


Sjöfart : berättelse för år 1942. – (Sverige officiella statistik). 
Digitaliserad av Statistiska centralbyrån 2012. 
 

urn:nbn:se:scb-sjofart-1942 
 

 
 

 

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 1942 

KOMMERSKOLLEGIUM 

STOCKHOLM 1944 
KUNGL. BOKTRYCKERIET. P . A. NORSTEDT & SÖNER 

433329 





TILL KONUNGEN. 

Kommerskollegium får härmed jämlikt sin instruktion överlämna berättelse 

om rikets sjöfart år 1942. Berättelsen, varur åtskilliga uppgifter redan bli

vit offentliggjorda i Kommersiella Meddelanden, företer beträffande plan och 

uppställning inga större skiljaktigheter från närmast föregående berättelse 

för år 1941. De från redarna inhämtade uppgifterna angående de svenska 

fartygens utrikes resor, vilka t. o. m. år 1939 sammanställts i berättelsens 

tabellavdelning, hava för år 1942 liksom för åren 1941 och 1940 icke förelegat 

i så fullständigt skick, a t t de kunnat bearbetas. I föreliggande berättelse 

hava såsom i den närmast föregående influtit vissa uppgifter angående 

handelsflottan och dess inkomster innanför samt utanför den s. k. västspärren 

ävensom angående lejdtrafiken, vilka uppgifter meddelas i berättelsens text

avdelning. 

Stockholm den o0 december 1943. 

U n d e r d å n i g s t 

STIG SAHLIN. 

A . LILIENBERG. 

H. Eneborg. 



Innehållsförteckning. 
Sid. 

Text: 
Inom den svenska sjöfartsstatistiken tillämpade redovisningsprinciper 9 
A. Handelsflottan 11 
B. Sjöfarten mellan Sverige och utlandet 19 
C. De svenska fartygens utrikes sjöfart 23 
D. Handelsflottans värde och inkomstförhållanden 25 
E. Sjöfarten i rikets hamnar och kanaler 30 
F. Sjöfarten åvilande allmänna avgifter 33 

Fransk résumé 36 

Tabeller: 

Tab. 1. Handelsflottans fartyg om 20 nettoton och däröver år 1942 40 
Tab. 2. Handelsflottans fartyg om 20 nettoton och däröver, fördelade efter hemort vid 

1942 års slut 42 
Tab. 3. Maskinstyrka, byggnadsmaterial, ålder och värde för handelsflottans fartyg om 

20 nettoton och däröver vid 1942 års slut 44 
Tab. 4. Användningen av handelsflottans fartyg om 20 nettoton och däröver år 1942 46 
Tab. 5. Bemanning i genomsnitt för seglationstiden å de i handelssjöfart år 1942 an

vända fartygen om 20 nettoton och däröver, befintliga vid årets slut 46 
Tab. 6. Översikt av de år 1942 till Sverige inklarerade och från Sverige utklarerade 

fartygens nationalitet 48 
Tab. 7. Sjöfarten mellan Sverige och främmande länder år 1942 med angivande av far

tygens nationalitet 50 
Tab. 8. Sjöfarten å särskilda tulldistrikt i riket år 1942 58 

Tab. 9. Handelsflottans bruttoinkomster i kronor år 1942 66 
Tab. 10. Skepps- och pråmfarten år 1942 i rikets hamnar och lastageplatser 68 
Tab. 11. Varutrafiken i rikets hamnar och lastageplatser år 1942 74 
Tab. 12. Skepps- och båtfarten år 1942 å de rikets kanaler och farleder, för vilkas be

gagnande avgifter utgå efter taxor, fastställda av Kungl. Maj:t 86 
Tab. 13. Främmande fartygs deltagande i kustfart mellan svenska hamnar år 1942 90 



Table des matières. 
Texte: Page 

Matériaux statistiques primaires de la navigation de la Suède. Principes de compte 9 
A. Marine marchande de la Suède 11 
B. Navigation entre la Suède et l'étranger (d'après les rapports de la douane) 19 
C. Navigation des navires suédois à l'étranger (d'après les rapports des armateurs) 23 
D. Valeur des navires et bénéfices réalisés par la marine marchande de la Suède 25 
E. Navigation dans les ports et sur les canaux de la Suède (d'après les rapports des admi

nistrations compétentes et de la douane) 30 
F. Droits de navigation 33 

Résumé en français 36 

Tableaux: 

Tabl. 1. Navires de la marine marchande suédoise jaugeant 20 tonneaux et au-dessus, au 
début et à la fin de l'année 1942 40 

Col. 1 : domiciles (I tonte la Suède, I I Stockholm, III Göteborg) : navires au début 
de l'année; accroissement pendant l'année: navires construits en Suède, acquis de 
l'étranger, accroissement par restauration, par reconstruction ou rejaugeage, par 
changement de l'espèce du navire; diminution pendant l'année: navires perdus du fait 
de guerre, perdus autres, démolis, qui ont été jugés par tribunal de prise, vendus à 
l'étranger, diminution par reconstruction ou rejaugeage, par changement de l'espèce du 
navire; navires à la fin de l'année; lignes 22 et 36: acquêt d'autre port du pays; 
lignes 28 et 42: passés à d'autre port du pays; col. 2—4: navires à vapeur: nombre (col. 
2), tonnage brut (ïol. 3) et tonnage net (col. 4); col. 5—7: navires à moteur: nombre (col. 
5), tonnage brut (col. 6) et tonnage net (col. 7): coi. 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 des navires: nombre (col. 14), tonnage brut 
(col. 15) et tonnage net (col. 16). 

Tabl. 2. Navires de la marine marchande suédoise jaugeant 20 tonneaux et au-dessus, 
classés par domicile à la fin de l'année 1942 42 

Col. 1: domiciles des navires; col. 2—4: navires à vapeur: nombre (col. 2), tonnage 
brut (col. 3), tonnage net (col. 4); col. 5—7: navires à moteur: nombre (col. 5), 
tonnage brut (col. 6), tonnage net (col. 7); col. 8—13: navires à voiles: avec machine 
auxiliaire (col. 8—10): nombre (col. 8), tonnage brut (col. 9), tonnage net (col. 10j: 
autres navires à voiles (col. 11—13): nombre (col. 11), tonnage brut (col. 12), tonnage 
net (col. 13); col. 14—16: total des navires: nombre (col. 14), tonnage brut (col. 15), 
tonnage net (col. 16). 

Tabl. 3. Force des machines, matériaux de construction, âge et valeur des navires de la ma
rine marchande suédoise jaugeant 20 tonneaux et au-dessus à la fin de l'année 1942 44 

Col. 1: catégories de tonnage (tonnage brut): navires à vapeur (lignes 1—14). à 
moteur (lignes 15—31), à voiles avec machine auxiliaire (lignes 32—37), autres na
vires à voiles (lignes 38—40), total dès navires (ligne 41); col. 2: force indiquée en 
chevaux; col. 3—29: les navires classés par matériaux de construction et âge: acier ou 
fer (col. 3—11), 0—9 ans (col. 3—5), nombre (col. 3), tonnage brut (col. 4). valeur 
en 1000 couronnes (col. 5), 10—19 ans (col. 6—8), 20 ans et au-dessus (col. 9—11), 
bois et fer (col. 12—20), bois (col. 21—29); col. 30—32: total des navires. 



6 

Page 
Tabl. 4. Emploi des navires de la marine marchande suédoise jaugeant 20 tonneaux et 

au-dessus, en 1942 46 
Col. 1: différentes espèces de navires: existant à la fin de l'année (lignes 1 

—5). rayés pendant l'année (.lignes 6—10), total des navires (lignes 11—15); col. 
2—13: nombre des navires employés pour le transport de passagers, de poste et 
de marchandises, et leur tonnage (brut et net) : navigation entre la Suède et l'étran
ger (col. 2—4), navigation à l'étranger (col. 5—7), navigation entre les ports suédois 
(col. 8—10), total des navires (col. 11—13); col. 14—16: navires employés pour la 
pêche, pour le sauvetage, brise-glaces etc.; col. 17—19: navires non employés pendant 
l'année; col. 20—22: emploi inconnu; col. 23—25: total. 

