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( = 1 6 5 eag. cubic feet) = 1785 sv. kub.-
fot bräder = knb.-meter 4 6 7 1 3 . 

( = 150 eng. enbie feet) = 162'5 sv. kub.-
fot bjelkar = kub.-meter 42526 . 

( = 120 eng. enbie feet) = 129-75 sv. kub.-
fot master, spiror, m. m. = kub.-
meter 3'395G. 
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mått = meter 0'i>2 7G. 
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poids (avdp) pounds = 23 centner 90 skalp. 
23 ort sv. vigt, men beräknas vanligen till 
jämt 24 centner = kilogr. 1,016-0294. 

1 cent- eller hundredweight (cwt) = 119 72 
sv. skalp. = kilogr. 507 9 6 6. 

100 avoir dn poids pounds = 1067< sv. skalp. 
= kilogr. 453769 . 

1 ton of shippiDg (skeppslast) à 2,000 avdp. 
pounds eller 42 eng. knb.-fots rymd = 21 
centner 34 ' / , skalp. sv. vigt = kilogr. 
9073247. 

1 stone = 14 skalp. 93 ort 89 korn sv. vigt 
= kilogr. 63502 . 

1 load (läst) bräder och plankor innehåller: 
600 eng. qvadratfot à 1 inch's tjocklek. 
400 " » à l 1 / , » 
300 » » à 2 inches' » 
240 » » à 2 / 2 " 
200 i> » à 3 » » o. s. v. 

1 load (läst) hugget eller fyrkantigt timmer 
innehåller 50 eng. kub.-fot. 

1 D:o ohugget eller ruudt timmer inne
håller 40 eng. kub.-fot. 

1 inch = 8 5 5 linier sv. mått ~ millimeter 
2538493. 

100 eng. qvadratfot = 105V3 sv. qvadratfot — 
qvadratmeter 9'2S51. 

100 eng. kubikfot = 108'/ s sv. kub.-fot = 
kubikmeter 2 8 3111. 
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mål ~ kub.-meter 26'3794. 
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shels) = 1,111 sv. kub.-fot eller 1982/s 

tunnor löst mål = kub.-meter 290749. 
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1 franc à 100 centinjes ~ 72 öre. 
1 mètre = 3 3 7 sv. fot. 
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50 öre. 
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1 moyo = 3 1 3 / t kub.-fot eller 57» sv. tunnor 

löst mål = liter 8308976. 
1 alqueire = 3 kannor 19 kub.-tum 809 kub.-

linier sv. mått = liter 83694. 

Spanien. 
1 peso duro (hård eller silfver-piaster) à 20 

reales de vellon = 3 kronor 71 öre. 
1 peseta à 100 centimos = 72 öre. 



VIII 

1 real de vellon = I8'/j öre. 
1 qnintal à 100 libra» = 108'/ , sv. skalp. = 

kilogr. 46'0145. 
1 modin = omkring 50'/ kub.-fot eller 8'/« 

sv. tnnnor = liter 1,321 S85. 
1 eodo = 8 eng. eller 8'fiö sv. knb.-fot = liter 

226'2705. 
1 bota à 30 cantaras eller arrobas mayores 

= 184 kannor 97'/3 knb.-tnm = liter 
484-07J1. 
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1 gniden (florin) = 100 kreuzer (Neukreozer) 

= 1 krona 7é öre. 

Grekland. 
1 drachma à 100 lepta = 63 öre. 

Turkiet. 
1 piaster à 40 paras och hvarje para à 3 asper 

= 15J/5 öre. 
1 cantar à 44 oke = 132 skalp. 33 ort 46 

korn sv. vigt = kilogr. 56'2t>23. 

Ost-Indien. 
1 rnpee (company rnpee) à 16 annas och 

hvarje anna å 12 pice — 1 krona 68 öre. 

1 candy (Snrat) = 746!/ . eng. eller 8922 
sv. skalp. = kilogr. 379'278S. 

1 mannd (i Calcntta) = 79 skalp. 67 ort 45 
korn sv. vigt = kilogr. 33'8677. 

Batavia. 
1 picnl à 100 catties —- 144 sv. skalp. = kilogr. 

61-2109. 

Kina. 
1 tael = 5 kronor 11 öre. 
1 picnl = I33 /a eng. avdp. ponnds = 142'28 

sv. sk&lp. = kilogr. 60-4 7 9 8. 

Förenta Staterna i Norra Amerika. 
1 dollar i guld å 100 cents = 3 kronor 76 öre. 

Brasilien. 
1 milreis k 1,000 reis = 1 krona 97 öre. 
1 qnintal à 4 arrobas = 13 8" 21 sv. skalp. = 

kilogr. 68'749 8. 
1 alqneire = 161/, sv. kannor = liter 401266 . 

Buenos Ayres. 
1 peso moneda nacional (gnid) à 100 centa-

vos = 3 kr. 60 öre. 
1 peso moneda nacional cnrso legal (papper), 

efter varierande kors. 
1,000 snperficial feet = 83 ' / , eng. kub.-fot. 



BERÄTTELSER OM HANDEL OCH SJÖFART. 
Utdrag ur 

årsberättelser från de Förenade rikenas konsuler m. m. 

Årg. 1893. STOCKHOLM, TRYCKT I CENTRAL-TRYCKERIET, 1893. N:o 1. 

New-York den 14 December 1892. 

(Årsberättelse för 1891.) * 

De forenede Rigers Skibsfart paa Distriktet** var som fölger: 

Svenske Fartöier: 

Norske Fartöier: 

De optjente Bruüofragter udgjorde (Maanedsfragter iberegnede): 

* Inkom für sent för att inflyta i förra årgången. 

** Uagtet Vicekonsulstationeme ved Atlanterhavet og den mexikanske Golf först 
fra den 1 Juli 1891 henlagdes under dette Distrikt, er dog, for at en bedre Oversigt kan 
gives, Skibsfarten paa dem under l:ste Halvaar 1891 medtagen i denne Opgave. 

Ber. om Handel o. Sjöfart. 1 
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Antallet af de under 1891 ankomne Fartöier fordeler sig saaledes paa 
de forskjellige Havne inden Distriktet: 

De forenede Rigers Skibsfart paa de Havne, som nu ere henlagte under 
dette Distrikt, har at opvise fölgende Tal for de sidste fem Aar : 

Ankomne Fartöier: 

De seneste fuldstændige Opgaver över Antallet og Drægtigheden af Skibe 
i udenrigs Fart ankomne til de Forenede Stater omfatte Finantsaaret fra den 
1 Ju l i 1890 til den 30 Juni 1891 . Det er derfor förbundet med en vis 
Vanskelighed at bestemt redegjöre for Forholdet mellem De forenede Rigers og 
andre Ländes Deltagelse i Farten paa dette Distrikt under Kalenderaaret 1 8 9 1 . 
Man har imidlertid forsögt ved Hjælp af de Oplysninger, som har været til— 
gjængelige, at foretage en Beregning, som meddeles her. 

Til de Havne, som nu udgjöre dette Konsulatdistrikt, ankom i Kalender
aaret 1891 2 ,974 amerikanske Skibe af 1,785,744 Tons Drægtighed og 9,998 
fremmede Skibe af 11 ,512 ,344 Tons Drægtighed, tilsammen 12,972 Skibe af 
13,298,088 Tons Drægtighed. 
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Der ankom 1,381 svenske og norske Skibe af 865,051 Tons Drægtighed. 
De svenske og norske Skibes Andel var altsaa 6 1/2 % af den hele Fart ; naar 
man blöt har de fremmede Skibes Drægtighed for Öie, var vor Andel c:a 

7 1/2 %. 

Fragtmarkedet. Som Fölge af den forholdsvis daarlige Hvede- og Maishöst 
i 1890 var der lidet Liv i Skibsfarten fra dette Distrikts Havne under Vaaren 
og Forsommeren 1891 . Fragterne vare ydersfc lave; de i regulær Route gaaende 
Ooeandampskibe tog Varer til hvilken som helst Eate for at undgaa at tage 
Kul eller anden Ballast. De eneste Fragter, som vare nogenlunde lönnende, 
vare Bomuldsfragterne fra Sydstatshavnene, og mange Dampskibe, fornemligen 
britiske, fandt Beskjæftigelse derfra indtil Slutningen af Februar, da disse 
Fragter ogsaa begyndte at dale. Træfragterne faldt i samme Forhold. ligesom 
ogsaa Petroleumfragterne til Östasien og Ostindien gik ned til et hidtiJ ukjendt 
Punkt, dette paa Grund af den russiske Konkurrence i Olie. 

I Jun i Maaned fik man Vished for, at Landet vilde velsignes med en 
ualmindelig rig Kornhöst; samtidigt indlöb Efterretninger om daarlige Höst-
udsigter i Europa. Kornfragterne begyndte derfor at stige og steg stadigt 
som Fölge af den voxende Udförsel, indtil Noteringerne i Begyndeisen af De
cember kulminerede med 5 Sh. pr Quarter til Cork f. O.; derefter iudtraadte 
«n Tilbagegang. 

Seilskibe forsvinde mere og mere i Farten fra Atlanterhavshavnene, i det 
Petroleumstransporten i Cisterne-Dampskibe hvert Aar tiltager og indskrænker 
Behovet for Seilskibe. De eneste Havne, til hvilke SkibDing af Petroleum i 
Tönder eller Kasser endnu foregaar og som saaledes ere levnede vor en gäng 
saa store Flaade af Petroleumsdragere, ere de skandinaviske Havne, Östersö-
havnene, visse franske (Middelhavs) og italienske Havne samt Ostindien, Kina 
og Japan. Men Dampskibskonkurrencen begynder ogsaa at lade sig mærke der. 

Mindre Seilskibe finde endnu Anvendelse i Transporten af »naval stores» 
fra Havnene i Nord- og Syd-Carolina og Georgia. Trælastudför.«elen fra Hav-
nene ved deu mexikanske Golf vil fremdcles kunne beskjæftige vore större 
Seilskibe, forhaabentlig med större Udbytte for Kederierne end i 1891 , da de 
daarlige Forholde i Sydamerika, et Hovedaflöbssted for Trævarer fra disse 
Havne, trykkede Fragtmarkedet stærkt. 

Indvandring. Der ankom i Kalenderaaret 1891 til de Forenede Stater 
595,251 Indvandrere. Heraf stege 474,170 iland i New-York, 49,662 i 
Baltimore, 36,106 i Boston og 2,990 i Philadelphia. Fra Sverige kom 40,138 
Personer (23,168 Mænd og 16,970 Kvinder) og fra Norge 12,307 Personer 
(7,609 Mænd og 4,698 Kvinder). Indvandringen fra De forenede Kiger, især 
fra Sverige, var saaledes betydelig större end i 1890, da der ankom 31,475 
Personer fra Sverige og 11,847 fra Norge. 

Forandringer i Skibsbesætningerne. I New-York afmönstredes i 1891 fra 
suensÄe Fartöier 20 Mand og paamönstredes med svenske Fartöier 75 Mand. 
Hvad norske Fartöier betrasffer, afmönstredes 896 Mand, paamönstredes 1,306 
Mand (heraf 788 Normænd og 518 Udlændige) og römte 285 Mand. 

Hjemsendelse af Penge. Fra New-York hjemsendtes gjennem Konsulatet 
af svenske Sömænd 6,327 Kröner 47 Öre og af norske Sömænd 11,138 
Kröner 59 Öre. At der ikke, uagtet det store Antal svenske og norske Sö
mænd, som fare herfra med amerikanske Fartöier, gjennem Konsulatet hjem-
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sendtes flere Hyrebelöb, kommer deraf, at de fleste Sömænd lade det skandi
naviske Sömandshiem i Brooklyn (Scandinavian Sailors Temperance Home, 32 , 
Hamilton Avenue, Brooklyn) besörge Hjemsendelsen. Saaledes hjemsendtes der-
i 1891 gjennem nævnte Institution til Norge Doll. 68,486-77 eller 253,401 
Kröner 5 Öre og til Sverige Doll. 4,177.92 eller 15,458 Kröner 30 Öre. 
I Förbindelse hermed kan det nævnes, at der gjennem New-Yorks Postkontor 
i 1891 expederedes 57,560 Postanvisninger til Sverige til Belöb Doll. 
1,196,916-60 eller 4 ,428 ,591 Kröner 42 Öre og 23,140 Postanvisninger (il 
Norge til Belöb Doll. 546,997-71 eller 2 ,023,891 Kröner 53 Öre. Fra 
Sverige modtoges til Udbetaling 3,333 Postanvisninger til Belöb Doll. 148 ,156 '4 i 
eller 548,178 Kröner 72 Öre. Fra Norge modtoges 1,584 Postanvisninger 
til Belöb Doll. 51,900"85 eller 192,033 Kröner 15 Öre. 

Handel. 

De Forenede Staters samlede Handelsomsætning med Udlandet udgjorde i 
Kalenderaaret 1891 Doll. 1,798,834,618 mod Doll. 1,681,013,878 i det fore-
gaaende Kalenderaar. Deraf var New-Yorks Andel Doll. 909 ,596,608 eller 
55 % . 

Værdien af Udförselen oversteg Værdien af Indförselen med Doll. 
39 ,564,614 i Finantsaaret 1 8 9 1 . For Kalenderaaret 1891 var der et Udför-
selsoverskud af Doll. 142 ,196,982, hvilken betydelige Tilvæxt skyldes den 
udmærkede Höst ber og den af Misvæxt i visse europæiske Lande fremkaldte 
stigende Kornudförsel herfra. 

Hvad betræffer den Andel, som de forskjellige Verdensdele har hävt i 
Omsætningen, fremgaar det af den af det statistiske Bureau i Washington for 
Finantsaaret 1891 offentliggjorte Handelsstatistik, at över Halvparten (c:a 54 %) 
af Indförselsværdierne hidröre fra Europa og at 4/5 (c:a 80 %) af Udförselen 
er foregaaet til Europa. 

Forholdet mellem de forskjellige europæiske Lärdes Deltagelse i Vare-
omsætoingen med de Forenede Stater fremgaar af fölgende Tabel: 

Indförsel U d f ö r s e l 
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Totalindförselen fra Sverige og Norge (den officielle Statistik meddeler ei 
særskilte Opgaver for hvert af de to Lande) til de Forenede Staters samtlige 
Havne belöb sig 

i Finansaaret 1891 til Doll. 3 ,723,201, 
deraf til New-York Doll. 2,382.797, til Boston 926,040, til Chicago 

161,870, til Philadelphia 98,755, til Pittsburgh, Pa., »interiör port», 60,256, 
til Baltimore 39,806, til Minnesota, Minn., 21,434 og til Columbus, Ohio, 
»interiör port», 18 ,825, 

mod i det foregaaende Finansaar Doll. 3,534,890 
deraf til New-York Doll. 2 ,440,068, til Boston 810,396, til Chicago 

162 ,973 , til Philadelphia 64 ,541 , til Minnesota, Minn., 19,268, til Pittsburgh. 
Pa., 18,222 og til Baltimore 11,265. 

Totaludförselen til Sverige og Norge fra de Forenede Staters samtlige 
Havne belob sig 

i Finansaaret 1891 til Doll. 4 ,939,572, 

deraf fra New-York Doll. 2 ,902,009, fra Savannah 1,136,076, fra Char-
leston 511,045, fra Perth Amboy, N. J . , 171,551, fra Fernandina, Fla., 
87,480, fra Philadelphia 65,187, fra Beaufort, S. C , 24,250, fra Key West, 
Fla., 14,000, fra Baltimore 12,500, fra Pascagoula 6,694 og fra Mobile 5,720, 

mod i det foregaaende Finansaar Doll. 3 ,555,633, 
deraf fra New-York Doll. 2 ,380,238, fra Savannah 323,733, fra Perth 

Amboy, N. J . , 313,319, fra Charleston 209,986, fra Philadelphia 171,515, 
fra Baltimore 97,930, fra Beaufort. S. C , 18,186, fra Galveston 11,736, fra 
Boston 10,999, fra Pensacola 9,700, fra Brunswick 3,261 og fra Mobile 2,450. 

De væsentligste Indförselsartikler fra Sverige og Norge vare i Finansaaret 

1891 
Jern, Staal og Fabrikata deraf: 

1890 
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1891 1890 

Fisk og Fiskevarer: 
Ansjos og Sardiner, nedlagte i Olie og paa andet Vis 

De væsentligste Udförselsartikler til Sverige og Norge vare i Finansaaret 

1891 1890 
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1891 1890 

Kornvarer: 

Jern. Hvad svenskt Jern betræffcr, har Iadförselen af llujern, Stangjern, 
og Staal aftaget i Finansaaret 1891. 

Af Rujern indförtcs kun 1,000 Ton mod 3,000 Ton i det foregaaende 
Finansaar; af Stangjern 33,000 Ton mod 52,000 Ton i 1890 ; af Siaal 6,000 
Ton mod 9,000 Ton i 1890. 

Svenskt Jern fortrænges delvis af Blüdstaal, tilvirket her i Landet, hvilket 
falder büligere til visse Arbeider, til hvilke for udelukkende svenskt Jern 
benyttedes. 

Sverige er forresten ikke det eneste Land, hvis Jernudförsel til de For-
enede Stater er i Tilbagegang; Indförselen i det Hele taget er bleven formind-
sket. Der indförtes i Finansaaret 1891 kun 82,000 Ton Rujern (deraf fra 
Storbritannien 64,000 Ton) mod 147,000 Ton (deraf fra Storbritannien 110,000 
Ton) i det foregaaende Finansaar. Totalindförselen af Staugjern gik i 1891 
ned til 43,000 Ton fra 64,000 Ton i 1890. Indförselen af Staal gik i 
1891 ned til 70,000 Ton (deraf 37,000 Ton fra Tyskland og 26,000 Ton 
fra Storbritannien) fra 81,000 Ton (deraf 17,000 Ton fra Tyskland og 53,000 
Ton fra Storbritannien) i 1890. 

Indförselen af svenske »wire rods» har derimod tillaget i Finansaaret 1891 
(67,000 Ton i 1891 mod 62,000 Ton i 1890). Dette er saa meget mærke-
ligere som Totalindförselen af »wire rods» har gaaet ned til 113,000 Ton i 
1891 mod 140,000 Ton i 1890. Sverige har udvidet sin Afsætning paa 
Tysklands Bekostning. Indförselen fra Tyskland gik nemlig ned til 24,000 
Ton i 1891 fra 34,000 Ton i 1890. 
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Priserne paa svenskt Jern vare under de förste 8 Maaneder af 1891 lave 
og dreiede sig omkring Doll. 60 pr Ton. I September og Oktober var Efter
spörgselen bedre, og Priserne steg indtil Doll. 67 pr Ton. Ved Udgangen af 
1891 var Markedet igjen flaut, og Priserne faldt til Doll. 63 pr Ton. 

Angaaende amerikanskt Rujern kan det nævnes, at i Bogyndelsen af 1891 
noteredes Priserne saaledes: Pennsylvania N:o 1 Doll. 18 , d:o N:o 2 Doll. 16'50 
og Gray Forge Doll. 14'50 à 15 '50 pr Ton leveret ved Skibsborde. Tennessee 
og Alabama Rujern solgtes til Doll. 17 à 17 '50 for N:o 1 og Doll. 16 à 16'50 
for N:o 2. I det förste Halvaar 1891 fandt ingen virkelig Prisförändring 
Sted, hvilket skyldies Tilvirkningens Formindskelse. Der produceredes nemlig 
i förste Halvaar 1891 1 Million Ton mindre end i det tilsvarende Halvaar i 
1890. Til Trods herfor vare Belioldningerne næsten 100,000 Ton större den 
30 Juni 1891 end den 30 Juni 1890. I andet Halvaar 1891 var Afsæt-
ningen flau, medens Produktionen paany steg. Der fandt forholdsvis kun smaa 
Kjöb af Staalskinner og andet Jernbanemateriel Sted; af denne Aarsag tryk-
kedes Rujernsmarkedet. Ved Aarets Udgang vare derfor Priserne lavere end 
i Januar. Der noteredes for Pennsylvania og andre »northern makes» N:o 1 
Doll. 1 7 5 0 à 18, N:o 2 Doll. 16-50 pr Ton; for »southern makes» N:o 1 
Doll. 16-2 5 à 17, N:o 2 Doll. 15'50 à 16 pr Ton; for Gray Forge Doll. 14 
à 1 4 5 0 pr Ton, alt ved Skibsborde. Den hele Produktion i 1891 ansloges 
til 8,279,870 Gross Ton (à 2,240 <8) eller 922 ,833 Ton mindre end i 1890. 
De usolgte Beboldninger ved Masovnene ved Udgangen af 1891 beregnedes til 
596 ,333 Ton eller 12,588 Ton mindre end ved Udgangen af 1890. Under 
Aaret 1891 vare 313 Masovne i Drift. 

Produktionen af Staalskinner var i 1891 1,219,874 Gross Ton eller 
577,615 Gross Ton mindre end i 1890. Den höieste Pris for Staalskinner var 
Doll. 30 ; den laveste Pris , til hvilken Salg fandt Sted, vor Doll. 27. 

Træmasse. Af Træmasse indförtes i Finansaaret 1891 fra Sverige og 
Norge 43,827 Ton til en Værdi af Doll. 796,821 mod 44,413 Ton til en 
Værdi af Dol). 724 ,723 i 1890. Totalindförselen af denne Artikel har saavel 
i 1891 som i 1890 udgjort c:a 97,000 Ton aarligen, fordelte paa fölgende 
Lande: 

1891 1890 

Efterspörgselen efter mekanisk Træmasse var i Januar Maaned livlig, og 
Priserne steg, hvilket fremkaldte en öget Indförsel fra Udlandet. Ved Udgangen 
af Januar solgtes udenlandsk Masse til 1.20 Cent pr 18 fra Dok. Senere blev 
Markedet flauere, og i April og Mai var der megen liden Omsætning. I Au
gust indtraadte et nyt Opsving. Paa Grund af Torken vedblev Efterspörgselen 
efter udenlandsk Masse, og Priserne steg i Oktober. E t Part i norsk tör Masse, 
som i længere Tid havde ligget paa Lager, solgtes til 1 2 5 à 1.30 Cent, 
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Störstedelea til den sidste Pris. I November begyndte Markedet at blive flauere, 
og i Aarets sidste to Maaneder gjordes næsten ingen Omsætning i udenlandsk 
Masse, fordi Priserne paa de udenlandske Produktionssteder vare stivere og 
udelukkede Muligheden af en Import med Fordel. 

De indenlandske Fabrikanter af kemisk Træmasse har i Löbet af 1890 
og 1891 udvidet sin Produktion paa samme Tid som deres Vare bliver bedre 
og bedre. Sora en Fölge deraf vil Efterspörgselen efter europæisk Vare sand-
synligvis aftage. Der haves Opgaver över Indförselen til New-York i Kalender-
aarene 1891 og 1890 ; det fremgaar af dem, at Indförselen af kemisk Masse 
til New-York gik c:a 80 % tilbage i 1891 (18,800 Ton i 1891 mod 28,400 
Ton i 1890). Ved Aarets Begyndelse noteredes fölgende Priser for europæisk 
Vare: »unbleached soda» 2'70 à 3'05 Cents, »bleached soda» 3'60 à, 3'90 
€ents , »unbleached sulphite» 2'70 à 3'55 Cents og »bleached sulphite» 4'25 
à 4"7 5 Cents. Efterspörgselen var nogenlunde god under Aarets förste to 
Maaneder, aftog derefter, men tiltog ätter noget i Mai. I Juni begyndte Pri
serne at falde, og »bleached sulphite», som forud solgtes til 4'2 5 Cents, faldt. 
til 3'90 à 4 Cents. Ved Udgangen af 1891 vare Priserne: »unbleached soda» 
2É65 à 3 Cents, »bleached soda» 3-50 à 3-90 Cents, »unbleached sulphite» 
2 37'/a à 3-45 Cents og »bleached sulphite» 3'90 à 4 '50 Cents. 

Fisk. Fölgende Oversigt över Importen af visse Fiskevarer viser den Del, 
som Norge har taget i denne Gren af Indförselshandelen: 

T o r s k , törret og saltet: 

Heraf kom fra: 

Heraf kom fra: 

Af de indförte Kvantiteter törret og saltet Torsk udförtes igjen, væsent-
ligen til Vestindion, 

S i l d , röget: 

Heraf kom fra: 

Heraf kom fra: 
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S i l d , saltet: 

Heraf kom fra: 

Heraf kom fra: 

M a k r e l : 

Heraf kom fra: 

Heraf kom fra: 

Bomuld. I Aaret fra 1 September 1890 til 1 September 1891 angives 
Bomuldshösten at have udgjort 8,655,518 Baller, af hvilke 5,790,634 udförtes 
og 2,637,541 forbrugtea af indenlandske Spinderier. Hösten översteg med 
1,341,792 Baller det foregaaende Åars Höst og er den rigeste Landet nogen-
sinde har hävt. Men denne Överflöd i Förbindelse med det engelske og andre 
europæiske Markeders trykkede Stilling gjorde, at Priserne stadigt faldt og 
tilsidst kun beredte Producenterne Tab. Den höieste Pris, som »Middling 
Upland» betingede, var 9 5/16 Cents i Januar; i August var Noteringen for 
denne Sort gaaet ned til 7 15/16 Cents. Chefen for Landbrugs-Departementet i 
Washington har ogsaa i en officiel Beretning (Marts 1892) udtalt som sin 
Mening »at Landet i de sidste to Aar har produceret över 2 Millioner Baller 
mere end Konsumtionen taaler. Dette har drevet Priserne ned til et Punkt, 
som Planterne forklare at ligge under Produktionsomkostningerne». Han giver 
det Raad »at indskrænke det Areal, som anvendes til Bomuldsdyrkning». 

Totaludförselen af Bomuld fra de Forenede Stater udgjorde i Finansaaret 
1891 5,820,779 Baller til en Vaerdi af Doll. 290,712,898. Mere end 3/5 af 
denne Udförsel gik til Storbritannien (3,393,589 Baller til en Værdi af Doll. 
170,863,888). Til Sverige og Norge udförtes 37,868 Baller eller 18,499,799 ® 
til en Værdi af Doll. 1,709,958. Heraf skibedes fra Savannah 24,951 Baller 
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til en Værdi af Doll. 1,131,346, altsammen til Sverige (Göteborg 14,401 
Baller, Norrköping 8,100 Baller, Gefle 1,250 Baller og Uddevalla 1,200 Baller). 

Saalelæder. Priserne paa Saalelæder faldt stadigt under Löbet af 1 8 9 1 . 
»Best hemlock» (middels Vægt) gik ned fra 19 Cents til 17 l / 2 Cents, »Common» 
fra 1 8 ' / 2 Cents til 17 Cents og »Good damaged» fra 15 Cents til 13 Cents. 
Prisfaldet tilskrives Konkurrenco og Överproduktion samt til on vis Grad ogsaa 
Tilbageholdenhed fra Kjöbernes Side, hvilke ved Aarets Udgang sandsynligvis 
sad inde med mindre Beholdninger end ved Aarets Begyndelse. Der modtoge» 
i New-York i 1891 4,339,989 Sider eller 280,565 Sider mere end i 1890. 
Omtrent Trediedelen af de modtagne Kvantiteter udförtes, næsten altsammen 
fra New-York. Udförselsbandelen i denne Artikel er altsaa ubetydelig i Sam-
menligning med den indenlandske Omsætning. Totaludförselen fra de Forenede 
Stater i Pinansaaret 1891 udgjorde 37,501,278 <8 til en Værdi af Doll. 
6 ,168,362. Heraf gik 27,419,058 <8 til en Værdi af Doll. 4,302,728 til 
Storbritannien og 4,317,500 '8 til en Værdi af Doll. 742,756 til Sverige og 
Norge. De forenede Riger er efter England den störste Kjöber af amerikansk 
Saalelæder. 

Petroleum. Produktionen af Petroleum og det indenlandske Forbrug tiltog 
i 1 8 9 1 , medens Udförselen paa Grund af Konkurrencen med den russiske Olie 
aftog. Totalproduktionen belöb sig til 34,486,923 Barrels eller 5 Millioner 
Barrels mere end i 1890. Det indenlandske Forbrug antages at have slugt 
22,600,000 Barrels. Man har i Almindelighed antaget, at Petroleumskonsum
tionen skulde aftage paa Grund af den udvidede Anvendelse af elektrisk Belys
ning og paa Grund af billigere Gaspriser. Men Brugen af Olie til Belysning 
er kun en mindre Del af Konsumtionen sammenlignet med Brugen deraf som 
Brændemateriel, baade i Industrien og i Husholdninger. Konsumtionen i dette 
Öiemed har dobblet sig i de sidste to Aar. Totaludförselen belöb sig i Ka
lenderaaret 1891 til 629,014,923 mod 660,743,394 Gallons i 1890, saaledes 
en Forskjel af 31 ,728,471 Gallons. Denne Tilbagegang skyldes den russiske 
Konkurrence; til Sammenligning kan nævnes, at der fra Batum i 1891 ud-
skibedes 24 Millioner Gallons mere end i 1890. Den Havn, som særskildt 
rammedes af Udförselens Synken i 1891 , var New-York, hvis Export var 49 
Millioner Gallons mindre end i det foregaaende Aar. Fra Philadelphia og 
Per th Amboy var Udförselen snarere Hdfc större i 1891 . Skibning af Petroleum 
i Tönder til europæiske Havne er i stadigt Aftagende, og har der aldrig været 
afskibet saa lidet i Tönder som i 1891 . Cisterne-Dampskibe besörge mere og 
mere Transporten; der opgives, at ikke mindre end 50 saadanne Dampskibe 
nu gaa mellem New-York og Philadelphia paa den ene Side og engelske, tyske 
og franske Havne paa den anden Side. 

Priserne for amerikansk Olie vare i 1891 lavere end i det foregaaende 
Aar; Gjennemsnitsnoteringen opgives til 6'85 Cents i 1891 mod 7 15 Cents 
i 1890. 

Kornvarer. Udförselen af Hvede og Hvedemel, Mais og andre Kornsorter 
udgjorde i Finansaaret 1891 Doll. 128,121,656, heraf udförtes fra New-York 
for Doll. 40 ,234,840. Den store StigniDg af Udförselen, som fandt Sted under 
Löbet af Hösten 1 8 9 1 , viser sig naturligvis ikke i de meddelte Siffre for 
Finansaaret 1891 . Til Sverige og Norge udförtes 14,400 Bushels Mais (mod 
249,406 Bushels i det foregaaende Finansaar), 7,988 Bushels Hvede og 10,902 
Tdr Hvedemel (mod 12,346 Tdr i 1890) til en samlet Værdi af Doll. 63,884 
(mod Doll. 169,296 i 1890). 
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Kjöd og Flæsk. Udförselen af Kjöd og Flæsk i forskjellige Former fra 
de Forenede Stater udgjorde i Fioansaaret 1891 Doll. 139,017,471, heraf 
udförtes fra New-York for Boll. 80,807,812. Udförselen til Sverige og Norge 
«r angivet ovenfor. 

Konsulatets Adresse er Chesebrough Building 24, State Street; dets Kontor 
höides aabent for Publicum fra Kl. 10 til 3. 

Carl Woxen. 

Lübeck den 25 februari 1893. 

(Årsberättelse för 1892.) 

Antalet och drägtigheten af svenska och norska fartyg, som under år 1892 
besökte distriktets hamnar, var som följer: 

I. Svenska fartyg. 
a) Segelfartyg. 

b) Ångfartyg. 
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Totalsumman af svenska segel- och ångfartyg, som under nästlidna år 
ankomtno till och afgingo från distriktet, utgjorde således: 

Af dessa fartyg besökte: 

eller, om seglare och ångare sammanräknas, 1,744 fartyg om 328 ,81984 ton, 
hvilka siffror i jämförelse med år 1891 utvisa en minskning af 36 st. i antalet 
fartyg och af 12,647 '48 ton i drägtigheten. 

