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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 ifråga om sjöfartsavgifter vissa myndigheter. 

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., grun
dar sig på uppgifter, som årligen inhämtas från rederierna. Dessa uppgifter, 
vilka avse inregistrerade svenska fartyg med en dräktighet av 20 nettoregis-
terton och däröver (jfr närmare under A. Handelsflottan, sid. 11), kontrol
leras särskilt vad beträffar tontal, cert, maskinstyrka, hemort och ägare mot 
uppgifter i det inom kommerskollegium förda fartygsregistret. 

Vid redovisningen skiljes på ångfartyg, motorfartyg och segelfartyg med 
hjälpmaskin. Andra segelfartyg redovisades som särskild grupp till och med 
år 1945, men förekomsten av sådana inom handelsflottan har efterhand bli
vit alltmera sällsynt för att under 1946 helt upphöra. I början av redogörelse
året blev visserligen ett dylikt fartyg infört i fartygsregistret, men detta ha r 
under året försetts med motor. Avgränsningen av certgruppen segelfartyg 
med hjälpmaskin verkställes enligt i kollegii kungörelse den 21 juni 1934 
meddelade föreskrifter, vilka innebära, att vissa bestämmelser rörande för
hållandet mellan ett fartygs segelarea och lastvattenlinjearea äro avgörande 
för certbeteckningen. 

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

Uppgifterna rörande handelsflottans bemanning avse fartygens besättning 
i genomsnittligt antal för året eller den del därav, seglationen varat, med 
utförlig specifikation enligt frågeformulären på 16 olika kategorier, i be
rättelsen sammanförda till 9 sådana för ång- och motorfartyg och 7 för segel
fartyg. 

Uppgifterna rörande handelsflottans värde avse fartygens försäkrings
värde 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 till hamn 
inhämtas från rederierna (jfr avdelning C. De svenska fartygens utrikes 
sjöfart, sid. 25. 
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Rörande handelsflottans intjänta bruttofrakter och tidsbefraktningsav-
gifter inhämtas uppgifter med delvis olika specificering för ång- och motor-
fartyg 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 segelfartygen frakten för varje 
särskild resa, från hamn till hamn, medan för ång- och motorfartyg sum
mor 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 internationella trafikens brutto
frakter redovisas sålunda (sedan 1934) dubbelt, nämligen dels på ankomst
länderna, dels på avgångsländerna. 

Såväl de i utrikes fart som de i inrikes fart int jänta bruttofrakterna inne
fatta icke blott godsfrakter utan även passagerareavgifter samt postbeford-
ringsavgifter. 

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. Fartygets dräktighet anges i nettoregister-
ton utan hänsyn till sådana avdrag, som kommerskollegium äger medgiva 
vid beräkning av det avgiftspliktiga tonnaget. För smärre fartyg, vilkas 
tonnage ligger under gränsen för gällande mätningsplikt (10 nettoton) och 
för vilka uppgift om tonnaget därför saknas, uppskattas detta till som regel 
5 ton per fartyg. 

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. Ett 
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. Ett fartygs resa 
från sista svenska lastningshamn till första utländska lossningshamn be
t raktas 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 komninerad fart. Det
samma gäller vid inklarering till 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 
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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 
avgående 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 lastageplalser sammansla-
gits till 28. För varutrafiken å kanalerna meddelas i berättelsen endast to
talsiffror för de viktigaste kanalerna (sid. 40). 

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, 
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 sven
ska 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—1947. 

Handelsflottans omfattning åren 1939—19£7. 
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En sammanställning av summorna för samtliga fartyg meddelas i följande 
tablå: 

Nettoton „ Nettoton 
Ar Antal Bruttoton förmrd- A r Antal Bruttoton fnrmpd-

verkhga l a d f i l yerkhga ^ 
1939. . 2 242 1620079 1117 854 1075 585 1945. . 2 076 1600172 1109 933 1071200 
1943. . 2 076 1420 608 981738 942 365 1946. . 2073 1734137 1201180 1164 218 
1944. . 2 092 1557133 1080185 1041206 1947. . 2132 1912 201 1329105 1292 503 

Handelsflottans tonnage företer under redogörelseåret en ökning med 
178 064 brutto- och 127 925 nettoton eller resp. 10,3 och 10,6 %, en betydligt 
större ökning än föregående år, då ökningen utgjorde 133 965 brutto- och 
91 247 nettoton. 

I tonnagets fördelning på olika slag av fartyg har en avsevärd förskjut
ning från segel- och ång- till motorfartyg sedan länge pågått. Ifrågavarande 
förskjutning har under redogörelseåret fortsatt, såsom nedanstående p ro 
centtal, avseende bruttotonnaget, utvisa. 

Av de anförda procenttalen framgår, att ångfartygens andel av handels
flottan sjunkit från hälften 1939 till obetydligt mera än en tredjedel se
naste år. 

Förändringarna i handelsflottans fartygsbestånd år 1947. 

Bruttotonnagets ökning under redogörelseåret, 178 064 ton, framkom
mer såsom netto av en total ökning å 216 786 ton och en total minskning å 
38 722 ton. Av dessa förändringar representerar, såsom närmare framgår 
av tab. 1, huvudposten nybyggnad samt förvärv från resp. försäljning till 
utlandet. 

1 Ang- och motorfartj-gens tontal plus ','s av segelfartygens. 



13 HANDELSFLOTTAN. 

Tillkomna och avförda fartyg år 1947. 

De inom landet nybyggda fartyg, som år 1947 införlivades med den svens
ka handelsflottan, ägde ett sammanlagt tonnage — 109 243 bruttoton — som 
betydligt understeg motsvarande för år 1946 — 149 150 ton. Från utlandet in
köptes under året 24 ångfartyg om 58 746 bruttoton, 20 motorfartyg om 
44 178 ton och 1 segelfartyg med hjälpmaskin om 67 ton. Försäljning till ut
landet ägde rum av 7 ångfartyg om 4 933 bruttoton, 9 motorfartyg om 26 254 
ton och 4 segelfartyg med hjälpmaskin om 465 ton eller sammanlagt 20 far
tyg om 31 652 ton; Inköpen från utlandet omfattade inalles ungefär tre 
gånger så stort tonnage som 1946 medan det försålda tonnaget låg 35 % 
lägre än föregående år. Nybyggnaderna avsågo till 93,7 % av bruttotonnaget 
motorfartyg medan förvärven från utlandet främst bestodo av ångfartyg. 

Tonnageminskningen på grund av fartygsförluster genom förolyckande, 
5 222 bruttoton, var av något mindre omfattning än föregående år, 6 149 ton. 

Förolyckade fartyg år 1947. 
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Genom krigsåtgärd förstördes, såsom framgår av omstående sammanställ
ning, 1 fartyg om 1 988 brutoton och 1 424 nettoton. Motsvarande tal för 
år 1946 voro 2 fartyg om 3 300 bruttoton och 2 497 nettoton. 

Beträffande handelsfartygens fördelning på olika storleks- och ålders
grupper vid 1947 å rs slut meddelas i tab. 3 detaljerade uppgifter. Av efter
följande sammandrag inhämtas, att fartygen till icke fullt hälften av an
talet (44,8 %) äga en dräktighet av mindre än 100 bruttoton. Räknat efter 
tonnaget hänföra sig däremot ej mindre än 96,9 % till fartyg, som ligga 
ovanför nyssnämnda storleksgräns. Om man såsom Sveriges sjögående han
delsflotta räknar samtliga fartyg om 100 bruttoton och däröver, bestod den
na vid 1947 års slut av 1 177 fartyg om sammanlagt 1 852 442 bruttoton. 
Räknar man med att den oceangående flottan utgöres av fartyg om 2 000 
bruttoton och däröver, befinnes densamma bestå av 249 fartyg om samman
lagt 1 275 151 bruttoton. Det oceangående tonnaget utgör sålunda 68,8 % av 
det sjögående tonnaget och har undergått en ökning från 1 132 385 brutto
ton vid 1946 års slut. Det största fartyget mätte 18 815 bruttoton. 16 fartyg 

Handelsflottans fördelning på olika storleks- och åldersgrupper år 1947. 
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funnos i storleksgruppen 10 000—14 999 ton och 2 fartyg i gruppen 15 000 
ton och däröver. 

I genomsnitt för hela handelsflottan utgjorde vid 1947 års slut brutto-
dräktigheten per fartyg 896,9 ton mot 836,5 ton år 1946. Fartygens medel
storlek har alltså ökats under året. För de särskilda slagen av fartyg äro 
motsvarande tal för 1947: ångfartyg 934,i, motorfartyg 1 729,8 och segel
fartyg 101,8 bruttoton. 

I åldershänseende fördelade sig handelsflottans bruttotonnage år 1947 
med 52,o % på fartyg under 10 år, 10,9 % på fartyg i gruppen 10—19 år och 
37,i % på fartyg om 20 år och däröver. Vid jämförelse med motsvarande 
siffror för år 1946 finner man, att handelsflottan undergått en ej oväsent
lig föryngring. För de särskilda fartygsslagen framträder betydande olikhet 
i åldersfördelningen. Sålunda tillhöra exempelvis motorfartygen med 75,2 % 
av tonnaget åldersgruppen under 10 år, medan ång- och segelfartygen till 
78,o resp. 86,2 % av tonnaget ingå i gruppen 20 år och däröver. 

