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Summary 

At the end of 1954 the Swedish merchant 
fleet consisted of the following tonnage and 
number of vessels: 

In 1954 the merchant fleet has undergone the 
following changes: 

At the end of the year the merchant fleet consisted of the following groups of vessels: 

The total value of the Swedish merchant fleet 
amounted to 3 725 832 thousand kr : steamers 
were valued at 553 998 thousand kr, motor ves
sels at o 137 199 thousand kr and sailing vessels 
at 34 635 thousand kr. 

1635 vessels of 2 635 340 gross tons and ot 
1 859 732 net tons -were engaged in mercantile 
traffic at the end of the year and the rest was 
used for fishing or laid up for the whole year. 

At the end of the year 540 vessels of 8i'5 179 
gross tons were engaged in traffic between Sweden 
and foreign countries, 344 vessels of 1627 197 

gross tons were engaged in traffic between foreign 
ports and 751 vessels of 112 964 gross tons be
tween Swedish ports. 

274 vessels totalling 1 63S 551 gross tons were 
used in ocean traffic, 94 vessels totalling 289 443 
tons in Mediterranean traffic. 458 vessels to
talling 989 718 tons were employed on regular 
shipping routes, most of which were ocean routes. 

At the end of 1954 the Swedish merchant fleet 
was manned by a total of 25 001 officers and 
men. 

The figures showing the volume of traffic between Sweden and foreign countries for the year 
1954 are given below: 
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Swedish vessels formed 42,0 % of the tonnage 
entered and cleared. Among the foreign vessels 
Danish tonnage, amounting to 22,0 %, is the most 
important; most of this, however, is nsed in the 
railway ferry traffic and on the regular routes 

across the Sound between Sweden and Den
mark. 

The volume of traffic between Sweden and 
foreign countries in the largest ports (customs 
districts) is given in the table below. 

Totals of vessels entered and cleared 

The volume of traffic between Sweden and 
foreign countries (on both direct and indirect 

shipping routes in Swedish and other bottoms) 
has been greatest with the following countries: 

Vessels entered and cleared. Direct and indirect traffic 

The gross freight revenne from the Swedish 
merchant fleet in 1954 amounted to the following 
sums: 

The total traffic —• of vessels entered and 
cleared — in foreign and home trade in the 

l) Including mail revenues. 



11 

largest Swedish ports amounted to the following 
sums in 1954: 





Inom den svenska sjöfartsstatistiken tillämpade redovisningsgrunder 

Den svenska sjöfartsstatistiken byg
ger på i huvudsak fyra olika slags upp
gifter, nämligen sådana från rederier, 
tullverket, hamn- och kanalföretag samt 
i fråga om sjöfartsavgifter vissa myn
digheter. 

1. Statistiken över handelsflottan, 
dess storlek, sammansättning och för
ändringar, användning i olika fart, far
tygens 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 inregistrerade svenska fartyg med 
en dräktighet av 20 nettoregisterton och 
däröver, dock från och med år 1951 
med uteslutning av fiskefartyg samt vis
sa andra fartyg, som ej äro sysselsatta 
i verklig handelssjöfart, (jfr närmare 
under A. Handelsflottan, sid 15), kon
trolleras särskilt vad beträffar tontal, 
cert, maskinstyrka, hemort och ägare 
mot uppgifter i det inom kommerskol
legium förda fartygsregistret. 

Vid redovisningen skiljes på ångfar
tyg, motorfartyg och segelfartyg med 
hjälpmaskin (motorseglare) samt i vis
sa sammanställningar även mellan olika 
fartyg efter deras användning. Avgräns-
ningen av certgruppen segelfartyg med 
hjälpmaskin verkställes enligt i kollegii 
kungörelse den 21 juni 1934 meddelade 
föreskrifter, vilka innebära, att vissa be
stämmelser rörande förhållandet mellan 
ett fartygs segelarea och lastvattenlinje-
area äro avgörande för certbeteckning-
en. 

Uppgifter meddelas rörande handels

flottans tonnage i såväl brutto- som net
toton enligt svensk mätning. Denna mät
ning överensstämmer nära med mätning
en enligt den s. k. tyska regeln för ma
skin- och andra avdragsberäkningar. 

Uppgifterna rörande handelsflottans 
bemanning avse fartygens besättning i 
genomsnittligt antal för året eller den 
del därav seglationen varat, med utför
lig specifikation enligt frågeformulären 
på 19 olika kategorier för ång- och nio-
torfartyg samt 9 för motorseglare, i be
rättelsen sammanförda till 8 sådana för 
ång- och motorfartyg och 6 för motor
seglare. För innevarande år meddelas 
även vissa uppgifter om antalet utländ
ska besättningsmän. 

Uppgifterna rörande handelsflottans 
värde avse fartygens totala försäkrings
värde eller, för fartyg som äro oförsäk
rade eller icke försäkrade till sitt fulla 
värde, deras uppskattade försäljnings
värde vid årets slut. 

Uppgifter rörande de svenska farty
gens utrikes resor från hamn till hamn 
inhämtas från rederierna (jfr avdelning 
C. De svenska fartygens utrikes sjöfart, 
sid. 34). 

Rörande handelsflottans intjänta brut
tofrakter och tidsbefraktningsavgifter 
inhämtas uppgifter med delvis olika 
specificering för ång- och motorfar
tyg samt för motorseglare. Vad beträffar 
intäkten i inrikes fart av bruttofrak
ter samt av tidsbefraktning och ut
hyrning, sker redovisningen likformigt. 
Vad åter angår fraktintäkten i utrikes 
fart uppges för motorseglarna frakten 
för varje särskild resa, från hamn till 
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hamn, medan för ång- och motorfartyg 
summor uppgivas för fraktintäkten av 
resor från Sverige till varje särskilt 
land, till Sverige från varje land samt 
resor från utrikes orter till varje land och 
till utrikes orter från varje land. Den 
rent internationella trafikens brutto
frakter redovisas sålunda (sedan 1934) 
dubbelt, nämligen dels på ankomstlän
derna, dels på avgångsländerna. 

Såväl de i utrikes fart som de i inrikes 
fart intjänta bruttofrakterna innefatta 
icke blott godsfrakter (inkl. postbeford-
ringsavgifter) utan även passagerareav
gifter. För fartyg som äro uthyrda till 
svenska redare redovisas emellertid av 
de sistnämnda endast de totala brutto-
frakterna. Dessa fördelas sålunda ej på 
länder och ej heller på gods- och passa
gerareavgifter. 

2. Statistiken över sjöfarten mellan 
Sverige och utlandet grundar sig på upp
gifter inhämtade genom tullverket och 
avser in- och utklarerade fartyg med för
delning på a) ång- och motorfartyg samt 
b) segelfartyg med och utan hjälpma
skin, p råmar och båtar. 

I tab. 7 och 8 ha dock de olika far
tygsslagen sammanförts. Dessutom ha 
fiskefartyg uteslutits här liksom i tab. 6. 
Statistiken omfattar fartyg om 10 net
toton och däröver. Fartygens dräktig
het anges i nettoregisterton utan hän
syn till sådana avdrag, som kommers-
kollegium äger medgiva vid beräkning 
av det avgiftspliktiga tonnaget. 

I statistiken skiljes på lastförande och 
icke lastförande fartyg. Såsom lastfö
rande räknas fartyg, som inklarera för 
att lossa eller utklarera efter att ha lastat 
annan last (inkl. passagerare) än bar
last, proviant för eget bruk osv. Passa
gerarefartyg i reguljärtrafik räknas all
tid såsom lastförande. 

Statistiken skiljer på direkt fart och 

kombinerad fart. Ett fartygs resa från 
sista svenska lastningshamn till första 
utländska lossningshamn betraktas så
som verkställd i direkt fart, och det
samma gäller resa från sista utländska 
lastningshamn till första svenska loss
ningshamn. Utklarerar fartyget till flera 
länder, angivas resorna till andra länder 
än första lossningslandet såsom verk
ställda i utrikes kombinerad fart. Det
samma gäller vid inklarering från andra 
länder än sista lastningsland. Då utkla-
rer ing äger rum från flera svenska ham
nar, angivas alla resor utom den från 
den sista hamn, där last intagits, såsom 
verkställda i inrikes kombinerad fart. 
Detsamma gäller vid inklarering till 
flera svenska hamnar för resorna till 
andra hamnar än första lossningsham
nen. I denna statistik redovisas trafiken 
på olika tulldistrikt och -anstalter. 

Kollegium erhåller från tullverket jäm
väl vissa uppgifter rörande främmande 
fartygs kustfart på Sverige. 

3. Statistiken över de svenska farty
gens utrikes sjöfart grundar sig på upp
gifter från rederierna (jfr närmare av
delning C. De svenska fartygens utrikes 
sjöfart, sid. 34). Dessa uppgifter avse 
fart3-gens resor från hamn till hamn och 
kompletteras med redogörelser likaledes 
inhämtade från rederierna beträffande 
de svenska transoceana sjöfartslinjernas 
verksamhet. Uppgifterna ha för året ej 
bearbetats. Det sista år för vilket dessa 
uppgifter bearbetats är 1952. 

4. Statistiken över sjöfarten i rikets 
hamnar, lastageplatser och kanaler byg
ger på uppgifter från vederbörande 
hamn- och kanalägare. I densamma in
gå endast sådana trafikanstalter, som un
der redogörelseåret trafikerats och som 
äga av kommerskollegium fastställd taxa 
å avgifter för begagnandet. Fiskehamnar 
ha sedan 1950 uteslutits ur den tabella-



15 

riska redogörelsen och därjämte fiske
fartyg, dvs. sådana fartyg, som ankom
ma omedelbart från och avgå omedelbart 
till fiskeplats till sjöss. 

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

Frågeformulären upptaga varorna spe
cificerade på 63 rubriker , men i be
rättelsen hava dessa vad beträffar ham
nar och lastageplatser sammanslagits 
till 25. 

I tabellen över fartygstrafiken i ka

naler och farleder ha fr. o. m. år 1951 
mindre sådana uteslutits. För varutrafi
ken å kanalerna meddelas i berättelsen 
endast totalsiffror för de viktigaste ka
nalerna (sid. 52). 

5. Statistiken över sjöfarten åvilande 
allmänna avgifter grundar sig på upp
gifter vad beträffar fyr- och båkavgif-
ten från generaltullstyrelsen, lotsavgif
ter från lotsstyrelsen, tonavgifter och 
välfärdsavgifter från sjömanshusen, hy
resavgifter och redareavgifter från han
delsflottans pensionsanstalt samt hamn
avgifter, grundpenningavgifter, kanal-
och slussavgifter från hamnar, lastage
platser, kanal- och slussföretag. 

A. Handelsflottan 

Till den svenska handelsflottan, så
dan densamma redovisas i tab. 1—5, 
räknas först och främst alla enligt sjö
lagens § 2 registreringspliktiga svenska 
fartyg, dvs. fartyg som äro avsedda 
att nyttjas till handelssjöfart eller resan
des fortskaffande och äga en dräktighet 
av 20 nettoregisterton eller därutöver. 
T. o. m. 1950 ha till handelsflottan även 
hänförts fartyg om 20 ton eller därut
över, använda till ändamål, som med 
handelssjöfart äga gemenskap, såsom 
fiske, bärgning och isbrytning, i den 
mån fartygen, vilka icke äro underkas
tade registreringsplikt, likväl funnos in

förda i fartygsregistret. Från 1951 ha 
dock uteslutits dylika fartyg, som icke 
redovisat intjänade frakter och sålunda 
ej varit sysselsatta i handelssjöfart. Re
dovisningen av handelsflottan omfattar 
icke pråmar , vilka äro fritagna från re
gistreringsskyldighet. 

Tab. A ger en översikt av handelsflot
tans omfattning vid slutet av å ren 1939 
och 1952—1954, varvid uppgifterna för 
1939 omräknats enligt de fr. o. m. 1951 
tillämpade principerna. 

Handelsflottans tonnage företer under 
redogörelseåret en ökning med 79 793 
brutto- och 64 374 nettoton eller resp. 

Tab. A. Handelsflottans omfattning åren 1939 och 1952—1954 

1 Häri ingå 8 segelfartyg (ntan hjälpmaskin) om 2 806 bruttoton och 2 352 nettoton. 
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3,0 och 3,5 %, en betydligt mindre ök
ning än föregående år då den utgjorde 
179 506 brutto- och 131 450 nettoton. 

I tonnagets fördelning på olika slag 
av fartyg har en avsevärd förskjutning 
från segel- och ång- till motorfartyg se
dan länge pågått. Ifrågavarande förskjut
ning har under redogörelseåret fortsatt, 
såsom nedanstående procenttal, avseen
de bruttotonnaget, utvisa, varvid omräk
ning för äldre år utförts enligt de sedan 
1951 tillämpade principerna för med
tagna fartyg. 

Av de anförda procenttalen framgår 
bl. a., att motorfartygens andel av han
delsflottan ökat från 44,6 till 78,4 % 
eller till nära fyra femtedelar av hela 
handelsflottan. 

Bruttotonnagets ökning under redogö
relseåret, 79 793 ton, framkommer så
som netto av en total ökning å 268 436 
ton och en total minskning å 188 643 
ton. Av dessa förändringar utgöra, såsom 
närmare framgår av tab. 1, huvudpos
terna nybyggnad samt förvärv från resp. 
försäljning till utlandet. 

