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I. Inledning 

Rederinäringen i nordvästra Skåne har varit betydande. Sedan sekelskiftet 
har området varit det tredje distriktet i storleksordning i den svenska han
delsflottan både vad gäller storleken på tonnaget och antalet fartyg. Endast 
Göteborg och Stockholm har haft större handelsflottor. 

Tonnagemässigt ökade den samlade svenska handelsflottan mellan åren 
1960-1980. Handelsflottan från nordvästra Skåne minskade däremot med 
drygt 75 % under samma tid. Antalet fartyg minskade i den svenska han
delsflottan med 50 % mellan år 1960 och år 1980. Handelsflottan från nord
västra Skåne reducerades under samma period med 84 % från 85 fartyg år 
1960 till 14 fartyg år 1980. 1 Den stora nedgången av handelsflottan från 
nordvästra Skåne inträffade både på 1960- och 1970-talen. Syftet med denna 
uppsats är att diskutera denna utveckling. Man kan fråga sig om det var om
ständigheter under dessa båda decennier som påverkade händelseutveckling
en eller om man kan spåra orsakerna längre tillbaka i tiden. 

Uppsatsen inleds med en kortare historik om den moderna svenska han
delssjöfartens uppkomst. Likaledes skildras utvecklingen under 1900-talet 
fram till år 1980. Utvecklingen i nordvästra Skåne behandlas givetvis mera 
ingående än i övriga Sverige. Olika typer av fartyg och olika sätt att frakta 
varor belyses. Uppsatsen avslutas med en diskussion kring de faktorer vilka 
kan ha påverkat handelssjöfarten i nordvästra Skåne efter år 1960. 
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I:! Källmaterialet 

Någon litteratur om rederiverksamheten i nordvästra Skåne finns ej. Uppsat
sen bygger därför bl.a. på uppgifter från privatpersoner vilka arbetat i sjö
fartsnäringen som arbetsgivare eller arbetstagare. Artiklar hämtade från 
Svensk Sjöfartstidning, utgiven av Sveriges Redareförening, tidningen Sjö
mannen, utgiven av Svenska Sjöfolksförbundet, samt lokala dagstidningar 
från de berörda åren har också använts. Enstaka förvaltnings- och revisions
berättelser har bidragit till materialet. Samtliga statistiska uppgifter om han
delssjöfarten i nordvästra Skåne och i övriga landet är hämtade från Sveriges 
Skeppslista. Tidningen Båtologen, utgiven av Klubb Maritim, har slutligen 
varit till hjälp vid uppsatsens tillkomst. 

Att erhålla lämpligt material till uppsatsen har varit svårt. Sålunda saknas 
uppgifter om de olika rederiernas verksamhet. Vad man framförallt efter
lyser är kontrakt på frakter, bokföring osv. Av positionslistor framgår t.ex. 
var fartygen hemmahörande i nordvästra Skåne seglade. Vad som emellertid 
inte framgår av detta material är fartygens laster. I flera in- och utskepp
ningshamnar förekom det emellertid att endast en vara lastades eller los
sades. Varorna som fraktades kan man också få fram med hjälp av revisions
och förvaltningsberättelser. Tyvärr är materialet mycket bristfälligt. Någon 
kontinuerlig serie av berättelser från något rederi i nordvästra Skåne finns ej 
bevarad. 

Klubb Maritim sysslar med fartygsforskning. Denna forskning har bidragit 
till att de enskilda fartygens historia är säkerställd. Framförallt avser far
tygshistoriken storlek, byggnationsår, teknisk beskrivning m.m. Historiken 
över rederinäringen från nordvästra Skåne kan förmodligen inte bli lika sä
kerställd som historiken över fartygen. Anledningen är att mycket material 
gått förlorat. Då rederierna upphörde blev dess kontor i några kända fall 
"rensade" på allt material. I något fall sattes en container på gatan och allt 
hamnade i denna. 
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!:II Det geografiska läget 

Området nordvästra Skåne omfattar Helsingborg och Höganäs kommuner. 
Samtliga orter i nordvästra Skåne, vilka gränsar till havet, har bedrivit rede
rinäring. Helsingborg är huvudorten i denna del av Skåne. Nordvästra Skåne 
norr om Helsingborg kallas också för Kullabygden. Ett annat namn på områ
det vilket brukas i sjöfartskretsar är "Helsingborgsdistriktet". Närheten till 
Danmark, fisket vid Öresund och Skälderviken innebar att det under 
1800-talet och fram till mitten av 1900-talet fanns en rik sjöfararetradition i 
denna del av landet. 

II. Den svenska handelsflottan fram till år 1960 

Först under det senaste århundradet har Sverige blivit en betydande han
delssjöfartsnation. Det land som mest intensivt bedrev handelssjöfart under 
1800-talet var Storbritannien. Drygt femtio procent av det samlade tonnaget 
i världen tillhörde Storbritannien. Samtidigt svarade landet för lika stor an
del av fartygsbyggnationen. 1 Under liberaliseringen på 1800-talet ökade den 
internationella handelssjöfarten, traktater som innehöll begränsningar för 
handelssjöfarten upphörde och det blev fritt för varje enskild nation att frak
ta varor mellan olika länder. 2 Handelssjöfarten blev internationell och de 
olika handelssjöfartsnationerna kunde konkurrera med varandra på samma 
villkor. Under de sista decennierna på 1800-talet minskade Storbritanniens 
handelsflotta kontinuerligt sin dominans och nya handelssjöfartsnationer 
uppstod, däribland Sverige. En bidragande orsak till att Storbritanniens han
delsflotta minskade i förhållande till andra länders får ses bl.a. i engelsmän
nens högre besättningskostnader . 3 

De flesta fartyg som tillfördes den svenska handelsflottan omkring sekel
skiftet var engelska andrahandsfartyg. Under en 20-årsperiod från mitten på 
1890-talet fram till första världskriget fördubblades svenska handelsflottans 
tonnage och ångfartygens andel i handelsflottan ökade från 40 % till 80 %. 
Denna utveckling möjliggjordes i hög grad genom inköp av andrahandsfar
tyg från i första hand Storbritannien. Många av fartygen som tillfördes den 
svenska handelsflottan utflaggades endast till Sverige. 4 Detta betydde att 
aktiemajoriteten i aktiebolagen som ägde fartygen låg i engelska intressen. 

Vid första världskrigets utbrott bestod den svenska handelsflottan av nära 
3.000 fartyg, varav hälften var ångfartyg och de resterande segelfartyg. Det 
samlade tonnaget uppgick till 1,2 miljoner bruttoton varav ångfartygen sva-
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rade för 1,0 miljoner bruttoton. 5 Huvuddelen av den svenska handelsflottan 
var sysselsatt i Nord/Östersjöfart och endast en ringa del av handelsflottan 
seglade i Oceanfart. 

Under första världskriget steg frakterna oerhört, vilket betydde att de re
dare vilka kunde utnyttja sitt tonnage gjorde stora vinster. Krigsförlusterna i 
omkomna besättningsmedlemmar och i sänkta fartyg var emellertid stora. 
De stora vinsterna - aktieutdelningar på ett par hundra procent var inte 
ovanliga under krigsåren - investerades ofta i nytt tonnage vilket skulle leve
reras efter kriget. 6 

Efter första världskriget inträffade en svår handelssjöfartsdepression, vil
ken innebar att det blev överskott på fartyg. De redare vilka spekulerat i ny
byggt tonnage fick i flera fall vidkännas kännbara förluster. Fartygspriserna 
på andrahandstonnage var mycket låga i början på 1920-talet. Detta med
förde att många nyetablerade rederier uppstod trots de dåliga tiderna. 

Vid mitten på 1920-talet återvann fraktmarknaden stabilitet och frakterna 
började stiga. Under mellankrigstiden beställde svenska rederier nybyggda 
fartyg i större utsträckning än tidigare. Inte bara engelska fartyg inhandlades 
utan man beställde nybyggen i Sverige, Norge, Danmark och andra länder. 
Uppgången på fraktmarknaden varade emellertid inte länge utan redan i slu
tet på 1920-talet inleddes 1930-talets stora depression. Från mitten av 
1930-talet var det dags för nya krigs rustningar och frakterna gick åter upp. 
Under mellankrigstiden hade flera svenska rederier etablerat linjesjöfare 

Andra världskriget medförde att den svenska handelsflottan delades upp i 
två huvudgrupper. en grupp kom att segla utanför en av tyskarna upprättad 
spärr i Skagerack, och denna grupp kom att i huvudsak segla för de allierade. 
Den andra gruppen kom i huvudsak att segla på Östersjön, men en del av 
fartygen innanför spärren lades upp i brist på frakter. För att klara Sveriges 
försörjning med viktiga varor kom den s.k. lejdtrafiken i gång. Avtal gjordes 
med de krigförande länderna för att varor av nödvändig karaktär skulle få 
skeppas med svenska fartyg till Sverige. Trots fartygsförluster under kriget 
var handelsflottan tonnagemässigt lika stor vid krigsslutet som vid 
krigsutbrottet. 8 

Tiden efter andra världskriget medförde en fortsatt utveckling av ton
naget. Ångfartygen hade dominerat i den svenska handelsflottan alltsedan 
sekelskiftet. Efter kriget ersattes de alltmer av motorfartyg. Motorfartygen 
var som regel snabbare än ångfartygen och kom mera till pass på de 
transoceana lastlinjerna. Motorfartyg var ingen ny företeelse. Det första 
större svenska motorfartyget hade byggts i Danmark år 1912.9 Många reda-
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re hade lågkonjukturen efter första världskriget i starkt minne. Detta med
förde förmodligen att investeringsviljan i nybyggda fartyg efter kriget var nå
got dämpad. Någon sjöfartsdepression liknande den efter första världskriget 
inträffade emellertid inte efter andra världskriget. 

Från sekelskiftet fram till år 1960 utvecklades den svenska handelsflottan 
från att ha varit en handelsflotta som redat andrahandstonnage till en han
delsflotta som var en av de modernaste i världen. Utvecklingen hade gått 
från trampsjöfart på Nord/Östersjön till linjesjöfart över hela världen. Att 
bedriva linjesjöfart var säkrare än att bedriva trampsjöfart, då linjesjöfarten 
inte påverkades i samma utsträckning som trampsjöfarten vid dåliga tider. 
År 1956 var 54 % av tonnaget i den svenska handelsflottan sysselsatt med lin
jesjöfart, 17 % av tonnaget var sysselsatt med tankfart, 7 % med malmfart, 7 
% med kontraktsfart och" endast 15 % var sysselsatt i trampsjöfart. 10 

II:/. Den svenska handelsflottan efter år 1960 

Den svenska handelsflottan utvecklades intensivt under 1960- och 
1970-talen. Trots att antalet fartyg antalsmässigt halverades under perioden 
ökade det totala tonnaget detta mycket beroende på att det byggdes stora 
tankfartyg till svenska redare. Skeppsvarvens teknologi utvecklades och en 
mängd avancerade fartygstyper kunde byggas. Så tillkom specialfartyg som 
gastankfartyg, stora biltransportfartyg, nya färjetyper transporterande bilar 
och passagerare. I den svenska handelsflottan tog man leverans av det allra 
modernaste tonnaget, och flera nya fartygstyper utvecklades av svenska 
rederier. 1 