Tabl. 5. Équipages moyens pour l'année de navigation des navires de la marine mar
chande suédoise jaugeant 20 tonneaux et au-dessus, employés dans la navigation mar
chande en 1942 et existant à la fin de l'année 46 

Col. 1: catégories de tonnage (tonnage brut); col. 2—10: navires à vapeur: 
capitaines (col. 2), seconds (col. 3—4), examinés (col. 3), non examinés (col. 4), radio
télégraphistes1 (col. 5), autre équipage dn pont (col. 6), mécaniciens (col. 7), autre 
équipage de la machine (col. 8), antres (col. 9—10), hommes (col. 9), femmes (col. 10); 
col. 11—19: navires à moteur: capitaines (col. 11), seconds (col. 12—13), examinés (col. 
12), non examinés (col. 13), radio-télégraphistes1 (col. 14), autre équipage dn pont 
(col. 15), mécaniciens (col. 16), autre équipage de la machine (col. 17), autres (col. 
18—19), hommes (col. 18), femmes (col. 19); col. 20—26: navires à voiles avec machine 
auxiliaire: capitaines (col. 20), seconds (col. 21—22), examinés (col. 21), non examinés (col. 
22), autre équipage du pont (col. 23), mécaniciens (col. 24), autres (col. 25—26), hom
mes (col. 25), femmes (col. 26); col. 27—32: autres navires à voiles: capitaines (col. 
27), seconds (col. 28—29), examinés (col. 28), non examinés (col. 29), autre équipage 
du pont (col. 30), autres (col. 31—32), hommes (col. 31), femmes (col. 32). 

Tabl. 6. Navires arrivés à et sortis de la Suède, en 1942, classés par nationalités 48 
Col. 1: nationalité des navires entrés (lignes 1—9) et sortis (lignes 10—18), 

total des navires entrés et sortis (lignes 19—21), suédois (19), autres (20), total (21); 
col. 2—7: nombre et tonnage net des navires à 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 des navires. 

Tabl. 7. Navigation entre la Suède et l'étranger, en 1942, par nationalité des navires. 
I. Navires entrés 50 

II. Navires sortis 54 
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 des 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 
i col. 12—13); col. 14—19: nombre et tonnage net des navires chargés, entrés et sortis en 
navigation combinée: à vapeur et à moteur (col. 14—15), à voiles (col. 16—17); total 
des navires chargés, entrés et sortis en navigation combinée (col. 18—19); col. 20—25: 
total des 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. 8. Navigation par circonscriptions douanières, en 1942. 
I a. Navires suédois entrés 58 
I b. Navires étrangers entrés 60 

1 En parenthèses le nombre total des radio-télégraphistes, y compris ceux qui font autre service 
a bord. 



7 

Page 
Col. 1: circonscriptions douanières où les navires sont arrivés; col. 2—13: nombre 

et tonnage net des navires, pour lesquels la circonscription douanière respective a 
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. S—9), total des navires chargés 
(col. 10—11), des 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 des navires (col. 
22—25); col. 26—31: total des navires entrés: navires à vapeur et à moteur (col. 
26—27), navires à voiles, chalands et bateaux (col. 28—29), total (col. 30—31). 

II a. Navires suédois sortis 62 
II b. Navires étrangers sortis 64 
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 a 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 des navires sortis. 

Tabl. 9. Les bénéfices réalisés par la marine marchande de la Suéde, en 1942, en couronnes. 66 
Col. 1: A. navigation internationale: frets bruts: pays pour lesquels les navires 

sont partis et d'où ils sont arrivés, bénéfices réalisés en time-charter; B. navigation 
intérieure: A. et B. total; col 2—6: 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 de l'étranger aux 
différents pays (col. 4), et des différents pays à l'étranger (col. 5), total (col. 6): 
col. 7—11: navires à voiles: navigation de la Suède à l'étranger (col. 7) et de 
l'étranger à la Suède (col. 8), navigation de l'étranger aux différents pays (col. 9), 
et des différents pays à l'étranger (col. 10), total (col. 11); col. 12—16: total des 
navires: navigation de la Suède à l'étranger (col. 12) et de l'étranger à la Suède 
(col. 13), navigation de l'étranger aux différents pays (col. 14), et des différents 
pays à l'étranger (col. 15), total (col. 16). 

Tabl. 10. Navigation de navires et de chalands jaugeant au-dessus de 10 tonneaux dans 

les ports suédois, en 1942 68 
Col. 1: ports d'entrée ou de sortie; col. 2—13: navigation intérieure: nombre et 

tonnage net des navires entrés: navires à vapeur et à moteur (col. 2—3), navires à voi
les (y compris ceux avec machine auxiliaire) (col. 4—5), chalands (col. 6—7); nombre 
et tonnage net des navires sortis: navires à vapeur et à moteur (col. 8—9), navires 
à voiles (col. 10—11), chalands (col. 12—13); col. 14—25: navigation extérieure: 
col. 26—31: total des navires: e n t r é s en navigation intérieure et en navigation 
extérieure (col. 26—27), s o r t i s en navigation intérieure et en navigation extérieure 
(col. 2S—29), entrés et sortis (col. 30—31). 

Tabl. 11. Transport de marchandises dans les ports suédois, en 1942. 
A. Marchandises débarquées 74 
B. Marchandises embarquées 80 
Col. 1: ports ayant déclaré des marchandises débarquées ou embarquées; col. 2—29: 

quantités des marchandises débarquées ou embarquées dans ces ports: animaux vivants 
(col. 2), produits de métairie (col. 3), poissons, écrevisses, etc. (col. 4), céréales, farines, 
gruaux, pain, etc. (col. 5), sucre, mélasse, tabac, café et épiceries (col. 6), fourrage, 
pâte de betterave, foin, paille, etc. (col. 7), pommes de terre, racines alimentaires di
verses et légumes (col. 8), fiuits. baies, plantes, écorces et tannins (col. 9), spiritueux, 
bière et boissons rafraîchissants (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), allumettes 
(col. 19), sel de cuisine, soufre et produits de l'industrie chimique (col. 20), houille 



8 

Page 
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). 

Tabl. 12. Navigation de navires et de bateaux sur les canaux et sur les autres voies navigables 
intérieures, en 1942 86 

Col. 1: canaux et écluses (A. le système de voies navigables des lacs Vänern et Vät
tern, B. le système de voies navigables des lacs Mälaren et Hjälmaren, C. petites voies 
navigables en communication directe avec la mer, D. petites voies navigables sans 
communication avec la mer); col. 2—5: nombre des voyages et tonnage net des 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, jaugeant 10 tonneaux et au-dessus; col. 14—15: total des navires 
et des chalands, jaugeant 10 tonneaux et au-dessus; col. 16: nombre des navires 
et des chalands, jaugeant au-dessous de 10 tonneaux; col. 17—18: trains de bois, 
nombre (col. 17) et ms (col. 18); col. 19: total des navires, des chalands, des bateaux 
et des trains; col. 20: période pendant laquelle la navigation a duré. 

Tabl. 13. Part de l'étranger dans la navigation au cabotage entre les ports suédois, en 1942 90 
Col. 1 : circonscriptions douanières auxquelles les navires sont entrés, respectivement 

d'où ils sont sortis; col. 2—7: navires entrés: navires danois (col. 2—3): nombre 
des navires à voiles avec machine auxiliaire (col. 2) et leur tonnage net (col. 3): 
navires à moteur hollandais (col. 4—;")): total des navires entrés (col. 6—7); col. 
8—13: navires sortis. 



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 och ägare 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 21 juni 
1934 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 pä 16 olika kategorier, i be
rättelsen sammanförda ti l l 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 til l hamn 
inhämtas från rederierna (jfr avdelning C. De svenska fartygens utrikes 
sjöfart, sid. 23), men dessa uppgifter föreligga för år 1942 på grund av krigs
förhållandena ej i så fullständigt skick, att de kunnat bearbetas. 

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 
tidsbefraktning, sker redovisningen likformigt. Vad åter angår frakt
intäkten i utrikes fart, uppges för segelfartyg med och utan hjälpmaskin 
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frakten för varje särskild resa, från hamn till hamn, medan för ång- oeh 
motorfartyg summor uppgivas för fraktintäkten av resor fråD 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 med och utan 
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 passagerarefartyg 
utan egentlig last, samt vidare fartyg, som föra annan last än barlast. E t 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 lastningahamn 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 andra 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 
till 28. För varutrafiken å kanalerna meddelas i berättelsen endast total
siffror för de viktigaste kanalerna (sid. 32). 