De år 19i7 tillkomna fartygens fördelning på olika storleksgrupper. 

Av de från utlandet förvärvade fartygen, 45 st. om 102 991 bruttoton (jfr 
sid. 13) utgjordes 7 st. om 12 304 ton av fartyg som nybyggts 1947 eller 
1946. Med tillägg av landets egna nybyggnader, 51 fartyg om 109 243 brutto
ton, blir hela tillskottet av nybyggda fartyg 58 st. om 121 547 ton, fördelan
de sig på olika fartygsgrupper sålunda: 4 ångfartyg om 11 783 ton, 52 mo
torfartyg om 109 113 ton och 2 segelfartyg om 651 ton. 

De under redogörelseåret tillkomna äldre — från utlandet förvärvade 
samt iståndsatta eller nyregistrerade — fartygen, 47 st. om 91 527 bruttoton, 
falla efter bruttotonnaget räknat till 35,6 % inom gruppen 2 000—4 999 ton 
samt till 42,2 % inom gruppen 5 000 ton och däröver. Medeltonnaget för 
samtliga nytillkomna fartyg utgör 2 029 ton mot 2 139 ton för år 1946. Räk
nat efter antalet kommer största delen av fartygen eller 73 st. på storleks
grupperna under 2 000 bruttoton. 

De nytillkomna 105 fartygen om tillsammans 213 074 bruttoton fördela 
sig med 67 st. om 150 382 bruttoton på åldersgruppen 0—9 år, 3 st. om 6 860 
ton på gruppen 10—19 år och 35 st. om 55 832 ton på gruppen 20 år och 
däröver. 
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Enligt de i tab. 3 meddelade uppgifter, som nedan återges i sammandrag, 
utgöres handelsflottans byggnadsmaterial för 95,5 % av bruttotonnaget av 
stål eller järn samt för återstoden huvudsakligen av trä. De under redogö
relseåret tillkomna fartygen, 213 074 bruttoton, voro till 98,5 % av tonnaget 
byggda av stål eller järn. 

Handelsflottans maskinstyrlca och byggnadsmaterial år 1947. 

Handelsflottans maskinstyrka uppgives vid 1947 års slut ha utgjort 
1 660 154 hkr, varav 25,o % komma på ångfartygen, 72,3 % på motorfar
tygen och 2,7 % på segelfartygen. Maskinstyrkan för de under året nytill
komna fartygen uppgives till 193 049 hkr, varav 34 353 för ångfartyg, 158 021 
för motorfartyg och 675 för segelfartyg. 

Handelsflottans fördelning efter hemort är 1947. 

Beträffande handelsflottans fördelning efter hemort, som närmare speci
ficeras i tab. 2, utvisar statistiken, att 94,4 % av bruttotonnaget komma 
på städerna. Av dessa intager Göteborg främsta rummet med 35,8 % av 
hela tonnaget, medan motsvarande procenttal för Stockholm utgör 34,2. 
Nämnda två städer representera tillsammans med Hälsingborg och Trelle
borg ej mindre än 81,i % av hela handelsflottans tontal. Städernas stora 
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övervikt hänför sig väsentligen till ång- och motorfartygen, medan av se
gelfartygens tonnage en större andel kommer på landsbygden. 

Handelsflottans fördelning på olika kategorier av ägare framgår av föl
jande sammanställning. 

Handelsflottans fördelning efter ägare år 1947. 

Bland de olika slagen av fartygsägare äro rederiaktiebolagen avgjort do
minerande, i det att ej mindre än 86,1 av hela bruttotonnaget komma på 
deras andel. Segelfartygen ägas emellertid till övervägande del av partrederier 
och enskilda personer. Det staten tillhöriga tonnaget representeras i huvud
sak av tre ångfärjor och en motorfärja. De av kommuner ägda fartygen äro 
i de viktigare fallen avsedda för isbrytning. 

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 den egentliga handelsflottan 
vid årets slut, totaliter utgörande 1 880 fartyg om sammanlagt 1 885 464 
brutto- och 1 318 219 nettoton. Fartyg, använda för fiske, bärgning, isbryt
ning m. m., samt några mindre fartyg, om vilkas användning uppgifter sak
nas, äro alltså här ej medräknade. Beträffande berörda fartygs antal och 
tonnage hänvisas till tab. 4. — Fördelningen på olika dräklighetsgrupper av 

Handelsflottans användning år 1047. 

2 —4S.Ï235. Sjöfart IH47. 
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de i handelssjöfart använda vid årets slut befintliga fartygen framgår av 
tablån å sid. 19. 

Såsom framgår av tablån nederst å sid. 17, hax redogörelseåret medfört 
delvis avsevärda förskjutningar inom den svenska sjöfarten. Sålunda har det 
i fart mellan Sverige och utlandet använda tonnaget ökats med 80 059 netto
ton eller 8,i % och för fart enbart mellan utländska hamnar med 53 653 ton 
eller 38,i %. För fart enbart mellan svenska hamnar har däremot en minsk
ning inträtt med 6 169 ton eller 11,2 %. Angivna förskjutningar äro väsent
ligen att anse såsom en följd av utrikeshandelns utveckling under år 1947. 
Rörande denna visar handelsstatistiken, att importens kvantitet jämfört med 
år 1946 ökats från 9,i6 till 13,47 milj . ton och exportens från 10,49 till 13,64 
milj . ton. Det i samband härmed ökade transportbehovet har, såsom tablåns 
uppgifter antyda, frånsett utländska fartygs medverkan, ombesörjts medelst 
nytillkommet tonnage och genom att fartyg, som i tablån ingå i gruppen 
fart mellan Sverige och utlandet, i ökad grad använts i dylik fart. Den 
stora ökningen under året av handelsflottans tonnage har dock samtidigt 
möjliggjort en ökning av det i trafik endast mellan utländska hamnar an
vända tonnaget. 

Ovan berörda tonnageomflyttningar ha kunnat ske utan hinder av regle
ring utifrån. De svenska rederierna ha dock icke haft full rörelsefrihet, ty 
den under kriget införda svenska kontrollen över sjöfarten har under re
dogörelseåret ägt fortsatt bestånd. Trafikkommissionen har sålunda licens
vägen i samråd med redarnas eget organ, Sjöfartskommittén 1939, Göteborg, 
vakat över att svenska transportbehov blivit tillgodosedda samt i samverkan 
med priskontrollnämnden utövat fraktreglering i fråga om vissa betydelse
fulla importvaror. 

Vad beträffar det i fart enbart mellan svenska hamnar sysselsatta ton
naget må anmärkas, att det här vanligen rör sig om ganska små fartyg 
— medelstorleken utgjorde år 1946 73 nettoton och för år 1947 71 ton. 

I fråga om uppläggningen av fartyg utvisar tablån, att denna under år 
1947 minskats med 2 686 nettoton eller 18,4 % och vid årets slut stannade 
vid 11 886 ton. Anförda siffra är visserligen i och för sig ej hög men över
stiger dock väsentligt motsvarande tontal för åren närmast före kriget. 

Uppgifter över den i handelssjöfart använda vid årets slut befintliga han
delsflottans bemanning uppdelad på olika bemanningskategorier meddelas 
i tab. 5. Vidstående översikt över omfattningen av och bemanningen på 
ifrågavarande del av handelsflottan utvisar att den totala bemanningen 
ökats med 7,4 % sedan år 1946 men med endast 1,9 % jämfört med år 1939. 
Fartygsbeståndet i fråga har emellertid under sagda tid undergått betydan
de förändringar både i fråga om storlek och sammansättning. Om en jäm
förelse göres med hänsyn tagen till dessa faktorer, finner man bl. a., att 
medan den genomsnittliga bruttodräktigheten per fartyg ökats med 83 re
gisterton eller 8,6 % sedan år 1946 och med 257 ton eller 32,6 % jämfört 
med år 1939, den genomsnittliga bemanningen per fartyg ökats med endast 
5,6 resp. 15,o %, d. v. s. bemanningen per 1 000 registerton bruttodräktighet 
har sjunkit sedan år 1946 med 2,s % och jämfört med år 1939 med 13,2 %. 
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De i handelssjöfart år 1947 använda fartygen och dessas bemanning. 

I vad mån dessa förändringar sammanhänga med den förändring, som in
trätt i förhållandet mellan ång- och motorfartyg samt segelfartyg med hjälp
maskin, framgår även i viss mån av övriga siffror i tabellen, varvid dock 
må beaktas, att jämväl andra förändringar i fartygsbeståndets samman
sättning ägt rum, bl. a. i form av föryngring och ändrad andel av special
byggda fartyg, såsom passagerar-, tank- och malmfartyg. 

1 1946 års berättelse publicerades åter de under krigsåren på grund av 
sin ofullständighet ej meddelade uppgifterna avseende handelsflottans för
brukning av bränsle, medan uppgifter avseende förbrukningen av smörj
medel fortfarande ej medtogos. För redogörelseåret har samma begränsning 
i publiceringen måst iakttagas. En översikt över bränsleförbrukningen åter
finnes å sid. 20. Till jämförelse återges motsvarande uppgifter för åren 1946 
och 1939. Översikten omfattar endast den egentliga vid årets slut befintliga 
handelsflottans bränsleförbrukning, alltså icke av fiske- och bärgningsfar
tyg, isbrytare etc. använda bränslemedel. 