De inom landet nybyggda fartyg, som 
år 1954 införlivades med den svenska 
handelsflottan, ägde ett sammanlagt ton
nage — 206 440 bruttoton — som med 
52 684 ton understeg motsvarande för år 
1953. Samtliga dessa fartyg utgjordes av 
motorfartyg med undantag av 4 ångfar
tyg om 42 563 bruttoton. Från utlandet 
inköptes under redogörelseåret 32 far
tyg om 55 028 ton, varav 28 st. om 
49 359 ton voro motorfartyg och 3 st. 
om 5 382 ton ångfartyg. Av de från ut
landet inköpta fartygen voro 2 st. om 
3 851 ton nybyggda. Försäljningarna till 
utlandet omfattade 63 fartyg om 147 746 
bruttoton mot 47 fartyg om 75 235 ton 
1953. Av detta tonnage föllo på ångfar
tyg 77 220 ton, motorfartyg 69 941 ton 
och motorseglare 585 ton. 

Tonnageminskningen på grund av far
tygsförluster genom förolyckande, 21 
fartyg om 13 927 bruttoton, var väsent
ligt mindre än 1953 (20 fartyg om 38 493 
ton). 

Beträffande handelsfartygens fördel
ning på olika storleks- och åldersgrup-
j}er vid 1954 års slut meddelas i tab. 3 
detaljerade uppgifter. Av tab. E inhäm
tas att fartygen till 66,1 % av antalet 
äga en dräktighet av 100 bruttoton eller 
däröver. Räknat efter tonnaget hänföra 
sig däremot ej mindre än 98,5 % till far
tyg, som ligga ovanför nyssnämnda stor-

Tab. B. Förändringarna i b andelsflottans fartygsbestånd år 1954 
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Tab. C. Tillkomna och avförda fartyg år 1954 

leksgräns. Om man såsom Sveriges sjö
gående handelsflotta räknar samtliga 
fartyg om 100 bruttoton och däröver, 
bestod denna vid 1954 års slut av 1189 
fartyg om sammanlagt 2 692 369 brutto
ton. Räknar man med att den oceangå
ende flottan utgöres av fartyg om 2 000 
bruttoton och däröver, befinnes densam
ma bestå av 372 fartyg om sammanlagt 
2 211212 bruttoton. Det oceangående 
tonnaget utgör sålunda 82,1 % av det 
sjögående tonnaget, och har under året 

ökat med 129 295 bruttoton eller 6,2 7c 
Det största fartyget mätte 22 349 brutto
ton. 61 fartyg funnos i storleksgruppen 
10 000 ton och däröver, varav 10 fartyg 
voro över 15 000 ton. Det oceangående 
tonnaget utgjorde år 1939 193 fartyg om 
928 634 bruttoton eller 60,0 % av det 
sjögående tonnaget (omräknat enligt de 
nya pr inc iperna) . ökningen sedan för
krigstiden är sålunda betydande. 

I genomsnitt för hela handelsflottan 
utgjorde vid 1954 års slut bruttodräktig-

Tab. D. Förolyckade fartyg år 19S4 

2—551487 
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Tab. E. Handelsflottans fördelning på olika storleks- och åldersgrupper år 1954 

heten per fartyg 1 519 ton mot 1 427 ton 
år 1953. Fartygens medelstorlek har allt
så ökats under året; ökningen hänför 
sig till ång- och motorfartyg under det 
att medelstorleken för motorseglarna 
var ungefär densamma som föregående 
år. För de särskilda slagen av fartyg är 
medeldräktigheten för 1954: ångfartyg 
1 309, motorfartyg 2 571 och motorseg
lare 104 bruttoton. 

Tab. 3 omredigerades förra året för 
att erhålla en mer långtgående ålders
gruppering av handelsflottans tonnage. 
Den tidigare redovisade åldersgruppen 
20 år och däröver har uppdelats på 20 
—29 år, 30—49 år samt 50 år och där
över. Samtidigt ha r åldersfördelningen 
för fartyg av trä samt av trä och järn 
slopats i samma tabell. Uppgifter om 
dessa fartygs åldersfördelning återgivas 
i textabellen F . I åldershänseende för
delade sig handelsflottans bruttotonnage 
år 1954 med 35,8 % på fartyg under 
5 år, 18,3 % på fartyg 5—9 år, 23,3 % 
på fartyg i gruppen 10—19 år och 
22,6 % på fartyg om 20 år och däröver. 
Det kan nämnas att 25,8 % av antalet 
fartyg med 3,2 % av bruttotonnaget ha
de en ålder av 50 år eller mera. Vid 
jämförelse med 1953 finner man icke 
obetydliga förändringar under redogö
relseåret. En relativ minskning har så-

Tab. F . Träfartygens fördelning på olika stor
leks- och åldersgrupper år 1954 

lunda ägt rum för såväl tonnaget i grup
pen 5—9 år som det äldsta tonnaget — 
gruppen 20 år och däröver — men en 
ökning för det yngsta tonnaget och ton
naget i gruppen 10—19 år. För de sär
skilda fartygsslagen framträder betydan
de olikhet i åldersfördelningen. Sålunda 
tillhöra exempelvis motorfartygen med 
63,0 % av tonnaget åldersgruppen under 
10 år och med 42,0 % gruppen 0—4 år, 
medan ångfartygen och motorseglarna 
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Tab. G. Tankfartygens fördelning på olika storleks- och åldersgrupper år 1954 

Ang- och motorfartyg 

1 Därnv ett ångtankfartyg om 3 731 br.-ton 
2 > j > om 7 510 > » 
3 . » > om 2 0 1 8 7 > > 

till 64,6 % resp. 89,8 % av tonnaget in
gå i gruppen 20 år och däröver. 

Av de olika fartygsslag som ingå i den 
svenska handelsflottan såsom torrlastfar
tyg, tankfartyg, kombinerade malm-tank
fartyg, kylfartyg och bogserfartyg, äro 
tankfartygen av speciellt intresse på 
grund av tankflottans storlek och snab
ba tillväxt. Såsom ett mått härpå redo
visas i efterföljande tablå antal och 
bruttodräktighet i registerton för de 
oceangående tankfartygen med en brut
todräktighet av 2 000 registerton och 
däröver åren 1939, 1953 och 1954. 

Tablån utvisar att de större tankfar
tygens tonnage sedan 1939 5-dubblats. 
Enbar t under 1954 ökade tonnaget av 
större tankfartyg med 97113 bruttoton 
eller med drygt 14,0 CU. 

Tankfartygsflottan skiljer sig från den 
övriga delen av handelsflottan såväl med 
hänsyn till fartygens storleks- som ål

dersfördelning. I ovanstående texttabell 
(tab. G) ha tankfartygen fördelats på oli
ka storleks- och åldersgrupper. Det kan 
nämnas att kombinerade malm-tankfar
tyg ej räknats som tankfartyg, då de hu
vudsakligen eller uteslutande sysselsatts 
med malmtransporter. Till skillnad från 
vissa andra länders tankfartygsflottor 
utgöres den svenska så gott som uteslu
tande —• med undantag av tre ångfartyg 
om 31 428 bruttoregisterton — av motor
fartyg. 

Tankfartygsflottan utgöres till väsent
lig del av större fartyg. Fartyg med en 
bruttodräktighet av 5 000 reg.ton och 
däröver — 48 c/c av antalet — hade 
en sammanlagd bruttodräktighet av 
786 578 ton eller 96,6 % av det totala 
tankfartygstonnaget. I genomsnitt för 
hela tankfartygsflottan utgjorde brutto-
dräktigheten per fartyg vid 1954 års slut 
5 091 ton. Vid en jämförelse av tank
fartygsflottan med hela den svenska 
handelsflottan visar det sig att av ton
naget i storleken 5 000—9 999 ton 
24,4 % utgöras av tankfartyg och av 
tonnaget i storleken 10 000 ton och där
över 77,1 %. 
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Tab. H. De år 1954 tillkomna fartygens fördelning på olika storleksgrupper 

Åldersfördelningen för tankfartygen 
visar att tankfartygsflottan hade en låg 
genomsnittsålder. Endast 33,1 % av an
talet och 5,8 c/c av tonnaget hade en ål
der av 20 år och däröver. En väsentlig 
del av tonnaget, 65,0 %, föll på ålders
gruppen 0—4 år, 11,8 % på åldersgrup
pen 5—9 år och slutligen 23,2 % på ål
dersgrupperna 10 år och däröver. Ka
rakteristiskt är också att fartygen i de 
lägre åldersgrupperna i genomsnitt ut
göras av större fartyg. Bruttodräktighe-
ten per fartyg var sålunda i åldersgrup
pen 0—4 år 10182 ton, i åldersgrupper
na 5—9 och 10—19 år 5 655 ton resp. 
3 740 ton. För åldersgruppen 30 år och 
däröver var bruttodräktigheten per far
tyg i genomsnitt 136 ton. 

För de under redogörelseåret tillkom
na nybyggda fartygen, såväl de inom 
landet som i utlandet byggda, ha r redo
gjorts å sid. 16. Samtliga under redogö
relseåret tillkomna fartyg, 72 st. om 
261 867 bruttoton, falla, såsom visas av 
tab. H, efter bruttotonnaget räknat till 
15,8 % inom gruppen 2 000—4 999 ton, 
till 19,7 % inom gruppen 5 000—9 999 
ton och till 58,6 % inom gruppen 10 000 
ton och däröver. Det är sålunda till allra 
största delen stora fartyg, som tillkom
mit. Medeltonnaget för samtliga nytill

komna fartyg utgör 3 637 ton. Räknat ef
ter beståndet kommer största antalet far
tyg eller 26 st. på storleksgruppen 100 
—499 bruttoton och 13 st. på 2 000— 
4 999 ton. 

De nytillkomna fartygen fördela sig 
med 36 st. om 210 291 bruttoton på ål
dersgruppen 0—4 år, 3 st. om 7 778 
ton på gruppen 5—9 år, 12 st. om 31 201 
ton på gruppen 10—19 år och 21 st. 
om 12 597 ton på gruppen 20 år och 
däröver. 

Såsom framgår av tab. I utgöres han
delsflottans byggnadsmaterial för 97,8 % 
av bruttotonnaget av stål eller järn, vari 
inräknats 7 fartyg om 444 bruttoton 
byggda av lättmetall, samt för återsto
den huvudsakligen av trä. Det är motor
seglare samt mindre ång- och motor
fartyg, mest äldre sådana, som äro bygg
da av trä eller trä och järn. De under 
redogörelseåret tillkomna fartygen voro 
med undantag för 4 mindre träfartyg 
samtliga byggda av stål eller järn. 

Handelsflottans maskinstyrka uppgi
ves vid 1954 års slut ha utgjort 2 611 546 
hkr, varav 13,7 c/o komma på ångfarty
gen, 84,4 % på motor fartygen och 1,9 % 
på motorseglarna. Maskinstyrkan för de 
under året nytillkomna fartygen uppgi
ves till 199 700 hkr, varav 35 010 för ång-
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Tab. I. Handelsflottans maskinstyrka och byggnadsmaterial år 1954 

fartyg, 164 275 för motorfartyg och 415 
för motorseglare. 

Beträffande handelsflottans fördelning 
efter hemort, som närmare specificeras 
i tab. 2, utvisar statistiken, att 94,6 % 
av bruttotonnaget komma på städerna. 
Av dessa intager Stockholm främsta rum
met med 36,0 % av hela tonnaget, me
dan motsvarande procenttal för Göte
borg utgör 33,6. Nämnda två städer re
presentera til lsammans med Hälsingborg 
och Trelleborg ej mindre än 81,0 % av 
hela handelsflottans tontal. Städernas 
stora övervikt hänför sig till ång- och 
motorfartygen, medan av motorseglar
nas tonnage en större andel kommer på 
landsbygden. 

Handelsflottans fördelning på olika 
kategorier av ägare framgår av tab. L. 

Bland de olika slagen av fartygsägare 

äro rederiaktiebolagen avgjort domine
rande, i det att ej mindre än 83,5 % av 
hela bruttotonnaget komma på deras an
del. Motorseglarna ägas till övervägan
de del av par t reder ier och enskilda per
soner. Det staten tillhöriga tonnaget 
representeras av 4 ångfärjor och en mo
torfärja. De av kommuner ägda fartygen 
äro i de viktigare fallen avsedda för is
brytning. 

Beträffande handelsflottans använd
ning verkställes klassificeringen på två 
sätt. Den ena klassificeringsgrunden hän
för sig till fartygens huvudsakliga sys
selsättning med hänsyn till bruttofrakt-
intäktens fördelning på olika fartkate
gorier och redovisas i tabell Al å sid. 
22. Den andra syftar främst till att visa 
det tonnage som sysselsatts uteslutande 
i viss fart, nämligen dels mellan ut-

Tab. K. Handelsflottans fördelning efter hemort år 1954 
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Tab. L. Handelsflottans fördelning efter ägare vid slutet av år 1954 

ländska hamnar, dels mellan svenska 
hamnar ; denna klassificeringsgrund har 
använts för redovisningen i tabellavdel
ningens tab. 4. I tab. 4 lämnas även 
uppgifter om vid redogörelseårets slut 
befintliga fartyg, om fartyg som avförts 
under året samt om den del av handels
flottan som varit upplagd ävensom om 
fartyg använda till bärgning, isbrytning 
m. m. 