II. Norska fartyg. 

a) Segelfartyg. 

b) Ångfartyg. 
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Af nämnda fartyg ankommo: 

Totalsamman af norska segel- och ångfartyg, som under nästlidna är besökt 
distriktet, utgjorde således: 

hvilket i jemförelse med år 1891 utvisar en minskning af 10 fartyg, men 
deremot en tillökning af 3 ,021-23 ton i drägtigheten. 

De af svenska och norska fartyg i fart på distriktet inseglade brutto-
frakterna utgjorde enligt lemnade uppgifter för år 1892 : 

För svenska segelfartyg: 

För svenska ångfartyg: 

För svenska segelfartyg: 

För svenska ångfartyg: 
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För norska segelfartyg: 

För norska ångfartyg: 

För norska segelfartyg: 

För norska ångfartyg: 

De resp. hamnarnas betydelse för den svenska sjöfarten utvisas af följande 
öfversigt: 

1892 

1891 
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1890 

Andra hamnar i Schleswig-Holstein: 

Följande siffror gifva en öfversigt af den svenska sjöfarten på distriktet 
under de sista fem åren: 

i medeltal 1,804 fartyg. 316,924 ton och kr. 2,527,298 pr är. 

Den norska skeppsfarten var under samma femårsperiod: 

i medeltal 141 fartyg, 30,712 ton och kr. 453,392 pr år. 
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De särskilda hamnarna inom distriktet besöktes under året af följande 
antal fartyg: 

Under de sista tio åren hafva de förra vicekonsulaten i Hoyer, Husum, 
Friedrichstadt, Lütjenburg och Tönning vid de sista innehafvarnes düd eller 
afskedtagande blifvit indragna. 

Den relativa betydenheten af den svenska och norska sjöfarten med ångare 
och regelfartyg framgår af följande sammanställning. 

Svenska skeppsfarten. 

Ber. om Handel o. Sjöfart. 2 
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Vid hufvudstationen verkstäldes under året följande mönstringsförrätt-
nivgar: 

Å »venska fartyg ingås hyresaftalet vanligen för seglationstiden d. v. s. 
intill fartygets uppläggning pä hösten. A norska ske ungefär 25 % af på-
inönstringar, såväl i Lübeck som vid vicekonsulsstationerna, på obestämd tid, 
resten för sommaren eller direkt till norsk hamn. Manadshyrorva voro på 
ångare: för styrmän 90 kr.. l :sta maskinist 1 0 0 — 1 2 5 kr., matroser och eldare 
40 k r . ; på segelfartyg: ftfr styrmän 70 kr., bästeman 5 0 — 6 0 kr., matros 
4 0 — 5 0 kr. och för lättmatros 3 0 — 3 5 kr. 

Från svenska fartyg rymde 3 svenskar och 1 tysk; från de norska an
mäl tes intet rymningsfall. 

För ett par år sedan grundade handelshuset 0 . M. Hallbäck & Söner-
(C. G. & J . Th. Hallbäck) i Malmö härstädes en filial för speditions- och 
kommissionsaffärer (gr. Altefähre n:o 35—37) . Vinhuset J . Cederlunds Söner i 
Stockholm har sedan flera år här på platsen en filial för tillverkning och för
säljning af punsch; agent C. E. Freidenfelt (gr. Burgstrasse, 28). Då den 
höga tullen (180 rmk. pr 100 kg.) omöjliggör varans import från Sverige, till
verkas punschen här af firmans bryggmästare, hvilkcn för detta ändamål årligen 
hitkommer. Äfven firman C. A. Lindgren & C:o i Stockholm har nyligen 
gjort ett försök i samma riktning; agent G. J . Krook (gr. Altefähre, 20). 

Under året utstäldes 902 nya matrikelintyg för svenskar och norrmän. 
Enligt Lov om norsk Statsborgerret af den 21 april 1888, § 6, bör en utom
lands sig uppehållande norrman för att fá behålla sin hemortsrätt inom viss 
förelagd tid för detta ändamål afgifva förklaring inför vederbörande konsul, 
hvarvid han, derest matrikel föres, i densamma afgittsfritt införes. Ehuru norska, 
undersåtar icke på grund af någon internationell öfverenskommelse med Tysk
land äro förpligtade att för de lokala myndigheterna förete af konsulatet ut
ställda matrikelintyg, anser man sig berättigad att fordra sådana af norrmän, 
som längre tid uppehålla sig inom distriktet och hvilkas antal är i tilltagande. 
I de båda mecklenburgska storhertigdömena, hvarest man på landet klagar öfver 
brist pá arbetskrafter, fordras matrikelintyg af svenskar och norrmän endast vid 
äktenskaps ingående. 

Införandet i matrikeln och utställandet af de årligen förnyade matrikel
intygen gifva anledning till en högst vidlyftig brefvexling med såväl enskilda 
som med högre och lägre myndigheter. Erkännas måste dock det matrikel
tvånget inskränker antalet af lösa arbetare, som många gånger om året förändra 
upphehållsort och ofta nästan ständigt äro på resa. 

Generalkonsulatets adress är Mengstrasse n:o 30 och hålles kontoret öppet 
kl. 10 f. tn .—1 e. m. samt kl. 3—5 och 6—8 e. m. 

Ehuru noggrant utarbetade statistiska uppgifter ej ännu föreligga, erkänncs 
att Tysklands handel och industri i allmänhet taladt under år 1892 ej gått 
framåt. Under årets första månader visade importen visserligen någon förök
ning, men denna försvann småningom mot årets slut. Exporten deremot före-
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tedde ett afgjordt tillbakagående. Hvad särskildt Lübeck beträffar, gingo både 
in- och utförsel tillbaka, om man undantager trävaruimporten från Sverige, 
hvilken hade ungefär samma omfång som år 1891. Man klagar dock öfver 
trög afsättning och Tar behållningen å trävarulagren vid nästlidna års slut något 
större än vid dess början. Totalimporten till Tyskland af huggen och sågad 
vara lär under år 1892 hafva varit c:a 10 % högre än under 1891 och fram
trädde tillökningen isynnerhet i aspvirke, jernvägssyllar, läkter och spärrar. 

Följande priser uppgifvas hafva regulerat för fyrskurua l ' / «" furubräder 
från Grefle, Söderhamn och Sundsvall, allt pr std f. o. b . 

5", 4 ' / , " och 4" sågfallande betaltes med 85—95 mk. Priserna för sågad 
vara från Hudiksvall och Söderhamn höllo sig i allmänhet 5—10 mk under 
noteringarna för Gefle. 

Osorterad vara från Sundsvall betingade: 

Dito från Hernösand och Örnsköldsvik: 

Utskotts 50 — 55 mk. — Gran för hyfvelverken af alla provenienser 
betaltes med 95—100 mk för 7" och 8 5 — 9 0 mk för 6". 

Hugget virke från Sverige var något bättre bearbetadt än under de näst
föregående åren, men kan ej jemföras med det finska, isynnerhet det från 
Raumo, hvilket betingar högre priser. t/i"—"/o" sParrar fran Skellefteå och 
Piteå betaltes med 3 2 — 3 4 pf., "/." och ' / / ' med 37 och 38 pf., samt 7 , " — 
/»" bjelkar med 4 8 — 5 0 pf.; allt pr eng. k.-fot f. o. b. i aflastningsorten. För 

gran beviljas 10—15 % rabatt. 
Importen af valbräder var mindre än år 1891 och klagas alltmer öfver 

qvaliteten, äfvensom öfver brist på större bredder — 9" och derutöfver — ; 
hvarför preussisk vara börjar uttränga den svenska. Priserna för vankantiga 
12 × l /4" bräder från Oskarshamn och närbelägna hamnar voro i allmänhet 
det föregående årets, nämligen pr tolft cif.: 

Vankantiga 9 " — 1 3 " × 3 " och 2" plankor samt 1 7 , " bräder l:a betingade 
1 mk 35 pf. à 1 mk 40 pf. pr k.-fot. För 2:a sortens beviljas 25 % rabatt. 

Från Pensacola kommo fyra laster Pitchpine, tillsammans 8 à 9 std. 

Importen af svenskt jern och stål, såväl råjern som förarbetadt, höll sig 
på ungefär samma låga ståndpunkt som år 1891, då hela införseln var in-
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skränkt till omkring 72,000 metr. ctr. Priserna pr 100 kg. incl. tull ( = 2 
mk 50 pf.) och på 3 mänaders kredit uppgifvas som följer: 

För tackjern och bessemerstål voro priserna efter qvalitet utomordentligt 
varierande, men uppgifves medelpriset för det förra under året till omkring 
12 mk och för det senare till c:a 17 mk. cif. och excl. tull. 

Lingonimporten från Sverige uppgick år 1891 till 3 ,913 metr. ctr. Under 
nästlidna år lär införseln hafva varit dubbelt så stor. Priserna vexlade mellan 
10 och 15 pf. pr 8. 

Såsom bekant är, sker importen af norsk sill till Lübeck hufvudsakligen 
öfver Hamburg samt till mindre del öfver Köpenhamn och Stettin. På våren 
var omsättningen ovanligt trög och var den inskränkta behållningen från 1891 
vid sommarfångstens inträffande till större delen osåld. Den nya sommarfángsten 
var riklig och af god qvalitet. Priserna stälde sig till omkring 30 mk för 
K K K , 28 mk för K K och 24 mk för K. Äfven tillförseln af höstfångsten 
var af fullgod beskaffenhet samt, om man undantager K K K , ovanligt ymnig. 
Till följd af den starka importen nedgingo dock priserna till 23 mk för K K K , 
18 mk för K K och 1 2 — 1 4 mk för K. Då kolerans utbrott i Hamburg för
svårade sillimporten derifrån, hvilken i september helt och hållet upphörde, in
fördes betydligare partier sjöledes. Till följd af den rika potatisskörden förblef 
omsättningen under hösten lifiig och äro äfven utsigterna för nästa vår lofvande. 

Totalimporten af färsk sill och andra fisksorter från Sverige, Norge och 
Danmark uppgifves till omkring 200,000 metr. ctr. För rökerierna i Lübeck 
och den närbelägna fiskarbyn Schlutup ankommo under året 163,658 lådor 
färsk sill mot 105,411 d:o under nästföregående år, 143,546 d:o år 1890, 
136 ,746 d:o år 1889 och 77, 625 d:o år 1888. För Göteborgssill betaltes 
i januari 3 1 / — 4 mk, i februari 3 1 / , — 4 ' / , mk, i förra hälften af mars 4 ' / 4 

— 6 mk, i senare hälften 6—10 mk, i förra hälften af november 3 ' / , — 3 3 / , 
mk, i senare hälften 3 ' / 4 — 3 ' / , mk samt i december 3 1 / mk, allt pr låda 
incl. frakt. Varbergssill betingade i september och oktober 1 mk 20 pf .—2 
mk 50 pf. samt Öresunds- i augusti 1—2 mk, i september 1 mk 20 pf.— 1 
mk. 50 pf. samt i Oktober 1.—11/2 mk; allt pr val. 

Enligt uppgift från vicekonsuln i R o s t o c k ditkommo följande svenska 
fartyg: 

mot 97 fartyg om 7,707'34 ton under år 1 8 9 1 ; hvilket utvisar en förökning 
af 8 st. i antalet och af 4 ,237 '46 ton i drägtigheten. 
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För svensk räkning inköptes 3 fartyg om l , 0 2 0 ' 5 l ton till ett samman-
lagdt pris af 40,100 tnk och var 1 fartyg om 67'7 4 ton vid arets början 
qvarliggande. 

Af dessa fartyg, tillsammans 109 om 1 3 , 0 3 3 0 5 ton, afgingo: 

Qvarliggande vid årets slut voro 2 svenska fartyg om 712'73 ton. De 
inkommande frakterna belöpte sig till 111,399 mk och de utgående till 7,650 
mk, tillsammans 119,049 mk, mot 78,667 mk för nästföregående år, 83,092 
mk för 1890 och 89,661 mk för 1889. 

Antalet af norska fartyg var: 

mot 30 fartyg om 6 , 5 8 1 l l ton under nästföregående åt-, hvilket för den norska 
sjöfarten gör en minskning af 3 fartyg i antalet och af 181 ton i drägtig-
heten. 

Af de ankomna norska fartygen afgingo: 

och var vid årets slut intet norskt fartyg qvarliggande. Af de från Norge 
bitkomna ängarne lossade de fleste endast en del af sina sillaster här och af
gingo med resten till preussiska hamnar. De 27 med last hit anlända norska 
fartygen inseglade 75,861 mk. mot 74.502 mk för 1891 , 56,116 mk for 1890 
och 67,988 mk för 1889. 

Importen från Sverige med svenska fartyg bestod af 9.145 kbm. bräder 
och plankor, 3,070 d:o spärrar och bjelkar, 6,613 d:o osläckt kalk, tuktad sten 
till ett värde af 12,680 kr. tu. m. Dessutom anlände från Sverige med främ
mande fartyg 674 kbm. spärrar, 1,558 d:o bräder, 57 laster kalksten, 15 d:o 
granitblock, 3 d:o trämassa och 4 d:o eldfast tegel. 

Med 2 tyska turångare, som göra regelbundna resor mellan Rostock och 
Malmö, ankommo utom vanligt transitgods 1,875 st. nötkreatur, 1,273 st. svin, 
222 st. får, 86,525 kg. lingon, 21,661 kg. glas. 262 lådor färsk sill, 12,805 
kg, jeru, 2,530 kg. hafre, 6,753 kg. krita, 24 fat tian o. s. v. 

Importen af svenska bräder och plankor visade en tillökning af 2,850 
kbm. mot nästföregående år, men var ej så betydlig som 1890, då den upp
gick till 11,218 kbm. Med undantag af några laster från Oskarshamn och 
Kalmar eger importen af sågad vara mest rum irån hamnar i Bottniska viken. 
Hugget virke kommer från de nordsvenska hamnarna och Halmstad, men hufvud-
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sakligen frän Finland. Norrbottens | l-sparrar betaltes med 34 pf. pr k.-fot 
f. o. b. i utskeppningsorten. l ' / , " X 8 " furubräder, kontinental sortering, be
tingade 220 mk för I , 180 mk för I I och 125 mk för I I I ; 7" obtinerade 
resp. 210, 170 och 115 mk samt 6" resp. 200, 160 och 105 mk; osorterad 
furu betaltes med 85 — 90 mk för 1 " × 6 " , 7 2 1 / , mk för 1 " × 5 " samt 70 mk 
för 1 " × 4 ' / , " - Utskotts såldes till 50 mk l ' / 2 " och 1 7 4 " × 8" gran (osorterad) 
betaltes med 1 0 7 7 2 mk, × 7 " med 1 0 2 ' / , mk samt 1"X 7" med 80 mk o. s. v. 
allt pr std. f. o. b. i afskeppningsorten. I allmänhet höllo sig priserna för I 
och I I 20 mk samt för I I I 5 mk högre än under nästföregående år. 

"Vankantiga bräder från Oskarshamns distrikt såldes till ett grundpria af 
19 mk pr tolft 1 2 ' X l 7 ( " i l ; a > andra bredder i proportion. Plaukor betingade 
1 mk 45 pf. pr k.-fot i allt cif. i Rostock och oförtulladt. För 2:a 25 % 
rabatt. 

Gotländska trävaror såldes med 20 % rabatt på cirkulärprisen. Gotlands
kalk betaltes med 1 4 — 1 5 mk pr läst om 12 t:r fritt i Rostock. 

Den direkta importen från Norge bestod af 34,619 hl . sill, 140 hl. och 
80 t:r trän samt 5,000 kg. salt. I denna import deltogo utom 21 norska far
tyg 7 svenska och 1 tyskt. Sillimporten öfversteg det nästföregående årets 
med 10,969 hl. och företer således en rätt betydlig tillväxt. Priserna för de 
fyra märkena K K K , K K , K och M/K voro resp. 32, 28, 23 och 16 mk vid 
säsongens början, 3 3 — 3 4 , 3 0 — 3 1 , 2 4 — 2 5 och 19 — 21 mk vid midten af 
densamma samt 2 4 — 2 5 , 1 9 — 2 0 , 12 — 14 och 9—10 mk vid årets slut ; allt 
pr oförtullad tunna. Norsk torsklefvertran betaltes som följer: Danipfmedicinal-
tran 68 mk, rå d:o 55 mk, blanktran 50 mk, samt brun 41 mk, allt pr t:a 
förtullad. 

Till W i s m a r infördes från Sverige med 113 svenska och 4 norska fartyg 
30,806 kbm. bräder och plankor, 4,167 d:o bjelkar och spärrar, 149,000 kg. 
trämassa, 66 kbm. ved, 1 3 1 / , d:o rundhult, 7,230 hl. bränd kalk m. m. Med 
17 främmande fartyg ankommo 6,287 kbm. skuret och 643 d:o hugget 
virke, 54,000 kg. trämassa, 76 st. slipstenar samt 106,800 st. eldfast tegel. 
Hela den svenska importen af skuret och bugget virke uppgick till 41 ,9$3 
kbm. mot 36 ,828 d:o under nästföregående år och 24,780 d:o år 1890. 

Från Norge importerades med 3 norska fartyg 400,000 kg. trämassa samt 
med 5 svenska och 22 främmaude fartyg 1,992,200 kg. trämassa och 115,194 
d:o koltjära. Hela den norska importen af trämassa uppgick således till 
2 ,392,200 kg. mot 1,673,000 d:o under nästföregående år, 3,216,000 d:o år 
1890 och 4 ,710 ,000 d:o år 1889 . 

Af hugget virke från Skellefteå och Piteå distrikt betingade 4 / 4 " — ' / » " 
spärrar 35 — 36 pf., ' / , " d:o 38 — 39 pf., 8/8" 4 5 - 4 6 . p f . pr eng. k.-fot f. o. b. 
Fyrkantvirke från Mönsterås och Oskarshamn gälde 5 3 — 5 5 pf. för 4 / 4 " — T V 
samt 70 pf. för 8/8" cif. i Wismar. För kortare längder än 16 fot beviljas 
33 /3 % rabatt. Fr&n Halmstad importerades under året endast gran, som 
betaltes med 45 — 55 pf. för 7»"— 8 / a " , med 5 0 — 6 0 pf. för "/'," samt med 
5 5 — 6 5 pf. för 7 , " cif. 

furubräder frän Gefle—Hernösand omsattes till: 

allt pr std f. o. b . ; hvarvid de högre noteringarne vanligen gälla för bättre 
märken från Gefle och Söderhamns distrikt. Smalare vara såldes till 8 5 — 9 0 
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mk för 1 " × 6 " och 8 0 — 8 5 mk för 1 " × 5 " ; utskotts 1 " × 5 " till 55—60 mk 
och d:o l " × 4 ' / s " och 4" till 5 0 — 5 5 mk, På längder under 9 fot lemnas 
33 7 , % rabatt. 

För valbräder och vankantiga plankor från Oskarshamns distrikt regulerade 
samma priser som i Rostock. Smalare bräder, som pläga säljas osorterade, be
tingade: 

För gotländska trävaror fordrades cirkulärpriserna utan afdrag. Gotlands
kalk såldes till ungefär samma priser som i Rostock. 

På den utanför Wismar belägna ön Wallfisch, har en karantänsstation 
blifvit inrättad, hvilken kommer att hållas öppen året om. 

Till distriktets hamnar i Schleswig—Holstein anlände med last från Sverige 
620 svenska och 11 norska fartyg, af hvilka 415 voro lastade med trävaror, 
18 medförde murtegel, 90 sten, 8 kalk, 2 jern, 1 gammal metall samt 97 
styckegods och diverse. 

Enligt uppgift från vicekonsulatet i K i e l ditkommo följande svenska 
fartyg: 

hvaribland 111 ångare om 28,001 ton. Året utvisade en minskning af 38 
fartyg och 4,717-30 ton mot 1 8 9 1 . Segelfartygens antal minskades med 8, 
tnen drägtigheten ökades med 2,405.39 ton; ångarnes antal nedgick med 30 
st. och drägtigheten med 7,122 ton. 

Antalet af norska fartyg var som följer: 

hvaribland 10 ångare om 5,225"39 ton. Nästföregående år uppgick antalet till 
15 om 4,051-97 ton och var förökningen således 7 fartyg om 3,095'58 ton. 
År 1891 var ångarnes antal blott 2 om tillsammans l ,673 - 35 ton. 

Trävaruimporten från Sverige var på grund af den förminskade byggnads
verksamheten i Kiel och dess närhet omkring 10 % mindre än år 1891 eller 
53,534 kbm. mot 60,326 d:o. 
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furubräder från Gefle distrikt betingade: 

Osorterade furubräder från Norrbotten omsattes till: 

allt pr std f. o. b. 

Fyrkantigt virke från Piteå oeh Skellefteå: 4 " — 6 " spärrar 3 4 — 3 5 pf.r 

7" d:o 3 7 — 3 8 pf. och 8" 42 pf. 

Om importen af svensk fisk yttrar vicekonsuln följande: »Af färsk fisk 
infördes under året från Sverige 4,190,440 kg. mot 2,919,450 d:o under år 
1 8 9 1 , För denna tillökning, som uppgick till ej mindre än 40 % , har man 
att tacka den genom de båda ångarne Flora och Diana' underhållna regel-
messiga förbindelsen med Göteborg och de svenska exportörernas fortsatta be
mödanden att leverera verkligen god vara.» 

Från oktober till december, under hvilken tid sillimporten bufvudsakligen. 
eger rum, regulerade följande priser: 

För garnsill vexlade priserna mellan 10 och 18 mk, för hvassbuk — 
hvaraf c:a 60,000 kg. infördes — från 14 till 35 mk. Samtliga noteringar 
gälla pr låda om 4 ' / 2 k.-fot, innehållande 100 — 1 2 0 kg. netto och incl. frakt 
(c:a 2 mk pr låda). Af ål ankommo omkring 70,000 kg. och var priset 5 0 — 
70 pf. pr "ffi. Importen af lax, torsk m. fl. fisksorter anslås till oinkr. 60 ,000 
mk i värde. 

Utom nämnda artiklar anlände vidare från Sverige 10,699,889 kg. gat
sten, 99,900 st. tegel, 239,476 kg. eldfast lera och 3,500 kbm. ved. 

Ångbåtslinien mellan Göteborg och Kiel. som i början hade att kämpa 
med stora svårigheter, förtjenar särskild uppmärksamhet. Enligt vicekonsulatets 
uppgift infördes med de tvenne turångarne 4,170,040 kg. färsk fisk, 19,150 
d:o salt, 82,880 d:o förarbetadt jern, 219,945 d:o bär och frukt, 406,026 d:o 
sniekerivaror, 32 ,685 d:o papper, 460,820 d:o trämassa, 131,040 d:o tänd
stickor, 433 st. hornboskap ni. m. Med samma ångare exporterades till Sverige 
68 ,813 kg. bomull, 232 ,693 d:o yllevaror, 18,575 d:o droger, 65,170 d:o 
jernvaror, 35 ,228 d:o färgstofter, 22,769 d:o korta varor, 99,400 d:o garn, 
12,260 d:o redskaper, 25,200 d:o bohvete, 31,830 d:o glasvaror, 15,750 d:o 
gummi, 21 ,545 d:o humle, 7,191 d:o musikinstrumenter, 15,956 d:o instru-
menter af andra slag, 30 ,885 d:o metall, 2 ,171,000 d:o mjöl, 47,460 d:o 
läder, 15.528 d:o linnevaror, 124,760 d:o diverse manufakturvaror, 44 ,266 d:o 
papper, 19,049 d:o lergods samt 55,945 d:o ull. 

Importen från Norge var inskränkt till 226 kbm. trävaror, exporten till 
96 ,000 kg. mjöl. Deremot utskeppade det Baltiska Mtthlengesellschaft från 
sina i Neumühlen invid Kiel belägna atora qvarnverk flera laster mjöl till 
Norge. 
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Till Holtenau anlände från Sverige 6,600 kbm. skuret och 3,570 d:c 
hugget virke, 6,800 ton klinkerstenar, 5,500 ton tuktad granit och 500 d:o 
gatsten. Den allra största delen af denna import befordrades med lättare och 
smärre fartyg på kanalvägen till det inre. I nämnda införsel deltogo 45 svenska 
fartyg, hvaribland 9 ångare. Af norska fartyg anlände endast 2, af hvilka 1 
mindre seglare med bräder från Fredrikstad och 1 ångare med kol från Cardiff. 
Den svenska trävaruimporten plägar till en stor del bestå af ringare qvaliteter 
— 7 4 " × 4 " — 5 " och 1 7 « " × 5"—7" bräder — från Sundsvall, Hernösand och 
Umeå samt endast till mindre del af sågad vara af bättre sort. 

Enligt uppgift från vicekonsulatct i F l e n s b u r g besöktes hamnen af följande-
svenska fartyg: 

mot 115 om 1 6 , 9 3 5 1 4 ton under nästföregående år och 94 om 10,511 '36 
d:o under 1890. För svensk räkning inköptes 1 ångare om 263'36 ton till 
ett pris af 60,000 mk. Antalet af under året ankomne ångare var 11 om 
2,983.53 ton mot resp. 31 om 8,164.72 ton och 15 om 3,215.39 ton under 
de båda nästföregående åren. 

De afgångna fartygens antal var: 

Vid årets slut voro 4 segelfartyg om 833.61 ton i hamnen qvarliggande. 
De inseglade frakterna uppgingo till 144,388 mk, hvaraf blott 308 mk för 
utgående, mot 178,438 mk för 1891 och 106,223 mk för 1890. 

Antalet af norska fartyg var: 

af hvilka 4 om 2,790.12 ton voro ångare. År 1891 voro de senare 5 om 
3,159.64 ton. 

Alla dessa fartyg afgingo, nämligen: 

De under året inseglade frakterna uppgingo till 198,581 mk, hvaraf 
96,542 mk inkommande frakter för de fyra ångarne, mot 208,927 mk för 
1891 och 313,386 mk för 1890. 
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Enligt uppgift infördes från Sverige med svenska fartyg 13,135 kbm. 
bräder och plankor, 5,667 d:o bjelkar och spärrar, 35,100 st. stäfver, 200 
kbm. läkter, 130 ton trämassa, 137,778 kg. jera, 20,975 kg. gammal metall 
och 13 laster tuktad gatsten. Från Norge kom 1 svenskt fartyg med trä
massa, från Ryssland 1 med aspvirke, 1 med oljefrön och 1 med oljekakor, 
från Danmark 1 med majs, från diverse Östersjöhamnar 3 med jernvägssyllar, 
1 med klinker samt 2 med bräder och plankor, från Holland 1 med kli, från 
Storbritannien 1 med salt samt 2 med kol och koks, fráu Frankrike 1 med 
korn och från Vestindien 1 med socker. 

Från Norge ankommo 2 norska fartyg med tillsammans 398 t:r sill, från 
England 3 med salt, 4 med kol och koks samt 1 med skiffer, från östersjö
hamnar 1 med jernvägssyllar och 1 med stäfver, från Vestindien 2 med ris 
samt från Nordamerika 4 med petroleum. 

Om trävarukonjunkturerna yttrar vicekonsuln följande: »Såväl i Flensbnrg 
som å närbelägna orter var omsättningen till följd af starkare byggnadsverk
samhet rätt liflig och betingades i allmänhet 10 mk pr std. högre priser 
än nästföregående år. För utskeppningen på våren fordra de svenska expor
törerna förhöjning. Härvarande trävaruhandlare önska fasta noteringar, eller, 
der detta ej är möjligt, långsamt stigande priser.» 

För de här gångbara dimensionerna prima furubräder från Norrland be
taltes under året pr std f. o. b.: 

I I , I I I och IV i proportion: 

Yankantiga bräder och plankor från Oskarshamn, Mönsterås m. fl. hamnar 
omsattes till samma priser som i Lübeck. 12 —14 fots X 1 7»" X 6" fyrsknrna 
furubräder, osorterade, betingade 80—85 pf. pr k.-fot; andra dimensioner i 
proportion. 

Af fyrhugget byggnadsvirke från Skellefteå, Piteå m. fl. hamnar obtinerade 
7 4 "—7 7 " spärrar 34—36 pf, 7 , " 45 pf. f. o. b. samt med 10 % rabatt 
för gran. Sydsvenska spärrar betingade 47 — 52 pf. pr k.-fot cif. och med 
vanlig rabatt för gran. 

Ehuru intet enda kolerafall inträffade i Flensburg, utöfvade farsotens härj
ningar i det närbelägna Hamburg ett förlamande inflytande på affärsverksam
heten äfven här. 

Från Norge egde under de sista åren ingen trävaruimport i Flensburg 
rum och anses här de norska exportörernas fordringar vara för höga. 

Till Ekensund egde ingen import från de Förenade rikena rum, men till 
Sverige utfördes 750,000 st. glacerade tegel (»Verblendsteine»), hvaraf 450,000 
st. till Göteborg, 100,000 till Norrköping, 150,000 till Varberg och 50,000 
till Uddevalla. 

Hela den svenska trävaruimporten till Eckernförde utgjordes af omkring 
117,000 k.-fot bräder och 60,000 d:o spärrar, tillsammans värda omkring 
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100,000 mk. Från södra Sverige kommo c:a 51,000 k.-fot l:sta sorts och 
frän Norrbotten 66,000 d:o I I och I I I bräder. Spärrar infördes både frän 
Norrbotten och från Halmstad. Från den senare hamnen kommo öfver 3,500 
k.-fot smala bräder för tillverkning af lådor för rökt fisk. Uppgifvet värde 
c:a 9,000 mk. Tillförsel af kalksten från Limhamn egde under året ej rum 
och var importen af gatsten inskränkt till en liten last. För härvarande rökeri 
infördes från Sverige öfver Kiel 7,500 lådor sill om 30,000 k.-fot, värda om
kring 30,000 mk, samt 125 lådor hvassbuk, värda omkring 1,000 mk. 

Till K a p p e l n anlände från Sverige 18 svenska segelfartyg med diverse 
trävaror, 1 fartyg från Hartlepool med kol och 1 från Aalborg med potatis. 

Till S c h l e s w i g kommo från diverse svenska hamnar 13 svenska och 1 
norskt segelfartyg med trävaror. 

Importen från Sverige till S o n d e r b u r g med 17 svenska segelfartyg bestod 
af 1,447 kbm. och 307 tolfter bräder, 211 d:o plankor, 252 kbm. läkter, 
921 d:o spärrar och bjelkar va. m. Från främmande hamnar kommo 3 ångare, 
nämligen 1 från Cardiff med kli, 1 från Burntisland med kol och 1 från 
Königsberg med diverse samt 2 seglare, den ena från Newcastle med kol, den 
andre från Apenrade med gödningsämnen. Samma hamn besöktes af 5 norska 
ångare, hvaraf 1 från Königsberg med hvete och 4 från Storbritannien med 
kol, samt af 2 segelfartyg, det ena från Karlshamn med trälast, det andra från 
engelsk hamn med stenkol. 

Till A p e n r a d e infördes från Sverige med 2 svenska ångare och 71 
svenska samt 1 norsk seglare 4 ,313 kbm. bjälkar och spärrar, 12,192 d:o 
bräder och plankor, 432 d:o läkter, 70,000 st. takspån, 1.487 hl. garfbark 
och 1,950 kg. tjära. 1 svensk ångare kom med hvetekli från Rouen och 1 
från Stettin med d:o, 1 med foderkakor från Libau, 1 med kol från Methil 
och 1 med Thomasphosphatmjöl från Leith, 1 seglare med trälast från Helsing
fors, 1 med kli från Gent samt 2 med kol från England. Af 2 hitkomna 
norska ångare var den ene lastad med kol från Methil, den andre med hvete
kli från Dtinkirchen. 

