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In the tables F and G (page 15) the size and 
age distribution of the total merchant fleet and 
of tankers are given. 

Of the merchant fleet — only vessels of 100 
gross tons and over — 36 ships of 68 000 gross 
tons were not in traffic under the year (laid up 
etc.). Of the fleet in traffic, 1 089 ships of 3 757 000 
gross tons, 420 ships of 894 000 gross tons were 
engaged in traffic between Sweden and foreign 
countries, 419 ships of 2 793 000 gross tons in traffic 
between foreign ports and 250 ships of 70 000 gross 
tons between Swedish ports. 

As to the occupation of the fleet in geogra

phical areas 396 ships of 3 083 000 gross tons were 
used in ocean traffic, 75 ships of 264 000 gross 
tons in Mediterranean traffic. In liner trade 427 
ships of 1250 000 gross tons were employed, mostly 
on ocean routes. 

At the end of 1960 the Swedish merchant fleet 
was manned by a total of 26173 officers and men. 

The net tonnage of the traffic between Sweden 
and foreign countries increased in 1960 with 18,5 
per cent. Figures showing the volume of traffic 
between Sweden and foreign countries for the year 
1960 are given below: 

The volume of the traffic of cargo ships be
tween Sweden and foreign countries in 1960 is 
shown in table 9. 

The volume of the traffic of passenger ships 
and ferries between Sweden and different coun
tries can be seen in table 8. 

The freight revenues from the Swedish merchant 

fleet in 1960 amounted to the following sums. 
(See also table V). 



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.1 Dessa uppgifter avser 
inregistrerade svenska fartyg med en 
nettodräktighet av 20 registerton och 
däröver. Enligt en överenskommelse år 
1957 mellan de nordiska länderna skall 
detaljerad redovisning av handelsflottan 
lämnas för fartyg med en bruttodräktig-
het av minst 100 registerton. Denna 
gräns sammanfaller med den av Förenta 
Nationernas statistiska kommission re
kommenderade gränsen för medtagan
de i sjöfartsstatistiken (International 
Standard Definitions for Transport Sta
tistics, Statistical Papers Series M no 
8 1950). 

Vid redovisningen av handelsflottan 
indelas fartygen efter deras byggnad och 
användning. Såväl i tabellavdelningen 
(tab. 1—5) som i textavsnittet om han
delsflottan sker redovisningen i regel på 
tankfartyg, malmtankfartyg, kyl- och 
frysfartyg, passagerarfartyg och motor
seglare. Redovisning lämnas även av 
handelsflottan efter maskinerityp och 
framdrivningsmedel. översiktliga upp

gifter för vissa andra slag av fartyg, så
som bogserbåtar, fiske- och fångstfar
tyg samt pråmar har medtagits i sjö
fartsstatistiken från år 1959. Uppgifterna 
har erhållits ur det vid sjöfartsstyrelsen 
förda fartygsregistret och avser i Sve
riges skeppslista intagna fartyg. 

Uppgifterna rörande handelsflottans 
bemanning avser fartygens besättning i 
genomsnittligt antal för året eller den 
del därav seglationen varat. Vissa upp
gifter meddelas även om antalet utländs
ka besättningsmän. 

Uppgifterna rörande handelsflottans 
värde avser fartygens totala försäkrings
värde eller, för fartyg som är oförsäk
rade eller icke försäkrade till sitt fulla 
värde, deras uppskattade försäljnings
värde vid årets slut. För fartyg som 
köpts från eller sålts till utlandet under 
året meddelas uppgift om försäljnings
värdet. 

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 
hamn, medan för ång- och motorfartyg 
summor uppges 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-1 Se Svensk författningssamling nr 500, 1959. 
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frakter redovisas sålunda dubbelt, näm
ligen dels på ankomstländerna, dels på 
avgångsländerna. 

Såväl de i utrikes fart som de i inrikes 
fart intjänta bruttofrakterna innefattar 
icke blott godsfrakter (inkl. postbeford-
ringsavgifter) utan även passagerarav
gifter. Från och med år 1960 erhålles 
särskilda uppgifter från svenska förhy-
rare av svenska fartyg. Redovisningen 
för dylika förhyrda fartyg blir härige
nom lika fullständig som för andra 
svenska fartyg. Fram till och med år 
1959 redovisades för fartyg uthyrda till 
svenska redare eller förhyrare endast 
de totala bruttofrakterna utan uppdel
ning på länder och utan uppdelning på 
gods- och passageraravgifter. Härutöver 
erhålles från redarna uppgifter om in
täkter intjänade med från utlandet för
hyrda fartyg. 

Uppgifter över rederiernas intäkter 
och kostnader kvartalsvis vid utrikes 
sjöfart har insamlats sedan 1949. Kvar
talsstatistiken omfattar förutom svenska 
fartyg även av svenska redare förhyrda 
utländska fartyg. Till kvartalsstatistiken 
insamlas fr. o. m. 1958 uppgifter för 
fartyg om 450 ton brutto och däröver 
(tidigare 500 ton brutto och däröver). 
Från och med 1957 har uppgifterna upp
räknats att gälla för handelsflottans 
samtliga fartyg i utrikes sjöfart. Upp
gifterna avser de intäkter och kostnader 
som räkenskapsmässigt redovisats un
der respektive kvartal. Extraordinära in
täkter, t. ex. likvider för försålda fartyg, 
liksom extraordinära kostnader, t. ex. 
kostnader för köp och nybyggnad av 
fartyg samt större reparationsarbeten, 
ingår ej i uppgifterna. 

2. Statistiken över sjöfarten mellan 
Sverige och utlandet grundar sig på upp
gifter inhämtade genom tullverket och 
avser in- och utklarerade fartyg med 

fördelning på passagerarfartyg, tankfar
tyg, torrlastfartyg samt pråmar. 

Fartygstrafiken mellan Sverige och ut
landet redovisas fr. o. m. år 1958 upp
delad på lastfartyg samt på färjor och 
passagerarfartyg. Tabellen över den se
nare har utformats så att den bl. a. ger 
upplysning om över vilka tulldistrikt den
na trafik försiggår och om fartygens na
tionalitet. I den mån uppgifter funnits 
tillgängliga redovisas även, i texten, antal 
passagerare på olika sådana router. 

Statistiken omfattar fartyg med en 
nettodräktighet av 20 registerton och där
över i handelssjöfart. 

I statistiken skiljes beträffande lastfar
tyg mellan lastförande och icke lastfö
rande fartyg. Såsom lastförande räk
nas fartyg, som inklarerar för att lossa 
eller utklarerar efter att ha lastat annan 
last än barlast, proviant för eget bruk 
osv. Passagerarfartyg i reguljärtrafik 
räknas alltid 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, anges 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-
rering äger rum från flera svenska ham
nar, anges alla resor utom den från 
den sista hamn, där last intagits, såsom 
verkställda i kombinerad fart. Detsam
ma gäller vid inklarering till flera svens
ka hamnar för resorna till andra hamnar 
än första lossningshamnen. I denna sta
tistik redovisas trafiken på olika tull
distrikt och -anstalter. 
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Från tullverket erhålles vissa uppgif
te r rörande främmande fartygs kustfart 
på Sverige. 

Primäruppgifterna till statistiken över 
sjöfarten mellan Sverige och utlandet 
har fr. o. m. 1055 utvidgats med vissa 
uppgifter om varutrafiken med fartyg i 
fart mellan Sverige och utlandet. Ge
nom denna statistik, som redovisas un
der kap. F, erhålles alltså uppgift om 
kvantitet och slag av last som fartyg i 
utrikes sjöfart intager eller lossar i Sve
rige. 

3. Statistiken över de svenska farty
gens utrikes sjöfart grundar sig på upp
gifter från rederierna (jfr närmare kap. 
D) . Uppgifter om de svenska fartygens 
anlöp av olika utländska hamnar har 
ej bearbetats för år 1960. Det sista år 
för vilket sådana uppgifter föreligger 
är 1958 (tab. 9 i Sjöfart 1958). Från 
rederierna inhämtas varje år en kortfat
tad redogörelse om de svenska trans
oceana sjöfartslinjernas verksamhet. 

4. Statistiken över sjöfarten i rikets 
hamnar, lastageplatser och kanaler byg
ger på uppgifter från vederbörande 
hamn- och kanalägare. I densamma in
går endast sådana trafikanstalter, som 
under redogörelseåret trafikerats och som 
äger av sjöfartsstyrelsen fastställd taxa 
å avgifter för begagnandet. Fiskehamnar 
har sedan 1950 uteslutits ur den tabella-
riska redogörelsen och därjämte fiske
fartyg, dvs. sådana fartyg, som ankom
mer omedelbart från eller avgår omedel
bart till fiskeplats till sjöss. 

I statistiken över fartygstrafiken göres 
fr. o. m. 1956 åtskillnad mellan fartyg 
dels i direkt utrikes fart, dels i inrikes 
fart, dels i kombinerad utrikes fart. 
Med anlöp i direkt utr ikes fart avses 
härvid, i fråga om till Sverige an
kommande fartyg, första ankomstham
nen och, i fråga om från Sverige avgå

ende fartyg, sista avgångshamnen, övriga 
anlöp för att lossa utrikes gods eller för 
att lasta gods för export sker i kombine
rad utrikes fart. 

Den 1 januari 1959 t rädde en ny tull
taxa med statistisk varuförteckning i 
kraft. Varuredovisningen i hamnstatis
tiken har från och med år 1959 anknu
tits till den nya tulltaxan med statistisk 
varuförteckning. Vid avgränsningen av 
varurubrikerna i hamnstatistiken har 
iakttagits, att uppgifterna skall kunna 
omgrupperas efter den av Förenta 
Nationerna rekommenderade varuno-
menklaturen Standard International 
Trade Classification (SITC) i den ut
sträckning detta erfordras för transport
statistiska ändamål. 

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

För år 1960 har delvis genom sär
skilda undersökningar totala kvantite
ter beräknats för de inrikes sjötranspor
terna (se tab. AQ). 

I tabellen över fartygstrafiken i ka
naler och farleder har fr. o. m. år 1951 
mindre sådana uteslutits. För varutrafi
ken å kanalerna meddelas i berättelsen 
endast totalsiffror. 

5. Statistiken över sjöfarten åvilande 
allmänna avgifter grundar sig på upp
gifter vad beträffar fyr- och båkavgif-
ter från generaltullstyrelsen, lotsavgif
ter från sjöfartsstyrelsen, tonavgifter 
från sjömanshusen, välfärdsavgifter från 
handelsflottans välfärdsråd, hyresavgif
ter och redareavgifter från handelsflot
tans pensionsanstalt samt hamnavgifter, 
grundpenningsavgifter, kanal- och sluss
avgifter från hamnar , lastageplatser, ka-
ual- och slussföretag. 
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A. Handelsflottan 

Till den svenska handelsflottan, så
dan denna redovisas i tab. 1—5, räknas 
fr. o. m. år 1955 alla enligt sjölagens 
§ 2 registreringspliktiga fartyg, dvs. 
fartyg som är avsedda att nyttjas till 
handelssjöfart eller resandes fortskaf-
fande och äger en nettodräktighet av 20 
registerton eller däröver. Från årsskiftet 
1954/1955 har Sverige tillämpat de 
internationella skeppsmätningsreglerna. 
Sistnämnda mätningsregler skiljer sig 
från de t idigare i Sverige til lämpade 
mätningsreglerna främst beträffande 
mätningen av nettodräktigheten. En 
närmare redogörelse för de ändrade re
dovisningsreglernas betydelse för han
delsflottans storlek lämnas i 1955 års 
berättelse. 

Handelsflottans bestånd av fartyg om 
minst 100 registertons bruttodräktighet 
har under år 1960 ökat med 13 fartyg 
och med 225 000 ton brutto. Tonnage
mässigt betyder detta en uppgång med 
6 %, vilket är mer än såväl den genom
snittliga ökningen under femårsperio

den 1955—1959 som 1959 års ökning 
med 158 000 ton. Det mindre handels
tonnaget — med en bruttodräktighet av 
högst 99 registerton — har under 1960 
minskat med 35 fartyg och knappt 2 000 
ton. 

I fråga om förändringarna under I960 
med avseende på fartygsslag kan note
ras att malmtanktonnaget ökade med 
89 000 ton brutto eller 28 % och »övriga 
fartyg utom motorseglare» med 52 000 
ton eller med 3 %. Tanktonnaget steg 
med 42 000 ton. Kyl- och frystonnaget 
ökade med 50 000 ton eller 49 % och 
passagerarfartygstonnaget minskade med 
6 000 ton. Motorseglarnas tillbakagång 
fortsatte och 1960 var minskningen 15 
fartyg och 2 600 ton. 

Ökning under året. Som framgår av 
tab. 1 dominerar bland ökningsposterna 
nybyggnaderna. Tillskottet av nybyggt 
tonnage under år 1960 var större än 
under 1959 och även större än genom
snittet för åren 1955—1959. Uppgången 

Tab. A. Handelsflottans omfattning åren 1958—1960 
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Tab. B. De år 1960 nybyggda fartygens färdel
ning på fartygsslag och storleksgrupper1 

från 1959 hänför sig i huvudsak till 
svenskbyggt tonnage. I tab. B specifice
ras de nybyggda fartygen på fartygs-
slag och storleksgrupper samt fördelade 

Tab. C. De från utlandet år 1960 inköpta 
secondhandfartygens fördelning på fartygsslag 
och storleksgrupper1 

på vid svenska resp. utländska varv 
byggda fartyg. 