Den del av handelsflottan som varit 
i fart under redogörelseåret uppgick till 
sammanlagt 1 635 fartyg om 2 635 340 
bruttoton och 1 859 732 nettoton. I jäm
förelse med föregående år ha icke obe
tydliga förändringar ägt rum i handels

flottans användning. Sålunda har det i 
fart mellan Sverige och utlandet sys
selsatta tonnaget (jfr tab. M.) ökats med 
15 fartyg om 53 248 bruttoton eller 
6,3 9c, medan det i fart mellan utländs
ka hamnar sysselsatta tonnaget minska
de med 10 fartyg om 4 781 bruttoton eller 
0,3 %. Det i fart huvudsakligen mel
lan svenska hamnar sysselsatta tonnaget 
har minskat under redogörelseåret, 
nämligen med 33 fartyg om 2 313 brutto-
ton eller med 2,0 %. Som följd av dessa 
förändringar har det huvudsakligen i ren 
utrikes fart — dvs. mellan utländska 
hamnar — sysselsatta tonnaget minskat 
under redogörelseåret och omfattade 

Tab. M. Handelsflottans fartyg i handelssjöfart vid 1954 års slut fördelade med hänsyn till deras 
huvudsakliga användning 
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1 627 197 bruttoton eller 61,7 % av det i 
handelssjöfart sysselsatta tonnaget mot 
63,0 % föregående år. Det i fart mellan 
Sverige och utlandet sysselsatta tonna
get har däremot såväl absolut som re
lativt ökat och omfattade 895179 brutto-
ton eller 34,0 % av det totala tonnaget 
i handelssjöfart. I fart mellan svenska 
hamnar sysselsattes 112 964 bruttoton 
eller 4,3 %. 

Till komplettering av uppgifterna över 
handelsflottans fördelning efter den hu
vudsakliga sysselsättningen kan näm
nas att av det tonnage som var syssel
satt i fart mellan utländska hamnar — 
1 627 197 bruttoton — voro 747 940 brut
toton eller 28,4 % uteslutande engage
rade i sådan fart; det övriga tonnaget 
(33,3 %) gick på sådana router som 
även berörde svenska hamnar. Tonnaget 
i fart huvudsakligen mellan svenska 
hamnar — 112 964 bruttoton — bestod 
dels av fartyg uteslutande i inre fart 
och kustfart med ett tonnage av 72 531 
bruttoton, dels, och till en mindre del, 
av fartyg som även trafikerade utländ
ska hamnar . 

Såsom »ej använda under året» ha 
redovisats (jfr tab. 4) 140 fartyg om 
89 148 bruttoton. I dessa siffror ingå 
emellertid 3 fartyg om sammanlagt 
43 000 bruttoton, vilka levererades i slu
tet av december men ej kommo i trafik 
förrän efter årsskiftet. 

En uppdelning av hela den vid 1954 
års slut i trafik varande egentliga han
delsflottan med hänsyn till dess an
vändning dels till olika ändamål — pas
sagerarefartyg, tankfartyg, torrlastfar
tyg, kylfartyg och bogserfartyg — dels 
till dess huvudsakliga sysselsättning i 
olika geografisk fart meddelas i tab. N. 
Beträffande klassificeringen av passa
gerarefartyg i tab. N. bör observeras 
att såsom passagerarefartyg tidigare 

(åren 1949—1953) räknades fartyg med 
certifjkat för mer än 12 passagerare. För 
år 1954 har som passagerarefartyg en
dast räknats fartyg vilkas verksamhet hu
vudsakligen syftat till att befordra pas
sagerare. 

Tabellen utvisar bl. a. att 61,9 % av 
handelsflottans bruttotonnage utgjordes 
av torrlastfartyg. Häri ingå också kom
binerade malm- och tankfartyg, som hu
vudsakligen gått med malmlast. Vid 1954 
års slut funnos i den svenska handels
flottan 11 sådana fartyg om 144 271 brut
toton. 29,9 '/c av tonnaget kom på tank
fartyg (35,4 'A om kombinerade malm-
och tankfartyg medräknas) och 4,9 c/c 
på passagerarefartyg. Av alla bogserfar
tyg i Sverige är endast ett fåtal av en 
storlek om 20 nettoton och däröver. 

I fråga om handelsflottans använd
ning i olika geografisk fart visar tab. 
N att 62,2 f/c av bruttotonnaget vid 1954 
års slut var sysselsatt i oceanfart, var
till kom 11,0 % i annan europeisk fart. 
73 % av tonnaget var sålunda engagerat 
i fjärrtrafik. 19,7 % var sysselsatt i 
nordsjöfart, som hade ett stort antal 
fartyg. Relativt ringa andelar av tonna
get kommo på östersjöfarten, där även 
ett stort antal fartyg — dock av mindre 
storlek — förekom. Mindre totaltonnage 
uppvisade kust- och inre fart. 

Hälften av torrlasttonnaget (51,7 %) 
hade sin verksamhet i oceanfart, och 
tillägges annan europeisk fart stiger pro
centtalet till 65,2. Xordsjöfarten är det 
verksamhetsområde, där näst oceanfar
ten största delen av vårt torrlasttonnage 
— 28,6 9c — funnit användning. Av det 
i trafik varande tanktonnaget kom helt 
naturligt den vida övervägande delen 
eller 84,6 Ve på oceanfarten (oräknat 
kombinerade malm- och tankfartyg). Av 
passagerarefartygstonnaget voro 40,5 % 
svsselsatta i oceantrafik. 
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Tab. N. Handelsflottans användning till skilda ändamål samt i olika geografisk fart 
Uppgifterna gälla den i trafik varande egentliga handelsflottan vid 1954 års slnt 

1 Beträffande klassificeringen av passagerarefartygen se texten å sid. 23. 
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En fördelning av handelsflottan på 
olika verksamhetsformer återges i tab. 
O nederst å denna sida. 

Till tabellen må anmärkas följande be
träffande avgränsningen av de olika 
verksamhetsformerna. Linjefart fattas i 
inskränkt mening gällande fartyg som 
under större delen av året gått i reguljär 
trafik och varit tillgängliga för allmän
heten för sändning av styckegods. Kon
traktsfarten avser fartyg vilkas seglation 
ägt rum på grund av sådant kontrakt 
med viss avlastare, som binder bortfrak-
taren till tämligen regelbunden trans
port av visst eller vissa varuslag inom 
begränsad rayon och för en längre följd 
av resor eller viss längre tid. Kontrakts-
farten omfattar icke fartyg i malmfart 

eller tankfart. Trampfart avser fartyg 
befraktade i öppna marknaden resa för 
resa. 

Av tab, O framgår, att det största ton
nageengagemanget vid 1954 års slut gäll
de linjefarten med 989 718 bruttoton 
eller 37,6 % av hela tonnaget, och häri 
dominerade oceanfarten med 712 158 ton 
och därnäst följde annan europeisk 
fart med 126 692 ton. Den näst största 
verksamhetsformen gällde tankfarten 
med 788 037 bruttoton eller 29,9 %. Här 
består helt naturligt den allra största 
delen av fartyg i oceantrafik — 667 217 
ton. Trampfarten kom härnäst med 
383 336 ton eller 14,5 %, varvid nord
sjöfarten upptog 174 592 ton. övriga 
verksamhetsformer — malmfart och 

Tab. O. Handelsflottans användning inom olika slag av verksamhet samt geografisk fart 

Uppgifterna gälla den i trafik varande handelsflottan vid 1954 års slnt 
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Tab. P. De i handelssjöfart vid 1954 års slut använda fartygens bemanning 

kontraktsfart — äro av mindre omfatt
ning. Den förra har sitt allra största ar
betsområde i nordsjöfart, den senare i 
oceanfart. 

Uppgifter över den i handelssjöfart 
använda, vid årets slut befintliga han
delsflottans bemanning uppdelad på oli
ka bemanningskategorier meddelas i tab. 
5. Enligt denna utgjorde den totala be
manningen 1954 25 001 personer mot 
25 879 år 1953. Bemanningen har mins-
skats på ångfartyg med 982 personer, på 
motorseglare med 134 personer men 
ökats på motorfartyg med 238 perso
ner. 

Bemanningen per fartyg och per 1 000 
bruttoton för fartyg av olika cert och 
storlek framgår av ovanstående tabell. 
Där synes även hur bemanningen per 
fartyg stiger och per bruttoton sjunker 
med fartygens storlek. Avvikelser i vissa 

fall hänföra sig till förekomsten av pas
sagerarefartyg —• som särskilt äga stor 
ekonomipersonal — och eventuellt tank
fartyg samt andra specialfartyg. Jämväl 
användningen i olika fart inverkar be
tydligt. Bemanningen per bruttoton av 
fartyg av olika storlek är i regel mindre 
för motorfartyg än för ångfartyg och 
ofta mindre för motorseglare än för 
motsvarande storlekar av motorfartyg. 
Dock kan fördelningen av fartygen inom 
storleksgrupperna vara olika, något som 
förrycker bemanningssiffrorna, vartill 
kommer att fartygstyperna och använd
ningen kunna vara olika. 

Uppgifter ha för år 1954 även insam
lats om antalet utlänningar anställda 
ombord på de svenska fartygen den 30 
juni nämnda år. Fullständiga uppgifter 
ha endast erhållits beträffande besätt
ningen på fartyg med en storlek över 
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Tab. Q. Handelsflottans förbrukning av bränsle åren 1952, 1953 och 1954 

300 bruttoton. Totala antalet anställda 
på nämnda fartyg utgjorde då 20 827 
personer och på fartyg under 300 ton 
3 604 personer. Av de 20 827 voro 5 780, 
eller 27,8 %, utlänningar, av vilka 313 
voro styrmän, 331 maskinbefäl och 5 136 
ti l lhörande övriga kategorier. På grund
val bl. a. av de inkomna uppgifterna 

om antalet utlänningar på fartyg mindre 
än 300 bruttoton kan antagas att propor
tionen utlänningar på dessa var lägre 
än på de större fartygen. 

En översikt över handelsflottans 
bränsleförbrukning återfinnes i ovan
stående tab. Q. Till jämförelse återges 
motsvarande uppgifter beträffande 

Tab. R. Oljeeldade ångfartyg vid 1954 års slut 

1 Därav 1 malm-tankfartyg om 16 453 bruttoton. 
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Tab. S. Handelsflottans förbrukning ay smörjmedel i kg 
åren 1952, 1953 och 1954 

bränsle för åren 1953 och 1952. översik
ten omfattar endast den egentliga, vid 
årets slut befintliga handelsflottans 
bränsleförbrukning, alltså icke av bärg
ningsfartyg, isbrytare etc. använda 
bränslen. 

Av uppgifterna framgår att totalt sett 
ökning ägt rum av förbrukningen av fly
tande bränslen, ökningen faller på för
brukningen av motorbrännolja under det 
att ångfartygens förbrukning av pnnn-
brännolja minskat något. Förutom den 
i tabellen redovisade kvantiteten motor
brännolja ha motorfartygen även an
vänt 58 775 ton pannbrännolja — var
av 3 415 ton från lager inom Sverige 
— dels till uppvärmning, dels till s. k. 
tjockoljedrift. Endast en r inga del av 
bränslet har levererats från lager i Sve
rige. 

I vilken omfattning oljeeldning in

stallerats på ångfartygen belyses av ta
bellen nederst å sid. 27. Av samtliga ång
fartyg hade 38 % av antalet och 61 % 
av tonnaget utrustats med oljeeldning. 
Den största gruppen oljeeldade ångfartyg 
utgjordes av torrlastfartyg och därnäst 
kommo passagerarefartyg och tankfar
tyg. Beträffande torrlastfartygen visa 
siffrorna att 41 % av fartygen och 56 % 
av tonnaget hade oljeeldning, dvs. mer 
än hälften av ångfartygstonnaget i van
lig fraktfart var oljeeldat. 
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Det är främst de större ångfartygen 
som utrustas med oljeeldning. Detta 
framgår av ovanstående siffror som vi
sa det oljeeldade ångfartygstonnagets 
andel av det totala ångfartygstonnaget i 
resp. storleksgrupper vid redogörelse
årets slut. 

I fråga om smörjmedel meddelas i 
tab. S uppgifter för år 1954 samt till 
jämförelse dylika för åren 1953 och 
1952. 

Förändringarna i smörjmedelsförbruk
ningen återspegla de förskjutningar som 
ägt rum i tonnaget. Minskningen av ton
naget för ångfartyg samt motorseglare 
har dragit med sig minskning i smörj
medelsförbrukningen för dessa fartygs
slag. 

Världshandelsflotlan 

Världshandelsflottan bestod den 1 juli 
nedannämnda år enligt »Lloyds' Register 
of Shipping» av följande antal och ton
tal fartyg med en dräktighet av 100 
bruttoton och däröver engelsk mätnings
regel. 

Den svenska handelsflottan enligt sam
ma redovisningsgrunder bestod vid sam
ma tidpunkter av följande antal och ton
tal fartyg: 

Svenska handelsflottan utgjorde enligt 
dessa uppgifter år 1937 2,3 CU, 1954 
och 1955 2,8 7c av världshandelsflot-
tans bruttotonnage. Beräknade på tank
tonnaget om 1 000 bruttoton och där
över bli motsvarande siffror 1,3, 3,3 
resp. 3,4 7c 

B. Sjöfarten mellan Sverige och utlandet 

Statistiken över sjöfarten mellan Sve
rige och utlandet grundar sig på upp
gifter från tullverket och omfattar så
väl svenska som utländska fartyg i han
delssjöfart, oberoende av storlek. Med 
avseende på de meddelade uppgifterna 
rörande de i förevarande sjöfart delta
gande fartygens antal och tonnage bör 
märkas, att det här genomgående gäller 
verkställda resor och att samma fartyg 
följaktligen ofta ingå i summorna flera 
gånger. 

