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Inom den svenska sjöfartsstatistiken tillämpade redovis
ningsgrunder. 

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 lastvatten linjearea 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, för ång- och motorfartyg — för segel
fartyg 10 resp. 7 (6) kategorier. 

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

Uppgifter rörande de svenska fartygens utrikes resor från hamn t i l l hamn 
inhämtas från rederierna (jfr avdelning C. De svenska fartygens utrikes sjöfart, 
sid. 23), men dessa uppgifter föreligga för år 1945 på grund av att kriget fort
gick en stor del av året ej i fullständigt skick, varför de icke bearbetats. 

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 och uthyrning, sker redovisningen likformigt. Vad åter angår 
fraktintäkten i utrikes fart, uppges för segelfartyg med och utan hjälpmaskin 
frakten för varje särskild resa, från hamn till hamn, medan för ång- och 



10 INOM DEN SVENSKA SJÖFARTSSTATISTIKEN TILLÄMPADE REDOVISNINGSPRINCIPER. 

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 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. Et t 
fartyg uppges som icke lastförande vid anlöpning av resp. avgång från en 
hamn, därest det icke för last eller passagerare dit resp. därifrån, 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 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 ti 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). 
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4. Statistiken över sjöfarten åvilande allmänna avgifter grundar sig på 
uppgifter vad beträffar fyr- och båkavgifter från generaltullstyrelsen, lots
avgifter från lotsstyrelsen, tonavgifter från sjömanshusen, hyresavgifter och 
redareavgifter från handelsflottans pensionsanstalt samt hamnavgifter, grund
penningavgifter, 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—1945. 

Handelsflottans omfattning åren 1939—1945. 

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

1 Ang- och motorfartygens tontal plus 1/3 av segelfartygens. 
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Handelsflottans tonnage företer under redogörelseåret en ökning med 43 039 
brutto- och 29 748 nettoton eller i båda fallen 2.8 %, en betydligt mindre ök
ning än föregående år, som dock uppvisade en ovanligt stor sådan eller 
136 525 brutto- och 98 447 nettoton. 

I tonnagets fördelning på olika slag av fartyg hava betydande förskjut
ningar skett, såsom nedanstående procenttal, avseende bruttotonnaget, utvisa: 

Av de anförda procenttalen framgår, a t t motorfartygens andel av handels
flottan successivt ökats på ångfartygens bekostnad. 

Förändringarna i handelsflottans fartygsbestånd år 1945. 

Bruttotonnagets ökning under redogörelseåret, 43 039 ton, framkommer 
såsom netto av en total ökning å 85 821 ton och en total minskning å 
42 782 ton. Av dessa förändringar representerar, såsom närmare framgår 
av tab. 1, en ringa del slopning (nedskrotning), iståndsättning samt ökning 
eller minskning genom förbyggnad eller ommätning m. m. De största för
ändringarna inom handelsflottan avse nybyggnad och försäljning till utlandet. 

De inom landet nybyggda fartyg, som år 1945 införlivades med den svenska 
handelsflottan, ägde ett sammanlagt tonnage — 83 736 bruttoton — som be
tydligt understeg motsvarande för år 1944 — 147 638 ton. Såsom en särskild 
anledning till de begränsade nybyggnaderna kan anföras den under året 
inträffade arbetsinställelsen inom metallindustrien. Inga inköp av fartyg 
ägde rum från utlandet under år 1945. Däremot ha 8 ångfartyg om 
4 218 bruttoton, 14 motorfartyg om 29 312 ton och 5 segelfartyg med hjälp
maskin om 386 ton eller sammanlagt 27 fartyg om 33 916 ton försålts till 
utlandet under året. Nybyggnaderna avsågo till 93.0 °» av bruttotonnaget 
motorfartyg. 
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Tillkomna och avförda fartyg år 1945. 

Tonnageminskningen på grund av fartygsförluster genom förolyckande 
(genom krigsåtgärd och annorledes), 7 136 bruttoton, var av betydligt mindre 
omfattning än föregående år, 21 952 ton, vilket sammanhänger med att 
krigsförlusterna varit små, sedan kriget upphörde i Europa i början av 
maj. De genom krigsåtgärder förstörda fartygen utgjorde, såsom framgår av 
nedanstående sammanställning, blott 5 fartyg om 1 975 bruttoton och 1 264 
nettoton. Motsvarande tal för år 1944 voro 19 fartyg om 18 250 bruttoton 
och 12 602 netto ton. 

Förolyckade fartyg år 1945. 
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Beträffande handelsfartygens fördelning på olika storleks- och åldersgrup
per vid 1945 års slut meddelas i tab. 3 detaljerade uppgifter. Av efter
följande sammandrag inhämtas, a t t fartygen till icke fullt hälften av antalet 
(47.3 %.) äga en dräktighet av mindre än 100 bruttoton. Räknat efter 
tonnaget hänföra sig däremot ej mindre än 96.2 % till fartyg, som ligga 
ovanför nyssnämnda storleksgräns. Sveriges sjögående handelsflotta (be
stående av fartyg om 100 bruttoton och däröver) bestod vid 1945 års slut av 
1 094 fartyg om sammanlagt 1 538 914 bruttoton. Räknar man med att den 
oceangående flottan utgöres av fartyg om 2 000 bruttoton och däröver, befinnes 
densamma bestå av 196 fartyg om sammanlagt 1 017 560 bruttoton. Det ocean
gående tonnaget utgör sålunda 66.1 % av det sjögående tonnaget. Det har 
undergått en ökning från 974 642 bruttoton vid 1944 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. 

1 genomsnitt för hela handelsflottan utgjorde vid 1945 års slut bruttodräktig-
heten per fartyg 770.8 ton mot 744.3 ton år 1944. Fartygens medelstorlek har 

Handelsflottans fördelning på olika storleks- och åldersgrupper år 1945. 
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alltså ökats under året. För de särskilda slagen av fartyg äro motsva
rande tal för 1945: ångfartyg 807.6, motorfartyg 1 669.2 och segelfartyg 
98.8 brutto ton. 

I åldershänseende fördelade sig handelsflottans bruttotonnage år 1945 med 
46.6 % på fartyg under 10 år, 12.5 % på fartyg i gruppen 10—19 år och 40.9 % 
på fartyg om 20 år och däröver. Vid jämförelse med motsvarande siffror för 
år 1944 finner man, at t handelsflottan i åldershänseende icke undergått någon 
väsentlig förändring. För de särskilda fartygsslagen framträder betydande 
olikhet i åldersfördelningen. Sålunda tillhöra exempelvis motorfartygen med 
71.0 % av tonnaget åldersgruppen under 10 år, medan segelfartygen till 8(5.9 % 
av tonnaget ingå i gruppen 20 år och däröver. 