Under år 1960 tillfördes handelsflot
tan för första gången på tre år nybygg
da torrlastfartyg i storleken 500—1 999 
ton brutto. Två av dessa fartyg är spe
cialfartyg: det ena för t ransport av lös 
cement, det andra för t ransport av dels 
svavelsyra i tankar, dels pallastad sac
kad superfosfat. 

De största fartygen som 1960 tillför
des handelsflottan var två vid svenska 
varv nybyggda tankfartyg, m / t Harry 
Trapp och t / t Soya Maria, det senare 
svenska handelsflottans största fartyg 
vid 1960 års slut. Bruttodräktigheten för 
Harry Trapp är 25 997 registerton och 
för Soya Maria 25 902 ton. Soya Maria 
har däremot en dödvikt av 40 420 ton 
och Harry Trapps dödvikt är 40 200 
ton. 

De tillkomna passagerarfartygen ut-
göres till övervägande del av enheter 

1 Endast fartyg om 100 ton brutto och däröver 
ingår i tabellen. 
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Tab. D. De år 1960 till utlandet försålda far
tygen fördelade på fartygsslag och 
storleksgrupper1 

avsedda för närtrafik på våra grannlän
der; de flesta av dem är bilfärjor. 

Inköpen av secondhandtonnage från 
utlandet var tonnagemässigt tre gånger 
så stora 1960 som 1959 och dubbelt så 
stora som de senaste fem årens genom
snitt. Tonnagets fördelning på fartygs
slag och storleksgrupper framgår av 
tab. C. 

Minskning under året. Viktigast bland 
minskningsposterna är försäljningarna 

Tab. E . Förolyckade fartyg år 1960 

till utlandet. Förutom i tab. 1 lämnas i 
tab. D en närmare uppdelning på far
tygsslag och storleksgrupper av denna 
post. Medelstorleken på det till utlandet 
försålda tonnaget med en bruttodräk-
tighet av minst 100 registerton var för 
år 1960 3 610 ton eller ungefär densam
ma som år 1959 (3 650 ton). Större de
len av de till utlandet försålda fartygen 
har en relativt hög medelålder. Av de 
till utlandet sålda fartygen var 17 ång
fartyg med en sammanlagd bruttodräk-
tighet av 36 000 registerton. 

De under 1960 slopade fartygen var 
till största delen torrlastfartyg. Under 
året slopades genom upphuggning bl. a. 
11 koleldade lastångfartyg om 19 400 ton 
och ett lastmotorfartyg om 4 400 ton. 
Medelåldern för samtliga under 1960 slo
pade fartyg var 50 år. 

Under år 1960 totalförliste fem svens
ka handelsfartyg med en bruttodräktig-
het av minst 100 registerton samt åtta 
mindre fartyg. Totalförlisningarna av 
fartyg om 100 ton brutto och däröver 
var år 1960 av ungefär samma omfatt
ning som år 1959 men av mindre om
fattning än genomsnittet under den se
naste femårsperioden. En särskild redo-

1 Endast f-irtyg om 100 ton brutto och däröver 
ingår i tabellen. 
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Tab. F. Handelsflottans fördelning på olika storleks- och åldersgrupper år 1960 

visning av orsakerna till förlisningarna 
lämnas i tab. E. 

I fråga om avgången av motorseglare, 
vilken redan berörts , kan även nämnas 
att de mindre motorseglarna — om högst 
99 ton — minskade med 35 fartyg och 
2 100 ton. Av den totala avgången i mo-
torseglarflottan under år 1960 om 51 far

tyg och 4 900 ton har 30 st. om 2 000 ton 
avförts som slopade fartyg (upphuggits, 
börjat nyttjas som lustfartyg osv.). Vida
re ha r under året 8 motorseglare om 
1 000 ton omändrats till motorfartyg, 
fem fartyg om 750 ton sålts till utlan
det och åtta fartyg om 1 100 ton för
olyckats. 

Tab. G. Tankfartygens fördelning på olika storleks- och åldersgrupper år 1960 
Ång- och motorfartyg; exkl. malmtankfartyg. 

1 Ångfartyg. 
2 Därav ett turbinfartyg om 16 100 ton brutto. 
3 Därav fem turbinfartyg om 113 600 ton brutto. 
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Fördelning på storleks- och åldersgrup
per samt byggnadsmaterial. Beträffande 
handelsfartygens fördelning på olika 
storleks- och åldersgrupper vid redogö
relseårets slut meddelas i tab. 3 detal
jerade uppgifter. Sammandrag av denna 
tabell återgives i texttabellerna F och 
G beträffande dels hela handelsflottan, 
dels tankflottan. 

I följande förteckning redovisas slag, 
namn och tontal för fartyg om minst 
20 000 ton brutto ordnade i storlek efter 
bruttodräktighet. 

Till skillnad från vissa länders tank
fartygsflottor utgöres den svenska så 
gott som uteslutande — med undantag 
av 7 fartyg om 133 300 ton brutto — 
av motorfartyg. 

Den svenska malmtankfartygsflottan 
omfattade, såsom framgår av tab. 1, vid 
1960 års slut 29 fartyg om sammanlagt 
409 643 ton brutto. Ett fartyg hade en 
bruttodräktighet av 25 751 registerton 
och 38 325 tons dödvikt, tre fartyg var 
vardera på 24 200 ton brutto med 34 200 
tons dödvikt, två fartyg var vardera på 
ca 19 000 ton brutto med 26—27 000 
tons dödvikt, tio fartyg hade vardera en 
bruttodräktighet om drygt 16 000 ton 
med en dödvikt av drygt 21 000 ton och 

Tab. H. Träfartygens fördelning på olika storleks
grupper m. m. år 1960 

två fartyg var vardera på drygt 12 000 
ton brutto och med 15 600 tons dödvikt. 
Samtliga nu nämnda fartyg var byggda 
under åren 1950 till 1960. Fyra malm
tankfartyg var byggda under åren 1942— 
1946, och dessa hade vardera en brutto
dräktighet på ca 9 000 registerton och 
lastade drygt 12 000 ton. Vid 1960 års 
slut fanns dessutom tre malmtankfartyg 
om vardera ca 4 500 ton (dödvikt ca 
5 500 ton) och byggda åren 1955, 1957 
och 1960. De nu nämnda fartygen var 
malmtankfartyg vid leveransen från 
resp. varv. Dessutom ingick i den 
svenska malmtankflottan vid 1960 års 
slut fyra fartyg om vardera ca 9 000 ton 
brutto och med en dödvikt av 11 700— 
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14 800 ton, vilka under åren 1938—1940 
byggdes som tankfartyg men under se
nare år ombyggts till malmtankfartyg. 
Framdrivningsmaskineriet hos malm
tankfartygen utgjordes till största delen 
av dieselmotorer; endast ett fartyg om 
ea 16 000 ton brutto hade ett ångturbin-
maskineri . 

I fråga om handelsflottans byggnads
material skiljes på fartyg byggda av stål 
eller järn samt av trä eller trä på järn-
spant (compositfartyg). Fartyg byggda 
av stål eller järn, till vilka även inräk
nats 5 fartyg om 323 ton brutto byggda 
av lättmetall, svarade 1960 för 99,1 % 
av bruttotonnaget och 76,5 % av anta
let fartyg i handelsflottan. Såsom fram
går av tab. H utgöres träfartygen till 
3 / 4 av motorseglare, av vilka flertalet 
var under 100 ton brutto. Av tab. H 
framgår vidare att träfartygen var rela
tivt gamla i det att endast ett fåtal var 
under 20 år. 

Fördelning efter framdrivningsmaski-
neri. Enligt tab. 1 kan noteras att de kol
eldade ångfartygen om minst 100 ton 
brutto under år 1960 minskat från 56 
fartyg om 67 000 ton brutto år 1959 till 
33 fartyg om 33 000 ton. 

De oljeeldade ångfartygen ha r under 
1960 minskat med 8 fartyg och 23 000 
ton, och det är huvudsakligen försälj
ningen till utlandet av lastångfartyg som 
är orsak till nedgången. 

Ett större nybyggt turbintankfartyg 
och ett turbindrivet kyl- och frysfartyg 
tillfördes handelsflottan. De tvenne till
komna fartygen om 25 902 resp. 8 289 
ton brutto var de enda ångfartyg som 
under år 1960 tillfördes handelsflottan. 

I tab. I fördelas de olika fartygssla
gen på nämnda maskineri typer och an-
gives hästkraftstyrkan för de skilda 
grupperna. Handelsflottans samlade ma
skinstyrka uppgick vid 1960 års slut till 
3,69 milj. hk mot 3,43 milj. hk 1959. An-

Tab. I. Handelsflottans maskinstyrka samt fördelning efter maskineri och fartygsslag år 1960 

1 IHK = indikerade hästkrafter. 
2—611012. Sjöfart 1960 
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Tab. K. De koleldade ångfartygens fördelning på storleksgrupper och fartygsslag m. m. 
vid 1960 års slut 

talet motorfartyg exklusive motorseglare 
utgjorde vid årsskiftet 1960/1961 1 058 
med en sammanlagd bruttodräktighet 
av 3 466 000 registerton och med en 
sammanlagd maskinstyrka av 3,41 milj. 
hk. Motorfartygstonnaget utgjorde sålun
da vid 1960 års slut 90,0 % av hela han
delsflottan mot 88,6 % vid 1959 års slut. 
För handelsflottan om mindre än 100 ton 
är procenttalen 42,6 resp. 39,0. 

På grund av det särskilda intresset för 
det koleldade tonnagets förhållanden re
dovisas i tab. K en sammanställning av 
hur detta tonnage fördelar sig på olika 
storleksklasser och fartygsslag m. m. 
Det kan nämnas att de 22 passagerarfar
tyg som under året använts i sjöfart var 
sysselsatta i stor kustfart och i inre fart. 
En relativt stor del av det koleldade 
passagerarfartygstonnaget var upplagt 
under året. 

Handelsflottans fördelning efter hemort 
och ägare. I tab. 2 redovisas handelsflot
tan fördelad efter hemort, varvid bl. a. 
tankfartygs- och motorseglartonnaget 
särskilt angives. Endast orter med minst 
fyra fartyg specificeras. Efter tonnaget 

Tab. L. Handelsflottans fördelning efter 
hemort år 1960 

räknat är handelsflottan starkt koncen
trerad till ett fåtal orter. I de i tab. L 
redovisade orterna hade sålunda 91 % 
av handelsflottan sin hemort. Bland or
ter med stort antal fartyg kan nämnas 
Skärhamn (66 fartyg och 18 400 ton) , 
Lidköping (31 fartyg och 11 500 ton) , 
Hamburgsund (28 fartyg) samt Donsö 
(25 fartyg). 

Handelsflottans fördelning pä olika 
kategorier av ägare framgår av tab. M. 

Bland de olika slagen av fartygsägare 
är aktiebolagen avgjort dominerande, 
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Tab. M. Handelsflottans fördelning efter ägare vid slutet av år 1960 

i det att ej mindre än 90 % av hela 
bruttotonnaget kommer på deras andel. 
Med hänsyn till indelning efter fartygs
slag är aktiebolagen den dominerande 
ägarekategorin utom i fråga om motor
seglarna, som till övervägande del ägs 
av par t reder ier eller enskilda personer. 
I regel utgörs par tägarna av enskilda 
personer men i några av de par t rederier 
som tillkommit under de senaste åren 
och äger större fartyg ingår aktiebolag 
som partägare. Vissa av dessa aktiebolag 
har annan verksamhet än rederi- och 
närbesläktad rörelse som sin huvudsakli
ga verksamhet. De av staten och kommu
ner ägda fartygen utgöres av passagerar
fartyg och färjor. 

Handelsflottans användning. Beträf
fande handelsflottans användning verk

ställes 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 tab. N och i tab. 
4. Den andra syftar främst till att visa 
det tonnage som sysselsatts uteslutande i 
viss fart, nämligen dels mellan utländska 
hamnar, dels mellan svenska och utländ
ska hamnar, dels mellan svenska hamnar 
och storleken av tonnaget i dessa slag av 
farter redovisas jämväl i tab. 4. 

Enligt uppgifterna i tabell N har den 
relativa andelen fartyg om minst 100 
ton brutto i fart mellan utländska 
hamnar ökat från 70 till 73 %, under 
det att för det i fart mellan svenska och 
utländska hamnar använda tonnaget no
teras en nedgång från 26 till 23 %. Det 
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Tab. N. Handelsflottans fartyg vid slutet av åren 1959 och 1960 fördelade 
med hänsyn till deras huvudsakliga användning 

i fart mellan svenska hamnar sysselsat
ta tonnaget är i det närmaste oföränd
rat . 

Beträffande det under hela år I960 
upplagda större tonnaget bör observe
ras att de två kyl- och frysfartyg som 
redovisas som upplagda levererades från 
svenska varv i december månad och ej 
sattes i trafik förrän i januari 1961. Det
samma är förhållandet med ett större 
bulklastfartyg om 10 000 ton. Frånräk-
nas dessa tre fartyg från 1960 års upp
gifter har 33 fartyg om 41 000 ton 
brutto varit upplagda under hela år 
1960 mot 51 fartyg om 68 000 ton under 
är 1959. Nedgången i upplagt tonnage 
hänför sig i första hand till »övriga far
tyg». Under år 1959 var 31 sådana far
tyg om 56 000 ton upplagda, medan un
der år 1960 — med frånräknande av 
nyssnämnda bulklastfartyg — endast 12 
om 23 000 ton var overksamma under 

hela aret. En av anledningarna till den 
minskade uppläggningen är nedgången i 
beståndet av det omoderna koleldade 
lastångfartygstonnaget. 