Den svenska lastlinjetrafiken hade under tidigare decennium byggts ut och 
omfattade vid 1960-talets början linjetrafik på samtliga världsdelar. Under 
1960-talet tillfördes de svenska transoceana lastlinjerna nytt tonnage vilket 
innebar rationellare drift. Fartyg var så konstruerade att lastning och loss
ning skulle kunna ske mycket snabbt. De nya fartygen var avsedda för last 
som var förpackad på lastpallar och lastflak, m.a.o. last som inte behövdes 
stuvas i lastrummen utan kunde sättas på plats i fartygen med hjälp av lyft
kran. Den rationellare last- och lossningsmetoden medförde att fartygens up
pehåll i hamnarna reducerades, och fartygen kunde därför tillbringa en stör
re del av tiden till sjöss. I slutet på 1950-talet var det vanligt att ett linjefartyg 
tillbringade hälften av årets dagar till sjöss och hälften i hamn. 2 Stora eko
nomiska vinster kunde således göras om fartygen kunde ägna mindre tid åt 
hamnbesöken. För att minska hamntiderna arbetades det intensivt under 
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kommande decennier. Gods transporterat på lastpall ersattes med gods 
transporterat i containers och i slutet på 1960-talet började det svenska lin
jenätet bli containeriserat. 3 Det nya transportsystemet med containers med
förde betydande kapitalinvesteringar. I syfte att skaffa detta kapital gick i fle
ra fall rederier tillsammans.4 En annan samarbetstyp var poolbildning vilket 
betydde att två eller flera rederier samarbetade under avtalade former. 5 

Med containeriseringen följde ytterligare nya fartygstyper nämniigen roll on/ 
roll off och lift on/lift off fartygen. I roll on/roll off fartygen körs lasten om
bord på fartyget genom portar i aktern eller på sidorna på fartyget och i lift 
onllift off fartygen lyfts containrar _på plats med lyftkran. Dessa fartygstyper 
medförde ännu större tidsvinster i hamnarna. Beräkningar har gjorts mellan 
last- och lossningshantering i olika typer av fartyg. I ett konventionellt linje
fartyg hanterar 10-80 stuveriarbetare 1.000-1.500 ton styckegods per dygn. I 
ett containerfartyg som lastas eller lossas av två containerkranar hanteras 
18.000 ton last per dygn med en personal som endast uppgår till tio 
personer.6 

Trots den intensiva strukturomvandlingen inom svenska linjetrafiken till 
sjöss utvidgades inte marknadsandelarna.' Flera andra sjöfartsnationer 
byggde upp liknande flottor som den svenska. Andra konkurrensfaktorer 
som påverkade linjesjöfarten var att ett större antal länder gynnade sina egna 
handelsflottor genom bilaterala sjöfartsavtal. 8 Dessa innebar att handeln 
delades upp på 50-50 basis. De båda berörda länderna skulle med egna flot
tor gemensamt frakta varorna, och det betydde att tredje land inte fick möj
lighet att konkurrera om lasterna. Statsflottor från bl.a. öststatsländer börja
de också bli besvärande konkurrensfaktorer för den svenska handelsflottan. 
Dessa statsflottor bröt i flera fall in på linjerederiernas trader och fraktade 
varorna till reducerade priser. Ytterligare en konkurrensnackdel för den 
svenska handelsflottan blev det höga kostnadsläget för svenska besättningar. 
Fartyg registrerade i länder med lägre besättningskostnader , lägre kostnader 
för personal på land (kontorspersonal), hade därför större konkurrenskraft. 
Den s.k. bekvämlighetsflaggade handelsflottan i världen ökade mellan år 
1960 och år 1980 från 15 % till drygt 30 % av det samlade tonnaget i 
världshandelsflottan . 9 

Linjesjöfarten kom att få störst betydelse för den svenska handelsflottan 
under perioden från år 1960 fram till år 1980. Den svenska linjesjöfarten sva
rade· år 1979 för över hälften av den svenska handelsflottans 
bruttoinkomster. 10 
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En annan form av linjesjöfart är färjesjöfart. Denna sektor inom sjöfarten 
ökade sin betydelse mycket kraftigt under 1960- och 1970-talen. På färjelin
jerna mellan Sverige och utlandet gick år 1979 en fjärdedel av den svenska 
utrikeshandeln om malm och oljetransporter undantages. II Färjesektorn 
expanderade kraftigast inom svenska handelsflottan mellan åren 1960-1980. 
Drygt 35 miljoner passagerare transporterades till Sverige år 1979, och över 
hälften av dessa resor företogs med färjor som gick under svensk flagg. Det 
svenska färjetonnaget höll en mycket hög internationell klass och fartygen 
förnyades kontinuerligt. Godset och passagerarna vilka transporterades på 
färjelinjerna subventionerades då rederierna säljer obeskattade varor om
bord i fartygen. Vinsten på dessa varor gjorde att rederierna kunde sänka si
na priser både för passagerare och gods. År 1980 var 35 % av alla svenska 
sjömän anställda i svensk<t färjerederier. 12 

Bulksjöfarten var en annan specialitet inom den moderna handelssjö
farten. Fartyg, vilka fraktade bulkvaror typ järn, kol, spannmål osv., bygg
des allt större under 1960- och 1970-talen. Svenska rederier hade betydande 
bulktonnage fram till mitten på 1970-talet då fraktmarknaden blev svag. 
Svensk bulksjöfart fick allt svårare att hänga med i konkurrensen med sin 
fartyg. Ett av Sveriges största rederier vilket specialiserat sig på bulksjöfart, 
Gränges Shipping, sålde samtliga fartyg till utlandet i slutet på 1970-talet. 
Svenska rederier vilka bedrev bulksjöfart började sälja sina egna fartyg för 
att istället tidsbefrakta utlänskt tonnage för sin verksamhet. Det samlade 
svenska bulktonnaget minskade från år 1976 till år 1980 med hälften, från 1,7 
miljoner d.w. till 0,85 miljoner d.w. 

Utvecklingen för den svenska tanksjöfarten liknade den för bulksjöfarten. 
Svenska rederier satsade på att bygga mycket stora tankfartyg. Dessa tank
fartyg fick i de flesta fall läggas upp vid mitten .av 1970-talet då fraktmarkna
den blev mycket svag. Det blev större förluster att ha fartygen i drift än att ta 
dem ur trafik. Tanktonnaget var som regel mycket modernt och represen
terade ett stort kapital. För varje dag som tankfartygen låg upplagda för
lorade rederierna stora summor pengar. Efter någon tid blev förlusterna så 
stora för rederierna att de var tvungna att sälja fartygen till ett mycket lågt 
försäljningspris. I flera fall var försäljningspriset så lågt att säljaren inte kun
de betala sina kvarvarande skulder på fartyget, utan fick tillskjuta ytterligare 
belopp för att bli av med fartyget. 14 För de rederier som ägnade sig åt kust
tankfart med mindre tankfartyg gick det bättre. De stora svenska tankfarty
gen var liksom bulkfartygen som regel sysselsatta i tramp- eller kontraktsfart. 

Kylsjöfart och biltransportsjöfart blev med tiden två framgångsrika sekto-
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rer inom svensk handelssjöfart. Flera svenska rederier hade fartyg sysselsatta 
i kylsjöfart under 1960-talet. Ett svenskt rederi, Salens, utvecklades till att bli 
det ledande i världen. Salens hade vid ingången till 1980-talet en världs
marknad på cirka 20 %.!5 De flesta fartygen i rederiets tjänst var inte re
deriets egna, utan fartyg inhyrda från andra rederier. Kylfartygen sysselsat
tes i kontraktsfart. I kontraktsfart sysselsattes också de svenska fartyg som 
transporterade bilar. Biltransportfartygen utvecklades i slutet på 1950-talet 
och under 1960-talet av Walleniusrederierna från Stockholm. I början på 
1970-talet började rederiet bygga biltransportfartyg vilka kunde lasta upp till 
5.000 personbilar. 

Den svenska handelsflottans fartyg var vid sekelskiftet och fram till första 
världskriget huvudsakligen sysselsatta i trampfart på Nord/Östersjön. Detta 
förhållande ändrades efter hand så att i slutet på 1970-talet drygt tre fjärde
delar av fartygen fick sina bruttoinkomster från fraktfart på utlänska ham
nar, s.k. cross trader. Knappt en fjärdedel av den svenska handelsflottan fick 
sina bruttoinkomster från trafik på hamnar i Sverige. År 1979 transporterade 
de svenska fartygen endast 20 % av den samlade svenska exporten och im
porten. Resterande del fraktades av utlänska fartyg, ofta inhyrda av svenska 
rederier. Trots att flera sektorer inom rederinäringen var svaga och hade sto
ra problem under 1970-talet, så bevarade rederinäringen sin plats som den 
fjärde exportnäringen i Sverige vid ingången till 1980-talet.!6 

III. Den nordvästskånska handelsflottan före år 1960 

Från mitten på 1850-talet växte en betydande segelflotta upp i nordvästra 
Skåne. Denna segelflotta bedrev sjöfart på framför allt Sverige, Danmark 
och England.! Av 255 segelfartyg år 1885 var 123 hemmahörande i Helsing
borg och de resterande i kustorter i bygden. Vid samma tid var endast 4 
mindre ångfartyg skrivna i distriktet. Segelfartygen hade ett medeltonnage 
på 221 ton och bemannades med besättningar som oftast bestod av 4-8 man. 
Helsingborgsområdet hade inte hunnit lika långt i utvecklingen som Göte
borgs- och Stockholmsområdena, som vid denna tid hade en betydande 
mängd ångfartyg i sina handelsflottor. 2 Segelfartygsflottan från nordvästra 
Skåne, som på 1880-talet nådde sitt absolut högsta antal fartyg, var den mest 
dominerande näringen i bygden och i vissa socknar såsom Viken och Brunn
by var cirka 20 % av den mantalspliktiga befolkningen till sjöss. 3 

Från år 1895 fram till år 1901 ökade antalet ångfartyg i handelsflottan från 
nordvästra Skåne från 7 till 51. Medelstorleken på dessa 51 ångfartyg år 1901 
var 988 ton. Samma år uppgick handelsflottan i nordvästra Skåne till 16 % av 
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den totala svenska handelsflottan. Ångfartygen dominerade nu över segel
fartygen tonnagemässigt. Den snabba uppgången i traktens handelsflotta ha
de två orsaker. Många redare vilka haft segelfartyg ersatte dessa med ång
fartyg. Den andra orsaken, vilken förmodligen resulterade i att handelsflot
tan från nordvästra Skåne ökade mera än på något annat håll i Sverige, var 
att engelsmännen flaggade ut fartyg vid denna tid. engelskt sjöfolk hade år 
1897 fått ett nytt avtal vilket medförde att en engelsk besättningsman tjänade 
nästan det dubbla mot en svensk. 4 I nordvästra Skåne fanns sjöfolk som 
fortfarande bedrev handelssjöfart med segelfartyg, och att nu övertala dessa 
att satsa på ångfartyg var inte svårt. I flera rederier uppgick det engelska 
ägandeskap et till över 90 %5). Handelsmännen i Helsingborg var också fli
tiga rederibildare vid denna tid. Man kan från tiden kring sekelskiftet tala om 
engelsk- och svenskdominerade rederier hemmahörande i nordvästra Skåne. 

Vid första världskrigets utbrott uppgick den Nordvästskånska handelsflot
tan till 18 % av den totala svenska. Segelflottan i bygden hade spelat ut sin 
roll, och år 1915 var 101 ångfartyg hemmahörande i Helsingborgsområdet. 6 

Av dessa var 91 byggda i England och begagnade då de inköptes till Sverige. 
Under första världskriget kunde rederier vilka hade tur med sina fartyg tjäna 
mycket pengar på sin sjöfart. Fartygspriserna ökade under kriget mycket 
kraftigt och detta medförde att flera redare från nordvästra Skåne tog tillfäl
let i akt och sålde sina båtar. Genom försäljning och krigsförlisning reducera
des fartygen i den Nordvästskånska handelsflottan så att år 1919 bestod den 
endast av 31 ångfartyg och några segelfartyg. 