Av uppgifterna framgår beträffande ångfartygen att den ökning i förbruk
ningen av pannbrännolja och den minskning i förbrukningen av stenkol, 
som förmärktes år 1946 jämfört med år 1939, ytterligare accentuerats år 
1947. Samtidigt har emellertid konsumtionen av ved, som år 1946 uppgick 
till nära 4 gånger konsumtionen år 1939, redovisningsåret sjunkit till unge-
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Handelsflottans förbrukning av bränsle åren 1947, 1946 och 1939. 

fär en niondel av densamma 1946 eller betydligt lägre än förkrigskonsum-
tionen. Beträffande motorfartygen må nämnas att ökningen i konsumtio
nen av motorbrännolja från år 1939 till år 1946 fortskridit år 1947. Dessa 
förändringar i konsumtionen av bränsle äro en naturlig följd dels av för
ändringar i handelsflottans storlek och sammansättning, dels av den fort
skridande moderniseringen, dels vad avser vedförbrukningen av den för
bättrade tillgången på fossilt bränsle inom landet. 

En mindre uppgång från år 1946 till å r 1947 i bränsleförbrukningen för 
segelfartyg med hjälpmaskin synes giva vid handen ett ökat utnyttjande av 
sagda tonnage. 

Vad ovan framhållits bekräftas av en sammanställning av bränslekon
sumtionen med tonnaget för den del av handelsflottan, som sagda konsum
tionsuppgifter avse. För ångfartygen ha uppgifterna för förbrukningen av 
pannbrännolja och ved enligt vissa beräkningsgrunder1 evalverats till sten
kol. Härvid erhållas följande tal för ångfartygens konsumtion per brutto
ton: 1,478 ton år 1939, l,40i ton år 1946 och 1,333 ton år 1947. Nedgången i 
denna sifferserie sammanhänger med förskjutningen från stenkol till pann-

1 De använda reduktionstalen äro för panubrännoJja 15 och fSr Ted 0"17. 
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brännolja. För motorfartygen blir förbrukningen av motorbrännolja per 
bruttoton 0,497 ton år 1939, 0,495 ton år 1946 och 0,494 ton år 1947 samt för 
segelfartygen med hjälpmaskin av motorbrännolja och motorfotogen till
sammans per bruttoton 0,213 ton år 1939, 0,197 ton år 1946 och 0,206 ton år 
1947. 

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. Med avseende på de meddelade uppgifter
na rörande de i förevarande sjöfart deltagande fartygens antal och tonnage, 
bör märkas, att det här genomgående gäller verkställda resor och att samma 
fartyg följaktligen ofta ingå i summorna flera gånger. 

Fartyg i direkt fart mellan Sverige och utlandet åren 1939 och 1945—1947. 

Tonnagesiffrorna för 1947 års sjöfart mellan Sverige och utlandet förete 
generellt sett en mycket kraftig stegring jämfört med år 1946. Denna ut
veckling belyses bl. a. av de från tab. 6 i ovanstående tablå sammanställda upp
gifterna över det i direkt fart mellan Sverige och utlandet, d. v. s. utan an-
löpning av mellannamn, in- och utklarerade tonnaget. Ifrågavarande tonnage 
uppgick år 1947 till 32,6 milj. nettoton och översteg 1946 års siffra med 
40,4 %, varvid ökningen för svenska fartyg utgjorde 17,6 % och för utländska 
72,4 %. Av nämnda tonnage hänförde sig 48,8 % till svenska fartyg, vilken 
andel är väsentligt lägre än motsvarande andel år 1946, 58,3 %. För åren 
1938 och 1939 utgjorde ifrågavarande procenttal 40,7 resp. 35,o, varav fram
går, att jämfört med åren närmast före kriget en stark relativ förskjutning 
här däremot inträtt från utländska till svenska fartyg. 

Nationalitetsfördelningen av de främmande fartyg, som gått i fart mellan 
Sverige och utlandet, redovisas i tab. 6, ur vilken vissa uppgifter återges i 
sammandrag å sid. 22. Samtliga här specificerade nationaliteter visa jämfört 
med år 1946 starkt ökat tonnage. Absolut sett är ökningen störst för ameri
kanska fartyg med 1,9 milj. nettoton, vilket sammanhänger med den starka 
ökningen av importen från U. S. A. En betydande absolut och relativ ökning 
är även att anteckna för norska fartyg. I fråga om tonnagets procentuella 
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Fartyg i direkt fart mellan Sverige och utlandet efter nationalitet åren 1939 
och 1946—1947. 

fördelning på skilda nationaliteter intager, efter det svenska tonnaget, det 
danska främsta platsen med 19,o % av det totala, varvid dock 14,9 % falla 
på färjtrafiken och den reguljära lokala trafiken Malmö—Köpenhamn, där
näst kommer det amerikanska med 9,3 % samt det norska och engelska med 
8,7 % resp. 3,7 %. Vid jämförelse med å r 1939 framstår bortfallet av det 
tyska tonnaget, vilket då representerade över en femtedel av det totala ton
naget, såsom den viktigaste förändringen. 

För sjöfarten mellan Sveriges särskilda tulldistrikt och utlandet redogöres 
i tab. 8. På grundval av denna meddelas å sid. 23 en sammanställning, ut
visande de tulldistrikt, som år 1947 hade att uppvisa de största tonnagesiff
rorna. Det bör märkas, att i förevarande redovisning för varje tulldistrikt 
medräknas icke blott resor direkt mellan distriktet och utlandet utan även 
beträffande lastförande fartyg resor till och från utlandet via annat distrikt. 
I redogörelsen för tidigare år ingå däremot även de fartyg, som via annat 
tulldistrikt ankommit till eller avgått från resp. tulldistrikt utan att ha los
sat eller lastat. I omstående tablå äro 1946 års siffror omräknade i överens
stämmelse med nu tillämpad princip. Det i berörda trafik ankomna och 
avgångna tonnaget uppgick år 1947 till sammanlagt 40,2 milj . nettoton, vil
ket innebär en stegring med 34,2 % jämfört med år 1946. Ökningen har 
alltså här varit något mindre än ovan angivna ökning för det i direkt fart 
in- och utklarerade tonnaget, 40,4 %, vilket förhållande ger vid handen, att 
flera tulldistrikt anlöpts av samma fartyg i proportionsvis mindre omfatt
ning än nästföregående år, d. v. s. att trafiken varit av relativt mindre in
tensitet. 

Av ovannämnda tonnagemängd kommer huvuddelen eller 67,8 % på de 
fyra distrikten Stockholm, Malmö, Hälsingborg och Göteborg, av vilka Göte
borg, liksom tidigare varit regel, intager främsta platsen, ökningen under 
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Sjöfarten mellan särskilda tulldistrikt och utlandet år 1947.1 

året, 10,3 milj. nettoton, hänför sig med mer än två tredjedelar (71,4 %) till 
dessa distrikt, varvid Göteborg ävenledes kommer främst med 2,3 milj . ton. 
Relativt sett är ökningen dock störst för Hälsingborg, därnäst för Malmö, 
Göteborg och Stockholm. Även övriga viktigare distrikt visa i allmänhet ök
ning. Den största relativa ökningen förete Trelleborg och Luleå, tydligen i 
samband med ökad färj trafik resp. malmexport. Ehuru återhämtningen av 
här avsedda trafik fortsatt under året, låg densamma dock alltjämt betydligt 
under motsvarande förkrigssiffror. 

Beträffande sjöfarten mellan Sverige och olika främmande länder år 1947 
meddelas detaljerade uppgifter i tab. 7, av vilken ett sammandrag för vik
tigare länder återges å sid. 24. Uppgifterna avse ankomna och avgångna 
svenska och utländska fartyg i såväl direkt fart mellan Sverige och respek
tive länder som kombinerad fart mellan olika främmande länder i anslutning 
till den direkta farten. Av sammandraget framgår, att ifrågavarande trafik 
omfattade ett tonnage av 35,4 milj . nettoton och att densamma under året 
ökades med 40,9 %. Angivna tonnagemängd hänförde sig med 65,7 % till 
europeiska länder, bland vilka Danmark kom i främsta rummet med 8,9 mil j . 
ton. Utom Europa uppvisade Förenta Staterna den högsta tonnagesiff
ran. Arets trafikökning fördelade sig mycket ojämnt på olika länder och 

1 Lastförande — men ej barlastade — fartyg, som ankommit till resp. avgått från visst tull
distrikt, men som inklarerat inom resp. avgått via annat talldistrikt, äro jämväl medtagna. 
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Direkt och kombinerad sjöfart på olika viktigare länder. 

vissa länder visade minskning av trafiken. För europeiska länder utgjorde 
ökningen 5,4 milj. ton eller 30,6 % och för övriga länder 4,8 milj. ton eller 
66,i %. Bland de förra visade Danmark samt Polen—Tyska riket den största 
absoluta ökningen. Även för övriga viktigare europeiska länder förelåg i all
mänhet en betydande ökning av trafiken. Undantag från denna regel ut
gjorde Frankrike med en minskning av trafiken med 21,9 %. Av den utom
europeiska trafikökningen kom huvudparten på Amerika, där Förenta Sta
terna intog en dominerande plats. Ökning konstateras även för Nederl. Väst
indien och Venezuela, under det att Argentina och Brasilien visade minsk
ning av trafiken. Påpekas må även, att redogörelseåret medförde en kraftig 
återhämtning för trafiken på Afrika och Asien. Då trafikökningen procen
tuellt var avsevärt större för utomeuropeiska än för europeiska länder, in-

1 På grund av att det konstaterats, att i 1947 års primäriuateriei till tab. 7 förväxling före
kommit av vid Östersjön belägna polska och tyska områden, ha dessa områden för år 1947 
sammanförts. För åren 1939 och 1946 hava uppgifterna omräknats för jämförbarhet. 
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Det i sjöfart på olika viktigare länder använda tonnagets fördelning efter 
nationalitet. 

trädde en förskjutning i totaltonnagets relativa fördelning, så att Europas 
andel nedgick från 70,9 % till förutnämnda 65,7 %, medan främst Ameri
kas andel undergick stegring. 