Genom att i tabell N handelsflot
tan uppdelats i de två storleksgrup
perna över och under 100 ton erhålles 
en ökad belysning av det minsta tonna
gets användning. Huvudparten av de 
mindre fartygen går i fart mellan svens
ka hamnar, endast ett ringa antal an
vändes i trafik huvudsakligen mellan 
Sverige och utlandet. Det är framför allt 
motorseglare som användes i fart mellan 
Sverige och utlandet, övriga fartygsslag 
går i fart huvudsakligen mellan svenska 
hamnar . Uppläggning under hela året 
1960 av de minsta fartygen förekom i 
ungefär samma omfattning som under 
år 1959. 

Som ett komplement till tabell N 
skall här även meddelas vissa uppgifter 
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Tab. O. Handelsflottans olika fartygsslag fördelade efter geografisk fart år 1960 
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om fartyg som uteslutande sysselsatts 
mellan utländska hamnar . År 1959 sys
selsattes 156 fartyg om 1 328 000 ton 
brutto eller 36 % av det vid årets slut 
befintliga svenska handelstonnaget i så
dan fart att fartygen icke besökte sven
ska hamnar under resor med last. Un
der år 1960 var 151 fartyg om 1 320 000 
ton — 34 % — sysselsatta på detta sätt. 
Av dessa var 54 tankfartyg om 725 000 
ton, elva malmtankfartyg om 185 000 
och elva kyl- och frysfartyg om 47 000 
ton samt 75 andra fartyg om 362 000 
ton. Tonnaget i fart huvudsakligen mel
lan svenska hamnar — 88 000 ton — be
stod dels av fartyg uteslutande i inrikes 
fart med ett tonnage av 50 000 ton, dels 
av fartyg som även trafikerade utländ
ska hamnar . 

En uppdelning av den egentliga han
delsflottan vid 1960 års slut dels efter 
fartygsslag, dels med hänsyn till dess 
huvudsakliga sysselsättning i olika geo
grafisk fart meddelas i tab. O. Beträf
fande klassificeringen av passagerarfar
tyg bör observeras att såsom passage
rarfartyg tidigare (åren 1949—1953) 
räknades fartyg med certifikat för mer 
än 12 passagerare. Fr . o. m. år 1954 har 
som passagerarfartyg endast räknats far
tyg som huvudsakligen är avsedda att be
fordra passagerare. 

Redovisningen av handelsflottans an
vändning i olika geografisk fart har änd
rats något från och med år 1960. Med 
mre fart betecknas fart inom rikets ham
nar, floder, kanaler och insjöar ävensom 
inomskärs vid kusterna samt fart i Kal
marsund, i Öresund och på Oslofjorden 
intill Larvik. Stor kustfart betecknar an
nan fart än inre fart till och från in-
och utr ikes orter vid Östersjön eller an
gränsande farvatten, dock ej bortom lin
jen Hanstholm—Lindesnäs eller bortom 
Cuxhaven. Med nordsjöfart avses fart 

annan än inre fart och stor kustfart, 
dock ej bortom linjen Shetlands nord
pynt—Trondheimsfjorden eller 11 gra
der västlig longitud (Irlands västkust) och 
48 grader nordlig latitud (Brest). Ocean
fart betecknar all annan fart än de nu 
tre nämnda. (Se vidare sjöbefälskungö
relsen, Sv. författn.saml. nr 487 1960.) 
Oceanfarten har i statistiken uppdelats 
i annan europeisk fart eller fart på de 
franska, spanska och portugisiska atlant-
kusterna, fart på Medelhavet med innan
hav samt på Afrikas nordkust norr om 
22 grader nordlig latitud inberäknat Ka
narieöarna, och i oceanfart som beteck
nar fart dels norr om Trondheimsfjor
den, dels väster om linjen Shetlandsöar
na—Irland—Kanarieöarna, dels söder 
om 22 :a latituden och söder om Suez. 
En fullständig jämförbarhet med 1959 
och tidigare års användning i geogra
fisk fart med de nu gällande geogra
fiska fartbegreppen är icke möjlig. I 
stort sett innebär den nya indelningen 
jämförd med tidigare indelning att förut
varande inre farten och kustfarten nu 
motsvaras av det nya begreppet inre 
fart, dock att en del fartyg dels i trafik 
mellan svenska hamnar och norska ham
nar i Oslofjorden, dels i trafik över Öre
sund fr. o. m. 1960 hänföres till den 
nya inre farten mot förut till östersjö
fart. Den stora kustfarten motsvarar med 
nu nämnt undantag den förutvarande 
östersjöfarten. T. o. m. 1959 räknades 
malmfarten från Narvik till England och 
Nordvästeuropa till nordsjöfart men 
fr. o. m. 1960 hänföres all fart på Nar
vik till oceanfart, vilket begrepp i öv
rigt är oförändrat till sin omfattning. 
Annan europeisk fart betecknar år 1960 
trafik på samma områden som 1959 och 
tidigare. 

Av tab. O framgår att av fartyg om 
minst 100 ton brutto 81 7c var syssel-
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Tab. P. Handelsflottans användning inom olika slag av verksamhet samt geografisk fart år 1960 
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satta i oceanfart, vartill kom 7 % i an
nan europeisk fart och 6,5 % i nord-
sjöfart. Relativt ringa andelar av ton
naget eller drygt 4 % kom på stor kust
fart och inre fart, där dock ett relativt 
stort antal fartyg — dock av mindre 
storlek — förekom. Av tab. 0 framgår 
att torrlastfartygen, dvs. tabellens grupp 
»övriga fartyg utom motorseglare», var 
större än något annat fartygstonnage i 
så gott som alla fartområden. Av torr-
lasttonnaget sysselsattes drygt 4/5 i 
ocean- och annan europeisk fart. Största 
delen av kyl- och frystonnaget, 9/10 av 
tanktonnaget och malmtanktonnaget 
samt 2/5 av passagerarfartygstonnaget 
var sysselsatt i oceanfart. För motorseg
larna var det viktigaste sysselsättnings
området den stora kustfarten. 

Det mindre tonnaget — med en brut-
todräktighet av högst 99 registerton — 
sysselsattes till största delen huvudsak
ligen i inre fart och endast ett trettiotal 
fartyg om 2 400 ton brutto går i stor 
kustfart. 

En fördelning av handelsflottan på 
olika verksamhetsformer återges i tab. 
P. Till tabellen må anmärkas följande 
beträffande avgränsningen av de olika 
verksamhetsformerna. Linjefart fattas i 
inskränkt mening gällande fartyg som 
under större delen av året gått i regul
järtrafik och varit tillgängliga för all
mänheten för sändning av styckegods. 
Kontraktsfarten avser fartyg vilkas seg-
lation ägt rum på grund av sådant kon
trakt med viss avlastare, som binder 
redaren till tämligen regelbunden tran
sport av visst eller vissa varuslag och 
för en följd av resor eller viss längre 
tid. Kontraktsfarten omfattar icke far
tyg i malmfart eller i tankfart. Tramp
fart avser fartyg befraktade i öppna 
marknaden resa för resa. 

Av tab. P framgår, att det största ton

nageengagemanget för fartyg om 100 ton 
brutto och däröver år 1960 gällde tank
farten med 1,32 milj. registerton eller 
35 %. Att antalet tankfartyg i tankfart 
enligt tab. P icke är detsamma som an
talet tankfartyg enligt tab. O beror bl. a. 
på att ett par malmtankfartyg huvudsak
ligen gått i tankfart. Det bör också näm
nas att flera kyl- och frysfartyg går i lin
jefart och icke i kyl- och frysfart. Den 
näst största verksamhetsformen gällde 
linjefarten med 1,25 milj. ton eller 33 % 
av hela tonnaget, och här i dominerade 
oceanfarten med 0,98 milj. ton och där
näst följde annan europeisk fart. Malm
farten kom härnäst med 0,49 milj. ton 
och med oceanfart såsom det viktigaste 
sysselsättningsområdet. Övriga verksam
hetsformer — trampfart, kontraktsfart 
och kyl- och frysfart — är av mindre 
omfattning. 

För tonnaget om högst 99 registertons 
bruttodräktighet är trampfarten den vik
tigaste verksamhetsformen. 

Handelsflottans bemanning. Uppgifter 
över den i handelssjöfart använda, vid 
årets slut befintliga handelsflottans be
manning uppdelad på olika bemannings
kategorier meddelas i tab. 5. Det bör 
i detta sammanhang observeras att skol
fartygen ej ingår i handelsflottan. I frå
ga om de fartyg, som i kombination med 
handelssjöfart — och som således in
räknas i handelsflottan — användes för 
utbildningsverksamhet räknas till be
manningen endast de personer som er
fordras för fartygens användning som 
handelsfartyg. 

Den totala bemanningen i handels
flottan utgjorde år 1960 26 173 personer 
mot 25 571 år 1959. Bemanningen per 
fartyg och per 1 000 bruttoregisterton för 
fartyg av olika slag och storlek framgår 
av tab. Q. Bemanningen såväl per fartyg 
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Tab. Q. De i handelssjöfart vid 1960 års slut använda fartygens bemanning 

som per ton är i genomsnitt högre för 
passagerarfartygen — främst genom des
sas stora ekonomipersonal — än för öv
riga fartyg i samma storleksklass. Andra 
avvikelser från den genomsnittliga be
manningen för samtliga fartyg som här 
kan nämnas är tankfartygens och kylfar-
tygens relativt stora maskinpersonal. 
Jämväl användningen i olika geografisk 
fart inverkar på bemanningens storlek. 

Uppgifter har för år 1960 liksom för 
närmast föregående år även insamlats 
om antalet utlänningar anställda ombord 
på de svenska fartygen. Fullständiga 
uppgifter har endast erhållits beträffande 
besättningen på fartyg med en storlek 
över 300 bruttoregisterton. Totala an
talet anställda på nämnda fartyg ut
gjorde den 31 oktober 1960 22 432 per

soner. Av dessa var 7 686 eller 34 % ut
länningar, av vilka 479 var styrmän, 
692 maskinbefäl, 128 radiotelegrafister 
och 6 387 til lhörande övriga kategorier. 
En utförligare redogörelse för antalet ut
länningar på svenska handelsfartyg 
31/10 1960 har lämnats i Kommersiella 
Meddelanden nr 10—11 1962. 

Handelsflottans bränsleförbrukning. 
En översikt över handelsflottans 

bränsleförbrukning återfinnes i tab. R. 
Översikten omfattar även förbrukningen 
av bränsle för den del av handelsflottan 
som avförts under året. 

Förutom om handelsflottans bränsle
förbrukning insamlas även uppgifter om 
handelsflottans förbrukning av smörjme
del. I nedanstående uppgifter om smörj-
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Tab. R. Handelsflottans förbrukning av bränsle 
i ton år 1960 

medelsförbrukningen år 1960 ingår även 
under året avförda fartygs förbrukning. 

Världshandelsflottan 
Världshandelsflottan bestod den 1 juli 

nedannämnda år enligt »Lloyd's Register 

of Shipping» av följande antal och ton
tal fartyg med en dräktighet av 100 
bruttoregisterton och däröver enligt eng
elsk mätningsregel. 

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

Enligt dessa uppgifter utgjorde den 
svenska handelsflottan 1952 2,6 % och 
1961 2,9 % av världshandelsflottans 
bruttotonnage. För det svenska tank
tonnaget var motsvarande procenttal 2,6 
1952 och 3,1 1961. 
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B . Andra fartyg ä n handelsfartyg 

Tidigare ha r fiskefartyg, bogserfartyg, 
bärgningsfartyg och isbrytare inräknats 
i handelsflottan (se sid. 12), men dessa 
fartygsslag har 1951 (fiskefartygen) och 
1955 uteslutits ur denna. Fartyg med en 
nettodräktighet understigande 20 regis
terton har icke heller inräknats i han
delsflottan. F rån och med år 1959 har i 
enlighet med rekommendationer av För
enta Nationernas statistiska kommission 
medtagits vissa summariska uppgifter 
för andra fartyg än handelsfartyg. Upp
gifterna ha r erhållits ur den av sjöfarts
styrelsen utgivna Sveriges Skepplista. I 
tab. S redovisas beståndet av andra far
tyg än handelsfartyg den 31 december 
1960. 

Bland de sjutton större av stål byggda 
fiskefartygen ingår tre äldre fartyg 
byggda åren 1907—1908, varav en ång-
trålare om 231 ton. övriga fiskefartyg 
av järn eller stål är under åren 1959 
och 1960 nybyggda stålmotortrålare. 

Som isbrytare redovisas fartyg, som 
uteslutande nyttjas till isbrytning. 

I gruppen andra maskindrivna fartyg 
ingår bl. a. 24 tankfartyg om 789 ton 

Tab. S. Beståndet vid 1960 års slut av andra 
fartyg än handelsfartyg 

brutto och 15 motorseglare om 664 ton, 
samtliga med en dräktighet understi
gande 100 ton brutto. 
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C. Handelsflottans värde och inkomstförhållanden 

Ekonomiska uppgifter beträffande 
handelsflottan insamlas dels årsvis, dels 
kvartalsvis. Årsstatistikens uppgifter av
ser den svenska handelsflottans värde 
och bruttoinkomster under det att kvar
talsstatistikens uppgifter avser intäkter 
och kostnader i utlandet vid utrikes sjö
fart. I både årsstatistiken och kvartals
statistiken ingår dessutom intäkter intjä
nade med från utlandet förhyrda fartyg. 