De under redogörelseåret genom nybyggnad och iståndsättning eller ny
registrering av äldre fartyg tillkomna fartygen falla efter bruttotonnaget 
räknat till 43.0 % inom gruppen 5 000 ton och däröver samt till 41.1 % inom 
gruppen 2 000—4 999 ton. Medeltonnaget för samtliga nytillkomna fartyg 
utgör 2 002 ton mot 2 349 ton för år 1944. 

De år 1945 tillkomna fartygens fördelning på olika storleksgrupper. 

Av de under å r 1945 tillkomna fartygen tillhör större delen eller 28 st. 
storleksgrupperna under 2 000 bruttoton, men på fartygen över nämnda 
storleksgräns kommer den avgjort största delen av tonnagetillskottet. De 
under redogörelseåret iståndsatta fartygen, 5 st. å sammanlagt 351 brutto
ton, tillhöra samtliga gruppen 20 år och däröver. 

Enligt de i tab. 3 meddelade uppgifter, som å nästa sida återges i sam
mandrag, utgöres handelsflottans byggnadsmaterial för 94.4 % av brutto
tonnaget av stål eller järn samt för återstoden huvudsakligen av trä. De 
under redogörelseåret tillkomna fartygen, 84 087 bruttoton, voro till 98.7 % 
av tonnaget byggda av stål eller järn och, vad återstoden beträffar, huvud
sakligen av trä. 
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Handelsflottans maskinstyrka och byggnadsmaterial år 1945. 

Handelsflottans maskinstyrka uppgives vid 1945 års slut ha utgjort 1 323 280 
hkr, varav 27.7 % komma på ångfartygen, 68.8 % på motorfartygen och 3.5 % 
på segelfartygen med hjälpmaskin. Maskinstyrkan för de under året nytill
komna fartygen uppgives till 104 712 hkr, varav 4 395 för ångfartyg, 98 986 
för motorfartyg och 1 331 för segelfartyg med hjälpmaskin. 

Handelsflottans fördelning efter hemort år 1945. 

Beträffande handelsflottans fördelning efter hemort, som närmare specifi
ceras i tab. 2, utvisar statistiken, a t t 93.3 % av bruttotonnaget komma 
på städerna. Av dessa intager Stockholm främsta rummet med 36.4 % 
av hela tonnaget, medan motsvarande procenttal för Göteborg utgör 32.7. 
Nämnda två städer representera tillsammans med Hälsingborg och Trelleborg 
ej mindre än 80.4 % av hela handelsflottans tontal. Städernas stora övervikt 
hänför sig väsentligen ti l l ang- och motorfartygen, medan av segelfartygens 
tonnage en större andel kommer på landsbygden. 

Handelsflottans fördelning på olika kategorier av ägare framgår av följande 
sammanställning. 
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Handelsflottans fördelning efter ägare år 1945. 

Bland de olika slagen av fartygsägare äro rederiaktiebolagen avgjort do
minerande, i det att ej mindre än 83.5 % av hela bruttotonnaget komma på 
deras andel. Segelfartygen ägas emellertid till övervägande del av partrederier 
ocb enskilda personer. Det staten tillhöriga tonnaget representeras i huvudsak 
av fyra 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 19 543 personer eller 3 689 
flera än år 1944. Att bemanningens antal blivit större, sammanhänger 
givetvis därmed, att en stor del av tonnaget tidigare varit upplagd men 
efter krigets upphörande satts i trafik, samt med tonnagets ökning. 

Handelsflottans bemanning år 1945. 

Beträffande handelsflottans användning lämnas uppgifter i tab. 4 dels för 
de vid redogörelseårets slut befintliga fartygen, dels för de fartyg som under 

1 Därav 1 segelfartyg utan hjälpmaskin om 34 brutto- och 27 nettoton. — 2 Därav 1 segel
fartyg utan hjälpmaskin om 56 brutto- och 31 nettoton. — 3 Siffrorna inom parentes angiva 
totalantalet radiotelegrafister, även sådana med annan tjänst ombord. 

2—484002. Sjöfart 1945. 
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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 (260 fartyg om 29 073 brutto- och 12 769 netto
ton), totaliter utgörande 1 816 fartyg om sammanlagt 1 571 099 brutto- och 
1 097 164 nettoton. 

Handelsflottans användning år 1945. 

De fartyg, som gåt t i trafik mellan svenska och utländska hamnar, utgjorde 
814 fartyg om 1 126 423 brutto- och 792 542 nettoton år 1945 mot 659 fartyg 
om 674 736 brutto- och 475 483 nettoton år 1944. De i denna fart syssel
satta fartygen visa alltså en kraftig ökning. Här må nämnas, att 34 far
tyg om 187 269 brutto- och 135 264 nettoton nyttjats som s. k. lejdbåtar 
(inkl. tankfartyg) och under år 1945, tiden före krigets slut, i ena eller 
andra riktningen passerat västspärren. Bland dessa lejdfartyg äro även upp
tagna fartyg, som utfört transporter i Röda korsets tjänst, såsom för gåvo-
paketssändningar till krigsfångar m. m. Till jämförelse med ovan meddelade 
siffror må anföras, att vid 1939 års slut ett något större tonnage var in
satt i fart mellan svenska och utländska hamnar, nämligen 1 186 fartyg om 
1 311 932 brutto- och 924 753 nettoton. 

Av sammanställningen här ovan framgår vidare, att den del av vår 
handelsflotta, som varit insatt i trafik uteslutande mellan utländska ham
nar, minskats avsevärt jämfört med 1944 och utgjorde 58 fartyg om 265 506 
brutto- och 185 589 nettoton. 

Tablån utvisar dessutom, att tonnage, som gåt t i trafik uteslutande mellan 
svenska hamnar, ökats från 774 fartyg om 115 544 brutto- och 74 698 netto
ton år 1944 till 809 fartyg om 126 438 brutto- och 81 523 nettoton år 1945. 