En jämförelse med år 1939 ger vid handen, att tonnaget för ifrågavarande 
trafik år 1947 uppgick till ungefär två tredjedelar av förstnämnda års siffra. 
Nedgången avser till vida övervägande delen europeiska länder, framför allt 
Tyskland. För Amerika överstiger 1947 års tonnage väsentligt jämförelse-
årets. 

På grundval av tab. 7 har för viktigare länder uträknats, i vilken omfatt
ning 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 ovanstående översikt. 

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 

1 Jfr not till tablå å ?. 24. 
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Svenska fartyg ankomna till och avgångna från utrikes orter åren 
1938—1939 och 1946—1947. 

Särskilda länder till vilka svenska fartyg ankommit och från vilka de avgått. 
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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 till 
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. 

Närmare redogörelse för svenska fartygs fart å främmande länder läm
nas i tab. 9, varvid de hamnar specificeras, som för år 1947 ha att uppvisa 
minst 30 000 nettoton antingen ankommet eller avgånget svenskt tonnage. 
Liksom vid övrig statistik över fartygstrafiken gäller det här resorna, var
för ett och samma fartyg kan ingå i resp. summor flera gånger. 

Sammandrag av vissa huvuduppgifter i tab. 9 jämte motsvarande upp
gifter för åren 1939 och 1946 meddelas å s. 26. Av en jämförelse med år 
1946 framgår, att den svenska fartygstrafiken i utländska hamnar under 
å r 1947 efter tontalet räknat visade en ökning med 25,5 %, vilket — som 
synes av tabellen — innebär, att motsvarande tontal för år 1939 något över
skridits. Ifrågavarande ökning hänför sig till samtliga världsdelar och i det 
närmaste samtliga i detta avseende betydande länder utom Storbritannien, 
Frankrike och Spanien, vilka visa nedgång med 16,6, 27,6 resp. l,i %. Den 
procentuellt största uppgången -visa Nederländska Västindien (63,8 % ) , Fin
land (43,6 %), Italien (40,o % ) , Förenta Staterna (39,3 % ) , Nederländerna 
(38,4 %), Polen (33,9 % ) , Tyska riket (32,6 %) och Belgien (32,o % ) . Bland 
världsdelarna visar Asien den största uppgången (125,9 %) eller mera än 
fördubbling och därefter kommer Australien (62,3 % ) . Endast på Europa 
når trafiken år 1947 ej upp till motsvarande tontal år 1939. 

Vid en jämförelse mellan åren 1946 och 1947 beträffande den svenska 
tonnageförekomsten i särskilda utländska hamnar framträda betydande 
olikheter. I samband med den totala trafikens förut påvisade uppgång hava 
tontalen för det stora flertalet hamnar ävenledes ökats. Â andra sidan ut
visa uppgifterna, att tontalet i åtskilliga hamnar sjunkit. 

De utländska hamnar, för vilka det sammanlagda tonnaget av ankomna 
och avgångna svenska fartyg under år 1947 utgjort minst 200 000 netto
ton, specificeras i omstående förteckning. Om man begränsar jämförelsen 
till dessa hamnar, visar det sig, att antalet sådana år 1947 utgjorde 64 mot 
51 år 1946. Av de i sistnämnda antal ingående hamnarna ha 11 år 1947 fallit 
under angivna storleksgräns. Â andra sidan ha 24 hamnar tillkommit inom 
förevarande storleksgrupp, bland vilka må nämnas i Europa Stettin och 
Rostock, i Asien Manila och Shanghai samt i Amerika Maracaibo, Vancou
ver, Portland (Ore.), Boston och Seattle. 

Av de 40 hamnar, som förekomma inom ifrågavarande storleksgrupp 
både år 1946 och 1947, visar flertalet avsevärda förändringar mellan de 
två åren ifråga om tonnagefrekvensens storlek. I åtskilliga fall har en be
tydande ökning inträtt, såsom exempelvis för Antwerpen, Köpenhamn, San 
Francisco (med 90 %) och Gdynia samt — procentuellt främst — San Pedro 
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Tomiaget av i vissa utländska hamnar ankomna och avgångna svenska fartyg. 

(med 109 %) och Haifa (med 107 % ) . Det viktigaste exemplet på en mot
satt utveckling erbjuder Hull, för vilken hamn tontalet nedgått med 42 %. 

I ovan meddelade, på tab. 9 grundade översikter redovisas endast fartyg, 
som anlöpt hamn för lossning eller lastning, intagning eller avlämnande av 
passagerare. Uteslutande för andra ändamål, såsom kol- och oljebunkring, 
order, reparation m. m., hava under redogörelseåret 1 035 fartyg om sam
manlagt 2 334 900 nettoton angjort främmande hamnar . Härav komma 
510 345 ton på 396 fartyg, inkomna uteslutande för kolning, och 1 189 373 
ton på 374 fartyg, inkomna uteslutande för oljebunkring. De främsta av 
svenska fartyg år 1947 anlöpta kolnings- och oljebunkringshamnarna voro 
följande: 

Antal och nettoton av svenska fartyg, som anlöpt viktigare kolnings- och 
oljebunkringshamnar år 19Â7. 

Siffrorna avse anlöpningar uteslutande för bunkring. 
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Med avseende på de reguljära svenska transoceana sjöfartslinjernas verk
samhet under år 1947 har kollegium från vederbörande rederier mottagit 
följande 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 ni. ni. faller under begreppet 
vidsträckt oceanfart. 

Rederiaktiebolaget Transatlantic har under år 1947 i full utsträckning 
upprätthållit trafiken på sina linjer. 

Till S y d - o c h O s t a f r i k a ha expedierats 47 lägenheter, med vilka 
utfraktats 21 285 stds trävaror, såsom sågat och hyvlat virke samt lådbrä-
der och snickerier. Den kvantitet styckegods, som transporterats och vari 
inräknats alla andra exportartiklar än trävaror, såsom papper, papp, trä
massa, wallboard, plywood, träull, järn och stål, maskingods, kylskåp, sepa
ratorer, kullagergods, arsenik, järn- och trämanufaktur, glasvaror, konser
ver etc. uppgick till 97 943 ton. 

Den hemgående trafiken från Syd- och Ostafrika har under året omfattat 
12 lägenheter, med vilka fraktats 54 999 ton, huvudsakligast kopra, frukt, 
vin, tobak, ull, asbest, malm, koppar, oljefröer, barkextrakt och livsmedels-
produkter. 

På linjen till V ä s t a f r i k a har expedierats 16 utgående lägenheter 
medförande 52 720 ton cement, tändstickor, öl, spirituösa, papper, wall
board, textilier, bilar, maskingods, järn och stål, konstruktionsmaterial etc. 
och 329 stds trävirke samt 17 hemgående lägenheter, med vilka transporte
rats 69 758 ton styckegods, till största delen bestående av kopra, kakao
bönor, kaffe, vegetabiliska oljor, oljefröer, malm, koppar, ädelträ och sisal
fiber. 

Trafiken på K a n a r i e ö a r n a har upprätthållits i kombination med 
Syd- och Västafrikalinjeraa med 9 utgående lägenheter, medförande pap
per, träull, maskingods, trävaror etc. samt med 3 hemgående lägenheter, 
som transporterat bananer, tomater o. s. v. 

Till A u s t r a l i e n o c h N y a Z e e l a n d ha expedierats 34 lägenhe
ter, med vilka utfraktats 96 605 ton styckegods, såsom trämassa, papper, 
papp, arsenik, wallboard, maskingods, konserver, stenvaror m. in. samt 
2 399 stds byggnadsvirke och lådbräder. På den hemgående linjen har bo
laget expedierat sammanlagt 10 lägenheter, medförande 76 640 ton, huvud
sakligast ull, skinn, malm, metaller, livsmedel och kemikalier. 

Liksom under tidigare år har den utgående linjen på Sydafrika upprätt
hållits i samsegling med firma Wilh. Wilhelmsen, Oslo, och den utgående 
trafiken på Australien i samsegling med nämnda rederi och A/S Det Ost
asiatiske Kompagni, Köpenhamn. 

Lasttrafiken på N o r d a m e r i k a s o s t k u s t har drivits i samsegling 
med Svenska Amerika Linien, varvid 16 utgående lägenheter, tillhörande 
Rederiaktiebolaget Transatlantic, utfraktat 71 663 ton last (trämassa, pap
per och papp, granit, cellull, stål- och valstråd, j ä rn och stål och diverse 
styckegods) samt 756 säckar post. I hemgående riktning ha 13 lägenheter 
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transporterat 70 683 ton (stål- och fartygsplåt, bilar och bildelar samt bil
däck, järn och stål, smörjoljor, frukt, asfalt, kemikalier, maskingods, kop
par, mässing, vitplåt, traktorer, ståltråd m. m.) samt 14 338 säckar post 
Dessutom ha 28 fartyg, varav 22 tidsbefraktade, till Sverige transporterat 
cirka 235 500 ton kol/koks från Förenta Staterna. 