Årsstatistikens uppgifter 

Uppgifterna över handelsflottans vär
de, som för redogörelseåret närmare 
specificeras i tab. 1 och 3, gäller försäk
ringsvärdet eller, då fartygen varit oför
säkrade eller ej försäkrade till sitt totala 
värde, deras uppskattade försäljnings
värde. Värdet per ton brutto fortsatte att 
sjunka något under å r 1960. Detta värde, 
beräknat för hela handelsflottan, utgjor
de 1960 1 593 kr per ton brutto mot 1 668 
kr 1959 (tab. T ) . Nedgången samman
hänger med att redarna i viss utsträck
ning sänkt fartygens försäkringsvärden. 

I tab. U redovisas värdet av tillkom
na och avförda fartyg fördelade på olika 
slag. Det kan till komplettering av ta
bellens siffror nämnas att av totala in
köpsvärdet av ti l lkomna nybyggda far
tyg, 682,4 mkr, föll 530,3 mkr på inom 
landet nybyggda fartyg. 

För de avförda fartygen redovisas be
träffande de försålda fartygen dessas 
försäljningsvärde. Detta värde är, såsom 
framgår av tabellen, lägre än fartygens 
försäkringsvärde. Särskilt lågt var vär
det per ton brutto för det försålda far
tygstonnaget i åldersgruppen 20 år och 
däröver. 

Tab. T. Handelsflottans uppgivna värde år 1960 

Den svenska rederinäringens fraktin
täkter år 1960 redovisas i tab. V. Total
intäkterna utgjorde 2 401 mkr (III) , var
av 2 204 mkr var intäkter intjänade med 
svenska fartyg och 197 mkr intäkter 
intjänade med från utlandet förhyrda 
fartyg. För dessa fartyg erlades till ut
landet en hyra om 96 mkr. I intäkterna 
ingår ej de hyresbelopp om 139 mkr, 
som svenska redare och förhyrare er
hållit för fartyg (både svenska och ut
ländska) uthyrda till svenska redare. 

Av de totala fraktintäkterna om 2 401 
mkr uppgick intäkterna i utrikes fart 
till 2 307 mkr (III A = I A + II A) och 
i inrikes fart till 94 mkr (III B = I B + 
II B) . I tab. V lämnas en detaljerad re
dovisning av fraktintäkternas fördel
ning på olika slag av fart (linjefart, 
t rampfart etc.) samt på godsfrakter och 
passageraravgifter. F rån och med år 
1960 medger det årsstatistiska materia
let att både de bruttofrakter som re
darna intjänar med egna fartyg och 
med från svenska redare förhyrda far
tyg kan fördelas på länder och fartom
råden samt på gods- och passagerare
avgifter (se tab. V och tab. 6) . Före 
1960 erhölls ej dylika uppgifter för 
svenska fartyg förhyrda av svenska re-
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Tab. U. Värdet av tillkomna och avförda fartyg år 1960 

Anm. Värde I avser försäkringsvärde eller, i enstaka fall, uppskattat försäljningsvärde, värde II 
inköps- resp. försäljningsvärde. 

dare eller förhyrare. Länderfördelade 
uppgifter erhålles däremot ej för de 
s. k. kryssningsintäkterna eller för de 
intäkter svenska redare intjänar i utlan
det med från utlandet förhyrda fartyg. 
De svenska rederiernas intäkter låg år 
1960 något högre än 1959 (2 401 mkr 
mot 2 223 m k r ) . Fördelningen av intäk
terna på utrikes och inrikes fart var 
i huvudsak oförändrad. 

Av tab. X framgår godsfrakternas och 
passagerarfrakternas fördelning på 
fartsområden. Fördelningen är för 1960 

ungefär densamma som för år 1959. Brut
tofrakter i både utrikes och inrikes fart 
med från svenska redare av svenska 
förhyrare förhyrda fartyg ingår från år 
1960 i tabellen. Dessa frakter avser i 
huvudsak godsfrakter (se tab. V I A 
3 a ) . Det kan nämnas att i det belopp 
som avser frakter mellan utrikes orter 
ingår ej blott frakter för fartyg insatta 
i trafik helt mellan utrikes orter utan 
även frakter för fartyg mellan Sverige 
och utlandet, tagna mellan olika härvid 
berörda länder. 



30 

Tab. V. Den svenska rederinäringens fraktintäkter under år 1960, mkr 

1 I tidshyra för dessa fartyg har till svenska rede
rier erlagts 138,8 mkr. Såsom framgår av tabellen in
går detta belopp ej i de svenska redarnas eller för-
hyrarnas intäkter. 

2 I tidshyra för dessa fartyg har till utlandet er-
lagts 95,6 mkr, varav 2,8 mkr avser hyror för fartyg, 
som för 3,6 mkr uthyrts till utlandet. 



31 

Tab. X. Bruttofrakternas fördelning på olika 
fartsområden år 1960 

1 1771,3 = 1 678,4 + 92,9 (se tab. V I A 3 a och 
I B). Bruttofrakter i både utrikes och inrikes fart 
med från svenska redare förhyrda fartyg ingår 
från år 1960, och avser i huvudsak godsfrakter. 

I tab. 6 redovisas bruttofrakterna i 
utrikes fart fördelade på länder och i 
tab. Y ett sammandrag av nämnda ta
bell. Redovisningen har från år 1960 
utvidgats till att omfatta svenska fartyg, 
som förhyrts av svensk förhyrare. 

Fraktintäkternas fördelning år 1960 
på trafikområden enligt fartygens hu
vudsakliga sysselsättning framgår av 
tab. Z, som till jämförelse även upptager 
tonnagets procentuella fördelning på 
samma områden. 

Enligt tab. Z inseglades år 1960 1 569 
mkr eller 72,7 % av bruttointäkterna i 
oceanfart. Därnäst i betydelse kom nord-
sjofarten. 

Tab. Y. Brattofrakter i utrikes fart åren 1959 och 1960 fördelade på olika länder 

a. Med egna fartyg 
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b. Med från svenska redare förhyrda fartyg 

I tab. Å redovisas brut tointäkterna 
fördelade på olika slag av verksamhet 
såsom linjefart, t rampfart osv. Tabellen 
visar att linjefarten är den utan jämfö
relse viktigaste verksamhetsformen med 
hälften av bruttointäkterna. Närmast 
följer tankfarten. Större delen av det 
svenska tankfartygstonnaget är uthyrt 
till utlandet varvid huvuddelen av in
täkterna erhålles som tidsbefraktnings-
hyror . 

I tab. Ä 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 ton brut

to. Av intäkterna i linjefart faller där
emot drygt tre fjärdedelar och av in
täkterna i trampfart inemot hälften på 
storleksgrupperna mellan 2 000 och 
10 000 ton brutto. 

Kvartalsstatistikens uppgifter 
Kvartalsstatistiken över intäkter och 

kostnader i utlandet vid utrikes sjöfart 
har utarbetats sedan början av år 1949. 
Syftet med denna statistik var att för
bättra det statistiska underlaget i de de
lar som utgör pr imärmater ial för sjö
fartsposterna i betalningsbalansen, även
som att inhämta uppgift om sjöfartsbe
talningarnas fördelning på olika valutor. 
Genom att införskaffa uppgifter för kor-
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Tab. Z. Handelsflottans bruttointäkter år 1960 fördelade på olika trafikområden 

1 För till utlandet uthyrda fartyg 

tare t idsperioder än ett år skulle ökad 
säkerhet vinnas vid de löpande beräk
ningarna av betalningsbalansen, vid 
upprät tandet av betalningsbalanser gent
emot olika länder och vid planeringen 
av handels- och valutapolitiken. I Kom
mersiella Meddelanden publiceras fort
löpande under avdelningen Statistiska 
Meddelanden regelbundet resultaten av 
denna statistik. 

Uppgifterna till kvartalsstatistiken 
omfattar under respektive kvartal i utri
kes sjöfart använda fartyg med en brut-
todräktighet om minst 450 registerton. 

Tab. Å. Handelsflottans bruttointäkter år 1960 
fördelade på olika slag av verksamhet 

Före 1958 avsåg uppgifterna fartyg om 
500 ton brutto och däröver. I tab. Ö har 
uppgifterna uppräknats att omfatta 
samtliga handelsfartyg i utrikes sjöfart. 
I tab. AA redovisas fraktintäkterna i ut
rikes fart år 1900 fördelade på fartyg 
cm 450 ton brutto och däröver, dvs. far
tyg, som ingår i kvartalsstatistiken, och 
fartyg understigande 450 ton brutto. Så
som framgår av tabellen bidrager far
tyg understigande 450 ton brutto med 
endast 2 % av bruttointäkterna i utri
kes fart. De för denna statistik inhäm
tade uppgifterna avser: 

1. samtliga bruttointäkter i utrikes 
fart samt tidsbefraktningshyror från ut
ländska befraktare, vilka under kvarta
let redovisats till vederbörande rederi 

2. kostnaderna i utlandet under kvar
talet, dvs. under kvartalet av rederiets 
agenter redovisade utbetalningar för 
kostnader i utlandet ävensom av rede
riet till utlandet erlagda tidsbefrakt
ningshyror. 

Såväl bruttointäkter som kostnader 
fördelas på de länder varifrån de här
rör respektive vartill de utbetalas (ut
om beträffande t idsbefraktningshyror) , 

3—611012. Sjöfart 1960 
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Tab. Ä. Handelsflottans fraktintäkter år 1960 fördelade på olika slag av verksamhet samt på fartyg 
i olika storleksgrupper 
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med angivande för varje sådan post av 
de olika myntslag vari de redovisas res
pektive regleras. 

Såsom framgått av det ovanstående 
skiljer sig årsstatistikens och kvartals
statistikens uppgifter i flera hänseen
den från varandra. I kvartalsstatistiken 
lämnas länderfördelade uppgifter även 
för fartyg förhyrda från utlandet. En 
viktig principiell skillnad är vidare att 
årsstatistikens uppgifter avser intäkter 
som svarar mot under respektive år ut
förda prestationer, under det att kvar
talsstatistikens uppgifter avser under 
kvartalet till respektive rederi redovisa
de inbetalningar. Bruttofrakterna i års-
resp. kvartalsstatistiken skall i princip 
sammanfalla för en längre period. (Se 
noter till tab. ö.) En annan skillnad är 
den att intäkterna i kvartalsstatistiken 
principiellt redovisas på de länder var
ifrån de erhållits, under det att i årssta
tistiken intäkterna däremot fördelas på 
de länder från respektive till vilka trans

porterna gått. Kvartalsstatistiken blir 
därför en statistik över betalningarnas 

Tab. Ö. Intäkter och kostnader i utlandet vid 
utrikes sjöfart samt överskott 1959—1961 

Samtliga fartyg, mkr 

1 Motsvarande belopp enligt årsstatistiken 1959 
2 136 mkr. 

2 Motsvarande belopp enligt årsstatistiken 1960 
2 307 mkr eller samma värde (se tab. V III A). 
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Tab. AA. Fraktintäkter i utrikes fart år 1960 med fartyg om 450 ton brutto och däröver och med 
fartyg under 450 ton brutto 

1 På uppgifterna från redarna anges namn och nationalitet på från utlandet förhyrda fartyg. Uppdel
ningen efter storlek har gjorts efter genomgång av utländska skeppslistor. 

fördelning på olika länder och ej över 
sjötransporternas länderfördelning, så
som fallet är med årsstatistikens in-
komstuppgifter. 

Enligt de pr inciper som gäller för re
dovisningen av intäkter och kostnader 
till kvartalsstatistiken skall i denna ej 
ingå »extraordinära» intäkter och kost
nader såsom intäkter av till utlandet för
sålt tonnage, kostnader för större repa
rationsarbeten, utgifter för köp och ny
byggnad av fartyg. 

I tab . ö redovisas intäkterna och kost
naderna samt överskotten kvartalsvis se
dan 1959.1 

Genom kvartalsstatistiken erhålles ett 
underlag för beräkningar av det s. k. 
sjöfartsnettot i bytesbalansen.2 I efterföl
jande tablå visas sambandet mellan över
skottet enligt kvartalsstatistiken och det 
s. k. sjöfartsnettot. 

Överskottet enligt kvartalsstatistiken 
är i tablån reducerat med ett belopp för 
sådana passageraravgifter i utrikes fart 
som beräknas ha erlagts i svenska kro
nor. Därmed erhålles det s. k. inseglings-
nettot. Sjöfartsnettot utgör summan av 
inseglingsnettot och ett belopp avseende 
utländska fartygs utgifter i Sverige. 

Inseglingsnettot respektive sjöfarts
nettot år 1960 och 1961 framgår av föl
jande tablå. 

Inplaceringen av sjöfartsnettot i bytes
balansen framgår av följande uppställning. 

1 I Kommersiella Meddelanden 1961, häfte 4 s. 187—190 och 1962, häfte 4 s. 272—273 redogöres 
närmare för resultaten av kvartalsstatistiken 1960 och 1961. 

2 I en artikel i Kommersiella Meddelanden 1959, häfte 9 s. 355—373 har problematiken beträffande 
det s. k. sjöfartsnettot närmare berörts. 
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Fraktmarknaden 

De sedan 1948 utförda fraktindexbe-
räkningarna avser två fraktindexserier, 
den ena omfattande trampfrakter i hu
vudsak mellan Sverige och utlandet och 
den andra tankfrakter för rena laster 
från Karibiska havet till England/Konti
nenten eller därmed jämförbara frakter.1 

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 t rävaror , pi tprops, 
pappersmassa samt järnmalm. 

Det är att observera att ovannämnda 
fraktindextal för tankfrakter belyser 
fraktutvecklingen endast för det tonnage 
som befraktas för en resa i taget. 

