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Inom den svenska sjöfartsstatistiken tillämpade redovis
ningsprinciper. 

Den svenska sjöfartsstatistiken bygger på i huvudsak fyra olika slags upp
gifter, nämligen sådana från rederier, tullverket, hamn- och kanalföretag 
samt vissa myndigheter ifråga om sjöfartsavgifter. 

1. Statistiken över handelsflottan, dess storlek, sammansättning och för
ändringar, användning i olika fart, fartygens resor, bemanning, värde- och 
inkomstförhållanden, förbrukning av bränsle och smörjmedel m. m., grundar 
sig på uppgifter, som årligen inhämtas från rederierna. Dessa uppgifter, 
vilka avse ång-, motor- och segelfartyg med en dräktighet av 20 nettoregis-
terton och däröver (jfr närmare under A. Handelsflottan, sid. 11), kontrolleras 
särskilt vad beträffar tontal, cert, maskinstyrka, hemort, ägare m. m. mot 
uppgifter i det inom kommerskollegium förda fartygsregistret. 

Vid redovisningen skiljes på ångfartyg, motorfartyg, segelfartyg med hjälp
maskin och andra segelfartyg, varvid avgränsningen av certgruppen segel
fartyg med hjälpmaskin verkställes enligt i kollegii kungörelse den 6 april 
1933 angivna föreskrifter, vilka innebära, a t t vissa bestämmelser rörande 
förhållandet mellan ett fartygs segelarea och lastvattenlinjearea äro avgörande 
för certbeteckningen. 

Uppgifter meddelas rörande handelsflottans tonnage i såväl brutto- som 
nettoton enligt svensk mätning. Denna mätning överensstämmer nära med 
mätningen enligt den s. k. tyska regeln för maskin- och andra avdragsberäk
ningar. 

Uppgifterna rörande handelsflottans bemanning avse fartygens besättning 
i genomsnittligt antal för året eller den del därav, seglationen varat, med 
utförlig specifikation enligt frågeformulären på 16 olika kategorier, i be
rättelsen sammanförda till 9 sådana. 

Uppgifterna rörande handelsflottans värde avse fartygens försäkringsvärde 
eller, för fartyg som äro oförsäkrade eller icke försäkrade till sitt fulla värde, 
deras antagliga försäljningsvärde vid årets slut. 

Uppgifter rörande de svenska fartygens utrikes resor från hamn t i l l hamn 
inhämtas jämväl från rederierna (jfr avdelning C. De svenska fartygens 
utrikes sjöfart, sid. 23). 

Rörande handelsflottans intjänta bruttofrakter och tidsbefraktningsavgifter 
inhämtas uppgifter med delvis olika specificering för ång- och motorfartyg 
samt för segelfartyg. Vad beträffar fraktintäkten i inrikes fart samt av 
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tidsbefraktning, sker redovisningen likformigt. Vad åter angår frakt
intäkten i utrikes fart, uppges för segelfartyg med och utan hjälpmaskin 
frakten för varje särskild resa, från hamn til l hamn, medan för ång- och 
motorfartyg summor uppgivas för fraktintäkten av resor från Sverige till 
varje särskilt land, till Sverige från varje land samt resor från utrikes orter 
till varje land och till utrikes orter från varje land. Den rent internatio
nella trafikens bruttofrakter redovisas sålunda (sedan 1934) dubbelt, nämligen 
dels på ankomstländerna, dels på avgångsländerna. 

Såväl de i utrikes fart som de i inrikes fart intjänta bruttofrakterna inne
fatta icke blott godsfrakter utan även passagerareavgifter samt postbe-
fordringsavgifter. 

2. Statistiken över sjöfarten mellan Sverige och utlandet grundar sig på 
uppgifter inhämtade genom tullverket och avser in- och utklarerade fartyg med 
fördelning på 1) ång- och motorfartyg samt 2) segelfartyg, inkl. sådana med 
hjälpmaskin, pråmar och båtar. Fartygens dräktighet anges i nettoregister-
ton utan hänsyn till sådana avdrag, som kommerskollegium äger medgiva 
vid beräkning av det avgiftspliktiga tonnaget. 

I statistiken skiljes på lastförande och icke lastförande fartyg. Såsom 
lastförande räknas fartyg, som göra reguljära resor, även passagerarfartyg 
utan egentlig last, samt vidare fartyg, som föra annan last än barlast. Et t 
fartyg uppges som icke lastförande vid anlöpning av en hamn, därest det 
icke för last eller passagerare dit, oberoende av om det är lastat eller icke. 

Statistiken skiljer på direkt fart och kombinerad fart. E t t fartygs resa 
från sista svenska lastningshamn till första utländska lossningshamn be
traktas såsom verkställd i direkt fart, och detsamma gäller resa från sista 
utländska lastningshamn till första svenska lossningshamn. Utklarerar far
tyget till flera länder, angivas resorna till andra länder än första lossnings
landet såsom verkställda i utrikes kombinerad fart. Detsamma gäller vid 
inklarering från flera länder än sista lastningsland. Då utklarering äger 
rum från flera svenska hamnar, angivas alla resor utom den från den sista 
hamn, där last intagits, såsom verkställda i inrikes kombinerad fart. Det
samma gäller vid inklarering t i l l flera svenska hamnar för resorna till andra 
hamnar än första lossningshamnen. 

I denna statistik specificeras icke svenska hamnar utan endast tulldistrikt. 
Kollegium erhåller från tullverket jämväl vissa uppgifter rörande främ

mande fartygs kustfart på Sverige. 
3. Statistiken över sjöfarten i rikets hamnar, lastageplatser och kanaler 

bygger på uppgifter från vederbörande hamn- och kanalägare. I densamma 
ingå endast sådana trafikanstalter, som under redogörelseåret trafikerats och 
som äga av Kungl. Maj:t fastställd taxa å avgifter för begagnandet. 

Statistiken över varutrafiken omfattar i regel endast den avgiftsbelagda 
trafiken ; då såsom exempelvis i Stockholms och Göteborgs hamnar inrikes av
gående varor äro avgiftsfria, redovisas dessa icke i statistiken. 

Frågeformulären upptaga varorna specificerade på 64 rubriker, men i be
rättelsen hava dessa vad beträffar hamnar och lastageplatser sammanslagits 
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till 28. För varutrafiken å kanalerna meddelas i berättelsen endast total
siffror för de viktigaste kanalerna (sid. 38). 

4. Statistiken över sjöfarten åvilande, allmänna avgifter grundar sig på 
uppgifter vad beträffar fyr- och båkavgifter från generaltullstyrelsen, lots
avgifter från lotsstyrelsen, ton- och hyresavgifter från sjömanshusen samt 
hamnavgifter, grundpenningavgifter, kanal- och slussavgifter från hamnar, 
lastageplatser, kanal- och slussföretag. 

A. Handelsflottan. 

Till den svenska handelsflottan, sådan densamma redovisas i tab. 1—5, 
räknas först och främst alla enligt sjölagens § 2 registreringspliktiga svenska 
fartyg, d. v. s. fartyg som äro avsedda att nyttjas till handelssjöfart eller 
resandes fortskaffande och äga en dräktighet av 20 nettoregisterton eller 
därutöver. Vidare äro till handelsflottan hänförda fartyg om 20 ton eller 
därutöver, använda till ändamål, som med handelssjöfart äger gemenskap, 
såsom fiske, bärgning och isbrytning, i den mån fartygen, vilka icke äro 
underkastade registreringsplikt, likväl finnas införda i fartygsregistret. Redo
visningen av handelsflottan omfattar däremot icke pråmar, vilka ävenledes 
äro fritagna från registreringsskyldighet. 

Nedanstående tabell ger en översikt av handelsflottans omfattning under 
åren 1932—1935. 

Handelsflottans omfattning åren 1932—1935. 

En sammanställning av summorna för samtliga fartyg meddelas i följande 
tablå: 

Handelsflottans tonnage har under redogörelseåret minskats med 43836 
brutto- och 34512 nettoton eller med respektive 2.7 och 3.0 %. Även de tre 

1 Äng- och motorfartygens tontal pins '/s av segelfartygens. 
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närmast föregående åren, 1932, 1933 och 1934, visade handelsflottan minskning 
i tonnaget. Man får gå tillbaka ti l l år 1921 för att finna närmast föregående 
minskning. Tonnagesiffrorna för 1914, de högsta som uppnåtts före tillbaka
gången under världskriget, överträffas av redogörelseårets med 347 045 brutto-
och 200325 nettoton eller resp. 27.8 och 22.2 %. Ökningen blir ännu starkare, 
om man för jämförelsen i stället för det verkliga väljer det förmedlade ton
talet, som bättre belyser handelsflottans transporteffektivitet. 

Tonnagets fördelning på olika slag av fartyg företer betydande förskjut
ning, såsom nedanstående procenttal, avseende bruttotonnaget, utvisa: 

Av de anförda procenttalen framgår, a t t motorfartygen intagit en allt mer 
ökad andel av handelsflottan på ångfartygens bekostnad samt att segelfartygen 
i allt större utsträckning erhållit hjälpmaskin. 

Förändringarna i handelsflottans fartygsbestånd år 1935. 

Redogörelseårets tonnageminskning, 43 836 bruttoton, framkommer såsom 
netto av en total ökning å 58 852 ton och en total minskning å 102 688 ton. 
Av dessa förändringar representerar, såsom närmare framgår av tab. 1, en 
mindre del å ena sidan förflyttningar på grund av fartygs omändring exem
pelvis från egentliga segelfartyg ti l l segelfartyg med hjälpmaskin, å andra 
sidan ökning eller minskning genom förbyggnad eller ommätning m. m. I 
huvudsak hänföra sig emellertid förändringarna, såsom nedan visas, till ny
byggnad och inköp från utlandet, resp. försäljning till utlandet, slopning (ned
skrotning) och genom olycksfall inträdd förlust av fartyg. 