Trots dåliga tider för sjöfartsnäringen efter kriget ökade handelsflottan i 
nordvästra Skåne med 100 % under åren 1921-1923. Flera redare hade spe
kulerat rätt då de sålde sina fartyg under kriget till höga priser och nu efter 
kriget köpte fartyg till betydligt lägre priser. Under 1920-talet fyrdubblades 
den Nordvästskånska handelsflottan. I ledningen för de olika rederierna som 
etablerades under 1920-talet stod som regel sjökaptener från bygden. Eng
elska intressen i handelsflottan från nordvästra Skåne försvann också efter 
första världskriget. Resorna med fartygen gjordes i trampfart - i huvudsak 
Nord/Östersjöfart. De traditionella frakterna var skogsprodukter till Kon
tinenten och England samt kol och koks som returlast. Depressionen på 
1930-talet innebar inte några större förändringar för traktens handelsflotta. 
Antalet fartyg var under decenniet konstant. Medan flera svenska rederier 
på 1930-talet konsoliderade sin linjetrafik och moderniserade sin fartygsflot
ta med motorfartyg, så förefaller det inte ha inträffat liknande utveckling i 
rederierna från nordvästra Skåne. 7 Således bedrev inte något rederi från 
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nordvästra Skåne linjesjöfart och ej hellre ägde något rederi motorfartyg. 
Medelåldern på fartygen från bygden ökade under hela 1930-talet.8 

Andra världskriget drabbade den nordvästskånska handelsflottan i 
mycket högre grad än den övriga svenska handelsflottan. Tonnaget gick ned 
nästan hälften i den nordvästskånska handelsflottan, medan det höll sig 
konstant i den övriga svenska handelsflottan. Antalsmässigt förlorade rede
rierna från nordvästra Skåne 40 % av sina fartyg, medan för den övriga 
svenska handelsflottan nedgången endast var 15 %. Vid krigsutbrottet var 
tonnagemässigt ångfartyg och motorfartyg i den svenska handelsflottan lika. 
Vid denna tid förekom emellertid ännu inget motorfartyg 
Helsingborgsdistriktet. 9 

Efter andra världskriget etablerade tre rederier från nordvästra Skåne lin
jesjöfart. Rederlaktiebolaget Transmarin övertog en f.d. tysk linje Kon
tinenten-Medelhavet, Hillerströmrederierna etablerade år 1948 linjesjöfart 
på Fjärran Östern och Gorthonrederierna började år 1945 linjesjöfart Me
delhavet-Sydamerika, Gorthons linjesjöfart slutade emellertid redan år 
1960 medan de två andra rederiernas linjesjöfart kom att bestå. 

Tonnaget från nordvästra Skåne nästan fördubblades mellan åren 
1945-1950. Antalet motorfartyg ökade mera i den nordvästskånska han
delsflottan än i den övriga handelsflottan fram till år 1950. Ända fram till år 
1956 förblev emellertid ångfartygen i majoritet i bygdens handelsflotta. Mer
parten av de fartyg vilka tillfördes den nordvästskånska handelsflottan under 
1950-talet var fartyg lämpade för linjesjöfart. Transmarin och Hillerström 
behövde linjetonnage för sina linjer men också flera av de mindre rederierna 
beställde linjefartyg. Då man inte hade egen lastlinje hyrdes fartygen ut till 
något linjerederi som behövde extra tonnage. Då detta hade tillräckligt med 
eget tonnage gick de tidigare inhyrda fartygen tillbaka till rederiet som i de 
flesta fall fick låta fartygen segla i trampfart eller läggas upp i brist på frak
ter. 

I början på 1950-talet började rederierna Transmarin och Gorthon med 
tanksjöfart. Denna sjöfart bedrevs av de båda rederierna i Oceanfart och 
fartygen hyrdes som regel ut till oljebolag på kontrakt som sträckte sig över 
flera år. Lundgren & Börjesson var ett rederi som specialiserade sig på mass
godsfartyg, m.a.o. fartyg som lastade kol, järnmalm, fosfat och spannmål. 
Rederiet fick kontrakt på frakter av kol från bl.a. USA. 

Gorthonrederierna fortsatte efter andra världskriget med sin på 1930-talet 
etablerade kontraktsfart med skogsprodukter och frukt. Rederiet blev något 
av specialist på kontraktsfart, och då rederiets egna fartyg inte räckte till för 
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att transportera den kontrakterade mängden gods, hyrde rederiet ofta andra 
fartyg hemmahörande i bygden. 

De mindre rederierna i nordvästra Skåne bedrev som regel fraktfart Nord/ 
Östersjön, om de inte hyrde ut sina fartyg till något linjerederi, men konkur
rensen från andra sjöfartsnationer började öka på dessa hav. En bidragande 
orsak till att svenska fartyg minskade sin konkurrensförmåga var en ny lag år 
1948 som påtvingade alla svenska fartyg över 500 br. t. att segla med 3-skifts 
besättningar i stället för som tidigare 2-skifts besättningar. 10 För att reduce
ra besättningarnas storlek byggde flera svenska rederier s.k. paragrafbåtar 
vilka lastade mindre än 500 br. t., som regel 499 br. t. Sex fartyg av denna typ 
hörde hemma i nordvästra Skåne vid ingången till 1960-talet. 

Under perioden mellan åren 1945-1960 uppgick handelsflottans fartyg från 
nordvästra Skåne till omkring 10 % av det samlade svenska tonnaget. Områ
det utgjorde fortfarande tillsammans med Göteborgs- och Stockholms
områden ett av de tre ledande sjöfartsdistrikten i landet. ll 

III:!. Den nordvästskånska handelsflottan efter år 1960 

Sveriges Skeppslista år 1960 upptar trettio tre rederier verksamma i nord
västra Skåne. Siffran är dock något missvisande då ett rederi bl.a. på grund 
av konkursrisken lät registrera sina fartyg i olika rederier. I tabell 1 redovisas 
rederier verksamma år 1960 i nordvästra Skåne. Fartygstonnaget utgjorde 10 
% av den svenska handelsflottan samma år. I tabellen förekommer det att 
flera rederier går under samlingsnamn. Fartyg mindre än 499 br.t. har ej me
dräknats, det samma gäller färjor och passagerarefartyg hemmahörande i 
distriktet. 

Tabell 1, Rederier verksamma i nordvästra Skåne år 19601• 

Namn Antal fartyg Samlat tonnage 

Gorthons 15 113.735 d.w. 
Transmarin 19 99.753 d.w. 
Lundgren & Börjesson 10 83.900 d.w. 
Thore rederierna 5 39.740 d.w. 
Hillerström 5 28.163 d.w. 
Banck 4 24.515 d.w. 
Rederi AB Höganäs 4 17.005 d.w. 
Fänge & Påhlsson 5 13.700 d.w. 
Rederi AB Kullaberg 3 12.365 d.w. 
FalkIand 4 10.850 d.w. 
Winck 2 10.400 d.w. 
Övriga rederier 9 17.729 d.w. 

Summa fartyg: 85 Summa tonnage: 471.855 d.w. 
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Flera rederier från nordvästra Skåne mötte strukturförändringarna inom 
handelsflottan genom att beställa nytt tonnage under 1960- och 1970-talen. 
Det nya tonnaget bestod dels av konventionella fartyg, dels av specialfartyg. 
Antalet fartyg minskade under perioden 1960-1980 från 85 fartyg till 14. 
Trots minskningen tillfördes handelsflottan under 1960-talet mellan 1 och 6 
nybyggda fartyg årligen. 2 

Från år 1960 fram till år 1965 minskade handelsflottan i nordvästra Skåne 
från 85 fartyg till 42. År 1963 var minskningen som störst. De flesta rederier
na hade sina fartyg verksamma i trampsjöfart och denna verksamhet var 
mycket ogynnsam under perioden 1957-1963.3 De fartyg som uteslutande 
deltog i trampfarten var ångfartygen och dessa minskade under en tioårspe
riod fram till år 1963 från 63 till 6. År 1965 fanns det inte en enda lastångare 
kvar i nordvästra Skånes handelsflotta. De rederier vilka endast ägde ång
fartyg ersatte dessa i ringa utsträckning med modernare tonnage. Fram till år 
1963 ökade motorfartygen i distriktet i antal, men efter detta år minskade 
även de. 

Under första delen av 1960-talet upphörde många rederier i nordvästra 
Skåne.4 De som kom i ekonomiska svårigheter var de vilka hade gammalt 
tonnage och som bedrev trampfart. Flera av dessa äldre fartyg fick ibland 
läggas upp i brist på frakter. Av förvaltnings- och revisionsberättelser fram
går det att flera rederier i slutet på 1950-talet och i början på 1960-talet år
ligen gick med förlust. 5 

I början på 1960-talet fanns det i handelsflottan i nordvästra Skåne för
utom de vanliga linje- och trampfartygen också tankfartyg och kylfartyg. 

Trots svåra år i början på 1960-talet vågade redare från bygden satsa på nya 
verksamheter. År 1963 började Gorthonrederierna en verksamhet med stora 
bulkfartyg avsedda att frakta massgods. M/S Alida Gorthon var det första 
stora bulkfartyget som levererades till rederiet. Senare togs också leverans av 
ytterligare två stora bulkfartyg. Lundgren & Börjesson som tidigare speciali
serat sig på stora bulkfartyg hade vid årsskiftet 1963 tio fartyg på sammanlagt 
93.000 d.w. Gorthons största bulkfartyg var ensamt på 40.625 d.w.-ett bevis 
på hur mycket storleken på denna typ av fartyg ökade under perioden. Då 
fraktmarknaden blev svag för stora bulkfartyg under mitten på 1970-talet och 
rederiets kontrakt löte ut valde Gorthons att upphöra med sina stora 
bulkfartyg. 6 

Tre rederier i nordvästra Skåne bedrev tanksjöfart, nämligen Gorthons, 
Transmarin och Thores, det sistnämnda dock bara under en kort period. 
Tankfartygen vilka byggdes till Transmarin och Gorthons var samtliga av den 
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typ som brukades i Oceanfart vid den tid då de levererades. Det sista tank
fartyget som byggdes tillfördes handelsflottan i nordvästra Skåne år 1962. 
Samma år var tankflottan som störst i distriktet med 9 fartyg vilka represen
terade över 30 % av det samlade tonnaget. Under en tioårsperiod avveckla
des sedan hela tankflottan. Något tankfartyg byggdes om till bulkfartyg. 

Under senare delen av 1960-talet och under början på 1970-talet började 
fyra rederier från nordvästra Skåne en verksamhet med gastankfartyg. Tre 
av dessa rederier var partrederier och det fjärde var rederiaktiebolaget 
Transmarin. I fartygen transporterades flytande gaser i nedkylt tillstånd. 
Gastankfartygen lastade ett par tusen ton och var tidbefraktade av Unigas 
International i Bryssel, i vilket bolag Transmarin var delägare. 7 Vid början 
på 1970-talet fanns det som mest 6 gastankfartyg i nordvästra Skåne, dessa 
representerade hälften aV' samtliga gastankfartyg i den svenska handelsflot
tan. De tre partrederierna, som hade gemensam huvudredare, kom i ekono
miska svårigheter och sålde sina fartyg. Transmarin avyttrade också sina gas
tankfartyg dels genom försäljning och dels genom utflaggning till dotterbo
laget i Hamburg. 

Ytterligare försök att hålla sig kvar i konkurrensen gjordes genom att två 
rederier i distriktet beställde kylfartyg. Gorthons hade tidigare ett kylfartyg 
vilket var verksamt i Oceanfart. Rederierna Polar från Mölle och Hillerström 
från Helsingborg tog från år 1960 leverans av 5 mindre och medelstora kyl
fartyg. Dessa var verksamma i trampfart och några var under sommarmåna
derna flitiga besökare av Helsingborgs hamn, varifrån fartygen fraktade 
djupfrysta ärtor till England och Italien. År 1973 hade samtliga kylfartyg av
yttrats. 

Det dröjde länge innan något rederi i nordvästra Skåne skaffade sig roll 
on/roll off fartyg. Inte förrän år 1975 levererades det första till Gorthons. 
Flera svenska rederier hade tidigare beställt roll on/roll off och lift on/lift off 
tonnage avsett att frakta i första hand containers och rullande gods. Con
taineriseringen inom handelsflottan medförde att nästan samtliga linjefartyg 
som levererades på 1970-talet var av roll on/roll off eller lift on/lift off typ. 
Gorthons beställde ytterligare fartyg av denna typ, och vid årsskiftet år 1980 
uppgick dessa till 8 av rederiets 13 fartyg. 