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

Tab. AB. Fraktmarknadens utveckling åren 
1959, 1960 och 1961 
Bas: 1948 = 100 

1 Se vidare Kommersiella Meddelanden 1952, häfte 2 s. 57—61. 
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D . De svenska fartygens utrikes sjöfart 

Uppgifter om den svenska sjöfarten 
på utrikes orter lämnas av fartygsre
darna. Ifrågavarande uppgifter omfattar 
svenska fartyg med en nettodräktighet 
av 20 registerton eller däröver till skill
nad från tullverkets i kapitel E behand
lade uppgifter över sjöfarten mellan 
Sverige och utlandet, vilka avser både 
svenska och främmande fartyg. En an
nan viktig skillnad ligger däri, att re
dareuppgifterna redovisar de särskilda 
fartygens resor från hamn till hamn i 
främmande land dels med last, dels i 
barlast, medan tullverksuppgifterna 
blott upptager de särskilda länder, från 
eller till vilka fartyget enligt inkom
mande resp. utgående fartygsanmälan 
medför last, eller ock, om fartyget an
kommer från eller avgår till utrikes ort i 
barlast, endast sista utklarerings- resp. 
första inklareringslandet. 

Primärmaterialet av uppgifter över de 
svenska fartygens resor på främmande 
länder bearbetas endast med vissa års 
mellanrum. Bearbetning av dessa upp
gifter verkställdes senast för år 1958, 
varvid resultaten publicerades i tab. 9 
och i texten på sid. 31—34 i berättelsen 
för samma år. 

Med avseende på de svenska transocea
na sjöfartslinjerna har från de i denna 
verksamhet under 1960 sysselsatta rede
r ierna erhållits följande redogörelser. Så
som transoceana räknas de linjer, som 
under året idkat sådan fart, som enligt 
kungl. kungörelsen den 3 juni 1960 an
gående befäl på svenska handelsfartyg 
m. ni. faller under oceanfart. 

Rederiaktiebolaget Transatlantic har 
under år 1960 i full utsträckning upp
rätthållit trafiken på sina linjer. 

Till Syd- och Ostafrika har med egna 
fartyg expedierats sammanlagt 40 lägen
heter med vilka utfraktats 5 447 stds 
hyvlat virke, lådbräder och snickerier. 
Av styckegods utfraktades 85 991 ton be
stående av bl. a. papper , papp, trämas
sa, wallboard, cement, träull, järn och 
stål, maskingods, kylskåp, kullagergods, 
bilar och bildelar, arsenik samt järn-
och trämanufaktur. 

Den hemgående trafiken omfattade 35 
lägenheter, med vilka fraktades 171 299 
ton, huvudsakligast kopra, frukt, vin, hu
dar, tobak, ull, asbest, flusspat, malm, 
koppar, oljekakor och barkextrakt. 

På linjen till Västafrika (Scandinavian 
West Africa Line) har med egna fartyg 
expedierats 20 utgående lägenheter med 
54 383 ton cement, asfalt, asbestproduk
ter, tändstickor, kött, fisk, öl, vin och 
spirituösa, papper, wallboard, bilar nia-
skingods, järn och stål m. m. samt 91 
stds hyvlat virke. Med 23 hemgående re
sor har t ransporterats 94 548 ton stycke
gods såsom kopra, kakaobönor, oljeka
kor, kli, kaffe, vegetabiliska oljor, olje-
fröer, ädelträ, sisalfibrer och malm. Tra
fiken har upprätthålli ts i samsegling 
med Det Bergenske Dampskibsselskab, 
Bergen och firma Fearnley & Eger, Oslo. 

Trafiken på Kanarieöarna har upp
rätthållits i kombination med Syd- och 
Västafrikalinjerna med 25 utgående lä
genheter som medfört 2 610 ton stycke
gods såsom papper, trämassa ni. ni. samt 
14 hemgående lägenheter med 656 ton 
tomater och potatis m. m. 

Till Australien och Nya Zeeland har 
med egna fartyg sammanlagt expedierats 
21 lägenheter, med vilka utfraktats 
103 972 ton styckegods såsom cement, 
trämassa, papper , papp , arsenik, kemi-
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kalier, konstgödningsämnen, wallboard, 
järnlegeringar, maskingods, kullagergods 
m. m. samt 2 927 stds t rävaror . På den 
hemgående linjen från Australien har 
expedierats 21 lägenheter medförande 
156 040 ton huvudsakligen ull, skinn, 
kött, malm, metaller, mineralier, spann
mål, socker och frukt. 

Liksom under tidigare år har den ut
gående trafiken på Sydafrika upprätt
hållits i samsegling med firma Wilh. 
Wilhelmsen, Oslo och den utgående tra
fiken på Australien och Nya Zeeland i 
samsegling med nämnda rederi och A/S 
Det östasiatiske Kompagni, Köpenhamn. 

Lasttrafiken på Nordamerikas ostkust 
har bedrivits i samsegling med AB Sven
ska Amerika Linien, varvid Transatlan
tic med 28 utgående lägenheter fraktat 
136 108 ton last bestående av trämassa, 
papper, papp , valstråd, granit, fönster
glas, järn, stål, wallboard, plywood in. m. 
Hemgående har 26 lägenheter medfört 
41 399 ton smörjoljor, maskingods, to
bak, t raktorer och bilar, bildelar, stål-, 
fartygs- och vitplåt, kemikalier, metal
ler m. m. samt dessutom 113 951 ton kol. 

På den reguljära förbindelsen Nord
amerikas västkust—Australien ha r un
der året i sydgående r iktning expedie
rats 15 lägenheter, med vilka fraktats 
16 201 stds t rävaror och 37 022 ton ke
mikalier, maskingods, smörjoljor, trä
massa, asbest m. m. I nordgående rikt
ning expedierades 13 lägenheter, med
förande 43 790 ton malm, ull, bly, järn 
och stålprodukter m. m. 

Aktiebolaget Svenska Ostasiatiska Kom
paniet upprätthöll under år 1960 trafiken 
på sina reguljära linjer som följer. 

Trafiken på Ostasien omfattade 26 ut
gående avseglingar från Sverige. Härut
över erbjöd samseglande skandinaviska 
rederier ett antal reguljära avseglingar, 

för vilka Kompaniet tjänstgjorde som 
agent. De huvudsakligaste exportartik
larna var papper , -wallboard, massa, ma
skingods, bilar, järnsvamp och tackjärn. 
Lastkomplettering intogs huvudsakligast 
i östersjö- och kontinenthamnar. 

Trafiken på Persiska viken omfattade 
17 avseglingar från Sverige och på Pa
kistan, Indien, Ceylon och Burma likale
des 17. Med Kompaniet samseglande 
skandinaviska rederier erbjöd ytterliga
re reguljära lägenheter till ovannämnda 
destinationer. Lasten utgjordes huvud
sakligen av papper , cellulosa, wallboard, 
plywood, trävaror, rayonull, stål, ma
skingods och bilar. Fartygen på dessa 
linjer tog även lastkomplettering i Nor
ge, Danmark, Finland och i kontinent
hamnar. 

På samtliga linjer har fartygen äv?n 
tagit last till hamnar i Röda havet. 

Den hemgående trafiken omfattade 23 
avseglingar från Ostasien, 15 avseglingar 
från Indien, Pakistan, Ceylon och Bur
ma samt 6 avseglingar från Persiska vi
ken. Fartygens laster utgjordes huvud
sakligen av mangan-, järn- och krom
malm, teak- och ekvirke, ris, jute och ju
teväv, vegetabiliska oljor, oljekakor, 
gummi, latex, hampa, te, bomull, hudar, 
skinn, kryddor, konserver samt textil-
och porslinsvaror. 

Linjetrafik mellan USA:s gulf hamnar 
och ostkust och Ostasien via Suez samt 
åter till USA via Panama upprätthölls 
under året i samsegling med ett engelskt 
rederi . 

Aktiebolaget Svenska Amerika Linien 
har under år 1960 med passagerarefar
tygen »Gripsholm» och »Kungsholm» 
upprätthålli t den reguljära trafiken mel
lan Göteborg och New York med 12 väst-
gående och lika många östgående resor. 
Bremerhaven, Köpenhamn och Halifax 
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har även anlöpts vid en del tillfällen. 
Med lastfartygen har trafiken upp

rätthållits i full utsträckning. 
I trafiken på Kanada och Stora Sjö

arna har expedierats 32 västgående och 
34 östgående seglingar. Lasten bestod 
bl. a. av pappersmassa, wallboard, järn 
och stål i västgående r iktning och nic-
kelcoppermatte, metaller, asbest och 
stålplåt i östgående riktning. 

Den reguljära förbindelsen mellan 
Skandinavien och Nordamerikas ost
kust har trafikerats i samsegling med 
Rederi AB Transatlantic. Svenska Ame
rika Linien hade 43 västgående segling
ar där lasten bestod av pappersmassa, 
papper , järn och stål, wallboard och 
styckegods. I östgående riktning avgick 
27 lägenheter med kol och styckegods. 

Skandinavien /Kontinenten—Förenta 
staternas sydatlant- och gulf hamnar samt 
Cuba och Mexico och retur har bolaget 
trafikerat i samsegling med Firma Wilh. 
Wilhelmsen i Oslo. För linjens räkning 
avgick 25 västgående och 24 östgående 
lägenheter. De viktigaste varuslagen ut
gjordes på de västgående resorna av 
papper, pappersmassa, wallboard och 
fönsterglas samt på de östgående av 
spannmål, fodermedel, bomull och me
taller. 

I trafiken från Kanadas ostkust och 
St. Lawrencefloden till Förenta stater
nas gnlfhamnar, Cuba och Mexico har 
under 1960 avgått 15 sydgående och 14 
nordgående lägenheter. De sydgående 
fraktade papper, asbest, potatis, malt e t c , 
medan de nordgående medförde svavel, 
fruktkonserver, metaller, socker m. m. 

Rederiaktiebolaget Nordstjernan. Un
der 1960 upprätthölls rederiets ordinarie 
linjetrafik i full utsträckning mellan Sve
rige/Kontinenten och transoceana län
der samt på Fjärran Östern-linjen. 

Brasilien och La Plata-länderna trafi
kerades av 50 utgående och 50 hemgåen
de lägenheter. De viktigaste varuslagen 
utgjordes på de utgående resorna av 
pappersmassa, papper, järn- och stålpro
dukter, kemikalier och maskingods samt 
på de hemgående av spannmål, kaffe, 
oljekakor, kött, färsk frukt, hudar , ull, 
oljeväxter och vegetabiliska oljor samt 
konserverad och torkad frukt. 

Curacao, Venezuela, Colombias atlant-
kust, Centralamerikas västkust och norra 
pacific-kusten. De 34 utgående resorna 
på denna linje fraktade bl. a. papper , 
urea, järn- och stålprodukter, maskin
gods, livsmedel, wallboard, glas, ply
wood, pappersmassa medan de 31 hem
gående medförde bl. a. konserver, spann
mål, färsk frukt, borax, bormineral, kaf
fe, koppar och zink. 

Venezuela, Colombias pacifickust, 
Ecuador, Peru och Chile besöktes av 28 
utgående resor med i huvudsak papper , 
pappersmassa, livsmedel, wallboard, järn-
och stålprodukter, maskingods, cement. 
Med 28 hemgående resor fraktades bl. a. 
malmer, färsk frukt, chilesalpeter, kaffe 
och bomull. 

Persiska viken, Främre och Bortre In
dien, Singapore, Hongkong och Japan. 
De 17 östgående resorna fraktade huvud
sakligen spannmål, bomull, rågummi, as
falt och dadlar. I västlig riktning medför
de 17 resor bl. a. palmoljor, te, maskin-
gods, porslin, textilier, grönsaker, järn 
och stålprodukter, t immer m. m. 

Stockholms Rederiaktiebolag Svea ut
förde under år 1960 mellan Förenta sta
ternas ostkust och Sydamerikas ostkust 
9 nordgående och 8 sydgående resor. 
Fartygen har huvudsakligast lastat styc
kegods i USA men har även under höst
månaderna skeppat kvantiteter potatis i 
kylruni till Uruguay och Argentina. 
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Nordgående har fartygen, liksom tidiga
re, erhållit ull, hudar , quebracho ni. m. 
från Argentina samt kaffe, kakao och 
styckegods från Brasilien. 

Under 1960 har rederiet liksom före
gående år upprätthåll i t trafik på linjen 
USA—Portagal/Medelhavet. Fartygen har 
under året utfört 11 östgående och 11 
västgående resor. De östgående skepp-
ningarna har till största delen bestått av 
styckegods, varvid även ingått såväl kyl-
som fryslaster. Fartygen har västgående 
från Italien erhållit frukt, konserver 
o. dyl. samt från nordafrikanska ham
nar säd och kork och från Spanien oli
ver och olivolja. Några smärre part ier 
kastanjer som kylrumslaster har erhål
lits från italienska hamnar. 

Linjen Sydamerika—Eire/Kontinen
ten och re tur har även under 1960 trafi
kerats med bolagets fartyg, vilket skett 
under en följd av år i samsegling med 
Rederi AB Fredrika, Stockholm. Farty
gen har utfört 7 sydgående samt 6 nord
gående resor. I Sydamerika har fartygen 
lastat bulklaster av oljekakor och kli till 
ir ländska hamnar samt kött och stycke
gods till kontinenthamnar. Under frukt-
säsongerna i Argentina och Brasilien har 
fartygen medfört såväl apelsiner som 
päron och äpplen till olika hamnar på 
Ir land och Kontinenten såsom kylrums-
last. 