Sjöfarten mellan Sverige och utlandet 
var år 1954 icke obetydligt större än un
der 1953. Beträffande antal fartyg före
låg nämligen en ökning med 13,0 % och 
beträffande tonnaget en ökning med 
9,8 %. Det kan såsom komplettering till 
dessa uppgifter nämnas att utr ikeshan
deln med hänsyn till kvantiteten under 
1954 var något större än 1953. Passsage-
raretrafiken mellan Sverige och utlandet 
och särskilt färjetrafiken över Öresund 
hade större omfattning 1954 än 1953. 
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Tab. T. Fartyg i direkt fart mellan Sverige och utlandet åren 1939 och 1952—1954 

Det i direkt fart mellan Sverige och ut
landet, dvs. utan anlöpning av svensk 
mellannamn, in- och utklarerade tonna
get uppgick 1954 till 60,5 milj. nettoton 
mot 55,1 milj. 1953. 

Det svenska tonnaget har ökats med 
11,8 % och det utländska med 8,4 %. Av 
nämnda tonnage hänförde sig 42,0 % till 
svenska fartyg, vilken andel är något 
högre än motsvarande andel år 1953, 
41,2 '/c För åren 1938 och 1939 utgjorde 
ifrågavarande procenttal 40,7 resp. 35,0, 
varav framgår, att de svenska fartygens 
andel nu, efter att åren närmast efter 
andra världskriget ha vari t väsentligt 

högre, är av ungefär samma storlek som 
före andra världskriget. 

Nationalitetsfördelningen av de främ
mande fartyg, som gått i fart mellan Sve
rige och utlandet, redovisas i tab. 6, 
ur vilken vissa uppgifter återges i sam
mandraget nedan. I jämförelse med 1953 
föreligger ökning av tonnaget för bl. a. 
norska, danska, tyska och engelska far
tyg. För tyska fartyg utgjorde ökningen 
15,2 %; därnäst komma danska fartyg 
med en ökning av 10,4 % och engelska 
med 9,8 %. I fråga om tonnagets pro
centuella fördelning på skilda nationa
liteter intager, efter det svenska tonna-

Tab. U. Fartyg i direkt fart mellan Sverige och utlandet efter nationalitet 
åren 1939, 1953 och 1954 



31 

Tab. V. Sjöfarten mellan särskilda tulldistrikt och utlandet år 1954 ' 

1 Lastförande — men ej barlastade — fartyg, som ankommit till resp. avgått från visst tull-
distrikt, men som inklarerat inom resp. avgått via annat tulldistrikt, äro jämväl medtagna. 

get, det danska främsta platsen med 
22,0 % av det totala, varvid dock 88,1 % 
falla på färje- och reguljärtrafiken över 
Öresund. Frånräknas nämnda trafik, ut
gör de danska fartygens andel endast 
3,3 %. Bland viktigare nationaliteter och 
deras andel i totaltrafiken må nämnas 
tyska med 12,9 %, norska med 7,9 %, 

engelska med 4,3 %, finska med 3,1 % 
och nederländska med 2,7 %. Vid jäm
förelse med år 1939 framstår den stora 
minskningen av det tyska tonnaget, vil
ket då representerade över en femtedel 
av det totala tonnaget, såsom den vikti
gaste föriindringen. 

För sjöfarten mellan Sveriges särskil-
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Tab. X. Direkt och kombinerad sjöfart på olika viktigare länder åren 1939, 19S3 och 1954 

1 För 1939 inkl. Danzig, som under senare år (1953 och 1954) ingår i Polen. 

da tulldistrikt och utlandet redogöres i 
tab. 8. På grundval av denna meddelas 
i tab. V en sammanställning, utvisande 
de tulldistrikt, som år 1954 hade att upp
visa de största tonnagesiffrorna. Det bör 
märkas, att i förevarande redovisning för 
varje tulldistrikt medräknas icke blott 
resor direkt mellan distriktet och utlan
det utan även, beträffande lastförande 

fartyg, resor till och från utlandet via 
annat distrikt. Det i berörda trafik an
komna och avgångna tonnaget uppgick 
år 1954 till sammanlagt 72,2 milj. netto
ton, vilket innebär en stegring med 
10,7 % jämfört med år 1953. Ökningen 
har alltså här varit något mindre än 
ovan angivna ökning för det i direkt 
fart in- och utklarerade tonnaget. 
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Tab. Y. Det i sjöfart på olika viktigare länder använda tonnagets fördelning efter nationalitet 
åren 1939, 1953 och 1954 

Av ovannämnda tonnagemängd kom
mer huvuddelen eller 63,3 % (1953 
63,1 CA ) på de fyra distrikten Stockholm, 
Malmö, Hälsingborg och Göteborg, av vil
ka Hälsingborg för första gången intager 
främsta platsen. Av dessa visade Häl
singborg en ökning av trafiken med 
19,0 7c, Malmö med 11,0 % och Stock
holm samt Göteborg med 8,8 resp. 5,9 %. 
I övrigt föreligger i regel ökad eller 
oförändrad trafikmängd; särskilt stark 
ökning av trafiken noteras för Landskro
na och Trelleborg. Minskning av trafi

ken redovisas å andra sidan av bl. a. 
Luleå, Västerås, Visby och Karlstad. 

Beträffande sjöfarten mellan Sverige 
och olika främmande länder år 1954 
meddelas detaljerade uppgifter i tab. 7, 
av vilken ett sammandrag för viktigare 
länder återges i tab. X. Uppgifterna avse 
ankomna och avgångna svenska och ut
ländska fartyg i såväl direkt fart mellan 
Sverige och respektive länder som kom
binerad fart mellan olika främmande 
länder i anslutning till den direkta far
ten. Av sammandraget framgår, att ifrå-

3—551487 
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gavarande trafik omfattade ett tonnage 
av 69,3 milj. nettoton och att densamma 
under året ökades med 10,1 7c Angivna 
tonnagemängd hänförde sig med 75,5 7c 
till europeiska länder (1953 74,6 7c), 
bland vilka Danmark på grund av färje
trafiken och övrig reguljär trafik i öre-
sund kom i främsta rummet med 23,5 
milj. ton. I andra rummet kom Storbri
tannien med 6,8 milj. ton och i tredje 
rummet Västtyskland med 4,8 milj. ton. 
r t o m Europa uppvisade Förenta stater
na den högsta tonnagesiffran. För euro
peiska länder utgjorde ökningen 5,3 milj. 
ton eller 11,4 7c, för övriga länder var 
ökningen 1,0 milj. ton eller 6,3 7c. Bland 
de förra visade Danmark en mycket 
stark absolut ökning; en mindre ökning 
uppvisades av bl. a. Östtyskland och 
Västtyskland, Finland samt Frankrike. 
Minskning förelåg för bl. a. Polen och 
Belgien. Den utomeuropeiska trafikök
ningen gällde samtliga världsdelar utom 
Amerika. Trafiken minskade på flertalet 
mera betydande amerikanska länder 
med undantag av Förenta staterna, för 
vilket land noteras en ökning uppgående 
till 1,7 7<. 

Fin jämförelse med år 1939 ger vid 
handen, att tonnaget för ifrågavarande 
trafik år 1954 uppgick till 134,8 7c av 
förstnämnda års siffra. Det var först 
1951 som 1939 års trafiksiffra över
skreds och trafiken på europeiska län
der var först 1953 större än under nämn
da förkrigsår. 

På grundval av tab. 7 har för vikti
gare länder uträknats, i vilken omfatt
ning sjöfarten ombesörjts dels av sven
ska fartyg, dels av resp. lands egna far
tyg, dels av annan nations fartyg, varvid 
medtagits såväl den direkta farten som 
den kombinerade, dvs. fart med anlöp-
ning av utländsk mellannamn. Resulta
ten angivas i tab. Y. 

Under det att trafiken på flertalet eu
ropeiska länder huvudsakligen ombesör-
jes av svenska eller avgångs- ocli an
komstlandet tillhöriga fartyg ha för tra
fiken på utomeuropeiska länder de 
svenska fartygen samt fartyg av annan 
nationalitet än avgångs- och ankomst
landets dominerande betydelse. 

C. De svenska fartygens utrikes sjöfart 

Uppgifter om den svenska sjöfarten 
på utrikes orter meddelas av fartygsre
darna. Ifrågavarande uppgifter omfatta 
svenska fartyg om 20 nettoregisterton 
eller däröver till skillnad från tullverkets 
i föregående kapitel behandlade upp
gifter över sjöfarten mellan Sverige och 
utlandet, vilka avse både svenska och 
främmande fartyg, även mindre än 20 
nettoton. En annan viktig skillnad lig
ger däri , att redareuppgifterna redovisa 
de särskilda fartygens resor från hamn 
till hamn i främmande land dels med 

last, dels i barlast, medan tullverksupp
gifterna blott upptaga de särskilda län
der, från eller till vilka fartyget enligt 
vederbörande märkrulla eller lastför
teckning medför last, eller ock, om far
tyget ankommer från eller avgår till ut
rikes ort i barlast, endast sista utklare-
rings- resp. första inklareringslandet. I 
besparingssyfte har primärmaterialet av 
uppgifter över svenska fartygs resor på 
främmande länder för år 1954 icke be
arbetats. Bearbetning av dessa uppgif
ter verkställdes senast för år 1952 varvid 
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resultaten publicerades i tab. 9 i berät
telsen för samma år. 

Med avseende på de reguljära svenska 
transoceana sjöfartslinjernas verksamhet 
under år 1954 har kollegium från ve
derbörande rederier mottagit följande 
redogörelser. Såsom transoceana räknas 
de linjer, som under redogörelseåret id
kat sådan fart, som enligt kungl. förord
ningen den 12 juni 1936 angående befäl 
å svenska handelsfartyg ni. in. faller 
under vidsträckt oceanfart, vartill kom
mer fart på östra Medelhavet. 

Rederiaktiebolaget Transatlantic ha r 
under år 1954 i full utsträckning upprätt
hållit trafiken på sina linjer. 

Till Syd- och Ostafrika ha expedie
rats 57 lägenheter, med vilka utfraktats 
17 413 stds hyvlat virke samt lådbräder 
och snickerier. Av styckegods utfrakta-
des 90 642 ton bestående bl. a. av pap
per, papp, trämassa, waliboard, plywood, 
cement, träull, järn och stål, maskingods, 
kylskåp, separatorer, kullagergods, arse
nik, järn- och trämanufaktur, glasvaror 
och konserver. 

Den hemgående trafiken från Syd- och 
Ostafrika har under året omfattat 23 
lägenheter, med vilka fraktats 106161 
ton, huvudsakligast kopra, frukt, lucern, 
vin, hudar, tobak, ull, asbest, malm, kop
par, oljekakor, barkextrakt och livsme
delsprodukter. 

På linjen till Väslafrika (Scandinavian 
West Africa Line) ha under 1954 expe
dierats 31 utgående lägenheter medfö
rande 106 244 ton cement, tändstickor, 
öl. spirituösa, papper, waliboard, bilar, 
maskingods, järn ocli stål, konstruktions
material m. in. Med 48 hemgående re
sor ha transporterats 104 480 ton styc
kegods såsom kopra, kakaobönor, kaffe, 
vegetabiliska oljor, oljefröer, ädelträ 
och sisalfiber. Trafiken har upprätthål
lits i samsegling med Det Bergenske 

Dampskibsselskab, Bergen och firma 
Fearnly & Eger, Oslo. 

Trafiken på Kanarieöarna har upp
rätthållits i kombination med Syd- och 
Västafrikalinjerna med 20 utgående re
sor som medfört 2 914 ton styckegods, 
såsom papper, kemikalier, maskingods 
m. m. samt med 14 hemgående resor 
med 1 039 ton bananer, tomater och po
tatis. 

Till Australien och Xya Zeeland ha 
expedierats 61 lägenheter, med vilka ut
fraktats 227 026 ton styckegods, såsom 
cement, trämassa, papper, papp, arsenik, 
waliboard, maskingods, konserver, sten-
varor m. ni. samt 15 354 stds byggnads
virke och lådbräder. På den hemgående 
linjen har bolaget expedierat samman
lagt 17 lägenheter medförande 123 443 
ton, huvudsakligen ull, skinn, malm, me
taller, spannmål, socker, frukt och ke
mikalier. 

Liksom under tidigare år har den ut
gåendelinjen på Sydafrika upprätthållits 
i samsegling med firma Wilh. Wilhelm-
sen, Oslo, och den utgående trafiken på 
Australien i samsegling med nämnda 
rederi och A S Det östasiatiske Kom-
pagni, Köpenhamn. 

Lasttrafiken på Xordamerikas ostkust 
liar drivits i samsegling med AB Svenska 
Amerika Linien, varvid Transatlantic 
med 16 utgående lägenheter fraktat 
78 787 ton last bestående av trämassa, 
papper, papp, valstråd, granit, järn och 
stål, waliboard ni. m. Hemgående ha 
12 lägenheter medfört 19 574 ton smörj
olja, maskingods, tobak, traktorer och 
bilar, bildelar, stål-, fartygs- ocli vitplåt, 
kemikalier, koppar m. m. samt dessutom 
39 103 ton kol. 

Likaledes i samsegling med AB Svens
ka Amerika Linien har drivits linjen 
Skandinavien—Stora Sjöarna. Utgående 
expedierades 5 lägenheter medförande 
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5 556 ton, huvudsakligen trämassa och 
styckegods, hemgående 7 lägenheter med 
5 650 ton last av vitplåt, elektroder, bi
lar, traktorer, bildelar ni. m. 