Siffrorna för vid årets slut befintliga, under året ej använda fartyg visa 
naturligt nog den största förändringen, beroende på krigets upphörande. 
Siffrorna för upplagda fartyg ha således nedgått från 355 527 brutto- och 
250 583 nettoton ti l l endast 52 732 brutto- och 37 510 nettoton, vilket innebär 
en minskning med 85 %. 

Slutligen må nämnas, att rubriken fartyg, använda till fiske, bärgning, 
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isbrytning m. m. även visar betydligt lägre sifiror för redogörelseåret, vil
ket sammanhänger med at t en del fartyg, som uthyrts till eller timechartrats 
av staten, efter krigsslutet insatts i annan trafik. 

Ovan anförda förändringar hänföra sig naturligen i huvudsak till det nya 
läge, som inträdde med krigets upphörande i Europa i början av maj, då 
den s. k. Skagerackspärren upphävdes. De fartyg, som varit avstängda från 
möjligheten att gå i trafik på vårt land, kunde åter insättas i fart mellan 
Sverige och utlandet, samtidigt som fartyg, som legat upplagda inom landet, 
kunde återupptaga sin verksamhet. Sverige disponerade emellertid icke sitt 
tonnage fritt, sedan det våren 1945 anslutit sig till den internationella sjö 
fartspoolen (UMA). Lejdtrafiken avbröts på grund av krigsförhållandena i 
huvudsak redan i januari, och därefter in- och utklarerades endast ett fåtal 
dylika fartyg. 

Kommerskollegium har i frågeformuläret för uppgifter från redarna infört 
frågor även rörande förbrukning av bränsle och smörjmedel. En sammanfatt
ning av uppgifterna härom har t. o. m. år 1939 meddelats i berättelsen över 
rikets sjöfart. Då emellertid fullständiga uppgifter i detta avseende icke 
kaunat lämnas av redarna under krigsåren, har någon bearbetning av materia
let för berörda år 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—1945. 

Det i direkt fart mellan Sverige och utlandet, d. v. s. utan anlöpning av 
mellanhamn, in- och utklarerade tonnaget var år 1945 21.6 % mindre än näst
föregående år. Trafiken företer alltså en synnerligen stark nedgång. Denna 
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Den utrikes sjöfartens fördelning på fartyg av olika nationaliteter. 

gjorde sig särskilt gällande under första halvåret, vilket föranleddes av de 
då rådande skärpta krigsförhållandena. Det svenska tonnaget minskades 
med 4.3 % och det utländska med 37.2 %. 

Aret 1945 bar medfört en ytterligare förskjutning mellan de svenska och 
de utländska fartygens andel i vår utrikes sjöfart. De svenska fartygens 

Sjöfarten mellan särskilda tulldistrikt och utrikes orter år 1945. 
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andel i hela tonnagemängden var nämligen under år 1945 58.0 % mot 47.5 % 
år 1944 och 35.0 % år 1939. Ej sedan 1932 har det svenska tonnaget haft 
så stor andel som under 1945. 

I nationalitetsfördelningen av de främmande fartyg, som gått i fart mellan 
Sverige och utlandet, bruka i regel endast ganska obetydliga förändringar ske 
från år till år. Under krigsåren ha emellertid helt naturligt stora förskjut
ningar ägt rum i nämnda fördelning. Sålunda upphörde engelska, franska 
och amerikanska fartyg efter krigsutbrottet med sin sjöfart på Sverige. 
Några mindre engelska fartyg hava dock utfört resor mellan svenska och 
engelska hamnar under år 1944. Under 1945, huvudsakligen under andra 
halvåret, ha emellertid främst nederländska, engelska och amerikanska far
tyg åter börjat anlöpa svenska hamnar, varemot de tyska fartygen nedgått 
till en ringa bråkdel av deras antal och nettoton tidigare år. De danska 
fartygens sjöfart på Sverige har vad tonnaget angår minskats med ungefär 
en femtedel, och deras andel utgjorde år 1945 20.8 % mot 20.9 «„ 1944. För 

Direkt och kombinerad sjöfart på olika viktigare länder. 
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ett mera ingående studium av fartygens fördelning efter nationalitet år 1945 
hänvisas till tab. 6. 

För de särskilda tulldistriktens utrikesförbindelser redogöres närmare i 
tab. 8. Sammandraget å sid. 20 utvisar de viktigaste svenska anknyt
ningspunkterna för landets utrikes sjöfart. Även härvidlag hava starka 
förskjutningar skett genom krigets upphörande. Sålunda har sjöfarten på 
Trelleborg, Luleå och Hälsingborg, vilka 1944 tillsammans med Göteborgs, 
Stockholms och Malmö tulldistrikt intogo de främsta platserna, gåt t kraftigt 
tillbaka. I stället har Malmö distrikt med sin ångfärjetrafik kommit på 
andra plats näst efter Göteborgs distrikt, som året förut intog andra platsen, 
och först därefter komma Stockholms och Hälsingborgs distrikt. 

Sjöfarten mellan Sverige och olika främmande länder år 1945 finnes speci
ficerad i tab. 7. Sammanställningen å sid. 21 utvisar beträffande tonnagets 
relativa fördelning på de olika länderna, att Danmark och Storbritannien 
med Irland kommit på de främsta platserna och betydligt ökat sina andelar 
i nämnda sjöfart sedan förkrigstiden samt att Norge, Finland och Förenta 
Staterna i runt tal fördubblat, Frankr ike och Brasilien ungefär tredubblat 
och Argentina mer än fyrdnbblat sina andelar jämfört med 1939. Bland 
särskilt anmärkningsvärda förändringar från 1944 till 1945 må nämnas, att 
Tysklands andel minskats från 52.6 till 1.6 %, medan Amerikas andel ökats 
från knappt 5 till nära 20 % samt Storbritanniens och Irlands från 1/2 till 
drygt 18 %. 

Det i sjöfart på särskilda viktigare länder använda tonnagets fördelning 
efter nationalitet. 
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Ser man på de absoluta tonnagesiffrorna, kan man konstatera en nedgång från 
1939 för alla länder. Från 1944 till 1945 har trafiken endast beträffande 
Tyska riket och Polen gåt t avsevärt tillbaka, medan sjöfarten på samtliga 
övriga länder uppvisar en markerad stegring. 

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-
hamn. Resultaten angivas i en översikt å sid. 22. 

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—1945 ej kunnat lämna fullständiga uppgifter 
rörande fartygens resor, har bearbetning av ifrågavarande material ej kun
nat verkställas. 