Trots att flera rederier i bygden satsade på nytt tonnage klarade sig rede
rierna inte i konkurrensen utan fick avyttra fartyg. År 1973 fanns det endast 
fyra rederier kvar i nordvästra Skåne som bedrev handelssjöfart. Det var de 
båda linjerederierna Transmarin och Hillerström som satsat på nytt tonnage 
under 1960-talet, vidare redade Thorerederierna två fartyg som seglade i 
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pool med andra svenska och utlänska rederier. Samtliga dessa tre rederier 
sålde eller flaggade ut sina fartyg mellan åren 1973-1980. Av de fyra kvarva
rande rederierna år 1973 var det endast Gorthons som i början av år 1980 be
drev handelssjöfart från nordvästra Skåne. Gorthons var således det enda re
deriet i distriktet som klarade de båda svåra decennierna på 1960- och 
1970-talen. Thorerederierna återuppstod med tonnage hemmahörande i Hel
singborg år 1981 genom inköp av två fartyg. 

IV. Analys 

Rederinäringen i nordvästra Skåne var betydande från slutet på 1800-talet 
fram till på 197()..talet. Ökningen av handelsflottan hade under de sista de
cennierna på 1800-talet varit mycket snabb, minskningen på 1960- och 
1970-talen gick också väldigt fort. Denna minskning berodde dels på fakto
rer som inträffade på 1960- och 1970-talen dels på faktorer som låg längre 
tillbaka i tiden. 

Under första världskriget hade flera redare från bygden varit förutseende 
och sålt sina fartyg till höga priser och sedan köpt fartyg efter kriget då det 
rådde svår sjöfartsdepression. Under denna depression var fartygspriserna 
låga. Såväl nytt som begagnat tonnage som tillfördes handelsflottan i nord
västra Skåne under mellankrigstiden var ångfartyg. Under mellankrigstiden 
ökade den svenska handelsflottan sitt tonnage av motorfartyg från 6 % år 
1919 till 46 % år 1939. 1 Det kan tyckas besynnerligt att inte ett enda mo
torfartyg tillfördes nordvästra Skåne under denna tid. Först år 1941 leverera
des MlS Eros från Helsingörs Varv till Hillerströms, detta fartyg förliste efter 
endast några resor. Att man inte tog leverans av motorfartyg under mellan
krigsperioden kan berott på att samtliga fartyg i distriktet var verksamma i 
trampsjöfart och i denna fart behövdes troligen inget nytt modernt tonnage 
för att vara konkurrenskraftigt. Annorlunda var det förmodligen för de 
svenska rederier som hade etablerat linjesjöfart. Till linjesjöfarten behövdes 
moderna och snabba fartyg för att vara konkurrenskraftiga. De fartyg som 
tillfördes handelsflottan från nordvästra Skåne under mellankrigsperioden 
var som regel begagnade, endast en ringa nybyggnation förekom. Medelål
dern på fartygen i distriktets handelsflotta var år 1939 28 år och detta får an
ses vara en hög medelålder på fartygen. Att man hade en tämligen åldersti
gen handelsflotta under mellankrigstiden fick förmodligen inga omedelbara 
konsekvenser. Effekterna skulle komma efter andra världskriget då man ha
de en omodern handelsflotta. 
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Under andra världskriget reducerades tonnaget i den nordvästskånska 
handelsflottan med 40 % och antalet fartyg reducerades med 42 %. Man ha
de en starkt reducerad handelsflotta i nordvästra Skåne då kriget var slut och 
denna handelsflotta bestod av nästan uteslutande ångfartyg. Två motorfartyg 
tillfördes handelsflottan år 1945. 

Flera redare hade säkert tiden efter första världskriget i starkt minne då en 
av de svåraste depressionerna inom sjöfartsnäringen inträffade. Skulle man 
nu efter andra världskriget våga bygga nya fartyg och hoppas på att konjunk
turerna skulle bli bättre efter andra världskriget? 

Under perioden efter andra världskriget fram till år 1960 låg den nord
västskånska handelsflottans andel av det samlade tonnaget konstant på 10 
%. Tonnageökningen i den svenska handelsflottan och i distriktets handels
flotta var således lika under perioden. 2 Trots att det tillfördes nya motor
fartyg till nordvästra Skåne förblev antalet ångfartyg i majoritet ända fram 
till år 1956. Trots att det levererades 23 motorfartyg mellan åren 1945-1949 
hade utgångsläget vid krigsslutet varit sådant att man kommit mycket långt 
efter i utvecklingen. Ångfartygen hemmahörande i distriktet svarade för 
över 20 % av det totala antalet ångfartyg i den svenska handelsflottan. Av 
detta kan slutsatsen dras att medelåldern på fartygen var högre i handelsflot
tan från Nordvästskåne då distriktet endast hade 10 % av det totala ton
naget. Att fartygsbeståndet haft avgörande betydelse för lönsamhet och kon
kurrenskraft står utom allt tvivel. 

Av de 85 handelsfartygen som hörde hemma i nordvästra Skåne år 1960 
var merparten sysselsatt med trampsjöfart. 3 Endast Transmarin och Hiller
ström bedrev linjesjöfart med 10 resp. 4 fartyg. Distriktet hade saknat lin
jerederi ända fram till tiden efter andra världskriget, då Transmarin, Hiller
ström och Gorthon etablerade sina lastlinjer. Alltsedan sekelskiftet hade 
många svenska rederier satsat på linjetrafik, och det får anses vara en sen 
start de nordvästskånska rederierna gjorde. 4 Varför man inte tidigare satsat 
på linjefart är svårt att säga. En förklaring kan vara att det inte funnits något 
lämpligt objekt tidigare. Påståendet att linjesjöfart skulle vara mera ekono
miskt säkert och mera lönsamt på längre sikt än trampsjöfarten visar utveck
lingen för dessa rederier, då de var bland dem som klarade sig längst. Att 
Hillerström och Transmarin upphörde med sin verksamhet från Helsingborg 
och bedrev linjesjöfart från utlandet var inget speciellt för dessa båda rede
rier. Så gjorde flera andra rederier på 19?0-talet för att kunna minska sina 
kostnader för fartygen. Om flera rederier från Nordvästskåne haft möjlighet 
till att kunna etablera sig i linjesjöfart hade förmodligen utvecklingen för 
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handelsflottan blivit annorlunda, åtminstone hade minskningen i början på 
1960-talet i handelsflottan från Nordvästskåne inte blivit så snabb. 

Av de fartyg som seglade i trampfart, hemmahörande i Helsingborgsområ
det, såldes eller skrotades många före 1963 års utgång. Trampmarknaden ha
de varit konstant svag mellan åren 1957-1963.5 Mellan åren 1960-1965 
minskade bygdens handelsflotta med över hälften sett till antalet fartyg. Un
der samma tid hade linjerederierna samma antal fartyg minskningen låg helt 
på fartyg sysselsatta i trampfart. Några rederier hade sina fartyg i kontrakts
fart och dessa tycks ha klarat sig bättre. Detta gäller främst Gorthons som 
bedrev en omfattande verksamhet med stora kvantiteter gods som skeppades 
på kontrakt. För de mindre tramprederierna förefaller det som om perioden 
från år 1957 fram till år 1963 varit ytterst besvärlig. Dåliga tider på tramp
marknaden plus ett omodernt fartygsbestånd var nog de främsta orsakerna 
till att de mindre tramprederierna minskade så drastiskt i början på 
1960-talet. 

En stor del av fartygen från nordvästra Skåne var sysselsatta på Nord/ 
Östersjön vilket klart framgår av positionslistor. Dessa positionslistor fanns 
att tillgå i de lokala tidningarna varje lördag. Allteftersom trampflottan från 
distriktet försvann framgick det av positionslisterna att fartygen från nord
västra Skåne blev mindre vanliga på Nord/Östersjön. Genom att undersöka 
positionslistorna för januari månad år 1960 och år 1965 kan man se hur 
många fartyg från nordvästra Skåne som var på resa eller låg i någon 
Nord/Östersjöhamn. 6 Av positions listerna för januari månad år 1960 fram
gick det att 66 % av fartygen befann sig i Nord/Östersjöområdet och av posi
tionslistorna under januari år 1965 så befann sig endast 36 % av fartygen i 
samma område. Tendensen tycks ha varit att allt färre fartyg från distriktet 
var verksamma i Nord/Östersjöfart. Det skall också påpekas att fartyg som i 
huvudsak var verksamma på Nord/Östersjön också kunde få långväga resor 
till andra Kontinenter. 

Den svenska pappers- och trävaruexporten minskade inte på 1950- och 
1960-talen.7 Frakterna av skogsprodukter övertogs i flera fall av utlänska 
konkurrenter och i något fall började skogsbolagen med egna rederirörelser. 
Det fanns andra Nordsjöländers handelsflottor som kunde skeppa varor till 
lägre priser än fartyg i den svenska handelsflottan. Konkurrenterna före
faller oftast ha haft lägre besättningskostnader än sina svenska konkurrenter, 
och med modernare tonnage hade de mindre besättningar i sina fartyg. I fle
ra länder hade också fartygsbyggnationen efter andra världskriget subven
tionerats av staten. 8 En annan faktor som gynnade framförallt det tyska och 
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holländska tonnaget var att beställarna på Kontinenten och i England, när 
det gällde sågade timmervaror , beställde mindre kvantiteter än tidigare och 
då passade tyskars och holländares fartyg bättre, då dessa som regel var 
mindre. 

De traditionella lasterna från Kontinenten och England bestod av kol eller 
koks. Efter andra världskriget importerades stora kvantiteter kol och koks 
från USA.9 Således måste returlasterna från framförallt England minskat i 
betydelse. En annan orsak som säkerligen påverkat dessa returlaster var att 
Sveriges beroende av kol och koks minskade kontinuerligt till förmån för ol
jeprodukter. Värdet av Sveriges import av stenkol, brunkol, torv och koks 
var år 1950 526 miljoner kronor och värdet samma år av importerade 
mineraloljor och produkter därav var 518 miljoner kronor. Tio år senare im
porterades kol och koks för 299 miljoner kronor och oljeprodukter för 1.563 
miljoner kronor. 10 Av detta får man anta att retur laster från Kontinenten 
och England blev svårare att erhålla för fartyg vilka bedrev trampfart på 
Nord/Östersjön. Det minskade kol- och koksbehovet i Sverige kan ha varit 
en bidragande orsak till utvecklingen inom handelsflottan från Nordvästskå
ne. 

Den traditionella marknaden för merparten av handelsfartygen från nord
västra Skåne var Nord/Östersjöområdet. Då konkurrensen ökade från andra 
länder sökte sig flera rederier till andra marknader. Flera fartyg deltog i 
Gorthons kontraktfart mellan Nordamerika och England. Detta gjorde man 
i några fall med gamla ångfartyg som hade svaga maskinstyrkor och inte var 
så lämpliga på ett stormigt Atlanten. Att finna nya lämpliga marknader för 
distriktets trampflotta gick inte. 

Merparten av de fartyg vilka byggdes till nordvästskånska rederier under 
perioden 1960-1980 avyttrades också. Förutsättningarna inom sjöfartens oli
ka sektorer var under perioden varierande. Gorthons stora bulkfartyg av
yttrades under 1970-talet. Orsaken till att rederiet sålde fartygen var för
modligen att fartygen inte blev lönsamma i den svenska handelsflottan. l! 
Samtliga tankfartyg i bygdens handelsflotta avvecklades under 1960- och 
1970-talen. Orsaken till att dessa avvecklades kan ha varit en annan. Tank
fartygen från nordvästra Skåne blev med tiden relativt sett små fartyg jäm
fört med nyare tankfartyg som byggdes. 