11 HANDELSFLOTTAN. 

4. Statistiken över sjöfarten åvilande allmänna avgifter grundar sig på 
uppgifter vad beträffar fyr- och båkavgiften från generaltullstyrelsen, lots
avgifter från lotsstyrelsen, tonavgifter från sjömanshusen, hyresavgifter från 
handelsflottans pensionsanstalt 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 1939—1942. 

Handelsflottans omfattning åren 1939—1942. 

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

På grund av de stora förlusterna i samband med det sedan den 1 septem
ber 1939 pågående kriget har handelsflottans tonnage under redogörelseåret 
minskats med 68 005 brutto- och 43 959 nettoton eller med resp. 4.6 och 4.3 «.. 
Minskningen var något större än 1941, då den uppgick ti l l 54 1(>2 brntto-
och 35 653 nettoton. 

1 Ang- och motorfartygens tontal plus 1,'a av segelfartygens. 
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Tonnagets fördelning på olika slag av fartyg företer betydande förskjut
ning, såsom nedanstående procenttal, avseende bruttotonnaget, utvisa: 

Av de anförda procenttalen framgår, att motorfartygen intagit en allt mer 
ökad andel av handelsflottan på ångfartygens bekostnad och sedan år 1940 
t. o. m. överträffat dessa vad tonnaget angår. A t t segelfartygen utan hjälp
maskin fått sitt tonnage så relativt starkt förminskat under år 1942, samman
hänger med försäljning till utlandet av den svenska handelsflottans sista 
stora segelfartyg Abraham .Rydberg om 2 345 bruttoton. 

Förändringarna i handelsflottans fartygsbestånd år 1942. 

Bruttotonnagets minskning under redogörelseåret, 68 005 ton, framkommer 
såsom netto av en total ökning å 103159 ton och en total minskning å 
171 164 ton. Av dessa förändringar representerar, såsom närmare framgår 
av tab. 1, en ringa del slopning (nedskrotning), prisrättsdom, iståndsättning 
samt ökning eller minskning genom förbyggnad eller ommätning m. m. De 
största förändringarna inom handelsflottan avse däremot nybyggnad och 
genom krigsåtgärd inträdd förlust av fartyg. 

De inom landet nybyggda fartyg, som år 1942 införlivades med den svenska 
handelsflottan, ägde ett sammanlagt tonnage — 79 588 bruttoton — som 
understeg motsvarande för år 1941 — 91 441 ton. Det från utlandet under 
redogörelseåret inköpta tonnaget var däremot större än motsvarande år 1941, 
nämligen 21827 ton mot 12 389 ton år 1941. Fartygsförsäljningarna till 
utlandet uppvisade också högre tonnagesiffror än föregående år. Totalsiffran 
var nämligen 25 786 ton mot 7 004 ton år 1941. Denna ökning av det till 
utlandet försålda tonnaget har föranletts av at t motorfartyget Kungsholm 
om 21 255 bruttoton under året övergått i utländsk ägo. Nybyggnaderna 
avse till 89.8 °i av bruttotonnaget motorfartyg; inköpen från utlandet utgöras 
däremot till 92.2 K av ångfartyg. 
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Tillkomna och avförda fartyg år 1942. 

Tonnageminskningen på grund av fartygsförluster genom förolyckande 
(genom krigsåtgärd och annorledesj, 141277 bruttoton, var av betydligt 
större omfattning än föregående år, 112 141 ton, givetvis sammanhängande 
med att de förluster, som tillfogats den svenska handelsflottan geDom krigs
åtgärder, varit större under 1942 än under 1941. De genom sådana åtgär
der förstörda fartygen utgjorde, såsom framgår av nedanstående samman-

FörolycJcade fartyg år 1942. 

1 Härav förolyckade genom krigsåtgärd : 23 ångfartyg om 55 938 bruttoton och 38 978 nettoton 
samt 17 motorfartyg om 82 348 bruttoton och 53 367 nettoton. 

2 Härav genom prisrättsdom 1 ångfartyg om 1 904 bruttoton och 1 356 nettoton. 
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ställning, 40 fartyg om 138 286 bruttoton och 92 345 nettoton. Motsvarande 
tal för år 1941 voro 33 fartyg om 105164 bruttoton och 75 080 nettoton. 

Beträffande handelsfartygens fördelning på olika storleks- och åldersgrup
per vid 1942 års slut meddelas i tab. 3 detaljerade uppgifter. Av efter
följande sammandrag inhämtas, a t t fartygen till icke fullt hälften av antalet 
(48.9 °.) äga en dräktighet av mindre än 100 bruttoton. ftäknat efter 
tonnaget hänföra sig däremot ej mindre än 95.4 % till fartyg, som ligga 
ovanför nyssnämnda storleksgräns. Sveriges sjögående handelsflotta (be
stående av fartyg om 100 bruttoton och däröver) bestod vid 1942 års slut av 
1 067 fartyg om sammanlagt 1 333 200 bruttoton. Räknar man med att den 
oceangående flottan utgöres av fartyg om 2 000 bruttoton och däröver, befinnes 
densamma bestå av 153 fartyg om sammanlagt 797 239 bruttoton. Det ocean
gående tonnaget utgör sålunda 59.8 % av det sjögående tonnaget. Det har 
undergått en minskning från 860 477 bruttoton vid 1941 års slut. Det stör
sta fartyget mätte 18 815 bruttoton. 13 fartyg funnos i storleksgruppen 
10 000—14 999 ton och 2 fartyg i gruppen 15 000 ton och däröver. 

Handelsflottans fördelning på olika storleks- och åldersgrupper år 1942. 
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I genomsnitt för hela handelsflottan utgjorde vid 1942 års slut bruttodräktig-
heten per fartyg 668.7 ton mot 691.0 ton år 1941. Fartygens medelstorlek har 
alltså minskats under året. För de särskilda slagen av fartyg äro motsva
rande tal för 1942: ångfartyg 832.0, motorfartyg 1 449.9 och segelfartyg 94.1 ton. 

I åldershänseende fördelade sig handelsflottans bruttotonnage år 1942 med 
34.6% på fartyg under 10 år, 21.2 % på fartyg i gruppen 10—19 år och 44.2 % 
på fartyg om 20 år och däröver. Vid jämförelse med motsvarande siffror för 
år 1941 finner man, at t handelsflottan i viss mån föryngrats. För de särskilda 
fartygsslagen framträder betydande olikhet i åldersfördelningen. Sålunda till
höra exempelvis motorfartygen med 61.8 % av tonnaget åldersgruppen under 
10 år, medan segelfartygen till 88.8 % av tonnaget ingå i gruppen 20 år och 
däröver. 

De under redogörelseåret genom nybyggnad och förvärv från utlandet samt 
iståndsättning eller nyregistrering av äldre fartyg tillkomna fartygen falla 
efter brattotonnaget räknat till 61.4 % inom gruppen 5 000 ton och däröver 
samt till 17.8 % inom gruppen 2 000—4 999 ton och t i l l 18.2 % inom grup 
pen 500—1999 ton. Medeltonnaget för samtliga nytillkomna fartyg utgör 
1 961 ton mot 2 629 ton för ar 1941. 

De år 1942 tillkomna fartygens fördelning på olika storleksgrupper. 

Av de från utlandet förvärvade fartygen, 11 st. om 21 827 bruttoton (jfr 
sid. 13), hade 1 fartyg om 1 627 ton nybyggts under år 1942. Med tillägg 
av landets egna nybyggnader, 36 fartyg om 79 588 bruttoton blir hela 
tillskottet av nybyggda fartyg 37 st. om 81215 ton, fördelande sig på 
olika fartygsgrupper sålunda: 4 ångfartyg om 7 381 ton, 29 motorfartyg 
om 73121 ton och 4 segelfartyg med hjälpmaskin om 713 ton. De under 
redogörelseåret tillkomna äldre från utlandet förvärvade fartygen samt istånd-
satta sådana, 20 738 bruttoton, tillhöra med 45 ton gruppen 0—9 år, 64 ton 
gruppen 10—19 år och 20 629 ton gruppen 20 år och däröver. 

Enligt de i tab. 3 meddelade uppgifter, som nedan återges i sammandrag, 
utgöres handelsflottans byggnadsmaterial för 93.5 K av bruttotonnaget av 
stål eller järn samt för återstoden huvudsakligen av trä. De under redo-
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görelseåret tillkomna fartygen, 101 953 bruttoton, voro till 98.3 % av ton
naget byggda av stål eller järn och, vad återstoden beträffar, huvudsakligen 
av trä. 