Under sommaren 1960 utfördes en del 
reguljära skeppningar med bananer från 
Kanarieöarna till Dublin/Liverpool. Bo
laget deltog, liksom tidigare år, i trafi
ken mellan Valenciadistriktet och Kon
tinenten samt Storbritannien under apel
sinsäsongen november—april . 

Salénrederierna. Bolagets fartyg har 
under år 1960 sysselsatts i reguljär kyl-
fart med transport huvudsakligen av 
frukt från Syd- och Centralamerika/ 

Västindien till nordeuropeiska hamnar 
och Skandinavien samt från Västafrika 
och Kanarieöarna till England/Konti
nenten och Skandinavien. Vidare ha r 
ifrågavarande fartyg transporterat las
ter av huvudsakligen frukt från Syd
amerikas ostkust till Europa. 

Rederiaktiebolagen Disa och Poseidon 
har i samsegling med Svenska Orient Li-
nien under år 1960 upprätthåll i t regul
jär godstrafik mellan Kanadas och USA:s 
ostkust och Brasilien, Argentina och 
Uruguay. I denna trafik ha r Rederiak
tiebolaget Disas och Rederiaktiebolaget 
Poseidons fartyg gemensamt utfört 11 
sydgående och 11 nordgående resor. 

Dessutom har Rederiaktiebolaget Disa 
och Rederiaktiebolaget Poseidon i sam
segling med Société Navale Delmas-Viel-
jeux, Paris, under 1960 upprätthålli t re
guljär trafik från den europeiska konti
nenten till hamnar i Röda havet samt 
Brittiska Östafrika. Under året har med 
eget tonnage 8 sådana resor expedierats. 

Svenska Orient Linien har under 1960 
på sin linje Nordeuropa—Levanten och 
åter expedierat 98 utgående samt 96 
hemgående lägenheter. 

På linjen Sydamerika—Medelhavet 
och vice versa utfördes under året 11 
sydgående och 12 nordgående resor. 
Trafiken har upprätthållits i samsegling 
med Greek South American Line, Pi-
reus. 

Svenska Orient Linien har under 1960 
upprätthålli t regelbunden trafik mellan 
Nordamerikas ostkust och Sydamerikas 
ostkust. På denna linje har rederiets far
tyg under året utfört 7 resor i sydgåen
de r iktning och 9 i nordgående riktning. 
Trafiken har upprätthållits i samsegling 
med Rederiaktiebolaget Disa. 
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Kyltransportföretaget AB Atlanttrafik 
— i vilket Broströmsrederier och Trelle
borgs Ångfartygs AB deltager med ton
naget — sysselsatte under året huvud
sakligen kylflottan genom tidsbefrakt-
ning och i kontraktsfart på den interna
tionella kyllastmarknaden. 1960 påbörja
des en linjetrafik mellan Australien samt 
USA:s och Kanadas ostkust/Stora sjöar
na. Linjen benämns Atlanttrafik Express 
Service och administreras liksom Atlant-
trafiks övriga trafik inom Svenska Orient 
Liniens organisation. 

Under 1960 expedierades 4 resor till 
Australien och 2 resor från Australien. 

Thorden Lines expedierade under 1960 
på linjen Sverige/Danmark—VSA:s ost
kusthamnar 41 utgående och 42 hemgå
ende lägenheter. 

Från Skandinavien skeppades inalles 
60 949 ton styckegods, inkluderande kyl-
och frysgods, samt 255 passagerare. 

Till Skandinavien transporterades in
alles 201 298 ton kol och styckegods samt 
263 passagerare. 

Rederiaktiebolaget Fredrika utförde 
mellan Sydamerikas ostkust och Förenta 
Staternas ostkust 10 nordgående resor 
med styckegods, frukt, kött, kaffe och 
kakao samt 10 sydgående resor med styc
kegods. 

På linjen Sydamerika—Irland/Konti
nenten expedierades 4 sydgående resor 
med styckegods och 4 nordgående resor 
med oljekakor (pollards, expellers), kött 
och/e l ler frukt. 

Trafiken på linjen USA—Portugal/Me
delhavet upprätthölls med 11 ostgående 
och 10 västgående lägenheter med last 
av styckegods i båda r iktningarna. 

Gorthons rederier ha r under år 1960 
utfört 3 sydgående och 3 nordgående re

sor på linjen Medelhavet—Sydamerika 
samt på linjen Kanarieöarna—Skandina
vien 15 nordgående lägenheter. 

Rederiaktiebolaget Svenska Lloyd har 
förutom den europeiska linjetrafiken un
der år 1960 bedrivit transocean linjetra
fik mellan Förenta staternas ostkust och 
Sydamerikas ostkust i samsegling med 
rederiaktiebolagen Svea och Fredrika, 
varvid med bolagets fartyg utfördes 5 
sydgående och 5 nordgående resor. 

And. Smith Rederiaktiebolag har under 
år 1960 tillsammans med Rederiaktiebo
laget Ragne, Västervik, bedrivit linjefart 
mellan Skandinavien/UK och St. Law
rence/Stora Sjöarna. 

Trafiken har under året upprätthål
lits med rederiets egna fartyg, vilka ut
fört 9 västgående och 9 östgående resor. 

Rederiaktiebolaget Ragne har under år 
1960 på Svenska Chicago Linjen, som 
bolaget driver i samsegling med And. 
Smith Rederi AB, Stockholm, med egna 
och tidsbefraktade fartyg utfört 11 öst
gående och 11 västgående resor mellan 
Skandinavien/UK och St. Lawrence/Sto
ra Sjöarna. 

Aktiebolaget Transmarin har utöver 
trafiken på Främre Medelhavet under år 
1960 på linjen Kontinenten/Storbritan
nien—Levanten expedierat 41 utgående 
och 42 hemgående lägenheter. 

Rederiet har under året skeppat unge
fär 10 % av den från norrlandshamnar 
till hamnar på USA:s norra atlantkust 
exporterade cellulosakvantiteten. Hem
gående laster har huvudsakligen utgjorts 
av kol, skrot och svavel. 

Rederiaktiebolagen Helsingborg och 
Sirius har under år 1960 på linjen mel
lan Australien och Fjärran östern (Aus-
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tralia-West Pacific Line) expedierat 18 
nordgående och 18 sydgående lägenhe
ter. Trafiken har upprätthåll i ts i samseg
ling med tio australiska, engelska, hol
ländska och japanska rederier. 

Walleniusrederierna utförde i västgå-
ende r iktning på linjen skandinaviska 
och västeuropeiska hamnar—Förenta 
staternas och Kanadas ostkuster 34 re
sor samt till St. Lawrence Seaway och 
Stora Sjöarna 25 resor. I östgående rikt
ning expedierades 34 resp. 24 resor. 

Lasterna till USA, Kanada och Stora 
Sjöarna har huvudsakligen utgjorts av 
oemballerade bilar samt har fartygen vid 

enstaka tillfällen kompletterat med styc
kegods. Hemgående laster har utgjorts 
av bilar och traktorer, maskin- och styc
kegods, elektroder, stål, asbest, talg, kol 
och spannmål. 

Rederiaktiebolaget Rex expedierade 
under år 1960 ca 2 seglingar i månaden 
på linjen Sverige—USA:s ostkusthamnar. 
Utlasterna har till största delen bestått 
av oemballerade bilar för vilka transpor
ter specialkonstruerade fartyg användes. 
Hemgående laster från de amerikanska 
hamnarna har varit bilar, allmänt styc
kegods samt i viss utsträckning bulklas-
ter såsom kol. 
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E. Utrikes och inrikes fartygstrafik 

Statistiken över fartygstrafiken mellan 
Sverige och utlandet grundar sig på upp
gifter från tullverket och omfattar så
väl svenska som utländska fartyg i han
delssjöfart med en nettodräktighet av 20 
registerton och däröver. Med avseende 
på de meddelade uppgifterna rörande 
de deltagande fartygens antal och ton
nage bör märkas, att det här genomgå
ende gäller verkställda resor och att 
samma fartyg följaktligen ofta ingår i 
summorna flera gånger. 

Till och med år 1957 liar fartygs
trafiken mellan Sverige och utlandet re
dovisats uppdelad på dels närtrafiken 
över öresundshamnarna och färjtrafiken 
över Trelleborg, dels övrig sjöfart. I den 
sistnämnda har då även ingått annan 
passagerarfartygstrafik mellan Sverige 
och utlandet än den nämnda trafiken 
över öresundshamnarna m. m. Från och 
med år 1958 har redovisningen omlagts 
så att all passagerarfartygs- och färjtra-
fik sammanförts till en grupp. Denna 
redovisas i tab. 8 i tabellbilagan, varvid 
de olika linjerna specificerats med an
givande även av de deltagande fartygens 
nationalitet. I övriga tabeller i tabellbi
lagan över sjöfarten mellan Sverige och 

utlandet, tab. 7, 9 och 10, ingår endast 
lastfartyg. 

Såsom framgår av tab. AC ökade tra
fiken av lastfartyg mellan Sverige och 
utlandet under 1960. Färj- och passage
rarfartygstrafiken uppvisade en fortsatt 
och betydande ökning. 

Nationalitetsfördelningen av de fartyg 
som gått i fart mellan Sverige och ut
landet redovisas i tab. 7 och 8, ur vilka 
vissa uppgifter återges i tab. AD. Be
träffande lastfartygen har den svenska 
andelen av det inklarerade tonnaget 
gått ner från 35 % år 1959 till 33,7 % å r 
1960. Av det främmande fartygstonnaget 
intager det västtyska främsta rummet 
med 16,9 %, närmast följt av norskt och 
engelskt tonnage med 13,5 respektive 
10,1 '/c 

Den svenska andelen av det inklare
rade färj- och passagerarfartygstonna
get ökade från 37,5 % 1959 till 38,0 % år 
1960. Danskt tonnage svarar för en stör
re andel än svenskt tonnage, nämligen 
38,7 Ve, därefter kom västtyskt, östtyskt 
samt finskt och norskt tonnage. 

För sjöfarten med lastfartyg mellan 
Sveriges särskilda tulldistrikt och ut
landet redogöres i tab. 10. På grundval 

Tab. AC. Fartyg i direkt fart mellan Sverige och utlandet år 1960 
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Tab. AD. I direkt fart inklarerade fartyg efter nationalitet år 1960 

Tab. AE. I utrikes sjöfart ankomna och avgångna lastfartyg fördelade på olika grupper av 
tulldistrikt år 19601 

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

2 Haparanda—Gävle omfattar följande tulldistrikt: Haparanda, Luleå, Piteå, Skellefteå, Umeå, 
Örnsköldsvik, Härnösand, Sundsvall, Hudiksvall, Söderhamn, Gävle. 

Uppsala—Örebro omfattar följande tulldistrikt: Uppsala, Västerås, Eskilstuna, Köping, Örebro. 
Södertälje—Visby omfattar följande tulldistrikt: Södertälje, Nyköping, Norrköping, Västervik, Oskars

hamn, Kalmar, Visb3r. 
Karlskrona—Trelleborg omfattar följande tulldistrikt: Karlskrona, Ronneby, Karlshamn, Sölvesborg, 

Åhus, Simrishamn, Ystad, Trelleborg. 
Malmö—Hälsingborg omfattar följande tulldistrikt: Malmö, Landskrona, Hälsingborg. 
Halmstad—Strömstad (utom Göteborg) omfattar följande tulldistrikt: Halmstad Falkenberg. Var-

berg Uddevalla Lysekil Strömstad. 
Linköping—Kristinehamn omfattar följande tulldistrikt: Linköping. Motala. Jönköping Lidköping, 

Karlstad Kristinehamn. 



46 

Tab. AF. Direkt och kombinerad sjöfart med lastfartyg mellan Sverige och olika viktigare länder 
åren 1958—1960 

av denna tabell meddelas i tab. AE en 
sammanställning, som visar fartygstra
fiken på olika geografiska områden 
(grupper av tul ldistr ikt) . Det bör an
märkas, att i förevarande redovisning 
för varje tulldistrikt medräknas icke 
blott resor direkt mellan distriktet och 
utlandet utan även, beträffande lastfö
rande fartyg, resor till och från utlan
det via annat distrikt. Det i berörda tra
fik ankomna och avgångna tonnaget upp
gick år 1960 till sammanlagt 48,3 milj. 

ton netto, varav Göteborg, Stockholm 
och Malmö tillsammans svarade för 22,3 
milj. ton netto eller 46,3 %. 

Hur färj- och passagerarfartygstrafi
ken mellan Sverige och utlandet för
delar sig på olika tulldistrikt framgår 
av tab. 8. Omkring 3/4 av denna trafik 
eller 17,1 milj. ton netto hänför sig till 
närtrafiken över öresundshamnarna. 

Beträffande sjöfarten med lastfartyg 
mellan Sverige och olika främmande 
länder år 1960 meddelas detaljerade upp-
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Tab. AG. Det i sjöfart mellan Sverige och olika viktigare länder använda lastfartygstonnagets för
delning efter nationalitet åren 1958—1960 

gifter i tab. 9, av vilken ett sammandrag 
för viktigare länder återges i tab. AF. 
Uppgifterna avser ankomna och avgång
na svenska och utländska fartyg i såväl 
direkt fart mellan Sverige och respek
tive länder som kombinerad fart mellan 
olika främmande länder i anslutning till 
den direkta farten. Av sammandraget 
framgår, att ifrågavarande trafik om
fattade ett tonnage av 44,1 milj. ton 
netto år 1960 mot 39,9 milj. ton netto un
der 1959. Angivna tonnagemängd hän
förde sig med 61,3 % till europeiska 
länder (1959 59,6 % ) , bland vilka Stor
bri tannien kom i främsta rummet med 
G,l milj. ton. Därefter kom Västtyskland 
och Nederländerna med 4,6 resp. 4,4 

milj. ton. Utanför Europa uppvisade 
Förenta Staterna den största tonnagesiff
ran. 