Varför gastankfartygen inte blev långvariga i handelsflottan från nord
västra Skåne är svårt att säga. Många utlänska konkurrenter hade lägre be
sättningskostnader. Då det för mindre gastankfartyg bara fanns i stort sätt ett 
enda företag som hyrde dessa fartyg så blev lönsamheten störst i de fartyg vil-
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ka hade de lägsta besättningskostnaderna. Verksamheten med kylfartyg var 
också en nysatsning. Varför rederierna som redade kylfartyg upphörde är 
också svårt att säga. Kylfartygen seglade i trampfart, kanske var detta an
ledningen. 

Rederierna i nordvästra Skåne gjorde under perioden försök inom flera 
olika sektorer inom handelssjöfarten. De flesta misslyckades dock. Man prö
vade väl inte på alla sektorer inom handelssjöfarten men dock ganska 
många. En verksamhet som man inte intresserade sig för var sjöfart med 
mindre kusttankers. Denna verksamhet hade under 1970-talet en gynnsam 
utveckling i den svenska handelsflottan. 12 Ett annat område där rederierna 
i nordvästra Skåne var sent ute, var med roll on/roll off fartyg. Det första till
fördes inte nordvästra Skånes handelsflotta förrän år 1975 och det får anses 
vara sent. Endast en verksamhet blev bestående under 1970-talet och det var 
Gorthons verksamhet med skogsproduktfartyg. 

Kunde ett samarbete mellan de olika rederierna i nordvästra Skåne påver
kat utvecklingen? Samarbete fanns men får betraktas som ringa. flera mind
re rederier hyrde under perioder ut sina fartyg till de större då dessa be
hövde extra tonnage. Då det gällde anskaffande av fartyg förekom nästan 
inget samarbete alls, trots att fartygspriserna under 1960- och 1970-talen 
ökade kraftigt. Thorerederierna valde samarbete med rederier som inte var 
verksamma i nordvästra Skåne för att finansera sina fartygs beställningar . 13 

Ett annat exempel på samarbete förekom mellan rederierna Polar och 
Winck som i början på 1970-talet fick leverans av två kylfartyg som ägdes i 
partrederiform. De nämnda rederierna hade stora intressen i dessa partrede
rier. Under 1970-talet förekom också visst samarbete mellan Gorthon, 
Transmarin och Hillerström angående inspektörverksamheten, dvs den 
verksamhet som har hand om fartygens skötsel. 14 Hillerström samarbetade 
med utlänska rederier i sin verksamhet på Fjärran Östern. 15 Rederiaktie
bolaget Höganäs verksamhet överfördes år 1968 på Transmarin, detta vid en 
tidpunkt då rederiets verksamhet nästan upphört. Sammanslagning inträf
fade mellan rederierna Transmarin och Hillerström. 16 Dessa båda företag 
hade alltsedan 1960-talet samarbetat, detta gällde först på befraktningssidan. 
År 1975 fick de båda bolagen gemensam styrelse. Samma år ägde Transma
rin 25 % av aktierna i Hillerström. Detta förhållande ändrades sedan så att 
ägande skap et över Transmarin tillfördes Hillerström. 17 

Samarbete förekom i ringa omfattning i nordvästra Skåne om jämförelse 
görs med andra rederier i den svenska handelsflottan. Flera rederier i den 
svenska handelsflottan arbetade gemensamt för att rationalisera driften av 
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fartygen och för att skaffa nytt tonnage. Med tanke på att det förekom gans
ka omfattande samsegling mellan rederierna i nordvästra Skåne kan det tyc
kas besynnerligt att inte mera samarbete etablerades t.ex. för att finansera 
modernare och mera rationella fartyg. Det fanns flera andra områden där 
gemensamma verksamheter kunnat förekomma. Det räcker att nämna an
ställandet av personal, skötsel och drift av fartygen. 

En betydande skillnad fanns mellan de tre stora sjöfartsdistrikten i landet. 
Från både Göteborgs- och Stockholmsområdet hade rederier kunnat etab
lera linjesjöfart från sina hemmahamnar till bl.a. Kontinenten. Någon linje 
blev transocean. 18 Flera av dessa lastlinjer etablerades före första världs
kriget, och under mellankrigstiden skaffade rederierna sig ett fast grepp om 
sina marknader. Rederier verksamma i nordvästra skåne etablerade sig inte 
i linjesjöfart förrän efter-andra världskriget och då hade denna linjesjöfart 
ingen anknytning till Helsingborgsområdet. Den stora skillnaden mellan de 
tre distrikten var att två av distrikten hade ett uppland för att kunna bedriva 
linjesjöfart medan det tredje distriktet saknade ett sådant uppland. Att 
nordvästra Skåne saknade uppland för linjesjöfart jpåverkade med stor sä
kerhet handelssjöfarten från bygden så att den blev annorlunda till sin struk
tur än de båda andra distriktens handelsflottor. 

Tidigare hade linjesjöfart förekommit på Helsingborg i mindre skala. På 
1960-talet inträffade en förändring så tillvida att godsmängden ökade 
mycket kraftigt från Helsingborgs hamn. 19 Denna ökning gällde både gods 
transporterat på färjorna mellan Helsingborg och Helsingör och det övriga 
godset i hamnen. Flera faktorer påverkade händelseförloppet, bl.a. fick den 
ledande hamnen i Sverige, Göteborg, stuveriproblem. Stuveriarbetarna gick 
bl.a. upprepade gånger i strejk, vilket försämrade effektiviteten i hamnen, 
och flera linjerederier valde att för gott anlöpa Helsingborgs hamn i stället. 

Den årliga godsomsättningen i Helsingborgshamn fyrdubblades under perio
den 1960-1980. Flera nya linjeetableringar förekom under perioden med an
knytning till Helsingborg, dock ej av något rederi från distriktet, om man 
undantar Thorerederiernas korta engagemang i ett linjerederi från bl.a. Hel
singborg till Kontinenten och England. Förutsättningarna att etablera linje
sjöfart på Helsingborg i slutet på 1960-talet och under 1970-talet var för
modligen större än vad de någonsin tidigare varit. Lokalkännedom om in
dustrins behov kunde ha varit en fördel gentemot övriga konkurrenter. 

En annan verksamhet som borde intresserat rederierna från bygden var 
färjetrafiken över Öresund mellan Helsingborg och Helsingör. Sedan färje
trafiken inleddes med ångfartyg på 1850-talet har förekommit att flera bolag 

~---~-------
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bildats för denna verksamhet, dock har aldrig något rederi verksamt i Nord
västskåne bedrivit någon trafik på denna sträcka. 20 De statliga järnvägsbo
lagen i Sverige och Danmark har monopol på transporterna av järnvägsvag
nar på sträckan. Däremot har det rått fri konkurrens om passagerare och bi
lar. Detta föranledde Linjebuss International och ett norskt rederi, Sunds
bussarna, att etablera sig på sträckan på 1950-talet. Tre bolag har således 
konkurrerat om passagerarna, och Linjebuss och de svenska och danska 
järnvägsbolagen dessutom om biltrafiken. Varför något rederi från nord
västskåne ej etablerat sig på färjeleden mellan Helsingborg och Helsingör 
har ej gått att få klarhet i. Den transporterade godsmängden på färjorna mel
lan de båda städerna var år 1979 drygt 4 miljoner ton. Samtidigt reste över 16 
miljoner passagerare mellan de båda städerna. 2! 

v. Sammanfattande analys 

Flera rederier som var verksamma år 1960 i nordvästra Skåne hade etable
rats på 1920-talet. Dessa rederier hade i de flesta fall bildats av någon sjö
kapten som "gått i land". Det var därför flera rederier som hade en styrelse
ordförande eller skeppsredare i ledningen för företaget med praktisk er
farenhet av livet på sjön. Allteftersom tiden gick ersattes dessa människor av 
sådana som i de flesta fall inte hade praktisk erfarenhet av sjömansyrket. En 
generationsväxling ägde rum för flera rederiföretag under 1950- och 
1960-talen. Påverkade denna generationsväxling händelseförloppet? 

Efter första världskriget inträffade en sjöfartsdepression som blev den svå
raste dittills för världshandelsflottan. En femtedel av världshandelsflottan 
fick läggas upp i brist på frakter. Flera redare hade säkert dessa händelser i 
färskt minne efter andra världskriget, då det väntades en liknande 
sjöfartsdepression. Någon ny sådan inträffade aldrig efter andra världskriget. 
Man kan fråga sig om rederierna i nordvästra Skåne gjorde tillräckliga inve
steringar i nytt tonnage omedelbart efter kriget eller om erfarenheterna från 
tiden efter första världskriget blockerade redarnas handlingskraft. Fartygs
beståndet i Helsingborgsområdet var starkt decimerat efter andra världs
kriget och omodernt i förhållande till Göteborgs- och Stockholmsdistriktens 
handelsflottor. För att komma ifatt de båda andra distrikten och få en mo
dernare handelsflotta borde förmodligen redarna från nordvästra Skåne in
vesterat i ytterligare nytt tonnage. 

Området nordvästra Skåne hade ord om sig att vara "trampsjöfartens hög
borg i Sverige"!. Att bedriva trampsjöfart innebär att man tar större ekono-

-------- ------ -----
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miska risker än vid linjesjöfart. Ett linjefartyg är bundet till sin linje och kan 
inte tagas från denna då frakterna går upp. Trampfartygets avtal slutes som 
regel för en resa i taget. Trampfartygen är alltså inte bundna för någon längre 
tid, vilket gör att de kan sättas in i router där frakterna är goda. Vid tider 
med dåliga frakter drabbas trampfartygen hårdast och vid tonnageöverskott 
blir det oftast trampfartygen som får läggas upp först. Svenska rederier be
dreven omfattande linjesjöfart redan före andra världskriget. Först efter 
andra världskriget intresserade linjesjöfart någon redare i nordvästra Skåne. 
Av samtliga rederier verksamma i Nordvästskåne efter år 1945 var det endast 
tre som kom att ägna sig åt linjesjöfart. Att merparten av rederierna i Nord
västskåne var verksamma i trampsjöfart hade betydelse för utvecklingen. 

Nästan samtliga rederier i nordvästra Skåne som bildats på 1920-talet hade 
etablerats i syfte att bedriva fraktfart på Nord/Östersjön. Fartygens resor 
följde ofta samma mönster2 : trävaror till KOntinenten och England, retur
laster till de nordiska länderna med kol eller koks. Det är allmänt känt att vår 
import av kol och koks minskade till förmån för olja under tiden efter andra 
världskriget. Frakterna från Kontinenten och England minskade därmed och 
fartygen fick svårigheter med returlast. Den ökande oljeimporten till Sverige 
kan ha varit en bidragande orsak till att handelsflottan från nordvästra Skåne 
minskade. 

En annan orsak till att sjöfartsnäringen i nordvästra Skåne fick svårigheter 
var större konkurrens från andra sjöfartsnationer. Detta gällde speciellt på 
Nord/Östersjön på vilket område handelsflottan från nordvästra Skåne hade 
sina flesta fartyg sysselsatta. Eftersom fartyg från nordvästra Skåne troligtvis 
i högre grad än andra sjöfartsdistrikts fartyg seglade på bl.a. Norrland, kan 
utlänsk konkurrens ha påverkat den nordvästskånska handelsflottan i be
tydlig omfattning. 