På linjen N o r d a m e r i k a s v ä s t k u s t — A u s t r a l i e n ha under 
året insatts 14 sydgående lägenheter, med vilka fraktats 17 600 stds träva
ror och 66 829 ton styckegods (smörjoljor, asfaltprodukter, papper, lådbrä-
der, maskingods, traktorer, plåt, bilar, trämassa m. m.) samt 53 213 säckar 
post. I motsatt riktning, d. v. s. från Australien till Nordamerikas västkust, 
expedierades sammanlagt 11 lägenheter medförande 28 177 ton (ull, malm, 
skinn och diverse styckegods) samt 7 400 säckar post. 

På linjen N o r d a m e r i k a s v ä s t k u s t — - K i n a / J a p a n / F i l i p 
p i n e r n a och vice versa har Transatlantic under året insatt 2 lägenheter 
i vardera riktningen. 

Som ny linje har tillkommit N o r d a m e r i k a s v ä s t k u s t — C e n 
t r a l a m e r i k a och vice versa (»Linea Independencia»). I vardera rikt
ningen har Transatlantic expedierat 5 lägenheter. 

Aktiebolaget Svenska Ostasiatiska Kompaniet expedierade under år 1947 
på linjen till O s t a s i e n sammanlagt 18 avseglingar med 10 svenska, 1 
norskt och 7 danska fartyg. Den från Sverige utskeppade lastkvantiteten 
utgjorde 49 624 ton. De huvudsakligaste exportartiklarna voro papper, pap
persmassa, wallboard, tändstickor, gångjärn, maskingods och kaliumklorat. 
Lastkomplettering intogs i Oslo och på kontinenten. 

Den hemgående trafiken omfattade 14 lägenheter, med vilka transporte
rades 34 256 ton kopra, gummi, hampa, koprakakor, träolja och diverse 
styckegods. 

På linjen till B r i t t i s k a I n d i e n o c h P e r s i s k a v i k e n ha 
under 1947 26 avseglingar expedierats, varav 15 svenska och 11 norska far
tyg. Den från Sverige utskeppade godsmängden utgjorde 51 032 ton, i hu
vudsak papper, gångjärn, söm och maskingods. Även fartygen på denna 
linje hava tagit lastkomplettering i Oslo och i kontinenthamnar. 

Den hemgående trafiken omfattade 10 lägenheter, med vilka transporte
rades 16 591 ton last, bestående huvudsakligen av manganmalm, myrobala-
ner, bomullsavfall, bomull, jute, gunnies, kokosgarn, jordnötsolja och gly-
cerin. 

Bolagets linjetrafik mellan F ö r e n t a S t a t e r n a o c h O s t a s i e n 
samt vice versa har upprätthållits i tillämnad omfattning. 

Aktiebolaget Svenska Amerika Linien har med sina passagerarefartyg un
der år 1947 upprätthållit sin verksamhet i reguljär trafik. Rederiet har 
under året expedierat 22 passagerarelägenheter från Göteborg till New York, 
vilka medförde 16 784 ton last, till största delen bestående av pappersmassa, 
papper, jä rn och stål, granit etc. 

Från New York till Göteborg expedierades 24 passagerarelägenheter med 
26 439 ton last, huvudsakligen bilar, bildelar och bildäck, färsk frukt, järn 
och stål, kemikalier, maskingods och smörjoljor. 
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Antalet befordrade passagerare utgjorde i västgående trafik 24 224, och i 
östgående trafik 18 297. 

Med lastfartygen upprätthöll bolaget under 1947 i samsegling med andra 
rederier sin verksamhet i full utsträckning. 

I utgående trafik expedierade bolaget sålunda: 
å n o r r a g r e n e n , till nordatlantiska hamnar på Förenta Staternas 

ostkust 42 lägenheter med 203 573 ton last, huvudsakligen pappersmassa, 
papper, jä rn och stål och granit; 

å s ö d r a g r e n e n , till sydatlantiska hamnar på Förenta Staternas 
ostkust och dess gulfhamnar samt Cuba och Mexiko 8 lägenheter med 43 556 
ton last, varibland de största posterna utgjordes av pappersmassa, papper, 
jä rn och stål, järnvaror och klippfisk; 

till C a n a d a s o s t k u s t o c h S t o r a s j ö a r n a 8 lägenheter med
förande 16 263 ton last, varibland märktes pappersmassa, papper, jä rn och 
stål och granit. 

I hemgående trafik expedierade bolaget: 
å n o r r a g r e n en 19 lägenheter med 109 955 ton last, huvudsakligen 

bilar, bildelar och bildäck, färsk frukt, j ä rn och stål, kemikalier, manufak
turer, maskingods och smörjoljor; 

å s ö d r a g r e n e n 18 lägenheter med 99 133 ton last, till största delen 
asfalt, bly, bomull, färsk frukt, harts, jä rn och stål, kemikalier, smörjoljor 
och zink; 

från C a n a d a s o s t k u s t o c h S t o r a s j ö a r n a 22 lägenheter 
medförande 85 951 ton last såsom bilar, bildelar och bildäck, jordbruksma
skiner, jä rn och stål, kemikalier, konserver och metaller. 

Rederiaktiebolaget Nordstjernan (Johnsonlinjen) upprätthöll under år 
1947 i full utsträckning trafiken på sina reguljära linjer. 

Trafiken på B r a s i l i e n o c h L a P l a t a - l ä n d e r n a har omfattat 
61 utgående lägenheter med last av pappersmassa, papper, papp och di
verse styckegods samt 42 hemgående lägenheter, medförande spannmål, fo
derkakor, hudar, ull, bomull, kaffe och färsk frukt. 

Trafiken på V e n e z u e l a , C o l o m b i a s a t l a n t k u s t , C e n t r a l 
a m e r i k a s v ä s t k u s t o c h N o r r a P a c i f i c k u s t e n har upprätt
hållits med 19 utgående lägenheter, varvid lasten bestod av pappersmassa, 
papper, papp och diverse styckegods, samt 23 hemgående lägenheter, med
förande last av färsk och torkad frukt, konserver, järn, stål och diverse 
styckegods. 

Trafiken på C o l o m b i a s p a c i f i c k u s t , E c u a d o r , P e r u o c h 
C h i l e ha r omfattat 10 utgående lägenheter med last av pappersmassa, pap
per, papp och diverse styckegods samt 9 hemgående lägenheter, varvid las
ten huvudsakligen utgjordes av nitrat, koppar och färsk frukt. 

Stockholms Rederiaktiebolag Svea upprätthöll under år 1947 trafik dels 
mellan A r g e n t i n a o c h B r a s i l i e n med 5 kustresor, dels mellan 
S y d a m e r i k a s o s t k u s t o c h F ö r e n t a S t a t e r n a med samman
lagt 8 nord- och 7 sydgående resor. På linjen S y d a m e r i k a — M e d e l -



32 DE SVENSKA FARTYGENS UTRIKES SJÖFART. 

h a v e t och retur utfördes 3 resor till Medelhavet och 2 resor till Sydame
rika, varjämte på linjen S y d a m e r i k a — D u b l i n — K o n t i n e n 
t e n 6 nord- och 5 sydgående resor utfördes. 

Salénrederierna (Rederiaktiebolaget Pulp och Rederiaktiebolaget Jamaica) 
hava under år 1947 bedrivit reguljär linjetrafik i stort sett efter samma 
grunder som tidigare mellan hamnar på N o r d p a c i f i c k u s t e n (Los 
Angeles, Vancouver) och hamnar i K i n a , S t r a i g h t S e i t l e m e n t s 
samt å F i 1 ip p i n e r na och därifrån retur tillbaka till Nordpacifickusten. 
15 västgående och 12 östgående lägenheter expedierades. 

Rederiaktiebolaget Disa har under år 1947 i isamsegling med Rederiaktie
bolaget Poséidon verkställt 18 syd- och 16 nordgående resor med styckegods 
på linjen N e w Y o r k — B r a s i l i e n , U r u g u a y o c h A r g e n t i n a . 

Gorthon Linien har under år 1947 utfört 11 resor från S y d a m e r i k a 
t i l l M e d e l h a v e t och 5 från Medelhavet till Sydamerika. 

Vidare utfördes 5 resor från L a P l a t a / B r a s i l i e n — K a r i b i s k a 
h a v e t / S y d a m e r i k a s v ä s t k u s t och 4 från Karibiska havet/Syd
amerikas västkust—La Plata/Brasilien. 

Thorden Lines Aktiebolag har under år 1947 upprätthållit linjetrafik mel
lan S k a n d i n a v i e n o c h n o r d a t i a n t h a m n a r med 11 fartyg, 
varav 7 tidsbefraktade, och under året expedierades på denna trade 15 ut
gående lägenheter med en sammanlagd last av 49 609 ton, bestående av tra
înassa, malm, järn och stål, granit etc. I den hemgående trafiken expediera
des 24 lägenheter, medförande 108 608 ton styckegods, varvsmaterial, kol, 
maskingods etc. 

Rederiaktiebolaget Fredrika har på sin linje mellan N o r d - o c h S y d 
a m e r i k a utfört 5 resor i vardera riktningen. 