De inom landet nybyggda fartyg, som år 1935 införlivades med den svenska 
handelsflottan, ägde ett sammanlagt tonnage — 34 835 bruttoton — som var 
betydligt större än motsvarande för år 1934 — 13 823 ton. Det från utlandet 
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Tillkomna och avförda fartyg år 1935. 

under redogörelseåret inköpta tonnaget var likaledes större än motsvarande år 
1934. Jämväl fartygsförsäljningarna till utlandet uppvisade avsevärt högre ton
nagesiffror än föregående år. Totalsiffran var 77 261 ton mot 64 467 ton år 1934. 
Nybyggnaderna avse till övervägande del eller 95.6 % av bruttotonnaget motor
fartyg, medan inköpen från utlandet till 92.7 % gälla ångfartyg. 

Förolyckade fartyg år 1935. 
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Tonnageminskningen på grund av fartygsförluster genom olycksfall, 9 527 
bruttoton, var av större omfattning än föregående år, 5 776 ton. 

Beträffande handelsfartygens fördelning på olika storleks- och åldersgrup
per vid 1935 års slut meddelas i tab. 3 detaljerade uppgifter. Av nedan
stående sammandrag inhämtas, a t t fartygen till icke fullt hälften av antalet 
(45.3 %) äga en dräktighet av mindre än 100 bruttoton. Uäknat efter 
tonnaget hänföra sig däremot ej mindre än 96.1 % till fartyg, som ligga 
ovanför nyssnämnda storleksgräns. Sveriges sjögående handelsflotta (be
stående av fartyg om 100 bruttoton och däröver) bestod vid 1935 års slut av 
1 243 fartyg om sammanlagt 1 531 950 bruttoton. Räknar man med att den 
oceangående flottan utgöres av fartyg om 2 000 bruttoton och däröver, befinnes 
densamma bestå av 189 fartyg om sammanlagt 847 152 bruttoton. Det ocean
gående tonnaget uppgår sålunda till mer än hälften av det sjögående tonnaget. 
Till jämförelse må nämnas, a t t handelsflottans fartyg om 2 000 bruttoton och 
däröver år 1913 utgjorde 129 fartyg om sammanlagt 408 813 bruttoton. Det 

Handelsflottans fördelning på olika storleks- och åldersgrupper år 1935. 
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största fartyget 1913 mätte 7967 men 1935 21255 bruttoton. Sistnämnda år 
funnos 2 fartyg i storleksgruppen 10000—14999 ton och 4 fartyg i gruppen 
15000 ton och däröver. 

I genomsnitt för hela handelsflottan utgjorde vid 1935 års slut brutto-
dräktigheten per fartyg 701.9 ton mot 707.8 ton år 1934 och 426.1 ton år 
1913. Fartygens medelstorlek har alltså minskats under året. För de sär
skilda slagen av fartyg äro motsvarande tal för 1935: ångfartyg 956.4, motor
fartyg 1 482.8 och segelfartyg 90.6 ton. 

I åldershänseende fördelade sig handelsflottans bruttotonnage år 1935 med 
23.6% på fartyg under 10 år, 34.3 % på fartyg i gruppen 10—19 år och 42.1 % 
på fartyg om 20 år och däröver. För de särskilda fartygsslagen framträder 
emellertid betydande olikhet i åldersfördelningen. Sålunda tillhöra exem
pelvis motorfartygen med 53.3 % av tonnaget åldersgruppen under 10 år, 
meåan segelfartygen till 76." % av tonnaget ingå i gruppen 20 år och där
över. 

De under redogörelseåret genom nybyggnad och förvärv från utlandet samt 
iståndsättning eller nyregistrering av äldre fartyg tillkomna fartygen falla 
efter bruttotonnaget räknat till 38.1 % inom gruppen 5 000 ton och däröver 
samt till 30.9 % inom gruppen 2 000—4 999 ton. Medeltonnaget för samtliga 
nytillkomna fartyg utgör 976.6 ton. 

De år 1935 tillkomna fartygens fördelning på olika storleksgrupper. 

Av det från utlandet förvärvade tonnaget, 19 741 bruttoton (jfr s. 13), 
utgjordes 3 711 ton av fartyg, som nybyggts under år 1935. JMed tillägg av 
landets egna nybyggnader, 34 835 bruttoton, blir hela tillskottet av nybyggda 
fartyg 38 546 ton, fördelande sig på olika fartygsgrupper sålunda: 3 ång
fartyg om 5 169 ton, 22 motorfartyg om 33 309 ton och 1 segelfartyg med 
hjälpmaskin om 68 ton. De under redogörelseåret tillkomna äldre från ut
landet förvärvade fartygen samt iståndsatta sådana, 17 122 bruttoton, tillhöra 
med 4 319 ton åldersgruppen under 10 år, 7 333 ton gruppen 10—19 år och 
5 470 ton gruppen 20 år och däröver. 
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Handelsflottans maskinstyrka och byggnadsmaterial år 1935. 

Enligt de i tab. 3 meddelade uppgifter, som ovan återges i sammandrag, 
utgöres handelsflottans byggnadsmaterial för 94.1 % av bruttotonnaget av 
stål eller järn samt för återstoden huvudsakligen av trä. De under redo
görelseåret tillkomna fartygen, 55 668 bruttoton, voro till 95.1 % av tonnaget 
byggda av stål eller järn och, vad återstoden beträffar, huvudsakligen av trä. 

Handelsflottans maskinstyrka uppgives vid 1935 års slut utgöra 992 337 
hkr, varav 58.7 % komma på ångfartygen, 37.9 % på motorfartygen och 3.4 % 
på segelfartygen med hjälpmaskin. Maskinstyrkan för de under året nytill
komna fartygen uppgives till 56 535 hkr, varav 11 476 för ångfartyg, 43 683 
för motorfartyg och 1 376 för segelfartyg med hjälpmaskin. 

Handelsflottans fördelning efter hemort år 1935. 

Beträffande handelsflottans fördelning efter hemort, som närmare specifi
ceras i tab. 2, utvisar statistiken, att 91.1 % av bruttotonnaget kommer 
på städerna. Av dessa intager Göteborg främsta rummet med 36.6 % 
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av hela tonnaget, medan motsvarande procenttal för Stockholm utgör 28.1. 
Nämnda två städer representera tillsammans med Hälsingborg, Trälleborg, 
Malmö och Norrköping ej mindre än 81.5 % av hela handelsflottans tontal. 
Städernas stora övervikt hänför sig väsentligen till ång- och motorfartygen, 
medan av segelfartygens tonnage en större andel kommer på landsbygden. 

Handelsflottans fördelning på olika kategorier av ägare framgår av nedan
stående sammanställning. 

Handelsflottans fördelning efter ägare år 1935. 

Totalsiffrorna för hela handelsflottan återges i följande tablå: 

Bland de olika slagen av fartygsägare äro rederiaktiebolagen avgjort do
minerande, i det på deras andel kommer ej mindre än 80.1 % av hela brutto
tonnaget. Det staten tillhöriga tonnaget representeras i huvudsak av fyra ång-
färjor, och de av kommuner ägda fartygen äro i de viktigare fallen avsedda 
för isbrytning. 

Uppgifter över handelsflottans bemanning meddelas i tab. 5. Efterföljande 
översikt utvisar ett totalantal för bemanningen av 22 171 personer eller 183 
personer färre än år 1934. Från och med år 1931 hava uppgifterna rörande 
antalet styrmän specificerats på examinerade och oexaminerade. Fullständig 
jämförbarhet med tidigare års uppgifter kan icke erhållas, då i vissa fall 
olika principer til lämpats vid lämnandet av uppgifter rörande denna perso
nalgrupp. 

2—364370. Sjöfart 1935. 



18 HANDELSFLOTTAN. 

Handelsflottans bemanning år 1935. 

Beträffande handelsflottans användning lämnas uppgifter i tab. 4 dels för 
de vid redogörelseårets slut befintliga fartygen, dels för de fartyg, som under 
året avförts. Nedanstående sammandrag avser handelsflottan vid årets slut, 
dock utan inräkning av fiskefartyg o. d. samt några mindre fartyg, för vilka 
specificerade uppgifter saknas (147 fartyg om 23 514 brutto- och 11 009 netto
ton), totaliter utgörande 2 125 fartyg om sammanlagt 1 571 216 brutto- och 
1090 811 nettoton. 

Handelsflottans användning år 1935. 

En jämförelse med föregående år utvisar, att det tonnage, som använts i 
fart endast mellan utländska hamnar, minskats med omkring 27 500 bruttoton, 
medan det tonnage, som sysselsatts i fart mellan Sverige och utlandet, ökats 
med nära 1 000 bruttoton. Det i fart endast mellan svenska hamnar nytt
jade tonnaget har ökats med över 2 000 ton. Det under redogörelseåret ej 
använda tonnaget utgör 11791 bruttoton eller 0.8% av hela den egentliga 
handelsflottans tonnage och har minskats s tarkt sedan föregående år. 

Kommerskollegium har i frågeformuläret för uppgifter från redame infört 
frågor rörande förbrukning av bränsle och smörjmedel, vilka uppgifter för 
år 1935 utvisa följande förbrukningssiffror: 

1 Siffrorna inom parentes angiva totalantalet radiotelegrafister, även sådana med annan tjänst 
ombord. 
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Handelsflottans förbrukning av bränsle och smörjmedel år 1935. 

Till tabellen må anmärkas, att uppgifterna avse den egentliga handels
flottan, sålunda icke fiske-, bärgnings- och isbrytarfartyg. Vidare bör på
pekas, att för segelfartyg med hjälpmaskin uppgifter endast begärts rörande 
förbrukningen av bränsle samt utan fördelning med hänsyn till i vad mån 
detta erhållits från lager i Sverige eller från sådana utom landet. 