På europeiska länder ökade trafiken 
med 13,6 %, varvid ökning noteras för 
trafiken bl. a. på Sovjetunionen, Stor
britannien, Västtyskland och Belgien. I 
fråga om de utomeuropeiska världsdelar
na ökade trafiken på Amerika med 8,3 %, 
på Asien med 3,9 % och på Afrika med 
3,3 %. 

På grundval av tab. 9 har för vikti
gare länder uträknats i vilken omfatt
ning sjöfarten ombesörjts dels av svens
ka fartyg, dels av respektive lands egna 
fartyg, dels av annan nations fartyg, var
vid medtagits såväl den direkta farten 
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Tab. AH. Storleks- och nationalitetsfördelning av de år 1960 utklarerade lastfartygen 

som den kombinerade, dvs. fart med an-
löpning av utländsk mellannamn. Re
sultaten anges i tab. AG. 

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

I tab. AH redovisas en sammanställning 
över storleks- och nationalitetsfördel
ningen av fartygen i handelssjöfart mel
lan Sverige och utlandet. Ser man till 
antalet fartyg faller mer än två tredje
delar av dessa på storleksgrupperna un
der 500 ton brutto under det att tonnaget 
till väsentlig del kommer på de största 
fartygsstorlekarna. Redovisningen av 
tonnaget på de mest betydande nationa
liteterna visar bl. a. att i vissa av de 

mindre fartygsstorlekarna västtyskt och 
nederländskt tonnage svarar för större 
andelar av respektive gruppers tonnage 
än svenskt tonnage. I de större storle
karna intager däremot det svenska ton
naget i regel främsta rummet. 

Såsom ovan nämnts redovisas passa
gerarfartygs- och färjtrafiken mellan 

Tab. AI. I reguljärtrafik ankomna passagerar
fartyg och färjor samt passagerarantal år 1960 
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Tab. AK. Fartygstrafiken i hamnar och lastageplatser åren 1958—1960 

Sverige och utlandet i tab. 8. Ett sam
mandrag av denna trafiks fördelning på 
olika viktigare länder meddelas i tab. 
AI. I sistnämnda tabell redovisas även 
en sammanställning av uppgifter — del
vis uppskattade — om antalet medförda 
passagerare i denna trafik år 1960. 

Fartygstrafik redovisas även i inhäm

tade uppgifter rörande sjöfarten i rikets 
hamnar, lastageplatser och kanaler. I 
denna statistik ingår endast hamnar, las
tageplatser och kanaler med av sjöfarts
styrelsen fastställd taxa. Statistiken av
ser fartyg om 10 ton netto och däröver 
(se tab. AK och tab. 11—13). 

Tab. AL. Lossade och lastade varor samt ankomna och avgångna fartyg i de största 
hamnarna och lastageplatserna åren 1958—1960 

Anm. I uppgifterna om varutrafiken ingår år 1958 även färjgods i 1959 och 1960 års uppgifter 
är däremot färjgodset exkluderat. 

1 Inkl. frihamnen. — 2 Inkl. lastageplatser inom hamnområdet. — 3 Inkl. Råå osh Kopparverks-
hamnen. — 4 Se sid. 11 andra spalten samt tab. 15 och 16. 

4—611012. Sjöfart 1960 
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Tab. AM. Fartygs- och varutrafiken på de större kanalerna åren 1959 och 1960 

Uppgifterna avser fartyg om 10 nettotons dräktighet och däröver. 

1 Fartygstrafiken avser såväl kanalsträckan (Vänersborg—Ström) som farledssträckan (Ström— 
Göteborg) men varutrafiken endast kanalsträckan. 

2 Exkl. timmerflottar. 

Uppgifter angående den totala fartygs
trafiken i de större svenska hamnarna 
under de senaste åren meddelas i tab. 
AL. I fråga om fartygstrafiken intages de 
främsta platserna av Göteborg, Hälsing
borg, Malmö och Stockholm. 

Tab. AN. Trafik av främmande fartyg i svensk 
kustfart år 1960 

Fartygstrafiken på de större kanaler
na redovisas i tab. 17 och tab. AM. 

Främmande fartygs deltagande i 
svensk kustfart redovisas i tab. AN. An
talet resor mellan svenska hamnar ut
förda av främmande fartyg, som 1959 
uppgick till 130, minskade under 1960 till 
125. Det sammanlagda nettotonnaget pa 
fartygen sjönk från l l 2 052 ton 1959 till 
80 126 ton 1960. Enligt verkställda be
räkningar utgör de med främmande far
tyg i svensk kustfart t ransporterade 
godskvantiteterna 1960 ca 125 000 ton, 
eller ca 2 % av godsmängden i inrikes 
fart. En utförligare redogörelse för 
främmande fartygs deltagande i svensk 
kustfart år 1960 har lämnats i Kommer
siella Meddelanden 1961, nr 5. 
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F. Utrikes och inrikes varutrafik 

I kap. E redogöres på grundval av 
från tullverket erhållna uppgifter för 
sjöfarten mellan Sverige och utlandet 
med avseende på fartygstrafiken. Tull
verkets sjöfartsstatistiska primärmaterial 
utvidgades år 1955 med uppgifter om 
kvantitet och slag av last som fartyg i 
utrikes fart intager eller lossar i Sveri
ge. Uppgifter om från utlandet lossade 
respektive till utlandet lastade varor er-
hålles även från hamnar och lastageplat-
ser, den s. k. hamnstatistiken (tab. 15 

och 16). Endast de hamnar och lastage-
platser för vilka avgiftstaxa fastställts 
av sjöfartsstyrelsen ingår emellertid i 
denna statistik. En del hamnanlägg
ningar såsom några större oljedepåer, 
belägna bl. a. alldeles utanför hamnom
rådena, samt vissa industriföretags kajer 
och hamnar av andra slag har ej sådan 
taxa och ingår därför ej i hamnstati
stiken. Detta medför att hamnstatisti
kens uppgifter om i utrikes sjöfart los
sade varor — i synnerhet mineraloljor 

Tab. AO. Varutrafiken på fartyg mellan Sverige och utlandet år 1960, 1000 ton 

A. Lossade varor 

Anm. Uppgifterna för de specificerade varuslagen 
avser endast kvantiteter som lossats eller intagits 
såsom ensartad last. Varukoder enligt SITC/Rev. 
har utsatts inom parentes. 

B. Lastade varor 

1 I fartygen intagen last bestående uteslutande 
av två eller flera produkter frän sågverks-, massa-
eller pappersindustrin (inkl. props och timmer). 
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Tab. AP. Varutrafiken på fartyg mellan Sverige och utlandet år 1960 fördelad efter fartygens 
nationalitet och viktigare varuslag 

— ej är fullständiga. Färjtrafiken, vil
ken tidigare ingått i kvantitetsuppgifter
na i hamnstatist iken, särredovisas från 
och med år 1959. 

F rån och med år 1959 har såsom 
nämnts på sid. 11 en ny varuförteckning 
införts i hamnstatistiken. I de detalje
rade uppgifterna för varje hamn i tab. 
15 och 16 fördelas varuslagen efter den
na varuförteckning, vilken som bilaga 
fogats till tabellerna. Varuslagen i hamn
statistiken kan även i viss utsträck
ning grupperas efter den av Förenta 
Nationerna rekommenderade varuno-
menklaturen, Standard International 
Trade Classification (SITC) med de 
ändr ingar som genomfördes år 1960 
(SITC/Rev.) och vissa varukategorier 
enligt en av Inland Transport Committee 
i december 1960 antagen varuförteck
ning för transportstatist iken i Europa. 

Statistiken över varutrafiken med far
tyg enligt tullverkets uppgifter lämnar 
en mer schematisk fördelning på olika 
varuslag. Såsom framgår av tab. AO skil
jer man i denna statistik på »ensartad» 

respektive »blandad» last. Den förra 
specificeras på ett 25-tal varugrupper, i 
tab. AO sammanförda till ett tiotal va
rugrupper . Såsom blandad last angives 
last bestående av flera olika godsslag 
såsom t. ex. styckegods. En särskild 
grupp blandad last ha r tillskapats hu
vudsakligen för de norr ländska lastage-
platserna där skogsindustriprodukter av 
olika slag ofta lastas samtidigt i samma 
fartyg. Under rubriken blandad last kan 
således ingå varuslag specificerade un
der ensartade varuslag då de lossats eller 
tagits ombord til lsammans med andra va
ruslag. De under de olika ensartade va
ruslagen angivna kvantiteterna är där
för att betrakta som minimikvantiteter. 

Totalt lossades i svenska hamnar år 
1960 från fartyg i utrikes fart 24,3 milj. 
ton varor, vilka till något mer än 2 /3 
utgjordes av bränslen. Samtidigt lastades 
18,2 milj. ton varor, bland vilka järn
malm och skogsindustriprodukter domi
nerade. 

Av tab. AP framgår hur den utrikes 
varutrafiken fördelar sig på olika na-
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Tab. AQ. Varutrafiken på fartyg år 1960 
I Varutrafiken på fartyg mellan Sverige och utlandet år 1960 fördelad på varukategorier och tulldistriktsområden 

1 Varukategorier enligt ITC:s »Condensed Classification». 2 Varukoder enligt SITC/Rev. utsatta inom parentes 
efter varurubrikerna. 3 Härav har 0,1 milj. ton passerat Trollhätte kanal i uppgående trafik. 4 Härav har 0,0 
milj. ton passerat Trollhätte kanal i nedgående trafik. 5 Områdenas omfattning framgår av noter till tab AE. 

Anm. 
Totalsummorna samt summorna för tulldistriktsområden för lossade och lastade varor enligt uppgifter erhållna 

från fartygsanmälningarna. 
Totalsummorna samt summorna för tulldistriktsområden för stenkol och koks samt mineraloljor enligt uppgifter 

erhållna från fartygsanmälningarna. 
Övriga rader enligt hamnstatistiken med följande tillägg. 
1. Lossade varor 

Malmer, skrot och metaller e tc : + 0,3 totalt, härav 0,1 på Göteborg och 0,1 på Linköping—Kristinehamn 
övrigt: + 0,1 totalt och på Linköping—Kristinehamn 

2. Lastade varor 
Trävaror; + 0,1 totalt och på Linköping—Kristinehamn 
övrigt: + 0,3 totalt (pappersmassa + 0,2, papper och papp + 0,1), därav 0,1 på Göteborg (pappersmassa) 

och 0,2 på Linköping—Kristinehamn (0,1 pappersmassa och 0,1 papper och papp). 



54 

I I Den inrikes varutrafiken på fartyg år 1960 fördelad på varukategorier och tulldistriktsområden 

1 Varukategorier enligt ITC:3 »Condensed Classification». 2 Varukoder enligt SITC/Rev. utsatta inom parentes 
efter varunibrikerna. 3 Härav har 0,1 milj. ton lossats ovanför Trollhätte kanal. 4 Områdenas omfattning fram
går av noter till tab AE. 
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I I I Den utrikes och inrikes varutrafiken på fartyg år 1960 fördelad på tulldistriktsområden 

1 Härav har 0,1 milj. ton passerat Trollhätte kanal i uppgående trafik. 2 Härav har 0 2 milj. ton passerat 
Trollhätte kanal i uppgående trafik. 3 Härav har 0,0 milj. ton passerat Trollhätte kanal i nedgående trafik. 
4 Härav har 0,0 milj. ton passerat Trollhätte kanal i nedgående trafik. 5 Områdenas omfattning framgår av noter 
till tab AK. 

tioners fartyg. Av de totalt lossade va
rorna kom 35,1 c/c och av de totalt 
lastade varorna gick 39,0 % med svens
ka fartyg. Därnäst i betydelse beträffan
de såväl lossade som lastade varor kom 
västtyska fartyg. Över hälften av kvanti
teterna blandad last, dvs. huvudsakligen 
styckegods samt såsom ensartad last om-
bordtagen pappersmassa, papp och pap
per, t ransporterades med svenska fartyg. 

I tab. AQ I fördelas den utrikes varu
trafiken på fartyg år 1960 på varukate
gorier enligt en av Inland Transport 
Committee antagen varuförteckning för 
transportstatistiken i Europa och på 
geografiska områden. Uppgifterna i den
na tabell grundar sig både på den via 
tullverket erhållna varustatistiken och 
på hamnstatistiken. Uppgifterna beträf
fande stenkol och mineraloljor, för vilka 
varuslag hamnstatistiken är ofullstän

dig, har hämtats från varustatistiken. I 
övrigt bygger tabellen i huvudsak på 
hamnstatistiken, vilken ger en mer de
taljerad varuredovisning. (Se vidare no
ter till tabellen). 

I hamnstatistiken redovisas även den 
inrikes varutrafiken. Uppgifterna är dock 
ofullständiga, särskilt på lastningssidan. 
Den redovisade kvantiteten lossat gods 
i de hamnar, som ingår i statistiken, 
uppgick år 1960 till 6,8 milj. ton mot 
6,8, 6,4 och 6,7 milj. ton åren 1959, 1958 
och 1957. 