Medelåldern på fartygen från nordvästra Skåne förefaller att ha varit hög 
år 1960 jämfört med konkurrenternas. Ångfartygen, vilka var de äldsta farty
gen i den svenska handelsflottan, var särskilt många i nordvästra Skåne. Des
sa gamla ångfartyg seglade som regel inte med samma hastighet som ma
skinstarkare motorfartyg. Det var inte bara fartygens fartresurser som haft 
avgörande betydelse för ångfartygens konkurrenskraft. Orsakerna som kan 
ha inverkat på de äldre fartygens lämplighet kan vara många. Godset kan ha 
ändrat karaktär och krävt lastvänligare fartyg. Ångfartygens mindre ma
skinstyrka än motorfartygens kan också ha spelat en viss roll då Bottenhavet 
är isbelagd en stor del av året. Med maskinstarkare fartyg kan transporterna 
pågå en större del av året. 
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Under 1960-talet skedde en snabb och genomgripande strukturförvandling 
inom rederinäringen. Det äldre svenska tonnaget såldes ut på andrahands
marknaden och ersattes med moderna, mera rationella fartygstyper . Till fle
ra rederier i nordvästra Skåne levererades nybyggda fartyg under perioden 
1960--1980. Ofta var det fråga om specialfartyg. Vad som orsakat att det mo
derna tonnage som tillfördes handelsflottan i nordvästra Skåne avyttrades ef
ter kort tid är svårt att säga. En tänkbar faktor kan ha varit att rederierna i 
distriktet bedrev sin verksamhet i liten skala. En annan tänkbar faktor kan 
ha varit att vissa rederier med modernt tonnage hyrde ut sina fartyg till rede
rier som behövde tonnagetillskott. Då det blev dåliga tider (frakterna gick 
ned) hade rederiet vilket hyrde in fartyget nog med tonnage med egna fartyg. 
Tank-, bulk-, gastank- och kylfartyg var nya fartygstyper som redarna i nord
västra Skåne satsade på. All verksamhet med dessa fartygstyper upphörde, 
och den enda bestående fartygstypen i traktens handelsflotta blev Gorthons 
skogsproduktfartyg . 

Under perioden från år 1960 till år 1980 förekom omfattande samarbete 
mellan olika svenska rederier3• Huvudsyftet med samarbetet var att ratio
nalisera driften och erhålla kapital till nyinvesteringar. I nordvästra Skåne 
förekom däremot ringa samarbete mellan rederierna. Ett större samarbete 
mellan rederierna i regionen kunde säkert ha påverkat utvecklingen. 

Flera faktorer gjorde så att Helsingborgs hamns godsmängd ökade fyrdub
belt mellan åren 1960--1980. Denna ökning fördelades lika mellan dels godset 
vilket transporterades på färjelinjerna mellan Helsingborg och Helsingör och 
dels det godss om utgick från Helsingborgs hamn på handelsfartyg. Det fanns 
åledes två möjligheter att frakta gods från Helsingborg dels genom konven
tionella handelsfartyg och dels genom gods på järnväg eller lastbil via färje
linjer till Helsingör och sedan år 1979 också till Grenå på Jylland. 

Tidigare hade linjesjöfart utgått från Helsingborg i mindre skala och denna 
linjesjöfart hade bedrivits av rederier som inte var hemmahörande i trakten. 
I slutet på 1960-talet förefaller det som om Helsingborg fått ökad betydelse 
för linjesjöfarten. Helsingborgs hamn började år 1967 med containergods 
hantering och detta skulle innebära ett stort uppsving för Helsingborg och 
linjesjöfarten. Inget rederi hemmahörande i nordvästra Skåne engagerade 
sig i linjesjöfart från Helsingborg förrän Thore Shipping i slutet på år 1979 
blev delägare i en containerlinje från bl.a. Helsingborg. varför rederierna i 
regionen inte etablerat sig från sin "egen stad" går ej att få svar på. Att fär
jesjöfart och linjesjöfart från Helsingborg är marknader som rederierna från 
nordvästra Skåne missat står utom allt tvivel. 
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Det förefaller att vara flera olika faktorer som kan ha påverkat händelse
utvecklingen i handelsflottan i nordvästra Skåne efter år 1960. Nedan följer 
en sammanfattning av de faktorer vilka kan ha påverkat utvecklingen: 

a) Generationsväxling i ledningen för olika rederier. 
b) Erfarenheter från tiden efter första världskriget. 
c) Fartygen i huvudsak sysselsatta i trampfart. 
d) Minskat kol- och ökat oljebehov i landet. 
e) Ökad konkurrens på Nord/Östersjön. 
f) Fartygen hemmahörande i nordvästra Skåne ålderstigna. 
g) Felsatsningar på nytt tonnage på 1960- och 1970-talen. 
h) Ringa samarbete mellan rederierna i nordvästra Skåne. 
i) Helsingborgsområdet, en försummad och tidigare för liten marknad. 
j) Konkurrens från järnvägs- och lastbilstrafik. 

- ---------------------
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Appendix 
Rederier verksamma i nordvästra Skåne 

år 1960 
Gorthons rederi AB 

I samlingsnamnet Gorthons ingick rederiaktiebolagen Gylfe, Gefion och 
Activ. Gorthons grundades i början på 1920-talet och redade år 1960 den 
största fartygsflottan i regionen. Rederiets fartyg var i huvudsak sysselsatta i 
kontraktsfart med att frakta skogsprodukter. Vidare bedrev rederiet kon
traktsfart med frukt från Israel. Med dessa båda varugrupper hade rederiet 
börja specialisera sig redan på 1930-talet. Med Bowaters (en världskoncern i 
pappersbranchen) hade rederiet betydande kontrakt, vilka innebar att Gort
hons hade hand om skeppningarna för detta bolag på såväl Östersjön som 
New Foundland-Kanada till Kontinenten och England. Gorthons var år 1960 
också verksamma med flera tankfartyg vilka hyrdes ut till oljebolag ofta un
der längre perioder. Ett kylfartyg som ägdes av rederiet var verksamt i Oce
anfart. Merparten av Gorthons fartyg var år 1960 sysselsatta ikontraktsfart. 
Fartygen var tämligen moderna. 

Gorthons upphörde med flera av sina verksamheter efter år 1960. Kylfar
tyget såldes år 1964 och härefter bedrev rederiet ingen kylfart. Kontrakts
farten med skogsprodukter för Bowaters upphörde, detsamma gjorde kon
traktsfarten med frukt från Israel. Dock förekom enstaka strö las ter med 
frukt från Israel under 1970-talet. Det sista tankfartyget såldes i början på 
1970-talet. Rederiet samlade tonnage var nästan identiskt år 1960 och år 
1980. Det samlade tonnaget hade emellertid under perioden nästan varit det 
dubbla jämfört med dessa båda år. Detta på grund aven verksamhet som 
Gorthons började med år 1963 och som innebar sjöfart med stora bulkfartyg. 
Antalet fartyg ägda av Gorthons varierade under perioden mellan 8 och 15. 

Det blev med nästan enbart skogsprodukter som Gorthons fortsatte sin 
verksamhet under 1970-talet. År 1973 tecknade Gorthons kontrakt med det 
svenska skogsbolaget Assi. Kontraktet innebar frakt av pappers- och massa
produkter under en period på 2 1/2 år. Kvantiteten uppgick till en miljon 
ton, kontraktet upptog år 1973 30 % av Gorthons transportvolym1• Papper 
och pappersmassa fraktade Gorthons fartyg från Assi:s anläggningar i Piteå 
till England och Kontinenten. Ytterligare kontrakt för frakt av skogsproduk
ter tecknades med andra pappers- och massaproducenter. För ett kontrakt 
som årligen skulle gälla frakt av 700.000 ton skogsprodukter för de svenska 
företagen Korsnäs-Marma och Stora Kopparberg Bergslags AB beställdes år 
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1975 fyra fartyg i Korea2• Fartygen levererades år 1977. Samma år tecknade 
Gorthons en order vid svenska varv på tre fartyg avsedda att ersätta de äldre 
fartygen vilka fraktade Assi:s produkter. Vid årsskiftet 1980 hade rederiet 
samtliga fartyg (tretton) verksamma med att frakta skogsprodukter. Tre av 
rederiets fartyg sysselsattes för Combi Shipping, ett transportföretag ägt av 
Gorthons tillsammans med Korsnäs-Marma och Stora Kopparbergs Berg
slags AB\ två fartyg var verksamma för Mo och Domsjö, vars produkter 
fraktades från Husum till bl.a. Västtyskiand, tre fartyg fraktade Assi:s pro
dukter. De äldsta fartygen i rederiet sattes år 1979 in på ett kontrakt för Bo
waters som innebar frakt av tidningspapper från Kanada till Europa. Rede
riet blev investmentbolag år 1974.4 

AB Transmarin 
I samlingsnamnet Transmarin ingick rederiaktiebolagen Transmarin, Verna 
och efter år 1968 Höganäs. Transmarin grundades år 1916 och rederiet klara
de sjöfartsdepressionen efter kriget bar och övergick från trampsjöfart till att 
också egna sig åt linjesjöfarts. Efter andra världskriget övertog rederiet en 
f.d. tysk linje på Medelhavet. År 1960 hade rederiet sina flesta fartyg sys
selsatta på denna linje. Transmarin samarbetade här med ytterligare några 
tyska rederier. Ett tyskt dotterbolag hade också bildats i Hamburg. Kon
traktsfart med skogsprodukter från Norrland till KOntinenten och England 
förekom också. Transmarin ägde flera större tankfartyg. Förutom egna far
tyg hade rederiet flera fartyg inhyrda för sin verksamhet. Transmarin var vid 
början av 1960-talet sysselsatt i linjefart, kontraktsfart och trampfart. 

Transmarin hade en mycket livlig rederiverksamhet under 1960-talet,.men 
denna skulle reduceras kraftigt under 1970-talet. På Medelhavslinjen hade 
Transmarin år 1965 nio fartyg samtidigt som rederiet hade lika många fartyg i 
Nord/Östersjöfart. Här gällde frakterna i huvudsak skogsprodukter från 
Norrlandshamnar till Kontinenten och England. Fyra av rederiets fartyg var 
insatta på Oceanfart. Sammanlagda antalet fartyg verksamma för Transma
rin år 1965 var tjugotvå. Av dessa ägdes tio av Transmarin i Helsingborg, 
övriga fartyg var inhyrda eller ägdes av Transmarins dotterbolag i 
Hamburg6 • 

År 1966 upphörde Transmarin med sin verksamhet med tankfartyg. Två år 
senare började en verksamhet med gastankfartyg. Dessa fartyg nybyggdes 
för rederiet, och ytterligare ett gastankfartyg inköptes från ett annat Helsing
borgs rederi. Fartygen chartrades av den stora franska koncernen Gazocean i 
Paris7 • Transmarin upphörde också med verksamheten med gastankfartyg. 

-----------------------« 
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År 1973 hade Transmarin tolv fartyg sysselsatta i sin verksamhet, men dast 
fem av dessa hade Helsingborg som hemmahamn. Senare på 1970-talet av
yttrade Transmarin sina sista fartyg som var hemmahörande i Helsingborg. 
Under perioden uppstod samarbete med Hillerströmrederierna. De resulte
rade senare i att Hillerström köpte Transmarin och tog det gemensamma 
namnet Transhill. (Mera om Transhill under Hillerströmrederierna ). 

Lundgren & Börjesson 
Rederiaktiebolagen Atos, Alfa och Sigyn arbetade under samlingsnamnet 
Lundgren & Börjesson. Rederiet bedrev kontraktsfart och trampfart. Rede
riets fartyg var massgodsfartyg, vilka i huvudsak fraktade kol, fosfat och 
malmlaster, m.a:o. lågvärdigt gods. Medelålderna på fartygen var hög. Re
deriet fick leverans av två nybyggda fartyg och föryngrade sin flotta. Mycket 
på grund av de två nybyggena kom rederiet i ekonomiska svårigheter på 
grund av höga räntekostnader för fartygen, och de dåliga frakterna på tramp
marknaden i början på 1960-talet fick också stor betydelse. 

Vissa av rederiets fartyg deltog som blockadbrytare på Kuba år 1962 och 
blev härför satta i blockad i vissa länder. I vad mån detta inverkade på resul
tatet är svårt att säga. Vid ingången till år 1963 ägde rederiet tio fartyg, året 
därpå inget. Rederiet upphörde med sin verksamhet och merparten av rede
riets fartyg såldes till Panama och Grekland. 