Med avseende på de reguljära svenska transoceana sjöfartslinjernas verk
samhet under år 1945 har kollegium från vederbörande rederier mottagit föl
jande redogörelser. Såsom transoceana räknas de linjer, som under redo
görelseåret idkat sådan fart, som enligt kungl. förordningen den 12 juni 1936 
angående befäl å svenska handelsfartyg m. m. faller under begreppet ocean
fart. 

Rederiaktiebolag et Transatlantic har under år 1945 återupptagit sin verk
samhet vad beträffar de reguljära linjerna efter i stort sett samma grunder 
som tidigare. 

Linjen på Syd- och O s t a f r i k a har upprätthållits med 10 utgående lägen
heter, med vilka utfraktats 4 072 stds trävaror, såsom sågat och hyvlat virke 
samt lådbräder och snickerier. Den kvantitet styckegods, som utförts och 
vari inräknats alla andra exportartiklar än trävaror, såsom papper, papp, 
trämassa, wallboard, maskingods, arsenik, kylskåp, fotogenkök etc , uppgick 
till 18 933 ton. 

Den hemgående trafiken från Syd- och Ostafrika har under år 1945 omfattat 
8 lägenheter, med vilka fraktats 44 133 ton, huvudsakligast bestående av 
kopra, frukt, tobak, asbest, malm, palmolja, oljefröer och barkextrakt. 



24 DE SVENSKA FARTYGENS UTRIKES SJÖFART. 

Som ny linje har tillkommit V ä s t a f r i k a — S v e r i g e / K o n t i n e n t e n , på vil
ken expedierades 2 hemgående lägenheter medförande 9 038 ton (ädelträ, man
gan, kaffe, kakaobönor, koppar etc.). Några utgående fartyg på denna linje 
förekommo ej under året. 

Trafiken på K a n a r i e ö a r n a har upprätthållits i kombination med Sydafrika
linjen och den nytillkomna Västafrika-linjen, och under året expedierades en 
utgående lägenhet, medförande papper och träull, samt en lägenhet i hem
gående riktning med last av bananer och tomater. 

Till A u s t r a l i e n ha expedierats 5 lägenheter, med vilka utfraktats 10 110 
ton styckegods, såsom trämassa, papper, papp, arsenik och maskingods. På 
den hemgående linjen har bolaget expedierat sammanlagt blott 2 lägenheter, 
medförande 16 606 ton ull och malm. 

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 N o r d a m e r i k a s ö s t k u s t har drivits i samsegling med 
Svenska Amerika Linien, varvid 14 utgående fartyg, tillhörande Rederiaktie
bolaget Transatlantic, utfraktat 85 634 ton last (trämassa, järn, stål, kullager
gods, cellull, tändstickor etc.) samt 9 hemgående fartyg medfört 43 454 ton 
(kemikalier, oljor, asfalt, textilvaror, koppar, tobak, tackjärn, maskingods, 
traktorer, frukt och en mångfald övriga artiklar). 

På den reguljära förbindelsen från N o r d a m e r i k a s v ä s t k u s t till A u s t r a 
l i en hava under året expedierats 15 lägenheter, med vilka fraktats c:a 6 860 
stds trävaror och 82 000 ton styckegods samt 32 429 säckar post. I motsatt 
riktning, d. v. s. från A u s t r a l i e n ti l l N o r d a m e r i k a s v ä s t k u s t , expedie
rades sammanlagt 14 lägenheter medförande omkring 77 600 ton malm, ull 
och diverse styckegods samt 4 241 säckar post. 

Aktiebolaget Svenska Östasiatiska Kompaniet har efter kriget i begränsad 
omfattning återupptagit sin linjefart. På linjen till B r i t t i s k a I n d i e n , som 
upprätthållits i samsegling med firma Wilh. Wilhelmsen, Oslo, har under år 
1945 expedierats 2 avseglingar, varav 1 med svenskt och 1 med norskt far
tyg. Den från Sverige utskeppade godsmängden utgjorde 3 386 ton. De huvud
sakligaste exportartiklarna voro papper, trämassa samt diverse styckegods. 
Lastkomplettering intogs i Lissabon, Barcelona och Port Said. 

På hemgående linjen från B r i t t i s k a I n d i e n liksom i trafiken på linjen 
till och från O s t a s i e n expedierades under året inga fartyg. 

Aktiebolaget Svenska Amerika Liniens passagerarfartyg ha under år 1945 
på grund av de rådande förhållandena varit bortfraktade, varför på bolagets 
ordinarie linje mellan G ö t e b o r g och New Y o r k endast en mellanresa med 
passagerare och styckegods från New York till Göteborg kunnat utföras. 
Även bolagets under normala förhållanden upprätthållna trafik mellan 
s v e n s k a ö s t e r s j ö h a m n a r och F i n l a n d och B a l t i c u m har på grund av 
de speciella krigsförhållandena legat nere. 
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Aktiebolaget Svenska Amerika Mexiko Liniens återupptagande av sin regul
jära linjetrafik kunde ske först under senare delen av år 1945 och då endast 
i begränsad omfattning. Från tiden för krigshandlingarnas upphörande måste 
bolaget liksom övriga svenska och utländska rederier ställa sin flotta under 
internationella sjöfartspoolen UMAs kontroll, med de inskränkningar i den 
reguljära linjetrafiken detta innebar. I likhet med vad förhållandet var före 
kriget har bolaget i sin linjetratik samseglat med andra svenska och ut
ländska rederier. 

I utgående trafik expedierade bolaget sålunda: 

å n o r r a g renen , till nordatlantiska hamnar på Amerikas ostkust 15 lä-
genbeter medförande 87 049 ton last, vilken huvudsakligen utgjordes av pap
persmassa samt järn och stål, 

å söd ra g r e n e n , till Cuba och hamnar vid Mexikanska viken 9 lägen
heter medförande 47 208 ton last, huvudsakligen bestående av pappersmassa 
och papper samt 

till C a n a d a 1 lägenhet medförande 75 ton last, bestående av granit. 
I hemgående trafik expedierade bolaget: 

å n o r r a g r e n e n 6 lägenheter medförande 81 269 ton last, vilken huvud
sakligen bestod av järn och stål, frukt, smörjoljor, asfalt, gummi samt kemi
kalier, 

å s ö d r a g r e n e n 9 lägenheter medförande 47 059 ton last, vilken till största 
delen utgjordes av asfalt, fosfat, kemikalier, zink, tobak, järn och stål samt 
frukt och 

från C a n a d a 3 lägenheter medförande 15 163 ton last huvudsakligen bestå
ende av metaller och asbest. 