På den reguljära förbindelsen Xord-
amerikas västkust—Australien ha under 
året i sydgående riktning expedierats 13 
lägenheter, med vilka fraktats 19 364 stds 
trävaror och 27 596 ton kemikalier, bom
ull, maskingods, smörjolja, trämassa 
m. m. I nordgående r iktning expedie
rades 7 lägenheter medförande 30 003 
ton malm, ull, skinn, torkad och konser
verad frukt ni. m. 

I samsegling med utländskt rederi ha 
på linjen Nordamerikas västkust—Orien
ten med 12 egna lägenheter fraktats 
60 373 ton animaliska oljor, spannmål, 
kemikalier, vetemjöl, papper, järn, trä
massa m. ni. samt 5 460 stds trävaror. I 
motsatt r iktning expedierades 13 lägen
heter medförande kopra, oljekakor samt 
t rävaror uppgående till 27 962 ton och 
384 stds. 

Aktiebolaget Svenska Ostasiatiska 
Kompaniet upprätthöll under år 1954 i 
full utsträckning trafiken på sina re
guljära linjer. 

Trafiken på Ostasien, som bedrives i 
samsegling med skandinaviska rederier, 
omfattade sammanlagt 49 utgående av-
seglingar från Sverige. De huvudsakli
gaste exportart iklarna voro papper, wall-
board, trävaror, massa, tändstickor, ke
mikalier, cement och mjölkpulver. Last
komplettering intogs i Oslo, i finska 
hamnar och på kontinenten. 

Trafiken på Persiska viken, Pakistan, 
Indien, Ceylon och Burma, som bedrives 
i samsegling med ett skandinaviskt re
deri, omfattade sammanlagt 52 avseg-
lingar från Sverige. Lasten utgjordes hu
vudsakligen av papper, pappersmassa, 
wallboard, cement, maskingods, t rävaror 
och kemikalier. Fartygen på dessa linjer 

togo även lastkomplettering i Norge, 
Finland och i kontinenthamnar. 

På båda linjerna hava fartygen även 
tagit last till hamnar i Röda havet. 

Den hemgående trafiken omfattade 27 
lägenheter från Indien, Pakistan, Cey
lon, Burma och Persiska viken och 15 
från Ostasien. Importen utgjordes hu
vudsakligen av mangan- och krommalm, 
jute, kokosgarn, kopra, kokos- och jord
nötsolja, oljekakor, gummi, hampa, te, 
hudar , skinn och kryddor. 

Även mellan USA och Ostasien upp
rätthöll bolaget trafik, baserad på sam
segling med främmande rederier . 

Aktiebolaget Svenska Amerika Linien 
upprätthöll med passagerarefartygen 
»Kungsholm» och »Stockholm» under år 
1954 den reguljära trafiken mellan Göte
borg och New Y'ork, varvid även Bremer-
haven, Köpenhamn och Halifax anlöp-
tes. Från Göteborg till New York expe
dierades 21 passagerarelägenheter med 
11 700 ton last, huvudsakligen järn
svamp, papper och papp, livsmedel och 
wallboard. Från New York till Göteborg 
21 passagerarelägenheter med 3 800 ton 
med bl. a. bilar och bildelar, metaller, 
stålplåt och tunnplåt, kemikalier, smörj
oljor och livsmedel. Antalet befordrade 
passagerare i västgående trafik uppgick 
till 11 979 och i östgående 11 006. 

Med lastfartygen har trafiken upprätt
hållits i full utsträckning under 1954 och 
i samsegling med andra rederier. 

I västgående trafik expedierades: 
Till Kanada och Stora Sjöarna 30 lä

genheter med 33 700 ton last, bestående 
av bl. a. pappersmassa, granit, papper, 
wallboard, järn och stål. 

Till nordatlantiska hamnar på Förenta 
staternas ostkust 157 000 ton last med 
40 lägenheter. Lasten bestod av pappers
massa, papper , järn och stål, wallboard 
och plywood, livsmedel och styckegods. 
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Till sydatlantiska hamnar på Förenta 
staternas ostkust, gulfhamnar samt Cuba 
och Mexico 12 lägenheter medförande 
16 000 ton last, bestående av papper, 
klippfisk, wallboard, fisk och fiskpro
dukter m. m. 

I östgående trafik expedierades: 
F rån Kanada och Stora Sjöarna 30 lä

genheter och 92 000 ton spannmål, nic-
kelcoppermatte, asbest, metaller, bauxit, 
järn och stål, elektroder, smörjoljor 
m. m. 

Från nordatlantiska hamnar på För
enta staternas ostkust t ransporterades 
med 18 lägenheter 81 000 ton kol, järn 
och stål, smörjoljor, bilar och bildelar, 
maskingods m. m. 

Från sydatlantiska hamnar på Förenta 
staternas ostkust, gulfhamnar samt Cuba 
och Mexico expedierades 19 lägenheter 
med 122 800 ton last. De största pos
terna utgjordes av spannmål och foder
medel, bomull, smörjoljor och metaller. 

I trafiken från Kanadas ostkust och 
S:t Lawrencefloden till Förenta stater
nas gulfhamnar, Cuba och Mexico (Ca
nada—Cuba/Gnlftrafiken) ha under 1954 
expedierats 20 sydgående lägenheter 
med 86 000 ton last, bestående av bl. a. 
papper, asbest, potatis, malt, pappers
massa och styckegods. I nordgående 
riktning 19 seglingar medförande 58 000 
ton socker, fruktsaft, jordnötter m. m. 

Rederiaktiebolaget Nordstjernan. Tra
fiken på de reguljära linjerna från Sve
rige—Kontinenten till transoceana län
der och vice versa samt Fjärran östern
linjen har under år 1954 upprätthålli ts 
i full utsträckning. 

Brasilien och La Plata-länderna trafi
kerades av 45 utgående och 43 hemgå
ende lägenheter. Lasten på de utgående 
resorna utgjordes huvudsakligen av 
pappersmassa, papper, t rävaror, livsme
del, järn och stål, kemikalier, maskin

gods samt annat styckegods. De hem
gående resorna medförde huvudsakligen 
kaffe, spannmål och fodermedel, hudar, 
ull, bomull, oljor och oljeväxter, frukt, 
kött och garvämnen. 

Curacao, Venezuelu, Colombias atlant-
kust. Centralamerikas västkust och norra 
pacifickusten trafikerades av 26 utgåen
de och 27 hemgående lägenheter. Ut
gående lasten utgjordes i huvudsak av 
papper, pappersmassa, wallboard, texti
lier, cement, fodermedel, kemikalier, 
järn och stål, maskingods, glas och livs
medel medan den hemgående lasten be
stod av frukt, konserver, borax, bomull, 
metaller, spannmål, kaffe och oljeväxter. 

Venezuela, Colombias pacifickust, 
Ecuador, Peru och Chile trafikerades av 
20 utgående och 20 hemgående lägen
heter. På utgående lastades huvudsakli
gen pappersmassa, papper, cement, järn 
och stål, kemikalier, maskingods, livs
medel och annat styckegods. På hem
gående lastades metaller, malmer, nitrat, 
frukt, bomull, kaffe, socker och oljeka
kor. 

Persiska viken, Främre och Bortre In
dien, Singapore, Hongkong och Japan 
trafikerades av egna och förhyrda far
tyg, som tillsammans utförde 15 östgå
ende och 15 västgående resor. Huvud
sakligen fraktades med östgående resor 
spannmål, bomull, rågummi, asfalt och 
malm samt med västgående resor palm
oljor, te, maskingods, porslin, textilva
ror, järn och stål. 

Stockholms Rederiaktiebolag Svea ut
förde under år 1954 mellan Förenta sta
ternas ostkust och Sydamerikas ostkust 
8 sydgående och 4 nordgående resor. 
Fartygen förde under de sydgående re
sorna styckegods och under de nordgå
ende resorna styckegods samt ull och 
kakao. 

På sydamerikanska ostkusten utförde 
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bolagets fartyg 6 resor, varvid lastning 
skedde i sydbrasilianska hamnar och 
lossning i River Plate. Fartygen förde 
här uteslutande laster bestående av ba
naner och matte. 

På linjen Sydamerika—Dublin/Konti
nenten och retur har i samsegling med 
Rederiaktiebolaget Fredr ika trafiken 
upprätthåll i ts i full utsträckning. Så har 
exempelvis bolaget utfört 5 sydgående 
resor och 5 nordgående resor. I syd
gående'r iktning har skeppats styckegods, 
medan lasterna på de nordgående re
sorna bestått av oljekakor och malm 
samt mindre part ier styckegods. 

Även på linjen USA—Portugal/Medel
havet har regelbunden trafik upprätthål
lits i samsegling med Rederiaktiebolaget 
Fredrika, varvid de samseglande bola
gen utfört en resa i månaden från USA 
i ostlig r iktning. Bolagets fartyg ha här 
utfört 10 seglingar i båda r iktningarna. 

Under våren upprätthölls liksom tidi
gare regelbunden trafik mellan Kanarie
öarna och Liverpool med en avsegling 
var tredje vecka nordgående. Denna tra
fik fortsatte sedermera på hösten enligt 
en då uppgjord turlista med en avsegling 
var tredje vecka. Lasterna ha bestått av 
tomater samt en del part ier bananer. 

Under apelsinsäsongen oktober—april 
deltog bolaget liksom under tidigare år 
i trafiken mellan Valencia-distriktet och 
Kontinenten samt Storbritannien. 

Salénrederierna. Under 1954 ha bola
gets större fartyg sysselsatts i allmän 
transocean fraktfart mellan hamnar i 
Amerika och Fjärran östern, mellan 
Fjärran Östern och Europa samt mellan 
Europa och Amerika. 

F.tt av fartygen har gått i passagerar-
fart mellan hamnar i Europa och Austra
lien samt mellan Fjärran Östern och Eu
ropa. 

Bolagets egna fartyg ha tillsammans 

med förhyrt tonnage — tillsamman'; ca 
12 fartyg — varit sysselsatta i reguljär 
kylfart, huvudsakligen frukt från Kana
rieöarna och centralamerikanska ham
nar till nordeuropeiska kontinenthamnar 
och Sverige, samt från Västafrika till 
England och Sverige, mellan Västindien 
och nordeuropeiska kontinenthamnar, 
Nord- och Sydamerikas västkust till kon
tinenten och Sverige. 

Rederiaktiebolaget Disa och Rederiak
tiebolaget Poseidon ha i samsegling med 
Svenska Orient Linien under år 1954 
upprätthåll i t reguljär godstrafik på lin
jen yew York—Brasilien, Uruguay och 
Argentina. I denna trafik ha Rederi
aktiebolaget Disas och Rederiaktiebo
laget Poseidons fartyg gemensamt ut
fört 15 sydgående och 15 nordgående re
sor. 

Dessutom ha Rederiaktiebolaget Disa 
och Rederiaktiebolaget Poseidon i sam
segling med Société Navale Delmas-Viel-
jeux, Paris, under namn av Svedel Line 
under år 1954 upprätthålli t reguljär tra
fik mellan den europeiska kontinenten 
och hamnar i Röda havet, i Brittiska 
Ostafrika, i norra Portugisiska Ost
afrika samt på Madagaskar och Mau
ritius. Under första halvåret deltogo i 
denna trafik också Rederiaktiebolaget 
Rifrost och Werkebäcks Ångfartygs Ak
tiebolag. Under året expedierades 8 ut
gående och C hemgående resor. 

Svenska Orient Linien har under 1954 
på sin linje X'ordeuropa,'Levantcn och 
åter expedierat 97 utgående samt 93 
hemgående lägenheter. 

På linjen Sydamerika—Medelhavet och 
vice versa utfördes under året 12 syd
gående och 10 nordgående resor. 

I samsegling med Rederiaktiebolaget 
Disa har Svenska Orient Linien under 
1954 upprätthålli t regelbunden trafik 
mellan Xordamerikas ostkust och Syd-
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umerikas ostkust. På denna linje ha re
deriets fartyg under året utfört 8 resor 
i sydgående riktning och 7 i nordgående 
riktning. 

På linjen Sydamerika—Sydafrika och 
vice versa expedierades under året 6 
ostgående och 1 västgående resa. 

Thorden Lines AB har under 1954 
uppehållit linjetrafik mellan svenska och 
danska hamnar samt amerikanska ost
kusthamnar med anlöpning i Skandina
vien av bl. a. Göteborg, Malmö, Köpen
hamn, Norrköping samt Stockholm och 
i USA av Boston, New York, Baltimore, 
Philadelphia och Hampton Roads. 

Under 1954 utfördes 23 utgående seg
lingar och skeppades med dessa inalles 
31 954 ton gods, huvudsakligen järn
svamp, cement och styckegods samt 
dessutom post och passagerare. 

Hemgående utfördes 22 seglingar med 
totalt 107 983 ton last, bestående av kol, 
maskingods, bilar, styckegods samt dess
utom post och passagerare. 

Rederiaktiebolaget Fredrika. På syd
amerikanska ostkusten utfördes 8 st. 
resor mellan Brasilien och Argentina. 

Mellan Sydamerikas ostkust och För
enta staternas ostkust samt vice versa 
11 nordgående och 10 sydgående resor. 
I de sydgående lägenheterna expedie
rades uteslutande styckegods; i de nord
gående styckegods samt kakao. 

På linjen Sydamerika—Irland /Konti
nenten och retur har bolaget i samseg
ling med Stockholms Rederiaktiebolag 
Svea utfört 4 sydgående och 1 nordgå
ende resa. 1 sydgående riktning skep
pades huvudsakligast styckegods. Nord-
gående lasterna bestodo av styckegods, 
oljekakor och malm. 