B. Sjöfarten mellan Sverige och utlandet. 

Statistiken över sjöfarten mellan Sverige och utlandet grundar sig på tull
verkets redovisning och omfattar såväl svenska som utländska fartyg i han
delssjöfart, oberoende av storlek. 

Fartyg i direkt fart mellan Sverige och utlandet åren 1932—1935. 
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Det i direkt fart mellan Sverige och utlandet, d. v. s. utan anlöpning av 
mellannamn, in- och utklarerade tonnaget var år 1935 7.0 % större än nästföre
gående år, vilken ökning synes bero på den allmänna förbättringen i kon
junkturläget. Ökningen för det utländska tonnaget var 10.2 % och för det 
svenska 3.3 %. A t t den förra siffran är så mycket större än den senare, 
synes till stor del sammanhänga med den starka ökningen i järnmalmsex-

De i utrikes fart använda fartygens fördelning på olika nationaliteter. 

porten, vilken som bekant kräver ett mycket stort tonnage och ti l l över
vägande del skeppats på utländska kölar. 

Omnämnda förändringar hava medfört en förskjutning mellan de svenska 
och de utländska fartygens andel i vår utrikes sjöfart. De svenska farty
gens andel i hela tonnagemängden var under år 1935 44.6 % eller något 
mindre än 1934, då den var 46.2 %. 

Nationalitetsfördelningen av de i fart mellan Sverige och utlandet använda 
fartygen undergår i regel endast ganska obetydliga förändringar år från år. 
I förhållande ti l l 1934 har redogörelseåret medfört vissa förskjutningar i 
nämnda fördelning. Förutom de svenska fartygens förut berörda minskade 
andel i Sveriges utrikes sjöfart må särskilt framhållas de danska, finska och 
amerikanska fartygens ökade samt de tyskas och nederländskas minskade 
andel i densamma. För ett mera ingående studium av fartygens fördelning 
efter nationalitet år 1935 hänvisas till tab. 6. 

För de särskilda tulldistriktens utrikesförbindelser redogöres närmare i 
tab. 8. Nedanstående sammandrag utvisar de viktigaste svenska anknyt
ningspunkterna för landets utrikes sjöfart. De höga tontalen för Trälle-
borg, Malmö och Hälsingborg förklaras mer eller mindre av de härifrån ut
gående ångfärjelederna till resp. Sassnitz, Köpenhamn och Helsingör. Be-
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träffande Nyköpings distrikt märkes, a t t dit hör Oxelösunds hamn med dess 
betydande malmtrafik. Även för Luleå är malmtrafiken huvudsak. Huvud
orten för den större och mera långväga utrikesfarten är Göteborg. 

Sjöfarten mellan särskilda tulldistrikt och utrikes orter år 1935. 

Sjöfarten mellan Sverige och olika främmande länder år 1935 finnes speci
ficerad i tab. 7. Omstående sammanställning utvisar beträffande tonnagets 
relativa fördelning på de olika länderna för år 1935 i jämförelse med år 
1934 en ökning för Danmark, Finland samt Förenta Staterna. Minskning 
har inträt t för Norge, Polen-Danzig, Tyska riket, Nederländerna, Storbri
tannien och Irland och Frankrike. För Afrika och Asien föreligger även en 
relativ tillbakagång. 

Ser man på de absoluta tonnagesiffrorna, kan man konstatera en ganska 
allmän uppgång för de europeiska länderna med undantag av Norge samt 
Frankrike. Sjöfarten på Afrika, Amerika och Australien har likaledes ökats, 
medan sjöfarten på Asien gått något tillbaka. 

På grundval av tab. 7 har i omstående översikt för viktigare länder 
beräknats, i vilken omfattning sjöfarten ombesörjts dels av svenska fartyg, 
dels av resp. lands egna fartyg, dels av annan nations fartyg, varvid med-
tagits såväl den direkta farten som den kombinerade, d. v. s. fart med anlöp-
ning av utländsk mellannamn. En jämförelse mellan redogörelseåret och år 
1934 ger vid handen, att de svenska fartygens anpart minskats i förbin
delserna med Norge, Danmark, Finland, Polen-Danzig samt Förenta Staterna 
men ökats i trafiken på Tyska riket, Nederländerna, Storbritannien och Ir
land, Frankrike, Afrika, Asien och Australien. 
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Direkt och kombinerad sjöfart på olika viktigare länder. 

Det i sjöfart på särskilda viktigare länder använda tonnagets fördelning 
efter nationalitet. 
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C. De svenska fartygens utrikes sjöfart. 

Uppgifter om den svenska sjöfarten på utrikes orter meddelas av fartygs
redarna. Ifrågavarande uppgifter omfatta svenska fartyg om 20 nettoregister-
ton eller . däröver till skillnad från tullverkets i föregående kapitel behand
lade uppgifter över sjöfarten mellan Sverige och utlandet, vilka avse både 
svenska och främmande fartyg, även mindre än 20 nettoton. En annan viktig 
skillnad ligger däri, att redaruppgifterna redovisa de särskilda fartygens resor 
från hamn till hamn i främmande land dels med last, dels i barlast, medan 
tullverksuppgifterna blott upptaga de särskilda länder, från eller t i l l vilka 
fartyget enligt vederbörande märkrulla eller lastförteckning medför last, 
eller ock, om fartyget ankommer från eller avgår t i l l utrikes ort i barlast, 
endast sista utklarerings-, resp. första inklareringslandet. 

Närmare redogörelse för svenska fartygs fart å främmande länder lämnas 
i tab. 9, varvid de hamnar specificeras, som för år 1985 ha att uppvisa minst 
30 000 nettoton antingen ankommet eller avgånget svenskt tonnage. Liksom 
i sjöfartsstatistiken för övrigt gäller det härvid resorna, vadan ett och samma 
fartyg kan ingå i summan två eller flera gånger. 

Den svenska utrikesfarten år 1935 visar från nästföregående år efter tonna
get räknat en ökning av 3.3 % och har härmed haft en omfattning, som 
är ungefär dubbelt så stor som 1913 års motsvarande tontal. Antalet fartyg 
eller fartygsresor är emellertid endast 14.1 % större än år 1913, vilket inne
bär, at t fartygens medelstorlek ökats starkt. 

Svenska fartyg ankomna till och avgångna från utrikes orter åren 1932—1935. 

De svenska fartygens utrikes resor visa för redogörelseåret jämfört med 
1934 vad tonnaget beträffar en relativ ökning i farten på Amerika och Austra
lien samt en minskning i farten på Europa, Afrika och Asien. 

Jämfört med förhållandena före kriget ligger Europas procentuella andel 
i totalbeloppet för det svenska tonnage, som frekventerat utländska hamnar, 
på anmärkningsvärt låg nivå. Av hela det ifrågavarande tontalet kom 
sålunda år 1913 91.7 % på europeiska hamnar men år 1935 endast 6G.1 ?.. 
Amerikas andel har ökats starkt, från 2.7 % 1913 till 17.6 % 1935. 

De utländska hamnar, som efter tontalet räknat uppvisa största frekvensen 
av svenska fartyg under redogörelseåret, framgå av en sammanställning 
å sid. 25. 
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Särskilda länder till vilka svenska fartyg ankommit och från vilka de avgått. 

Beträffande Sassnitz förklaras det höga tontalet av förekommande reguljär 
färjtrafik; för Köpenhamn tillkommer som förklaringsgrund även annan 
reguljär lokal trafik; för Narvik är malmskeppningen det avgörande. Sist-
berörda skeppning har kraftigt bidragit till den svenska tonnageförekomsten 
även i vissa andra hamnar, särskilt Rotterdam och Emden. Vad Gdynia 
beträffar bero de höga tonnagesiffrorna på de mycket stora koltransporterna. 

Flertalet hamnar uppvisa från år 1934 en ökad trafik av svenska fartyg. 
Av hamnar med över 400 000 nettotons trafik av ankomna och avgångna 
svenska fartyg åren 1934 och 1935 visade följande ökad trafik: Köpenhamn, 
Gdynia, Sassnitz, London, Rotterdam, Antwerpen, New York, Narvik, Oslo, 
Emden, Hull, San Pedro, Port Said, Rio de Janeiro, Middlesbrough, San 
Francisco, Suez, Kotka, Santos och Stettin. Mest anmärkningsvärd är trafik
ökningen för Narvik (från 905 000 till 1708 000 ton), Emden (från 751000 
ti l l 912 000 ton), båda på grund av ökad svensk malmexport; vidare Kotka 
(från 389 000 till 628 000 ton), beroende på ökad massaexport. Minskad trafik 
uppvisade följande större hamnar: Danzig, Hamburg, Newcastle, Rouen, Blyth, 
Immingham, Marseille och Leningrad. Trafiken i flera engelska kolexport
hamnar har gåt t ned på grund av minskade koltransporter. Största absoluta 
nedgång kommer på Leningrad, vars trafik av svenska fartyg minskats från 
435000 år 1934 till 262000 ton 1935. 
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Tonnaget av i utländska hamnar ankomna och avgångna svenska fartyg. 

I här meddelade, på tab. 9 grundade översikter redovisas endast fartyg, 
som anlöpt namn för lossning eller lastning, intagning eller avlämnande av 
passagerare. Uteslutande för andra ändamål, såsom kol- och oljebunkring, 
order, reparation m. m., hava under redogörelseåret 1 121 fartyg om samman
lagt 1 954 096 nettoton angjort främmande hamnar. Härav komma 1122 008 
ton på 843 fartyg, inkomna uteslutande för kolning, och 445 437 ton på 136 
fartyg, inkomna för oljebunkring. De främsta av svenska fartyg år 1935 
anlöpta kolnings- och oljebunkringshamnarna voro följande: 

Antal och nettoton av svenska fartyg, som anlöpt viktigare kolnings- och 
oljebunkringshamnar år 1935. 