Rederiaktiebolaget Nordstjernan (Johnsonlinjen) återupptog under senare 
hälften av år 1945 i nästan full utsträckning trafiken på sina tidigare regul
jära sjöfartslinjer. 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 
sålunda under året 30 lägenheter med tillsammans 146 000 ton last från 
Sverige bestående av pappersmassa, papp och papper, trävaror samt stycke
gods. 

Från La P l a t a - l ä n d e r n a och B r a s i l i e n expedierades 23 lägenheter 
med tillsammans 138 000 ton. De viktigaste varuslagen från de förstnämnda 
utgjordes av spannmål, foderkakor, hudar och ull samt från det sistnämnda 
av kaffe, bomull, färsk frukt, tobak och kakao. 

Till V e n e z u e l a och Co lombia s o s t k u s t expedierades 4 lägenheter och 
till 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 c k u s t e n 2 lägenheter. 
Sammanlagda lastkvantiteten uppgick till 19 000 ton och bestod huvudsak
ligast av pappersmassa, papp och papper. Från V e n e z u e l a och C o l u m b i a s 
a t l a n t k u s t expedierades 2 lägenheter med en sammanlagd lastkvantitet av 
3 000 ton kaffe. Till Co lombias v ä s t k u s t , E c u a d o r , P e r u och Chi le 
expedierades 3 lägenheter med en sammanlagd lastkvantitet av 15 000 ton 
bestående av pappersmassa, papp och papper, tändstickor och styckegods. 
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Från S y d a m e r i k a s v ä s t k u s t expedierades 3 lägenheter om 19 000 ton 
bestående av koppar, nitrat, färsk frukt samt styckegods. 

Antalet befordrade passagerare i bägge riktningarna utgjorde under året 
på alla t re linjerna 741. 

Stockholms Rederiaktiebolag Svea upprätthöll under år 1945 trafik mellan 
A r g e n t i n a och B r a s i l i e n samt F ö r e n t a S t a t e r n a och vice versa med 
sammanlagt 8 nord- och 8 sydgående resor. 

Rederiakticbolaget Disa har under år 1945 verkställt 9 nord- och 8 syd
gående resor med styckegods på linjen N e w York—Buenos A i r e s . 

Gorthon Linien utförde under år 1945 5 nord- och 5 sydgående resor på 
linjen L a P l a t a - l ä n d e r n a / B r a s i l i e n — S y d a m e r i k a s v ä s t k u s t . 

Dessutom expedierades i samsegling med andra rederibolag 8 nord- och 
8 sydgående lägenheter mellan N o r d - och S y d a m e r i k a . 

Under förra delen av redogörelseåret har liksom under åren 1941—1944 före
kommit trafik på Sverige av en karaktär, som i viss mån ansluter sig till 
transocean reguljär linjetrafik, ehuru den på samma trade upprätthållits av 
fartyg tillhörande flera olika svenska rederier, den s. k. lejdtrafiken. 

Lejdtrafiken av svenska fartyg, ankomna till och avgångna från svensk 
hamn, hade år 1945 följande omfattning. 

Till Sverige ankommo således 19 svenska fartyg om 81 058 nettoton, och 
från Sverige avgingo 12 svenska fartyg om 62 148 nettoton. Några krigs
förluster hava ej drabbat lejdfartygen under år 1945. Såsom framgår av 
sammanställningen här ovan, har trafiken på Amerika dominerat. 

I ovanstående tabell hava icke upptagits de svenska fartyg, som ankommit 
eller avgått med gåvopaket eller passerat västspärren för at t utföra fraktfart 
i Röda korsets tjänst eller återkommit till Sverige från sådan fraktfart — 
sammanlagt 7 inklarerade fartyg om 17 811 nettoton och 10 utklarerade far
t yg om 25 409 nettoton. 

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 
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Handelsflottans uppgivna värde. 

åren efter krigsutbrottet stigit betydligt. Detta värde, beräknat för hela han
delsflottan, har sedan 1944 ökats med 37 kr. per bruttoton eller 4.6 % och 
sedan 1939 års slut med 396 kr. per brnttoton eller 88.0 %. Denna värdesteg
ring, som till största delen sammanhänger med de av kriget framkallade 
förhållandena, hänför sig icke enbart till böjda fartygspriser utan även till 
den omständigheten, att det dyraste tonnaget, motorfartygen, kommit att ingå 
med en allt större andel i handelsflottan. 

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

Värdet av tillkomna och avförda fartyg år 1945. 

Vad beträffar den svenska handelsflottans inkomstförhållanden, må först 
nämnas, a t t det för redogörelseåret i likhet med de föregående krigsåren erbjudit 
svårigheter att införskaffa det ifrågavarande uppgiftsmaterialet. Genom att 
svenska handelsflottan efter västspärrens tillkomst till stor del avstängdes 
från 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, i synnerhet vad angår tids
befraktade fartyg, beträffande vilka redarna i regel ej haft kännedom om 
deras olika resor. Ofta har också redovisningen av fraktintäkterna varit 
ojämn och starkt försenad. 
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Handelsflottans bruttoinkomster åren 1939—1945, kr. 

Handelsflottans bruttofrakter år 1945 utvisa vid jämförelse med nästföre
gående år en ökning med ej mindre än 144.25 milj. kr. eller med 39.8 % till 
506.41 milj. kr. Tidsbefraktningsavgifterna — vari innefattas 3.45 milj. kr. 
i avgifter erlagda av staten för förhyrning av fartyg — hava däremot minskats 
med 23.40 milj. kr. till 72.98 milj. kr. Så stora fraktintäkter har handels
flottan icke haft sedan år 1920. Av bruttofrakterna kommo år 1945 87.6 % 
på utrikes fart, d. v. s. en större andel än 1944, då den var 82.9 %. Av de 
skilda inkomstposterna företer den viktigaste, godsfrakter i utrikes fart, en 
ökning med 138.14 milj. kr. eller med 46.5 %. Godsfrakter i inrikes fart 
hava däremot endast stigit med 1.75 milj. kr. eller med 3.4 % I jämfö
relse med dessa fraktintäkter öro inkomsterna av passagerarfrakter ganska 
små. Sedan en stor del av inkomsten av passagerarbefordran i utrikes fart 
försvunnit i och med krigsutbrottet, höll sig totalinkomsten under de följande 
åren i omkring 10 milj. kr. men uppvisade en ökning år 1944 och steg vad 
beträffar utrikes fart från år 1944 till 1945 med 5.26 milj. kr. eller med 
192.4 %, medan motsvarande intäkt i inrikes fart minskades med 1.1 milj. kr. 
eller med 10.7 %. Inkomsten av postbefordring i utrikes fart sjönk starkt 
under kriget och har först år 1945 visat större förändringar, då den steg 
med 254 000 kr., under det inrikesfarten minskades med 28 000 kr. Tidsbe
fraktningsavgifterna i utrikes fart ha minskats från 91.62 milj. kr. år 1944 
till 69.76 milj. kr. 1945 eller med 21.86 milj. kr. Motsvarande inkomster i 
inrikes fart ha sjunkit från 4.85 till 3.22 milj. kr. 