I samsegling med Stockholms Rederi
aktiebolag Svea har Fredrika-bolaget på 
linjen USA—PortugallMedelhavet ut
fört 8 ostgående resor och 7 västgående 

resor. Ostgående lasterna ha uteslutande 
bestått av styckegods, västgående av 
malm, kork och styckegods. 

Gorthons Rederier har under 1954 på 
linjen Medelhavet—Sydamerika utfört 9 
sydgående och 9 nordgående resor, på 
linjen Kanarieöarna—Sverige/Finland 37 
nordgående lägenheter till Sverige, varav 
10 dessutom lossat i Finland. 

Rederiaktiebolaget Svenska Lloyd har 
förutom den europeiska linjetrafiken 
under år 1954 bedrivit transocean linje
trafik mellan Förenta staterna och syd
amerikanska ostkusten samt vice versa, 
varvid utfördes G sydgående och 4 nord
gående resor. 

Dessutom har bolaget under år 1954 
utfört 1 resa från Brasilien till Argen
tina samt 1 resa inom Brasilien. 

Rederiaktiebolaget Ragne har under 
år 1954 med egna fartyg utfört nio väst
gående och nio östgående resor mellan å 
ena sidan amerikanska och kanadensiska 
hamnar i Stora Sjöarna samt Montreal 
och å andra sidan engelska och skandi
naviska hamnar på Svenska Chicago Lin
jen, som drives i samsegling med And. 
Smith Rederi AB. 

And. Smith Rederi AB har under år 
1954 i transocean linjefart sysselsatt m s 
»Helga Smith» och m s »Monica Smith» 
samt vidare tidsbefraktade fartyg i sam
segling med Rederi AB Ragne i Väster
vik på Svenska Chicago Linjen. Tio re
sor i vardera riktningen expedierades 
Skandinavien, Kontinenten och UK— 
S:t Lawrence och Stora Sjöarna. 

Aktiebolaget Transmarin har under 
1954 på linjen Kontinenten/Storbritan
nien—Levanten och vice versa expedie
rat 55 utgående och 52 hemgående lägen
heter. 

Rederiaktiebolaget Helsingborg och Re
deriaktiebolaget Sirius ha under år 1954 
på linjen mellan Anstralien och Fjärran 
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Östern — Australia—West Pacific Line 
— expedierat 10 nordgående och 11 
sydgående lägenheter. Trafiken har upp
rätthållits i samsegling med nio austra
liska, engelska och japanska rederier . 

Rederiet för m/s »Sunnanvik», har un
der 1954 sysselsatt m/s »Sunnanvik» på 

Svenska Orient Liniens linje Nordeu-
ropa/Levanten och åter i samsegling med 
nämnda bolag. Fartyget har under året 
utfört 5 utgående och 4 hemgående resor. 

Rederi AB Vestanvik har på samma 
linje under 1954 med s /s »Vestanvik» ut
fört 1 utgående och 1 hemgående resa. 

D . Handelsflottans värde och inkomstförhållanden 

De av kollegium inhämtade ekonomis
ka uppgifterna rörande handelsflottan 
avse dels dess värde, dels dess bruttoin
komster. 

Uppgifterna över handelsflottans vär
de, som för redogörelseåret närmare 
specificeras i tab. 3, gälla försäkrings
värdet eller, då fartygen varit oförsäkra
de eller ej försäkrade till sitt totala vär
de, deras uppskattade försäljningsvärde. 
Värdet per bruttoton ha r under åren 
efter krigsutbrottet stigit betydligt, del
vis beroende på penningvärdets försäm
ring, delvis beroende på stora tillskott 
av nya fartyg under de senaste åren och 
en betydande försäljning till utlandet av 
äldre tonnage. Detta värde, beräknat för 
hela handelsflottan, utgjorde 1954 1 364 
kr per bruttoton och har sedan 1939 års 
slut ökats med 914 kr per bruttoton eller 
ungefär 200 %. — För 1939 har ingen 

omräkning kunnat göras med hänsyn till 
den de sista åren gjorda utmönstringen 
av fiskefartyg m. fl. ur handelsflottan. 

I tab. Å redovisas värdet av tillkomna 
och avförda fartyg fördelade på olika 
slag. För de tillkomna nybyggda farty
gen var värdet per bruttoton något hög
re för ångfartygen än för motorfartygen. 
Värdet per bruttoton var vidare ca 
70 % högre för de nybyggda fartygen 
än för andrahandsfartygen. 

För de avförda fartygen är det beträf
fande de försålda fartygen möjligt att 
även redovisa dessas försäljningsvärde. 
Detta värde ar, såsom framgår av ta
bellen, väsentligt lägre än fartygens för
säkringsvärde. Särskilt lågt var värdet 
per bruttoton för det försålda ångfartygs
tonnaget i åldersgruppen 20 år och där
över. 

I fråga om handelsflottans inkomst-

Tab. Z. Handelsflottans uppgivna värde åren 1939, 1953 och 1954 
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förhållanden må först framhållas, att in-
seglingsresultatet för år 1954 var något 
gynnsammare än för 1953. Detta orsaka
des främst av tillskottet av tonnage un
der året men även av de under senare 
delen av 1954 stigande frakterna (se här
om mera nedan) . Godstillgången på de 
trader, i vilka svenska fartyg sysselsät
tas torde även varit s törre under 1954 
än 1953. Det kan nämnas att enligt FN:s 
månadsstatistik ökade världshandelns 
kvantitet med 5 % under året. 

Uppgifter beträffande de av handels
flottan under år 1954 intjänta brutto

frakterna och tidsbefraktningsavgifterna 
meddelas i tab. 9 samt i sammanställ
ningar å sid. 42—46. Såsom av tabell Ä 
framgår, var det totala bruttofraktbelop-
pet för 1954 ungefär detsamma som för 
1953. De influtna totala tidsbefraktnings
avgifterna ha vid jämförelse med 1953 
ökats med 32,9 milj. kr eller 14,8 c/c 
Genom kompletterande uppgifter från de 
svenska redare m. fl. — bl. a. linjerede
rier — som 1954 förhyrt svenska fartyg 
har uppgift även erhållits om de med 
dessa fartyg intjänade bruttofrakterna. 
De med sådana fartyg intjänade brutto-

Tah. Å. Värdet av tillkomna och avförda fartyg år 1954 

Anm. Värde I avser försäkringsvärde eller, i enstaka fall, uppskattat försäljningsvärde, värde 
II försäljningsvärde. 
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fraktintäkterna uppgingo 1954 till ca 81 
milj. kr. Med ledning av dessa uppgifter 
ha handelsflottans totala fraktintäkter 
1954 beräknats till följande: 

Milj. kr 
Brnttofrakter av utrikes fart . . . . 1 293 
Tidsbefraktningsinkomster för fartyg 

uthyrda till utlandet 175 
Bruttofrakter i inrikes fart 87 

Summa 1555 

Av ovanstående tablå framgår att in
täkterna av utrikes fart 1954 uppgingo 
till 1 468 milj. kr eller 94 % av de totala 
fraktintäkterna. Uppgifter föreligga emel
lertid ej om hur de bruttofraktintäkter, 
som intjänats av svenska redare med för
hyrda svenska fartyg, fördela sig på olika 
slag av fart. Sådana uppgifter äro endast 
tillgängliga beträffande de i tab. Ä och ö 
redovisade godsfrakterna. Enligt tab. Ö 
var fördelningen av fraktintäkterna på 
fartsområden 1954 i stort sett densamma 
som 1953. I förhållande till 1939 har, 
såsom framgår av tabellen, en förskjut
ning inträtt med stark ökning av intäk
terna av fart mellan utrikes orter och 
minskning av intäkterna mellan Sverige 
och utlandet och i inrikes fart. Det kan 
nämnas att i beloppet av frakter mellan 
utrikes orter ingå ej blott frakter för 
fartyg insatta i trafik helt mellan utrikes 
orter, utan även frakter för fartyg mel
lan Sverige och utlandet tagna mellan 
olika härvid berörda länder. 

Av sammandraget å sid. 44 av tab. 9 
framgår att från 1953 till 1954 skett i 
regel endast smärre förskjutningar i de 
intjänta fraktbeloppen på olika länder. 

Vad fraktintäkterna på europeiska län
der beträffar, må nämnas, att intäkterna 
på Storbritannien 1954 utgjorde 187,2 
milj. k r och voro obetydligt lägre än 
1953. Mer betydande minskning förelig
ger dock för vissa länder. Sålunda mins
kade fraktintäkterna på Belgien från 60,1 
till 48,9 milj. kr, på Frankrike från 28,6 
till 24,0 milj. kr och på Spanien från 
16,7 till 12,3 milj. kr. ökning av de in
tjänta bruttofraktbeloppen kan konsta
teras bl. a. för Danmark från 34,1 till 

41.1 milj. kr, för Grekland från 9,5 till 
13.2 milj. kr ävensom för Finland och 
Europeiska Sovjetunionen. Vad utomeu
ropeiska länder angår må först framhål
las, att fraktintäkterna minskats på 
Afrika, Asien och Australien men ökats 
på Amerika. Bruttofrakterna ha ökat på 
Förenta staterna från 157,5 till 165,2 milj. 
kr, på Brasilien från 51,5 till 58,0 milj. 
kr och i mindre grad på bl. a. Argentina 
och Chile samt Bahreinöarna och Ku
wait. Några mer nämnvärda minskning
ar av bruttofrakterna på utomeuropeiska 
länder förekomma ej annat än på Japan 
(minskning från 18,6 till 13,9 milj. k r ) . 
Såsom bakgrund till den ovan beskrivna 
utvecklingen av fraktintäkterna under 
1954 meddelas i det följande några upp-

Tab. Ä. Handelsflottans bruttoinkomster åren 1939, 1953 och 1954, 1 000 kr 
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Tab. Ö. Godsfrakternas1 fördelning åren 1939, 1953 och 1954 på olika fartygsgrupper 
och sjöfartskategorier, 1 000 kr 

1 Häri ingå även postbefordringsavgifter. 

gifter om sjöfartsförhållandena under 
detta år. 

Den svenska handelsflottans nettoök
ning uppgick under året till 79 793 brut
toton eller 3,0 Ve. Sveriges direkta utri
kes sjöfart var, såsom synes av uppgif
terna å sid. 29 o. t., icke obetydligt stör
re under 1954 än 1953. Det svenska ton
nagets andel i sjöfarten mellan Sverige 
och utlandet var ungefär densamma un
der 1954 som 1953. 

Beträffande Sveriges utrikeshandel 
ökades kvantiteten av importen med 1 
milj. ton under det att exporten endast 
var obetydligt större än 1953. Totalt sett 
steg utrikeshandelns kvantitet med nära 
3 V. 

Fraktintäkternas fördelning år 1954 
på trafikområden enligt fartygens hu
vudsakliga sysselsättning framgår av 
tab. AB, som till jämförelse även upp
tager tonnagets procentuella fördelning 
på samma områden. 

Enligt tab. AB inseglades år 1954 
88(5,2 milj. kr eller 59,3 Ve av bruttointäk
terna — inkl. tidsbefraktningsinkoms-
terna — av den del av den svenska han
delsflottan som huvudsakligen sysselsat
tes i oceanfart. Nämnda procenttal över
ensstämmer rätt väl med motsvarande 

angående fartygens (bruttotonnagets) 
sysselsättning, där 62,2 Ve kommo på 
oceanfarten. De av fartyg i nordsjöfart 
inseglade bruttointäkterna uppgingo till 
295,0 milj. kr eller 19,7 % av de totala. 
Häremot svarade ett tonnage likaledes 
uppgående till 19,7 Vo av det totala. Av 
tabellen framgår även fördelningen av 
tidsbefraktningsinkomsterna på olika 
trafikområden. Av fartyg tidsbefraktade 
i oceanfart intjänades 210,5 milj. kr eller 
84,8 Ve av de totala tidsbefraktnings
inkomsterna. Därnäst kommo fartyg i 
annan europeisk fart med 24,5 milj. kr 
eller 9,6 Ve. Såväl i nordsjöfart som i 
mera begränsad fart var tidsbefrakt-
ningen av relativt ringa omfattning. 

Fraktintäkternas fördelning på olika 
slag av verksamhet — linjefart, tramp
fart osv. — framgår av tab. AC, i vilken 
även tonnagets procentuella fördelning 
på samma slag av verksamhet medtagits 
till jämförelse. 

Uppgifterna utvisa, att fraktintäkterna 
i linjefart i hög grad dominera; ej mind
re än 781,3 milj. kr eller 52,2 V av hela 
bruttobeloppet kommo på detta slag av 
verksamhet. Mot nämnda procenttal sva
ra 37,5 Ve av bruttotonnaget, sysselsatt 
i linjefart. Att förstnämnda procenttal 
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Tab. AA. Bruttofrakter i utrikes fart åren 1953 och 1954 fördelade efter fraktfarten 
å olika huvudländer 

är högre än det sistnämnda synes bero 
främst därpå, att linjefartygen i regel ha 
mycken last i båda r iktningar av spe
ciellt högvärdigt gods med relativt höga 
frakter, medan i andra slag av verksam
het frakterna äro mera ensidiga och 

främst gälla billigare gods med lägre 
fraktsatser. 