För trävaror regulerade ungefär samma priser som under 1891 . För 
osorterade bräder från norra Sverige betaltes: 

Vankantiga bräder omsattes efter grundpris af 19 mk pr tolft 6 alns 

12" × i •/» 
; andra dimensioner i proportion. Fyrkantigt virke från Piteå och 

Skellefteå betingade: 

Sydsvenskt byggnadsvirke såldes till 50—60 pf. pr k.-fot cif.; kortare 
längder och stuage 7 3 billigare. 

Till H a d e r s l e b e n infördes med 17 svenska segelfartyg skuret och hugget 
virke från Sverige. 2 seglare kommo med spärrar från Danzig, 1 från 
Yarmouth med kli samt 1 med cement från Stettin. Från Libau anlände 2 
ångare, den ene med kli, den andre med oljekakor. 1 norsk ångare bragte kli 
från Königsberg, 1 seglare kli från Dünkirchen och 1 kol från Newcastle. 
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Till R e n d s b u r g ankommo från Sverige med 10 segelfartyg 8,347 tolfter 
bräder, 476 d:o lukter, 166 st. årämnen och 26,500 st. takspån samt med en 
ångare, hvilken gjorde 7 reaor, 32,300 ctr tuktad granit från Vånevik och 
Halmstad. Dessutom infördes med 11 tyska och .6 danska seglare 337,000 st. 
klinkerstenar från Landskrona. Både tuktad sten och klinker användes til) 
större delen vid byggnaden af slussen vid Rendsburg och af trenne jernvägs-
bryggor i stadens närhet. — Den härvarande fabriken för artificiella gödnings
ämnen, som förut importerade rätt betydliga qvantiteter apatit från Norge och 
deremot utförde svafvelkis till Sverige, försedde sig under året med sitt behof 
af råvara från Spanien och uteblef äfven exporten af svafvelkis till Sverige. 
Rendsburg besöktes ej under året af norskt fartyg och egde ej heller direkt 
import af norska s. k. »Verachaalungsbretter» rum. Förbrukningen af trävaror 
var, såsom vicekonsuln bemärker, ingalunda inskränktare än förut, men bristen 
på för Biderkanalen passande fartyg om högst 3 meters djupgående tvingade 
att vid Holtenau omlasta till Rendsburg bestämda trävaror. I detta missför
hållande inträder dock suart förändring. Sedan medlet af december är man 
sysselsatt med att sänka den nya Nord Ostseekanalens vattenspegel mellan Rends
burg och Holtenau tillsammans omkr. 4 ' / 2 meter. På grund af detta arbete 
är kanalen under vintermånaderna spärrad och torde den först komma a t t 
öppnas i början af maj. Rendsburgs hamn kommer att erhålla ett djup af 5 / ^ 
meter och väntas hela kanallinien blifva färdigbyggd på sommaren 1895. 

Vid årets början var hållningen i trävarumarknaden mycket fast och stälde 
sig priserna 5 — 1 0 nik högre pr std än nästföregående är; men till följd af 
det allmänna stilleståndet i affärsverlden inträdde småningom en nedgående ten
dens och måäte exportörerna acceptera 2'/2-—5 mk lägre priser. Sågad vara, 
osorterad, betaltes som följer: 

V4"— V , " D-sparrar från Skellefteå och Piteå 3 6 — 3 4 pf. pr k.-fot, 
6 aln. l ' / 4 " × 1 2 " l : a vankantiga bräder från Oskarshamn 1 9 ' / 2 — 1 9 mk 
pr tolft. 

Hitfrakterna från Östersjöhamnar veko under sommaren med ända till 4 
mk pr std och visade äfven för sista resan blott ringa förbättring. 

Till B u r g (på Fehmern) anlände från Sverige 6 segelfartyg med 1,337 
t:r kalk, 289 kbm. spärrar och 432 d:o bräder. Från engelska kolhamnar an-
kommo 3 svenska och 2 norska fartyg. Alla afgingo i barlast. Uns enda 
exportvara, spanmål, utskeppas mest med turångare. 

Till N e u s t a d t importerades från Sverige med 17 svenska fartyg 2 ,199 
kbm. bräder och plankor, 882 kbm. bjelkar och spärrar, 2,969 st. spärrar, 
240 hl. kalk m. m. Från engelska kolhamnar anlände 1 svenskt segelfartyg 
samt 1 svensk och 1 norsk ångare. 

Till F r i e d r i c h s t a d t ankommo från Sverige 5 svenska fartyg med trä
last. Efter vicekonsulatets indragning vid den siste innehafvarens afskeds-
tagande anlände ytterligare från engelska hamnar 2 svenska seglare med kol. 

Till I t z e h o e vid Störfloden ankommo 3 norska fartyg från Drammen 
med stäfver, 1 svensk ångare bragte gatsten från Halmstad och 1 stenkol från 
Burntisland. Norska stäfver infördes dessutom med 11 IrMmmaude fartyg, 
hvaraf 5 från Drammen, 3 från Fredrikstad, 2 från Kristiania och 1 från 
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Laurvig. Från Sverige anlände 31 främmande fartyg, af hvilka 25 från Halm
stad och 2 från Höganäs med tuktad gatsten, 2 från Lugnvik ined bräder, 1 
från Gefle och 1 (norskt) från Hudiksvall med stäfver. Till Sverige egde 
ingen export rum, men till Norge gingo åtskilliga partier cement från den 
Alsenska fabriken. Rörande införseln från de Förenade rikena yttrar vice-
konsuln följande: »Importen bestod nästan uteslutande af 6,761 kbm. trävaror, 
hufvudsakligen stäfver från Norge, och af 3,087 kbm. tuktad gatsten från 
Sverige. Stäfver infördes för de i Itzehoe och i närheten befintliga cement-
fabrikerna. 7 , " - "\"- V," o c ! l 7 , " X 7 , " - 7 " bräder från Sverige och Norge 
äro begärliga. Svenska bräder frän Kalmar och Gotland hafva blifvit utträngda 
af sågad vara frän Gefle, Hernösand och Sundsvall. FiDska spärrar, hvilka 
äro sorgfälligare bearbetade, föredragas framför de svenska. På stället finnas 
tvenne större trävaruimportörer, W. Biehl och D. Rühmann; den senare svensk-
norsk vicekonsul. Rühmanns under byggnad varande fabriksanläggning för 
förädling af trävaror — ångsåg, hyfleri, snickeriverkstäder m. m. — torde 
komma att i någon mån föranleda förökad import af svenska och norska trä-
Taror. 

Tillbakagåendet i varuomsättningen utöfvade naturligtvis ett ofördelaktigt 
inflytande på sjöfarten och var, särskildt hvad Lübeck beträffar, antalet af både 
ångfartyg och seglare mindre än år 1 8 9 1 . Frakterna höllo sig i allmänhet 
låga och klagades i synnerhet öfver brist på rcturlast från de ryska Ostersjö-
hamnarne till följd af spanmålsexportens upphörande. 

På Lübeck var sjöfarten nästan obehindrad under hela året; först den 
10 januari 1893 stängdes Travemündes redd genom ishinder. 

För trävaror gälde följande rater in full pr std: från Gefle till Sundsvall 
incl. 2 0 — 2 1 mk, från Hernösand 21—23 mk, från Umeå 24—25 mk, för 
ångare på hösten 2 2 — 2 4 mk. Under år 1891 höllo sig frakterna 1—2 mk 
pr std högre. 

Från Piteå och Skellefteå fö- fyrkantvirke 4 1 / ,—4' /„ kr. in full för 
3 1 ' / , k.-fot. 

Från Norrköping, Vestervik, Verkobäck m. fl. hamnar 18—19 mk in full. 
För vankantigt virke från Oskarshamn och närbelägna hamnar kr. 1'6 5—2 

pr tolft 6-alns 1 2 " × l ' / 4 " med 5 % samt för fyrskuret kr. 18—20 in full 
pr std. 

För färdiga dörrar, fönsterkarmar och annat snickararbete, af hvilket ex
porten till Tyskland är i tilltagande." från Stockholm, Vestervik och Kalmar 
16 mk in full pr ton; från Gefle 20 mk. 

Från 1'etersburg och Kronstadt 1 9 — 2 1 mk och från Memel 18—20 mk. 
Kolfrakterna från Skotland och England varierade mellau 5 sh. 6 d. och 

5 sh. 9 d. pr 1,000 kg.; undantagsvis betaltes 6 sh. och därutöfver. 
Petroleum från Filadelfia 2 sh. 6 d .—3 sh. pr 40 gallon. 
Eldfast tegel från Hasle (Bornholm) 11 — 13 mk pr 1.000 st. 
Till Flensburg betaltes för ris från Ostindien 37 sh. 6 d. pr ton, för 

petroleum från nordamerikansk hamn 2 sh. 3 d.—3 sh. 9 d. pr 40 gäll., för 
socker från Vestindien 27 sh. 6 d., för kol från England 4 sh. 6 d.—7 sh., 
för koks 5 sh. 5 d.—6 sh. 6 d., för jern från Sverige kr. 6 pr ton och för 
sleepers från Königsberg 35 pf. pr st. 

Särskildt för ångare på Östersjön regulerade följande frakter: för jern från 
Stockholm 7—9 kr., enligt årskontrakt 41/2—6 kr., från Norrköping, Öfverum och 
Vestervik 4 1/2—6 mk, från Gefle och Göteborg 6—8 mk; allt in full pr 1,000 kg. 
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För spik frän Norrköping 35 pf. och 5 % pr svensk centner. 
För jernkaminer frän Göteborg 2 mk in full pr lada. 
Maskingods frän Stockholm kr. 18 in full pr 1,000 kg. 
Tändstickor frän Kalmar och Norrköping kr. l - 2 6 — 1 ' 6 0 in full pr låda; 

enligt årsackord 50 öre pr 100 kg.; från Malmö 90 öre pr lada. 
Spänkorgar från Malmö kr. 1 in full pr 50 kg. 
Färsk sill frän Marstrand och Göteborg kr. l - 3 3 in full pr låda; från 

Malmö kr. 1"20. 
Granit frän Varberg 45 öre in full pr 50 kg., från Göteborg 50 öre 

samt från Vestervik 40 öre pr dito. 
Lingon 3 öre pr kanna med 10 %. 
Trämassa från Halmstad kr . 1 pr 100 kg. 
Svinkreatur från Helsingborg 3 ' / a kr. pr st . ; får från Malmö 2 — 2 ' / 4 

kr. pr d:o; hornboskap från Malmö 12 kr. och från Helsingborg 15 kr. pr st. 
Svinlefver, saltade tarmar och tungor från Göteborg, Helsingborg och 

Malmö resp. kr. 2 - 00 , 1'80 och 1'50 pr 50 kg. 

Enligt officiella uppgifter ankommo till Lübeck: 

hvaribland 789 svenska om 551,363 kbm. eller ej fullt 38 % af hela dräg-
tigheten. 

hvaribland 811 svenska om 588,841 kbm. eller 38 % af hela drägtigheten. 

hvaribland 800 svenska om 567,947 kbm. eller 39V4 % af hela drägtigheten. 

Ordnade efter nationalitet och drägtighet voro de hitkomna fartygen under 
nästlidna å r : 

Efter drägtigheten intog svenska flaggan, liksom under de nästföregäende 
åren det första rummet. 

Leonard Åkerblom. 
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Rangoon. 

(Årsberättelse för 1892.) 

2 svenska fartyg om 2,537 ton ankommo hit i barlast och afgingo med 
last af timmer och ris (frakt £ 6,800). Till samtliga hamnar i distriktet an
kommo under året 26 norska fartyg. 

Inga direkta handelsförbindelser egde rum med de Förenade rikena. 
Utförseln af teak uppgick till 42,755 ton mot 37,461 ton året förut. Af 

ris utfördes från samtliga hamnarna 1,134,287 ton, hvaraf det mesta frän 
Rangoon. 

Den gröda, som nu håller på att bergas, blir den rikaste i mannaminne 
och prisen på såväl ris som paddy hafva redan börjat falla. 

Tripoli. 

(Årsberättelse för 1892.) 

1 svenskt fartyg om 947 ton hitkom i barlast och afgick till Zeliten för 
att lasta espartogräs. Någon direkt handel med de Förenade rikena är icke 
att anteckna. 

Moore. 

Fiume den 3 januari 1893. 

(Årsberättelse for 1892.) 

Intet svenskt fartyg, men 13 norska om 5,580 ton besökte distriktet. 
Alla utom ett afgingo härifrån med trälast. Vanligen komma fartygen med 
last till hamnar vid Adriatiska hafvet och anlöpa derefter Fiume, der alltid 
stora upplag af trävaror vänta på skeppning till franska och italienska hamnar. 
Frakten är vanligen så låg, att den nätt och jemt betäcker utgifterna för resan. 
Detta är i synnerhet fallet nu, sedan den höjda tullen på trävaror i Frankrike 
kommit till och frakterna derigenoin nedgått med 15 à 20 %. Under sådana, 
förhållanden kunna blott ångare med stor drägtighet gå på denna trade. 

A. F. Luppis. 
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Callao. 

(Årsberättelse för 1891.)* 

I svenskt fartyg om 604 ton ankom med trälast (frakt £ 1,074) och 
afgick i barlast. 3 norska fartyg besökte hamnen. 

S:t Pierre (Martinique). 

(Årsberättelse för 1891.)* 

Distriktet besöktes af 2 svenska fartyg om 914 ton, hvilka ankommo med 
last af kol och afgingo i barlast. 13 norska fartyg hitkommo under året. 

Nagasaki. 

(Årsberättelse för 1891.)* 

De vigtigaste i m p o r t a r t i k l a r n e voro: 

Petroleum, som numera allmänt användes och blifvit en verklig välsignelse 
för landet, då derigenom arbete, som vid ljus försiggår, i hög grad underlättats. 
Värdet 1891 års införsel uppgick till 255,000 silfver-yen (à kr. 2.70). 

Af socker infördes för öfver 1/2 mill. yen, hufvudsakligen från Formosa. 

Importen af bomull eger rum frän Kina och uppgick under året till 
386,000 yen. Maskinerna till våra spinnerier äro alla af europeiskt ursprung. 

Andra betydande artiklar i införseln äro jernvägsskenor och vagnar samt 
vattenledningsrör af jern. 

Den förnämsta exporten består af kol, årligen för omkr. 2 mill. yen. 
Den rika tillgången härpå gör att många ångare anlöpa hamnen. 

I det hela taget visade både in- och utförsel nedgående siffror mot året 
förut. 

* Inkom för sent för att inflyta i förra årgången. 

Innehåll: Callao (sid. 32), Fiume (sid. 31), Lübeck (sid. 12), Nagasaki (sid. 32), 
New-York (sid. 1), Rangoon (sid. 31), S:t Pierre (sid. 32), Tripoli (sid. 31). 



BERÄTTELSER OM HANDEL OCH SJÖFART. 
Utdrag ur 

årsberättelser från de Förenade rikenas konsuler m. m. 

Årg. 1893. STOCKHOLM, TRYCKT I CENTRAL-TRYCKERIET, 1893. N:o 2. 

Bilbao den 28 februari 1893. 

( Å r s b e r ä t t e l s e för 1892.) 

De forenede Rigers Skibsfart paa Distriktet Aar 1892 var som fölger: 

Svenske Fartöier: 

Norske Fartöier: 

For at reparere Söakade ankom 1 svensk Seilskib dr. 525 Ton. 

Den svenske Skibsfartsbevægelse paa Distriktet i de sidste 2 Aaar ud-
gjorde: 

Ber. om Handel o. Sjöfart. 3 
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Forholdet mellem Seil og Damp (lastcde og ballastede Fartöier) stillede 
sig saaledes: 

Den svenske Skibsfarts Fordeling paa Distriktes Hayne var fölgende: 

Paa samtligc Havne med Uudtagelse af Vigo, hvor Tilvæxten forövrigt 
blöt udgjorde 2 Fartöier og 518 Ton, har den svenske Tonnage nedgaaet i det 
forlöbne Aar. Det bör imidlertid tillægges at i de sidste 5 Aar har den 
svenske Skibsfart paa Distriktet gjennemsnitlig betydeligt hævet sig över det for-
udiiggende Tidsrum, hyori den indskrænkede sig tii et Faatai af Fartöier. 

De af svenske Fartöier opseilede Bruttofragter udgjorde: 

deri indberegnet de omtrentlige Bruttofragter optjente af de i Vinfarton mellem 
Spanien og Frankrige anvendte svenske Dampskibe. 

Til Avilés (Provindsen Asturia), hvor ingen Viceconsul findes, ankom 1 
svensk Fartöi dr. 217 Ton, hvis Bruttofragt udgjorde Kr. 5,000. 

Den svenske Skibsfarts Vareförsel til Distriktet bestod hovedsagelig af 
Trælast, hvori deltog i den direkte Fart mellem Sverige og Viceconsul-
stationerne idetliele 11 svensko Skibe, 9 Seil- og 2 Dampskibe. 

Fra Amerika (Pensacola og Pascagoula) ankom lil Bilbao 2 svenske Seil-
skibe med Pitclipine Ladninger. Af svensk Træuiàsse hidförtes 2 Ladninger 
med svenske Dampskibe til Pasajes. I Vinfarten mellem Frankrig og Spanien 
deltog 5 svenske Dampskibe, der ialt gjorde 9 Reiser, mod 6 Aaret forud og 
30 Reiser. Tiltrods for de forhöiede Toldsatser paa spansk Vin i Frankrige 
holdt dog Exporten sig oppe ogsaa udover Hösten og nye Befragtninger ere 
afsluttede for indeværende Vaarsæson paa regningssvarende Betingelser. E t 
svensk Dampskib afgik fra Bilbao til Hamburg med en Rugladning udover 
Vaaren. De Aarsager der gav Stöd til denne Export, nemlig det russiske Ud-
förselsforbud og den gode castilianske Höst, er imidlertid ikke videre for-
haandeo. 

Nedenstaaende Fragtsatser for de sidste 5 Aar viser Fluktaationerne i 
Trælastfarten fra Östersöen til Bilbao, der saagodtsom udelukkende foregaar 
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under fremmed Flag, mest med engelske eller spanske Dampskibe af 800 a 
900 Reg.-Ton (e:a 5- à 600 Ptbg-Std.): 

Fra Norges Sydkyst for hövlede Bord, hvorfor San tänder er det vigtigste 
Importsted i Nord-Spanien: 

For Pitchpine fra Pensacola og Paseagoula til Bilbao £ 5. 15. 0 à 
£ 5. 12. 6 ; fra Darien £ 5. Træmasse Fres 23 pr Ton. For Petroleum 
fra New-York til Bilbao 20 C:s pr Kasse. Kulfragterne fra engelsk Östkyst 
4 /0 , 4 /3 à 4 / 6 ; D:o fra Newport og Cardiff 4/6 à 4 /7 . Rugfragterne fra 
Bilbao til norsk Vestkyst Fres 14, 12 à 10'50 pr Ton. 

Svingningen i Mineralfragterne fra Bilbao fremgaar af nedenstaaende Tabel: 

Terneuzen 5/9, 5 / 1 0 ' / , à 6 /0 ; Hull: Rujern 5/6 Mai. 
For Vin i Gjennetnsnit fra Pasajes til Bordeaux Fres 10; Rouen Fres 14 

pr Hekt l . 

Forskjellige Formfeil ved Manifesler og Uregelmæssighedor i Sundheds-
passe lykkedes Konsulatet at bilægge i Mindelighed. 3 större Säger betræffende 
norske Skibe, væsentlig angaaende manglende spansk Konsulsvisa paa Manifest 
og udgjörende tillsammen P:tas 1,500 i Mulktbelöb, blev imidlertid trods Under-
haandsbestræbelser fra Konsulatets Side indbragt til Paakjendelse af »Junta de 
Aduaua» og er fortiden Gjenstand for Finansministeriets Kjendelse. 

Remisse af Hyrebelöb. Til det Kongelige Kommeree-Kollegium remittere-
des i »Sjömansinvisning» et Hyrebelöb stort Kr. 54. 

Kontortid. Konsulatet er fra 1 Januar 1893 tillflyttet Gran-Via 16, 
1 Etage. Almindelig Expeditionstid Kl. 9 ' /»—2 Formid. 

Det turde af flere Grunde have sin Interesse ved nærværende Leilighed at 
kaste et Overblik paa de Fremskridt De forenede Rigers Handels- och Skibs-
farts-Forbindelsc paa Bilbao Distrikt har gjort i de sidste 8 Aar eller siden 
Embedet ovcrgik til fast aflönnet, et Fremskridt som der er al Grund til at 
haabe vil ydcrligere udvikles, saasnart de spanske endnu svævende Traktatfor-
holde ordnes, speeielt med Frankrige, de tildels i Gäng værende og dels pro-
jekterede storartede Jernbaneanlæg i Provindserne Viscaya og Asturien og 
Havncanlæggene i Bilbao, Coruna og Gijon (hvorom mere senere) om nogle Aar 
tilendebringes. For vore Handelsförbindelser med Nordspanien er der i de 
sidste Aar aabnet andre og nyere Felter. Exportprodukter, för aldeles ukjendte 
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hernede, har fundet villigt og stedse voksende Marked. Konsulatets Aars-
beretninger fra og med 1886 viser Indpas af Artikler som Öl, Söm og Træ-
masse i stedse stigende Grad. Vore slore Kasseexportartikler, Klipfisk og 
Hövlelast, har trængt sig frem til nye og mere udstrakte Konsumptionsfelter 
og hævdet sin Pläds i den skarpe Konkurrenee. Og hvad vor Skibsfarts-
bevægelse angaar, er det glædeligt at kunne konstatere, at den ikke alene bar 
beholdt sin hidtidige fremskudte Stilling som Befordrer af vore Exportprodukter, 
men tildels været eneraadig paa Fragtmarkedet for Fremförsel af spansk Vin 
og Rug. 

Den har, i Modsætning til hvad Konsulatkomitén i sin IndstilliDg af 
Oktober 1891 Pag. 38 i et Par Linier auförer, vist saavidt Levedygtighed, at 
saavel Antallet af Fartöier som Drsegtigbeden af den bestuvede Tonnage i Löbet 
af 8 Aar er mere end fordobiet. Medens udover 70-Aarene Drægtigheden af 
svenske og norske Fartöier til Distriktet udgjorde i Gjennemsnit 20 à 25,000 
Ton, viste Skibsfarten 1 8 8 5 — 9 2 fölgende Omfång: 

Som en Illustration af den minutiöse Behandling Havcriaffærer i dette 
Land undergaar kan nævnes, at Konsulatet i en for Priseretten i Ferrol hen-
staaende Sag angaacnde Bjergelön idethele har udvekslet över 500 Skrivelser 
med vedkommende Myndigheder og Interesserede. 

1 svensk og 1 norsk Sömand fra henholdsvis et engelskt og et norskt 
Fartöi hensad i nogen Tid i Varetægtsafrest i Bilbao som anklaget for med-
delagtig i Anfald paa Politiet under i Drukkenskab opstaaet Slagsmaal. Det 
lykkedes Konsulatet efter mange Anstrængelser og Paatryk af forskjellig A r t 
at faa lösgivet begge Sömænd, som man derefter skaffede nye Hyrer . Under 
den hernede raadende yderst langsomme Ketsbehandling i -Forhörssager, den 
specielt for Skandinaver næsten uspiselige Kost selv for Varetægtsfanger samt 
den spanske Kriminallovs jernhaarde Straffe for Vold mod offentlig Myndighed 
har Konsulatet altid tilholdt hidankomne Skibsförere saavidt muligt at holde 
sine Mandskaber ombord efter Arbeidstid eller ialfald kun at besöge Lokaler 
som det af Engelskmændene fortrinligt indrettede sSeamens Reading BoomD i 
Desierto. Didhen söge nærmest den Mængde af vore Sömænd som tjeneste-
gjöre ombord i engelske Skibe, der i Almindclighed läste paa dette Sted, medens 
vore Fartöier som Regel udföre sine Losseoperationer oppe i sel ve Bilbao, be-
liggende en 6 à 7 Kilom. fra Desierto. Det gjælder fremforalt at holde sig 
borte fra den Uændelighed af Udskjænkningssteder, der i de sidste Aar er saa-
ledes tiltaget at man har opgivet sammes Antal til c:a 500 paa 60 ,000 Ind-
vaanere mod blöt 14 for 30 Aar siden paa en Befolkning af 20 ,000 . Hvad 
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Klipfiskhandelen. Importen af Klipfisk Aar 1892 til Nordspaniens Havne udgjorde: 

Forholdet mellem Totalimporten og Iudförselen særskildt fra hvert Land stillede sig saaledes: 
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der i disse Drikkestuer i Almindelighed udskjænkes, er et Fluidum af værste 
Beskaffenhed. 

Bundtefisk. Forsendelserne fra Norge direkte til Spantens Indiand ud-
gjorde. 

Af Rogn imporleredes: 

Af Tran: 

Af det til Bilbao importerede Kvantum Klipfiak hidkom: 

Til Santander skode Importen: 

Til Vigo: 

Kvantumet af den til Nordspanien i 1892 importerede norske Klipfisk er 
det störste hidtil noterede, opgaaende til en c:a 17 Mill. Kg. Heraf er över 
2 Mill. Kg. hidfört i Bundter eller Kasser direkt til Indlandet, en Forsendelses-
maade, som med de mere lettede og regelmæssige Kommunikationer er i jevnt 
stigende. Specielt med de med regelmæssige Mellemrum direkte fra Kristian
sund og Aalesund ankommende tydske Skibe synes Adgangen til Forsendelse 
af mindre bundtede Partier at være baade billig og bekvem for mindre Ex
portörer. 

Det franske Exportkvantum er i stærkt Nedadgaaende og udgjorde sam-
menlignet med 1891 næsten 10 % Formindskelse, der kom det norske og is-
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ländsk-færöiske Produkt tilgode, tildels ogsaa Shetlandsfisken. Dette fortrinlige 
Produkt har i de sidste Aar været i jevnt stigende Forbrug og Exporten hæver 
sig henimod de for c:a 10 Aar siden noterede Kvanta. Den fra 1 Februar 
1892 gjældende höie Differentialsats af P:tas 36 pr 100 Kg. for den franske 
Fisk afstængte videre Export för 1 Juni, da Spanien ved Kongelig Resolution 
af 29 Mai opnaaede en modus vivendi med Frankrige der i Förbindelse med 
den ensartede Toldsats for al Klipfisk muliggjorde en Gjenoptagelse af de af-
brudte Forsendelser. Som bekjendc erlægger ogsaa Isländsk og Fæiüfisken 
siden December Maaned den samme Told som de andre Sorter. 

Forsaavidt er vi ugunstigere stulet end under vört forrige Traktatforhold, 
hvor den norske Vare havde en Fordel af 4'80 pr 100 Kg. över den danske. 

Dette har forövrigt lidet at betyde ligeoverfor vor for det store Massefor-
brug i Indlandet bestemte Fisk, hvor det islandsk-færöiske Produkt saagodtsom 
intet Marked af Betydenhed liar. 

Kvaliteten af den ifjor hidförte norske Fisk kan i Almindelighed betegnes 
som tilfredsstillende. Specielt gjælder dette om det paa Bergenskanten törrede 
Nyfiskparti, der hidkom i Ugen 2 2 — 2 8 Mai og realiseredes til gode Priser. 
Finmarksvarens Beskaffenhed lod ikke saa lidet tilbage at önske, specielt udover 
Hösten. Soppen var ifjor ikke saa udbredt som tidligere. De regelmæssige 
Forsendelser, hvortil man eudelig nu er naaet, gjorde at Markedet ikke til 
nogen Tid var overfyldt, hvorfor Forbruget og Efterspörgselen ogsaa den hele 
Tid var ret livlig og jevn. 

Priserne for gammel Vare som i Januar Maaned holdt sig i 186 à 188 
for l :a norsk, stod pr 1 Februar, da den höiere Toldsats gjordes gjældende 
ligeoverfor det danske og franske Produkt, i 190 à 194 i Bilbao og i San-
tandor saagar i 196. Priserne gik derefter ned indtil gammel Vare i Begyn-
delsen af Mai noteredes til 177. For de förste Nyfiskpartier erholdtes 190, 
184 og 178. Udover Sommeren noteredes 170 à 168 indtil Oktober Maaned. 
da Priserne vare oppe i 172 for derefter at falde til 160 à 164, der holdt 
sig omtrent uforandret til Aarcts Udgang. 

Trælast. Til Nordspaniens Havne indförtes Aar 1892 af saget Virke: 
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Af ovenstaaende Resumé fremgaar, at Totalimporten i det forlöbne Aar e r 
steget med c:a 18,500 Kbm. sammenlignet med Aaret forud, hvilken Tilvæxt 
forstörstedelen falder paa det norske Virke, hvoraf der Aar 1892 importeredes. 
18,200 Kbm. mere end i 1 8 9 1 . Denne betydelige Forögelse, der falder paa 
Stationerne Santander og Gijon, er ikke saa meget at tilskrive de smaa Be-
holdninger dersteds ved Aarets Indgang, skjöndt disse ogsaa bör tages med i 
Beregning, som en forceret Export fra Norge i 1 Halvaar 1892, foranlediget 
ved den betydelige Forhöielse paa Hövlelast der fra 1 Jul i f. A. fandt Sted 
i Spanien (fra P:tas 2 ifölge vor ældre Traktat til P:tas 9 pr Kbm.) og hvori 
det ved den nye Traktats Afslutning ikke lykkedes at opnaa Nedsættelse, lige-
saalidt som i de prohibitive Toldsatser paa Arbeider i almindelig Træ, som 
Döre, Vinduer, der nu drager en Toldsats af P:tas 24 pr 100 Kilo istedetfor 
de tidligere traktatfastsatte P:ta8 18 '7ñ . At Tilförselen fra Sverige til Santan
der i 1892 var betydelig mindre end i 1891 , er at tilskrive den mindre Om-
sætning foranlediget dels ved den store Prisforögelse paa Lasten som Fölge af 
Told- og Kurs-Stigningen, dels paa Grund af den daarlige Höst i Indlandet der 
er Santanders vigtigeste Marked for Salg af Trælast. I Bilbao viser Importen 
en Forögelse for alle Ländes Vedkommende. Det norske Virke indtager ikke-
h e r d e n samme fremstaaende Pläds som i Santander og Gijon, hvor nogen For-
ædling af Våren ikke finder Sted, medens i Bilbao siden Kækker af Aar ar
beider idethele 4 store Hövlerier. De forhöiede Priser har heller ikke kunnet 
hemme Bfterspörgselen i synderlig Grad, da Byggevirksomheden fremdeles holdt 
sig meget livlig udover Aaret. 

De omtrentlige Salgspriser, der selvfölgelig varierer efter Kvantitet og 
Lastens Beskaffenhed, vare fölgende: 

Flanker 4 × 9 , 3 × 1 1 , 3 × 9 Torns c:a P:tas 320. 

Battens 3 × 8 , 3 × 7 , 2 1/2×7 Torns c:a P:tas 230. 

Hövlelast 6 × 4 1/2 Torns c:a P:tas 250. 

Bjælker c:a P:tas 250 à 300 pr Std. 

Træmasse. De af Konsulatet i tidligere Aarsberetninger berörte Forhold 
om de gunstige Udsigter at erholde et lönnende Marked i Nordspanien for 
vor Træmasse har tilfulde bekræftet sig. Indförselen saavel fra Sverige som 
Norge er i jevnt stigende. F ra for c:a 7 Aar siden at udgjöre nogle faa Ton, 
væsentlig Pröveordres, gik den direkte Import i 1889 op til 789 Ton, 1890» 
til 1,510 Ton og 1891 var samme steget til 3,508 Ton for Sverige og Norge. 
Ifölge Opgave fra Vicekonsulen i Pasajes skulde den svenske og norske Import 
i 1892 have belöbet sig til ialt 9 ,198 Ton fordelt saaledes: 
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Hvormeget der af denne Kvantitet kommer paa hvert Land kan ikke med 
Bestemthed opgives, da i de lokale Importlister begge Lande slaaes sammen. 
Ifölge en Konsulatet velvillig tilstillet Opgave fra en af de störste Exportörer 
i Norge skulde den norske Udförsel till Nordspanien have belöbet sig till 2,915 
Ton, fordelt saaledes paa de forskjellige Sorter: 

Priserne for mekanisk Masse noteredes under Aaret til Frcs 13 à 14 pr 
Ton cif. Pasajes. 