Siffrorna avse anlöpningar uteslutande för bunkring. 

Med avseende på de reguljära svenska transoceana sjöfartslinjernas verk
samhet under år 1935 har kollegium från vederbörande rederier mottagit 
följande redogörelser. Såsom transoceana räknas de linjer, som under redo-
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görelseåret idkat sådan fart, som enligt kungl. förordningen den 29 mars 
1912 angående befäl å svenska handelsfartyg m. m. faller under begreppet 
oceanfart. 

Rederiaktiebolaget Transatlantic har under år 1935 upprätthållit sin verk
samhet vad beträffar de reguljära linjerna efter i stort sett samma grunder 
som tidigare. 

Linjen på Sydafr ika har upprätthållits med 55 utgående lägenheter, med 
vilka utfraktats 44 887 standards trävaror, såsom sågat och hyvlat virke samt 
lådbräder och snickerivaror. Den kvantitet styckegods som uttagits, vari 
inräknats alla andra exportvaror än trävaror, såsom papper, papp, arsenik, 
träull, separatorer, kylskåp, cement, maskingods, fotogenkök etc, uppgick till 
55 768 ton. 

Den hemgående trafiken från Sydafrika till Skandinavien har under år 1935 
omfattat 14 lägenheter, med vilka fraktats 35 401 ton, huvudsakligen bestå
ende av malm, majs och majsmjöl, bark och bar kextrakt, frukt och ull. De 
hemgående fartygen från Sydafrika ha i allmänhet anlöpt västafrikanska 
hamnar för ' lastkomplettering, varjämte även andra fartyg fraktat gods från 
Västafrika till europeiska hamnar. Denna trafik omfattade 17 lägenheter, med 
vilka befordrats 43 781 ton palmkärnor, kakaobönor, jordnötter etc. 

Till Aus t ra l i en ha expedierats 39 lägenheter, med vilka utfraktats 
7 166 standards trävaror, utgörande byggnads virke och lådbräder, samt 80 240 
ton styckegods, såsom trämassa, papper, papp, tändsticksämnen, konserver, 
maskingods, separatorer, klorat etc. På den hemgående linjen har bolaget 
expedierat sammanlagt 10 lägenheter, medförande 79 512 ton vete och övrig 
spannmål, ull, malm o. s. v. Ett antal fartyg har även transporterat be
tydande mängder spannmål och socker från Australienkontinenten samt kopra 
från Söderhavsöarna, men dessa transporter räknas icke till linjetrafiken. 

Den utgående linjen på Sydafrika har liksom tidigare år upprätthållits 
i samsegling med firma "Wilh. Wilhelmsen, Oslo, och den utgående trafiken 
på Australien i samsegling med nämnda rederi samt A/S. Det 0stasiatiske 
Kompagni, Köpenhamn. 

Lasttrafiken på Nordamerikas östkust har upprätthållits i samsegling 
med Svenska Amerika Mexiko Linien med 23 utgående lägenheter, till
hörande Rederiaktiébolaget Transatlantic och medförande 110 284 ton last, 
bestående av trämassa, papper, järn, stål etc, samt 17 hemgående fartyg med
förande 38 620 ton last av spannmål, koppar, automobiler och delar häitill, 
maskingods, kemikalier, frukt, tobak o. s. v. 

På den reguljära förbindelsen från Nordamerikas Pacif ickust t i l l 
Aus t ra l ien ha under året expedierats 13 lägenheter, med vilka fraktats 
cirka 16 000 standards trävaror och omkring 36 000 ton styckegods samt 
2 216 säckar post. 

Aktiebolaget Svenska Ostasiatiska Kompaniet expedierade under år 1935 på 
Kina- och Japan l in jen sammanlagt 37 lägenheter, förmedlade av 14 svenska, 
10 norska och 13 danska fartyg. Den från Sverige utskeppade lastkvanti
teten utgjorde 80 237 ton. De huvudsakligaste exportartiklarna voro papper, 
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pappersmassa, järn och stål, trävaror, maskingods, tändstickor, klorat, tegel, 
gångjärn, söm, kemikalier och lerjord. Lastkomplettering, till största delen 
bestående av järn, intogs på kontinenten. 

Trafiken på linjen till B r i t t i s k a I n d i e n har under året upprätthåll i ts 
med 22 lägenheter, förmedlade av 10 svenska och 12 norska fartyg. Den ut
skeppade godsmängden utgjorde från Sverige 41 867 ton, i huvudsak papper, 
pappersmassa, trävaror, järn och stål, söm och spik, buteljer, skruv och gångjärn. 
Även fartygen pä denna linje hava tagit lastkomplettering i kontinenthamnar. 

Aktiebolaget Svenska Amerika Linien har under år 1935 expedierat 21 lä
genheter, medförande 35 748 ton last från Göteborg till New Tork. De vikti
gaste exportartiklarna utgjordes av järn och stål, trämassa, papper, sill och 
fisk samt tändstickor. 

Från New York till Göteborg expedierades 21 lägenheter, medförande 
15 606 ton last, vilken last huvudsakligen utgjordes av automobiler och delar 
därtill, färsk och torkad frukt, gummiringar, kaffe, koppar och smörjolja. 

Antalet befordrade passagerare utgjorde i västgående trafik 7 558 st. och 
i östgående 9 832, vari även inräknats 216 från Canada. 

Aktiebolaget Svenska Amerika Mexiko Linien expedierade under år 1935 i 
samsegling med andra rederier å n o r r a g renen , till nordatlantiska hamnar 
å Amerikas ostkust, 26 lägenheter tillhörande bolaget, vilka medförde 122 291 
ton last, som huvudsakligen bestod av järn och stål, papper och trämassa. 

A s ö d r a g renen , till sydatlantiska hamnar å Amerikas ostkust och till 
Cuba samt hamnar vid Mexikanska viken, expedierades från Skandinavien 
och Östersjöhamnar i samsegling med norskt rederi inalles 22 lägenheter, av 
vilka 8, medförande 49 728 ton last, insattes av bolaget. Lasten utgjordes 
huvudsakligen av klippfisk, papper och trämassa. 

På linjen S k a n d i n a v i e n — C a n a d a expedierades i samsegling med andra 
rederier 9 lägenheter av bolaget, medförande 51 765 ton last, vilken huvud
sakligen bestod av trämassa. 

I hemgående trafik expedierades i samsegling med Rederiaktiebolaget 
Transatlantic å n o r r a g r e n e n 35 lägenheter, av vilka 18, medförande 40 062 
ton last, insattes av bolaget. Huvudsakliga lasten bestod av automobiler och 
delar därtill, färsk och torkad frukt, kaffe, koppar, plåt, smörjolja och spann
mål. 

A s ö d r a g r e n e n expedierades i hemgående trafik sammanlagt 44 lägen
heter, varav 20, medförande 115 662 ton last, insattes av bolaget. Lasten be
stod till största delen av asfalt, bly, bomull, bomullsfrökakor, harts, koppar, 
ris och diverse träslag. 

Från Canada expedierade bolaget 6 lägenheter, medförande 33 643 ton last. 
Rederiaktiebolaget Nordstjernan (Johnsonlinjen) har under år 1935 i full 

utsträckning uppehållit trafiken på sina tidigare sjöfartslinjer. Dessutom 
har en reguljär trafik öppnats mellan Gdynia och länderna på Sydamerikas 
ostkust. Gdynia har anlöpts med en lägenhet per månad av de i trafiken 
t i l l och från Sverige insatta fartygen. 

Under året ha från A/B Götaverken levererats fyra nybyggda 15-knops 
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motorfartyg om 7 100 tons d. w. Dessa fartyg, som äro försedda med kyl-
och frysrum, ha insatts på linjen Sydamerikas ostkust. 

Till B r a s i l i e n och L a P l a t a - l ä n d e r n a expedierades under året 51 lägen
heter med inalles 125 700 ton last från Sverige, bestående av cement, papper 
och pappersmassa, trävaror och styckegods samt färsk fisk och konserver. 
F rån Gdynia ha de skeppade kvantiterna uppgått till 12 400 ton, huvudsak
ligen bestående av konstruktionsjärn. 

Från La Plata-länderna och Brasilien expedierades 27 lägenheter med till
sammans 148 900 ton last, varav 9 800 ton t i l l Gdynia. De viktigaste ar
t iklarna från La Platå utgjordes av spannmål, foderkakor, hudar och garv
ämnen samt färsk frukt och kött. F rån Brasilien utgjordes lastkomplette
ringen av kaffe, kakao, tobak och kli samt färsk frukt och kött. Far tygen 
avgingo från Brasilien till Sverige utan angörande av mellanliggande hamnar. 

Till Colombia , C e n t r a l a m e r i k a s v ä s t k u s t och N o r r a P a c i f i e - k u s t e n 
expedierades under år 1935 20 motorfartyg, varav 2 anlöpte kontinentala 
hamnar för lastkomplettering. Med fartygen på denna linje medtogs dess
utom last till Sydpacific-länderna med omlastning i Panamakanalen. Den 
sammanlagda lastkvantiteten på de utgående resorna uppgick till 76 100 ton. 
De största' exportartiklarna från Sverige voro papper och pappersmassa, 
cement och styckegods. 

Från Norra Pacifie-kusten ha expedierats 20 lägenheter med last av spann
mål, torkad och färsk frukt samt styckegods. Fartygen hava dessutom lastat 
kaffe i centralamerikanska hamnar. Den totala lastkvantiteten från Nord-
pacific-kusten och Centralamerika uppgick ti l l 136 000 ton. Av denna kvan
titet ha 35 000 ton varit destinerade till Sverige och återstoden ti l l andra 
europeiska länder. 