Thores 
Under samlingsnamnet Thores ingick år 1960 rederierna Virginia och Falken 
samt partrederi för två fartyg. Rederiet var det största utanför Helsingborgs 
stad och var hemmahörande i den lilla byn Jonstorp intill Skälderviken. År 
1960 uppgick rederiets flotta till sammanlagt fem fartyg. Tre var äldre och två 
nyare. Av de äldre fartygen var ett tankfartyg. Två av Thores fartyg ägdes i 
partrederi tillsammans med andra rederier. Thorerederierna seglade sina far
tyg i trampfart, men flera av rederiets fartyg var lämpade för linjefart, varför 
det med åren blev allt vanligare att rederiets fartyg hyrdes ut till något lin
jerederi vilket behövde extra tonnage. Thores redade under 1960-talet såväl 
nybyggda som äldre fartyg för att sedan under 1970-talet ha en modern han
delsflotta. 

Då rederiet vid mitten på 1960-talet beslöt sig för att föryngra sin flotta 
med ett specialfartyg för paketerat virke valde man att göra detta i partrede
riform. Thores andel skulle vara femtio procent. Den övriga andelen skulle 
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ägas av två rederier verksamma i Göteborg. 9 Fartyget levererades år 1968, 
och samma år inledde Thores ett samarbete med Broström i Göteborg, vilket 
företag i fortsättningen skulle svara för alla personaladministrativa ärenden 
vad det gällde befälet i Thores fartyg. Det nya skogsproduktfartyget var av
sett för traden British Columbia-Europa och skulle segla i pool med flera 
andra rederiers fartyg. Poolen fick namnet Scanscot och ägdes gemensamt av 
Thores, AB Aug. Leffler & Son, Axel Broström & Son, A/S Haanes Rederi 
Norge samt ett skotskt rederi. Poolen administrerades av AB Aug. Leffler & 
Son i Göteborg (Broströms). Ett systerfartyg till skogsproduktfartyget köp
tes år 1972. De äldre fartygen avyttrades, och vid årsskiftet 1973 redade rede
riet endast de båda skogsproduktfartygen. År 1970 valde rederiet att regist
rera sina fartyg i Helsingborg då en kommunsammanslagning var förestå
ende mellan Jonstorp och Höganäs Kommuner. Det sista skogsproduktfarty
get såldes år 1977. Rederiets verksamhet med fartyg hemmahörande i di
striktet låg nere drygt ett år för att sedan åter uppstå i en containerlinje mel
lan Helsingborg/Köpenhamn/Århus och Kontinenten/England. I container
linjen ingick tre fartyg, och Thores ägandeskap i linjen uppgick till tjugofem 
procent. Intressena i containerlinjen upphörde dock under år 1980. Under 
första hälften av år 1981 köpte rederiet två fartyg och fortsatte sin verk
samhet med fartyg registrerade i Helsingborg. 

Bancks 
I samlingsnamnet Bancks ingick rederierna Astrea, Erik Bancks rederiaktie
bolag, Otto Bancks rederiaktiebolag samt Percy Bancks rederiaktiebolag. 
Rederiet var ett av Helsingborgs äldsta rederier och ägde tre fartyg år 1960. 
Fartygen hyrdes som regel ut till rederier med linjesjöfart. Två av fartygen 
såldes år 1964 och det tredje avyttrades år 1966 efter att ha varit verksamt för 
Hillerström i en treårscharter på Fjärran Östern, sedan ingen verksamhet 
med fartyg. 

Wincks 
Rederiaktiebolaget Walhall kallades i dagligt tal för Wincks. Rederiet ägde 
vid början av 1960-talet två moderna fartyg vilka deltog i linjerederiernas 
trafik. Transmarin köpte det ena av de båda fartygen, och det andra såldes 
alldeles i slutet på 1960-talet. Sedan övergick rederiet till att under en kort 
period vara partdelägare tillsammans med rederiaktiebolaget Polar. I ett av 
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två kylfartyg var rederiet hälftenägare. Från att ha upphört med ägande ska
pet till kylfartygen låg rederiverksamheten nere till årsskiftet 1980 då rede
riet köpte en mindre lastbåt från Danmark avsedd för kustsjöfart. Fartyget 
avyttrades emellertid redan efter drygt ett år i rederiets ägo. 

Hillerström 
Rederiaktiebolagen Helsingborg, Sirius och Hasting benämndes Hiller
ströms. Rederiet kan spåras så långt tillbaka i tiden som till år 1891. 10 Efter 
att ha börjat som ett tramprederi övergick rederiet efter andra världskriget 
till att bedriva linjesjöfart. År 1948 grundades Australia West Pacific Line. 
På denna linje hade Hillerströms fyra av sina fem fartyg år 1960. Linjen drevs 
vidare under 1960-talet och rederiet föryngrade kontinuerligt sin fartygsflot
ta. År 1968 fattade japanska myndigheter beslut om att styckegodslaster till 
Japan skulle transporteras i containers. ll Hillerströms var med sina moder
na fartyg av Skandiatyp väl lämpade att möta nyordningen. Behovet av con
tainertonnage ökade på denna linje varför Hillerströms tillsammans med två 
brittiska företag bildade Australia Japan Container Line. Hillerströms ägan
deskap i linjen var 30,4 % .12 Vidare bildade Hillerström tillsammans med 
ett australiskt handelshus ConPac Line med seglation mellan Australien och 
Papua/Nya Guinea. På 1970-talet sålde rederiet sina sista fartyg. 

Samarbetet med Transmarin stärktes under hela perioden. Verksamhet 
ägt av det nya bolaget Transhill var år 1977 följande: 13 Linjefart (Trans
marins gamla linje) Kontinenten-Medelhavet tillsammans med flera tyska re
derier (45 fartyg), linjefart Australien - Papua/Nya Guinea, linjefart Austra
lia Japan Container Line med 30,4 % ägandeskap, terminalverksamhet ge
nom Australia West Pacific Line, trampfart med inhyrda fartyg, speditions
verksamhet i Helsingborg, Malmö och Stockholm, genom Hillerström Ship
ping AB befraktning i Helsingborg och Malmö, dessutom fartygsklarering, 
köp och försäljning av fartyg samt ett flertallinjeagenturer, slutligen PolLine 
AB i Ystad, bildat tillsammans med polska intressen med agnetverksamhet 
för färjetrafiken mellan Sverige/Ystad och Polen. 

Fänge & Påhlsson 
Fänge & Påhlsson omfattade rederiaktiebolagen Orvar, Lerberget, Amfitri
te samt Viken. Fyra av rederiets fem fartyg var äldre ångfartyg. Rederiets 
fartyg sysselsattes i trampfart. Några av rederiets fartyg var under vissa pe
rioder verksamma för Gorthons. Ett av rederiets fartyg var en modern para-



35 

grafbåt. Rederiet upphörde början på 1960-talet på grund av dålig 
lönsamhet. 

Falkiand 
Falkiands bestod av rederi aktiebolagen Wallen och Wandia. Av rederiets fy
ra fartyg år 1960 var två moderna motorfartyg och två äldre ångfartyg. Ett av 
de modernare fartygen var specialbyggt för biltransporter. Fartyget chartra
des av walleniusrederierna i Stockholm. Lönsamheten blev dålig för rederiet 
och det ena fartyget efter det andra avyttrades, det sista år 1968. 14 Rede
riet kom i slutet på 1960-talet att bli partdelägare i ett gastankfartyg hemma
hörande i Helsingborg. 

Rederiaktiebolaget Höganäs 
Rederiaktiebolaget Höganäs verksamt i staden med samma namn redade i 
början på 1960-talet två moderna motorfartyg och två äldre ångfartyg. Ett av 
motorfartygen var verksamt för ett hollänskt bolag på ett tio årskontrakt vil
ket löpte ut år 1963Y De övriga fartygen sysselsattes huvudsakligen i 
trampfart. Rederiets sista fartyg såldes år 1968 till Transmarin som samma år 
övertog rederi aktiebolaget Höganäs rederiverksamhet. 

Rederiaktiebolaget Kullaberg 
Ytterligare ett rederi fanns i Höganäs, rederiaktiebolaget KUllaberg. Rede
riets fartyg seglade i trampfart. De tre fartygen rederiet ägde var samtliga ål
derstigna i början på 1960-talet och då frakter saknades fick rederiets fartyg 
läggas upp. Rederiet kom i ekonomiska svårigheter och upphörde. 1ö 

Övriga rederier 
Det fanns vid början på 1960-talet ytterligare sex rederier i distriktet. Två av 
dessa hade moderna paragraffartyg som huvudsakligen var sysselsatta på 
Nord/Östersjön. Fyra rederier ägde äldre ångfartyg. Samtliga sex rederier 
upphörde på 1960-talet. 
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Nyetablerade rederier 
Några rederier grundades på 1960-talet. Ett av dessa var Rederi AB Polar 
från Mölle vilket specialiserat sig på kylfartyg. Sammanlagt ägde rederiet fy
ra kylfartyg, dock inte samtidigt. Rederiet upphörde strax före mitten på 
1970-talet. Ett annat nyetablerat rederi var AB Förenade Superfosfatfab
riker som år 1960 fick leverans av ett specialbyggt fartyg för frakt av svavelsy
ra. Fartyget byggdes på Helsingborgs varv och var det enda i sitt slag i värl
den. Ytterligare ett fartyg levererades till rederiet som emellertid upphörde i 
slutet på 1960-talet. Tre partrederier för lika många gastankfartyg bildades 
under senare delen av 1960-talet. Rederierna upphörde efter endast några 
års verksamhet. 

Diagram 1. Antal fartyg i handelsflottan från nordvästra Skåne 1959-1979. 
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Diagram 2. Tonnaget i den nordvästskånska handelsflottan 1959-1979. 
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Källa: Diagram 1 och 2 bygger på uppgifter hämtade ur Sveriges Skeppslista 
från de berörda åren. 

~-------



Diagram 3. Hanterad godsmängd i Helsingborgs hamn 1960-1979. 
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__________ = Hanterat gods i Helsingborgs hamn exklusive gods trans

porterat mellan Helsingborg - Helsingör (Färjetransporter). 
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= Transporterat gods på färjorna mellan Helsingborg - Helsing

ör. (Godset transporterat på järnvägsvagnar eller lastbil 

på färjorna). 

Källa: Kamerala avdelningen vid Helsingborgs hamn. 
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Diagram 4. Chamber of Shipping's tramp index åren 1956-1969. 
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Chamber of shipping's trampindex gäller single voyage dry cargo. 

År 1948=100,senare år 1960=100. 

Källa: Thorsten Rinman "Vår trancoceana siöfart". 
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Ordlista 
Bekvämlighetsflagg, registrering av fartyg i ett land som inte är fartygets ekonomiska 

hemvist. 
Bruttoton, (br. t.) ett rymdmått som motsvarar 2,83 kubikmeter. 
Bulkfartyg, fartyg avsett för transport av oemballerade laster ex. kol, fosfat, spann-

mål och malm. 
Charter, uthyrning av fartyg. 
Container, behållare för last ofta med måtten 8+8+20 fot. 
Cross Trader, sjöfart bedriven mellan enbart utlänska hamnar. 
Dödviktston, (d.w.) vikten av den last plus bunkers och proviant som fartyget förmår 

bära. 
Kontraktsfart, transport aven avtalad mängd gods under en viss period. 
Linjesjöfart, tidtabellsbunden trafik mellan bestämda destinationer. 
Lift on lift off, (loilo ) fartyg som lastar containers med hjälp av kranutrustning. 
Paragraffartyg, fartyg med hogsta tillåtna tonnage av 499 br. t. 
Partrederi, bolagsform som liknar kommanditbolagets, ägare såväl enskilda personer 

som aktiebolag. 
Pool, rederis am arbete under avtalade former. 
Produkttanker, fartyg lastande olika kvaliteter av oljeprodukter. 
Roll on roll off, (rolro) lastning och lossning genom att lasten köres ombord via ram-

per i fartygets ändskepp eller sidor. 
Second hands, begagnat fartyg. 
Slutes, befraktas. 
Styckegods, gods, som skeppas i mindre partier i ex. lådor, balar, på pall, kartonger 

etc. 
Supertanker, stort tankfartyg lastande ett par hundratusen ton råolja. 
Trampsjöfart, befraktare hyr fartygen för enstaka resor. 
World Wide, sjöfart över hela världen. 
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skjutit i höjden. 