D:o for Bisulfit varierede mellem 28 à 30 ligetil 46 Frcs pr Ton cif. 
For Tiden ere Priserne for mekanisk Masse i stigende og noteres 15-

à 16 Frcs pr Ton. 

Forarbeidet Jern. Via Antwerpen indförtes til Bilbao 10 Ton svensk 
Stangjern. Denne Vare drager nu en Toldsats af P:tas 9'5 0 efter Minimal-
Tariffen mod de i forrige Traktat fastsatte P:tas 8.65, altsaa et Paalæg af blöt 
85 C. pr 100 Kg. Hesteskosöm erlægger nu P:tas 25 mod tidligere traktatbe-
stemte P:tas 14 ' 85 . Ifölge den norske Konvention vil Tolden reduceres til 
P:tas 15 pr 100 Kg. Hvorvidt denne lavere Toldsats vil medföre foröget Af-
sætning fra Norge, turde ialfald for Bilbaos Vedkommende stille sig tvivlsomt, 
da man ber i de sidste Aar har oprettet tvende indeulandske Sömfabrikker efter 
svenske og tydske Patenter, der siges at arbeide med Fordel. 

Sprit. Den nye Toldsats P:tas 160 pr Hktl. har fulstændig udestængt 
Importen af fremmed Sprit til Spanien. Den i Jul i etablerede modus vivendi 
med Frankrige gav Exporten af spansk Vin nyt Opsving og betydelige Kvanta 
udförtes udover Hösten fra Rioja- og Navarra-Distriktet via Pasajes til Bordeaux 
og Rouen. Vicekonsulen i Pasajes opgiver Exportkvantummet Aar 1892 til 
73,720 Ton Vin. 

Norskt ÖL Heraf importeredes til Nordspanien ifjor idethele 435 Kasser 
à 36 Liter = 15,660 Liter mod 26,748 Liter Aar 1 8 9 1 . Med den forhöiede 
Told fra P:tas 9 75 til P:tas 15 pr Hktl . i Förbindelse med eu lignende i 
Accisen er det at befrygte at nogen Export af Öl fra Norge hertil for Nær-
værendo ikke vil vise sig lönnende. 

Al Import af Fyrstikker blev ved Budgetlovens § 21 forbudt fra 1 Jul i 
f. A. Fra 1 Marts d. A. har et spanskt Inteiessentskab övertaget Monopolet 
mod en aarlig Afgift af 4 l / t Mill. P:tas. 

Jernmalmexporten. Produktionen af Jernmalm omkring Bilbao antages 
efter anstillede Beregninger i de forlöbne 32 Aar, hvorover Opgaver foteligger, 
at have udgjort 51 Mill. Ton. Störstedelen heraf er igjen exportöret til Ud-
landet, idet de her forövrigt i stor Skala anlagtc Jernværker kun har været i 
Virksomhed i do sidste Tiaar. Man synes nu ikke længere at være paa det 
rent Uvisse med Hensyn til de gode Malmfelters Varighed. Det træder Hem
lig for hvert Aar, som gaar, tydeligere frem, at man vistnok har forceret Bryd-
ningen og det i en Grad, som maa vsekke de störste Betænkeligheder selv for 
den, der befatter sig med den indenlandske Nyttegjörelse af Raamalmen. At 
der fremdeles findes store urörte Malmfelter har man saa nogenlunde Vished 
om og Koncessioner paa »pertenencias» rundt om i Provindsen gives stadig væk, 
men om nogen videre Bearbeidelse höres Intet . Malmen er i Almindelighed 
lidet righoldig og Felterne ligge desuden saa fjernt fra Lossepladsene at Om-
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kostningerue under de fremdeles herskende yderligt lave Priser blive altfor 
store. At man hernede begynder at faa Öineue op for Situationens Älvor, der 
af Enkehe tilskrives force majeure, niedeus Andre finde Grunden i aabenbare 
Börsmanövrer fra fremmed Hold, viser en fornylig i et her udkommende Uge-
blad »La Revista Mercantil» indfört Artikel, hvoraf det turde være af Interesse 
ar, hidsætte et Uddrag: 

»Allerede i længere Tid har der vist sig Tegn til en Aftagen i Efter-
spörgselen efter vore Malmsorter. Der indlöber færre Ordres og disse lydo 
paa Baa lave Anbud at man ved at aeceptere samme knapt dækker Omkost-
ningeroe ved Brydningen. Det er derfor af Vigtighed jo för jo heller at under-
söge Aarsagerne til det store Prisfald og den formindskede Efterspörgsel. En 
her udkommende Avis giver Vizcayas Mineeiere et Varsko ved at berette om 
flere udenlandske Huses Bestræbelser for at afstedkomme en Baisse i Malm-
priserne. Man ved at berette at enkelte af disse Huse tilbyde Mineral til saa 
lave Priser, som f. Ex. mellem 6/2 og 6/4, der absolut maa være ruinerende, 
med mindre Vedkomniende benytter sig af ovenberörte Börsmanövre. Mod den 
Slags Fremgangsmaade haabe vi at Bilbaos Mineralhuse staa rustede og tage de 
nödvendige Forholdsregler. Det er absolut nödvendigt, at man energisk bestem-
mer sig for at modarbeide en Situation, der vil kunne have de sörgeligste 
Pölger og umuliggjore Bearbeidelse af Minefeltcrne, da det er umuligt at kunne 
producere til de Priser som nu udbydes.» 

Fra Bilbao exporteredes Aar 1892 idethele 3 ,918.544 Ton Jernmalm, for-
delt saaledes paa de forskjellige Importlande: 

Salgspriserne f. o. b. Bilbao udgjorde: 

hvilke sistnævnte Priser holdt sig Aaret ud, og er for Rubio inferior de laveste 
hidtil noterede. Til Sammenligoing hidsættes Priserne for Aarene: 

Jernbrug. Til de i tidligere Aarsberetniogcr opregnede i de sidste Tiaar 
i og ved Bilbao etablerede större Jernværker kan föies et nyt, Interessent-
skabet »Aurrera», stiftet Aar 1890 med en Aktiekapital af 1 1/2 Mill. P:tas 
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fuldt indbetalt. Fabrikationen omfatter Staalstöberier efter Siemens Martin-
Methoden af Maskindele, Jerubane- og Sporvognsaxler, Hjul, Cylinderstænger, 
Skibsankere etc. Der findes ogsaa en Afdeling for Smeltning af flnere Staal til 
f. Ex. Plougjern, Hammere og andet Værktöi. 

Havnen. Som omhandlet i tidligere Aarsberetninger skal Anlæggene af 
Bölgebryderne, som ere bestemt at danne den ydre Havn, kontraktsmæssig være 
færdig den 25 Oktober 1900. 

Det elektriske Havnelys, der etableredes Aar 1883 i en Strækning af 5 
Kilom. fra Portugalete og opover for at lette Skibenes Ind- og Udseiling om 
Natten, har ydet Navigationen gode Tjenester. 

Lyset ved Portugalete er grönt med en Höide över Havfladen af 18 Mtr 
dets Lysvidde er 5 Mil. 

Gijon (fra Vicekonsulen). »Et længe fölt Savn er endelig afhjulpet idet 
Regjeringen bar approberet et til samme sistlidne Höst indkommet Anbad om 
Paabegyndelse af den förste Sektion af Havnen ved Mussel Bay eller Indlöbet 
til Gijon for et Belöb af 11 Mill. P:tas, idet Omkostningerne for det hele 
Anlæg ere anslaaede til 40 Mill. P:tas.» 

Coruna (fra Vicekonsulen). »Som tidligere berört i speciel Indberetning 
maa alle hertil ankommende Fartöier foretage sine Losseoperationer i Lægtere. 
Dette kostbare Tidspilde vil i en nær Fremtid undgaaes, idet der for Tiden 
paagaar store Arbeider ved Bundgravning med det Oiemed at anlægge tids-
mæssige Kaier. Disso ville dække en Overflade af 24 Hktr , hvorefter alle 
Fartöier vil kunne fortöie ved Kai. Omkostnings-Overslaget for det hele An
læg er beregnet til 8 1/2 Mill. P:tas. 

I og omkring Coruna findes store Furuskove. Denne Træsort benyttes 
mest til Kasse-Fabrikation og til Bygninger. Til sidstnævnte foretrækkes dog 
svensk Træ — ber kaldet »pino de Holanda» — eller amerikansk Pitchpine. 
Af Furu er der i de sidste 10 Aar exporteret til England store Kvanta i 
Form af Props til Minerne. I det forlöbue Aar har dog Exporten været långt 
mindre end tidligere, grundet paa Udhugst ved Kysten og da Omkostningerne 
ved at freniföre Propsen fra Indlandet, hvor den fremdeles findes i Mængder, 
blive altfor uforholdsmæssige höie i Forhold til Værdien. 

Af det samlede Kvantum Trælast, 1,379,179 Kg. til Værdi 162,400 P:tas, 
er 1,104,839 Kg. til Værdi 121,800 P:tas importöret fra Sverige og Resten 
fra Savannah. Trælastimporten fra Sverige har i det forlöbne Aar belöbet sig til 
kun Halvparten af det 1891 importerede Kvantum, hvilket ligeledes er Tilfæl-
det med Importen fra De forenede Stater. Dette skyldes de store Restbehold-
ninger fra 1 8 9 1 , i hvilket Aar der byggedc3 långt mindre end sædvanlig. 

Toldforhöielsen i 1891 paa Alkohol afstængte al Indförsel af Spiritus 
fra Tyskland og Sverige, hvilken var af stor Betydning for vor Havn. 
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Pasajes (fra Vicekonsulen). Havnen bestaar for TideD af en stor Bugt, 
der staar i Förbindelse med Havet ved en Kanal. Denne löber mellem Pyn-
terne Iaizquibel og Ulia. Kanalen er mellem 120 og indtil 250 Mtr bred og 
bar en Længde af 1,300 Mtr. Denne Kanal, hvis gjennemsnitlige Dybde ved 
Lavvande er 8 Mtr , udgjör Indseilingen til Havnen. Kanalens Dybde muliggjör 
Indseiling ved al Slags Vand og i hvilketsomhelst Veir og at samme kan ansees 
sikker viser det Faktum, at der ikke er skeet noget Förlis siden for mange 
Aar tilbage, endskjönt Havnen besöges af saa mange Fartöier som söger ind 
for Nödhavn i de her saa almindelige veirhaarde Vintermaaneder. 

Paa Ostsiden ved Indseilingen paa Pynten »üabo La Platå», er indstalleret 
et Fyr med bvidt Lys og med 10 Mils Lysvidde; deus geografiske Pläds er 
4 3 ° 20' nordlig og 4 ° 17' Graders vestlig Længde fra Paris. 

Her findes et fuldt udviklet Lodssystem under Havnekaptcinens Kommando. 
Ved Signal givet fra Udsigtstaarnet paa Vestsiden af Indseilingen om at Skib 
nærmer sig sættcr Lodsbaaden strax ud for at mode Skibet udenfor Indsei
lingen. Ved opstaaende Uveir vil Lodserne holde sig med Baaden i Kanalen 
ved »Punta de Cruces», hvorfra Skibet signaliseres indtil samme har passeret 
Indlöbet. 

For Skibenes burtigere Lösning og Lastning findes 8 Dampkraner med mellem 
l ' / 3 à 3 Tons Löfteevne samt en fastbygget Kran, der löfter 15 Ton. 

Alfred Kirsebom. 

S:t Johns (Läöarna). 

(Årsberättelse för 1892.) 

1 svenskt fartyg om 351 ton ankom med last (frakt 1,400 doll.) och af-
gick med barlast. 3 norska fartyg besökte distriktet. 

Socker lemnade ovanligt rik skörd, hvilken till allra största delen gick 
till Förenta staterna, dit varan fritt införes. Å andra sidan äro vi fullkomligt 
beroende af nämnda land i fräga om byggnadsmaterialier, möbler, spanmål, bo
skap o. s. v. En del manufakturvaror, smiden och spirituösa kommer fort
farande från England. 

Uppmuddring af hamnen år nu beslutad och anslås kostnaden härför till 
högst £ 100,000. 

F. Melchertson. 
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Leith den 15 mars 1893. 

(Årsberättelse för 1892.) 

Fölgende Ziffre udvise Omfånget af Sveriges Skibsfart paa Skotland og 
tilliggende Öer i Aaret 1892 sammenlignet med Aaret 1 8 9 1 . 

Omfanget af Norges Skibsfart stillede sig saaledes: 
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Den svenske Skibsfarts hele Omfång har saaledes, saavel hvad Fartöiernes-
Antal sooi Drægtighed angaar, tillaget med henholdsvis 208 Skibe og 124,97& 
Ton, og den væsentligste Forögelse falder paa Leith med omtrent 6,600, Alida 
4,600, Burnt-Island 22,000, Grangemouth 18,000, Granton 5,000 Ton. 

Bruttofragten forögedes med £ 25,771. 

Den norske Skibsfarts hele Omfång paa dette Distrikt er foröget med 183 
Fartöier og i Drægtighed tiltaget med 48,087. Totalbelöbet af de optjente 
Bruttofragter er formindsket med £ 45,155. 

Forögelsen i Drægtigheden af saavel den svenske som den norske Skiba-
fart paa dette Distrikt falder næsten udelukkende paa Dampskibe. 

Til Ulrica Eleonora-Kirken i London opkrævedes af svenske Fartöier i 

Til den norske Sömandskirke i Leith indkom som frivillige Gaver fra 
norske Skibsförere i 

Af Sömandsanvisninger bjemsendtes for 2 norske Sömænd £ 205. 

Efterladenskaber bjemsendtes: 

Antallet af skibbrudne og nödlidende Sömænd og andre Personer, der 
modtog Understöttelse af Consulatet, udgjorde: 
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Antallet af Paa- og Afmönstringer udgjorde: 

De foreDede Rigers Skibsfart var i 1892 fordelt paa Distriktets Havne 
saaledes: 

I de 10 sidstforlöbne Aar ankom til Distriktet: 
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og Totalbelöbet af de optjente Bruttofragter udgjorde: 

af svenske Skibe af norske Skibe 

Af de svenske Skibe ankom i 1892 : 7 med Kornvarer, 4 Ben, 2 Guano, 
2 Ler, 1 Fisk, 2 Granit, 4 Phosphat, 1 Træmasse, 1 Is , 2 Sukker, 2 Halm, 
4 Hainp, 3 Stykgods, 1 Jernmalm, 1 Frugt, 1 Salt og 484 med Trælast. 

Af de afgaaede Fartöier afgik 10 med Sild, 1 med Tjære og Resten 
med Kul. 

Fölgende Tabel udviser Kvantiteten og Værdien af nedeDStaaende fra De 
forenede Riger til Skotland indförte Vareartikler i 1892: 
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Totalværdien af de nævnte indförte Artikler udgjorde saaledes: 

udvisende en ganske betydelig Forögelse i sidstforlöbne Aar. 

Af Artikler, der indförtes til Skotland fra Hjomlandcne i nogen nævne-
værdige Kvantiteter foruden de ovenfor nævnte, hidsætte3: 

Fra Sverige: Cranberries, dreiede Trævarer, Flasker, Pyrstikker, Have-
stole, Hesteskosöm, Smör, Sneller og tomme Tönder. 

Fra Norge: Bomuldsaffald, eondenseret Melk, Fisk (salted), Glas, Guano, 
Hvalben, Hval- og Sæltran, Hö, Kemikalier, Kork, Margarin-Smör, Sild, Sten 
og Sælskind. 

Ber. om Handel o. Sjöfart. 4 
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Fragtmarkedet. I det forlobne Aar har Fragterne faldt lavere end nogen-
sinde saalangt kan mindes, og det store Antal Fartöier, saavel Træ-, Jern- som 
Staalskibe, baade Damp- og Seilskibe, der er oplagt saa at sige bele Verden över, 
er uden tidligere Sidestykke. Granden til disse Misforhold ligger: 

i Forögelsen af fragtsögende Skibsrum og Aftagen i Efterspörgsel efter 
Tonnage; 

de enorme Tab, der foraarsagedes ved Hvedeprisernes stadige Synken; 
den af de Nordamerikanske Fristater befulgte Handelspolitik; 
de ekonomiske Forviklinger i de Forenede Stater, Brasilien, Argentina, 

Chili og Australien; 
og tilslut i almindelig Mangel paa Tillid inden Handelsverdenen. 
Hertil kommer, at medens saaledes Fragtfortjenesten stadig er bleven 

mindre og mindre, har Hyrerne og Kulpriserne ete. vist en stigende Tendens. 

Paa de forskjellige Farvande stillede Fragterne sig omtrent saaledes: 

Til Skotland: 

Isfragterne var fra 5/6, 6/6, 7/6 pr Ton. 

Kornfragterne : 

Bomuldsfragteme fra Alexandria var fra 10/0—6/0. 

EspartofragUrne fra Oran 12/0—10/0 pr Ton. 

Kulfragterne fra Leithfjorden: 

Handel og Næringer. 

Trælast. I Begyndeisen af Aaret var de svenske og norske Trælastfor-
retninger bed fe end i den tilsvarende Del af det foregaaende Aar. Importörernes 
Beholdninger var ikke meget store, og Alskibernes fäste Holdning med Hensyn 
til den nye Sæsons Last bevirkede, at Detaljpriserne var gode. Auktionssalgene 
begyndte ikke för Febraar Maaned, og der opnaaedes ganske gode Priser; Be-
holdningerne var betydeligt udtömte, da den nye Forsyning begyndte, og en 
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usædvanlig stor Del af de förste Forsendelser blev forbrugt strax. Indförselen 
i de sex förste Maaneder af Aaret var kun for en ubetydelig Del större end i 
samme Periode af 1891, men efterhaanden kom der större Porsyninger, og 
Priserne holdt sig fäste. Der har været adskillige större Bygningsforetagender, 
der krævede betydelige Kvantiteter, ligeledes consumeres en Mængde Trælast 
i Kassefabrikationen og ved Jernbanevæsenet. I det Hele taget har Aaret 
1892 været beldigt for Trælastindustrien; Priserne har været jævne, naar and
tages Priserne for förste Sort »Yellowpines-PIanker og god Baltic »Redwood»-
Planker; for disse steg Priserne i Begyndeisen af Sæsonen med 10 til 15 %. 

Beholdningerne var ved Aarets Slutning ikke store, og nuværende Kon
junkturer er ikke ugunstige for Fortsættelsen af lönnende Forretninger i det 
kommende Aar. Som tidligere anfört importeredes til Skotland fra Sverige: 

altsaa for begge Ländes Vedkommende en betydelig Forögelse. 

Priserne vare: 

For norsk Pitprops: 

Svensk Pitprops opnaaede 5 à 10 X mere paa Grund af den bedre 
Assortering af Ladningerne. 

For Stav til Sildetönder betaltes fra 40 til 60 Sh. pr 1,000 Fod. Medens 
der til Firthfjorden og Skotlands Östkyst ankom 238 svenske og 442 norske 
Skibe med Trælast fra Hjemlandene, ankom med Trælast til Vestkysten kun 7 
svenske og 24 norske Skibe. 

Det skotske Landtbrug har under det forlöbne Aar arbeidet under excep-
tionelt uheldige Konjunkturer. T tidligere Aar har tildels Veirforholdene hävt 
til Fölge betydelig Forringelse saavel i Kvantitet som Kvalitet, men paa samme 
Tid har dog noget bedre Priser paa de forskjellige Artikler tildels raadet Bod 
derpaa. I Aaret 1892 derimod er ikke blöt Veirets ugunstige Karakter ansvarig 
for de store Tab som Landeierne har lidt, men meget mere de overordentlige 
lave Priser, der erholdtes for næsten alle Landbrugsprodukter. Allerede under 
den nærmest foregaaende Periode vare Priserne saa lave, at man ikke troede 
de kunde gaa lavere ned, men heri blev man skuffet, og ved Aarets Udgaog 
vare Konjunkturerne for Landmanden ugunstigere end nogensinde för i Mauds 
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Minde, og der synes heller ikke at være den ringeste Udsigt til nogen Bedring 
i den nærmeste Frenitid. 

Af de fornemste Kornsorter produceredes i Skotlattd: 

Det dyrkede Areal udgjorde: 

Gjennemsnitsudbyttet var i 

Paa Grund af Indförselsforbudet er enhver Kvæg- og Faarimport fra 
Sverige og Norge ophört og det eneste Landbrugsprodukt der, foruden de för 
nævnte Kornsorter, har været nedfört fra Hjemlandene er Hö, der för Hösten 
indförtes til Grangemouth fra Norge i ret betydelige Kvantiteter. Aldrig har 
Indförselen af Hö til Skotland været saa stor som i 1892 og ikke alene fra 
Udlandet, men ogsaa fra England især i April og Mai Maaned, da Hömangelen 
allerede begyndte at vise sig. For Hö fra Syd-England, der förtes til Skot-
land paa Jernbane, betaltes indtil S. 6 à 7 pr Ton. Betræffende Udsigterne 
for denne Indfbrsel fra Sverige og Norge under kommende Sæson anförer Vice-
Konsulen i Orangemouth, at saavidt han har kunnet erfare, er der indtil nu 
afsluttot en Kontrakt for omtrent 1,000 Ton fra Norges Vestkyst, og nogle 
smaa Partier ere ankomne fra Kristiania, men at Priserne for skotsk Hö for 
Tiden er ganske rimelige uden at der er Tegn til nogen Stigning, saaledes at 
der neppe synes at ville blive nogen synderlig Anledning for Indförsel af Hö 
fra Norge i nogen större Mængde i dette Aar. 

Skibsbyggeriet. Ved de skotske Værksteder byggedes i 1892: 

af de 373,557 Ton nybyggede Fartöier i 1892 var 182,131 Ton Staalseil-
fartöier. 

Af de ved Olyden byggede Fartöier var för 1870 Seilskibstonuagen större 
end DampskibstoDnagen, men efter Suezkanalena Aabning indtraadte der en fuld-
stændig Revolution i Skibsbygningsvirksomheden for de fölgende 6 Aar, indtil 
der indtraadte en Överproduktion af Dampskibe. Paa Grund af Stigning i 
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Priserne paa Kul og Fragternes Nedgang paabegyndtes nu atter Bygning af 
Seilskibe i större og större Proportion; der byggedes af: 

»Campania» drægtig 12,500 Ton, der byggedes for Cunard Companiet, er 
det störste existerende Handelsdampskib. 

For svensk Regning byggedes 1 Dampskib drægtig 767 Reg.-Ton for en 
Kjöbesum £ 17,500 og for norsk Regning 8 Staalseilskibe drægtige 6,753 
Ton for en Kjöbesum af £ 87,400. 

Kul. Fra Skotland exporteredes til Udlandet i 

hvoraf sendtes til: 

Kulfragterne har i det hele taget givet et gunstigt Resultat. Ved Aarets 
Begyndelse var Forretningerne meget livlige, men henimod Slutningen af Marts 
Maaned indtraadte en Stilhed, idet Kjöberne forlangte Afslag i Priserne. 

Imidlertid neutraliseredes dette Forhold tildels ved den fortsatte Strike i 
det store engelske Kuldistrikt Durham og fik de skotske Kul paa Grund heraf 
mere Indpas paa flere udenlandske Markeder, som hidintil alene tog Kul fra 
Tyne-Distriktet. Flere af de störste skotske Kulexportörer förstod at dot, forat 
kunne bibeholde do saaledes vundne nye Markeder, var nödvendigt at fremsende 
Kullene saavidt mulig fri for Stöv og i det hele taget i renere Tilstand end 
tidligere, hvorfor ogsaa de i saa Henseende fornödne Apparater ere blevne an-
skaffede. Det forlöbne Aar har udtnærket sig derved at, praktisk tält, ingen 
Arbeidsstandsninger har fundet Sted blandt Kulminearbeiderne i Skotland. Kul-
priserne vare omtrent 1 Sh. pr Ton lavere end Aaret for og Arbeidernes Lön 
er bleven reduceret omtrent 4 Pence pr Ton. I Aaret 1891 betaltes 6 Sh. 
pr Dag, i April 1892 nedsattes Lönnen til 5 Sh. 6 D. og i Oktober til 5 Sh. 
pr Dag. 

Jern og Staal. Af Pig Iron produceredes i Skotland i 

1892 1891 1890 1889 1888 
977,213 Ton 674,425 Ton 798,333 Ton 998,928 Ton 1,027,774 Ton 

Til Udlandet exportedes 

171,586 Ton 166,969 Ton 237,607 Ton 246,193 Ton 240,273 Ton 

Oplagene udgjorde 31 December 

443,646 Ton 579,677 Ton 613,445 Ton 1,035,840 Ton 1,244,433 Ton 

Af 125 Smeltovne vare ved Slutningen af Aaret 1892 kun 67 i Virk-
somhed. 
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Priserne vare: 

Handelen med Staal har været meget utilfredsstillende. Ved Aarets Be-
gyndelse betaltes pr Ton, leveret ved Clyden, for Shipplates £ 6 . 10. 0, Boiler-
plates £ 7, Angles £ 5. 15. 0, hvilke Priser ved Aarets Slutning var faldt 
ned til henholdBvis £ 5. 10. Ö, £ 6 og £ 4. 15. 0. Priserne for Hematit 
Iron faldt fra 52 Sh. 6 D. pr Ton i Januar Maaned til 50 Sh. 3 D. i Marts, 
steg igjen til 52 Sh. i Juni, men faldt ätter til 51 Sh. i Oktober og yderli-
gere til 48 Sh. i December. 

Samtidig faldt Kulpriserne fra 8 Sh. pr Ton leveret ved Værkstederne 
indtil 6 Sh. 6 D. og Arbeidslönnen blev ogsaa tildels nedsat; men disse Re
duktioner i Omkostninger belöb sig kun til 10 Sh. pr Ton, medens Prisfaldet 
for det færdige Produkt var £ 1 pr Ton. 

Fiskerierne. Inden Skotland opfiskcdes i 

Sildefiskerierne viser sig saaledes at have afgivet næsten Halvdelen af Vær-
dien af al den optagne Fisk. 

I den egentlige Sildefiskesæson (Maanederne Juli og August) erholdt Fi-
skerne i Wick-Distriktet for fersk Sild fra 10 Sh. 6 D. op til 24 Sh. pr Cran; 
jævnest stillede Priserne sig i Tidsrummet 15 Juli til 15 August (15 til 22 
Sh. pr Cran). Af de forskjellige Distrikter er Fraserburgh det vigtigste; der-
fra udrustedes i 1892 735 Baade, der landede 231,713 Crans eller 3151/, 
Crans pr Baad. 

I Sommerens Löb ankom til Leith fra Færöerne en Bröndsmakke med 
400 levende Fisk, som stråks blev solgt til noksaa gode Priser, men alligevel 
angives Forsöget ikke at have været lönnende nok til at friste til Gjentagelse. 
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Som speoielt vedrörende Distriktets vigtigste Havne hidsættes: 

Leith. 

Forbedringer ved Dokkerne. Nye Oplagshuse ere blevne byggede især i 
Edinburgh- og Albert-Dock; ligeledes er Bekvemmelighederne for Landsætning 
af Kreaturer betydelig forbedrede, og kan der nu gives Rum till 600 Stykker. 
Havnevæsenets store Plan om Bygning af en ny Dok vil sandsynligvis paa-
begyndes i Vaar. Den nye Dok vil blive 1,100 Fod läng, 450 Fod bred og 
40 Fod dyb. Der vil blive Anledning til at forhale Fartöierne direkte fra 
denne Dok til de andre nu existerande Dokker, og det hele Anlæg antages 
at ville koste omtr. £ 400,000. 

Smör. Forretningerne med dansk Smör har været rolige i 1892, og bar 
Importörerna ikke kjöbt mere end netop tilstrækkeligt til Ugens Behov; dette 
som Fölge af de ostadige Priser i Danmark. Kvaliteten har været meget god. 
Der gjordes i Sommermaanedeme meget gode Forretninger i irsk Smör, men 
har Indförselen heraf ikke været saa stor som i tidligere Aar. Smör fra Co-
lonierne har ikke været meget efterspurgt paa Markedet som Fölge af at Pri-
serne har været forholdsvis meget höie og Kvaliteten mindre god. Indförselen 
af Ost fra Canada er tiltaget i betydelig Grad, nemlig med 300,000 Kasser 
mere end i 1891; Forbruget af Ost er ogsaa tiltaget, hvilket viser sig deraf, 
at Beholdningerne paa denne Side ikke er meget store. Den skotske Ost
produktion har ikke været meget tilfredsstillendc, og Mange har lidt store Tab. 

Fölgende Tabel udviser Indförselen af Trælast til Leith i de fire sidste 
Aar: 

Boness. 

Aaret 1892 viste sig att være det mest gunstige for Boness, og indtager 
Stedet den förste Pläds blandt Skotlands Havne hvad Indförsel af Pitprops 
angaar. Fölgende Tabel viser Totalindförselen af Tr?elast til Boness i de 3 
sidste Aar: 

Denne Last, som for faa Aar siden blev fört till Stedet næsten udeluk-
kende med Seilskibe, bliver nu for en stor Del bragt över i Dampskibe og 
Seilskibe af god Klasse, og de udmærkede Bekvemmeligheder i Boness' Dok 
bevirker, at Afskibere og Skippere foretrækker Boness for alle andre Havne, 
hvor Pitprops indföres. Fölgende Tabel viser Prisen paa Pitprops under Aaret 
1892 fra Norge: 
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For Pitprops fra Sverige og Tydskland betaledes fra 5 til 10 % mere 
som Fölge af den större Omhyggelighéd der vises ved Afskibning af Last pas-
sende for Markedet fra disse sidste Lande. I Norge tages der lidet eller intet 
Hensyn hertil. 

Fragtniarkedet viste ingen Forbedring sammenlignet med 1891 og Udsig-
terne for det kommende Aar er ikke meget lyse. Som Fölge af de lave Frag-
ter er Beholdningerne af Pitprops og Minetömmer nhyre store og der vil ikke 
blive stor Efterspörgsel ved förste aabne Vande; formodentlig vil Nord-Englands 
Importörer blive de förste i Markedet til Foraaret. 

Med Hensyn til Boness' Dok og Havn kan nævnes, at en stærk Mudder-
maskine har vaeret beskjæfriget med at gjöre Dokken dybere, ligeledes vil man 
maaske i 1893 bringe i Anvendelse elektrisk Lys, hvilket vil i höi Grad lette 
Skibenes Lastning og Lösning. 

Char les town. 

Som i tidligere Aar har den vigtigste Forretning været Indförsel af Pit
props og Udförsel af Kul, men har Forretningerne gaaet meget tilbage i de 
senere Aar som Fölge af at Ind- og Udförselen gaar mere og mere över fra 
Seilskibene til Dampskibene, og disse sidste foretraekker at gaa til Havne, hvor 
der er bedre Bekvemmeligheder, saaledes til Burnt Island, Boness, Methil og 
Grangemouth. 

Den samlede Tonnage, der ankom til stedet i 1892, belöb sig til 50,905 
Ton imod i 1891 43,955, hvilket viser en Forögelse af 6,950 Ton; derimod 
er det en Formindskelse af 3,608 Ton sammenlignet med Aaret 1890. Med 
Pitprops ankom der 49 Skibe drægtige 9,110 Ton, 

Fra Sverige ankom med Pitprops 25 Skibe drægtige 4,427 Ton 
» Norge » » » 16 » » 2,377 » 
» Rusland » » » 8 » » 2,306 » 

Fra Norge ankom der ogsaa nogle Ladninger Planker, Battens og Brænde. 