Av fartygen på Pacific-linjen ha två lägenheter under år 1935 dirigerats 
med last till Hawaii-öarna. I Honolulu intogo fartygen dellast till Europa. 

Samtliga fartyg till och från Pacifie-kusten ha dirigerats genom Panama
kanalen. 

Antalet befordrade passagerare utgjorde under år 1935 1344 på bägge linjerna. 
Stockholms Rederialetiebolag Svea trafikerade även under år 1935 Den 

Skandinaviske Syd-Pacific Linje, som upprätthåller reguljär sjöfartsförbindelse 
mellan Sverige, Norge, Danmark och kontinenten samt S y d a m e r i k a s väs t 
k u s t (Colombia, Ecuador, Peru och Chile). 

På denna linje utförde m/f »Sveadrott» 3 rundresor. Utgående laster be-
stodo huvudsakligen av trämassa, cement, karbid, papper, tändstickor, ammu
nition och styckegods, och de hemgående av salpeter, glaubersalt, koppar, 
bomullsfrökakor, spannmål, lök, färsk frukt, bomull och diverse. 

Hemgående hade »Sveadrott» fulla laster, under det a t t utgående last
kvantiteterna voro väsentligt mindre, 2 à 3 000 ton per resa, vilket givetvis in
verkade menligt på det ekonomiska utbytet av trafiken. M/f »Sveajarl» ut
förde endast en hemresa på nämda linje och hade då full last. Den övriga 
delen av året trafikerade fartyget Svenska Amerika Mexiko Liniens linje 
mellan Gulfen och Sydamerikas ostkust (Argentina och Brasilien). 
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Trelleborgs Ångfartygs Nya Aktiebolag (Malmroslinjen) expedierade under 
år 1935 11 lägenheter från Finland och Sverige till K a n a r i e ö a r n a och 
V ä s t a f r i k a . Med dessa lägenheter transporterades 5 152 standards trävaror 
och 3110 ton styckegods. Styckegodset bestod huvudsakligast av papper, 
tändstickor, träull och dynamit. 

Hemgående lastade samtliga fartyg jordnötter i Västafrika och voro alla 
destinerade ti l l kontinenten. 

En förteckning över svenska reguljära sjöfartslinjer på utlandet återges 
här nedan. Såsom reguljära linjer hava räknats sådana sjöfartsförbindelser, 
som i östersjö- och nordsjöfart ankomma och avgå reguljärt mellan vissa 
hamnar på bestämda tider och i vidsträcktare fart anlöpa med vissa turer 
per månad eller kvartal och i samtliga fall äro tillgängliga för allmänheten 
för sändning av vad som enligt kutym anses som styckegods. S. k. kon
traktslinjer, som utgöra ett mellanting mellan linje- och trampfart, hava icke 
upptagits liksom ej heller reguljärtrafik, som anordnats för att endast under 
sommarmånaderna befordra passagerare. 

Svenska reguljära sjöfartslinjer på utlandet. 

Finland. 
S t o c k h o l m s R e d e r i a b . Svea 

Stockholm—Abo 
Stockholm—Mariehamn 
Stockholm—Helsingfors 

R e d e r i a k t i e b o l a g e t T u r i s t e n 

Umeå—Vasa 

R e d e r i a k t i e b o l a g e t E g o n 
Gröteborg—Malmö—Memel—Libau— 

—Riga—Tallinn—Helsingfors 

Estland, Lettland, Litauen, Polen, 
Danzig. 

S t o c k h o l m s R e d e r i a b . S v e a 

Stockholm—Riga 

Ab . S v e n s k a A m e r i k a L i n i e n 
Stockholm—Gdynia—Danzig— 

—Memel 

R e d e r i a k t i e b o l a g e t E g o n 
Gröteborg—Malmö—Memel—Libau— 

—Riga—Tallinn—Helsingfors; se 
ovan under Finland 

Göteborg—Malmö—Gdynia—Danzig 

Tyskland. 

S t a t e n s j ä r n v ä g a r 

Trälleborg—Sassnitz (ångfärjor) 
S t o c k h o l m s R e d e r i a b . S v e a 

Stockholm—Stettin 
Stockholm —Norrland—Amsterdam— 

—Ltibeck 

H a l l a n d s A n g b å t s a k t i e b o l a g 

Stettin—Malmö—Göteborg— norska 
hamnar t. o. m. Trondheim 

Göteborg—Malmö-—Köpenhamn — 
—Ltibeck 

Göteborg—Malmö—Köpenhamn—• 
—Ltibeck med anlöpning av 
svenska mellannamnar 

R e d e r i a b . S v e n s k a L l o y d 

Göteborg—Hamburg 

T r e l l e b o r g s Å n g f a r t y g s N y a A b . 
Malmö—Hamburg 
Kalmar—Hamburg 

Danmark. 

S t a t e n s J ä r n v ä g a r 

Malmö—Köpenhamn (ångfärja) 
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S v e n s k a R e d e r i a b . Ö r e s u n d 
Malmö—Köpenhamn 

N o r d i s k R u t e & F ä r j e f a r t Ab. 

Landskrona—Köpenhamn 

H a l l a n d s A n g b å t s a k t i e b o l a g 
Göteborg—Malmö—Köpenhamn— 

—Ltibeck; se ovan under Tyskland 
Gröteborg—Fredrikshamn 

S t o c k h o l m s R e d e r i a b . Svea 
Stockholm—Malmö—Köpenhamn 
Stockholm—Malmö—Köpenhamn 

med anlöpning av svenska mellan
namnar 

Norge. 
H a l l a n d s A n g b å t s a k t i e b o l a g 

Stettin-—Malmö —Göteborg—norska 
hamnar t . o. m. Trondheim; se 
ovan under Tyskland 

A n g b å t s a b . B o h u s l ä n d s k a K u s t e n 

Göteborg—Oslo 
Göteborg—Fredriksstad 

S t o c k h o l m s R e d e r i a b . S v e a 
Stockholm—Malmö—Göteborg—Oslo 

med anlöpning av mellanliggande 
hamnar 

Storbritannien och Irland. 
R e d e r i a b . S v e n s k a L l o y d 

Göteborg—London 
Göteborg—Newcastle 
Göteborg—Leith 
Göteborg—Sunderland 
Göteborg—Liverpool—Manchester 
Halmstad—London 

Ad. B r a t t & C:o 
Göteborg—Dover 
Göteborg—Southampton 
Göteborg—Plymoth 
Göteborg—Bristol 
Göteborg—Cardiff 

Göteborg—Swansea 
Göteborg—Cork 
Göteborg—Limerick 
Stockholm—Bristol—Swansea 
Norrköping—Bristol—Swansea 

A x e l B r o s t r ö m och Son 

Göteborg—Aberdeen—Dundee— 
—West Hartlepool 

O. F . A h l m a r k & Co. E f t r . A b . 
Karlstad—Hull 
Karlstad—London 
Karlst ad—Dover 
Karlstad—Rochester 
Karlstad—Liverpool—Manchester 

S t o c k h o l m s R e d e r i a b . S v e a 

Stockholm—Hull—London 
Norrland—Gävle—Stockholm—Lon

don—Antwerpen 
Oxelösund—Norrköping—Kalmar— 

—London-—Rotterdam 
Hälsingborg—Malmö—London— 

—Rotterdam—Amsterdam 

Nederlän derna. 

F ö r n y a d e Å n g f a r t y g s Ab. G ö t h a 

Göteborg—Rotterdam 

Göteborg—Amsterdam 

S t o c k h o l m s R e d e r i a b . S v e a 

Stockholm—Norrland—Amsterdam— 
—Liibeck ; se ovan under Tyskland 

Hälsingborg—Malmö—London— 
—Rotterdam—Amsterdam; se ovan 
under Storbritannien och Ir land 

Norrland—Stockholm—Rotterdam— 
—Ro uen—Antwerpen 

Oxelösund—Norrköping—Kalmar— 
—London—Rotterdam; se ovan 
under Storbritannien och Irland 

A k t i e b o l a g e t B a n a n k o m p a n i e t 
G öteborg—Antwerpen—Rotterdam 
Stockholm—Antwerpen—Rotterdam 
Halmstad—Antwerpen —Rotterdam 
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O. F . A h l m a r k & Co. E f t r . Ab . 

Karlstad—Rotterdam—Amsterdam 

Belgien. 

F ö r n y a d e Å n g f a r t y g s A b . G ö t h a 

Göteborg—Antwerpen 

S t o c k h o l m s R e d e r i a b . S v e a 
Norrland —Gävle—Stockholm—Lon

don—Antwerpen; se ovan under 
Storbritannien och Ir land 

Norrland—Stockholm—Rotterdam— 
—Rouen—Antwerpen; se ovan 
under Nederländerna 

T r e l l e b o r g s Å n g f a r t y g s N y a Ab. 
Gävle—Stockholm—Malmö—Ant

werpen 

O. F . A h l m a r k & Co. E f t r . Ab. j 
Karlstad—Antwerpen j 

Frankrike. 
R e d e r i a b . S v e n s k a L l o y d 

Göteborg—Bordeaux 
Göteborg—Nantes 

F ö r n y a d e Å n g f a r t y g s A b . G ö t h a 

Göteborg—Rouen—Le Havre 
S t o c k h o l m s R e d e r i a b . S v e a 

Norrland—Stockholm—Rotterdam— 
—Rouen—Antwerpen; se ovan 
under Nederländerna 

Stockholm—Norrland—Bordeaux— 
—La Pallice—Le Havre 

O. F . A h l m a r k & Co. E f t r . A b . 

Karlstad—Rouen 

Spanien, Portugal, Nord- och Väst-
afrika samt medelhavshamnar. 