I tab. AQ II har hamnstatistiken kom
pletterats med uppgifter från hamnar, 
som saknar hamntaxor och således ej 
ingår i den reguljära statistiken. I inri
kes sjöfart lastas och lossas varor upp
gående till 7,3 milj. ton varav 2,5 milj. 
ton för vardera oarbetade mineraliska 
ämnen och mineraloljor. 
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Tab. AR. Färjgods i utrikes fart år 1960 I r ikets hamnar och lastageplatser los
sades år 1960 varor om 31,6 milj. ton 
och lastades varor om 25,5 milj. ton (AQ 
III).2 

Från och med år 1959 redovisas det 
utrikes och inrikes färjgodset för sig. I 
tab. AR redovisas färjgodset i utrikes 
fart år 1960 uppdelat på motorfordon, 
last på lastbilar och last på järnvägs
vagnar. 

År 1960 t ransporterades ca 6 500 bilar 
till och från Gotland, varav 4 600 över 
Nynäshamn och ca 350 över Grankulla-
vik på Öland. Till Öland överfördes un
der året ca 89 000 personbilar och bus
sar och ca 14 800 lastbilar. Huvuddelen 
eller ca 76 000 personbilar och de allra 
flesta lastbilarna fraktades på färjleden 
Kalmar—Färjestaden. På denna färjled 
överfördes till Öland varor på lastbilar 
om 48 000 ton och på järnvägsvagnar 
om 15 000 ton. Varutrafiken i motsatt 
r iktning uppgick till 52 000 ton på last
bilar och 14 000 ton på järnvägsvagnar. 

Uppgifter över varutrafiken totalt i de 
större hamnarna och i kanalerna lämnas 
i tab. AL och AM. 

Flottningsgodset i hamnar och lastage
platser har för år 1960 redovisats enligt 
nedanstående 

1 Dessutom 966 lossade och 1078 lastade nya motorfordon (import-exportbilar) vilka för egen 
maskin körts ombord på färjan. 

2 I artiklar i Kommersiella Meddelanden har närmare redogjorts för hur uppgifterna om varutrafiken 
på fartyg sammanställts. Se KM 1961, häfte 10 s. 586 Sjötransporter till och från Sverige år 1960 och 
KM 1961, häfte 11 s. 619 Inrikes varutrafik på fartyg i Sverige år 1960. I KM 1962, häfte 2 s. 67 
redogöres dessutom för sjötransporter på Vänern, Vättern samt Mälaren och Hjälmaren år 1960. 
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G. Sjöfarten åvilande allmänna avgifter 

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

Tab. AS. Influtna fyr- och båkmedel åren 
1958—1960 

Bestämmelserna angående fyr- och 
båkavgiften återfinnes i kungl. kungö
relsen om fyr- och båkavgift den 28 no
vember 1958 (nr 590) med ändringar 
vidtagna den 11 december 1959 (nr 549). 
Fyr- och båkavgiften utgår med 90 öre 
för varje ton av fartygets nettodräktig-
het. Genom kungl. kungörelsen den 18 
apri l 1952 (nr 175) har turistfartyg i 
långväga trafik befriats från skyldighe
ten att erlägga fyr- och båkavgift. 

Lots penningar utgår enligt lotsförord-
ningen den 4 juni 1937 (nr 330 och 331) 
med senare vidtagna ändringar (se-

Tab. AT. Influtna lotsavgifter åren 1958—1960 

nast den 28 november 1958, nr 591). De 
allmänna huvudgrunderna för lotspen-
ningarnas beräknande är fartygets net-
todräktighet och den lotsade vägens 
längd. I stället för den tidigare utgående 
hemvägsersättningen, dvs. ersättning för 
lotsens inställelse och hemresa, erhåller 
lotsarna från 1 juli 1937 ersättning för 
resekostnader m. m. av statsverket en
ligt särskilt reglemente. Undantag från 
denna regel ha r gällt för s. k. öresunds-
lotsning, för vilken hemvägsersättning 
fortsatt att utgå fram till och med år 
1957. 

Tonavgifterna till sjömanshusen erläg
ges enligt § 21 i kungl. kungörelsen an
gående sjömanshusen i riket samt sjö
folks på- och avmönstring m. m. den 9 
juni 1939 (nr 306), ändrad den 10 de
cember 1954 (nr 758). De utgår från och 
med den 1 januari 1955 för svenska 
och med dem lika behandlade utländska 
fartyg med sju öre och för andra fartyg 
med elva öre för varje ton av fartygets 
nettodräktighet. 

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, maskinbefäl 
och radiotelegrafist med en procent och 
för annan sjöman med sex procent av 
hyran för tid, under vilken sjömannen 
varit för utrikes fart påmönstrad på 
svenskt handelsfartyg. För annan sjö
man än befälhavare etc. erlägges även 
av redarna en särskild avgift, s. k. re
dareavgift, som utgår med tre och en 
halv procent av den hyra, på vilken hy
resavgiften beräknas. 

Välfärdsavgift. Bestämmelser härom 
återfinnes i lag om avgifter till välfärds-
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Tab. AU. Ton-, byres- och välfärdsavgifter samt avgifter till svenska kyrkan i London åren 1958—1960 

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 vari t för 
utrikes fart påmönstrad på svenskt han
delsfartyg. Avgiften utges med hälften av 
sjömannen och med hälften av redaren. 

I fråga om tonavgifterna till svenska 
församlingens i London kyrka gäller be
stämmelserna i kungl. kungörelserna den 
4 maj 1814 och den 16 mars 1877 med 
ändr ingar vidtagna den 10 december 
1954. 

Allmänna bestämmelser i fråga om 

taxor för hamnavgifter och taxor för 
grundpenningar återfinnes i särskilda 
kungl. förordningar den 31 december 
1907 (nr 137), vilka ersatts av kungl. 
kungörelsen om fastställelse av haran-
och grundpenningstaxor samt taxa för 
sluss-, kanal- och andra farledsavgifter 
den 21 april 1950 (nr 152). 

Av de i tab. AV under rubriken hamn
avgifter för fartyg samt grundpenningar 
meddelade beloppen utgör år 1960 en
bart grundpenningarna för inrikes fart 
904 tkr och för utrikes fart 665 tkr. 

I fråga om kanal- och slussavgifter (se 
tab. AX) gäller ovannämnda kungl. kun
görelse om hamn- och grundpennings
taxor m. m. den 21 april 1950. 

Tab. AX. Kanal- och slussavgifter åren 
1958—1960 

Tab. AV. Hamnavgifter och grundpenningar åren 1958—1960 

1 Häri ingår även icke specificerade hamnavgifter, erlagda för varor, som passerat Malmö frihamns 
landgräns, för år 1960 utgörande 1246 tkr. 
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Tab. 1. Handelsflottans fartyg om 20 ton netto och däröver 
vid början och slutet av år 1960 
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The merchant fleet consisting of vessels of 20 net tons and over, in 1960 
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Tab. 2. Handelsflottans fartyg om 20 ton netto och däröver vid 1960 års slut, 
fördelade efter hemort 
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The merchant fleet consisting of vessels of 20 net tons and over classified according 
to their home ports, in 1960 
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Tab. 3. Ålder, värde och maskinstyrka för handelsflottans fartyg om 20 ton netto 
och däröver vid 1960 års slut 
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Age, value and horse power of the merchant fleet at the end of 1960 

5—611012. Sjöfart 1960 
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Tab. 4. Handelsflottans fartyg om 20 ton netto och däröver fördelade 
efter användning år 1960 
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The merchant fleet in 1960 classified according to different routes 
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Tab. 5. Bemanning på de i handelssjöfart år 1960 använda fartygen om 20 ton netto 
och däröver, befintliga vid årets slut 

Crems employed in merchant vessels existing at the end of 1960 
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Tab. 6. Handelsflottans bruttofraktinkomster i utrikes fart år 1960, 1000 kr 
Gross freights revenue of the Swedish merchant fleet from foreign trade, in 1960, 1000 kr 
Anm. Angående bruttofrakternas fördelning på godsfrakter och passageraravgifter samt angående in
tjänade tidsbefraktningsavgifter i in- och utrikes fart och bruttofrakter i inrikes fart se kap. C. 

1 Då frakterna i trafik mellan utrikes orter 
redovisas på såväl ankomst- (kol. 4) som avgångs
landet (kol. 5), har, för undvikande av dubbelräk
ning, hälften av det sammanlagda beloppet av 
dessa frakter inräknats i summorna för resp. land. 

Detta innebär, at t frakten mellan tvenne länder 
avräknas dem emellan mittsjöss, så att hälften be
traktas som utfrakt från det ena landet och den 
andra hälften som infrakt till det andra. 
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Tab. 7. Översikt av de år 1960 till Sverige inklarerade och från Sverige 
utklarerade lastfartygens nationalitet 
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Nationality of cargo ships entered and cleared in the traffic between Sweden and 
foreign countries in 1960 

6—611012. Sjöfart 1960 
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Tab. 8. Passagerarfartyg och färjor inklarerade till Sverige år 1960 
Passenger ships and ferries entered into Sweden in 1960 

1 Nationaliteten anges enligt följande: s = svenska fartyg, f = finska, d = danska, n = norska, sovj = 
sovjetiska, p = polska, öt = östtyska, vt = västtyska. 
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Tab. 9. Sjöfarten med lastfartyg mellan Sverige och främmande länder år 1960 
med angivande av fartygens nationalitet 

Navigation of cargo ships between Sweden and different foreign countries in 1960, 
including nationality of the vessels 

I. Inklarerade lastfartyg 
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II. Utklarerade lastfartyg 
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7—611012. Sjöfart 1960 



98 



99 



100 



101 



102 



103 



104 



105 



106 

Tab. 10. I utrikes sjöfart år 1960 inklarerade och utklarerade lastfartyg, fördelade på 
särskilda tulldistrikt 
Navigation of cargo ships between Sweden and foreign countries classified according to customs 
districts, in 1960 

I a. Inklarerade svenska lastfartyg 

1 Pr. o. m. 1959 ingår även resor inom tulldistrikten mellan i statistiken specificerade hamnar (se TFS 
1955: 269, s. 797). 
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I b. Inklarerade främmande lastfartyg 

1 Se not å s. 106. 
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II a. Utklarerade svenska lastfartyg 

1 So not å s. 106. 
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II b. Utklarerade främmande lastfartyg 

1 Se not å s. 106. 
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Tab. 11. Fartygstrafiken i rikets hamnar och lastageplatser år 1960 
Anm. Tabellen omfattar de hamnar och lastageplatser, för vilka avgiftstaxa fastställts av Sjöfartsstyrel-

fartyg, dvs. fartyg, som ankommer omedelbart från eller avgår omedelbart till fiskeplats till sjöss och ej 
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Vessels entered and cleared in Swedish ports and loading places, in 1960 

sen. Fartyg och pråmar understigande 10 tons dräktighet redovisas icke. Uppgifterna innefattar icke fiske-
heller fiskehamnar, som ej tillika är handelshamnar. 
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8—611012 Sjöfart 1960 
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8f-611012 Sjöfart 1960 
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Tab. 12. Inrikes pråmtrafik år 19601 

Barges entered and cleared in home trade in 1960 

1 Uppgifterna ingår i tab. 11. 
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Tab. 13. Utrikes pråmtrafik år 19601 

Barges entered and cleared in foreign trade in 1960 

1 Uppgifterna ingår i tab. 11. 
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Tab. 14. Uppbörden i rikets hamnar och lastageplatser år 1960 
Port dues in Swedish ports and loading places in 1960 
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1 Den s. k. landgränsavgiften för frihamnen. 
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Tab. 15. Lossade varor i rikets hamnar och lastageplatser år 1960 
Goods unloaded in Swedish ports and loading places in 1960 

Tabellen avser hamnar och lastageplatser, som 
har av Sjöfartsstyrelsen fastställd hamntaxa för 
varor eller grundpenningstaxa. 
De olika varurubrikerna anges med ett tvåsiffrigt 
radnummer. I Bilaga till tab . 15 och 16 redovisas 
texten till varurubrikerna. Under varje hamn och 
lastageplats publiceras uppgifter för radnummer 

med kvantiteter om minst 100 ton, 100 m3 resp. 
100 st. för inrikes eller utrikes gods. 
Kvantiteterna i tabellen anges i ton utom för rad
numren 1, vilket avser st. samt 42 och 44, vilka 
avser kubikmeter. 
Levande djur (radnummer 1) ingår ej i sum
morna. 
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Tab. 16. Lastade varor i rikets hamnar och lastageplatser år 1960 
Goods loaded in Swedish ports and loading places in 1960 

Tabellen avser hamnar och lastageplatser, som 
har av Sjöfartsstyrelsen fastställd hamntaxa för 
varor eller grundpenningstaxa. 
De olika varurubrikerna anges med ett tvåsiffrigt 
radnummer. I Bilaga till tab. 15 och 16 redovisas 
texten till varurubrikerna. Under varje hamn och 
lastageplats publiceras uppgifter för radnummer 

med kvantiteter om minst 100 ton, 100 m3 resp. 
100 st. för inrikes eller utrikes gods. 
Kvanti teterna i tabellen anges i ton utom för rad
numren 1, vilket avser st. samt 42 och 44, vilka 
avser kubikmeter. 
Levande djur (radnummer 1) ingår ej i sum
morna. 
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Bilaga till tab. 15 och 16. Varuförteckningen i hamnstatistiken år 1960 
Appendix to Tables 15 and 16. Commodity list in the port statistics in 1960 
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Tab. 17. Fartygs- och varatrafiken år 1960 på rikets kanaler och farleder 

1 Båtar och pråmar under 10 ton ingår ej, då uppgift härom ej lämnats. — 2 Uppgifterna i kol. 2—11 avser 
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Navigation in 1960 of vessels on Swedish canals and inland waterways 

fartyg och pråmar om 20 ton och däröver, i kol. 12 båtar och pråmar under 20 ton. 
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