Dundee. 

Trælast. Indfbrselen af Trælast fra De forenede Riger viser for Sveriges 
Vedkommende en betydelig Forögelse sammenlignet med Aaret 1891, medens 
Indförselen fra Norge tager af Aar for Aar; Grunden hertil er forklaret i 
foregaaende Åars Rapport. 
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Næsten alle Gulvbord og Lister, der gjöres her, forbruges i Landet, og 
er Glasgow det vigtigste Marked; kun ganske lidet udföres til Colomerne, og 
er det da Ordre der cffeotueres af Importörerne for Kegning af Export-
kjöbmænd. 

Af de 37,000 Loads Battens. der indförtes, blev omtrent 5/8 fabrikerede 
til Gulvbord og Lister, og Grunden hvorfor Kjöbmændene foretrækker at lave 
Gulvbord og Lister er, at det vilde være umuligt for dem att indföre nævnto 
Artikkel i saadanne Störrelser, der vilde passé. Consumenterne spörger altid 
efter friske skaarne Bord, og Pabrikanteme holder altid tilstrækkeligt Maskineri 
igång forat effeetuere Ordre, eftersom de indkomme. Mindre Oplag af den 
almindelige Störrelse höides altid, men disse Oplag gjöres aldrig saa store, at 
Våren taber sit friske Udseende. 

Da Bygningerne i Skotland opföres af meget substantielt Materiale, maa 
ogsaa Træværket være i Proportion dertil, og i den Hensigt fordres der altid 
Træværk af speciel Störrelse, og alle vore Importörer holder derfor altid flere 
Maskiner for Gulvbordfabrikation gaaende for altid at kunne levere den for-
langte Störrelse. 

Eftersom Gulvbord fra Sverige og Norge kun holder en vis Gjennemsnits-
længde, vilde det være umuligt at udtage den tilstrækkelige Mængde for en 
större Ordre for Bord af en vis Længde, og alle de kortere Bord vilde fölge-
ligen blive överflödige paa Markedet og derfor blive solgt med Tab. Den störste 
Del af Gulvbord, som fabrikeres her, skjæres af Cronstadt Battens, eftersom 
der blandt den findes de störste Længder. Vore Importörer paastaar ogsaa at 
de kan indföre Battens og deraf fabrikere Gulvbord og Lister ligesaa billigt, 
som at indföre disse sidste. De regner Omkostningerne til 15 Sh. pr Std. 
Ved selv at lade skjære Gulvbordene og Listerne faar Importörerne hvad der 
falder af Lasten: Hövelflis, Kanter etc. samt Sagmug, der benyttes i Masovne, 
og skal der indkomme som Udbytte heraf omtrent £ 700 à 800 aarlig. 

Da de f. o. b . Priser, der forlangtes for svensk Whitewood Battens, var 
fordelagtigere end Priserne fra Rusland, blev der som Fölge heraf i Begyn
deisen af Sæsonen kjöbt större Mængder fra Sverige end sædvanligt, og herved 
forögedes Indförselen fra Sverige, medens samtidig Indförselen fra Rusland af-
tog i samme Forhold. 

Nedenstaaende Tabel udviser Indförselen fra De forenede Riger i 1892 
sammenlignet med de to foregaaende Aar: 

hvilket viser for Sveriges Vedkommende en Porögelse af 3,568 Loads sammen-
lignet med 1891 og 2,357 Loads sammenlignet med 1890. 

Indförselen fra Norge er derimod aftaget med 226 Loads sammenlignet 
med 1891 og med 2,430 Loads sammenlignet med 1890. 
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Som for bemærket foraarsagede den forögede Import fra Sverige en be-
tydelig Nedgång i Importen fra Rusland; inedens der fra sidstnævnte Land 
indförtes i 1891 omtrent 26,500 Loads, belöb Importen sig i 1892 til om-
trent 22,500 Loads. 

Som Fölge af de overordentlig lave Priser paa Pitchpine kjöbte Kjöb-
mændene usædvanlig store Kvantiteter, saa at dette Åars Forögelse i Import 
af nævnte Trælast belöber sig til omtrent 3,000 Loads mere and i 1891. 

Totalindförselen fra Rusland, Tydskland og Amerika belöb sig til 39,711 
Loads; alt i alt indförtes til Dundee i 1892 60,835 Loads. 

Priser. Gjennem hele A are t holdt Priserne sig lave men fäste. Sunds
vall og Hernösand Battens (white wood) solgtes for £ 4. 10. 0 ä £ 4. 12. 6 
pr Std. f. o. b. ; for Cronstadt Battens 6 l / j " à 7 " × 2 ' / , " betaltes £ 5 pr Std. 

For saget Pitchpine faldt Priserne meget hurtigt og adskillige store Lad-
ninger kom hertil for 45 Sh. pr .Load cif. 

Tellowpine Tömmer stod i meget höie og fäste Priser, men paa Grund af 
dette Materiale3 Kostbarhed var Efterspörgselen ringe. 

Gulvbord af almindelig Störrelse solgtes for 11 D. à 1 Sh. 1 D. pr 
Kvadrat-Meter. 

Resultatet af Aarets Forretninger har for Importörerne været mere gun-
stigt end man kunde have ventet; Detaljpriserne har holdt sig meget fäste, og 
Efterspörgselen var især i förste Halvaar meget stærk. Eftersom Veiret blev 
koldt i November og holdt sig saaledes ud hele December, maatte Bygning og 
andet udendörs Arbeide standse for en stor Del. Som Fölge af at Kjöbmæn.-
dene nu sidder inde med store Beholdninger vil der blive meget liden Indförsel 
paa förste aabne Vande. 

I Begyndeisen af Aaret var der stor Forstyrrelse i Trælastforretningerne 
som Fölge af et af Trælastfirmaernes Fallit; Passiva belöb sig til omtrent £ 
33,000, men saavidt vides berörtes ikke noget skandinavisk Firma af Fallitten. 

For enhver, der har været interesseret i Skibsfart, har Aaret 1892 været 
meget ugunstigt. De lave Fragter fra det foregaaende Aar faldt mere og mere 
og fra Begyndeisen af Sæsonen indtil den sidste Ankomst fra Baltic var der 
nok af Tonnage til 24 Sh. pr Std. Fra Quebec accepteredes 20 Sh. 6 D. 
pr Load og 45 Sh. pr Std. Planker. Kvægdampskibene accepterede endog 
mindre. 

I Aarets Löb var Dundee besögt af 13 svenske og 45 norske Fartöier 
ined en samlet Tonnage af 19,446 imod i 1891 af 50 Fartöier med Tonnage 
17,243, hvilket giver en Forögelse af 8 Skibe med 2,208 Ton. Seilskibe 
bliver mer og mer fortrængte af Dampskibe i Trælasttrafikken og samme er 
Tilfaelde ved Indförselen af Jute, ja der forudsiges endog, att indcn faa Aar 
vil Jute alené blive indfört i Dampskibe. 

Is. Fire Fartöier ankom fra Norge med 680 Ton Blokis imod 442 Ton 
i 1891. 

Fyrstikker. Tre smaa Fartöier ankom fra Göteborg med 137 Kasser 
Fyrstikker ( = 2 1 Ton) og 129 Ton tomme Flasker, imod i 1891 22 Ton 
Fyrstikker og 65 Ton Flasker. 

Jute. Indförselen af Jute fra Indien til Dundee viser en betydelig Ned
gång for Aaret 1892. Dette har ikke sin Grund i Slaphed i Forretoingerne 
paa Stedet, men er mest en Fölge af at der kom Indberetning om Udsigt 
til daarlig Höst, hvilket bevirkede at Prisen paa Raaproduktet steg i uhört 
Grad, og vilde en större Indförsel saaledes medföre store Tab for Fabrikan-
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terne og Spinderieierne. Efter Midsommer viste det sig, at der ikke var no-
gen actuel Mangel paa Fibrer og Prisen gik Bom Fölge heraf hurtigt ned. 

I 1892 ankom der til Dundee fra Indien 54 Fartöier med Jute; af disse 
var 30 Dampskibe og 24 Scilskibe, deres samlede Drægtighed belöb sig til 
107,589 Ton og deres Last belöb sig til 938,277 Baller. 

Fragtmarkedet har længe været meget slet, men aldrig tidligere er Jute 
bleven bragt till Markedet under saa daarlige Fragtnoteringer. Dampskibe og 
Seilskibe, der vare befragtede i den förste Tid af Jutesæsonen, Oktober-November, 
erholdt vanskeligen 25 Sh. à 27 Sh. 6 D. pr Ton, og fra Begyndeisen af Aar 
1892 faldt Fragterne hurtigt, og Dampskibe skal have accepteret 15 Sh. pr 
Ton, ja endog 12 Sh. 6 D. pr Ton. 

Flax, Hamp og Godila. Sammenlignet med 1891 Åars Indförsel viser 
der sig en liden Forögelse i Indförselen af nævnte Fibrer. 

Fragterne har været meget lave gjennem hele Sæsonen; Flax, Hamp etc. 
er bleven bragt hertil fra Riga for 13 Sh. 6 D. pr Ton, fra Cronstadt og 
Reval for 14 Sh. 6 D. à 15 Sh. pr Ton. 

Glasgow. 

Priserne paa Staal og Jern vare: 

Gjennemsnitsprisen for Seilskibe med Udrustning for Ostindiafart af om-
trent 1,200 Ton var £ 10. 5. 0 pr Ton for Staal og £ 10 pr Ton for Iron; 
og for Skibe af omtrent 2,000—2,500 TOD £ 9. 7. 6 for Staal og £ 9. 5. 0 
for Iron pr Ton. En regulær Dampskibsforbiodelse uiellem Glasgow og Göte
borg er bleven underholdt ved Napier Shipping Company med to Dampskibe 
og ved Svithiod Steam Co. Göteborg, hvis Dampskibe anlöber Glasgow paa 
deres Tur tilbage fra Liverpool. 

Kulforretningerne maa i det Hele taget siges at have været tilfredsstil-
lende. Nedenstaaende Tabel udviser Priserne paa forskjellige Sorter Kul ved 
Enden af 1891 og tilsvarende Tid af 1892: 
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Det vil sees at Steam- og Splinfr-Kul er faldt mest i Pris, hvilket har sin 
Grund i, for Steam-Kullenes Vedkommende, det daarlige Fragtmarked og Con-
currancen med Tyne-Havnene og Havnene i Wales; og for Splint-Kullenes Ved
kommende i Stilhed i Staal- og Jern-Industrien, og ogsaa som Fölge af at 
Jernværkseiere, der för var de störste Kjöbere, nu tager deres Forsyninger fra 
egne Kulgruber. 

Gjennemsnitspriserne i 1892 var for Slomannan Steam-Kul 10 Sh. pr 
Ton, Splint-Kul 8 Sh. 6 D., Eli-Kul (Hamilton) 8 Sh. 9 D., Main Kul 7 Sh. 
6' D. pr Ton f. o. b. Glasgow. 

Grangemouth . 

Den totale Indförsel fra Sverige og Norge belöb sig til en Værdi af £ 
367,650 imod £ 275,913 i 1891, altsaa en Forögelse af £ 91,737. 

Udförselen til Sverige og Norge belöb sig til £ 326,332 imod £ 327,881 
i 1891, altsaa en Formindskelse af £ 1,549. 

Indförselen af toldfrie Varer fra Sverige og Norge belöb sig til: 

Udförselen til Sverige og Norge belöb sig til: 

Granton. 

Indförselen fra Sverige sammenlignet med Aaret 1891 stillede sig saaledes 
for de vigtigste Artiklers Vedkommende: 

Fra Norge: 
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Fra Granton udförtes til Sverige af: 

Til Norge: 

Peterhead. 

Indförselen fra Sverige og Norge til Peterhead i 1892 bestod næsten 
udelukkende af Trælast. Næsten den hele Trælastindförsel til Peterhead fore-
gik i svenske og norske Skibe, kun nogle faa Ladninger ankom i britiske og 
danske Skibe. 

Den med svenske og norske Skibe indförte Trælast bestod af: 

Gjennemsnitsfragten var 27 Sh. 6 D. pr Std. 

Fölgende Tabel udviser Gjennemsnitsprisen for Trælast i 1892: 

Et dansk Skib ankom fra Kristiania med 97 Ton Is. 

Af Salt indförtes der i svenske og norske Skibe: 

Gjennemsnitsfragten var 6 Sh. 6 D. pr Ton. 

Sildefisket er fremdeles den hovedsagelige Bedrift i Peterhead. I 1892 
var Fångsten större end i 1891, men Gjennemsnitsprisen saavel paa Stedet som 
paa Continentet var betydelig mindre. 

Ved Peterhead og Boddam blev der fanget af Sild: 

altsa en Forögelse i 1892 af 39,045 Crans, deraf mærket 36,1137, Tönde 

Fiskerne opnaaede en Gjennemsnitspris af 19 Sh. 9 D. pr Cran imod i 
1891 21 Sh. 8 D. pr Cran. 

Al Sild sælges nu ved Auktion og Gjennemsnitspriserne stillede sig saaledes: 

J. W. Tornöe. 
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Königsberg den 16 mars 1893. 

(Årsberättelse för 1892.) 

De forenede Rigers Skibsfart paa Distriktet var som fölger: 

Svenske Fartdier: 

Norske Fartöier: 

Optjent Bruttofragt var far: 

Skibsfartsbevægelsen i Pillau var: 

Ankomne Fartöier: 
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Afgaaede Fartöier: 

I min Beretning af forrige Aar omtalte jeg allerede det i Sommercn og 
Efteraaret i 1891 proklamcrede russiske Udförselsforbud af Korn, Oliekager, 
Mel og Klid, bruket först i Juni respective August Maaned blev ophævet og 
varede altsaa omtrent 12 Maaneder. At saadanne ussedvanlige Anordninger frem-
kaldte uoverseelige og skadelige Virkninger, var en Selvfölge, og navnlig vare 
de uheldige for herværende Export. Det forlöbne Aar var for Skibsfarten 
i enhver Henseende, saavel hvad de til Forladning tilbudte Kvantiteter, som 
Fragtraterno angaar, yderst ugunstig. 

Exporten af hervarende Hovedartikel Korn har i mange Aar ikke været 
saa lille som i forlöbne Aar, da Tilförslerne fra Ind- og Udlandene vare nieget 
ubetydelige, og omendskjönt den tiltog i de senere Maaneder, som Fölge af 
god Höst i Provindsen og den fuldstændige Frigivning af Kornudförslen fra 
Rusland, blev den alligevel ikke paa långt nær saa stor, som i de foregaaende 
Aar. For denne ringe Export af Korn, böd sig ikke nogen Erstatning i andre 
Artikler, da Exporten af Træ, Hamp og Mel blöt var af omtrent samme Stör-
relse som tidligere. Fragterne vore under disse Forhold yderst lave og Re
sultatet blef for Rederierne höist utilfredsstillendo. 

Fraglberetning. Skibsfartens Aabning her paa Königsberg fandt Sted den 
28 Marts for Dampskibe og 6 April for Seilskibe. 

I de förste Maaneder af Aaret bleve fölgende fragter betalte fra P i l l au : 
Til Englands Östkyst 1 Sh. 6 D. til 1 Sb. 1 D. pr 500 Pd Hvede, 6 

Sh. 6 D. pr Ton Sukker, 12 Sh. 6 D. til 11 Sh. Hamp og Hör. Rotterdam 
1 Sh. 7 ' / , D. til 1 Sh. 3 D. Antwerpen 1 Sh. 7 D. til 1 Sh. 6 D. Amster
dam 9 höll. Fl. Hvede; Bremen 15 Mk, Hamburg 11 — 13 Mk, Norge 16— 
15 Mk, Flensburg 15 Mk, Kiel 13—14 Mk pr 2,500 <8 Rug. 

Fragterne i Foraartmaanedeme fra Königsberg vare: 
For Dampskibe til Englands östkyst 1 Sh. til 1 Sh. 3 D. Hvede, 1 Sh. 

41/, D. Oliekager pr 500 Pd; 11 Sh. til 12 Sh. Hamp og Haar; 14 Sh. til 
16 Sh. 8 D. Blaar, 9 Sh. 6 D. til 10 Sh. 6 D. Lumper, 30 Sh. Börster og 
Haar pr Ton, 6 Sh. til 6 Sh. 6 D. Sleepers, 10 Sh. Minetræ pr Load, 15 
Sh. Planker pr Standard; til Rotterdam og Antwerpen 1 Sh. 2 D. til 1 Sh. 
3 D. Hude og Mel, 11 Sh. 6 D. til 15 Sh. Hamp, 10 Sh. 6 D. til 12 Sh. 
Lnmper, 11 Sh. Olie; til Amsterdam 8 til 11 höll. Fl. Hvede og Mel, 15 
Sh. til 17 Sh. 6 D. Hamp, til Bremen 12 til 18 Mk Rug, 17 til 18 Mk 
Snittræ, 12 til 14 Sh. Hamp, til Hamburg 11 til 13 Mk Rug, 15 til 23 
Mk Snittræ. — Til Norges östkyst og Bergen 12 til 19 Mk Rug og Mel, 
16 til 20 Mk Hamp; til Westsverige 12 til 18 Mk Rug og Mel, 16 til 20 Mk 
Hamp, 55 til 60 Mk pr Centner Frö; Westervik, Sundsvall, Hernösand 9 Mk, 
Kiel, Lübeck, Fehmarn, Kjabenhavn 11 — 15 til Mk Rug, 40 Pf. Klid, 60 Pf. 
Thymotheum, 60 til 70 Pf. Hamp pr Centner, 15 til 20 Pf. Snittræ, 25 Pf. 
Rundtræ pr Kubikfod. Flensburg 12 til 17 Mk Rug, 20 Mk Hamp; Stettin 
4 ' / , til 10 Mk, 8'/ , til 1 1 / , Mk Snittræ; Rügenwalde 8 til 10 Mk Rug. 

For Seilskibe: til Kiel for Snitfyrretræ 77 , til 8 7 , Mk pr Læst, til 
Firth of Forth 7 Sh. til.7 Sh. 3 D. pr Load Props. Arendal 16 Mk, Bridport 
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20 Sh., Brest 21 Sh. 6 D. pr Ton Hanip. Hertugdommerne 7 Mk pr 
Last Bug. 

Pragtcrne til K ö n i g s b e r g i dette Tidsrum vare: 
For Dampskibe: fra Bergen l - 25 Mk pr Tönde Sild, 1'25 til 1'60 Mk 

pr Tönde Trän; fra Sverige 1"60 Mk pr Tönde Sild; fra Östnorge 5 Mk pr 
Ton Sten; fra Skotland 5 Sh. 3 D. til 5 Sh. 4 1 / , D. pr Ton Stenkul; fra 
Newcastle 6 Sh. 3 1). til 5 Sh . ; 4 ' / , Sh. Slibestene, 12 Sh. Soda, 14 Sh. 6 
D. Blegpulver pr Ton; fra Middlesbrugh 6 Sh. Salt, 45 Sh. Shoddy, 35 Sh. 
og 10 pr Centner Maskiner pr Ton, 7 Sh. 6 D. pr Oxhoft Por ter ; fra London 
14 Sh. Talg og Olie. 

Por Seilskibe fra Fir th of Forth 6 £ 5 Sh. til 6 £ 15 Sh. pr Keel Kul, 
fra S:t Ybes 11 Sh. pr Ton Salt. 

I Somineræaanederne herskede her en aldeles livlös Fragtforretning og de 
faa Afslutninger, som under denne Periode kom istand, opnaaede endnu lavere 
Fragter end de under Foraarsmaanederne noterede. 

I Höslmaanedeme afsluttedes: 
For Dampskibe til BDglands Östkyst 1 Sh. 4 1 / , D. til 1 Sh. 6 D. pr 

500 Pd Hvede, 7 Sh. pr Ton Sukker, 14 Sh. 6 D. til 17 Sh. 6 D. Hamp 
og Hampgarn, 15 Sh. Lumper, 6 Sh. til 6 Sh. 6 D. pr Load Sleepers, 8 
Sh. 6 D. til 10 Sh. Props og Minetræ, 17 Sh. 6 D. pr Standard Planker; 
Belfast 2 Sh. 6 D. Hvede, 24 Sh. 6 JD. Hamp; Amsterdam 10 til 11 höll. 
Fl. pr Last Hvede og Mel, 14 Sh. 6 D. til 17 Sh. 6 D. Hamp; Rotterdam 
1 Sh. 4 1 / , D. til 1 Sh. 6 D . ; Antwerpen 1 Sh. 6 D. ; Gent 1 Sh. 9 D. ; 
Kouen 2 Sh. 3 D . ; Nantes 2 Sh. 9 D. Hvede, 23 Sh. 6 D. til 27 Sh. 6 
D. H a m p ; Bremen 16 til 20 Mk; Hamburg 13 til 16 Mk; Kiel 11 til 15 
Mk; Flensburg 14 til 18 Mk; Danmark og Kjöbenhavn 13 til 15 Mk; Sve
rige 1 2 ' / , til 18 Mk; Norges Östkyst 18 til 20 Mk; Bergen 16 til 20 Mk; 
Trondhjem 22 Mk; Finland 17 til 20 Mk. Alt pr 2,500 kg. Rug. Stettin 
7 til 9 Mk pr Last Korn og Sæd, 8 til 13 Mk pr Last Bretter. 

For Seilskibe til Englands östkyst 1 Sh. 3 D. til 1 Sh. 6 D. pr 500 
B Hvede, 7 Sh. 6 D. pr Ton Oliekager. Westhartlepoul 9 Sh. pr Load Props, 
til den engelske Kanal 10 Sh. 3 D. pr Ton Oliekager; Stockholm 33 Pf. pr 
Centner Oliekager; Finland 1 6 7 , Mk pr 2,500 kg. Rug; Flensburg 35 Pf. pr 
Jernbanesveller. 

Til Königsberg blev der i dette Tidsrum betalt fölgende Fragter: 
For Dampskibe fra Fi r th of Forth 5 Sh. 9 D. til 7 Sh . ; fra engelske 

Kulhavne 5 Sh. til Pillau, 6 Sh. til Königsberg pr Ton Kul, 5 Sh. 9 D. pr 
Ton Salt; fra Malmö 26 til 27 Pf. pr 100 Kg. Kalksten: fra Newcastle 10 
til 15 Sh. pr Ton Gods; fra Skotland 1 Sh. 4 D. til 1 Sh. 6 D. pr Tönde 
Sild; fra Bergen 1-50 til 1-76 Mk pr Tönde Sild; fra Newyork 3 Sh. til 3 
Sh. 4 D. pr 40 Galloner Petroleum; fra Norge 5 Mk pr 1,000 Kg. Granit
sten. 

Por Seilskibe fra Firth of Forth 7 £ 5 Sh. til 7 £ 15 Sh. pr Keel 
Ku l ; fra Skotland 1 Sh. 4 D. til 2 Sh. 2 D. pr Tönde Sild; fra Leer 14 
Mk pr 2,000 Kg. Je rn . 

Landbruget i 1892. Da Dyrkningen af Vintermarkerne var foregaaet regel-
mæssig og Vinteren forlöb gunstig, ligesom Sommeren bragte smukt Veir, gik 
Forventningerne om en god Höst i Opfyldolse. Saavel Vinter- som Sommer-
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sæden gav rigt Udbytte og gode Kvaliteter; Rug naaede indtil 130 ffi holländsk, 
Hvede indtil 140 "ffi holländsk Vægt. Ligeledes gav Kartoflerne et stort Ud
bytte, derimod var Hösten af Foderroer omtrent över alt lille, da de plantede 
Roer i deres förste Opvæxt bleve overfaldne af en 3 Dages Skylrego, af hvilke 
de ved det senere torre Veir ikke mere kunde komnie sig. Kvægfoderet faldt 
i Kvantitet ringe ud. Kvaliteten var derimod god. 

Udbyttet stillede sig i Gjennemsnitt: 

Priserne vare for indenlandsk Korn: 

Afseet fra disse lave Priser der formindskede Höstresultatet for Land-
bruget betydeligt, indtraadte en saarlig sörgelig Begivenhed i netnlig den fuld-
stændig epidemiske Optræden af Mund- og Klovsygen for hvilken kun enkelte 
Godser bleve skaanede, og som tilföiede Besidderne en betydelig Skade. Malke-
udbyttet blev meget stærkt skadet og Kvæg-Beholdningerne lede saa meget, 
at en maanedlang Sygdom efterfulgte. Sygdommen er endnu ikke fuldstændig 
at betragte som ophört. — Smörproductionen er stadig stigende, de östpreus
siske Kvaliteter ere meget af holdte. Forbruget af kunstig Gjödning stiger Aar 
for Aar, Thomaslaggermel er traadt i Forgrunden, men ogsaa Faxemergel er 
brugt mere end i de forrige Aar. 

Kvaegpriserne lede ved Mund- og Klovsygen og den herved nödvendig-
blevne Afspærring en stor Forstyrrelse og Handelen blev stærkt skadet. Kjöd-
priserne bragte for 

Meget sögte vare drægtige Kiör og Kvier, for hvilke der blev betalt Mk 
3 0 0 — 4 0 0 . 

Foderpriserne vare betydelig lavere end det forrige Aar: 

alt per 100 « . 

Ber. om Handel o. Sjöfart. 5 
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Kornhandelens Omfång i Aaret 1892 var betydelig mindre end i Aaret 
1 8 9 1 . Efter de officielle Optegnelser blev der tilfört: 

og udfört: 

Formindskelsen af Tilförselen og Exporten er naturlig i förste Linie at 
före tilbage paa Udförselsforbudet i Rusland. 

Gjennemsnitspriserne har i det forlöbne Aar stulet sig frit ombord fortoldet 
pr 100 Kilo for: 

Til Sverige og Norge var Exporten i den anden Halvdel af Aaret meget 
livlig, især af Hvede, Rug og Mel til Sverige, Hvede og Æ r t e r til Norge. 
Af Benmel gik ogsaa flere Seilskibsladninger til Sverige. 

Priserne for Hamp stillede sig for Mittellagen efter Kvalitæt fra Mk 
2 3 1 / , til 2 6 ' / 2 , Malestowker-Lagen Mk 22 til 24, Russisk-Lagen Mk 20 til 
21 V,, Petersburger-Lagen Mk 18 til 2 0 ' / 2 , Podschetzka-Lagen Mk 19 til 22 , 
halv ren Lagen Mk 14 til 1 6 7 2 , Streimelhamp Mk 1 5 ' / a til 17, pr 50 Kg. 

For Lin herskede i Begyndeisen af Aaret nogen Livlighed og navnlig fandt 
de ringere Kvalitaeter mere Bemærkning; senere hen paa Aaret var Omsæt-
ningen ringe. De ankomne Kvalitæter tilfredsstillede kun enkcltvis, ved den 
störste del Slanitzlin klagedes över daarlig Parve, som gjorde B'orretningen der-
med endnu vanskeligere. Beretningerne över den nye Linhöst vare omtrent 
overensstemmende med dem över Hamp. Priserne noteredes i Löbet af 
Aaret saaledes: 

For geweiehte Kron-Lin Mk 20 til 26, geweichte Sartern Mk 14 til 19, 
Slanitz-Lin Mk 18, 20, 2 1 , 23 , Slanitz-Lin (ordinär) Mk 15 til 17 pr 50 Kg. 
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Beholdningerne ved Aarets Slutning udgjorde 3,700 Ton Hamp. 

Sildeberetning. Total-Importen af Sild belöb sig til 307,200 Tönder imod 
248,300 Tönder i 1891 . 

Exporten af Sild til Rusland var 145,000 Tönder imod 100,000 Tönder 
1 8 9 1 . Sildeomsætningen i de förste Maaneder af Aaret var meget mindre end 
eliers er Tilfældet her under Fastetiden; kun billig Svensksild fandt nogen 
Tiltrækning, inedens andre Sorter bleve ganske forsömte. Uagtet Rubelkursen 
steg fra 200 til 212 i denne Tid, opnaaedes dog ingen Forretning herfra med 
Rusland, hvilket hovedsagelig havde sin Grund deri, at Forholdene dersteds 
efter Kornudförselsforbudet udviklede sig meget inislige. For herværende Pro-
vinds s Vedkommende var det den store Knaphed for Kartofler som bidrog ti! 
at forhindre större Indkjöb af Sild. 

Tilförslerne under de förste Maaneder bestode af 13,665 Tönder Norsk 
Sild og 14,410 Tönder Svensk Sild tilsammen 28,075 Tönder. Svensk Sild 
opnaaede spents og smaa spents 8 — 9 Mk, large spents 11 — 1 3 Mk, fulls 
15—17 Mk pr Tönde. Norsk Kjöbmands Sild manglede vedvarende i reel 
stor Vare. Priserne for norsk Sild gik ned e.a 2—3 Mk f. Tönde nden at 
Forretningen for mindre Sorter tog uoget Opsving. K K K erholdt 27—30 
Mk, K K 23 — 26 Mk, K 18 — 21 Mk, smaa K og KM 14—11 Mk, smaa K 
og M 10—8 Mk. Slosild omtrent 17 Mk pr Tönde. 

Efterspörgseln for skotsk Sild manglede ogsaa under denne Pcriode; först 
senere hen, da Priserne vare gaaede betydeligt tilbage, viste der sig mere Be-
gjær, hvorved Lageret beraf kunde oprömmes til den nye Hös^s Ankomst. 
Crownbranded full gik ned i Prisen fra 33 til 32 Mk og blev oprömt til 29 
Mk, crownbranded Ihlen og Mixed dalede fra 25 til 19 Mk. Alle Noteringer 
gjælde for ufortoldet Tönde. Fra Begyndeisen af Mai til Midten af Juli Maaned 
vedblev Sildeforretningen at være ubetydelig, og först ved den nye udmærkede 
Kartoffelhöst og efter IndtræfFelse af frisk ny Sild opstod fra denne Tid af 
nyt Liv. 

Af gammel Sild indtraf der kun meget lidet, derimod af ny skotsk Sild 
fra Midten af Jul i temmelig rigelige Tilförslor. Markedet tilförtes under denne 
Tid c:a 215 Tönder svensk Sild, 8,715 Touder norsk Sild, 610 Tönder ny 
engelsk Matjessild, 16,290 Tönder ny Shettland og skotsk Östkystsild. Til
sammen c:a 25,830 Tönder. 

Svensk Sild blev i dette Tidsrum fuldstæudig oprömt til Priser for fulls 
à 14—15 Mk, spents i Mai à 8—10 Mk, large spents à 12 — 13 Mk, senere 
à 10—12 Mk for sidstnævnte »Sort. 

For norsk Sild undergik Priserne ogsaa under denne Tid en videre Til-
bagegang, især for mindre Sorter, uden at Lageret kunde blive oprömmet. I 
Mai opnaaede K K K 2 6 — 2 9 Mk, K K 20 — 23 Mk, K 15 — 18 Mk, reelle 
KM eller smaa KM 13 Mk, KM eller smaa KM 7—9 Mk; i Jul i K K K 24 
— 2 5 Mk, K K 20 — 22 Mk, K 13 — 16 Mk, reelle KM eller smaa K 9 — 12 
Mk, KM eller smaa KM 7—8 Mk. Slosild 16 Mk. 