R e d e r i a b . S v e n s k a L l o y d 
Göteborg—Pasajes—Bilbao 
Stockholm—Malmö—Göteborg—por

tugisiska, nordafrikanska och 
spanska medelhavshamnar jämte 
italienska hamnar samt Madeira 

S v e n s k a O r i e n t L i n i e n 

Svenska och finska östersjöhamnar— 
— Gdynia—Danzig—Göteborg — 
—nordafrikanska hamnar—ham
nar i östra Medelhavet och vid 
Svarta havet 

T r e l l e b o r g s Å n g f a r t y g s N y a Ab. 
Svenska och finska östersjöhamnar— 

—Göteborg—Kanarieöarna—Da
kar i Västafrika 

Sydafrika. 

R e d e r i a b . T r a n s a t l a n t i c 

Svenska och finska östersjöhamnar— 
Göteborg—Oslo—sydafrikanska 
hamnar 

Sydafrikanska hamnar—australiska 
hamnar 

Asien. 
A k t i e b o l a g e t S v e n s k a O s t a s i a 

t i s k a K o m p a n i e t 
Göteborg—Oslo—kontinenthamnar— 

—Främre Indien—Birma 
Svenska och finska östersjöhamnar— 

—Göteborg—Oslo—kontinentham
nar—Port Sudan—Colombo— 
—Singapore—Filippinerna—Kina 
och Japan 

Nordamerika. 

A b . S v e n s k a A m e r i k a L i n i e n 

Göteborg—(Halifax)—New York 

A k t i e b o l a g e t S v e n s k a A m e r i k a 
M e x i k o L i n i e n 

Göteborg—östersjöhamnar—Port
land—Boston—New York—Phila-
delphia—Baltimore 

Göteborg—östersjöhamnar—norska 
hamnar—Savannah—Havana— 
— Vera Cruz—Tampico—Galves-
ton—Houston 

Göteborg—östersjöhamnar—Mon
treal—Halifax 
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Rederiab. T r a n s a t l a n t i c 
Göteborg—östersjöhamnar—Port

land—Boston—New York—Phila-
delphia—Newport News 

Vancouver—Seattle—Portland—San 
Francisco—Los Angeles—austra
liska hamnar 

Rederiab. Nordst jernan 
Stockholm—svenska och finska öster

sjöhamnar—Göteborg—Antwer-
pen—Nordamerikas västkust till 
San Francisco—Vancouver och 
Seattle 

Sydamerika. 
Rederiab. Nordst jernan 

Stockholm—norrlandshamnar—Gdy

nia—Göteborg—Rio de Janeiro— 
—Santos—Montevideo—Buenos 
Aires 

Stockholms Rederiab. Svea 

Göteborg—Oslo—hamnar i Colom
bia—Eucador och Chile 

Australien. 

Reder iab . T r a n s a t l a n t i c 

Östersjöhamnar—Göteborg—Oslo— 
—Fremantle—Adelaide—Mel
bourne—Sydney—Brisbane 

Nordamerikas västkust—Australien; 
se ovan under Nordamerika 

Sydafrika—Australien; se ovan un
der Sydafrika 

D. Handelsflottans värde och inkomstförhållanden. 
De av kollegium inhämtade ekonomiska uppgifterna rörande handelsflottan 

avse dels dess värde, dels dess bruttoinkomster. 
Uppgifterna över handelsflottans värde, som för redogörelseåret närmare 

specificeras i tab. 3, gälla försäkringsvärdet eller, då fartygen varit oförsäk
rade, deras uppskattade försäljningsvärde. Värdet per bruttoton har under 
senare år sjunkit för ångfartyg men stigit för motorfartyg. Under 1935 har 
en förändring inträtt i samband med en allmän prisstegring, varigenom vär
det på samtliga fartygsslag stigit med undantag för segelfartyg utan hjälp
maskin. Detta värde, beräknat för hela handelsflottan, har sedan 1934 stigit 
med 13 kr. per bruttoton eller 4.9 %. 

Handelsflottans uppgivna värde. 
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Värdet av tillkomna och avförda fartyg år 1935. 

Värdet per brutto ton för hela handelsflottan låg vid 1935 års slut 74 % över 
motsvarande år 1913. För de olika fartygsslagen är emellertid ökningen i 
medelvärdet per bruttoton mycket mindre: för ångfartyg 30 %, för motorfar
tyg 34 %, för segelfartyg med hjälpmaskin 19 % och för andra segelfartyg 
23 %. Det är alltså de betydande förändringarna i handelsflottans samman
sättning — minskningen i det billigaste tonnaget, segelfartygstonnaget, och 
ökningen i det dyraste, motorfartygstonnaget — som åstadkommit en så 
stark stegring i medelvärdet per bruttoton för hela handelsflottan som ti l l 
74 % över 1913 års motsvarande värde. 

Värdet per ton av fartyg, som under redogörelseåret avförts, är avsevärt 
lägre än motsvarande värde av tillkomna fartyg. 

Handelsflottans bruttoinkomster åren 1932—1935, kr. 

Handelsflottans bruttofrakter år 1935 utvisa vid jämförelse med nästföre
gående år en ökning med 10.54 milj. kr. eller med 3.9 % till 279.87 milj. kr. 
Tidsbefraktningsavgifterna hava minskats med 479 000 kr. eller 3.2 % till 
14.52 milj. kr. Av bruttofrakterna kommo år 1935 85.6 % på utrikes fart, 
d. v. s. något mindre andel än 1934, då procenttalet var 85.9. De skilda in
komstposterna förete i de flesta fall en ökning från 1934. Den ojämförligt 
viktigaste posten, godsfrakter i utrikes fart, har ökats med 6.88 milj. kr. eller 
3.1 %. Godsfrakterna i inrikes fart ha ökats med c:a 2.41 milj. kr. eller 7.7 %. 
Passagerareavgifterna i utrikes fart ha ökats med 1.22 milj. kr. eller 10.1 % 

3—364370. Sjöfart 1935. 
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och desamma i inrikes fart med c:a 19 000 kr. eller 2.9 %. Postbefordringsav-
gifterna ha ökats med c:a 12 000 kr. 

Av ovanstående framgår, a t t handelsflottans totala bruttoinkomst under 
redogörelseåret var icke obetydligt större än föregående år, något som uppen
barligen beror på den allmänna konjunkturförbättringen. Handelsflottan har 
visserligen minskats, men denna minskning torde i viss mån motvägas därav, 
a t t det upplagda tonnaget i genomsnitt var i t mindre än föregående år. 

Utrikeshandeln över svenska hamnar har kvanti tat ivt ökats sedan 1934 med 
blott omkring 1 %. Då fraktnivån enligt verkställda beräkningar varit 
ungefär oförändrad, synes den ökade fraktintäkten, i vad gäller godsfrakter, 
bero på ökad skeppning av gods, som drager dyrare frakt. 

Av bruttoinkomsternas olika huvudposter år 1935 hänföra sig passagerare-
och postbefordringsavgifter uteslutande till ång- och motorfartyg. Tidsbe-
fraktningsavgifterna hänföra sig med undantag av 55 000 kr. t i l l ång- och 
motorfartyg. Av totalbeloppet, kr. 14 515 411, intjänades 14 362 088 kr. i ut
rikes fart, och 153 323 kr. i inrikes fart. Godsfrakternas motsvarande fördel
ning framgår av efterföljande sammanställning. 

Godsfrakternas fördelning på olika fartygsgrupper och sjöfartskategorier, 1000 kr. 

Av handelsflottans bruttofrakter under redogörelseåret, 279.87 milj. kr., 
hänföra sig 92.6 % till godsfrakter, medan motsvarande andel år 1934 var 
92.8 % och år 1913 94.9 %. Godsfraktema intjänades år 1935 ti l l 95.6 % av 
ång- och motorfartyg. Motsvarande andel utgjorde år 1934 95.5 % vadan 
relationen är ungefär oförändrad. Beträffande godsfrakternas fördelning på 
olika sjöfartskategorier hänför sig år 1935 47.4 % av hela fraktbeloppet till 
fart mellan Sverige och utlandet samt 39.7 % t i l l fart mellan utrikes orter. 
Motsvarande tal år 1934 voro resp. 48.2 % och 39.3 %. 

I tab. 10 meddelas en fördelning av bruttofrakterna i utrikes fart på olika 
länder. Med hänsyn till jämförbarheten med tidigare år må anmärkas, a t t 
frakterna i trafik mellan utrikes orter fr. o. m. år 1934 redovisas ej blott som 
tidigare på det land, dit frakten tagits, u tan även på det land, varifrån den 
utgått . För undvikande av dubbelräkning har hälften av det sammanlagda 
beloppet av dessa frakter inräknats i summorna för resp. land. Detta inne-



35 SJÖFARTEN I RIKETS HAMNAR OCH KANALER. 

bär, att frakten mellan tvenne främmande länder avräknas dem emellan mitt
sjöss, så att hälften betraktas som utfrakt från det ena landet och den andra 
hälften som infrakt till det andra landet. 

I nedanstående tablå lämnas ett sammandrag av uppgifterna från åren 
1934 och 1935. 

Bruttofrakter i utrikes fart åren 1934 och 1935 fördelade efter fraktfarten å 
olika huvudländer. 

Av tablån framgår bl. a., att de två viktigaste fraktländerna äro Stor
britannien och Förenta Staterna, som tillsammans representera 35.0 % av 
hela fraktbeloppet. Relationen mellan fraktbeloppen för olika länder har 
undergått ganska obetydliga förändringar från år till år. De största för
ändringarna från 1934 till 1935 äro en minskning av Storbritanniens andel 
från 23.6 till 22.4 % samt av Frankrikes från 4.5 till 3.8 % och vidare en 
ökning av Norges andel från 3.4 till 4.2 % samt av Förenta Staternas från 11.7 
till 12.6 %. 