Vad som haft den största inverkan på den svenska sjöfartens utveckling under 
krigsåren är, att den svenska handelsflottan sedan den s. k. västspärrens till
komst den 9 april 1940 var delad i tvenne hälfter utan någon förbindelse med 
varandra annat än genom den s. k. lejdtrafiken, vilken som bekant tillkom 1941. 
Efter a t t ha kulminerat under ar 1944 gick den starkt tillbaka under år 
1945 för att någon månad efter världskrigets slut helt upphöra. Så länge 
västspärren bestod, var handelsflottan innanför spärren till allra största de
len engagerad i trafik mellan Sverige och östersjöländerna men även syssel-
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Godsfrakternas fördelning på olika fartygsgrupper och sjöfartskategorier, 1 000 kr. 

satt med transporter mellan ifrågavarande länder eller olika hamnar inom 
desamma samt i inrikes trafik. I viss mån har sysselsättning i tidsbefrakt-
ning förekommit. Handelsflottan utanför spärren var engagerad dels i van
lig fraktfart mellan utrikes orter, dels i tidsbefraktning. Även före kriget 
var svenska handelsflottan i hög grad sysselsatt i rent internationell trafik. 
Ar 1938 intjänades sålunda ej mindre än 123.40 milj. kr. i trafik mellan 
främmande länder, vartill kommo 25.62 milj. kr. intjänta i tidsbefraktning. 
Under krigsåren ha alltjämt stora delar av dessa engagemang bestått. Dess
utom ha fartyg, som tidigare gingo i trafik mellan Sverige och utlandet 
men som genom spärren blevo förhindrade att gå i sådan trafik, sysselsatts 
i sjöfart mellan främmande länder. 

Under år 1945 förändrades förhållandena genom världskrigets upphörande. 

Bruttofrakter i utrikes fart åren 1944 och 1945 fördelade efter fraktfarten å 
olika huvudländer. 
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Sjöfarten mellan Sverige och utlandet var under första halvåret synnerligen 
obetydlig tack vare västspärren och de restriktioner för sjöfarten, som in
fördes i augusti och september 1944, varigenom svenska fartyg förhindrades 
a t t anlöpa tyska hamnar och utländska fartyg ej medgåvos rät t till sjöfart 
i svenskt territorialvatten vid Bottniska viken och Östersjön. Under andra 
hälften av året, då västspärren var slopad och de ovannämnda restriktio
nerna upphävts, ökades trafiken allt mer. Särskilt blev atlanttrafiken liv
ligare. 

Av bruttoinkomsternas olika huvudposter år 1945 hänföra sig passagerare-
och postbefordringsavgifter uteslutande till äng- och motorfartyg. Tidsbe-
fraktningsavgifterna hänföra sig med undantag av 147 576 kr. till ång- och 
motorfartyg. Av totalbeloppet, 72.98 milj. kr., intjänades 69.76 milj. kr. i ut
rikes fart och 3.22 milj. kr. i inrikes fart. Godsfrakternas motsvarande för
delning framgår av sammanställningen överst å föregående sida. 

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, 

Fartygstrafiken i rikets hamnar samt varutrafiken i hamnar och lastageplatser 
åren 1939—1945. 

1 Levande djur ej inräknade. 



31 SJÖFARTEN I RIKETS HAMNAR OCH KANALER. 

Ankomna och avgångna fartyg i särskilda större hamnar samt kvantitet av 
lossade och lastade varor. 

enär anteckning över varurörelsen här ej förekommer. På grund av antydda 
olikheter råder ej fall kongruens mellan uppgifterna över fartygs- och varutrafi-
ken i översikten på sid. 30. 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 
i Göteborgs tullhamn endast beträffande några få varuslag. 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. Varutrankuppgifterna äro 
därför i vissa fall ej heller fullt jämförbara för ett och samma år beträffande 
olika hamnar. 
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Det i hamnarna ankomna och avgångna fartygstonnaget visar sig hava 
minskats från 1944 till 1945 med 3.2 %. 

Trafiken i hamnar och lastageplatser av redovisade lossade och las
tade varor har minskats från år 1944 med 13.1 %. Enligt tablån å sid. 30 
har totala kvantiteten lossade varor nedgått med c:a 3 milj. ton jämfört med 
1944 eller med 22.4 %. Denna nedgång beror främst på att kvantiteten los
sad stenkol och koks samt trävaror nedgått med 3 milj. resp. 400 000 ton, 
vilket emellertid tillika med en smärre nedgång i kvantiteterna för en del 
andra lossade varuslag delvis uppvägts av en uppgång beträffande andra 
varuslag, främst cement, sand och torv m. m., vilken varugrupp visar en 
stegring med drygt 800 000 ton. De 1945 lastade totala kvantiteterna å 
andra sidan skilja sig obetydligt från motsvarande 1944, i det att en ned
gång av främst lastade malmer etc. om nära 2.9 milj. ton uppvägts av en 
uppgång beträffande kvantiteten för det stora flertalet andra varuslag, sär
skilt pappersmassa, papp och papper med en ökning av 1 1/4 milj. ton och 
trävaror med drygt 900 000 ton. Den redovisade varutrafiken i inrikes fart 
visar en ökning för lossade varor å 8.2 % och för lastade varor med 6.8 %. 

Av det i uppgifterna rörande trävaror ingående flottningsgodset ha för år 
1945 redovisats: 

ankommande från inrikes ort 4 402 144 m3 avgående till inrikes ort 2 157 658 m3 

I fråga om fartygstonnaget intogos åter 1945 liksom under normala för
hållanden de främsta platserna bland rikets hamnar av Göteborg, Stockholm, 
Malmö och Hälsingborg. 