Näst linjefarten är tankfarten den 
viktigaste verksamhetsformen. Fartyg 
sysselsatta i tankfart inseglade 1954 
264,0 milj. kr eller 17,7 c/c av de totala 

Tab. AB. Handelsflottans bruttointäkter år 1954 fördelade på olika trafikområden 
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Tab. AC. Handelsflottans bruttointäkter år 1954 fördelade på olika slag ay verksamhet 

bruttointäkterna. Att tankfarten har en 
i vissa avseenden speciell karaktär fram
går även av att dessa fartygs tonnage 
samtidigt utgjorde 29,9 7c av det totala 
tonnaget. Större delen av intäkterna i 
tankfart härrörde från tidsbefraktning. 
Av de totala tidshefraktningsintäkterna 
intjänades 170,0 milj. kr eller 66,0 % i 
tankfart och av de totala intäkterna i 
tankfart utgjorde tidshefraktningsintäk
terna 64,4 7c. Intäkterna av trampfart 
ha tidigare varit större än av tankfart. 
Om bogserfarten inräknas i trampfarten 
utgjorde intäkterna av denna fart år 
1954 212,2 milj. kr eller 14,2 % av samt
liga intäkter, vilket intjänades av ett 
tonnage uppgående till 14,6 7c av det 
totala. Genom malmfart och (annan) 
kontraktsfart inseglades totalt 237,7 milj. 
kr, vilket belopp fördelade sig med 
ungefär lika stora delar på vardera fart
kategorin. 

I tab. AD redovisas fraktintäkterna 
fördelade på olika storlekar av fartyg 
och på olika fart såsom linje-, tank- och 
trampfart. Av tabellen framgår bl. a. att 
större delen av fraktintäkterna i tankfart 
inseglades av fartyg över 10 000 brutto
ton och i trampfart av fartyg under 
2 000 ton. Av intäkterna i linjefart falla 
däremot nära tre fjärdedelar (73,7 7c) 

på storleksgrupperna mellan 2 000 och 
10 000 bruttoton. 

Fruktmarknaden 

De inom kollegium sedan 1948 utför
da fraktindexberäkningarna avse två 
fraktindexserier, den ena omfattande 
trampfrakter i huvudsak mellan Sverige 
och utlandet och den andra tankfrakter 
för rena laster från Karibiska havet till 
England/Kontinenten eller därmed jäm
förbara frakter. 

Trampfraktindexet framräknas som 
ett ovägt medeltal av fraktavslut för föl
jande åtta varuslag: infrakter för sten
kol, koks, spannmål och råfosfat samt 
utfrakter för sågade trävaror, pi tprops, 
pappersmassa samt järnmalm. 

Fraktmarknadens utveckling under de 
senaste åren enligt dessa beräkningar 
framgår av tab. AE. 

Läget på torr lastmarknaden karakte
riserades under hela 1953 av överskott 
på tonnage och en låg fraktnivå. Den 
säsongmässiga fraktstegringen under 
hösten förde upp kollegii fraktindex någ
ra få enheter till 117 i december. Frakt
läget var även under början av 1954 myc
ket lågt och försämrades ytterligare un
der våren (till 109). Under sommaren 
inträdde emellertid en förbättring till 
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Tab. AD. Handelsflottans fraktintakter år 1954 
fördelade på olika slag av verksamhet samt på 
fartyg av olika storlek 

följd av en allmän stegring av de transat
lantiska fraktraterna, vilket även med
förde en minskning av mängden upplagt 
tonnage. Förbättringen fortsatte under 
hösten och för december noterades 
trampfraktindextalet 142, dvs. ca 20 Ve 
högre än motsvarande månad ett år t idi
gare. Årsgenomsnittet för trampfrakter
na 1954 var 120, dvs. 5 enheter högre 
än genomsnittet för 1953. Läget på tank-

Tab. AE. Fraktmarknadens utveckling åren 
1953—1954 

marknaden var under början av 1954 nå
got sämre än under 1953. För tiden maj— 
juli noterades det mycket låga tankfrakt-
indextalet 52. Det dåliga läget avspeglas 
bl. a. i uppläggningen av tanktonnage 
vid denna tid som för världstanktonna-
get uppgick till ca 10 Ve De svenska 
tankfartygen voro emellertid i stort sett 
trots det dåliga fraktläget i full syssel
sättning, vilket möjliggjordes av dessa 
fartygs genomsnittligt sett låga ålder. 
Under höstens lopp förbättrades emeller
tid läget på tankmarknaden och för de
cember var indextalet 80. Genomsnittet 
för tankfrakterna för 1954 uppgick till 
endast 65, vilket var 3 enheter lägre än 
för 1953. Det kan i detta sammanhang 
nämnas, att endast ca 10 Vi av de svens
ka tankfartygen torde ha gått i s. k. lös
fart under 1954. För flertalet gällde så
ledes under tidigare år ingångna gynn
sammare kontrakt. Vad linjetonnagets 
fraktutveckling beträffar förbättrades 
godstillgången under hösten på flertalet 
linjer, vilket medförde att linjerederier
na förhyrde främmande tonnage till ut
fyllnad av det egna. De för linjetonnaget 
gällande frakterna — konferensfrakterna 
— synas dock ha varit i stort sett kon
stanta under året. 
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E . Sjöfarten i rikets hamnar och kanaler 

De av kollegium inhämtade uppgif
terna rörande sjöfarten i rikets hamnar, 
lastageplatser och kanaler avse i hu
vudsak dels fartygstrafiken, dels varu-
rörelsen och finnas sammanställda i tab. 
10—12. Redovisningen omfattar de ham
nar, lastageplatser och kanaler, som un
der redogörelseåret trafikerats och be
träffande vilka taxa å avgifter för be
gagnandet fastställts av kommerskolle-
gium. Fiskehamnar, som icke tillika äro 
liandelsliamnar, ingå ej då deras rörel
se — som i regel är mycket bristfälligt 
redovisad — icke är likvärdig med han
delshamnarnas. 

Efterföljande uppgifter över farlygs-
och varutrafiken avse hamnar och las
tageplatser med hamntaxor, fastställda 
av kommerskollegium. Statistiken i frå
ga gäller fartyg i storleken 10 nettoton 
och däröver. Redogörelsen över varutra
fiken, vilken mera ingående redovisas i 
tab. 11, omfattar dock ej de fåtaliga och 
i regel obetydliga hamnar , vilkas taxor 
upptaga endast avgifter för fartyg, då 
anteckning över varurörelsen här ej fö
rekommer. Anmärkas bör vidare beträf
fande varutrafiken, att uppgifterna som 
regel avse endast avgiftsbelagda varor. 
Detta är i allmänhet icke av betydelse 

annat än för Stockholms, Göteborgs och 
Södertälje hamnar, för vilka inga upp
gifter om till inrikes ort lastade varor 
erhållas. Varor, som ankommit från in
rikes ort och lossats, redovisas i Göte
borg endast beträffande några få varu
slag. Slutligen bör omnämnas, att upp
gifterna ej innefatta flottningsgods. An
gående storleken av detta flottningsgods 
se sid. 50. 

Siffrorna över fartygs- och varutrafi
ken i rikets hamnar visa en fortsatt upp
gång för fartygstrafiken i såväl inrikes 
som utrikes fart samtidigt med att va
rutrafiken ökat. Det ankomna och av
gångna tonnaget företer en ökning från 
1953 till 1954 med G,l 'k. Fartygstrafi
ken i utrikes fart var 6,5 ','(. och i in
rikes fart 5,4 % större än 1953. Total
trafiken i hamnarna har genom den star
ka ökningen under 1954 uppnått samma 
storlek som under förkrigstiden. 

Trafiken i hamnar och lastageplatser 
av redovisade lossade och lastade varor 
har visat en uppgång från 1953 med 0,8 
milj. ton eller 2,1 rA. Uppgången faller 
på de — huvudsakligen från utrikes ort 
— lossade varorna under det att de las
tade varorna visa nedgång. Totalt sett 
ha de från utrikes ort lossade varorna 

Tab. AF. Fartygs- och varutrafiken i hamnar och lastageplatser åren 1939 och 1952—1954 

1 Levande djnr ej inräknade. Flottningsgods ingår ej. 
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Tab. AG. Kvantitet av lossade och lastade varor samt ankomna och avgångna fartyg i de 
största hamnarna och lastageplatserna åren 1939 och 1953—1954 

1 Inkl. frihamnen. — - Inkl. lastageplatser inom hamnområdet. — 3 Inkl. Råå hamn. 

Tab. AH. Fartygs- och varatrafiken å de större kanalerna åren 1953 och 1954 

Uppgifterna avse fartyg om 10 nettotons dräktighet och däröver 

1 Fartygstrafiken avser såväl kanalsträckan (Vänersborg—Ström) som farledssträckan (Ström— 
Göteborg) men varutrafiken endast kanal sträckan. — 2 Korrigerad siffra. 
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ökat med 0,7 milj. ton; mineraloljorna 
ha ökat med 0,7 milj. ton och metaller 
med 0,3 milj. ton, vartill komma mindre 
ökningar för oarbetad och arbetad sten, 
maskiner osv. Liksom föregående år fö
religger minskning av de lossade kvan
titeterna kol och koks (med 0,8 milj. 
t on ) ; i övrigt har även kvantiteten los
sade gödningsämnen minskat liksom vis
sa kolonialvaror. Kvantiteterna till ut
rikes ort lastade varor ha totalt minskat 
med 0,3 milj. ton; denna minskning fal
ler huvudsakligen på malmer (0,6 milj. 
ton) samt gruppen asfalt, cement in. m. 
Å andra sidan ha de lastade kvantiteter
na av pappersmassa, papp och papper 
(0,2 milj. ton) samt spannmål ökat nå
got. 

Varutrafiken i inrikes fart är, såsom 
ovan anförts, ofullständigt redovisad. 
Denna brist gör sig mest gällande för 
inrikes avgående varor. Då de varor som 
lastats i en hamn böra motsvaras av de 
varor som lossats i andra hamnar , har 
det synts riktigast att här redovisa en
dast det ankommande godset, som är 
bäst känt. En sammanställning av upp
gifter för detta lämnas i nedanstående 
tablå. 

Uppgifter angående den totala fartygs-
och varutrafiken i de större svenska 
hamnarna åren 1939 samt 1953 och 1954 
meddelas i tab. AG. 

Till svenska hamnar och lastageplatser åren 
1939 och 1952—1954 med fartyg inrikes an
komna varor 

I fråga om fartygstrafiken intogos de 
främsta platserna bland rikets hamnar 
av Göteborg, Hälsingborg, Stockholm 
och Malmö. Vad varutrafiken beträffar 
äro de största hamnarna Göteborg, 
Stockholm, Luleå, Malmö, Oxelösund, 
Gävle, Hälsingborg och Norrköping, alla 
med över 1 milj. godstons trafik. 

Trafikutvecklingen 1953—1954 har i 
de i tabellen angivna hamnarna varit 
oenhetlig. För Stockholm och Malmö re
dovisas såväl ökad varu- som fartygstra
fik och för Göteborg oförändrad varu-
men ökad fartygstrafik. Ökning av tra
fiken noteras framför allt för hamnar 
med betydande färje- och reguljärtrafik 
såsom Hälsingborg, Trelleborg och 
Landskrona samt för regionalhamnarna 
Gävle och Norrköping. Däremot före
ligger minskning av såväl fartygs- som 
varutrafiken i specialhamnarna Luleå 
och Oxelösund, Limhamn, Slite och Sto
ra Vika samt i inlandshamnen Västerås. 

Tab. Al. Antal resor utförda av främmande fartyg i svensk kustfart 1954 

4—ÖÖ14S7 
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Flottningsgodset i hamnar och las-
tageplatser har för 1954 redovisats en
ligt nedanstående. 

ankommande från inrikes ort . . 5 765189 m3 

> > utrikes > . . 85 655 m3 

avgående till inrikes ort . . . . 2 409 706 m3 

Vad beträffar trafiken på de större 
kanalerna visa uppgifterna för 1954 vid 
jämförelse med 1953 i allmänhet någon 
minskning av såväl fartygs- som varu-
trafiken. Undantag härifrån utgör dock 
Trollhätte kanal med en i stort sett oför
ändrad trafik under 1954 i förhållande 
till 1953. 

Främmande fartygs deltagande i 
svensk kustfart redovisas beträffande 
trafiken i tab. AI. Antalet resor mellan 
svenska hamnar utförda av främmande 
fartyg, som 1953 utgjorde 118, steg un
der 1954 till 227. Fartygens nettotonnage 
minskade emellertid från 89 383 nettoton 
till 60 623 nettoton. Uppgången i antalet 
resor från 1953 till 1954 beror huvud
sakligen på att antalet av nederländska 
fartyg utförda resor steg från 67 till 158. 

Enligt verkställda beräkningar skulle 
de med främmande fartyg i svensk kust
fart t ransporterade godskvantiteterna 
1954 ha utgjort ca 90 000 ton. 

F. Sjöfarten åvilande allmänna avgifter 

De olika slag av sjöfartsavgifter, som 
redovisas i denna berättelse, äro följan
de: fyr- och båkavgift, lotsavgifter, ton
avgifter till sjömanshusen, tonavgifter 
till svenska kyrkan i London, hyresav
gifter till Handelsflottans pensionsan
stalt, välfärdsavgifter, hamnavgifter, 
grundpenningar, kanal- och slussavgifter. 