Handelsflottans maskinstyrka och byggnadsmaterial år 1942. 

Handelsflottans maskinstyrka uppgives vid 1942 års slut utgöra 1 039 680 
hkr, varav 37.2 % komma på ångfartygen, 58.3 % på motorfartygen och 4.5 % 
på segelfartygen med hjälpmaskin. Maskinstyrkan för de under året nytill
komna fartygen uppgives till 74 506 hkr, varav 12 780 för ångfartyg, 60 944 
för motorfartyg och 782 för segelfartyg med hjälpmaskin. 

Handelsflottans fördelning efter hemort år 1942. 

Beträffande handelsflottans fördelning efter hemort, som närmare specifi
ceras i tab. 2, utvisar statistiken, a t t 91.8 % av bruttotonnaget kommer 
på städerna. Av dessa intager Göteborg främsta rummet med 35.0 % 
av hela tonnaget, medan motsvarande procenttal för Stockholm utgör 32.6. 
Nämnda två städer representera tillsammans med Hälsingborg och Trelleborg 
ej mindre än 80.1 % av hela handelsflottans tontal. Städernas stora övervikt 
hänför sig väsentligen ti l l ång- och motorfartygen, medan av segelfartygens 
tonnage en större andel kommer på landsbygden. 
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Handelsflottans fördelning på olika kategorier av ägare framgår av följande 
sammanställning. 

Handelsflottans fördelning efter ägare år 1942. 

Totalsiffrorna för hela handelsflottan återges i följande tablå: 

Bland de olika slagen av fartygsägare äro rederiaktiebolagen avgjort do
minerande, i det att ej mindre än 84.4 % av hela bruttotonnaget kommer pä 
deras andel. Segelfartygen ägas emellertid till övervägande del av partrederier 
och enskilda personer. Det staten tillhöriga tonnaget representeras i huvudsak 
av tre ångfärjor, och de av kommuner ägda fartygen äro i de viktigare 
fallen avsedda för isbrytning. 

Uppgifter över handelsflottans bemanning meddelas i tab. 5. Nedanstående 
översikt utvisar ett totalantal för bemanningen av 16 465 personer eller 45o 
personer färre än år 1941. Minskningen beror givetvis på nedgången i handels
flottans tonnage, sammanhängande med krigsförlusterna. 

Handelsflottans bemanning år 1942. 

1 Siffrorna inom parentes angiva totalantalet radiotelegrafistcr, även sådana med anaan tjänst ombord. 
2—433329. Sjöfart 1942. 
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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 (222 fartyg om 31 366 brutto- och 14 651 netto
ton), totaliter utgörande 1 867 fartyg om sammanlagt 1 365 633 brutto- och 
952 547 nettoton. 

Handelsflottans användning år 1942. 

En jämförelse med föregående år utvisar, a t t antalet av de fartyg, som 
varit sysselsatta i trafik mellan svenska och utländska hamnar, minskats från 
806 till 768 men at t deras tonnage ökats från 696 618 brutto- och 488 710 
nettoton till 715 271 brutto- och 496 563 nettoton. Här må nämnas, a t t 40 
fartyg om 231 777 brutto- och 167 508 nettoton utgöras av s. k. lejdbåtar 
(inkl. tankfartyg och två fartyg för persontransporter), som under år 1942 i 
ena eller andra riktningen passerat västspärren och därför angivits såsom 
sysselsatta i trafik mellan svenska och utländska hamnar. Till jämförelse 
med ovan meddelade siffror må framhållas, att vid 1939 års slut ett betyd
ligt större tonnage var insatt i fart mellan svenska och utländska hamnar, 
nämligen 1186 fartyg om 1311932 brutto- och 924 753 nettoton. 

Av tabellen framgår vidare, att den del av vår handelsflotta, som varit 
insatt i trafik uteslutande mellan utländska hamnar, minskats från 119 fartyg 
om 413 337 brutto- och 284 260 nettoton år 1941 till 106 fartyg om 319 554 
brutto- och 228 269 nettoton å r 1942. 

Tabellen utvisar dessutom, att tonnage, som gått i trafik uteslutande mellan 
svenska hamnar, ökats från 730 fartyg om 91164 brutto- och 57 550 nettoton 
år 1941 till 736 fartyg om 113 422 brutto- och 73 757 nettoton år 1942. 

Siffrorna för vid årets slut befintliga, under året ej använda fartyg, 257 st. 
om 217 386 bruttoton och 153 958 nettoton, äro mycket höga, vartil l den bris
tande bränsletill gången medverkat. 

Slutligen må nämnas, att rubriken »fartyg, använda till ändamål, som 
med handelssjöfart äger gemenskap,» visar höga siffror för redogörelseåret 
liksom för åren 1941 och 1940, t i l l största delen sammanhängande med at t 
fartyg, som uthyrts till eller timechartrats av staten, hänförts hit. 
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Till komplettering av ovanstående data rörande den svenska handelsflot
tans användning må meddelas några uppgifter, som belysa innebörden av 
den genom västspärrens tillkomst åstadkomna uppdelningen av handels
flottan i tvenne delar, den ena utanför och den andra innanför spärren. 
Storleken av den del av flottan, som kom att befinna sig iitanför spärren, 
framgår av följande uppgifter: 

Omkring halva det svenska tonnage, som var sysselsatt i fart mellan 
Sverige och utlandet eller uteslutande mellan utländska hamnar, blev genom 
spärren avstängt från förbindelse med hemlandet. En avsevärd del av detta 
tonnage har sedan dess förolyckats och en del blivit beslagtagen i utlandet. 
Hela avgången av fartyg utanför spärren från den 9 april 194U till och med 
den 31 december 1942 iitgjorde 93 fartyg om 278 112 brutto- och 192 838 netto
ton. Det må understrykas, att ett antal s. k. lejdbåtar vid årsskiftet 1942—43 
befann sig dels utanför dels innanför spärren. 

Kommerskollegium har i frågeformuläret för uppgifter från redarna infört 
frågor rörande förbrukning av bränsle och smörjmedel. En sammanfattning 
av uppgifterna härom har tidigare meddelats i berättelsen över rikets sjöfart. 
Då emellertid fullständiga uppgifter icke kunnat av redarna lämnas beträf
fande alla de fartyg, som efter den 9 april 1940 saknat förbindelse med hem
landet, har en bearbetning av materialet för år 1942 ej verkställts. 

B. Sjöfarten mellan Sverige och utlandet. 
Statistiken över sjöfarten mellan Sverige och utlandet grundar sig på upp

gifter från tullverket och omfattar såväl svenska som utländska fartyg i han
delssjöfart, oberoende av storlek. 

Fartyg i direkt fart mellan Sverige och utlandet åren 1939—1942. 
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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 1942 17.8 % mindre än näst
föregående år, vilken minskning sammanhänger med den starka beskärning 
av Sveriges utrikes sjöfartsförbindelser, som ägt rum allt sedan västspär-
rens tillkomst den 9 april 1940. Det svenska tonnaget har minskats med 
11.7 °o och det utländska med 22.0 »;. 

Den utrikes sjöfartens fördelning på fartyg av olika nationaliteter. 

Aret 1942 bar medfört en ytterligare förskjutning mellan de svenska och 
de utländska fartygens andel i vår utrikes sjöfart. De svenska fartygens 
andel i hela tonnagemängden var nämligen under år 1942 44.1 °» mot 41.1 °„ 
år 1941, 32.1 % år 1940 och 35.0 •„' år 1939. 

