parmi les pavillons étrangers, l'allemand occupait la première place (30-01 %), suivi par 
el danois (23-12 %), le norvégien (3'44 %), le hollandais (113 %), le finlandais (1-05 %), l'américain 
(0-49 %), etc. 

Les pays avec lesquels la Suéde entretient les relations maritimes les plus fréquentes sont, d'après 
les données statistiques pour l'année 1916, l'Allemagne, le Danemark et la Grande-Bretagne, qui 
réunis représentent pins de 3A du trafic total. On en jugera par les chiffres suivants, indiquant 
les pays auxquels les navires ont été destinés et d'où ils sont arrivés: 
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La navigation suédoise dans les ports étrangers avait, en 1916, l'étendue suivante: 

Les bénéfices réalisés par la marine marchande de la Suéde, en 1916, se décomposent comme 
suit (en francs): 

4*—180981. Sjöfart 1916. 





TABELLBILAGOR. 

1—180981. Sjöfart år 1916. 



2 

Tab. 1. Den svenska handelsflottans fartyg samt registrerade 

1) Därav statens järnvägar tillhöriga 3 ängfärjor om sammanlagt 7 650 brutto- och 3 549 nettoton och 1 ång-
2) Av förut kondemuerat eller förolyckat fartyg. 
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pråmar om 20 nettoton och däröver vid början och slutet av år 1916. 

fartyg om 154 brutto- och 29 nettoton samt postverket tillhörigt 1 ångfartyg om 239 brutto- och 156 nettoton. 
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1) Av förut kondemnerat eller förolyckat fartyg. 
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1) Av fornt kondemnerat eller förolyckat fartyg. 
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Tab. 2. Den svenska handelsflottans fartyg samt registrerade pråmar om 20 nettoton 
manning i genomsnitt för seglationstiden 

Anm. Den kvinnliga personalen är inräknad i övrig bemanning. — Under-

1) Därav 1 postverket tillhörigt ångfartyg om 239 brutto- och 156 nettoton. 
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och däröver, fördelade efter hemort vid 1916 års slut, jämte uppgifter om deras be-
(för så vitt de varit använda i handelssjöfart). 
strykning av ett stadsnamn betyder, att staden av Kungl Maj:t beviljats stapelstadsrätt. 
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1) Därav 1 statens järnvägar tillhörig ångfärja om 1514 brutto- och 731 nettoton. — 2) Därav 2 statens järn
netto ton. 
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vägar tillhöriga angfärjor om tillaammans 6 136 brutto- och 2 818 nettoton samt 1 ångfartyg om 154 brutto- och 29 
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2—180981. Sjöfart år 1916. 
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Tab. 3. Uppgifter om byggnadsmaterial, ålder och värde för den svenska 

1) Därav 1 statens järnvägar tillhörigt ångfartyg om 154 bruttoton. — 2) Därav 1 statens järnvägar 
6 136 bruttoton. — 4) Därav 1 postverket tillhörigt ångfartyg om -J39 brattoton. 
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handelsflottans fartyg om 20 nettoton och däröver vid 1916 års slut. 

tillhörig ångfärja om 1 514 bruttoton. — 3) Därav ii statens järnvägar tillhöriga angfärjor om tillsammans 
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Tab. 4. Användningen av svenska handelsflottans fartyg 

l) Därav 3 statens järnvägar tillhöriga ångfärjor om sammanlagt 7 650 brutto- och 3 549 nettoton samt 1 post-
154 brutto- och 29 nettoton. 
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samt registrerade pråmar om 20 nettoton och däröver år 1916. 

Terket tillhörigt ångfartyg om 239 brntto- och 156 nettoton. — 2) Därav 1 stateni järnvägar tillhörigt ångfartyg om 



22 Tab. 5. Bemanning i genomsnitt för seglationstiden å de i handels-
registrerade pråmar om 

1) Härav utgör bemanningen ä. 1 statens järnvägar tillhörigt ångfartyg 1 befälhavare, 2 annan däcksperaonal, 1 ma-
tillhörigt ångfartyg 1 befälhavare, 1 styrman, 5 annan däckspersonal, 1 maskinist, 2 annan maskinpcrsonal samt 2 
befälhavare, 2 styrmän, 8 annan däckspersonal, 3 maskinister, 9 annan maskinpersonal samt övrig personal, 2 män 
7 styrmän. ;!3 annan däckspersonal, lf> maskinister, ii9 annan maskinpersonal, 2 radiotelegrafister samt Svrig perso-



23 sjöfart år 1916 använda, svenska handelsflottan tillhöriga fartyg samt 
20 nettoton och däröver. 