Fångsten af den nye Matjessild i Stornowaydistrictet var gunstig, derimod 
slog Castebayfisket, der leverer de extrafine Kvalitaster, ganske feil. Ifblge de 
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billige Priser for Stornowaymatjes herskede der god Eftersporgsel for samme, 
og blev alt deraf oprömmet. Noteringerne for Stornowayindsaltning satte ind 
med 32—37 Mk, gik op til 37—47 Mk, men vege igjen senere til 32—37 
Mk; mindre gode Kvalitæter maatte som almindelig blive solgte betydelig bil-
ligere. Enkelte Tönder extra fin Gastebay betingede 110—115 Mk. De faa 
Tilförsler Shetlands matties og medium fulls bleve solgte til 21—24 Mk; for 
ny Östkystsild vare Priserne for fulls 28—31 Mk, medium fulls 19—21 Mk, 
matties 16—18 Mk, tornbellies 9—12 Mk. Priserne for de fra forrige Aar 
tilbageblevne Porraad af skotsk Sild gik betydelig tilbage, crownbranded Ihlen 
og Mixed fra 20—18 til 16—15 Mk. Alt for ufortoldet Tönde. 

Sildeforretningen i August, September, October udviklede stor Livlighed; 
omend det ualmindelige värme Veir i August og September sauit den herskende 
Cholerafare tildels virkede noget lammende, förblev dog Forretuingen en ani-
meret. Isærdeleshed i October Maaned efter Kartoffelhöstens ypperlige Be-
skaffenhed, hvorved de rige Tilförsler af den nye Sild fandt til de billige Priser 
særdcles godt Aftræk. Markedet tilförtes i disse Maaneder c:a 885 Tönder 
gammel svensk Sild, 205 Tönder ny svensk Sild, 1,060 Tönder gainmel norsk 
Sild, 45,000 Tönder ny norsk Sild, 2,400 Tönder ny holländsk Sild, 7,500 
Tönder skotsk ustemplet Fullsild, 47,995 Tönder ny skotsk Crownbrands Pull-
sild, 70,195 Tönder ny skotsk Crownbrands Matties, Ihlen og Mixed, tils. 
176,985 Tönder. De tilbageblevne faa Rester af svensk Sild (gammel Vare) 
fandt Afsætning til 14 Mk for Full og 8—10 Mk for Spents; for de förste 
ubetydelige Tilförsler af ny svensk Sild blev der betalt forholdsmæssig höie 
Priser, for Full 24 Mk, Mediums 20 Mk, Matties 17 Mk, Spents 13—14 
Mk. Norsk Sild fandt ikke stor Beagtelse, især efter Efterretningerne indtraf 
om den rige Fångst fra Norge, hvorved Fedsildepriserne stillede sig meget lave. 
I August betingede nye KKK og KK 26—28 Mk, K 19—20 Mk, KM 14 
Mk, men gik tilbage i September og October for KKK til 23—25 Mk, KK 
16 — 20 Mk, K 12 — 15 Mk, KM 9 — 11 Mk. Ogsaa under denne Tid ved-
blev stor Kjöbmandsild at være meget knap. 

Slosild blev betalt med 15 Mk, Vaarsild med 11 Mk. Det skotske Öst-
kystsildefiske blev angivet til c:a 736,000 Crans imod c:a 638.000 i Aaret 
1891, altsaa c:a 100,000 Crans mere i dette Aar. 

I Begyndeisen af August stode Priserne for utstemplet skotsk Fullsild à 
25 — 30 Mk, Matties à 16 — 17 Mk, Mediums à 20—23 Mk, Tornbellies à 
8—12 Mk. Ende August for fulls 22—27 Mk. I September gik Fulls til
bage til 20—26 Mk, Matties og Mediums 10—17 Mk, Mixed og Spents 13 
—16 Mk, Tornbellies 5—8 Mk, og i October opnaaede igjen Fulls 23—28 
Mk, Matties 13 — 17 Mk, Mediums 18 — 21 Mk, Tornbellies 9—10 Mk. I 
August betaltes for Crownfullsild à 30 Mk, Crownmatfulls 22—22'/ , Mk, 
Crownspents og Crownmixed 18—18'/ s Mk; derefter sank i September Crown-
fulls fra 26 til 25 Mk, Crownmatfulls 18 til 18 ' / , Mk, Crownspents 16 ' / , til 
16 Mk, Crownmixed 16 til 15 Mk. I October stillede Crownfulls sig til 30 
—32 Mk, Crownmatfulls 2 1 ' / , —22 ' / , Mk, Crownspents 17 Mk, Crownmixed 
16 —17 Mk. Lageret af Fulls og Crownfulls blev i October næsten ganske 
oprömmet. Holländsk Sild kunde ikke konkurrere med den billige skotske 
Sild, hvorved Tilförslerne udeblev deraf. Efter Beretningerne at dömme var 
Fisket ogsaa i Holland ret tilfredsstillende. Fångsten angives til c:a 440,000 
Tönder imod 280,000 Tönder i 1891. De faa Tilförsler var mest fra den 
tidligere Fångst, og stillede Matjes sig til c:a 13—15 Mk, smaa Vollsild 17 
—18 Mk ved langsom Afsætning. 
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I de sidste Maaneder af Aaret tilförtes Markedet c:a 345 Tönder gammel 
svensk Sild, c:a 29,975 Tönder ny svensk Sild, c:a 200 Tönder gammel norsk 
Sild, o:a 32,325 Tönder ny norsk Sild, c:a 150 Tönder ustemplet skotsk Full-
sild, c:a 2,245 Tönder skotsk ustemplet Matties, Mixed og Ihlen, c:a 490 
Tönder Crownbranded FuUsild, c:a 5,095 Tönder Crownbranded Matties, Mixed 
og Ihlen, c:a 3,685 Tönder Yarmouthsild, c:a 1,800 Tönder holländsk Sild, 
tilsammen c:a 76,310 Tönder svensk Sild. Gammel Vare blev tilsidesat, ny 
fandt godt Aftræk til Rusland, senere bleve Kjöberno mere tilbageholdne uagtet 
den billige Prisnotering, nemlig 8 — l l ' / s Mk f°r spents og large spents, 15 
—16 Mk for Medium Fulls og 18 Mk for Fulls. 

Ved Hovedstationen paamönstredes Aar 1892 2 Nordmænd, 2 Svensker, 1 
Tysker; afmönstret 2 Nordmænd. 

Af Beretningen fra Vice-Consulatet i Memel udgaar, at Handelen ogsaa 
dersteds har været meget slæbende, og Resultatet ugunstigt for de fleste Grenes 
Vedkommende. Fragterne have hele Aaret igjennem holdt sig lave og ikke 
lönnende. 

I Aarets Löb er der till Memel 

og saaledes har Skibsfarten været af mindre Omfång end i de senere Aar. 

Sild. Tilförselen bestod af: 

Salgapriserne have været: Mk 10 op til Mk 20 for norsk Fedsild efter 
Kvalitæt og Störrelse, Mk 12 à 16 for norsk Östlandssild. Mk 10 à 12 for 
norsk stor Vaarsild, Mk 8 à 11 for svensk Sild efter Störrelse, Mk 29 dalende 
ned til 8 Mk for skotsk Sild af Fångsten fra 1891, Mk 22—17 for skotsk 
Sild af Fångsten for 1892. Alt pr ufortoldet Tönde. 

Udförselen bestaar udelukkende i Trætast og udgjorde 455,225 Cubikmeter 
mod 588,716 Cubikmeter i Aaret för. 

Priserne til Udförsel have været fölgende: 
for Furre-Bjelker, l:a Sort, Mk 1 à Mk 0i)8 pr Cubikfod, andre Sorter i 

Forhold. 
» Furre-PIanker, 3 Tommers, l:a Sort, £ 8 à 7 £ 7'15 pr Std, andre 

Sorter i Forhold. 
» Grane-Planker, 3 Tommers, l:a Sort, £ 710 à £ 7 pr Std, andre Sorter 

i Forhold. 
» Furre-Bord, 1 Tommes, l:a Sort, Mk 0.091/, pr löbende Fod, andre Sorter 

i Forhold. 



70 

for Grane-Bord, 1 Tommes, 1:a Sort, Mk 0"08 à Mk 0-07'/« pr löbende Fodr 

andre Sorter i Forhold. 
B Ege-Pibestav, Krön, om Vaaren £ 185 , om Sommeren £ 175, om Hösteni 

£ 165 pr Mille. 
» Furre-SIeepers, om Vaaren 27 , om Sommeren 26 og om Hösten 25 Sh. 

pr Load. 
I Kornvarer har Forretningen været af liden Omfång, da Tilförslerne fra 

Rusland mauglede; Udförslen bestod af 1,653,000 Kilo Rug mod 1,319,200 
Kilo i 1 8 9 1 , og 3,180,400 Kilo Havre mod 4 ,075,400 Kilo i 1 8 9 1 . 

Transit-Noteringerne frit ombord have været: for Rug om Vaaren Mk 
15 '50 , om Sommeren Mk 12, om Hösten Mk 9 for Havre, om Vaaren Mk 
1 1 , om Sommeren Mk 10, om Hösten Mk 9 '50. Alt pr 100 Kilo. Saavel 
Kornhösten som Kartoffelhösten har været god. 

Af Hörfrö udgjorde Udförselen 4,131,400 Kilo imod 4 ,994,300 Kilo i 
Aaret för, og Priserne frit ombord have været for fin Vare Mk 200 à 190, 
for middels Mk 170 — 160 pr 1,000 Kilo. 

Hör. Tilförslerne fra Rusland have været betydelige; af den nye Höst 
er en stor Del bragt paa Markedet. Afsætningen fandt Sted kun til Tyskland, 
og Priserne, især for ny Vare, have været stigende og ere at notere som fölger, 
pr 50 Kilo: 

for Krön Mk 20 ' / 4 stigende til Mk 2 6 ' / , 
)> 4 Brand » 1 4 ' / 4 » » » 19 

Fragterne stillede sig som fölger: 
For Dampskibe: til Lowestoft 7 à 7 Sh. 6 D., Swansea 9 Sh. 6 D.T 

Dundalk 11 Sh., Belfast 11 Sh., London 8 Sh. 6 D., 7 Sh. 9 D., 7 Sh. & 
D. pr Load Furre-Bjelker. London 26 à 25 Sh. 6 D., 24 à 21 Sh., Lynn 
21 Sh., Sunderland 17 Sh. 6 D. à 20 Sh., Tyne 20 à 18 Sh., Boston 24 Sh. 
6 D.. 22 Sh. pr Standard Planker. Dortrecht Fl . 15, 1 3 ' / , , 13 , 1 3 ' / , , 14, 15 , 
1 5 1 / , , Amsterdam Fl. 1 4 ' / , , 1 3 ' / , , 15, 16, Rotterdam Fl. 13 , 1 3 ' / 2 , 14, 15 
pr Standard Bord. Papenburg Mk 28—27 — 30, Kiel Mk 1 8 ' / , , 18, 1 7 / , , 
Hamburg Mk 30 pr Standard Bord. London £ 9 ' / , — 1 0 — 9 1 / , — 8 / 4 — 8, 
Hartlepool £ 8 1 / , — 9, Grauton £ 6 7 2 - Grangcinouth £ 7 ' / 4 , Liverpool £ 7 pr 
Mille Pibestav. Hull 7 Sh., Grimsby 5 Sh. 6 D., 5 Sh. 4 D., 4 Sh. 9 D., 
5 Sh. 6 D., 6 à 6 Sh. 4 D., Hartlepool 5 Sh. 10 D., 6 à 6 Sb. 3 D., 6 
Sh. 9 D., Grangemouth 6 Sh. 6 D., Newport 7 Sh. 3 D., London 6 Sh. 9 
D., 6 Sh. 10 D., 6 Sh. 6 D. pr Load Q Sleepers. Christiania Mk 15 — 14 
— 13 , Göteborg Mk 15 pr 5.000 ffi Rug. 

For Seilskibe: til London 9 Sh„ Hull 7 Sh. 6 D., Sunderland 6 Sh. 3 D., 
Yarmouth 8 Sh. 6 IX, 7 Sh. 9 D., Rochester 8 Sh. 9 D., Plymouth 10 Sh., 
Waterford 11 Sh. 3 D., Belfast 11 à 10 Sh. 9 D., 11 Sh. 3 D . x 11 Sh., 
Dublin 11 Sh. 6 D., 10 Sh. 6 D., 11 Sh. 6 D., 12 Sh., Bristol 11 Sh. 6-
D. pr Furre-Bjelker. Kulhavne 18 Sh. 6 D., Grangemouth 20 Sh., Methil 
21 à 20 Sh., Sunderland 18 à 19 Sh., 19 Sh. 6 D., Plymouth 27 Sh. 6 D., 
Cardiff 26 Sh., Belfast 30 Sh., Santos 90 Sh. pr Standard Planker. Emden 
Mk 15 , 1 4 ' / , , Stralsund Mk 9, 9 1 / , , 9, Kiel Mk 8 1 / , , 9 V , , Lübeck Mk 9, 
Bremen Mk 15 , Hamburg Mk 14, Rostock Mk 10, Stettin Mk 8 1 / , pr Last 
Bord. Lübeck Mk 18, Kiel Mk 18, Papenburg Mk 2 8 — 2 7 , Krimper Fl . 
1 4 ' / 2 , Middelburg F l . 16 1 / , , Hartlepool £ 8, 7, London £ 9, 9 / 4 , F i r th of 
Forth £ 8 ' / 2 , 8, 7 7 „ 6 7 „ 7 1 / , , 7"/4, 8, Leith £ 8 7 , , Alloa £ 7 7 a , Oporto 
£ 137, pr Mille Pibestav. Carl L. Meyer. 
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Hamburg den 1 Marts 1893. 

Med den Udvikling, som Industrien nu liar naaet i do större europæiske 
Kulturlande, producerer Europa flere Industriprodukter, end det selv trænger, 
og det er blevet af stedse större Betydning at finde nye Markeder for dein 
udenfor Europa. E t TJdslag af denne Träng til nye Markeder er det, naar de 
fleste europæiske Stater, saaledes ogsaa Tyskland, der tidligere har holdt sig 
fjern fra Kolonisation, nu har sögt at skaffe sig Kolonier i andre Verdensdele; 
Afrika er i vor Tid blevet saa godt som delt mellem forskjellige europæiske 
Stater. Desuden har man for at lette Förbindelsen og udvide sin Handel med 
fjerne Lande oprettet store DampskibsliDJer. Tyskland har nu regeltnæssige 
Linjer paa næsten alle Verdens Farvande, ligesom Tyskland ogsaa, fornemmelig 
Hamburg, altid har udmærket sig ved at etablere egne Handelshuse paa de 
fremmede Markeder til Befæstelse og Udvikling af sin Handel. 

Den store Udvikling, Tysklands og særlig Hamburgs Handel har naaet, 
skyldes for en væsentlig Del, at det har forstaaet stadig at fremme og udvide 
sine Förbindelser med oversöiske og andre udeneuropæiske Lande. Af neden-
staaende Tabel vil sees, efter hvilken Maalestok Hamburgs Skibsfart paa uden-
europæiske Lande er tiltaget: 

For det hele Tysklands Vedkommende stiller Forholdet sig saaledes: 

Af Interesse er det fremdeles at se, i hvilket Forhold Værdien af Ham
burgs Handel med udeaeuropæiske Lande staar til Værdien af sammes Handel 
med de Europæiske. 

Hamburgs Import: 
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Hamburgs Export: 

Af ovenstaaende Opgave fremgaar, at Hamburgs Handelsomsætning ined 
de udeneuropæiske Lande i 1891 var icke Iangtfra at være saa stor som med 
de Europæiske. Oplysende kan det ogsaa være at auföre, at Hamburgs Ind-
försel fra Brasilien er ligesaa stor som dets hele Handelsomsætning med de tre 
nærliggendc Lande Sverige, Norge og Danmark. 

Værdien af Tysklands Totalimport opgik i 1890 til Mk 4 ,272 ,910 ,000 
og af dets Totalexport til Mk 3 ,409 ,584 ,000 ; heraf falder c:a 23 % af Im
porten og c:a 22 % af Exporten paa Handelen med udeneuropæiske Lande. 

Til Satninenligning hidsættes nogle Tal, der oplyser om de forenede Ri-
gers Skibsfart og Handel med udeneuropæiske Lande. 

I 1890 ankom der til Sverige med Last fra udeneuropæiske Lande 62 
Skibe med 38,374 Ton og afgik der fra Sverige til udeneuropæiske Lande 211 
Skibe med 131 ,255 Ton. Til Norge ankom der i samme Aar 47 Skibe med 
66,344 Ton fra udeneuropæiske Lande (væsentlig fra Nordamerika) og fra 
Norge afgik der 132 Skibe fra udeneuropæiske Lande med 144,997 Ton. 

Værdien af Sveriges Totalimport var i 1890 Kr . 377 ,180 ,000 og af 
dets Totalimport Kr . 3 0 4 , 5 2 9 , 0 0 0 ; heraf falder respektive B % og 2 % paa 
Importen fra og Exporten til udeneuropæiske Lande. Værdien af Norges Total
import og Export i samme Aar var henholdsvis Kr. 208,658.900 og Kr . 
131 ,096 ,500 hvoraf c:a 4 % for Importen fra og Exporten til udeneuropæiske 
Lande. For begge Ländes Vedkommendp indtager Nordamerika den for-
nemste Pläds inden de udeneuropæiske Lande, med hvilke de staar i Handels
förbindelse. 

Hvilke Artikler der er Gjenstand for de forenede Rigers direkte Import 
fra og Export til udeneuropæiske Lande vil fremgaa af fölgende statistiske 
Tabeller: 

Sveriges direkte Import fra og Export til udeneuropæiske 
Lande i Aaret 1891. 
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Norges direkte Export til og Import fra udeneuropæiske Lande i 1891. 
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Ifölge ovenstaaende Tal er vor Handel med udeneuropæiske Lande i og 
for sig selv yderst ringe og indtager en ganske underordnet Pläds i Forhold til 
vor Handelsomsætning med det övrige Europa. 

Som bekjendt er vor Handel nu væsentlig baseret paa de nærmest lig-
gende europæiske Lande. Exporten indskrænker sig til at omfatte nogle faa, 
lidet forædlede Varesorter, f. Ex. Trælast, Fisk og Jern, og nogle faa Industri
produkter af Betydning, som Fyrstikker, Træmasse og Papir. Med vor ind-
skrænkede Industri har vi kun i ringe Grad Brug for Raaprodukter til Frem-
stilling af Industrivarer; vor Import baseres derfor hovedsagelig paa Industri
produkter, Korn og Kolonialvaror. De ikke ubetydelige Kvanta Varor, som 
kommer fra ikke europæiske Lande og anvendes i de forenede Rigor. indföres 
ikke direkte, men gjennem Mellenmand. Som saadan Mellenmand spiller Ham
burg en meget betydelig Rolle; bvad vi forbruger af Kaffe og andre Kolonial-
varer, kommer til os for en stor Del över Hamburg, og detsamme er Tilfældet 
med oversöiske Huder, Uld og forskjellige andre Varer. 

Og ikke blöt, naar det gjælder vor Import, betjener vi os af Mellem-
mænd; ogsaa vor Export til de udeneuropæiske Lande gaar gjennem saadanne. 
En betydelig Del Je rn og Staal, Fyrstikker, Kalveskind, törret Fisk o. s. v., 
der fra de forenede Riger exporteres til de udeneuropæiske Lande, gaar ikke 
direkte til disse, men över Hamburg eller andre af de store europæiske Söfarts-
og Handelsbyer. 

Tabel 
over de forenede Rigers Forbrug i 1890 af endel Varesorter, bvormed de dels 

maa og dels kan forsyne sig fra udeneuropæiske Lande: 

Med dette Forbrug for Öie ligger det nær at spörge, om det ikke skulde 
lade sig gjöre at udvide vor direkte Handel med de udeneuropæiske Lande. 
At der er Fe!t for en saadan större direkte Handel, har ovenstaaende Tal 
meddelt os. Men det er ikke let at fremkalde Förändring i de gjennem läng 
Tid etablerede og fæstnedc Handelsforholde og at bringe Handelen ud af sin vante 
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Gjænge. Fra mange Hold vil der vel ogsaa paastaaes, at med vore mindre 
Kapitaler og vört mindre Forbrug konvenerer det os bedre at forsyne os oftere 
med mindre Kvanta paa de nærliggende europæiske Markeder end at modtage 
större direkte Forsyninger fra de fjernere Udeneuropæiske. Denne Anskuelse 
synes imidlertid kun da at kunne være berettiget, naar det handier sig om 
nogle enkelte Varesorter, men neppe her, hvor det gjælder mere eller mindre 
at frigjöre og udvikle vor hele Handel. 

Betingelserne for en saadan direkte Handel er i förste Bække Oprettelse 
af egne Handelshuse paa udeneuropæiske Markeder og af direkte Dampskibs-
linjer til disse. Det er véd Hjælp af disse Midler, de andre europæiske Stater 
har udvidet sin Handel, og det er dctte Exempel, vi maa fölge, om vi vil 
tænke paa at kunne udvide vor. 

Hvad Oprettelsen af egne Handelshuse angaar, saa har jeg i talrige Rap
porter, særlig under min Ansættelse i Konstantinopel, fremhævet Betydningen 
heraf, samtidig med at jeg föreslog Dannelsen af en Exportförening med det 
Formaal at udvide vor Handel paa de fjernere Markeder. 

Hvad dernæst angaar Oprettelsen af direkte Dampskibslinjer, saa behöver 
jeg kun at henvise til, hvilke Fordele saadanne Linjer har bragt Hamburg og 
det övige Tyskland. De forenede Riger er vel nu snart de eneste Lande i 
Europa, der ikke har etableret saadanne Linjer paa de udeneuropæiske Lande. 
Ogsaa hos os bliver nu fra mange Kanter fremhævet Nödvendigheden af at 
etablere lignende Linjer, saaledes udtaler svenske og norske kommercielle Udsen-
dinger sig i den Retning. Især har den svenske Exportförening hävt sin Op-
mærksomhed henvendt derpaa, og der fremkom jo engang endog Ánmodning til 
den svenske Stat om, at den skulde understötte Oprettelsen af en Linje paa 
Argentinien. Den svenske Exportförenings Agent i Bombay fremhæver i flere 
af sine Rapporter, hvor vanakelig vore Handelsförbindelser med Indien läder 
sig udvide, saalænge Varetransporten skal foregaa indirekte med de deraf föl-
gende forögede Omkostninger, höiere Fragter, Tidstab og Beskadigelse af Varer, 
hvorved Konkurrancen med fremmed Vare i saa höi Grad vanskeliggjöres og 
Exporten af billigere Varer, der kun daarlig taaler nogen Forögelse af Transport-
omkostningerne, rentud bindres. 

Hvad Indien forövrig angaar, saa er det fra kompetent Hold blevet mig 
meddelt, at der anslaaes allerede nu aarlig at skibes derhen henimod 20,000 
Ton svenske og norske Varer via England og Tyskland med fremmede Damp-
skibe til Fragter, som i Oktober 1892 var omtrent 100 % böiere end de, 
Englænderne og Tyskerne betalte, og at vore Varer til Trods herfor har kunnet 
udholde Konkurrancen. Fra samme Hold anföres, at Tapir, Fyrstikker og 
Spiger fra Norge kunde blive store Artikler paa det indiske Marked, og at 
Norge burde kunne dominere den derværende Papirhandel; men alt under 
Forudsætning af, at direkte Dampskibsforbindelse kom istand. 

Forat vor Handel med udeneuropæiske Lande skal faa et tilstrækkeligt 
Grundlag, förekommer det mig imidlertid at være nödvendigt, at vi, om muligt, 
kaster os paa en Masseproduktion af billige Varesorter, der vilde sætte os 
istand til at anvende större Fartöier og derved opnaa billigere Fragt; sam
tidig vilde vi da have Anledning til at exportere de mindre Kvanta af dyrere 
Varesorter, som til enhver Tid maatte være forhaanden. Allerede under min 
Ansættelse i Egypten freinkastede jeg det Spörgsmaal, hvorvidt det ikke skulde 
kunne lykkes at basere en regelmæssig Dampskibsforbindelse med Indien paa 
Masseexport af Is. Paa Grundlag af Oplysninger, som indhentedcs fra samt-
lige vore Konsulater i For- og Bagindien, udarbeidede jeg en Rapport heroin. 
Jeg tror fremdeles, at en saadan Export ikke allene til Indien, men ogsaa til 
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forskjellige Pladser i Sydamerika vilde være mulig. Man vil indvende, at Is 
nu saa let og billig kan fremstilles ad kunstig Vei, og at naturlig Is dcrfor 
vil have vanskeligt for at konkurrere. Men hertil kan svares, at samtidig er 
ogsaa Fragterne blevne saa meget mindre, hvorved Konkurrensen igjen lettelig-
gjöres. Fragterne for Is fra Norge vil vel ikke stille sig stort anderledes end 
de billige Kulfragter fra England. Selv om Fortjenesten paa Isen kun blev 
ringe, saa vilde en saadan Export have sin store Betydning, naar derved di
rekte Linjer kunde underholdes og billige Fragter opnaaes. Ihvertfald synes-
Spörgsmaalet mig at fortjene en grundig Undersögelse. 

I Bombay opgives Ispriserne mig at være: 
Maskinis levereret til, pr Ton ex Magasin: 

Det kommer nu an paa, om ikke den naturlige Is er bedre og mere hold-
bar og derfor vilde kunne opnaa höiere Priser. Med det Kjendskab, inan nu 
bar hos os til Istransporten, vilde vistnok Svindingen kunne reduceres til et 
Minimum. Forbruget opgives i Bombay at opgaa til c:a 500 Ton pr Maaned 
i den hede Aarstid og til 300 Ton pr Maaned i Tiden November—Februar. 

Til Rio de Janeiro indföres der nogen naturlig Is fra Nordamerika. I 
1890 opgives Indförselen til 600 Ton. Engros Prisen er mig ikke opgivet, 
Detail-Prisen er baade for kunstig og for naturlig Is 100 Reis pr kg. ( l ' J 
à 2"7 pence, alt efter Kursen). Under særlig stærk Hede kan Prisen stige 
indtil 400 Reis pr kg. 

Til Buenos Ayres har der i de sidste 20 Aar ingen Isindförsel fra Nord
amerika fundet Sted. Der benyttes nu kun kunstig Is og Prisen for denne opgives 
at være £ 3 pr Ton; i Detail, bragt til Kjöberens Hus, £ 3 . 1 0 . 0 à £ 4 p r Ton. 

Længe kan det vel ikke være för Sverige kaster sig paa en Masseproduk
tion af billigt Jen, og Exporten deraf vil da blive betydelig ogsaa til uden-
europæiske Lande, inedens den nu indskrænker sig til at omfatte de dyrere 
Jernsorter. For Tyskland er Cement en Masseartikel for Export til oversöiske 
Pladser og kunde være det samme for os, ja selv en saa billig Artikel som 
Torvströ, som vi med Lethed kan tilvirke, er en Gjenstand for Export fra 
Tyskland til Nordamerika. 

Det er ner i Hamburg blevet mig meddelt, at der i den sidste Tid er 
indlöbet Ordrer til Sverige fra Sydamerika paa finere Bomuldstöier, og at der 
skulde være Udsigt for et Marked dersteds for svenske Bomuldsvarer. 

Fremdeles tror jeg at burde nævne Jorarbeidet Granit. Under min An-
sættelse i Skotland henviste jeg til den betydelige Industri, som Forarbeidelse 
af Granit gav Anledning til dersteds og pegte paa Skotland som et Marked 
for vor Raagranit. Siden er der blevet oparbeidet et saadant Marked dersteds, 
og i 1892 opgik vor Granitexport til Skotland til c:a 10,000 Ton. Saa smukt 
som dette Resultat er, saa maa man dog opkaste det Spörgsmaal, om de for-
enede Riger ikke i Lighed med Skotland skulde kunne selv forarbeide Granitten 
og udföre den i forædlet Tilstand. En stor Del forarbeidet Granit gaar fra 
Skotland til de forenede Stater og til de britiske Kolonier. 

Hvad nu de forenede Rigers Import fra de udeneuropæiske Lande angaar. 
saa förekommer det mig, at der ogsaa her maatte foreligge et tilstrækkeligt 
Felt for Udvikling, og at Forbruget hos os af udeneuropæiske Varer vilde 
kunne blive långt betydligere, end Tilfældet nu er. 

Det handier sig her ikke blöt om de Indförselsvarcr, som vi nu faar fra 
de udeneuropæiske Lande ad indirekte Vei, som f. Ex. Kolonialvarer, men og-
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saa om saadanne Varer, hvormed nu udeneuropæiske Lande optræder konkur-
rerende ligeovorfor de Europæiske, som f. Ex. Kornvarer; medens vi, naar der 
var Tale om vor Kornimport, tidligere blöt havde vor Tanke henvendt paa 
Danmark og Preussen, og i vor Tid tænker væsentlig paa Rusland, bar Nord
amerika, Argeutinien, Indien og Australien nu begyndt at optræde mere og 
mere som kornexporterende Lande. Paa Returlast vil det da ikke komne til 
at mangle de Dampskibe, vi maatte sætte i Rute paa disse Lande. 

Ligesaa vigtigt som det er for vor Industri, at vi kan flnde Afsætning i 
udeneuropæiske Lande for vore Fabrikater, ligesaa vigtigt er det ogsaa, at vi 
paa en let og billig Maade kan indföre Raaprodukter til Forædling f. Ex. 
Bomuld, Uld og Huder. Specielt vil jeg nævne Oliefrö og Oliekager, som er 
Gjenstand for en storartet Udförsel fra Nordamerika og Indien. Vört Land-
brug, der hovedsagelig er baseret paa Kvægavl, er i höieste Grad afhængigt 
af, hvorvidt vi kan skaffe rig og billig Tilgang paa Kraftfoder og da i förste 
Række alle Slags Oliekager. Til Sverige er Indförselen deraf i stadigt Sti-
gende. I Norge er man derimod endnu ikke kommet til Forstaaelse af Kraft-
foderets Betydning, og dog skulde den ligge klart i Dagen her, hvor man ikke 
avler Hö nok til om Vinteren at underholde paa långt nær det samme Antal 
Kreaturer, som de vidstrækte Fjeldbeiter om Sommeren sætter Landet istand 
til at föde. Længe kan det da ikke være, för Forstaaelsen heraf trænger 
igjennem, og för Forbruget af Kraftfoder udstrækker sig til sely den tuindste 
Husmandsplads. Samtidig vilde Indförselen af Oliefrö, Tilvirkningen af Olie
kager og Anvendelsen af Oijen fremkalde en betydelig kemisk Industri. 

Medens det efter livad her er anfört, synes at være af stor Vigtighed for 
os at faa direkte regelmæssige Dampskibslinier istand paa udeneuropæiske Lande, 
saa vil der vistnok dog fra Begyndeisen af ikke være Kapital og Vareomsæt-
ning nok til at underholde saadanne for hvert af de forenede Riger; det vilde 
ihvertfald være sikrest og naturligst, at de to Riger her begyndte med at gaa 
sammen om Foretagendet. Fremdeles er det et Spörgsmaal om vore Ruter i 
Begyndeisen ikke ogsaa burde medtage enkelte andre europæiske Havne end 
vore egne. De i fast Far t paa fjernere Farvande gaaende tyske Dampskibe 
anlöber saavel paa Udreiseu som paa Tilbagereisen forskjellige europæiske, ikke 
tyske Havne; den nye Linie Stettin — New-York skal ogsaa omfatte svenske og 
norske Havne. Den danske Thingvalla-Linie anlöber jo Christiania og Christian
sand, og denne Norges direkte Förbindelse med Amerika har, samtidig med at 
den har bragt Landets Handel derpaa til at tillage betydelig, i höi Grad bi
draget til at gjöre det danske Foretagende muligt. Om en Linie f. Ex. skulde 
udgaa fra Stockholm, vilde det maaske være Grund til at udvide den til at 
omfatte St. Petersburg, der selv ikke har direkte Förbindelse med udeneuro
pæiske Lande, idet Reisen derved kun vilde blive forholdsvis ubetydelig for-
læuget og Trafikken vistnok adskillig foröget. Vanskeligheder opstaar med Hen-
syn til, hvorledes vi uden for store Kapitaler skal kunne faa saadanne Damp
skibslinier istand. Vi vil ikke kunne skabe mægtige Kompagnier som f. Ex. 
det franske »Messagerie nationale» eller andre af de store Stater subventionerede 
Dampskibskompagnier. Vi maa skride forsigtig og forsögsvis tilværks og efter-
haanden begynde med Linier paa New-York, Brasilien, Argentinien og Bombay. 
Tiden er forsaavidt gunstig for Dannelsen af et Dampskibskompagni med dette 
Formaal, som vore större Dampskibe har vanskelig for at finde Beskjseftigelse 
til lönnende Fragter. 