I nationalitetsfördelningen av de fartyg, som gått i fart mellan Sverige och 
utlandet, bruka i regel endast ganska obetydliga förändringar ske från år till 
är. Under krigsåren ha emellertid helt naturl igt stora förskjutningar ägt 
rum i nämnda fördelning. Sålunda hava engelska, franska och amerikanska 
fartyg efter krigsutbrottet upphört med sin sjöfart på Sverige. Såsom förut 
berörts, har de svenska fartygens andel i trafiken under 1942 liksom under 
1941 ökats betydligt, medan den dessförinnan ända sedan 1932 blev allt 
mindre för varje år. Bland andra anmärkningsvärda förändringar må nämnas, 
a t t det tyska tonnaget, vars andel 1940 till och med översteg de svenska 
fartygens, nu gå t t ytterligare betydligt tillbaka. Dess andel var nämligen 
19.9- % år 1942, 28.0 ». 1941, 45.0 % 1940 och 22.8 % 1939. De danska fartygens 
sjöfart pa Sverige har utvecklat sig i motsatt riktning. Är 1942 hade näm
ligen 28.4 % av det tonnage, som deltog i sjöfarten mellan Sverige och ut
landet, dansk nationalitet, medan procenttalet 1941 var 20.9, 1940 10.8 och 
1939 20.0. För ett mera ingående studium av fartygens fördelning efter 
nationalitet år 1942 hänvisas till tab. 6. 
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För de särskilda tulldistriktens utrikesförbindelser redogöres närmare i 
tab. 8. Nedanstående sammandrag utvisar de viktigaste svenska anknyt
ningspunkterna för landets utrikes sjöfart. Även härvidlag hava starka 
förskjutningar skett genom krigets inverkan. Sålunda har sjöfarten på 
Göteborgs, Stockholms och Malmö tulldistrikt, vilka före kriget intogo de 
främsta platserna, gåt t kraftigt tillbaka, vilket haft till följd att Hälsing
borgs distrikt med sin ångfärjetrafik kommit främst, närmast följt av Luleå 
med dess malmtrafik. I motsats till vad förhållandet var år 1941 har Göte
borg under redogörelseåret haft en något större utrikes sjöfart än Stockholm, 
vilket sammanhänger med den ökade lejdbåtstrafiken, som ju är koncentrerad 
till Göteborg. 

Sjöfarten mellan särskilda tulldistrikt ocli utrikes orter år 1942. 

Sjöfarten mellan Sverige och olika främmande länder år 1942 finnes speci
ficerad i tab. 7. Efterföljande sammanställning utvisar beträffande tonnagets 
relativa fördelning på de olika länderna, att endast Tyska riket, Danmark, 
Finland och Argentina uppnått ökad andel i nämnda sjöfart sedan förkrigs 
tiden, medan samtliga övriga länder fått sina andelar minskade. Bland sär
skilt anmärkningsvärda förändringar från 1941 till 1942 må nämnas, att Dan
marks andel i angivna trafik ökats från 24.0 till 30.8 \ och att Tysklands 
andel, som år 1939 utgjorde 25.5 °», minskats från 62.3 ti l l 55.0 •„. 

Ser man på de absoluta tonnagesiffrorna, kan man konstatera en nedgång från 
1939 för alla länder. Från 1941 till 1942 har trafiken särskilt på Dan
mark och främmande världsdelar stigit, medan den eljest gått tillbaka. 



22 SJÖFARTEN MELLAN SVERIGE OCH UTLANDET. 

Direkt och kombinerad sjöfart på olika viktigare länder. 

Med ett flertal länder hava sjöfartsförbindelserna varit helt avbrutna. Den 
trafik, som förekommit mellan Sverige och länder utanför västspärren — till 
vilka länder då ej räknas Nederländerna och Belgien — har utgjorts av 
lejd båtstrafik och huvudsakligen varit inriktad på Nord- och Sydamerika. 

På grundval av tab. 7 har för viktigare länder uträknats, i vilken om
fattning sjöfarten ombesörjts dels av svenska fartyg, dels av resp. lands 
egna fartyg, dels av annan nations fartyg, varvid medtagits såväl den direkta 
farten som den kombinerade, d. v. s. fart med anlöpning av utländsk mellan
namn. Resultaten angivas i översikten å sid. 23. 

Uppgifterna för Tyska riket innefatta ifråga om åren 1942 och 1941 Dan
zig och Gotenhafen (Gdynia). 

1 I uppgifterna för Tyska riket ingår sjöfarten på hamnarna Danzig och Gotenhafen (Gdynia). 
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Bet i sjöfart på särskilda viktigare länder använda tonnagets fördelning 
efter nationalitet. 

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 till utrikes ort i barlast, 
endast sista utklarerings-, resp. första inklareringslandet. 

Enär redarna för åren 1940, 1941 och 1942 ej kunnat lämna fullständiga upp
gifter rörande fartygens resor, har ingen bearbetning av ifrågavarande ma
terial kunnat verkställas. 

De svenska reguljära transoceana sjöfartslinjerna kunde efter den 9 april 
1940 icke upprätthållas vad trafiken på Sverige beträffar. Däremot har en 
viss rent internationell linjetrafik kunnat pågå under år 1942. Sålunda har 
Rederiaktiebolaget Transatlantic i förening med Rederiaktiebolaget Transpaci-
fic på sin reguljära förbindelse mellan Nordamerikas västkust och Australien 
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expedierat 17 egna lägenheter i västlig och 20 egna lägenheter i östlig rikt
ning. Dessutom ha på denna linje varit insatta två motorfartyg tillhörande 
Trafikaktiebolaget Grängesberg—Oxelösund, vilka gjort sammanlagt 5 resor i 
västlig och 4 i östlig riktning. Rederiaktiebolaget Disa har med eget ton
nage verkställt 6 sydgående och 7 nordgående resor på linjen New York— 
Buenos Aires. 

Under redogörelseåret har liksom under år 1941 förekommit trafik på 
Sverige av en karaktär, som i viss mån ansluter sig till transocean regul
jär linjetrafik, ehuru den upprätthålli ts på samma trade av fartyg tillhörande 
flera olika svenska rederier. Denna trafik är den s. k. JejdtrafiJcen. Den till
kom genom överenskommelser vid årsskiftet 1940/41 mellan Sverige och båda 
de i kriget deltagande parterna, som under erkännande av vårt lands neutrala 
hållning medgåvo vissa lättnader i sina blockadåtgärder, vilka lättnader gjorde 
det möjligt att upprätthålla sjöfart mellan Sverige och transoceana länder. 
Lejden innebär de krigförandes löfte a t t genom blockad släppa fram et t på 
förhand godkänt fartyg med godkänd last från godkänt avgångsland på god
känd kurs till godkänd destination samt om möjligt skona fartyget för an
fall under färden. För varje till Sverige ankommet fartyg skall ett likvärdigt 
löpa ut därifrån. Antalet fartyg har under redogörelseåret i princip utgjort 
fem ankommande i månaden och lika många utgående exkl. tankfartyg, av 
vilka sistnämnda ett i kvartalet medgivits lejd i vardera riktningen. 

Lejdtrafiken av svenska fartyg ankomna till och avgångna från svensk 
hamn har år 1942 varit av följande omfattning. 

Till Sverige ankommo således 58 svenska fartyg om 229 742 nettoton, 
och från Sverige avgingo 62 svenska fartyg om 246 217 nettoton. Bland de 
avgångna lejdfartygen hava upptagits två fartyg, som utklarerat i slutet av 
december 1942 men lämnat svenskt farvatten först i början av januari 1943. 
Såsom framgår av sammanställningen här ovan, har trafiken på Amerika helt 
dominerat. Endast tre fartyg ha ankommit från andra områden, nämligen 
et t från Brit t iska Indien, ett från Ostasien och ett från Portugisiska Ostafrika. 

I ovanstående tabell ha icke upptagits passagerarfartygen Drottningholm och 
Gripsholm, då de avgått från eller ankommit till Sverige i samband med s. k. 
diplomatresor. Ej heller ingå de 9 svenska fartyg om sammanlagt 24 397 
nettoton, som passerat västspärren för at t i s. k. Rödakors-trafik överföra 
livsmedel från Kanada till Grekland. Det må slutligen anmärkas, a t t av de 
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5 lejdfartyg om 11 505 nettoton, som utklarerat till Portugal, 4 fartyg om 
9 252 nettoton fortsatt till Sydamerika och ett t i l l Portugisiska Ostafrika, 

o lejdfartyg om tillsammans 9 053 nettoton krigsförliste under året på resa 
från Sydamerika till Sverige. 

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

avse dels dess värde, dels dess bruttoinkomster. 

Handelsflottans uppgivna värde. 

Uppgifterna över handelsflottans värde, som för redogörelseåret närmare 
specificeras i tab. 3, gälla försäkringsvärdet eller, då fartygen vari t oförsäk
rade, deras uppskattade försäljningsvärde. Värdet per bruttoton har under 
åren efter krigsutbrottet stigit betydligt. Detta värde, beräknat för hela han
delsflottan, har sedan 1941 ökats med 59 kr. per bruttoton eller 9.2 % och 
sedan 1939 års slut med 253 kr. per bruttoton eller 56.2 %. Denna värdesteg
ring, som til l största delen sammanhänger med de av kriget framkallade 
förhållandena, hänför sig icke enbart till böjda fartygspriser utan även till 
den omständigheten, a t t det dyraste tonnaget, motorfartygen, kommit att ingå 
med en allt större andel i handelsflottan. 