In memoriam 
Bertil Broome 
(1913-1980) 

Ett bedövande slag träffade Sjöhistoriska 
Samfundet, då Bertil Broorne natten 
mellan den 27 och 28 november 1980 stil
la avled i sitt hem i Stockholm. Döds
budet kom helt överraskande för hans 
många vänner. För mig personligen tyck
tes förlusten innebära något aven kata
strof, eftersom han varit den drivande 
kraften inom vårt samfund. Han var den 
som aldrig gav upp vid de ofta återkom
mande, svåra situationerna och kriserna, 
som följt efter det att alla kostnader 

En rad kulturpersoner har i finstämda nekrologer skildrat Bertil Broornes 
stora insatser inom arkivforskningens och den personhistoriska forskningens 
område. Jag kan därför inskränka mig till att ge en sammanfattning av vikti
gare händelser i hans liv och i stället belysa hans stora insatser inom den sjö
historiska forskningen. 

Bertil Broorne var född midsommaraftonen 1913 i Stockholm. Han tog 
studenten i Östra Real och studerade sedan vid Stockholms Högskola, där 
han 1944 blev filosifie licentiat i historia. Han disputerade 1950 på en av
handling om Nils Stiernsköld, som var en framstående krigare i början av 
1600-talet och som 1627 förde befälet över den svenska flotta, som fördes 
mot Danzig. Han stupade i striderna utanför denna stad. Denna doltorsav
handling gav Bertil Broorne en docentur i historia vid Stockholms Högskola, 
som han uppehöll till 1959. 

Med sitt stora historiska och personhistoriska intresse kom han att göra en 
lysande karriär inom arkivväsendet. Han anställdes 1939 vid Stockholms 
stadsarkiv. Redan 1944 kom han emellertid till Krigsarkivet, där han blev l:e 
arkivarie 1952 samt Krigsarkivarie och chef 1959. I denna befattning kvar
stod han till sin pensionsavgång 1979. Hans insatser under dessa många år 
kan näppeligen överskattas. Han gav arkivet en rationell organisation och in
tensifierade i hög grad arkivets verksamhet. 

En banbrytande insats gjorde han redan som l:e arkivarie, när han på-
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började insamlande t av enskilda arkiv efter personer med anknytning till för
svaret. Detta har inneburit värdefulla bidrag till den historiska forskningen, 
samtidigt som efterlevande personer befriats från ansvaret för dokument, 
som icke i längden kunnat förvaras på fullgott sätt. 

Icke minst spelade han en stor roll, när det i början av 1970-talet gällde att 
visa, att en utlokalisering av Krigsarkivet till landsorten, skulle få förödande 
verkan. Han lyckades också avvärja hotet. 

År 1977 utkom vad som får betraktas som hans livsverk: "Handskriftsam
Iarna och de svenska arkiven, 1700--1950". Det är ett storslaget bidrag till 
svensk arkivhistoria. För denna insats invaldes han 1978 i Vitterhetsakade
mien och tilldelades professors namn 1979. 

Efter pensioneringen blev han sekreterare i Konung Gustaf VI Adolfs 
fond för svensk kultur. Hans glädje över att i sina vackra tjänsterum på 
Stockholms Slott kunna fortsätta sin mångskiftande verksamhet, var lika in
tensiv som kortvarig. 

Ett särskilt intresse knyter sig till Bertil Broomees insats för Örlogsflottans 
arkiv. - Redan 1922 hade Arne Forssell, sedermera Sjöhistoriska Samfun
dets förste ordförande, som ung tjänsteman i Riksarkivet fått uppdraget att 
ordna Flottans arkiv på Skeppsholmen och i Riksarkivet. Det omfattade 
2.300 hyllmeter och befann sig delvis i stor oordning. 

Under 1940-talet överfördes detta arkiv till Krigsarkivet och den nyanställ
de Bertil Broome fick i uppdrag att arbeta med dessa arkivhandlingar, som 
åtföljdes av stora mängder oordnade handlingar, bl a räkenskaper. - I an
slutning till detta arbete utarbetade han en synnerligen värdefull redogörelse 
rörande Flottans reviderade räkenskaper, sedermera i omarbetat skick publi
cerad i Forum navale nr 23 (1967) under rubriken "Flottans arkiv på Skepps
holmen - några anteckningar till dess förhistoria och äldre historia". - Han 
gjorde även förarbetet till de riktlinjer, som skulle gälla vid ordnandet av 
arkiv hos marinens myndigheter, vilka fastställdes i en generalorder 1948. -

Han utarbetade likaså ett förslag till föreskrifter för gallring i Marinförvalt
ningens handlingar, som fastställdes av Kungl. Maj:t 1956. Hans anknytning 
till Flottan blev också mångsidig: - Han invaldes 1962 till ledamot av Sjöhi
storiska Samfundet och blev samma år ledamot av dess styrelse. Jag åter
kommer senare till hans verksamhet inom vårt samfund. 

Han blev 1963 suppleant i styrelsen för föreningen "Sveriges Sjöfartsmuse
um i Stockholm", där han blev vice ordförande 1979. 

1965 - 77 var han ledamot av Sjöhistoriska museets nämnd. 
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Under några år på 1970-talet var han ledamot av styrelsen för föreningen 
"Sveriges Flottas" Stockholmsavdelning. 

Han blev ledamot av Kungl. Örlogsmannasällskapet 1969 och var 2:e sty
resman i Kungl. Krigsvetenskapsakademien 1973-79. 

När en redaktionskommitte tillsattes för att utge del 2 och påföljande delar 
av Amiralitetskollegiets historia, blev han en av ledamöterna i kommitten. 

När Sjöhistoriska Samfundets förste ordförande, Arne Forssell, år 1963 
drog sig tillbaka och efterträddes av kommendören Magnus Hammar, åtog 
sig Bertil Broorne att vara vice ordförande. - Vid Magnus Hammars tidiga 
frånfälle, 1967, kunde intet ha varit naturligare än att Bertil Broorne själv 
övertagit ordförandeskapet - i stället för att övertala mig. Jag framhöll detta 
med skärpa och upprepade det sedermera vid flera tillfällen. Hans inställning 
därvidlag måtte ha berott på hans fina, försynta väsen, som gjorde att han 
trots sin eminenta förmåga och fenomenala minneskunskaper föredrog att 
verka utan att synas alltför mycket. Mina uppmaningar till honom att ta över 
ordförandeskapet bemötte han med att humoristiskt leende och ett skälmskt 
svar: "Vi andra i styrelsen skall säga till, när det är lagom att Du lämnar ord
förandeskapet". - Och därmed fick jag låta mig nöjas. 

De som åtnjutit Bertil Broornes vänskap och kunnat följa hans varma om
tanke och idoga strävan för Sjöhistoriska Samfundet känner en särskild tack
samhet för vad han uträttat. Hans trohet och ärlighet, hans klara hjärna och 
exakta minne gjorde honom till en oförglömlig människa och en förebildlig 
kulturperson. 

Einar Blidberg 



Foto: Finn Martner 

Martin Olsson 
(1886-1981) 
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En av Sjöhistoriska samfundets stiftare, 
f. professorn och riksantikvarien Martin 
Olsson avled den 27 augusti 1981 i en ål
der av 95 år. Martin Olsson var en ena
stående vetenskapsman och kulturmin
nesvårdare. Hans insatser inom dessa 
områden ligger utom ramen för Sjöhi
storiska samfundets verksamhetsfält, 
varför det här endast kan bli fråga om att 
teckna några huvudlinjer i dessa delar av 
hans verksamhet. 

Martin Olsson var professor i svensk 
och jämförande arkitekturhistoria vid Konstakademien 1918-46 samt riks
antikvarie 1946-52. Han har givit ut en rad skrifter om bl a profana och 
kyrkliga byggnader. Som exempel härpå må nämnas "Stockholms slotts hi
storia intill år 1600", "Kalmar slotts historia," "Riddarholmskyrkan", "Kal
mar gamla stads kyrkor." Inom Sjöhistoriska samfundets ämnesområde har 
han bl a publicerat "Uppländska sjöbodar" (Fatburen 1912, 1914). Han be
handlar där sjöbodarna som byggnader, men också båtar, sumpar, redskap 
mm. 

Som sekreterare i Stockholms skönhetsråd (1926-47) spelade Martin Ols
son en aktiv roll i skyddandet av vår huvudstads rika byggnadsskatter. Han 
lyckades också avvärja en del påtänkta rivningar av byggnader som idag be
traktas som omistliga, t ex Södra stadshuset (nuv. Stockholms stadsmuse
um). 

Martin Olsson invaldes i styrelsen vid Sjöhistoriska samfundets konstitue
rande sammanträde den 3 maj 1939. Han förblev livet ut ledamot av den
samma. Under senare år deltog Martin Olsson sporadiskt i dess samman
träden. I föreningssammankomsterna deltog han dock aktivt och bevistade 
som regel åtminstone en av de två årliga sammankomsterna. Vid de mycket 
enkla smörgåssupeer, som brukar avsluta samfundets sammankomster, var 
"Riksmartin" en eftertraktad samtalspartner. Hans synpunkter på aktuella 
forskningsproblem var alltid stimulerande att åhöra. 

Lennart RoselI 



48 

Åke Stille 
(1913-81) 

Den 11 juli 1981 avled f. rektorn, fil dr 
Åke Stille i en ålder av 68 år. I nära tjugo 
år var Åke Stille rektor för Försvarets 
gymnasieskola i Uppsala, varifrån han 
pensionerades 1979. Dessförinnan hade 
han bl a varit lektor vid folkskolesemi
nariet i Umeå och rektor vid läroverket i 
Nässjö. 

Åke Stille tillhörde den inre cirkeln i 
den personkrets som arbetade för Sjöhi
storiska samfundets tillblivelse. Vid det 
konstituerande sammanträdet den 3 maj 

1939 anförtroddes han uppdraget att vara sekreterare. Han förblev sam
fundets sekreterare, tillika redaktör för dess skriftserie, till 1946. Han kvar
stod därefter som styrelseledamot fram till sitt frånfälle. Ehuru Åke Stilles 
betydelsefullaste insatser för samfundet skedde under dess första, stundom 
brydsamma år, förblev han under hela sin återstående levnad en intresserad 
ledamot av styrelsen. När besöken vid dess sammankomster med åren 
minskade, visade Åke Stille sitt engagemang för samfundet genom uppmunt
rande brev till den nuvarande redaktören. Vi hade avtalat om ett föredrag av 
honom om "Den 9 april i Köpenhamn 1940", vilket dock p g a mellan
kommande sjukdom inte kunde hållas. 

Åke Stille var en hängiven anhängare av ett starkt sjöförsvar. Han var åren 
1942-63 ledamot av överstyrelsen för föreningen Sveriges flotta, och var un
der flera år redaktör för föreningens tidskrift. Han blev 1940 sekreterare i 
samfundet Nordens frihet. Även åt Röda Korset ägnade han under många år 
sina krafter. 

Åke Stille disputerade år 1947 för doktorsgraden på en avhandling betitlad 
"Studier över Bengt Oxenstiernas politiska system." Han har vidare utgivit 
"Övre Norrlands administrativa historia från upprättandet av Västerbottens 
län till freden i Nystad" (1965), samt uppsatser i historiska, geografiska, pe
dagogiska m fl ämnen. Av sjöhistoriskt inriktade arbeten må särskilt nämnas 
hans studie i Forum navale nr 12 (1954) "Om de primära örlogsbaserna vid 
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Östersjön och Nordsjön ur strategisk-geografisk synpunkt." Åke Stille har 
vidare författat de politiska översikterna i "Svensksund 1790-1940. En min
nesbok utarbetad av Försvarsstabens krigshistoriska avdelning" (1940). 

Åke Stille hade enorma kunskaper om den svenska flottan och dess hi
storia. Vid nästan varje samtal med honom hade jag tillfälle konstatera det
ta. Han var en generös berättare. 

Lennart RoselI 
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