Som det er blevet fremhævet af den svenske Exportförenings Agent i 
Bombay, har Norge, særlig Bergen, mange Dampskibe, som specielt vilde egne 
sig for saadan Fart, og adskillige Aar vil vistnok hengaa, för Fölgerne af den 
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stedfundne Överproduktion af Skibe overvindes, og vore Dampskibe vil kunne 
opnaa en passende Portjeneste paa anden Maade. Dauipskibsselskaberne kunde 
tænkes at gaa sammen med det nye Kompagni paa den Maade, at der garan-
teredes dem en Minimums-Indtægt af sine Skibe, men at de forövrig skulde 
have en vis Procent af Kompagniets Portjeneste. Porövrig vilde vel neppe hos 
os mere end i andre Lande saadanne Ruter kunne underholdes uden nogen 
Statssubvention. Naar man hjemmc altid indvender, at saadanne Foretagender 
bedst vil kunne sættes igång ganske ad privat Vei, saa kan man dertil svarc, 
at man vistnok vilde faa vente længe, om man skulde helt förlade sig paa det 
private Initiativ. Dette maa optage Sägen til Behandling og sörge for, at 
Foretagendet kommer igång, og Staten maa derpa vise sig villig til at træde 
stöttende til. 

I de forenede Riger har man altid vist Udviklingen af de indenlandske 
Kommunikationer megen og berettiget Interesse; men man bör ikke stanse her-
ved og glemme, at eu Hovedbetingelse for vor Ländes materielle Opkomst er 
stadig bedre Förbindelser med Udlandet, og at det er nödvendigt for os at tage 
Exempel af det övrige Europa, der allerede har sikret sig gode og fäste För
bindelser med de udeneuropæiske Lande. De Penge, det niaatte koste os at 
knytte lignende Förbindelser, vil være anvendte i et produktivt Öiemed. 

A. Bödtker. 

Wien (Beskickningen) den 10 april 1893. 

På satt jag redan förut anmärkt, gifver den i Sverige och i Norge förda 
handelsstatistiken icke någon ledning för uppskattandet af våra länders verkliga 
handelsförbindelser med monarkien, emedan man hos oss såsom utförda till 
Österrike—Ungern eller införda derifrån endast betraktar sådana varor som gå 
direkt till eller komma direkt från österrikisk eller ungersk hamn, hvaremot 
den här i landet förda statistiken omfattar såväl de direkta förbindelserna sjö
vägen som dem hvilka ega rum i transit öfver andra länder. 

Enligt de af handelsministeriet nu offentliggjorda uppgifterna, utgör värdet 
af den samfälda införseln frän Sverige 1,102,411 floriner, hvilket belopp efter 
parikurs motsvarar i svenskt mynt 1,145,515 kronor. 

Värdet af de förnämsta varuslagen är: 

Den samfälda importen fråa Norge uppgår til 1,526,341 floriner och mot
svarar således 2,307,827 kronor. 

De förnämsta varuslagen äro: 
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Exporten till Sverige från Österrike—Ungern, befinnes, enligt här förd» 
statistik, uppgå till 1,102,411 floriner, hvilket motsvarar 1,666,845 kronor. 

De förnämsta exportvarorna äro: 

Österrike-Ungerns export till Norge uppgär till 560,220 floriner, motsva
rande 847,053 kronor. 

De förnämsta exportvarorna äro: 

Sammanräknas värdet af exporten och af importen erhåller man såsom ut
tryck af Österrike—Ungerns handelsförbindelser 

Häraf framgår att såväl Sveriges som Norges handelsförbindelser med 
monarkien äro rätt ansenliga, ett förhållande som äfven framhållits nyligen i 
ett till österrikiska riksrådets deputeradekammare inkommet och med min 
skrifvelse n:o 5 af den 30 sistlidne Januari öfversändt utskottsbetänkande 
angående frågan om ändring af § 6 i de Förenade rikenas handelstraktat med 
Österrike—Ungern. 

Jag får till slut påminna derom att de här lemnade officiella uppgifterna 
angående handeln med de Förenade rikena icke äro annat än approximativa, 
på det sätt nemligen att de anförda siffrorna i många fall understiga verklig
heten, emedan de i transit sända varorna icke gå i genomfrakt utan nästan 
alltid måste omexpedieras af något ombud i Tyskland och det således helt och 
hållet beror på ombudet eller på afsändaren här i landet om varans rigtiga. 
ursprung eller bestämmelseort angifves eller icke. 

Enligt de upplysningar som blifvit mig lemnade af kompetenta personer, 
äro förmodligen de officiella siffrorna angående t. ex. hit införda svenska tänd
stickor allt för låga. För andra varor, t. ex. de här i handeln mycket spridda 
Eskilstunaknifvarne, saknas helt och hållet uppgifter. 

Ibland varor som lära utföras till de Förenade rikena i betydligt större 
mängd än hvad statistiken uppgifver, må här anföras plommon från Ungern 
och skidfrukter från samma land. 

G. Lewenhaupt. 

Innehåll: Bilbao (sid. 33), Hamburg (sid. 71), Königsberg (sid. 62), Leith (sid. 45), 
Wien (sid. 79). 



BERÄTTELSER OM HANDEL OCH SJÖFART. 
Utdrag ur 

årsberättelser från de Förenade rikenas konsuler m. m. 

Årg. 1893. STOCKHOLM, TRYCKT I CENTRAL-TRYCKERIET, 1893. N:O 3. 

Berlin (Generalkonsulatet) den 15 mars 1893. 

(Årsberättelse för 1892.) 

Den kris, som sedan är 1890 tryckt hela Europa, har for Tyskland an
tagit en i hög grad utpreglad gestalt, hvilket visat sig uti sjunkande värden 
och brist på nya företag. Genom några främmande staters oförmåga att in
lösa sina förbindelser har den tyska allmänheten, som till ick(> obetydlig del 
haft sina besparingar nedlagda uti exempelvis argentinska och portugisiska 
papper, tillskyndats ganska stora förluster, hvilket å sin sida baft till följd 
en obenägenhet att med det lediga kapitalet deltaga uti produktiva företag, 
samt en återhållsamhet uti kapitalegande kretsar, hvilken först nu under 1893 
års början af flere sammanstötande orsaker synes vilja vika för ett mera opti
mistiskt åskådningssätt. 

Tysklands handelsbalans visar en jemförelsevis gynnsam ställning: 

Detta har till stor del sin orsak i årets goda skörd, såväl af spannmål 
som potatis, hvarigenom landet anses hafva gjort en besparing, resp. vinst på 
circa 600 millioner mark. Den goda skörden medförde naturligtvis ett pris
fall på en del nödvändiga konsumtionsartiklar, såsom af följande officiella pris
noteringar (för oktober) delvis framgår, per 1,000 kg.: 

Hvad penningemarknaden beträffar, så utmärktes den genom en ovanlig 
tillgång på kapital och deraf följande låg ränta. 

Tyska Riksbankens officiella diskonto var vid årets början 4 % , men 
sänktes redan den 11 januari till 3 %, hvilken räntesats blef gällande till 
den 28 oktober, då den ätor höjdes till 4 % , som bibehölls till årets slut. 

Privatdiskontot var i medeltal for året 1 8 % mot 3 % år 1 8 9 1 . 
Till jemförelse må angifvas Englands Banks diskontsatser under året, dá 

dessa hafva stort inflytande på de öfriga europeiska bankernas. 

De ledande bankerna hafva under sådana förhållanden icke kunnat uppnå 
föregående års utdelningar, såsom af nedanstående förteckning å deras dividen
der framgår: 

Ber. om Handel o. Sjöfart. 6 
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Den skandinaviska kursen har under hela året stått ganska högt och var 

för sedlar: 

högst 112.50 i juli, lägst 111.75 i januari ; 

för vexlar: 

högst 112.50 i augusti och september, lägst 111.90 i januari. 

I likhet med föregående år lemnas här nedan en kort öfversigt öfver 
kursen å svenska stats- och andra papper, som noteras å härvarande börs. 

Svenska statens 3 1/2 % lån af 1886 : 
högst 95 '50 % i maj 
lägst 93 '20 B i januari. 

Svenska statens 3 1 / , % lån af 1 8 9 0 : 
högst 9 5 . — % i november 
lägst 93 '50 » i januari och mars. 

Svenska statens 3 % lån af 1 8 8 8 : 
högst 86 '60 % i september 
lägst 83 '60 » i januari. 

Svenska statens 10 thalers obligationer: 
högst mk 9 3 ' — i november och december 
lägst » 79"50 i april. 

Sveriges allmänna hypoteksbanks 4 ' / a % obl. af 1 8 7 9 : 
högst -..- 1 0 3 . — % i februari 
lägst 102 '10 » i oktober, november och december. 

Sveriges allmänna hypoteksbanks 4 % obl. af 1 8 7 8 : 
högst 101 '40 % i september 
lägst 100.25 » i mars. 

Allmänna hypotekskassans för Sveriges städer 4 ' / , % obligationer af 1 8 8 3 : 
högst 103-25 % i maj 
lägst 101 - 25 » i januari. 

Stockholms stads 4 %, lån af 1 8 8 0 : 
högst 1 0 1 . — % i juli 
lägst 98-7 0 B i februari. 

Stockholms stads 3V, % lån af 1 8 8 7 : 
högst 91 '<0 % i maj 
lägst 88 '50 i februari. 
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Stockholms intecknings-garanti-aktiebolags 4 % obligationer af 1886 : 
högst 99 '75 % i januari 
lSgst 97.70 B i maj. 

Stockholms intecknings-garanti-aktiebolags 3 ' / 2 ?o obligationer af 1 8 8 7 : 
högst 91H0 % i maj 
lägst 88-60 » i februari. 

Göteborgs stads 3 ' / a % lån: 
högst 91 '25 % i juni—december 
lägst 90 '25 B i febr., mars och april. 

Af de Förenade rikenas vigtigaste produkter infördes till Tyskland enligt 
dess officiella statistik: 

Jern och stål: 

Maskiner: 

Spanmål: 

Lefvande kreatur: 

Färsk frukt: 

Fisk och fiskvaror: 

Sten: 
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Malmer: 

Kalk: 

Som den tyska statistiken för endast en del varor, dä dessa inforas i 
betydande mängd, angifver ursprungslandet, äro förestående siffror af inskränkt 
värde. Några af våra artiklar hafva här rätt god marknad. Piskimporten 
t. ex. är hvarje år i stigande, och de försök, som från norsk sida gjorts med 
frusen kolja, hafva till dels krönts med framgång. 

Importen af lingon var ock under det förflutna året liflig, och artikeln 
betingade i följd af en utmärkt qvalitet goda priser. Dess värre gjorde kolerans 
utbrott stor skada på denna affär. 

Med svenska och norska trävillor hafva äfven i Berlins förorter gjorts 
försök, och det synes ingalunda osannolikt, att man här kunde finna marknad 
för dessa. 

Som bekant torde vara, har Hans Maj:t kejsaren vid Potsdam låtit åt sig 
uppföra en paviljong i ren norsk stil, till hvilken allting tagits från Norge; 
utförandet har till och med skett genom norske tekniker och arbetare. 

Handeln med lefvande boskap är ganska liflig; likväl hafva priserna un
der förra året varit föga lönande. Att erhålla en noggrann uppgift öfver 
huru många kreatur, som kommit särskildt från Sverige, är ytterst svårt, emedan 
den ojemförligt största delen går öfver Danmark och mången gång hitkommer 
såsom dansk boskap. Et t försök att från Norrköping få till stånd en direkt 
förbindelse med Stettin i och för kreatursexport öfvergafs. 

Koleran, som under årets början häftigt uppträdt uti vestra Asien och 
Ryssland, utbredde sig mer och mer mot vester. 

I Tyskland konstaterades de första kolerafallen den 19 augusti. I Ham
burg tog epidemien en mycket hastig och häftig utbredning, till stor del utan 
tvifvel med anledning af stadens mindre gynnsamma dricksvattensförhållanden. 
Redan den 21 augusti visar 83 sjukdomsfall och 22 dödsfall, och de följande 
dagarne stegrades dessa siffror i oroväckande grad, så att den 30 augusti ut
visar det högsta antalet sjukdomsfall, 1,081, och 484 dödsfall. Från denna 
dag visar epidemien en återgång, och den 24 oktober var sedan dess utbrott 
den första dagen utan anmälning om sjukdomsfall. Tillsammans insjuknade i 
Hamburg 17,975 personer, af hvilka 7,611 afledo. 

Utom Hamburg och Altona voro flere orter hemsökta af farsoten, men 
någon egentligen epidemisk karaktär antog sjukdomen icke. I Berlin inträffade 
do första fallen den 30 och 31 augusti. Inalles insjuknade 32 personer och 
afledo 15 i kolera. 7 af dessa hade kommit hitresande från Hamburg, 14 
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tillhörde besättningen på flodbåtarne, och angående nästan alla de andra kunde 
man påvisa, att de stått i beröring med denna befolkning eller begagnat flod
vattnet. 

Man har ock under denna epidemi funnit, att smittan med ojemförligt 
större sannolikhet sprides längs och genom vattendragen än genom samfärdseln 
till lands, der dessutom kontrollen är lättare än på floderna och kanalerna bland 
en befolkning, som till större delen bor ombord på sina båtar och använder 
flodvattnet till dricksvatten. 

Vid årets slut kunde koleraepidemien öfver allt i Tyskland anses hafva 
upphört, ehuru enskilda fall här och hvar inträffat. 

Under innevarande års början har dess värre, såsom genom konsulatets 
rapporter härom framgått, koleran uppträdt flerstädes, trots den alldeles ovan
ligt stränga vintern. Myndigheterna, som särskildt i Berlin och Preussen upp
trädt med synnerlig energi mot sjukdomen, hafva vidtagit alla åtgärder för att 
möta ett sannolikt nytt utbrott af sjukdomen under den varma årstiden. Här
vid vill konsulatet framhålla, att karantänsåtgärder af flera tyska auktoriteter 
icke anses utgöra ett så verksamt skydd mot sjukdomens utbredning som all
männa åsigten hittills varit, hvartill kommer dessas rent ruinerande inflytande 
på handel och samfärdsel. 

Den af Tyskland under 1891 inslagna vägen att medels handelstraktater 
söka bereda tyska produkter marknad och fördelaktiga vilkor har icke öfver-
gifvits. Underhandlingar pågå i flere riktningar, hvilket torde bevisa, att de 
vunna erfarenheterna tala för detta systems framgång. 

Detta gäller äfven lagen om sjelftaxering, som, om den äfven icke kan 
frånkännas brister, dock säkert haft till följd, att de stora förmögenhet erna i 
högre grad än förr varit fallet fått vidkännas en riktigare beskattning. Huru
vida de föreslagna stämpel- och maltskatterna skola uppfylla på dem satta för
hoppningar, är för närvarande svårt att afgöra. Hvad särskildt maltskatten 
angår, torde de mindre bryggerierna hårdt deraf träffas. 

Generalkonsulatet, som officielt hålles öppet mellan kl. 10—1 (landsmän 
mottagas hela dagen till kl. 6 e. m.), har fortfarande sin lokal Bruderstrasse 5. 

Ed. Schmidt. 

Washington den 25 februari 1893. 

(Årsbe rä t t e l s e för 1892.) 

For Landmanden var Aaret ufordelagtigt i dobbelt Henseende; for det 
Förste var Afkastningen ringe, og for det Andet vare Priserne lave. I 1891 
var Forholdet i begge Heoseender omvendt: Hösten var rig og Priserne vare 
höje. En Sammenligning mellem disse to Aar viser altsaa, hvor lidet Land-
brugsprodukternes Priser afhænge af indenlandske Forhold; om det amerikanske 
Marked alene var afgjörende, vilde Prisemes Höjde i de to Aar været det 
omvendte af hvad de nu vare; 1891 med sin rige Produktion vilde have opvist 
lave Priser, og 1892 med sin mangelfulde Höst vilde have givet Farmeren en 
Rrstatning i höjere Priser. I 1891 bragte imidlertid Misvæxten i flere euro-
pæiske Lande de amerikanske Kornpriser til att stige, medens der i 1892 ikke 
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var det samme Behov for amerikansk Kora i Europa. Gjennemsnitsprisen for 
en Bushel Hvede var saaledes for Farmeren kun 63 Cents i 1892, medens 
den i det foregaaende Aar udgjorde 90 Cents; og dog var Afkastningen i 1892 
95 Millioner Bushels ringere. 

Majs og Byg ere ikke i samme Grad som Hvede afhængige af det uden-
landske Marked, og Prisfaldet var saaledes for dem forholdsvis ubetydeligt. 

Fölgende Tabel vil give en sammenlignende Oversigt över det indhöstede 
Kvantum af disse Kornsorter: 

Mængden og Værdien af Husdyrene har i Aarets Löb ikke undergaaet 
nogen væseutlig Förändring; dog maa Undtagelse gjöres med Hensyn till Svin, 
hvis Antal er gaaet ned fra 52 Millioner i 1891 til 46 Millioner under fore
gaaende Aar. 

Af nye Jernbaner byggedes der under Aaret 4,100 Mil mod 4,500 i 
1891, 5,700 i 1890, 5,700 i 1889 og 7,000 i 1888. Som Grund til, at 
Jernbanebygningen ikke synes at holde Skridt med Landets Udvikling og til-
tagende Befolkning angives, at Lovgivningen, saavel Unionens »Inter-State Com-
merce Law» som adskillige Staters Love, i de senere Aar har virket saa for-
ringende paa Jernbaneselskabernes Nettondbytte, at der ikke findes saa stor 
Tilböjelighed, som tidligere, til at anbringe Kapitaler i nye Foretagender. 
Aarets ringe Höst bidrog til, at Udbyttet i 1892 var ufordelagtigt for mange 
Selskaber. 

Produktionen af Stöbejern anslaaes til en Million Ton mere end i 1891, 
da den udgjorde 9 Mill. Aarsagen er at söge i Eftervirkningerne, under de 
sex förste Maaneder, efter det gode Aar 1891; til nye Bygoinger og mekani-
ske Arbejder af alle Slags behövedes der Jern. Senere paa Aaret aftog imid-
Iertid Produktionen paa Grund af de da raadende ugunstige ekonomiske Forhold. 

Kulproduktionen for Aaret anslaaes til 42 Mill. Ton mod 40 Mill. i 1891. 

1891 havde været et usædvanligt Aar for Bomuld, hvoraf der producere-
des 9 Mill. Baller; Prisen faldt ogsaa saa lavt som til 7.3 Cents. Under 
foregaaende Aar var Hösten 2 Mill. Baller ringere, og Prisen gik ved Aarets 
Udgang op til över 9'5 Cents pr ffi. 

Den udenlandske Handel var under Aarets förste sex Maaneder særdeles 
livlig; især var Exporten af Hvede og Bomuld betydelig. Under Aarets sidste 
Halvdel aftog deritnod Udförselen, hvarimod Indförselen, som i Begyndeisen af 
Aaret havde holdt sig paa samme Höjde som i 1891, under de sidste sex 
Maaneder tiltog end mere. 

Værdien af den samlede Import under Aaret anslaaes til 876 Mill. Doll. 
mod 828 i 1891 og 823 i 1890. De toldfrie og de toldbare Artikler for-
dele sig paa dette Belöb med henholdsvis 482 og 394 Mill. Den store Vaerdi 
af den toldfrie Indförsel hidrörer derfra, at saadane Indtægtsartikler som Kaffe, 
The og Sukker ej erlsegge Told. 
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De vjgtigste Indförselsartikler vare: 

Værdien af den samlede Export anslaaes til 923 Mill. Doll. mod 957 i 
1891 og 846 i 1890. Aarsagen til denne TilbagegaDg maa söges i de i 
Forhold til Fjoraaret lavere Bomuld- og Hvedepriser. 

De vigtigste Udföraelsartikler vare: 

Melletu de forskjellige Næringer fordele Exportværdierne sig saaledes: 

Do Lande i Europa, hvortil de störste Kvanta Bomuld udförtes, vare: 
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Hvedeudförselen gik fornemmelig 

Da Handelsbalancen viser en Fordel for de Forenede Stater af henved 
40 Mill. Doll., skulde man ventet, at Guld til et saadant Belöb var bleven 
indfört; dette er dog saa långt fra at bave vseret Tilfældet, at tvertom Guld 
til et Belöb af över 62 Mill. Doll. er bleven udfört. Uagtet de særdeles 
gunstige Konjunkturer under det foregaaende Aar, 1891, udfortes der ogsaa 
da Guld til en Værdi af omtrent 50 Mill. Aarsagen til dette ejendommelige 
Phenoinen paa det ekonomiske Omraade er ikke saa klar, som det kunde for
modes; det paastaaes vistnok, at det er Lovene om Regjeringens tvungne Sölv-
indkjöb, som drive Guldet ud af Landet; de europæiske Ejere af amerikan
ske Aktier og Obligationer formodes att frygte for, at den Tid ikke er fjern, 
da en Guldagio vil blive gjenindfört, og da Unionens Sedler fölgelig kun ville 
blive betalte i Solv. Fra andet Hold paastaaes det imidlertid, at der især 
under den kommende Administration ikke behöves at næres nogen Frygt for 
en Baadan Eventualitet, men at det er Österrige og flere andre Stater, som 
behöve Guld for sine Bankbeboldninger, og som derfor endog til böj Pris lade 
det komme herfra, hvorfra det lettest kan erholdes. — Formodentlig ligger 
den egentlige Förklaring ikke i nogen enkelt af de anförde Aarsager, men i 
dem alle tillsammenlagte. 

I 1893 Åars Budget findes Udgifterne til Pensionerne anslaaede til det 
umaadelige Belöb af 158 Millioner Doll. Fra den 4 Marts 1889, da den nu-
værende Administration övertog Begjeringen, indtil den 1 November 1892 er 
der bleven beviljet 520,665 nye Pensioner; alle disse ere militære Pensioner; 
ikke blott selve Deltagerne i den store Borgerkrig kunne forvente sig Pension, 
saafremt de ikke længer ere arbejdsdygtige, men ogsaa deres Enker og umyn-
dige Börn kunne i de i Lovene specielt angivne Tilfælde erholde Understöttelse. 

Pensionsstyrelsen er et af de störste Embedsværk, som existerer i noget 
Land. Det har ikke mindre end 2,009 Funktionærer, og i 1891 modtog det 
5,400,000 Skrivelser; Antallet afgaaende Skrivelser var i samme Aar 4,300,000. 

Til de Forenede Stater ankom der i 1892 543,000 Emigranter mod 
591,000 i 1891. Formindskelsen hidrörer fra de Hindringer, som lagdes 
ivejen for Invandringen ved de strenge Karantænebestemmelser under forrige 
Efteraar. 

De ankomne Emigranter vare af fölgende Nationaliteter: 



89 

Det störste Antal kom, som sædvanligt, över New-York, hvor der ialt lan-
dede 425,000 Indvandrere; 49,000 kom över Baltimore, 30,000 över Boston 
og 29,000 över Philadelphia. 

De Love, som söge att forhindre Invandringen af alle Personer, som ikke 
ere stærke og arbejdsföre, haandhaves meget strengt, og de udelukkede Emi
granter sendes tilbage med samme Skib, hvormed de kom. 

Der har været megen Tale om ved endnu strengere Lovbestemmelser at 
indskrænke Indvandringen, men de herom fremsatte Forslag have ialfald hid-
indtil ikke fört til noget Resultat. I Unionens vestlige Stater, som endnu ere 
svagt befolkede, deler man ikke de östlige Staters Önske om en Standsning 
eller Indskrænkning af den europæiske Indvandring. 

De Belöb, som gjennem dette Generalkonsulat under Aarets Löb ere blevne 
opkrævede og hjemsendte til Pordel for Svensker eller Nordmænd, udgjöre tilsam-
men Kr. 135,817; beraf sendtes til Sverige Kr. 89,605 og til Norge Kr. 46,212. 

A. Grip. 

Brüssel den 6 februari 1893. 

(Årsberättelse för 1892.) 

Intet vare sig svenskt eller norskt fartyg besökte härvarande hamn, hvilket 
till en del må kunna tillskrifvas den stagnation, som utmärkte affärerna, men 
i ännu högre grad den omständigheten, att Gent, såsom lättare tillgänglig hamn, 
drager skeppsrörelsen till sig. Isynnerhet är träskeppningen dit ganska betydlig. 

Jordbrukaren har haft att glädja sig åt en god sädesskörd, hvaremot fo
derskörden under sistlidet år var knapp, så att en mängd kreatur måste ned-
slagtas. 

Industrien är kraftig, såsom man vet, men konkurrensen stor och prisen 
derför låga. Det oaktadt äro arbetarnes fordringar mycket höga, både i fråga 
om lön och nedsatt arbetstid. Man måste beklaga det ringa omdöme de här
vid lägga i dagen, äfvensom den benägenhet de visa att lyssna till oroliga huf-
vudens framställningar. 

Det stora Kongo-företaget, hvilket äfven i de nordiska länderna följes med 
mycken uppmärksamhet, har onekligen blottat åtskilliga missförhållanden, men 
man kan med säkerhet förutse en förbättring härutinnan, sedan nu regeringen 
på allvar tagit itu med de stora handelskompanierna. 

Svenska värdepapper hafva på sista tiden förekommit allmänt på vår börs. 

G. Brugmann. 
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Köpenhamn den 23 mars 1893. 

(Årsberättelse för 1892.) 

De Förenade rikenas skeppsfart pä distriktet var följande: 

Svenska fartyg: 

Norska fartyg: 

Bruttofrakten utgjorde för: 

Den svenska skeppsfarten fördelar sig pä följande sätt: 
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Nedanstående öfversigt utvisar förhållandet mellan den svenska skeppsfarten 
åren 1891 och 1892: 

Den norska skeppsfarten fördelar sig på följande sätt: 

Nedanstående öfversigt utvisar förhållandet mellan don norska skeppsfarten 
åren 1891 och 1892: 
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Den svenska och norska skeppsfarten på distriktets hamnar fördelar sig på 
följande sätt för ankomna fartyg: 
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Beträffande de vid generalkonsulatet under år 1892 verkstälda mönstrings-
expeditioner må följande siffror anföras: 

från svenska fartyg: 

från norska fartyg: 

eller 116 fler än under år 1 8 9 1 . 

Några hyresbesparingar hafva icke af svenska eller norska sjömän för 
hemsändande inbetalts till generalkonsulatet under 1892. 

De till generalkonsulatet under året ankomna, till sjömän och resande stälda 
bref och paketer uppgingo till 3,608 eller 1,373 mer än 1891 . 

Enligt under året inkomna anmälningar, utgjorde antalet haverister 12 
svenska och 13 norska. 5 af de förra och 7 af de senare bleivo vrak. 

Förteckning öfver de i Danmark etablerade svenska och norska firmor. 
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Importen till Danmark 
af svenska och norska produkter 1892 . 

De vigtigaste införselsartiklarne utgjorde, enligt meddelade uppgifter: 

Från Sverige. 
a) Jern och stål: 

Tackjern. Det förflutna året har icke medfört några väsentligare fluktua
tioner i taekjernspriserna, utan slutade med ungefär samma priser som det 
började. Detta gäller så väl engelskt och skotskt som svenskt tackjern. Van
ligt svenskt, för gjutning afsedt, tackjern kan derför fortfarande noteras till ett 
medelpris af kr. 7 '75 pr 100 kilo cif. här. Emellertid har priset på svenskt 
tackjern varit högst varierande allt efter qvaliteten. Så hafva under årets lopp 
följande priser noterats för nedanstående märken: 

Ext ra grått och hvitt tackjern af märket .43 kr. 11 pr 100 kilo cif. 
För märken, som egna sig för Siemens-Martinstålfabrikationen har noterats 

kr. 7 à 7'60 pr 100 kilo cif här. Förbrukningen af svenskt tackjern är fort
farande ytterst obetydlig på platsen, enär till vanligt gjutgods nästan uteslutande 
användes skotskt och engelskt gjutjern, som ställer sig omkr. 30 à 40 % 
billigare. Frakten för jern från England och Skotland är nämligen icke väsent
ligt högre än från svenska hamnar. För gammalt godt svenskt gjutjern till 
omsmältning kunde blifva god marknad härstädes. Sådan vara skulle betinga 
något högre pris här än nytt engelskt och skotskt jern, som f. n. noteras från 
kr. 4 till kr. 5'80 pr 100 kilo cif här. Men någon egentlig tillförsel deraf 
förekommer ej, antagligen emedan det kan säljas fördelaktigare i Sverige än 
här, hvarest gjutjern inkommer tullfritt. 

Prisskilnaden mellan engelskt och skotskt gjutjern å ena sidan och svenskt 
å den andra är allt för stor för att ens den numera inträdda ångfärjeför-
bindelsen skall kunna åstadkomma ökad afsättning af sistnämnda vara här i 
Danmark. Deremot synas de lättade kommunikationsförhållandena hafva främjat 
införseln af svenskt bearbetade jern; och kommer den ifrågasatta ångfärjeför-
bindelsen mellan Malmö och Köpenhamn till stånd, är en ytterligare stegrad 
import ej osannolik, enär det ställer sig synnerligen beqvämt både för den 
störtre och mindre konsumenten att kunna införskrifva jemförelsevis mindre 
parier , såsom t. ex. en vagnslast (10,000 kilo) åt gången utan omlastning och 
andra extra utgifter. Den fördel, som den tyske producenten under en följd 
af år haft genom att han kunnat föra jernet till konsumenten direkte i samma 
vagn, hvari det inlastats vid produktionsplatsen, skulle då äfveu komma den 
svenske tillverkaren till godo. 
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Stångjern. Priserna härpå, som i slutet af 1891 noterades till omkring 
kr. 15 pr 100 kilo cif, hafva hållit sig temligen oförändrade. För valsadt 
svenskt stångjern voro priserna: 

Jemplåt har ej varit underkastad några fluktuationer. Genomsnitts-
qvalitetema hafva under hela året betalts från kr. 20 till 24 pr 100 kilo cif 
här, allt efter tjockleken, tunnaste plåt dyrast, simplare qvaliteter 2 à 3 kr. 
billigare. Dock torde icke tillförseln af simplare svensk plåt hafva varit 
synnerligen stor. Då nemligen en simplare qvalitet kan användas, inför-
skrifves engelsk eller belgisk vara, som kan erhållas betydligt billigare än 
svensk. 

Stål. Såsom omnämnts i föregående berättelser är det blott svenskt plog
stål (pinnstål), som bar marknad härstädes. Öfriga svenska stålsorter ställa 
sig för dyra i förhållande till tyskt, engelskt och skotskt stål. Plogstålet har 
under hela året varit några proc. billigare än i fjor och noterats kr. 16 à 19 
pr 100 kilo allt efter qvalitet cif här. 

Gjutgods af stål, såsom centrifug-kulor, maskindelar af olika slag och för 
skeppsbyggnader importerats något, men några priser kunna ej uppgifvas, såsom 
rättande sig efter föremålens form, storlek etc. De hafva dock varit högre än 
för tyskt och engelskt fabrikat, enär den svenska varan räknas som absolut 
första klass och alltid föredrages, der priset spelar en underordnad roll. 