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

Vad beträffar den svenska handelsflottans inkomstförhållanden må först 
nämnas, a t t det för redogörelseåret i likhet med 1940 och 1941 erbjudit 
svårigheter att införskaffa det ifrågavarande uppgiftsmaterialet. Genom att 
svenska handelsflottan på grund av västspärrens tillkomst den 9 april 1940 
delades i tvenne hälfter, varav den ena ställdes utan förbindelse — annat 
än genom lejdtratiken — med hemlandet och måste söka sig sysselsättning 
i rent internationell fart mellan utrikes orter, har det i många fall varit 
svårt a t t erhålla uppgifter rörande fartyg tillhörande sistnämnda kategori, 
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i synnerhet vad angår tidsbefraktade fartyg, beträffande vilka redarna i 
regel ej haft kännedom om deras olika resor. Ofta har också redovisningen 
av fraktintäkterna varit ojämn och starkt försenad. 

Värdet av tillkomna och avförda fartyg år 1942. 

Handelsflottans bruttofrakter år 1942 utvisa vid jämförelse med nästföre
gående år en ökning med 44.11 milj. kr. eller med 10.9 % till 447.98 milj. kr. 
Tidsbefraktningsavgifterna — vari innefattas 2.72 milj. kr. i avgifter erlagda 
av staten för förhyrning av fartyg — hava minskats med 10.08 milj. kr. till 
91.77 milj. kr. De sammanlagda bruttoinkomsterna hava ökats med 34.03 
milj. kr. Av bruttofrakterna kommo år 1942 89.0 % på utrikes fart, d. v. s. 
samma andel som 1941. Av de skilda inkomstposterna företer den viktigaste, 
godsfrakter i utrikes fart, en ökning med 39.76 milj. kr. eller med 11.2 ?.. 
Godsfrakter i inrikes fart hava stigit med 4.31 milj. kr. eller 11.6 %. Vidare 
har en ökning inträ t t för inrikes passagerareavgifter med 669 463 kr. Följan
de inkomstposter visa däremot minskning: passagerareavgifter i utrikes fart 
med 557 000 kr., postbefordringsavgifter i utrikes fart med 12 866 kr. och 
postbefordringsavgifter i inrikes fart med 48 998 kr. Tidsbefraktningsav
gifterna ha minskats i utrikes fart med 8.32 milj. kr. eller med 8.6 % och i 
inrikes fart med 1.76 milj. kr. eller 36.4 %. 

Handelsflottans oruttoinkomster åren 1939—1942, 1er. 
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En jämförelse av uppgifterna för 1942 med motsvarande för 1941 låter sig 
väl göra. Däremot möter en sådan svårigheter då det gäller tidigare år, enär 
förhållandena vari t så olika. Särskilt kommer härvid i betraktande, a t t Sve
riges sjöfartsförbindelser alltsedan den 9 april 1940, bortsett från lejdtrafi-
ken, vari t inskränkta praktiskt taget till östersjöområdet och att handels
flottan utanför västspärren gåt t huvudsakligen i tidsbefraktning, under det 
att tidigare en betydande trafik ägt rum mellan Sverige och transoceana 
länder och vår handelsflotta då i jämförelsevis begränsad utsträckning varit 
sysselsatt i tidsbefraktning mellan främmande länder. 

Vad beträffar förhållandena under 1942 vid jämförelse med motsvarande 
under 1941 må framhållas, a t t vårt tonnage minskats, i synnerhet det som 
befunnit sig utanför spärren. Någon mera betydande förändring av frakt
satserna har icke ägt rum. De svenska fartygens trafik mellan Sverige och 
utlandet var år 1942 av mindre omfattning än året förut. Varutrafiken i 
ton räknat har också minskats betydligt, i synnerhet exporten. Fartygstra
fiken mellan svenska hamnar visar någon minskning. Däremot har den in
rikes varutrafiken ökats, dock huvudsakligen av sådana varor, som användas 
för militära behov och som delvis gått på av marinen disponerade fartyg. 

Vad som här framhållits, torde ge viss belysning över utvecklingen av 
den svenska handelsflottans fraktintäkter. Vad tidsbefraktningsinkomsten 
angår må nämnas, a t t dess nedgång främst sammanhänger med handelsflot
tans minskning. 

Det har synts vara av intresse att belysa de i utrikes fart intjänta frakt
intäkternas uppdelning på de båda rayoner, som bildats genom västspärren, 
det mest karakteristiska draget i svensk sjöfart från tiden efter den 9 april 
1940. I efterföljande tablå lämnas en sammanställning av ifrågavarande 
uppgifter. 

Tidsbefraktningsavgifterna hava vad gäller de belopp, som intjänats innan
för spärren, icke kunnat uppdelas på trafik till resp. från Sverige samt 
mellan utrikes orter. 

Av svenska handelsflottan i utrikes sjöfart år 1942 intjänta fraktintäkter, kr. 

Av tablån framgår, a t t bruttofraktsumman till nästan lika stort belopp 
intjänats innanför spärren som utanför denna, medan av tidsbefraktningsavgif-
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terna många gånger så stort belopp intjänats utanför som innanför spärren. 
Denna omständighet gör det svårt a t t jämföra totalbeloppen för de intjänta 
bruttointäkterna, enär ju bruttofrakter och tidsbefraktningsavgifter icke äro 
jämförbara storheter, då de utgöra ersättning för väsentligt olika prestationer. 
Vid en vanlig befraktning svarar redaren för samtliga utgifter, under det 
att han vid tidsbefraktning under normala förhållanden endast har att stå 
för fartygets fasta kostnader — de rörliga betalas av befraktaren. Under 
kriget har redaren i regel blott haft att svara för utgifterna till besättnings
hyror och kost samt vanlig assurans och reparationer, medan alla övriga 
kostnader, inkl. krigsriskersättning, krigskasko etc. gäldats av befraktaren. 
För at t man skall kunna jämföra totalbeloppen, intjänta av den svenska 
handelsflottan utanför spärren samt innanför denna, erfordras sålunda, a t t en 
omräkning sker av tidsbefraktningsavgifterna till motsvarande bruttofrakter. 
Före kriget kände en sådan omräkning göras med ledning av uppgifter ur 
kollega sjöfartsekonomiska utredning, som för åren 1936 och 1937 gav rela
tionstalet tidsbefraktningsavgifter — bruttofrakter 1 :2.5. För år 1941 be
räknades motsvarande relation till c:a 1:2. 

Med begagnande av nyssnämnda omräkningstal för evalvering av tidsbe
fraktningsavgifter t i l l bruttofrakter erhåller man för år 1942, vad angår dp 
svenska fartygens fraktintäkter i utrikes fart innanför spärren, en summa 
av omkring 218.0 milj. kr. mot för år 1941 235.2 milj. kr. och vad beträffar 
fraktintäkter utanför spärren — inräknat 75.7 milj. kr., som belöpa sig på 
lejdtrafiken (mot 34.5 milj. kr. 1941) — 357.9 milj. kr. (mot 318.2 milj. 
kr. 1941). Fraktintäkten av trafik utanför spärren har alltså under år 1942 
varit nära två tredjedelar större än intäkten av trafik innanför spärren. Sedan 
1941 har den senare minskats med 17.2 milj. kr. men den förra ökats med 39.7 
milj. kr. A t t observera är emellertid at t fraktintäkten av lejdtrafiken ökats 
med 41.2 milj. kr. Vid årets siat befann sig innanför spärren ett tonnage 
sysselsatt i utrikes fart av 755 fartyg om 617 842 bruttoton (exkl. upplagda 
fartyg och fartyg, som använts till isbrytning, bärgning etc), medan utanför 
spärren funnos 119 fartyg om 416 983 bruttoton. Det förra tonnaget var 
48 % större än det senare. Detta förhållande antyder, att fraktnivån för ton
naget utanför spärren var betydligt högre än nivån för tonnaget innanför 
spärren. Några närmare beräkningar av skillnaden i fraktnivån torde ej 
kunna göras, då man ej känner övriga härpå inverkande faktorer, såsom ton
nagets barlastgång och utnyttjande i övrigt. 