E. Sjöfarten i rikets hamnar och kanaler. 
De av kollegium inhämtade uppgifterna rörande sjöfarten i rikets hamnar, 

lastageplatser och kanaler avse i huvudsak dels fartygstrafiken, dels varu-
rörelsen och finnas sammanställda i tab. 11—13. Redovisningen omfattar de 
hamnar, lastageplatser och kanaler, som under redogörelseåret trafikerats och 
beträffande vilka taxa à avgifter för begagnandet fastställts av Kungl. Maj:t. 

Nedan meddelade uppgifter över fartygstrafiken avse hamnar med hamn-
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Fartygstrafiken i rikets hamnar samt varutrafiken i hamnar och lastageplatser 
åren 1932—1935. 

taxor, fastställda av Kungl. Maj:t, men ej lastageplatser. I tab. 11 äro där
emot även lastageplatserna redovisade, vilken redovisning första gången före
kom i 1921 års berättelse. Statistiken i fråga gäller fartyg och pråmar i stor
leken över 10 nettoton. Redogörelsen över varutrafiken, vilken mera ingående 
redovisas i tab. 12, omfattar såväl hamnar som lastageplatser, dock ej de få
taliga och obetydliga hamnar, vilkas taxor upptaga endast avgifter för fartyg, 
enär anteckning över varurörelsen här ej förekommer. På grund av antydda 
olikheter råder ej full kongruens mellan uppgifterna över fartygs- och varu
trafiken i ovanstående översikt. Anmärkas bör vidare beträffande varutrafiken, 
att uppgifterna som regel avse endast avgiftsbelagda varor, vilket för olika 
år leder till skiljaktigheter, som störa jämförbarheten. För Stockholms och 
Göteborgs tullhamnar erhållas inga som helst uppgifter om till inrikes ort 
lastade varor. Varor, som ankommit från inrikes ort och lossats, redovisas 
endast beträffande några få varuslag i Göteborgs tullhamn. För Göteborgs 
frihamn redovisas varken från inrikes ort ankomna ej heller till inrikes ort 
avgångna varor, medan däremot beträffande de övriga frihamnarna redovisning 
föreligger för samtliga lossade och lastade varor. Varutrafikuppgifterna äro 
därför i vissa fall ej heller fullt jämförbara för ett och samma år beträffande 
olika hamnar. 

Av det i uppgifterna rörande trävaror ingående flottningsgodset har för år 
1935 redovisats: 

Det i hamnarna ankomna och avgångna fartygstonnaget visar sig hava 
ökats från 1934 till 1935 med 5.8 %. 

Varutrafiken i hamnar och lastageplatser av redovisade lossade och las
tade varor har ökats från år 1934 med 5.0 %. De lossade varornas kvantitet 
har ökats med 9.8 %, medan de lastade varornas minskats med 0.7 %. Att 

1 Levande djur ej inräknade. 
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Ankomna och avgångna fartyg i särskilda större hamnar samt kvantitet av 
lossade och lastade varor. 

de sistnämnda minskats sammanhänger med att kvantiteten av exporten över 
svenska hamnar gått något tillbaka. 

I fråga om fartygstonnaget intagas främsta platserna bland rikets hamnar 
av Göteborg, Stockholm, Malmö och Hälsingborg. Beträffande de särskilda 
faktorer, som medverkat till de höga tonnagesiffrorna för Luleå, Oxelösund, 
Trälleborg, Malmö och Hälsingborg, hänvisas till det föregående (s. 20). Den i 
förhållande till tonnagefrekvensen obetydliga varutrafik, som framträder spe
ciellt för vissa norrländska hamnar, förklaras främst av att fartyg anlöpt för 
inklarering m. m. utan att lossa eller lasta och därvid såsom avgiftspliktiga 
kommit att ingå i fartygsstatistiken, varemot transporten av massgods, såsom 
införsel av stenkol och utförsel av trä och pappersmassa, huvudsakligen försig
gått direkt på olika lastageplatser. Bidragande är även den jämförelsevis livliga 
kusttrafiken, som företrädesvis avser transport av styckegods, något som ju en
dast mera obetydligt inverkar på varurörelsens i ton uttryckta totalkvantitet. 

Fartygs- och varutrafiken i hamnarna har under redogörelseåret i allmänhet 
visat stigande siffror. Bland de större hamnarna är det endast Luleå, Sunds
vall och Söderhamn, som visat minskad fartygstrafik; varutrafiken har emel
lertid ökats i Sundsvall. 

Vad beträffar fartygs- och varutrafiken å kanalerna visa uppgifterna för 
1935 vid jämförelse med 1934 i regel ökning, ehuru av olika storlek. Fartygs-
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Fartygs- och varutrafiken å de större kanalerna. 

trafiken i Trollhätte och Säfne kanal samt varutrafiken i Dalslands kanal 
har gått något tillbaka. 

Främmande fartygs deltagande i svensk kustfart omfattade år 1935 31 
fartyg om 13 736 nettoton, medan år 1934 antalet fartyg var 45 och netto
tonnaget 16 617. I tab. 14 redovisas ifrågavarande fartygs trafik på olika 
tulldistrikt. 

Främmande fartygs deltagande i svensk kustfart år 1935. 

F. Sjöfarten åvilande allmänna avgifter. 

De olika slag av sjöfartsavgifter, som redovisas i denna berättelse, äro föl
jande: fyr- och båkavgifter, lotsavgifter, ton- och hyresavgifter till sjömans
husen samt tonavgifter till svenska kyrkan i London, hamnavgifter och 
grundpenningar samt kanal- och slussavgifter. 

1 Fartygstrafiken avser såväl kanalsträckan (Vänersborg—Sundören) som farledssträckan 
(Sundören—Göteborg) men varutrafiken endast kanalsträckan. 
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Bestämmelserna angående fyr- och bakavgifter återfinnas i lotsstadgans 
44:e och följande paragrafer. Dessa avgifter hava genom en kungl. kun
görelse den 14 juni 1894 bestämts att utgå med 25 öre för varje ton av 
fartygets nettodräktighet. I kungl. förordning den 2 maj 1924 (Sv. förf.-
saml. nr 105) har särskilt i syfte att underlätta trafiken i frihamn för vissa 
fall medgivits befrielse från erläggande av fyr- och båkavgift, vilken för
ordning erhållit fortsatt giltighet t. o. m. den 30 juni 1937. Genom kungl. 
kungörelsen den 15 januari 1926 (Sv. förf.-saml. nr 6) har för ång- och 
motorfartyg bestämts en tillfällig höjning av fyr- och båkavgiften med 5 
procent (s. k. isbrytaravgift). 

Fyr- och båkavgifter åren 1932—1935, kr. 

Lotspenningar och hemvägsersättning betalas enligt kungl. kungörelsen angå
ende lotsavgifternas beräknande den 27 november 1896 (Sv. förf.-saml. nr 88). 
De allmänna huvudgrunderna för lotspenningarnas beräknande är o farty
gets nettodräktighet och den lotsade vägens längd. Hemvägsersättningen, 
d. v. s. ersättningen för lotsens inställelse och hemresa, u tgår till det belopp, 
som är upptaget under rubrik >hemvägsersättning> i lotsledsförteckningen, 
med viss årligen, i särskild ordning fastställd förhöjning. 

Influtna lotsavgifter åren 1932—1935. 

Ton- och hyresavgifterna till sjömanshusen erläggas enligt §§ 21 och 22 
i kungl. förordningen angående sjömanshusen i riket samt sjöfolks på- och 
avmönstring m. m. den 13 juli 1911 (Sv. förf.-saml. nr 86). Tonavgifterna, 
som enligt denna förordning utgingo för svenska och med dem lika behandlade 
utländska fartyg med 3 öre och för andra fartyg med 5 öre för varje ton 
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av fartygets nettodräktighet, hava enligt kungl. kungörelsen den 11 oktober 
1918 (Sv. förf.-saml. nr 807) höjts till respektive 5 och 8 öre per ton. I hyres
avgift erlägges vid avmönstring från svenskt fartyg av befälhavare samt av 
var och en av besättningen en procent av deras under tiden från påmönst-
ringsdagen intjänta lön eller hyra, dock att beträffande befälhavare därjämte 
gälla vissa ytterligare särskilda beräkningsgrunder. 

Ton- och hyresavgifter till sjömanshusen samt tonavgifter till svenska kyrkan 
i London åren 1932—1935. 

I fråga om tonavgifterna till svenska församlingens i London kyrka gälla 
bestämmelserna i kungl. kungörelserna den 4 maj 1814 och den 16 mars 1877. 

Hamnavgifter och grundpenningar åren 1932—1935. 

Allmänna bestämmelser i fråga om taxor å hamnavgifter och taxor å grund
penningar återfinnas i kungl. förordningarna den 31 december 1907 (Sv. förf.-
saml. nr 137). 

Av de i ovanstående översikt under rubriken hamnavgifter för fartyg 
samt grundpenningar meddelade beloppen utgöra år 1935 enbart grundpen
ningarna för inrikes fart 196 040 kr. och för utrikes fart 491 254 kr. 

1 I totalsummorna ingå i tabellen icke specificerade uppgifter rörande hamnavgifter, erlagda för 
Taror, som passerat Malmö frihamns landgräns. 
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Hamnavgifter å mera än 200000 kr. uppvisa år 1935 följande hamnar: 

Kanal- och slussavgifter åren 1932—1935. 

I fråga om kanal- och slussavgifterna finnes ingen särskild förordning med 
allmänna bestämmelser. I tillämpliga delar iakttagea härvidlag, vad i för
ordningen angående taxor å hamnavgifter är föreskrivet. 

Slutligen må meddelas, att hos kollegium finnas tillgängliga otryckta 
specifikationer över fyr- och båkavgifter för varje särskilt tulldistrikt, över 
lotsavgifter för särskilda lotsdistrikt och lotsplatser, över ton- och hyres
avgifter till sjömanshusen för de särskilda sjömanshusen, över hamnavgifter 
för de särskilda hamnarna, över grundpenningar för de särskilda lastage-
platserna samt över kanal- och slussavgifter för olika kanaler och liknande 
farleder. 