skinist och o annan raaskinpersonal. —• 2) Härav 1 radiotelegrafist. — 3) Härav ntgör bemanningen å 1 postverket 
kvinnor. — 4) Härav 2 radiotelegralister. — 5) Härav utgör bemanningen å 1 statens järnvägar tillhörig ångfärja 1 
och 8 kvinnor. — 6) Härav ntgör bemanningen 4 2 statenä järnvägar tillhöriga ångfärjor sammanlagt 2 befälhavare, 
nal, 1 man och 16 kvinnor. — 7) Härav 3 radiotelegralister. — 8) Härav 6 radiotelegrafister. 
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Tab. 6. Översikt av sjöfarten år 1916 mellan 

I. Ankomna 
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Sverige och särskilda främmande länder. 

fartyg. 
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II. Avgångna 
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fartyg. 
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Tab. 7. Översikt av de år 1916 till Sverige ankomna 
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och från Sverige avgångna fartygens nationalitet. 
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Tab. 8. Sjöfarten mellan Sverige och främmande 

I. Ankomna 
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länder år 1916 med angivande av fartygens nationalitet. 

fartyg. 
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33 

3—180981. Sjöfart år 1915. 



34 



35 



36 



37 
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II. Avgångna 



39 

fartyg. 



40 



41 



42 



43 



44 



45 



46 



47 
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Tab. 9. Sjöfarten å särskilda 

I a. Ankomna 
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tullkammardistrikt i riket år 1916. 

svenska fartyg. 

4—180981. Sjöfart år 1916. 
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I b. Ankomna. 
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främmande fartyg. 
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I c. Ankomna svenska 
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och främmande fartyg. 
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II a. Avgångna 



55 

svenska fartyg. 
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II b. Avgångna 
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främmande fartyg. 
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II c. Avgångna svenska 
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och främmande fartyg. 
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Tab. 10. Den svenska sjöfarten på utrikes orter år 
Anm. Tabellen redovisar endast fartyg som anlöpt respektive orter för lossning eller lastning. 
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1916 enligt därom från redare lämnade uppgifter. 
Beträffande fartyg som anlöpt för annat ändamål (kolaing, order o. dyl.) se texten. 
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5—180981. Sjöfart år 1916. 
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76 
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6—180981. Sjöfart år 1916. 
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83 



84 

Tab. 11. Trafiken med svenska ång- och motorfartyg i viktigare 
utländska hamnar år 1916. 

f = antal fartyg; mt = fartygens medeldräktighet i nettoton. 
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Tab. 12. Svenska handelsflottans 
Anm. Angående bruttofrakternas fördelning på godsfrakter 

1) I angivna inkomstbelopp är inräknad statens järnvägars inkomst under noy. 1915—okt. 1916 & linjen 
godstrafik. — 2) I angivna inkomstbelopp är inräknad statens järnvägars inkomst under okt. ,1915—sept. 1916 
samt 601 063 kr. för godstrafik. — 3) I angivna inkomstbelopp är inräknad postängfartyget Olanda inkomst av 
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bruttoinkomster i kronor år 1916. 
samt passagerare- och postbefordringsavgifter, se texten. 

Malmö—Köpenhamn med 523 849 kr., varav 41 923 kr. för person-, 13 398 kr. för post- och 468 528 kr. för 
& linjen Trelleborg—Sassnitz med 975598 kr., varav 112 542 kr. för person-, 261993 kr. för post-och telegram-
godatrafik 15 994 kr. samt av persontrafik 9 299 kr. 
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Tab. 13. Skepps- och pråmfarten år 1916 i de rikets hamnar, för vilkas 
Anm. Endast fartyg och pråmar om 
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begagnande avgifter utgå efter hamntaxor, fastställda ar Kungl. Maj:t. 
minst 10 tons dräktighet redovisas. 
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1) Dnga fartyg örer 10 ton håra under uret trafikerat hamnen. 
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1) Inga fartyg över 10 ton ha under året trafikerat hamnen. — 2) Därav danska ângtàrjorna å linjen Hälsingborg—Hälsingör 
om 1 273 854 ton. — 4) Därav svenska och danska ängfärjorna a linjen Malmö—Köpenhamn med 1 974 resor om 1273 123 
hyrda ångfartyg med 1 227 resor om 1 648 530 ton. 
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med 5 829 resor om 1 624151 ton. — 3) Därav svensks och danska angfärjoraa a linjen Köpenhamn—Malmö med 1 9 7 5 resor 
ton. — 5) Därav de svenska och preussiska statsbanornas ångfärjor å linjen Trälleborg—Sassnitz samt för samma ändamål för-
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1) Inga fartyg örer 10 ton haya under ärct trafikerat hamnen. 
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7—180981. Sjöfart år 1916. 
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Tab. 14. Varutrafiken i rikets 
Anm. Tabellen upptar endast sådana hamnar och lastageplatser, för 

A. Lossade 
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hamnar och lastageplatser år 1916. 

vilka K. Maj:t fastställt hamntaxa för varor eller grundpenningstaxa. 

varor. 
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103 



104 



105 



106 



107 
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109 



110 



111 
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B. Lastade 

1) Förteckning föres icke över de lastade varorna, enär inga avgifter för dem erläggas. •— 2) Varor som avgått till inrikes 
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varor. 

ort äro ej redovisade, enär inga avgifter för dem erlägges. 