Svenska Orient Linien har år 1947 på linjen N o r d e n — L e v a n t e n 
och retur Kontinenten/Norden expedierat 52 utgående lägenheter och 55 
hemgående. 

På linjen S y d a m e r i k a — M e d e l h a v e t och vice versa utfördes 
under året 9 nordgående resor och 5 sydgående. 

I samsegling med Rederiaktiebolaget Disa i Stockholm har Svenska Orient 
Linien upprätthållit linjetrafik mellan N o r d a m e r i k a o c h S y d 
a m e r i k a . 

Under året har Svenska Orient Linien dessutom upprätthållit regelbun
den linjetrafik i Medelhavet mellan T r i e s t e / V e n e d i g / R i j e k a 
o c h L e v a n t e n samt i Östersjön mellan s v e n s k a ö s t e r s j ö h a m -
n a r o c h G d y n i a . 

Rederiaktiebolaget Svenska Lloyd bedrev under år 1947 linjetrafik mel
lan F ö r e n t a S t a t e r n a o c h S y d a m e r i k a s o s t k u s t samt vice 
versa, varvid utfördes 7 sydgående och 9 nordgående resor. 
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D. Handelsflottans värde och inkomstförhållanden. 
De av kollegium inhämtade ekonomiska uppgifterna rörande handelsflot

tan 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 
åren efter krigsutbrottet stigit betydligt. Detta värde, beräknat för hela han
delsflottan, har sedan 1946 ökats med 30 kr. per bruttoton eller 3,4 % och 
sedan 1939 års slut med 471 kr. per bruttoton eller 104,7 %. Denna värdesteg
ring, som till största delen sammanhänger med av kriget framkallade för
hållanden, hänför sig icke enbart till höjda fartygspriser utan även till den 

Handelsflottans uppgivna värde. 

omständigheten, att det dyraste tonnaget, motorfartygen, kommit att ingå 
med en allt större andel i handelsflottan. 

Värdena per ton av motor- och segelfartyg, vilka under redogörelseåret 
tillkommit, äro, såsom nedan visas, avsevärt högre än motsvarande värden 
för avförda fartyg. Beträffande ångfartyg är däremot förhållandet det mot-

Vårdet av tillkomna och avförda fartyg år 1947. 

3—4S3235. Sjufart 1947. 
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Handelsflottans bruttoinkomster åren 1939—1947, kr. 

satta, -vilket emellertid beror på att bland under redogörelseåret förolycka
de fartyg ingå tvenne nyligen byggda ångfartyg om til lsammans 3 858 brut
toton och med ett uppgivet värde av 4,5 mil j . kr . Om dessa båda fartyg bort
räknas sjunker värdet per bruttoton för år 1947 avförda ångfartyg till 
539 kr. 

Vad beträffar handelsflottans inkomstförhållanden gäller generellt sett, 
att redogörelseåret inneburit en relativt gynnsam utveckling. Den propor
tionsvis goda fraktmarknad, som rådde under första halvåret 1947, uppvi
sade visserligen en vikande tendens efter den 1 juli, då United Nations 
Relief and Rehabilitation Administration (UNRRA) upphörde, men stabili
serades åter relativt snart, ehuru den goda fraktnivån vid årets början icke 
åter uppnåddes. 

Det totala inseglade fraktbeloppet har emellertid även påverkats av flera 
andra faktorer, vilka haft en hämmande verkan. Sålunda ha strejker i åt
skilliga hamnar och bunkringssvårigheter föranlett kostsamt förlängda 
hamnuppehåll m. m. Höjda hamnumgälder o. dyl. samt — jämfört med 
1946 — stegrade priser på kol och olja ha ökat driftskostnaderna, varjämte 
den svenska fartygsbefälskonflikten föranlett vissa uppehåll i trafiken på 
grund av befälsavmönstringar. Slutligen har den tidigare nämnda statliga 
kontrollen och speciellt de av myndigheterna beordrade koltransporterna 
frän Polen och Förenta Staterna begränsat redarnas rörelsefrihet. 

Uppgifter beträffande de av handelsflottan under år 1947 intjänta brutto-
frakterna och tidsbefraktningsavgifterna meddelas i tab. 10 samt i sam
manställningar ovan och å sid. 35 och 36. Såsom av ovanstående tablå fram
går, understiger det totala bruttofraktbeloppet motsvarande siffra för år 1946 
med 23,8 milj . kr. eller 2,r %. Â andra sidan ha de influtna totala tidsbe
fraktningsavgifterna i jämförelse med 1946 ökats med 32,3 milj. k r . eller 
72,3 <?c. Emedan icke endast ökningen i tidsbefraktningsavgifterna är större 
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än minskningen i bruttofrakterna utan därjämte de förra medföra mindre 
omkostnader än de senare, innebära dessa siffror, sammanställda, en icke 
obetydlig nettoökning i totalt inseglat belopp jämfört med år 1946. 

Denna uppgång sammanhänger givetvis i hög grad med ökningen av det 
under året i handelssjöfart använda tonnaget. För att få ett ungefärligt ut
tryck för huruvida ökningen i bruttoinkomsterna hållit jämna steg med 
tonnageökningen eller icke, angives i nedanstående tablå intjänta belopp 
satia i relation till vid 1946 resp. 1947 års slut befintliga fartyg, vilka un
der året använts till transport av passagerare, post och gods. 

Av tablån framgår att de intjänta bruttofrakterna per bruttoton år 1947 
lågo 62 kr. eller l l ,s % lägre än år 1946, men de intjänta tidsbefraktningsav-
gifterna 15 kr . eller 57,7 % högre. I tidigare sammanhang har visats, alt 
bränsleförbrukningen per bruttoton varit ungefär lika stor 1946 och 1947, 
att bemanningen per bruttoton endast visar en mindre nedgång och att det 
ej använda tonnaget under de båda åren varit av ungefär samma omfatt
ning. Emedan å andra sidan omkostnaderna vid oförändrad volym — såsom 
ovan antytts — ej oväsentligt stegrats och den ovannämnda nedgången i 
intjänta bruttofrakter per bruttoton ej torde kunna hava uppvägts av den 
betydligt mindre uppgången i intjänta tidsbefrakningsavgifter per brutto
ton, kan följaktligen av tablåns uppgifter dragas den slutsatsen, att redo
görelseåret för sjöfartsnäringen torde ha varit något mindre tillfredsstäl
lande än år 1946. 

Beträffande förhållandet mellan intjänta bruttofrakter och intjänta tids-
befraktningsavgifter må nämnas att visserligen, såsom ovan antytts, en stark 
förskjutning mot de senare ägt rum från år 1946 till år 1947, men att den 
procentuella andel av totala bruttofraktbeloppet, som tidsbefraktningsav-
gifterna motsvara, ingalunda nått upp till samma höga tal som under krigs
åren, 20 à 25 %, utan endast ligger något högre, 8,9 %, än år 1938, 7,6 %. 
Sistnämnda år låg emellertid sagda procenttal icke obetydligt högre än så
väl år 1939, 5,6 %, som närmast tidigare år. 

Bruttofraklerna fördelade sig med 92,5 % på godsfrakter, 7,2 % på pas
sagerareavgifter och 0,3 % på postbefordringsavgifter. Då motsvarande för
delning år 1946 var resp. 93,7, 6,i och 0,2 %, har här en mindre förskjutning 
inträtt från godsfrakter till passagerareavgifter. Från år 1945 till å r 1946 
ägde en mycket kraftig dylik förskjutning rum, vilken alltså för redogö
relseåret ytterligare accentuerats. Av bruttofrakterna komma 92,5 % och. av 
tidsbefraktningsavgifterna 95,9 % på utrikes fart mot resp. 92,3 och 96,2 % 
år 1946. Minskningen för bruttofrakterna 1947 utgör för utrikesfarten 2,4 % 
och för inrikes 5,6 %. 

Av bruttofrakterna hänföra sig passagerare- och postbefordringsavgifter 
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Godsfrakternas fördelning på olika fartygsgrupper och sjöfartskategorier, 1000 kr. 

helt till ång- och motorfartyg. Även tidsbefraktningsavgifterna komma på 
nämnda slag av fartyg med undantag av ett till segelfartyg hänförligt be
lopp av 963 368 kr. Vad godsfrakterna beträffar, kan av ovanstående tablå 
inhämtas, att 95,4 % av totalbeloppet intjänats av ång- och motorfartyg samt 
4,6 % av segelfartyg. Då motsvarande procenttal för år 1946 utgjorde resp. 
96,2 och 3,8 %, har segelfartygens relativa andel ökats något. Godsfrak-

Bruttofrakter i utrikes fart åren 1946 och 1947 fördelade efter fraktfarten å 
olika huvudländer. 

1 Häri ingår Palestina. 
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temas fördelning på fart mellan Sverige och utlandet, mellan utrikes orter 
och mellan inrikes orter visar ävenledes vissa förskjutningar, såsom när
mare framgår av nyssnämnda tablå. 