1 Jfr not å föregående sida. 
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Résumé. 

La marine marchande de la Suède se composait, à la fin de l'année 1935, des navires sui
vants: 

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

A la fin de l'année 1935 la marine marchande se répartit par catégories de tonnage ainsi qu'il 
suit: 

Le tonnage brut moyen était pour les vapeurs et les navires à moteur de 1101 et pour les voiliers 
de 91. 

La valeur totale de la marine marchande de la Suède était de 446.6 millions de couronnes, se 
répartissant de la manière suivante par différentes catégories de navires: 
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2103 navires de 1613337 tonneaux bruts et de 1122928 tonneaux nets, en tout, ont été engagés 
dans la navigation de commerce proprement dite. Le reste a été employé principalement pour 
la pêche ou bien est resté dans les ports. 1282 navires de 1058 774 tonneaux nets ont été 
engagés dans la navigation internationale et 821 de 64 154 tonneaux exclusivement dans la na 
vigation intérieure de commerce. 

L'effectif des équipages de la marine marchande, en 1935, était de 22 171 personnes, dont 1457 
femmes. 

Une liste des lignes maritimes suédoises extérieures se retrouve au pages 29—32. 
Le mouvement maritime direct, en 1935, entre la Suède et l'étranger se fait voir par le 

tableau suivant: 

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

En tenant compte exclusivement du tonnage, 44.6 % des navires arrivés et partis étaient 
suédois. Parmi les pavillons étrangers, le danois occupait la première place (21.0 %), et l'allemand 
la seconde (14.9 %). 

Les pays avec lesquels la Suède entretenait les relations maritimes les plus fréquentes quant au 
tonnage, en 1935, étaient le Danemark, l'Allemagne et la Grande-Bretagne, qui réunis représentaient 
plus de la moitié 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: 



44 

Navires entrés et sortis réunis. Navigation directe et combinée. 

La navigation des navires suédois dans les ports etrangers avait, en 1935, l'étendue suivante: 

Les bénéfices réalisés par la marine marchande de la Suède, en 1935, se décomposent comme 
suit (en couronnes): 

http://etrangersa.va.it


TABELLER 
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Tab. 1. Den svenska handelsflottans fartyg om 20 

1 Därar staten» järnvägar tillhöriga 4 ångfärjor om sammanlagt 10591 brutto- och 4040 nettoton och 1 ang-
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nettoton och däröver vid början och slutet av år 1935. 

fartyg om 154 brutto- och 29 nettoton samt postverket tillhörigt 1 ångfartyg om 429 brutto- och 198 nettoton. 
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Tab. 2. Handelsflottans fartyg om 20 nettoton och däröver, fördelade efter 
hemort vid 1935 års slut. 
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4—364370. Sjöfart 1935. 
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Tab. 3. Maskinstyrka, byggnadsmaterial, ålder och värde för han-
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delsflottans fartyg om 20 nettoton och däröver vid 1935 års slut. 
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Tab. 4. Användningen av handelsflottans fartyg 

Tab. 5. Bemanning i genomsnitt för seglationstiden å de i handelssjöfart år 

1 Därav uppl. 8 st. om 4 637 br.- och 912 n.-ton. — 2 Därav uppl. 1 st. om 39 br.- och 20 n.-ton. — 
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om 20 nettoton och däröver år 1935. 

1935 använda fartygen om 20 nëttoton och däröver, befintliga vid årets slut. 

3 Siffrorna inom parentes angiva totalantalet radiotelegrafister, även sådana med annan tjänst ombord. 
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Tab. 6. Översikt av de år 1935 till Sverige inklarerade 
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och från Sverige utklarerade fartygens nationalitet. 
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Tab. 7. Sjöfarten mellan Sverige och främmande 
I. Inklarerade 



57 

länder år 1935 med angivande av fartygens nationalitet. 
fartyg. 
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5—364370. Sjöfart 1935. 
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II. Utklarerade 
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fartyg. 



72 



73 



74 



75 



76 



77 



78 



79 



80 



81 

6—364370. Sjöfart 1935. 
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84 Tab. 8. Sjöfarten å särskilda 

I a. Inklarerade 



85 tulldistrikt i riket år 1935. 
svenska fartyg. 
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I b. Inklarerade 
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främmande fartyg. 
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II a. Utklarerade 
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svenska fartyg. 
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II b. Utklarerade 
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främmande fartyg. 
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Tab. 9. De svenska fartygens utrikes sjöfart år 1935 enligt därom från 
redare lämnade uppgifter. 

Anm. Tabellen redovisar endast fartyg, som anlöpt respektive orter för lossning eller lastning. Beträf
fande fartyg, som anlöpt för annat ändamål (kolning, order o. dyl.), se texten. Endast de hamnar spe

cificeras, vilka uppvisa minst 30000 nettoton antingen ankommet eller avgånget svenskt tonnage. 

I. Ång- och motorfartyg. 
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107 II . SEGELFARTYG. 
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110 Tab. 10. Handelsflottans brutto-
Anm. Angående bruttofrakternas fördelning på godsfrakter 

1 Dä frakterna i trafik mellan utrikes orter redovisas på såväl ankomst- (kol. 4, 9 och 14) som av
loppet av dessa frakter inräknats i summorna för resp. land. Detta innebär, att frakten mellan tvenne 
den andra hälften som infrakt till det andra. 



111 inkomster i kronor år 1935. 
samt passagerare- och postbefordringsavgifter se texten. 

gångslandet (kol. 5, 10 och 15), har, för undvikande av dubbelräkning, hälften av det sammanlagda be
länder avräknas dem emellan mittsjöss, så att hälften betraktas som ntfrakt från det ena landet och 
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Tab. 11. Skepps- och pråmfarten år 1935 

Anm. Tabellen omfattar de hamnar och lastageplatser, för vilka avgiftataxa fastställts 
Förutom stapelstäderna specificeras endast de hamnar och lastageplatser, för vilka samman-
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i rikets hamnar och lastageplatser. 

av Kungl. Maj:t. Fartyg och pråmar om 10 tons dräktighet och därunder redovisas icke. 
lagda nettotonnaget av ankomna och avgångna fartyg under året utgjort minst 50000 ton. 

8—364370. Sjöfart 1935. 
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1 Därav danska ångfarjorna på linjen Hälsingborg—Helsingör med 5 959 resor om 1 901 295 ton. — 2 Därav svenska 
danska ångfarjorna på linjen Jlalmö—Köpenhamn med 1503 resor om 1255 830 ton. — 4 Därav svenska och tyska 
inräknade i trafiksiffrorna. De utgjorde 22 291 om 374 352 ton såväl ankomna som avgångna eller sammanlagt 44582 
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och danska angfärjorna på linjen Köpenhamn—Malmö med 1502 resor om 1255200 ton. — 3 Därav svenska och 
angfärjorna på linjen Trälleborg—Sassnitz med 1565 resor om 1989 952 ton. — 5 Liksom fornt äro fiskefartyg icke 
om 748 704 ton. 
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Tab. 12. Varutrafiken i rikets hamnar 
Anm. Tabellen avser sådana hamnar och lastageplatser, som hava av 

Förutom stapelstäderna specificeras endast de hamnar och lastageplatser, för vilka samman-
Den utrikes varutrafiken är speci-
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och lastageplatser år 1935. 
Kungl. Maj:t fastställd hamntaxa för varor eller grundpenningstaxa. 
lagda nettotonnaget av ankomna och avgångna fartyg under året utgjort minst 50000 ton. 
ficerad endast för vissa hamnar. 
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1 Varor, som ankommit frän inrikes ort, redovisas ej för frihamnen och för tullhamnen endast ifråga om 
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vissa varuslag. 
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1 Vissa varukvantiteter hava redovisats både på Gävle och Karskär, vilket föranleder, att länssnmmorna ej 
lastageplatser angivna varukvantiteterna. 
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överensstämma med de resultat, som erhållas vid en sammanräkning av de för länets samtliga hamnar och 
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1 Därav hava 45 877 ms bogserats i flottar genom hamnområdet. 
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1 Varor, som avgått till inrikes ort, redovisas endast för frihamnen. 



129 B. LASTADE VAROR. 

9—364370. Sjöfart 1935. 
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1 Varor, som avgått till inrikes ort, redovisas ej. — 2 Grönsakskonserver. 
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1 Därav 564 749 m3, som passerat hamnområdet i flottar. — 2 Jfr motsvarande not å sid. 124. 
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1 Därav hava 1144 564 m3 avgått i timmerflottar. — 2 Därav hava 422 479 m3 bogserats i flottar genom 
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hamnområdet. 
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Tab. 13. Skepps- och båtfarten år 1935 å de rikets kanaler och farleder, 
Anm. En punkt ( . ) i någon av ifrågavarande tabells kolumner betecknar, 

1 Uppgift saknas om fartygen äro lastade eller barlastade. — 2 Jfr not 1. — 3 I de angivna sum-
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för vilkas begagnande avgifter utgå efter taxor, fastställda av Kungl. Maj:t. 
att uppgift saknas i de inkomna primäruppgifterna. 

morna äro uppgifterna för farledeD mellan Mälaren och Albysjön ej medräknade. 
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1 I de angivna summorna äro uppgifterna för Norra och Södra inloppskanalerna till Tynderösundet 
om barlastade fartyg saknas. 
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samt för farleden i Nättraby å ej medräknade. — 2 Avser föror innehållande flera flottar. — 3 Uppgift 
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Tab. l4. Främmande fartygs deltagande i 
Anm. Med kustfart avses fraktfart inrikes orter emellan även-
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kustfart mellan svenska hamnar år 1935. 
som befordran av passagerare, som intagas å en svensk ort och föras till en annan. 
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