Förstnämnda tre hamnar utvisa liksom flertalet större hamnar ökade ton
nagesiffror, vilken ökning varit särskilt markerad för Göteborg. Bland vik
tigare hamnar med minskad fartygstrafik äro jämte Hälsingborg särskilt 
at t nämna Luleå, Trelleborg och Oxelösund. Vad varutrafiken angår har 
denna för i stort sett samtliga större hamnar gått tillbaka, främst för Luleå 

Fartygs- och varutrafiken å de större kanalerna. 

1 Fartygstrafiken avser såväl kanalsträckan (Vänersborg—Sundören) som farledssträckan 
(Sundören—Göteborg) men varatrafiken endast kanalsträckan. 
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och Oxelösund, vilkas varutrafik minskat med nära tre fjärdedelar resp. två 
tredjedelar. 

Vad beträffar fartygs- och varutrafiken å kanalerna, visa uppgifterna för 
1945 vid jämförelse med 1944 i fråga om de större kanalerna endast mindre 
förändringar med undantag för Hjälmare kanal, å vilken trafiken nedgått 
jämförelsevis kraftigt. 

Främmande fartygs deltagande i svensk kustfart omfattade ar 1945 65 
fartyg om 6 469 nettoton, medan år 1944 antalet fartyg var 8 och netto
tonnaget 2 560. I tab. 13 redovisas ifrågavarande fartygs trafik på olika 
tulldistrikt. 

Främmande fartygs deltagande i svensk kustfart år 1945. 

F. Sjöfarten åvilande allmänna avgifter. 
De olika slag av sjöfartsavgifter, som redovisas i denna berättelse, äro föl

jande: fyr- och båkavgifter, lotsavgifter, tonavgifter till sjömanshusen, hyres
avgifter samt tonavgifter till svenska kyrkan i London, hamnavgifter och 
grundpenningar 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 1 500 ton och för tnristfartyg. För 
ang- 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 bakavgifter åren 1939—1945, kr. 

3—464002. Sjöfart 1945. 
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Influtna lotsavgifter åren 1939—1945. 

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. Genom 
lotsstyrelsens kungörelse den 1 juni 1942 har viss utbyggnad av de för 
lotsningen i Öresund gällande taxorna ägt rum (Sv. förf.-saml. n:r 363). 

Tonavgifterna till sjömanshusen erläggas enligt § 21 i kungl. kungörelsen 
angående sjömanshusen i riket samt sjöfolks på- och avmönstring m. m. den 
9 juni 1939 (Sv. förf.-saml. nr 306). De utgå för svenska och med dem lika 
behandlade utländska fartyg med 5 öre och för andra fartyg med 8 öre för 
varje ton av fartygets nettodräktighet. 

För hyresavgifterna gällde intill den 1 juli 1944 föreskrifterna i § 22 av 
ovannämnda kungörelse angående sjömanshusen i riket m. m. I hyresavgift 
erlades 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 pamönstringsdagen intjänta kontanta avlö
ningsförmåner. Fr. o. m. den 1 juli 1944 erlägges hyresavgiften enligt lagen 
om avgifter för sjöfolks pensionering den 30 juni 1943 (Sv. förf.-saml. nr 516). 
Den utgår för befälhavare, styrman, maskinist, radiotelegrafist och steward 
med en procent och för annan sjöman med sex procent av hyran för tid, under 
vilken sjömannen varit för utrikes fart påmönstrad å svenskt handelsfartyg. 
För annan sjöman än befälhavare etc. erlägges även av redarna en särskild 
avgift, s. k. redareavgift, som utgår med tre och en halv procent av den 
hyra, a vilken hyresavgiften beräknas. 

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). 

1 Avser endast Öresundslotsning. 
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Ton- och hyresavgifter till sjömanshusen samt tonavgifter till svenska kyrkan 
i London åren 1939—1945. 

Hamnavgifter och grundpenningar åren 1939—1945. 

Av de i ovanstående översikt under rubriken hamnavgifter för fartyg 
samt grundpenningar meddelade beloppen utgöra år 1945 enbart grundpen
ningarna för inrikes fart 173 848 kr. och för utrikes fart 343 504 kr. 

I nedanstående tablå redovisas under år 1945 uppburna hamnavgifter för 
de hamnar, som år 1939 hade en uppbörd i hamnavgifter av mera än 200 000 
kr. 

1 Häri ingår även s. k. redareavgift med kr. 123 710 för år 1944 och med kr. 445 289 för 1945. 
— 2 Häri ingå icke specificerade hamnavgifter, erlagda för varor, som passerat Malmö frihamns 
landgräns. 
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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—1945. 

Slutligen må meddelas, att hos kollegium finnas tillgängliga otryckta speci
fikationer över fyr- och båkavgifter för varje särskilt tulldistrikt, över lotsav
gifter för särskilda lotsdistrikt och lotsplatser, över tonavgifter till sjömans
husen för de särskilda sjömanshusen, över hamnavgifter för de särskilda ham
narna, över grundpenningar för de särskilda lastageplatserna samt över 
kanal- och slussavgifter för olika kanaler och liknande farleder. 
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Résumé. 

La marine marchande de la Suède se composait, à la tin de l'année 1945, des navires sui
vants: 

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

A la fin de l'année 1945, 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 1 204 et pour les voiliers 
de 99. 

La valeur totale de la marine marchande de la Suède était de 1 353.0 millions de couronnes, se 
reparaissant de la manière suivante par différentes catégories de navires: 
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1 700 navires de 1 536 924 tonneaux bruts et de 1 078 249 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. 884 navires de 991 314 tonneaux nets ont été 
engagés dans la navigation internationale et 816 de 81 935 tonneaux nets exclusivement dans la 
navigation intérieure de commerce. 

L'effectif des équipages de la marine marchande, en 1945, était de 19 543 personnes, dont 917 
femmes. 

Le mouvement maritime direct, en 1945, 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. 58.0 % des navires arrivés et partis étaient 
suédois. Parmi les pavillons étrangers, le danois occupait la première place (20.8 %). 

Le pays avec lequel la Suède entretenait les relations maritimes les plus fréquentes quant an 
tonnage, en 1945. était le Danemark, qui représentait 29.8 % du trafic total. L'Angleterre (18.1 %) 
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 1945, ne 
sont pas par suite de la guerre assez complètes pour que la statistique paisse etre dressée. 