Huru handelsflottans bruttofrakter i utrikes fart under år 1947 fördelat 
sig på olika länder, visas i tab. 10, av vilken ett sammandrag för världs
delar och viktigare länder meddelas i tablån nederst å sid. 36. Det högsta 
firaktbeloppet, 171,9 milj. kr., har intjänats i fart på Förenta Staterna och det 
näst högsta, 88,o milj . kr., i fart på Storbritannien. I övrigt äro jämförel
sevis höga fraktbeiopp att påvisa särskilt för Belgien och Polen samt Bra
silien. Årets fraktminskning i utrikes fart, totalt uppgående till 20,o milj. kr., 
återspeglas i minskade fraktbelopp för en del länder, främst Storbritannien, 
Argentina och Frankrike under det att för vissa andra länder, främst Polen, 
Förenta Staterna och Tyska riket, föreligger ej obetydlig uppgång. Jämfört 
med år 1946 ha avsevärda förändringar inträtt i totala fraktbeloppets pro
centuella fördelning på skilda länder. Som exempel härpå kan anföras, att 
Storbritanniens andel minskats från 13,3 till ll,o % och Argentinas från 
6,7 till 4,s %. ökade andelar äro däremot att påvisa för vissa länder, främst 
Förenta Staterna, från 19,6 till 21,5 % och Polen, från 5,5 till 7,5 %. 

E. Sjöfarten i rikets hamnar och kanaler. 

De av kollegium inhämtade uppgifterna rörande sjöfarten i rikets ham
nar, lastageplatser och kanaler avse i huvudsak dels fartygstrafiken, dels 
varurörelsen och finnas sammanställda i tab. 11—13. Redovisningen om
fattar 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 hamn
taxor, fastställda av Kungl. Maj:t, men ej lastageplatser. I tab. 11 äro däre
mot även lastageplatserna redovisade, vilken redovisning första gången 
förekom i 1921 års berättelse. Statistiken i fråga gäller fartyg i storleken 
10 nettoton och däröver. Redogörelsen över varutrafiken, vilken mera in
gående redovisas i tab. 12, omfattar såväl hamnar som lastageplatser, dock 
ej de fåtaliga 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 far
tygs- och varutrafiken i nedanstående översikt. Anmärkas bör vidare be
träffande varutrafiken, att uppgifterna som regel avse endast avgiftsbe-
lagda varor, vilket för olika år leder till skiljaktigheter, som störa jämför
barheten. För Stockholms och Göteborgs tullhamnar erhållas inga som helst 
uppgifter om till inrikes ort lastade varor. Varor, som ankommit från in
rikes ort och lossats, redovisas i Göteborgs tullhamn endast beträffande 
några få varuslag. För Göteborgs frihamn redovisas varken från inrikes 
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ort ankomna eller till inrikes ort avgångna varor, medan däremot beträf
fande de övriga frihamnarna redovisning föreligger för samtliga lossade 
och lastade varor. Varutrafikuppgifterna äro därför i vissa fall ej heller 
fullt jämförbara för ett och samma år beträffande olika hamnar. 

Fartygstrafiken i rikets hamnar samt varutrafiken i hamnar och lastage-
platser åren 1939 och 19kö—19hl. 

Sjöfartens fortsatta återhämtning under redogörelseåret har naturligen 
även kommit till uttryck i en avsevärd uppgång av fartygs- och varutrafi
ken i hamnarna. Det visar sig också, att det i hamnarna ankomna och av
gångna tonnaget företer en ökning från 1946 till 1947 med icke mindre 
än 15,o % under det att antalet ankomna och avgångna fartyg minskats 
med 2,2 %. Dock hade trafiken 1947 fortfarande betydligt mindre omfatt
ning än under förkrigstiden och uppgick till endast 69,9 % av 1939 års trafik. 

Trafiken i hamnar och lastageplatser av redovisade lossade och lastade 
varor har visat en uppgång från 1946 med 11,6 %. Enligt ovanstående tablå 
har totala kvantiteten lossade varor ökats med ca 2,9 milj. ton jämfört med 
1946 eller med 16,2 %. Denna ökning beror främst på en uppgång i impor
ten av stenkol och koks samt oljor. Även en del andra varugrupper, såsom 
metaller och maskiner m. m., uppvisa en ej obetydlig stegring av de lossade 
kvantiteterna, under det att en avsevärd minskning föreligger för varugrup
perna asfalt m. m. samt trävaror. För de lastade varorna har ökningen varit 
väsentligt mindre än för de lossade, vilket sammanhänger med att exporten 
ej stigit i samma grad som importen. De totala kvantiteterna av lastade 
varor visa en uppgång med endast ca 0,6 milj. ton eller 4,7 %. Denna upp
gång beror huvudsakligen på en ökning av de lastade kvantiteterna av mal
mer med l,i milj . ton. För pappersmassa, papp och papper konstateras en 
ökning med endast 0,i milj . ton och för den sammanlagda kvantiteten trä
varor och träarbeten en minskning med 0,5 milj. ton. 

Den totala varutrafiken i hamnar och lastageplatser utgjorde 78,2 Se av 
motsvarande trafik 1939. 

Den redovisade varutrafiken i inrikes fart visar en minskning från 1946 
för lossade varor med 10,8 % och för lastade varor med 13,o °fc. 

1 Trafiken p<i inom hamnområde belägna lastageplatser ingår. — s Levande djnr ej inräknade. 
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Ankomna och avgångna fartyg i särskilda större hamnar samt kvantitet av 
lossade och lastade varor. 

Av det i uppgifterna rörande trävaror ingående flottningsgodset ha för 
år 1947 redovisats: 

ankommande från inrikes ort 4 847 208 m3 

» » utrikes > 2 995 m3 

avgående till inrikes ort 2 43(> 150 m3. 
Liksom före kriget inlögos i fråga om fartygstrafiken de främsta plat

serna bland rikets hamnar av Göteborg, Stockholm, Malmö och Hälsingborg. 
Vad varutrafiken beträffar uppvisar dock Luleå större sammanlagd kvan
titet lossade och lastade varor än Malmö och Hälsingborg. Även Oxelösund 
och Gävle hade större varutrafik än Hälsingborg. För alla de nämnda ham-

1 Fartygstrafiken på inom hamnområden belägna lastageplatsc- ingår. — - Varutrafiken för 
inom hamnområden belägna lastageplatser ingår ej. 
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Fartygs- och vamtrafiken å de större kanalerna. 

narna förelåg en avsevärd trafikökning från 1946 till 1947. Av tablån på 
sid. 39 framgår, att även flertalet övriga större hamnar haft en mer eller 
mindre stark uppgång i fartygstrafiken, vad tonnaget beträffar, men att i 
fråga om varutrafiken uppgången ej var lika allmän. 

Vad beträffar trafiken på kanalerna visa uppgifterna för 1947 vid jäm
förelse med 1946 i allmänhet nedgång i såväl fartygs- som varutrafiken. Be
träffande de i ovanstående tablå nämnda kanalerna var nedgången minst 
för Södertälje och Trollhätte kanaler med en minskning av varutrafiken 
med 3,8 % resp. 5,3 %. Varutrafiken i Göta kanal minskade med 26,8 °fc och 
i Dalslands kanal med 19,5 %. 

Främmande fartygs deltagande i svensk kustfart var under år 1947 be
tydligt livligare än tidigare och omfattade nämnda år 134 fartyg om 42 011 
nettoton, medan år 1946 visserligen antalet fartyg var lika stort men netto
tonnaget endast uppgick till 23 901 ton. Ifrågavarande fartygs trafik på olika 
tulldistrikt redovisas i tabell 14, av vilken framgår, att dessa fartyg inalles 
utfört 246 resor mellan svenska hamnar, vilka resor representera ett ton
nage av 70 861 nettoton mot år 1946 endast 187 resor representerande knappt 
hälften så stort tonnage eller 30 823 nettoton. Med kustfart avses fraktfart 
inrikes orter emellan ävensom befordran av passagerare, som intagas å en 
svensk ort och föras till en annan. 

Främmande fartygs lastresor i svensk kustfart år 1947. 

1 Fartygstrafiken avser såväl kanalsträckan (Vänersborg—Ström) som farledssträckan (Ström— 
Göteborg) men varutrafiken endast kanalsträckan. 
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F. Sjöfarten åvilande allmänna avgifter. 

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

Bestämmelserna angående fyr- och båkavgiften återfinnas i kungl. för
ordningen om fyr- och båkavgift den 4 juni 1937 (Sv. förf.-saml. nr 335) 
med senare ändringar. Denna avgift utgår med 25 öre för varje ton av far
tygets nettodräktighet med viss nedsättning för fartyg över 1 500 ton och 
för turistfartyg. För ång- och motorfartyg har bestämts en tillfällig höjning 
av fyr- och båkavgiften med 5 procent (s. k. isbrytaravgift). Bestämmelser 
härom finnas i kungl. kungörelsen den 4 juni 1937 (Sv. förf.-saml. n r 336) 
med senare ändringar. 

Fyr- och båkavgifter aren 1939 och 1945—1947, kr. 

Influtna lotsavgifter åren 1939 och 1945—1947. 

Lots penningar 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 sär
skilt reglemente, och från denna tidpunkt utgår hemvägsersättning endast 
lör s. k. Öresundslotsning. 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). 

1 Avser endast Öresnndslotsning. 
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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 påmönstringsdagen intjänta kontanta av
löningsförmåner. Fr. o. m. den 1 juli 1944 erlägges hyresavgiften enligt la
gen om avgifter för sjöfolks pensionering den 30 juni 1943 (Sv. förf.-saml. 
nr 516). Den utgår för befälhavare, stj'rmari, 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 re
darna en särskild avgift, s. k. redareavgift, som utgår med tre och en halv 
procent av den hyra, å 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 
grundpenningar återfinnas i särskilda kungl. förordningar den 31 december 
1907 (Sv. förf.-saml. nr 137). 