Av bruttoinkomsternas olika huvudposter år 1942 hänföra sig passagerare-
och postbefordringsavgifter uteslutande till ang- och motorfartyg. Tidsbe
fraktningsavgifterna hänföra sig med undantag av 108 329 kr. t i l l ång- och 
motorfartyg. Av totalbeloppet, 91.77 milj. kr., intjänades 88.69 milj. kr. i ut
rikes fart och 3.08 milj. kr. i inrikes fart. Godsfrakternas motsvarande för
delning framgår av efterföljande sammanställning. 

Av handelsflottans bruttofrakter under redogörelseåret, 447.98 milj. kr., 
hänföra sig 97.6 % till godsfrakter, medan motsvarande andel år 1941 var 
97.4 %. Grodsfrakterna intjänades år 1942 till 95.9 % av ång- och motorfar-
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Godsfrakternas fördelning på olika fartygsgrupper och sjöfartskategorier, 1000 kr. 

tyg. Motsvarande andel utgjorde år 1941 95.4 ?„', vadan relationen är unge
fär oförändrad. Beträffande godsfrakternas fördelning på olika sjöfartskate
gorier hänför sig år 1942 58.7 «,'. av hela fraktbeloppet till fart mellan Sverige 
och utlandet samt 31.8 % till fart mellan utrikes orter. Motsvarande tal år 
1941 voro resp. 59.6 % och 31.0 %. 

T tab. 9 meddelas en fördelning av bruttofrakterna i utrikes fart på olika 
länder och områden. I efterföljande tablå lämnas ett sammandrag av upp
gifterna för åren 1941 och 1942. 

Bruttofrakter i utrikes fart åren 1941 och 19i2 fördelade efter fraktfarten å 
olika huvudländer. 

Av tablån framgår bl. a., att de viktigaste fraktländerna äro Tyska 
riket (108.98 milj. kr.), Argentina (67.73 milj. kr.), Nederländerna (47.08 milj. 
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kr.) och Förenta Staterna (46.17 milj. kr.). Det må understrykas, att länderför-
delningen gäller bruttofrakter, medao för tidsbefraktningsavgifter ingen sådan 
kunnat göras. En stor del av tidsbefraktningen har emellertid avsett Nord-
och Sydamerika samt Storbritannien. 

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. 10—12. Redovisningen omfattar de 
hamnar, lastageplatser och kanaler, som under redogörelseåret trafikerats och 
beträffande vilka taxa å avgifter för begagnandet fastställts av Kungl. Maj:t. 

Efterföljande uppgifter över fartygstrafiken avse hamnar med hamntaxor, 
fastställda av Kungl. Maj:t, men ej lastageplatser. I tab. 10 äro däremot 
även lastageplatserna redovisade, vilken redovisning första gången förekom 
i 1921 års berättelse. Statistiken i fråga gäller fartyg och pråmar i storleken 
10 nettoton och däröver. Redogörelsen över varutrafiken, vilken mera ingående 
redovisas i tab. 11, omfattar såväl hamnar som lastageplatser, dock ej de fåta
liga 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 varutrafi-
ken i efterföljande 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 eller till inrikes ort 
avgångna varor, medan däremot beträffande de övriga frihamnarna redovisning 
föreligger för samtliga lossade och lastade varor. Varutratikuppgifterna äro 
därför i vissa fall ej heller fullt jämförbara för ett och samma år beträffande 
olika hamnar. 

Fartygstrafiken i rikets hamnar samt varutrafiken i hamnar och lastageplatser 
åren 1939—1942. 

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

Det i hamnarna ankomna och avgångna fartygstonnaget visar sig hava 
minskats från 1941 till 1942 med 10.3 %. Antalet fartyg har vad den inrikes 
farten beträffar ökats, vilket beror på att ett betydande antal fiskehamnar 
tillkommit. 

Trafiken i hamnar och lastageplatser av redovisade lossade och las
tade varor har minskats från år 1941 med 5.7 ?.. De lossade varornas kvan
titet har ökats med 1.5 % och de lastade varornas minskats med 11.3 %. Den 
redovisade varutrafiken i inrikes fart visar en ökning för lossade varor å 
12.4 % och för lastade varor med 8.5 ?». 

Av det i uppgifterna rörande trävaror ingående flottningsgodset ha för år 
1942 redovisats: 
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I fråga om fartygstonnaget intagas under normala förhållanden de främsta 
platserna bland rikets hamnar av Göteborg, Stockholm, Malmö och Hälsingborg. 
För redogörelseåret har Hälsingborg den största trafiken, närmast följd av 
Stockholm, Göteborg och Luleå. Omkastningen i den vanliga ordningsföljden 
beror givetvis på krigets inverkan. 

Ifråga om fartygstrafiken uppvisar ett flertal större hamnar vid jämförelse 
med 1941 avsevärt sänkta tonnagesiffror. Vad varutrafiken angår har utveck
lingen varit heterogen. 

Vad beträffar fartygs- och varutrafiken å kanalerna, visa uppgifterna för 
1942 vid jämförelse med 1941 i fråga om de större kanalerna i allmänhet 
ganska obetydliga förändringar av både fartygs- och varutrafiken. 

Fartygs- och varutrafiken å de större kanalerna. 

Främmande fartygs deltagande i svensk kustfart omfattade år 1942 25 
fartyg om 3 052 nettoton, medan år 1941 antalet fartyg var 14 och netto
tonnaget 2 419. I tab. 13 redovisas ifrågavarande fartygs trafik på olika 
tulldistrikt. 

Främmande fartygs deltagande i svensk kustfart år 1942. 

1 Fartygstrafiken avser såväl kanalsträckan (Vänersborg—Sundören) som farledssträckan 
(Sundören—Göteborg) men varutrafiken endast kanal sträckan. 
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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 
grandpenningar samt kanal- och slussavgifter. 

Bestämmelserna angående fyr- och båkavgiften återfinnas i kungl. förord
ningen om fyr- och båkavgift den 4 juni 1937 (Sv. förf.-saml. nr 335). 
Denna avgift utgår med 25 öre för varje ton av fartygets nettodräktighet 
med viss nedsättning för fartyg över 1500 ton och för turistfartyg. Föl 
ång- och motorfartyg har bestämts en tillfällig höjning av fyr- och båkav
giften med 5 procent (s. k. isbrytaravgift). Bestämmelser härom finnas i 
kungl. kungörelsen den 4 juni 1937 (Sv. förf.-saml. nr 336). 

Fyr- och båkavgifter åren 1939—1942, kr. 

Influtna lotsavgifter åren 1939—1942. 

Lotspenningar betalas enligt lotsförordningen den 4 juni 1937 (Sv. förf.-
saml. nr 330) med 50 % tillfällig förhöjning. De allmänna huvudgrunderna 
för lotspenningarnas beräknande äro fartygets nettodräktighet och den lot
sade vägens längd. I stället för den tidigare utgående hemvägsersättningen, 
d. v. s. ersättning för lotsens inställelse och hemresa, erhålla lotsarna 
från 1 juli 1937 ersättning för resekostnader m. m. av statsverket enligt 
särskilt reglemente, och från denna tidpunkt utgår hemvägsersättning endast 
för s. k. Öresundslotsning vid Öresunds norra och södra lotsplatser. G-enom 
lotsstyrelsens kungörelse den 1 juni 1942 har viss utbyggnad av de för 
lotsningen i Öresund gällande taxorna ägt rum (Sv. förf.-saml. n:r 3(>3). 

1 Avser endast Öresundslotsninsr. 

:)—4-tfJ29. Sjöfart 1942. 



3 4 SJÖFARTEN ÅVILANDE ALLMÄNNA AVGIFTER. 

Ton- och hyresavgifterna till sjömanshusen erlades intill den 1 juli 1939 
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). 
Frän 1 juli 1939 gäller kungl. kungörelsen den 9 juni 1939 (Sv. förf.-saml. 
nr 306). Tonavgifterna utgå för svenska och med dem lika behandlade ut
ländska fartyg med 5 öre och för andra fartyg med 8 öre för varje ton av 
fartygets nettodräktighet. I hyresavgift erlägges vid avmönstring från 
svenskt fartyg av befälhavare samt av envar annan å fartyget anställd, som 
är vid sjömanshus inskriven, en procent av samtliga deras under tiden från 
påmönstringsdagen intjänta kontanta avlöningsförmåner. 

Ton- och hyresavgifter till sjömanshusen samt tonavgifter till svenska kyrkan 
i London åren 1939—1942. 

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

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

Hamnavgifter och grundpenningar åren 1939—1942. 