Les bénéfices réalisés par la marine marchande de la Suède, en 1945, se décomposent comme 
suit (en couronnes): 
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Tab. 1. Den svenska handelsflottans fartyg om 20 
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nettoton och däröver vid början och slutet av år 1945. 



42 Tab. 2. Handelsflottans fartyg om 20 nettoton och däröver, 
fördelade efter hemort vid 1945 års slut. 
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Tab. 3. Maskinstyrka, byggnadsmaterial, ålder och värde för han-

1 Häri ingår 1 fartyg om 263 brattoton med ett värde av 180 000 kr., byggt av armerad betong. 
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delsflottans fartyg om 20 nettoton och däröver vid 1945 års slut. 
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Tab. 4. Användningen av handelsflottans fartyg 

1 Därav enligt uppgift 5 fartyg om 3 695 brutto- och 761 nettoton upplagda, häri ej inräknade fartyg, som 

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

1 Siffrorna inom parentes angiva totalantalet radiotelegraflster, även sådana med annan tjänst ombord. — 2 För 
skolskepp. 
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om 20 nettoton och däröver år 1945. 

använts för upplagsändamål eller dylikt. 

1945 använda fartygen om 20 nettoton och däröver, befintliga vid årets slut. 

ett färjefartyg om 43 brattoton, använt såsom reserv, redovisas ej särskild besättning. — 3 Därav 18 elever å 
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Tab. 6. Översikt av de år 1945 till Sverige inklarerade 
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och från Sverige utklarerade fartygens nationalitet. 

4—464002. Sjöfart 1945. 
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Tab. 7. Sjöfarten mellan Sverige och främmande 

I. Inklarerade 
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länder år 1945 med angivande av fartygens nationalitet. 

fartyg. 
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II. Utklarerade 
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fartyg. 



58 



59 



60 



61 



62 Tab. 8. Sjöfarten å särskilda 

I a. Inklarerade 



63 tulldistrikt i riket år 1945. 
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. 



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

1 Da 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. 



71 inkomster i kronor år 1945. 
samt passagerare- och postbefordringsavgifter se texten. 

gångslandet (kol. 5, 10 och 15). har. för undvikande av dubbelräkning, hälften av det sammanlagda te-
länder avräknas dem emellan mittsjöss, så att hälften betraktas som utfrakt från det ena landet och 
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Tab. 10. Skepps- och pråmfarten år 1945 
Anm. Tabellen omfattar de hamnar och lastageplatser. för vilka avgiftstaxa fastställts 

Förutom stapelstäderna specificeras endast de hamnar och lastageplatser, for vilka samman-
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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 tåg- och bilfärjorna på. linjen Hälsingborg—Helsingör med 1 342 resor om 523 520 ton. — 2 Därav 
och danska ångfärjorna på linjen Malmö—Köpenhamn med 506 resor om 344 658 ton. — 4 Därav svenska ångfärjorna 
Gdynia med 28 resor om 40 110 ton. — 6 Liksom förut äro fiskefartyg icke inräknade i trafiksiffrorna. De utgjorde 
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svenska och danska ångfärjorna på linjen Köpenhamn—Malmö med 507 resor om 344 968 ton. — 3 Därav svenska 
på linjen Gdynia—Trelleborg med 26 resor om 37 245 ton. — 5 Därav svenska ångfärjorna på linjen Trelleborg— 
8 948 om 159 820 ton såväl ankomna som avgångna eller sammanlagt 17 896 om 319 640 ton. 
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Tab. 11. Varutrafiken i rikets hamnar 

Anm. Tabellen avser sådana hamnar och lastageplatser, som hava av Kungl. Maj:t fastställd hamntaxa för 
vilka sammanlagda nettotonnaget av ankomna och avgångna fartyg under året utgjort 

1 117 ton. — 2 3 ton. 
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och lastageplatser år 1945. 

varor eller grundpenningstaxa. Förutom stapelstäderna specificeras endast de hamnar och lastageplatser, för 
minst 50 000 ton. Den utrikes varutrafiken är specificerad endast för vissa hamnar. 

6—464002. Sjöfart 1945. 
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1 Varor, som ankommit från inrikes ort, redovisas ej för frihamnen och för tallhamnen endast ifråga om 
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vissa varuslag. 
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1 Se sid. 82 not 1. — 2 Dessutom 117 ton; se sid. 80 not 1. — 3 Dessutom 3 ton; se sid. 80 not 2. — 
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4 Varor, som avgått till inrikes ort, redovisas endast for frihamnen. — 5 1 ton. 
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1 Varor, som avgått till inrikes ort, redovisas ej. — 2 Därav 367 479 m3, som passerat hamnområdet i flottar. 
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1 Därav hava 668 113 m3 avgått i timmerflottar. — 2 Därav hava 274 041 m3 bogserats i flottar genom 
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hamnområdet. — 3 Se sid. 87 not 4 och sid. 90 not 1. — 4 Dessutom 1 ton; se sid. 87 not 5. 
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Tab. 12. Skepps- och båtfarten år 1945 å de rikets kanaler och farleder, 
Anm. En pankt ( . ) i någon av ifrågavarande tabells kolumner betecknar, 

1 Uppgift för Göteborgs sluss ingår ej — 2 Uppgift beträffande timmeraottar för Kinda kanal ingår ej. — 
nnder 10 ton för segelleden genom Almarestäket ingår ej. 
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för vilkas begagnande avgifter utgå efter taxor, fastställda av Kungl. Maj:t. 
att uppgift saknas i de inkomna primärappgifterna. 

3 Uppgift för farleden mellan Mälaren och Albysjön ingår ej. — 4 Uppgift beträffande båtar och pråmar 
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1 Uppgift beträffande båtar och pråmar trader 10 ton för kanalen mellan Djurgårdsbrunnsviken och 
— 4 Uppgift för Knappfors och Räppe-Åsa kanal ingår ej. — 5 Uppgift beträffande båtar och pråmar 
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Lilla Värtan ingår ej — 2 Uppgift för Åkers kanal ingår ej. — 3 Avser föror innehållande flera flottar, 
under 10 ton för Räppe-Asa kanal ingår ej. 

7—464002. Sjöfart 1945. 
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Tab. 13. Främmande fartygs deltagande i kustfart mellan svenska hamnar 
år 1945. 

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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