Ton- och hyresavgifter till sjömanshusen samt tonavgifter till svenska kyr
kan i London åren 1939 och 1945—1947. 

Hamnavgifter och grundpenningar åren 1939 och 1945—1947. 

1 Häri insår även s. k. redareavgift med kr. 445 289 för 1945, med kr. 834 673 för 1946 och 
med kr. 1 003 951 för år 1947. — ä Häri ingå även icke specificerade hamnavgifter, erlagda för 
varor, som passerat ilalmö frihamns landgräns. 
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Av de i ovanstående översikt under rubriken hamnavgifter för fartyg 
samt grundpenningar meddelade beloppen utgöra år 1947 enbart grundpen
ningarna för inrikes fart 223 446 kr. och för utrikes fart 346 039 kr. 

I nedanstående tablå redovisas under år 1947 uppburna hamnavgifter för 
de hamnar, som under året 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 förordningen angående taxor å hamnavgifter är föreskrivet. 

Kanal- och slussavgifter åren 1939 och 1945—1947. 

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

1 !?e not 2 å forcg. sida. 
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Résumé. 

La marine marchande do la Suède se composait, à la fin de l'année 1947, des nnvires sui
vants: 

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

A la fin de l'année 1947, la marine marchande se répartit par catégories de tonnage ainsi qu'il 
ui t : 

Le tonnage brut moren était pour les vapeurs et les navires à moteur de 1 332 et pour les voiliers 
de 102. 

La valeur totale de la marine marchande de la Suède était de 1 760.2 millions de couronnes, se 
répartissant de la manière suivante par différentes catégories de navires: 
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1 803 navires de 1 900 090 tonneaux bruts et de 1 330 455 tonneaux nets, en tout, ont été engagés 
dans la navigation de commerce proprement dite. Le reste a été employé principalement ponr 
la pêche ou bien est resté dans les ports. 1 101 navires de 1280 903 tonneaux nets ont été 
engagés dans la navigation internationale et 702 de 49552 tonneaux nets exclusivement dans la 
navigation intérieure de commerce. 

L'effectif des équipages de la marine marchande, en 1947, était do 22 914 personnes, dont 962 
femmes. 

Le mouvement maritime direct, en 1947, 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 circonscriptions 
douanières suivants: 

Navires entrés et sortis réunis. 

En tenant compte exclusivement du tonnage, 48.8 % des navires arrivés et partis étaient 
suédois. Parmi les pavillons étrangers, le danois occupait la première place (19.0 %). 

Le pays avec lequel la Suède entretenait les relations maritimes les plus fréquentes quant au 
tonnage, en 1947, était le Danemark, qui représentait 25.3 % du trafic total. La Pologne (13.4 %) 
occupait la seconde place et l'Angleterre (9'9%) la troisième. 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. 

La navigation des navires suédois dans les ports étrangers avait, en 1917. l'étendue suivante: 

Les bénéfices réalisés par la marine marchande de la Suède, en 1947, se décomposent comme 
suit (.en couronnes): 



T A B E L L E R 



48 Tab. 1. Den svenska handelsflottans fartyg om 20 

1 Segelfartyg atan hjälpmaskin. 



49 nettoton och däröver vid början och slutet av år 1947. 

4—181235, Sjöfart 1947. 



50 Tab. 2. Handelsflottans fartyg om 20 nettoton och däröver, 
fördelade efter hemort vid 1947 års slut. 
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Tab. 3. Maskinstyrka, byggnadsmaterial, ålder och värde för han-

1 Häri ingår 1 fartyg om 264 bruttoton med ett värde av 180000 kr., byggt av armerad betong. 
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delsflottans fartyg om 20 nettoton och däröver vid 1947 års slut. 
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Tab. 4. Användningen av handelsflottans fartyg 

1 Därav enligt uppgift 6 fartyg om 1 485 brutto- och 528 nettoton upplagda, häri ej inräknade fartjg, som 

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

1 Siffrorna inom parentes angiva totalantalet radiotelegrafiäter, även sådana med annan tjänst ombord. — 2 För-
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om 20 nettoton och däröver år 1947. 

använts för npplagsändamäl eller dylikt. 

1947 använda fartygen om 20 nettoton och däröver, befintliga vid årets slut. 

ett färjefartyg om 43 brattoton, använt såsom reserv, redovisas ej särskild besättning. 
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Tab. 6. Översikt av de år 1947 till Sverige inklarerade 
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och från Sverige utklarerade fartygens nationalitet. 
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Tab. 7. Sjöfarten mellan Sverige och främmande 

I. Inklarerade 
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länder år 1947 med angivande av fartygens nationalitet. 

fartyg. 
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Ô—483235. Sjöfart 1947. 
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69 



70 



71 
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II. Utklarerade 
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fartyg. 
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75 
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77 



78 



79 



80 
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6— 483235. Sjöfart 1947. 
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84 
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86 
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88 Tab. 8. Sjöfarten å särskilda 
I a. Inklarerade 



89 tulldistrikt i riket år 1947. 
svenska fartyg. 
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I b. Inklarerade 
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främmande fartyg. 
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II a. Utklarerade 
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svenska fartyg. 
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II b. Utklarerade 
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främmande fartyg. 
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Tab. 9. De svenska fartygens utrikes sjöfart år 1947 enligt därom från 
redare lämnade uppgifter. 

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

cificeras, vilka uppvisa minst 30 000 nettoton antingen ankommet eller avgånget svenskt tonnage. 

I. Äng- och motorfartyg. 
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T —483235. Sjöfart 19i7. 
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100 



101 



102 



103 



104 



105 



106 
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I I . Segelfartyg (med hjälpmaskin). 



109 
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112 Tab. 10. 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 iufrakt till det andra. 



113 inkomster i kronor år 1947. 
samt passagerare- och postbefordringsavgifter se texten. 

g&ngslandet (kol. 5, 10 och 15), har, för undvikande ar dubbelräkning, hälften av det sammanlagda be
länder avräknas dem emellan mittsjöss, så att hälften betraktas som utfrakt frän det ena landet och 

8—483235. Sjöfart 1947. 
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Tab. 11. Fartygs- och pråmtrafiken år 1947 
Anm. Tabellen omfattar de hamnar och lastageplatser, för vilka avgiftstaxa fastställts 

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



115 

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 åtgjort minst 50 (XX) ton. 
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1 Därav tåg- och bilfärjorna pä linjen Hälsingborg—Helsingör med 5 308 resor om 1826638 ton. — 2 Därav 
svenska tåg- och bilfärjorna på linjen Sverige—Gdynia med 305 resor om 327 403 ton och på linjen Sverige—Warne-
11709 om 182 956 ton såväl ankomna som avgångna eller sammanlagt 23 41S om 365 912 ton. 
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svenska och danska tåg- och bilfärjorna på linjen Malmö—Köpenhamn med 1112 resor om 892 640 ton. — 3 Därav 
mönde med 156 resor om 185884 ton. — 4 LikBom fornt äro fiskefartyg icke inräknade i trafiksiffrorna. De åtgjorde 
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121 
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Tab. 12. Varutrafiken i rikets hamnar 

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

1 120 ton. — » 10 ton 
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och lastageplatser år 1947. 

varor eller grundpenningstaxa. Förutom stapelstäderna specificeras endast de hamnar och lastageplatser, för 
minst 50000 ton. Den utrikes varotrafiken är specificerad endast för vissa hamnar. 
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1 Varor, som ankommit från inrikes ort, redovisas ej f5r frihamnen och för tnllhamnen endast ifräga om 
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vissa varaslag. 
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1 20 ton. 
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1 Dessutom 140 ton; se sid. 116 not 1 och sid. 120 not 1. — 2 Dessntom 10 ton; se sid. 116 not 2. — 3 Va-
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9—4S3235. Sjöfart 1947. 
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1 Varor, som avgått till inrikes ort, redovisas ej. — 2 Därav 554 022 m3, som passerat hamnområdet i flottar. 
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1 Därav hava 625 389 m5 avgått i flottar. — J Därav hava 313 583 m3 bogserats i flottar genom hamnområdet. 
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— 3 Dessutom 10 ton; se sid. 122 not 4. 
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Tab. 13. Fartygstrafiken år 1947 å de rikets kanaler och farleder, för 
Anm. En punkt ( . ) i någon av ifrågavarande tabells kolnmner betecknar 

1 Uppgift för Göteborgs slåss ingår ej. — 2 Uppgift beträffande timmerflottar för Einda kanal ingår 
pråmar under 10 ton for segelleden genom Almarestäket ingår ej. 
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vilkas begagnande avgifter utgå efter taxor, fastställda av Kungl. Maj:t. 
att uppgift saknas i de inkomna primärnppgifterna. 

ej. — 3 Uppgift för farleden mellan Mälaren och Albysjôn ingår ej. — 4 Uppgift beträffande båtar och 
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1 Uppgift för kanalen mellan Djurgårdsbrnnnsviken och Lilla Värtan ingår ej betrSffande båtar och 
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pråmar under 10 ton. — 2 Avser föror innehållande fler» flottar. 
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Tab. 14. Främmande fartygs lastresor i kustfart mellan svenska hamnar år 1947. 
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