8—180981. Sjöfart år 1916. 
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1) Varor som avgått till inrikes ort öro ej redovisade, enär inga avgifter för dem erläggas. 
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121 



122 



123 



124 



125 
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Tab. 15. I rikets hamnar och lastageplatser år 1916 uppburna hamnavgifter för 
fartyg (inkl. pråmar) och varor samt grandpenningar. 

Anm. En stjärna (*) framför ett belopp i denna tabell angiver, att ifrågavarande belopp ntgöres av grand-
penningar. 

1) För avgående varor erlägges ingen avgift. — 2) Inga avgifter ha under aret uttagits. 
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1) Avgifter för passagerare och resgods. — 2) För varor, som avgå till inrikes ort, erlägges ingen avgift. — 3) Ingen 
trafik har under aret förekommit. 
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1) Inga hamnavgifter hava under året förekommit. 
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1) Inga hamnargifter hava under året förekommit. — 2) Därav kr. 531-93 i ». k. liggargifter. — 3) Härar för 
varor, som forslats medelst ångfarjorna â linjen Köpenhamn—Malmö, kr. Ii6473"81. — 4) Härar för varor, som fors
lats medelst ängfärjorna a linjen Malmö—Köpenhamn, kr. 9585379. — 5) Härar för raror, som forslats medelst 
angfärjorna & linjen Sassnitz—Trälleborg kr. 12366472. — 6) Härar för raror, som forslats medelst ångfarjorna å 
linjen Trälleborg—Sassnitz kr. 139 494·36. — 7) För varor som avgå till inrikes ort erlägges ingen argift. 

9—180981. Sjöfart år 1916. 
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1) Inga hamnavgifter hava nnder året nttagits. — 2) Dårar isbrytar- och överliggningBavgifter kr. 464SH7. — 
3) DäraT isbrytar- och ÖYerliggningsavgifier kr. 6 868.85. 
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1) Aygiftema ingå i de belopp, som redovisats för Väija lastogeplats. — 2) Avgifterna ing! i de belopp, som redo
visat» för UWviks lastageplats. — 3) Inga fartyg hava under året trafikerat lastageplatsen. 
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1) Inga fartyg håra under aret trafikerat lastageplatsen. 
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Tab. 16. Skepps- och båtfarten år 1916 å de rikets kanaler och farleder, för vilkas 
av kanal- och 

Anm. En punkt ( . ) i någon av ifrågavarande tabells kolumner betecknar, 

1) Innefattar även avgifter för varor. — 2) Uppgift saknas om farkosterna äro lastförande eller barlastade. — 
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begagnande avgifter utgå efter taxor, fastställda av Kungl. Maj:t, ävensom beloppet 
slussavgifter. 
att tonnaget icke är uppgivet i de inkomna primäruppgifterna. 

3) Avgifter for varor erläggas ej. — 4) Därav i passagerareavgifter 128.97. 
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1) Avgifter för varor erläggas ej. — 2) Någon trafik å kanalen har ej under året fllrekommit. — 3) Därav i patsa-
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gerareafgifter kr. 183'40. — 4) Uppgift saknas om farkosterna äro lastförande eller barlastade. 
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Tab. 17. Varutrafiken å rikets 

1) Uppgift saknas beträffande varor å >per rus» klarçrade fartyg. — 2) Uppgift saknas beträffande varor å per 
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kanaler och farleder år 1916. 

ton klarerade ångfartyg. — 3) 232 ton. — 4) 21 ton. 
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Tab. 18. Främmande fartygs deltagande i 
Anm. Med kustfart avses fraktfart inrikes orter emellan även-
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kustfart mellan svenska hamnar år 1916. 
som befordran av passagerare, som intagas å en svensk ort och föras till en annan. 
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Tab. 19. Fyr- och båkavgifter 
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samt lastpenningar år 1916. 

10—180981. Sjöfart år 1916. 
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Tab. 20. Lotsavgifterna och deras fördelning på svenska och främmande fartyg år 1916. 
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1) Av de vid Öresunds norra jotsplats betalda lotsargifter, kr. 83 437, har i följd av bestämmelse i ingången överenskom
melse om samlotsning mellan Öresunds norra lotsplats och Helsingörs lotseri till nämnda lotseri överlämnats ett belopp »v 
4599 kronor. 
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Tab. 21. Ton- och hyresavgifter till sjömanshusen samt tonavgifter till 
svenska församlingens i London kyrka år 1916. 

A. Tonavgifter till sjömanshusen. 
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B. Hyresavgifter till sjömanshusen. 

C. Tonavgifter till svenska församlingens i London kyrka 
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