Bestämmelserna angående fyr- och 
båkavgiften återfinnas i kungl. förord
ningen om fyr- och båkavgift den 4 juni 
1937 (nr 335) med senare ändringar. 
Genom kungl. förordningen den 6 juni 
1952 (nr 374) har fyr- och båkavgiften 
höjts från 25 till 50 öre för varje ton av 
fartygets nettodräktighet. För fartyg, för 

vilket under ett kalenderår avgift erlagts 
två gånger, skall dock avgiften därefter 
under samma år utgå för den del av far
tygets avgiftspliktiga dräktighet, som 
överstiger 1 500 ton, med allenast 20 öre 
(tidigare 10 öre) för varje ton. Genom 
kungl. kungörelsen den 18 april 1952 
(nr 175) ha turistfartyg i långväga tra
fik befriats från skyldigheten att er
lägga fyr- och båkavgift. För ång- och 
motorfartyg har bestämts en tillfällig 
höjning av fyr- och båkavgiften med 5 
procent (s. k. isbrytaravgift). Bestäm
melser härom finnas i kungl. kungörel
sen den 4 juni 1937 (nr 336). 

Lotspenningar utgå enligt lotsförord-

Tab. AK. Fyr- och båkavgift åren 1939 och 1952 -1954, kr 
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Tab. AL. Influtna lotsavgifter åren 1939 och 1952—1954 

1 Avser endaät öresandslotsning. 

ningen den 4 juni 1937 (nr 330 och 331). 
Genom kungl. kungörelsen den 1 juni 
1951 (nr 455) har från den 1 juli 1951 
uttagits en tillfällig lotsavgift enligt i 
författningen intagen taxa. Dessa bestäm
melser liksom sådana angående lotsav
gifterna m. m. ha ersatts av motsvarande 
i kungl. förordningen den 6 juni 1952 
(nr 389) om ändring i vissa delar av 
lotsförordningen den 4 juni 1937. De all
männa huvudgrunderna för lotspenning-
arnas beräknande äro fartygets netto-
dräktighet och den lotsade vägens längd. 
I stället för den tidigare utgående hem-
vägsersättningen, dvs. ersättning för lot
sens inställelse och hemresa, erhålla lot
sarna från 1 juli 1937 ersättning för 
resekostnader ni. m. av statsverket en
ligt särskilt reglemente, och från denna 
t idpunkt utgår hemvägsersättning endast 
för s. k. öresandslotsning. 

Tonavgifternu till sjömanshusen erläg
gas enligt § 21 i kungl. kungörelsen an
gående sjömanshusen i riket samt sjö
folks på- och avmönstring m. ni. den 9 
juni 1939 (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 net-
todräktighet. 

Hyresavgifterna. Fr. o. m. den 1 juli 
1944 erlägges hyresavgift enligt lagen 
om avgifter för sjöfolkets pensionering 
den 30 juni 1943 (nr 516). Den utgår 
för befälhavare, styrman, maskinist, ra-
diotelegrafist och stewart med en pro
cent och för annan sjöman med sex pro
cent av hyran för tid, under vilken sjö
mannen varit för utrikes fart påmönst
rad å svenskt handelsfartyg. För annan 
sjöman än befälhavare etc. erlägges även 
av redarna en särskild avgift, s. k. re-

Tab. AM. Ton- och hyresavgifter samt avgifter till svenska kyrkan i London åren 1939 och 
1952—1954 
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Tab. AN. Hamnavgifter och grundpenningar åren 1939 och 1952—1954 

1 Häri ingå även icke specificerade hamnavgifter, erlagda för varor, gom passerat Malmö frihamns 
landgräns, för år 1954 utgörande kr 1 210 623. 

dareavgift, som utgår med tre och en 
halv procent av den hyra, å vilken hy
resavgiften beräknas. 

Välfärdsavgift. Bestämmelser härom 
återfinnas i lag om avgifter till välfärds
anordningar för sjöfolk i hamn den 30 
juni 1948 (nr 495). Enligt dessa bestäm
melser utgår för välfärdsanordningar för 
sjöfolk i hamn, förutom bidrag av all
männa medel, från och med den 1 juli 
1948 välfärdsavgift från svenska sjömän 
och redare. Genom lag om ändrad ly
delse av nyssnämnda författningsbestäm
melse den 22 juni 1950 (nr 344) har skyl
digheten att erlägga välfärdsavgift från 
och med den 1 juli 1950 utsträckts att 
gälla även utländska sjömän. Välfärds
avgiften utgår med 4 öre per dag och 
sjöman under tid då sjömannen varit för 
utrikes fart påmönstrad å svenskt han
delsfartyg. Avgiften utges med hälften av 
sjömannen och med hälften av redaren. 

I fråga om tonavgifterna till svenska 
församlingens i London kyrka gälla be
stämmelserna 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 (nr 
137), vilka ersatts av kungl, kungörelsen 
om fastställelse av hamn- och grundpen-
ningstaxor samt taxa å sluss-, kanal- och 
andra farledsavgifter den 21 april 1950 
(nr 152). 

Av de i tab. AN under rubriken hamn
avgifter för fartyg samt grundpenningar 
meddelade beloppen utgöra år 1954 en
bart grundpenningarna för inrikes fart 
453 594 kr och för utrikes fart 531311 
kr. 

Tabellen över fartygstrafiken i ham
nar och lastageplatser (tab. 10) omredige
rades år 1953. Tidigare redovisades dels 

Tab. AO. Kanal, och slussargifter åren 1939 och 1952—1954 
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äng- och motorfartyg, dels segelfartyg 
med och utan hjälpmaskin under särskil
da rubr iker ; i tabellen redovisas dessa 
nu sammanslagna. Tabellen har vidare 
utvidgats med vissa xippgifter om hamn
uppbörden. Den i tidigare berättelser fö
rekommande texltabellen över hamnav

gifterna i de större hamnarna liar där
för slopats. 

1 fråga om kanal- och slussavgifter gäl
ler ovanberörda kungl. kungörelse om 
hamn- och grundpenningstaxor m. ni. 
den 21 april 1950. 
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Tab. 1. Handelsflottans fartyg om 20 nettoton och däröver 
vid början och slutet av år 1954 
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The merchant fleet consisting of vessels of 20 net tons and over, in 1954 
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Tab. 2. Handelsflottans fartyg om 20 nettoton och däröver, 
fördelade efter hemort vid 1954 års slut 
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The vessels of the merchant fleet of 20 net tons and over classified according to their home 
ports, in 1954 
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Tab. 3. Ålder, värde, maskinstyrka och byggnadsmaterial för handelsflottans fartyg om 
20 nettoton och däröver vid 1954 års slut 

1 Byggda av lättmetall. — 2 Häri Ingår 1 fartyg om 26 bruttoton med ett värde av 100 000 kr, av lätt
ingar 1 fartyg om 264 brattoton med ett värde av 180 000 kr, byggt av armerad betong. 
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Age, value, horse power and building materials of the merchant fleet 
at the end of 1954 

n etall. — 3 Häri ingå 4 fartyg om iU5 bruttoton med ett värde ;iv 1 275 000 kr. av lättmetal ' . — 4 Häri 
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Tab. 4. Användningen av handelsflottans fartyg om 20 nettoton och däröver år 1954 

1 Därav upplagda 4 fartyg om 1 313 brutto- och 396 nettoton, samtliga kommunala isbrytare. — 2 Häri 
sattes i trafik före årsskiftet. — 3 Häri ingå två motorfartyg ODI 22 762 bruttolön och 17 0£0 nettoton, vilka 

Tab. 5. Bemanning i genomsnitt för seglationstiden å de i handelssjöfart år 1954 
använda fartygen om 20 nettoton och däröver, befintliga vid årets slut 

Summa bemanning för ångfartyg: 6 820 
1 Siffrorna inom parentes angiva totalantalet radiotelegrafister, även sådana med annan tjänst ombord. 
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The merchant fleet in 1954 classified according to different routes 

ingår ett ång(tank)fartyg om 20187 brnttoton och 15 535 nettoton, vilket levererades vid årets slut men ej 
levererades vid årets slut men ej sattes i trafik före årsskiftet. 

Average number of crew of merchant vessels existing 
at the end of 1954 

Summa bemanning' fur motorfartyg': 16 493 Summa bemanning: för segelfartyg med 
hjälpmaskin: 1 G88 



62 Tab. 6. Översikt av de år 1954 till Sverige inklarerade och från Sverige 
utklarerade fartygens nationalitet 



63 Nationality of vessels entered and cleared in the traffic between Sweden and foreign 
countries in 1954 
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Tab. 7. Sjöfarten mellan Sverige och främmande länder år 1954 med angivande 
av fartygens nationalitet 

Navigation between Sweden and different foreign countries in 1954, including 
nationality of the vessels 

I. Inklarerade fartyg 
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5—551487 
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II. Utklarerade fartyg 
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6—531487 
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Tab. 8. Sjöfarten å särskilda tulldistrikt i riket år 1954 

Navigation between Sweden and foreign countries classified according to customs districts, in 1954 

I a. Inklarerade svenska fartyg 
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I b. Inklarerade främmande fartyg 
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II a. Utklarerade svenska fartyg 
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II b. Utklarerade främmande fartyg 
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Tab. 9. Handelsflottans bruttofraktinkomster i utrikes fart 
år 1954, 1000 kr 

Anm. Angående brattofrakternas fördelning på 
godsfrakter, passagerare- och postbefordringsav-
gifter samt angående intjänade tidsbefraktnings-
avgifter i in- och utrikes fart och bruttofrakter 
i inrikes fart se texten. 

1 Då frakterna i trafik mellan utrikes orter 
redovisas på såväl ankomst- (kol. 4) som av
gångslandet (kol. 5), har, för undvikande av 
dubbelräkuing, hälften av det sammanlagda be
loppet av dessa frakter inräknats i summorna 
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Gross freights revenue of the Swedish merchant fleet from foreign trade, 
in 1954, 1000 kr 

för resp. land. Detta innebär, att frakten mellan 
tvenne länder avräknas dem emellan mittsjöss, 
så at t hälften betraktas som utfrakt från det 

ena landet och den andra hälften som infrakt 
till det andra. 



90 Tab. 10. Fartygstrafiken och uppbörden i rikets hamnar och lastageplatser år 1954 

Anm. Tabellen omfattar de hamnar och lastageplat
ser, för vilka avgiftataxa fastställts av Kommerskollegium. 
Fartyg och pråmar understigande 10 tons dräktighet redo

visas icke. Endast de hamnar och lastageplatser specifi
ceras, för vilka sammanlagda nettotonnaget av ankomna 
och avgångna fartyg under året utgjort minst 50 000 ton. 



91 Port dues, vessels entered and cleared in Swedish ports and loading places, in 1954 

Uppgifterna innefatta icke fiskefartyg, dvs. fartyg, som 
inkomma omedelbart från eller avgå omedelbart till 

fiskeplats till sjöss och ej heller fiskehamnar, som ej till
lika äro handelshamnar. 



92 

1 Inkl. Råå. — 2 Därav färjorna pä, linjen Hälsing
borg—Helsingör med 15 023 resor om 5 068 313 ton. — 
3 Därav färjorna på linjen Köpenhamn—Malmö med 1 743 
reaor om 2 310 887 ton. — i Därav färjorna på linjen 

Malmö—Köpenhamn med 1741 resor om 2 309 061 ton. 
— 5 Häri ingår icke den s. k. landgränsavgiften för varor 
till och från Malmö frihamn, som för år 1954 ntgjorde 
1 210 623 kr. •— 6 I uppgifterna om fartygstrafiken ingå 
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ej fartyg som ankommit eller avgått via tnllhamnen. — 
' Därav färjorna på linjerna Polen—Trelleborg, Östtysk
land—Trelleborg och Västtyskland--Trelleborg med 1 190 

resor om 1113 642 ton. — 8 Därav färjorna på linjerna 
Trelleborg—Polen, Trelleborg—Östtyskland och Trelle
borg—Västtyskland med 1196 resor om 1117 972 ton. 
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1 I uppgifterna ingå färjor i lokaltrafik, 2 551 resor om 105 75S ton såväl ankomna som avgångna eller samman-
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lagt 5102 resor om 211 512 ton. 
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1 Häri ingår icke Malmö frihamns s. k. landgränsavgift. Jfr not å sid. 92. 
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7—5.7/J.S7 
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Tab. 11. Varutrafiken i rikets hamnar och lastageplatser år 1954 

Anm. Tabellen avser sådana hamnar och lastageplatser, som hava av Kommerskollegium fastställd hamntaxa 
för varor eller grundpenningstaxa. Endast de hamnar och lastageplatser specitlceras, för vilka sammanlagda netto-

1 Vid sammanräkningen av varakvantiteterna har använts evalveringstalet 1 m3 = 0,80 ton för utländskt trä: 
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Goods loaded and unloaded in Swedish ports and loading places, in 1954 

tonnaget av ankomna och avgångna fartyg under året utgjort minst 50 000 ton. Den utrikes varutrafiken är speci
ficerad endast för vissa hamnar och lastageplatser. 

för övriga trävaror 1 m3 = 0,65 tOD. — - Ton. 
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1 Dessutom 244 ton. — 2 Inkl. Råå.— 3 Ton. 
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8—5514X7 
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1 Dessutom )!6ä ton. — "- Dessutom 262 ton. — :1 Ton. 
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1 Dessutom 4t>S tou. — - Ton. — 3 Dessutom 1 146 tou. — 4 Inkl. Råå. 
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1 Ton. 
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1 Dessutom 3 426 ton. 
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Tab. 12. Fartygstrafiken år 1954 å rikets kanaler och farleder med taxor, 
fastställda av kommerskollegium 

1 Båtar och pråmar under 10 ton ingår ej, dä uppgift härom ej lämnats. — 2 Uppgifterna i kol. 2 
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Navigation in 1954 of vessels on Swedish canals and inland waterways with tariffs 
sanctioned by the Royal Board of Trade 

—15 avse fartyg och pråmar om 20 ton och däröver, i kol. 16 båtar och pråmar änder 20 tou. 
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