Av de i förestående översikt under rubriken hamnavgifter för fartyg 
samt grundpenningar meddelade beloppen utgöra år 1942 enbart grundpen
ningarna för inrikes fart 127 432 kr. och för utrikes fart 219 940 kr. 

1 Uppgifter hava ej kunnat erhållas för åren 1939—1942. — - I totalsummorna ingå i tabellen 
icke specificerade uppgifter rörande hamnavgifter, erlagda för varor, som passerat Malmö frihamns 
landgräns. 
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I nedanstående tablå redovisas under år 1942 uppburna hamnavgifter för 
de hamnar, som år 1939 hade en uppbörd i hamnavgifter av mera än 200 000 
kr. 

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

Kanal- och slussavgifter åren 1939—1942. 

Slutligen må meddelas, at t hos kollegium finnas tillgängliga otryckta speci
fikationer över fyr- och båkavgifter för varje särskilt tulldistrikt, över lotsav
gifter för särskilda lotsdistrikt och lotsplatser, över ton- och hyresavgifter 
till sjömanshusen för de särskilda sjömanshusen, över hamnavgifter för de 
särskilda hamnarna, över grundpenningar för de särskilda lastageplatserna 
samt över kanal- och slussavgifter för olika kanaler och liknande farleder. 

1 ] totalsumman ingå i tabellen icke specificerade uppgifter rörande hamnavgifter, erlagda för 
varor, som passerat Malmö frihamns landgräns. 
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Résumé. 

La marine marchande de la Suède se composait, à la fin de l'année 1942, des navires sui
vants : 

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

A la fin de l'année 1942 la marine marchande se répartit par catégories de tonnage ainsi qu'il 
sai t : 

Le tonnage brut moyen était pour les vapeurs et les navires à moteur de 1 083 et pour les voiliers 
de 94. 

La valeur totale de la marine marchande de la Suède était de 982.5 millions de couronne:?-, se 
répartissant de la manière suivante par différentes catégories de navires: 
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1 660 navires de 1 292 170 tonneaux bruts et de 895 190 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. 919 navires de 821060 tonneaux nets ont été 
engagés dans la navigation internationale et 741 de 74 130 tonneaux nets exclusivement dans la 
navigation intérieure de commerce. 

L'effectif des équipages de la marine marchande, en 1942, était de 16 465 personnes, dont 853 
femmes. 

Le mouvement maritime direct, en 1942, entre ia 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. 44.1 °i des navires arrivés et partis étaient 
suédois. Parmi les pavillons étrangers, le danois occupait la première place (28.4 %) et l'allemand 
la seconde (19.9 #). 

Le pays avec lequel la Suéde entretenait les relations maritimes les plus fréquentes quant au 
tonnage, en 1942. était l'Allemagne, qui représentait 55.0 °i du trafic total. Le Danemark 
(30.8 ii) occupait la seconde place. 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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Navires entrés et sortis réunis. Navigation directe et combinée. 

Les données concernant la navigation des navires suédois dans les ports étrangers, en 1942, ne 
sont pas par suite de la guerre assez complètes pour que la statistique puisse être dressée. 

Les bénéfices réalisés par la marine marchande de la Suède, en 1942, se décomposent comme 
suit (en couronnes): 

1) Dans les données pour l'Allemagne est incluse la navigation aux ports de Dantzig et de 
<rOtenliafen (Gdynia). 



TABELLER 



40 Tab. 1. Den svenska handelsflottans fartyg om 20 



41 nettoton och däröver vid början och slutet av år 1942. 



42 Tab. 2. Handelsflottans fartyg- om 20 nettoton och däröver, 
fördelade efter hemort rid 1942 års slut. 
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Tab. 3. Maskinstyrka, byggnadsmaterial, ålder och värde för han-

1 Häri ing; r 1 fartyg om 49 bruttoton med ett Tärde av GOOOO kr., byggt av armerad betong. 
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delsflottans fartyg om 20 nettoton och däröver vid 1942 års slut. 
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Tab. 4. Användningen av handelsflottans fartyg 

1 Därav upplagda 4 fartyg om 241 brutto- och 117 nettoton. — - Partyget upplagt. 

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

1 Siffrorna inom parentes angiva totalantalet radiotelegrafister, även sådana med annan tjänst ombord. — 2 För 
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om 20 nettoton och däröver år 1942. 

1942 använda fartygen om 20 nettoton och däröver, befintliga vid årets slut. 

ett färjefartyg om 6'J bruttoton. använt såsom n'serv, redovisas ej särskild besattnirjï. 
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Tab. 6. Översikt av de år 1942 till Sverige inklarerade 
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och från Sverige utklarerade fartygens nationalitet. 

4—433.72fi. Sjöfart 194:'. 
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Tab. 7. Sjöfarten mellan Sverige och främmande 

I. Inklarerade 
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länder år 1942 med angivande av fartygens nationalitet. 

fartyg. 
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II. Utklarerade 
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fartyg. 
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58 Tab. 8. Sjöfarten å särskilda 
I a. Inklarerade 



59 tulldistrikt i riket år 1942. 

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. 

b—i33329. Sjöfart 1941. 



66 Tab. 9. Handelsflottans brutto-
Anm. Angående bruttofrakternas fördelning på godsfrakter 

1 Då 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. 



67 inkomster i kronor år 1942. 
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, sä att hälften betraktas som ntfrakt från det ena landet ocb 



68 Tab. 10. Skepps- och pråmfarten år 1942 
Anm. Tabellen omfattar de hamnar och lastageplatser, för vilka avgiftstaxa fastställts 

Förutom stapelstäderna specificeras endast de hamnar och lastageplatser, för vilka samman-



69 i rikets hamnar och lastageplatser. 
av Kungl. Maj:t. Fartyg och pråmar understigande 10 tons dräktighet redovisas icke. 
lagda nettotonnaget av ankomna och avgångna fartyg under året utgjort minst 50 000 ton. 
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1 Därav danska tåg- och bilfärjorna på linjen Hälsingborg—Helsingör med 5 801 resor om 2 5233 054 ton. — • Därav 
och danska ångfärjorna på linjen Malmö—Köpenhamn med 551 resor om 360 094 ton. — 4 Därav svenska och tyska 
inräknade i trafiksiffrorna. De utgjorde 6124 om 119 849 ton såväl ankomna som avgångna eller sammanlagt 12 248 
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svenska och danska ångfärjorna på linjen Köpenhamn—Malmö med 552 resor om 360 724 ton. — 3 Därav svenska 
ångfärjorna på linjen Trelleborg—Sassnitz med 635 resor om 841565 ton. — 5 Liksom fornt äro fiskefartyg icke 
om 239 698 ton. 
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74 Tab. 11. 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-

1 Dessutom 53 ton. — 2 Dessutom 1 ton. 



75 och lastageplatser år 1942. 

Kungl. Maj:t fastställd hamntaxa för varor eller grundpenningstaxa. 
lagda nettotonnaget av ankomna och avgångna fartyg under året utgjort minst 50 000 ton. 
ficerad endast för vissa hamnar. 
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1 Varor, som ankommit frän inrikes ort, redovisas ej för frihamnen och for tullhamnen endast ifråga om 
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vissa varuslag. 
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1 Dessutom 53 ton; se sid. 74 not 1. — - Dessutom 1 ton; ae sid. 74 not 2. 
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1 Varor, som avgått till inrikes ort, redovisas endast f3r frihamnen. 
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6—433329. Sjöfart 1942. 
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1 Varor, som avgått till inrikes ort, redovisas ej. — 2 Därav 446 638 nr, som passerat hamnområdet i flottar. 
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1 Därav hava 7H 595 m3 avgått i timmerflottar. — '-' Därav hava 222 4S8 m3 bogserats i flottar genom 
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hamnområdet. 
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Tab. 12. Skepps- och båtfarten år 1942 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. — - Jfr not 1. — :: I de angivna summorna 
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för vilkas begagnande avgifter utgå efter taxor, fastställda av Kungl. Maj:t. 
att uppgift saknas i de inkomna primäruppgifterna. 

äro uppgifterna för farleden mellan Mälaren och Albysjöu ej medräknade. 



88 

1 Avser föror innehållande flera flottar. 
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7—433329. Sjöfart 1942. 
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Tab. 13. Främmande fartygs deltagande i kustfart mellan svenska 
hamnar år 1942. 

Anm. Med kustfart avses fraktfart inrikes orter emellan ävensom befordran av passagerare, 
som intagas å en svensk ort och föras till en annan. 
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