Spik. Med hänsyn härtill gäller hvad som meddelades i förra årets redo
görelse. Priset har varit detsamma, kanske dock något till köparens favör, så 
att noteringen vid årets slut ej kan sättas högre än kr. 48 1/2 pr ett par kistor 
svensk spik 3" och 4" cif här. Högsta pris under årets lopp har varit 
kr. 49 . 

b) T r ä v a r o r : 

Vid en jemförelse med föregående år finner man att bjelkar, sparrar, brä
der, plankor samt ved importerats i större mängd under 1892. 

Jemlikt uppgifter från härvarande mäklare, har partipriset å svenska trä
varor, inberäknadt tull, under året noterats: 

Kalmar furubräder: 
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Fyrskurna Piteå furubrädor: 

Pyrskuma Piteå furuplankor: 

Piteå furutimmer, fyrhugget: 

Priserna äro i allmänhet lägre än föregående ár, med undantag för Piteå 
furutimmer. 

c) S p a n m å l : 

d) Lefvande k r e a t u r : 

e) A n d r a l a n d t b r u k s p r o d u k t e r : 

F r å n N o r g e . 
a) Trävaror : 

Timmer, plankor, brä-
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b) Fisk: 

c) Metaller: 

d) Lefvande kreatur: 

e) Spanmål: 

f) Andra landtbruksprodukter: 

Från Danmark utfördes 1892. 

Till Sverige. 
a) Lefvande kreatur: 

b) Spanmål: 

c) Andra landtbruksprodukter: 

Ber. om Handel o. Sjöfart. 7 
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Till Norge. 
a) Lefvande kreatur: 

b) Spanmål: 

c) Andra landtbruksprodukter: 

Danmarks in- och utförsel af landtbruksprodukter 1892. 

I fräga om omalen spanmål är det blott af korn, som Danmark har öfver-
skjutande utförsel, men detta öfverskott har under de senare åren varit af-
tagande. Dess värde var för fem är aedan 6 mill. kr., men uppgår nu till 
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endast hälften. Att rågen figurerar med en öfverskottsutförsel för 1892 af 
4 1/2 mill. S , refererar sig till ett i föregående berättelser omförmäldt förhål
lande. Man forcerade nämligen uppköpen under Rysslands missväxtperiod och 
har nu under det förflutna året sökt göra sig af med de hopade förråden. Det 
betydliga inköpet af majs — 200 mill. © mera än föregående år —, står i 
proportion till införseln 1890. Att år 1891 visade en så påfallande liten in
försel berodde på det årets dåliga skörd, hvaraf en stor del blott kunde finna 
användning i brännerierna och till kreatursfoder, en omständighet, som gjorde 
inköp af majs öfverflödigt. Att Danmark ännu har öfverskjutande export af 
målen spanmål, måste tillskrifvas dess qvarnindustri, hvilken trots utländsk 
konkurrens fortfarande har kunnat skaffa afsättning för sitt hvctemjöl. Denna 
afsättning understiger dock med 10 mill. ffi föregående års. 

Förhållandet mellan in- och utförseln af lefvande djur, animaliska födo
ämnen och andra landtbruksartiklar. 

Exporten af dessa produkter går fortfarande till största delen på England 
och Tyskland, i det 8/9 af utförselsvärdet faller på dessa två länder. Medan 
England köper nästan allt som utföres af smör, fläsk och ägg, är Tyskland, 
sedan det engelska införselförbudet trädde i kraft, den vigtigaste afnämaren af 
boskap. Den stora afsättningen af smör till England har i hög grad främjat 
niargarinfabrikationen i Danmark. Landtmannen säljer största delen af sin 
grädde till mejerierna och blir i stället förbrukare af margarin. Förutom den 
införsel på omkr. 2 mill. '8 , som förestående tabell utvisar, produceras margarin 
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vid 16 fabriker inom landet, af hvilka en finnes i Köpenhamn, 8 pä öarna och 
7 på Jntland. 1891 funnos blott 14 dylika fabriker. Produktionen har vuxit 
frän 1 0 2 mill. "ffi till 12.8 mill. 1È och konsumtionen inom landet uppgår så
lunda i rundt tal till 15 mill. S eller omkr. 7 ' / , % pr individ. Förbrukningen 
liar varit i jemnt stigande och utgjorde åren 1889, 1890 och 1891 resp. 2, 5 
och 6 tt? pr individ. Fabrikationen af margarinost eger blott rum i östiften 
och är jemförelsevis obetydlig. Qvantiteten kan ej uppgifvas, men antages 
uppgå till 270,000 8 . 

Danmarks utförsel till England år 1892 var: 
af lefvande kreatur: 

Oxar och kor 1,670, kalfvar 233 , får 863 och hästar 177 st. 
af animaliska produkter: 

Fläsk och skinkor 76,735,000 % kött, alla slag, 2 ,078,000 <tg, smör 
86,472,000 K, ägg 7,709,000 tjog samt ister og talg 423,000 <$. 

af spanmål: 
Korn 124,400 och hafre 17,465 tunuor. 

Skörden 1892. 

Under det år 1891 kan anses hafva gifvit medelskörd, har 1892 gifvit 
ett ovanligt godt resultat, öfver medelskörd. 

Följande tabell gifver en bild af årets gröda. Talet 100 betecknar 
medelskörd. 

Rågen har gifvit godt utbyte. Väl Sr qvantiteten mindre äu i fjor, men 
qvaliteten har icke lidit så mycket af regnet som föregående år. 

För vårsäden ställer sig resultatet ännu bättre än för vintersäden, och 
detta förhållande är af så mycket större betydelse vid bedömandet af årsgrödans 
värde som vårsäden upptager långt större areal än vintersäden. 

En gröda, hvars värde har betydligt ökats under de senaste åren, är bland
säden, hvilken år 1891 nådde ett värde af 50 proc. högre än hvetet. Då de 
vigtigaste beståndsdelarne i blandsäd äro korn och hafre, plägar denna gröda 
stå i pris niellan de två vårsädsarterna. Sådant var också förhållandet år 1892. 

Äfven höskörden har varit god. Åkerboet har gifvit bästa utbytet, ängs
höet mindre, dock öfver medelskörd, men qvaliteten har icke varit särdeles god, 
isynnerhet i Jutland, för hvilken landsdel denna gröda spelar en så vigtig roll. 
Denna omständighet är så mycket känbarare för Jutland, som höets beskaffenhet 
i denna landsdel jemväl förra året lemnade mycket öfrigt att önska. 

De till kreatursföda afsedda rotfrukterna hafva gifvit sämsta utbytet. 
Oaktadt odlingen deraf starkt tilltagit under de sista 20 åreD, har dock denna 
gröda en jeuiförelsevis mindre betydelse, och årets resultat inverkar icke väsent
ligt på värdet af den samlade skörden. 
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Potatisskörden har varit rikligare än under nägot af de 5 senast före
gående aren. 

Såsom totalomdömé kan sägas att 1892 års skörd varit ovanligt god och 
gäller detta särskildt om de för Danmarks landtbruk vigtigaste faktorerna, näm
ligen de fyra hufvudsädesslagen och blandsäd samt grönfoder och hö. Inberg-
ningeD, särskildt hvad vårsäden beträffar, har försiggått under ogynsamma väder
leksförhållanden, hvartill kommer att arbetskostnaderna stält sig dyra. 

Smörmarknaden 1892. 

Det förflutna året har haft att uppvisa något högre priser än under år 
1 8 9 1 , och genomsnittspriset har varit det högsta sedan 1885 . Men under det 
priserna 1891 stodo högst under årets tre sista månader, hade under 1892 
januari, februari, oktober och november att uppvisa de högsta priserna. Året 
slutade dock med 16 öre lägre än samma tid 1 8 9 1 . 

Året började med högsta noteringen för första klassens smör 114 kronor. 
Men affärerna gingo trögt och mot slutet af januari nedgick priset till 106 
kr. Under loppet af februari blef det mera lif i omsättningen och priset gick 
efter handen upp till 110 kr., på hvilken punkt det höll sig under de två 
första veckorna af mars, då åter en viss stillhet inträdde och priset nedgick 
gradvis till kr. 104 och kr. 96 . I början af april sjönk det ytterligare till 
kr. 88 , höjde sig sedermera småningom till kr. 90 à 94, i början af maj till 
kr. 96, för att längre fram i månaden åter nedgå till kr. 92, kr. 86 och i 
början af juni till kr. 82. Då första sommarsmöret begynte komma i mark
naden, blef priset fastare, på grund af god export och ökad platsförbrukning, 
noteringen höjde sig till kr. 84, der den höll sig till midten af juli, fbrblef 
derefter vid kr. 86 à 88 till midten af augusti, då marknaden åter blef flau 
och priset nedgick till kr. 82. Det billiga priset framkallade dock snart större 
köplust i England och dermed en uppåtgående tendens, som gjorde att noterin
garna mot slutet af september höjde sig till kr. 102. Stigningen fortgick under 
oktober småningom från kr. 105 till kr. 112, dervid priset blef stående under 
första veckan af november. Den ytterligare stigning, som mänga hade väntat, 
uteblef emellertid. Den engelska marknaden blef flau och priset gick ned till 
kr. 106, hvilken notering fortfor oförändrad i 6 veckor, med trög omsättning. 
Först sedan priset under näst sista veckan af december nedgått till kr. 98 , 
antog marknaden en fastare karakter. Den liflighet i smöraffärerna, som karakte
riserat september och oktober, gjorde att de konkurrerande uppköparne af 
mejeriernas produktion dretvo upp priserna, men den stagnation, som inträdde 
under november och december, och hvarunder det visade sig, att de här betalda 
priserna icke stodo i sund proportion till den engelska marknadens priser, gjorde 
att exporten icke kunde blifva lönande. Då härtill kom arbetsinställelse på 
olika orter, konkurrens med främmande smör, specielt från Australien och Nya 
Zeeland, samt flera större fallissement inom smörbranschen i England och Skotland, 
var det helt naturligt, att affärerna skulle blifva förlustbringande för många i 
smörhandeln intresse. 

Af sekunda herrgårdssmör och mellanvara exporterades något. Största 
delen åtgick till förbrukning på platsen och utgjordes, förutom af dansk och 
svensk vara, hufvudsakligen af finskt och ryskt mejerismör. 

Tillförseln af danskt bondsmör var, liksom under de närmast föregående 
åren, ytterst ringa och ersattes hufvudsakligen af finskt, ryskt och galiziskt 
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smör. Priserna fluktuerade mellan 60 och 80 öre pr U. Af ordinärt amerikanskt 
smör infördes under året blott ett mindre qvantijm, enär priserna dera under 
året stälde sig för höga. 

Fraktmarknaden. 
Om frakterna till och från Danmark under år 1892 är icke mycket att 

nämna, då nästan hela sjötrafiken på detta land ombesörjes af tour-ångbåtarne, 
och den del af importen, hvari segelfartygen och vanliga fraktångare deltaga, 
är inskränkt till hufvudsakligen kol och trä. Danmark hade åren 1891 och 
1892 god skörd, och i den mån denna är större eller mindre, stiger eller af-
tager importen af kli och andra foderämnen. Denna slags import, som under 
dåliga skördeår använder en mängd fartyg, var under 1892 af ringa betydenhet. 

På våren betaltes i frakt för korn 1 sh. 3 d. pr quarter till Hull. Senare 
på året förekommo nästan inga sådana befraktningar. För trä till Danmark 
från sydliga Botniska hamnar betingades rmk 22 à 25 pr std, och vid dessa 
siffror höllo sig frakterna hela sommaren. 

För kol till Danmark betaltes 4 sh. 9 d. à 6 sh. pr ton med ångfartyg, 
allt efter årstiden. 

Danmarks storsjöfiske. 
Af fiskerirapporterna för Nordsjön och Skagerack framgår, att det danska 

fisket i dessa farvatten på sista tiden utvecklat sig till ett inbringande storsjö
fiske. Orsaken härtill kan hufvudsakligen sökas i den omständigheten, att de 
kuttrar, som nu utsändas på detta fiske (förnämligast från Fredrikshavn), äro 
betydligt större än förut och försedda med fingspel till upphåfning af vadarna. 
Fartygens ökade storlek gör det möjligt för fiskarena att hålla sjön uoder om
ständigheter, då de förr voro tvungna att söka hanm. Besättningen har det 
bättre ombord och lär sig efter hand betrakta fartyget som ett andra hem, der 
de gerna dröja sä länge som möjligt för att öka utbytet. 

Vid slutet af finansåret 1 8 9 0 — 1 8 9 1 utrustades i Fredrikshavn 5 större 
kuttrar, alla bestämda för fiske under Island. Två af dessa kuttrar hafva, 
oaktadt den dåliga kommunikationen med kontinenten, som gjorde att fisken 
icke kunde levereras till de stora fiskmarknaderna i färskt tillstånd, gifvit ett 
nettoutbyte af 10 proc. Man gjorde emellertid ett försök att med förhyrdt 
ångfartyg öfvcrföra fisken till England och Holland och kom dervid till den 
erfarenheten att det, till och med vid användning af en långsamt gående ångare, 
var möjligt att bringa den ispackade fisken i friskt tillstånd till den holländska 
marknaden 10 dagar efter afgängen från Island. 

Man inhemtar vidare af fiskeriberättelsen för finansåret 1 8 9 1 — 1 8 9 2 , att 
det uu träffats en öfverenskommelse mellan rederierna för de Fredrikshavnska 
kuttrarna och styrelsen för danska »Damp Trawling Actieselskab Dan» om att 
gemensamt drifva fiske under Island och att befrakta en snabbgående ångare 
för att transportera den färska fisken till de stora fiskmarknaderna. Om detta 
genomföres, komma 3 ångfartyg och 5 större segelkuttrar från Danmark att 
till våren idka fiske under Island. Det uttalas från många håll den önskan, 
att man från dansk sida, eventuelt i förening med isländarne, måtte gripa sig 
kraftigare an med Islandsfisket på alla områden, ett fiske, som säges erbjuda 
betydliga ehancer. 
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Öfversigt af genomsnittspriset å första klassens smör för hvarje månad under de sista 21 åren: 
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Fisket på Jutlands vestkust under aret har gifvit en vinst af tillsammans 
595,633 kr. förutom omkring 100,000 kr. för fångsten med två trawl-ång-
fartyg. Den danska fiskeflottan i Nordsjön utgjorde år 1891 inalles 521 in
registrerade farkoster med nettotonnage af tillsammans 5 ,219 ' / , ton. Ökningen 
under 1892 har utgjort 52 farkoster om 8 2 1 ' / , ton; afgången 18 fartyg med 
175 V, tons drägtighet. 

Omsättningen på Köpenhamns börs af svenska och norska värdepapper har 
under året varit jemfbrelsevis ringa. Kurserna hafva »tält sig på följande sätt: 

I norska hypotekskassans 4 % obligationer af 1884 och 1885 hafva icke 
några affärer gjorts under året, oaktadt de noterats 2 gånger i veckan. 

Allmän återblick. 
Under år 1892 har den för landtbruket så vigtiga och svårlösta frågan 

om produkternas, afsättning till lönande priser än ytterligare tillspetsats. Detta 
gäller i synnerhet spanmålspriserna. Den stegring deri, som möjliggjorde en 
realisation af 1891 års produktion till relativt godt resultat, var endast öfver-
gående. Innan skörden 1892 kom under tak, voro priserna nere på den låga 
punkt, som karakteriserat de senaste åren allt ifrån medlet af 1880-talet. 
I synnerhet fick man erfara detta i do trakter, der hvete och maltkorn utgöra 
hufvudutsädet. Men äfven i öfriga delar af landet måste det kännas som en 
väsentlig förlust, när spanmål icke kunde säljas till någorlunda lönande priser 
i förhållande till produktionskostnaden. Den mer än vanligt, så väl qvantitativt 
som qvalitativt, goda spanmålsskörden öfver hela landet reducerades derför så 
till sitt värde, att landtbrukarens vinst derpå nästan helt och hållet försvann. 

Men äfven i ett annat afseende hafva afsättningsförbållandena under år 
1892 medfört väsentliga missräkningar, nämligen med afseende å utförseln af 
hornboskap och får. Den 4 februari utfärdades i England förbud mot införsel 
af nämnda slags djur på grund af misstanke att några den 28 januari från 
Esbjerg utförda nötkreatur skulle hafva varit angripna af mul- och klöfsjuka. 
Sjukdomen fans den gången icke i Danmark, och man hoppades att förbudet 
skulle komma att upphäfvas. Men i mars utfärdades i England det allmänna 
förbudet mot införsel af lefvande boskap från hela kontinenten, och nu åter
stod endast hoppet om en systemförändring i den engelska politiken. Jus t då 
denna förändring inträffade, i oktober månad, utbröt emellertid verklig mul-
och klöfsjuka på Seland, och då denna spred sig till olika delar af landet, till
intetgjordes hvarje förhoppning om förbudets upphäfvande, intill dess sjukdomen 
åter kunde anses hafva fullständigt upphört. 

Stängningen af den engelska marknaden för dansk boskap har dock under 
det sistförflutna året utöfvat ett mindre känbart inflytande på afsättningen, än 
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fallet skulle hafva varit några få år tidigare. Kreatursexporten har nämligen 
sedan åren 1890 och 1891 sökt sig väg till Tyskland. Detta lands marknad 
står ännu öppen och synes foitfarande kunna mottaga Danmarks öfverskott af 
hornboskap, som dock tills vidare icke får föras genom Schleswig-Holstein, utan 
måste gå sjöledes. 

Hvad fårexporten beträffar, var afsättningen på England af större betydelse, 
och det kommer att bero på utvecklingen af den i Esbjerg påbörjade industrien 
att sända slagtade får till England, om fårkreatursafveln skall kunna hållas på 
sin nuvarande ståndpunkt. Enligt inhemtade upplysningar hade i medlet af 
december från Esbjerg till London ankommit omkring 5,000 slagtade får. De 
priser, som derför erhållitB, anses så tillfredsställande, att förlusten vid att 
sända kött i stället för lefvande djur befinnes mindre än man i början före-
stälde sig. Men det har också lyckats att öfverföra varan i ett mycket godt 
skick. Dess vigt vid framkomsten har visat sig uppgå i genomsnitt till något 
mer än 52 % af den lefvande vigten. De i London erhållna priserna hafva 
varierat från 2 sh. 8 d. till 3 sh. 10 d. pr stone. Skinnen hafva betingat 
ett medelpris af 4 sh. 9 d. pr st. med qvarsittande ull, klippta eller half-
klippta skinn 1 till 3 sh. Affallet har inbringat från 11 d. till 1 sh. 2 d. 
och talgen 15 öre pr pund. Förlusten vid att sända djuren i slagtadt tillstånd 
synes knappast hafva uppgått till mer än 1 à 1 1/2 öre pr pund lefvande vigt. 

Under ofvan anförda förhållanden synes emellertid ladugårdsskötseln mer 
än någonsin förut egnad att utgöra hufvuduppgiften för den danske landt-
brukaren. Denna näring har också under sista tiden tagit ett sådant uppsving, 
att redan år 1891 visar en öfverskottsutförsel af smör, fläsk och lefvande svin-
kreatur till ett värde af 105 mill. kronor. 

För att om möjligt utvidga området för afyttring af danska kreatur och 
landtbruksprodukter utsände danske Indenrigsministern i sistlidne april manad 
två statskonsulenter till Belgien och Frankrike. Af deras reseberättelse fram
går att danska fár icke anses passande för Parisermarknaden. Deremot synes 
det icke vara omöjligt att bringa till stånd en dylik export till norra Frank
rike med Dunkerque som lossningsort. Icke heller för Belgien skulle de danska 
fåren egna sig, men dansk nötboskap kunde möjligen der upptaga konkurrensen 
med den holländska. Utförseln af hornboskap till Frankrike anses näppeligen 
komma att bära sig, enär landet på det hela taget kan frambringa tillräckligt 
deraf for eget behof och i vissa trakter till och med något mera. Till Pariser
marknaden föres nästan ingen främmande boskap. 

Lika så ogynsamt ställa sig förhållandena med hänsyn till svinkreatur, 
hvaraf båda länderna producera mer än det egna behofvet. 

Af ladugårdsprodukter kunde endast ifrågasättas smör till Paris, och detta 
blott under den förutsättning att man lyckades bereda en vara, som folie kon
sumenten i smaken. 

Lagstiftningen. Det nu tilländalupna året har varit mer fruktbringande 
på detta område än något af de närmast föregående. Bland antagna lagar må 
företrädesvis omnämnas följande: 

Sjölagen, hvilken stadfästes den 1 april och träder i kraft den 1 januari 
1 8 9 3 . 

Lag angående upprättandet af sjörätter utanför Köpenhamn samt om sjö
förklaringar och sjöförhör af den 12 april. Lagen innehåller bestämmelser 
angående organiserandet af sjörätter med icke-jurister såsom bisittare i alla civil
rättsliga saker äfvensom i sådana kriminella saker, som angå i sjölagen om-
handlade förhållanden eller lotsväsendet. De civila målen kunna dock behandlas 
och afdömas vid de allmänna domstolarne, då parterna derom enas. Amt-
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männen tillsätta sjörättsledamöterna, hvar för sitt amt, och gäller uppdraget för 
4 är. Lagen träder i kraft den 1 januari 1893 . 

Lag angående registrering af danska fartyg m. m. Träder i kraft den 
1 januari 1894. 

Lag ont sjönäringen, stadfäst den 25 mars. Rät t att föra danskt far
tyg betingas af att vederbörande förvärfvat betyg som »Sætteskipper» eller 
»Skibsfbrer» samt, då fråga är om befäl på ntvandrarefartyg i fart på främ
mande verldsdel, af den »udvidede Styrmandsexamen» eller afgångsexamen från 
sjökrigsskolan. Träder i kraft den 1 maj 1893 . 

Lag om förhyringsagenter m. m. af den 12 april. 
Inga andra än de af Indenrigsministern särskildt tillsatta »Förhyrings

agenter», hvilka skola vara af dansk nationalitet och minst 3 till antalet, få 
egna sig åt denna verksamhet. Dock kan vederbörande redare använda fartygets 
befäl eller sina fast anstälda kontorsbiträden till att anskaffa sjöfolk eller upp
träda som förmedlare vid förhyringen. 

Lag om styrmans-examen m. m. af den 30 mars. Träder i kraft den 1 
maj 1893. 

Lag om examen för maskinister af den 30 mars. Träder i kraft den 1 
april 1893 . 

Lag angående af staten erkända sjukkassor af den 12 april. Genom denna 
lag tillsammans med den förra året utfärdade lagen om ålderdomsförsörjning har 
staten tagit ett mycket betydande steg framåt mot lösningen af vår tids sociala 
uppgifter. Genom att underkasta sig de af staten uppstälda vilkor för erkän
nande från dess sida såsom sådan berättigas sjukkassan att erhålla propor-
tionerlig andel i det af staten för sådana kassor anslagna årliga belopp af 
500,000 kronor. 

Bland lagförslag, som föreligga till afgörande, märkas: 
Lag om tillägg till lagen af den 29 december 1857 angående smitto-

samma sjukdomar hos husdjuren, hvarigenom förut meddelade bestämmelser an
gående rätt för offentlig myndighet att vid vissa sjukdomar låta nedslagta hus
djur utvidgas till att gälla äfven mul- och klöfsjukan. Förslag i detta ämne 
har upprepade gånger framlagts för riksdagen utan att man lyckats genomföra 
saken, detta beroende hufvudsakligen derpå, att man icke kunnat enas om stor
leken af den ersättning, som i forekommande fall borde utgå till vederbörande 
kreatursegare samt huruvida statskassan borde utreda hela ersättningssumman. 

Lag om statsunderstöd till bekämpande of tuberkulos hos hornboskap. Ge
nom de försök man under de senaste åren företagit för att vinna erfarenhet 
med hänsyn till tuberkulinets egenskaper har man, såsom det framhålles i mo
tiveringen till lagförslaget, konstaterat, a t t detta preparat är af stor betydelse 
för diagnosen, så till vida att man i de flesta fall derigenom kan komma till 
bestämd uppfattning, huruvida ett djur är lidande af tuberkulos eller icke. För 
bestridande af de härmed uppstående kostnader föreslås ett statsanslag till be
lopp af 50,000 kronor om året för att understödja kreatursegare, som önska 
använda tuberkulin. 

Lag om konsulatafgifternas höjande. 
Den år 1888 antagna lagen om nedsättning af konsulatafgifterna hade till 

följd att konsulernas intägter snart nedgingo med /»• Samtidigt med denna 
minskning i inkomster hafva emellertid ständigt allt större kraf stälts på konsu
lernas verksamhet icke blott från allmänhetens utan äfven frän lagstiftarens sida. 
Då det under sådana omständigheter visat sig nödvändigt att något förbättra 
konsulernas vilkor, har man ansett ändamålet lämpligast kunna ernås genom en 
mindre höjning af konsulatafgiften. Det vid nu församlade riksdag i sådant 
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afseende framlagda lagförslag går ut på att »danskt handelsfartyg, som anlöper 
hamn, der dansk konsul eller vicekonsul finnes anstäld, skall i konsulatafgift 
för hvarje nettoregisterton erlägga 5 öre för intagen last och lika mycket för 
lossning. Segelfartyg af hvilken drägtighet som helst och ångfartyg under 200 
reg. ton i fart mellan hamnar, som äro belägna öster om en linie dragen från 
Texel till Lindesnæs och vester om en linie dragen från Riigenwalde till Kal
mar, betala blott hälften; dock att den afgift, som hvarje gång skall betalas, 
icke må understiga 2 kr. pr fartyg». Regeringen åberopar till stöd för sitt 
förslag de rätt betydliga offer staten under de senaste åren bragt den danska 
utrikesskeppsfarten äfvensom den bestämmelsen att, samtidigt med frihamnens 
öppnande, den i Köpenhamn utgående skeppsafgiften skall helt ocb hållet samt 
hamnafgiften till största delen bortfalla, hvilken lättnad för den danska sjö
farten anslås till omkring 6- à 700,000 kronor. Det mottagande, som förslaget 
rönte vid den första behandlingen i Folketinget den 14 december, bådade dock 
icke godt för dess kommande öde. Deremot visade sig under diskussionen sym-
partierna vara ganska lifliga för anställande af ett antal fast lönade danske 
konsuler på de vigtigaste handelsplatserna i utlandet; och torde denna fråga 
under riksdagens lopp komma att blifva föremål för allvarligare öfvervägande. 

Lagförslag om åtgärder mot asiatisk kolera. Under det lagen af den 2 
juli 1880 blott föreskrifver läkarebesigtning med afseende å fartyg, som komma 
frän kolerasmittad ort, bestämdes genom lagen af den 30 mars 1885 att äfven 
karantän, intill 10 dagar, kunde ifrågakomma för fartyg, kommande från dylik 
ort, hvaremot beträffande landgränsen fortfarande endast läkarebeáigtning af de 
resande var föreskrifven. Då koleran under sistförfiutna augusti månad utbröt 
i Hamburg, blefvo bestämmelserna i förstnämnda lag satta i kraft dels vid 
landgränsen, dels ock gent emot fartyg kommande från vissa tyska hamnar vid 
Östersjön, under det karantän påbjöds mot fartyg kommande från Elben. Sjuk
domens hastiga utbredning och specielt hänsynen för Sverige med dess förord
ning om en observationskarantän af 48 timmar föranledde anordnandet af dylik 
karantän vid Gjedser och Korsör. Men bealutet härom måste med nödvändig
het framkalla frågan om förhållandet vid landgränsen, och genom en provisorisk 
lag af den 1 september bemyndigades justitieministeriet att låta spärra densamma. 
Det nu föreliggande lagförslaget innefattar en hemställan om definitivt bemyn
digande för regeringen att afspärra landgränsen intill dess karantän kan åväga
bringas samt uppställer vidare frågan huru denna skall komma till stånd och 
ifrågasätter derjemte bestämmelse derom att resande, som ieke varit uuder-
kastade karantän eller endast undergått ofullständig sådan, skola under en tid 
af 5 dagar stå under uppsigt af läkare. 

Ölskatten. Sedan lagen om ölskatt m. m. af den 1 april 1891 från och 
med den 1 oktober samma år varit gällande, föreligger nu Geoeraldirektoratets 
för skatteväsendet berättelse för det första driftsåret. Af denna berättelse 
synes framgå, att Jagen i det stora heia motsvarat de förhoppningar man satte 
till den, och det har hittills icke visat sig, att någon af lagens bestämmelser 
kunnat eluderas till förfång för statskassan. Skattegränsen, 2.25 % alkohol-
halt, har befunnits väl vald, i det alla underjästa ölsorter äfvensom porter och 
ale äro betydligt öfver denna gräns och de starkare och bättre hvit-ölsorterna 
blott sällan närma sig densamma. Under de förhandlingar på riksdagen, som 
föregingo lagens antagande, fäldes det yttrande, att den skulle kunna kringgås 
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derigenom att nan tillverkade skattefritt öl med det bayerska ölets egenskaper. 
Försök i sådant afseende hafva visserligen gjorts, men resultatet blef Öl af 
sådan beskaffenhet, att det måste förkastas. Af skattepligtigt öl bar inom lan
det förbrukats 477,976 tunnor, hvarför erlagts skatt med 3,345,832 kr. 31 
öre. Enligt uppgifter från bryggerierna kan försäljningen under närmast före
gående driftsår (1 okt. 1890—30 sept. 1891) antagas hafva uppgått till 
618,361 tunnor, så att lagen om ölskatt synes hafva åstadkommit en nedgång 
af omkring 20 % i försäljningen af skattepligtigt öl. Samtidigt med att för
brukningen af det mera alkoholhaltiga ölet sålunda aftagit, har förbrukningen 
af bränvin visat stark tillväxt. Jemför man nämligen perioden 1 okt. 1891— 
30 sept. 1892 med föregående period faller på den förstnämnda en förbruk
ning af omkring 33,200,000 potter (1 pot = 09661 liter) 8 gr. bränvin och 
på den sistnämnda omkring 30,400,000 potter, alltså under den förra en ökad 
förbrukning af omkring 2,800,000 potter. Att denna stigning i bränvinskon-
sumtionen kommer att ytterligare tilltaga, då ölskatten fir 1895 höjes från dess 
nuvarande belopp 7 kr. pr t:a till 10 kr., förefaller icke osannolikt. 

Danmarks deltagande i Chicagoutställningen. Till den internationella ut
ställning som under nästinstundande sommar kommer att ega rum i Chicago 
har Danmark efter sina förhållanden rustat sig på bästa sätt. För att under
stödja den danska industriens deltagande deri har riksdagen beviljat en summa 
af 250,000 kr. Genom att, omedelbart efter det beslutet om Danmarks del
tagande var fattadt, sända en kommissarie till Chicago, har man lyckats att 
för ändamålet få sig anvisad en plats, så välbelägen som man öfverhufvud 
kunnat önska, och förhoppningarna om att värdigt kunna upptaga kampen med 
det öfriga Europas länder ställa sig derför särdeles ljusa. 

Helsotillståndet. Året 1892 har utmärkt sig för en mindre vanlig sjuk
lighet både bland menniskor och husdjur. Man lyckades visserligen denna 
gång att undgå den hotande kolerasjukdomen, men de epidemiska sjukdoms
fallen (hufvudsakligen influensa) hvilka, enligt stadsläkarens i Köpenhamn års
berättelse, under 1891 uppgingo till 209 pr 1,000, den högsta siffran under 
de sista 15 åren, upprepades äfren under de första månaderna af 1892 med 
stark dödlighet. Den först i oktober uppträdande tnul- och klöfsjukan, fortfar 
ännu, om ock med någon tillbakagång och med en afgjordt mild karaktcr. Be
träffande sjukdomens orsak har man anledning antaga att smittan kan hafva ut-
bredts genom klisäckar. 

Generalkonsulatets lokal är fortfarande i huset n:o 24 Lille Strandstræde 
och kontorstiden kl. 10—3. 

A. R. Landström, 
t. f. generalkonsul. 
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Riga den 31 mars 1893. 

(Årsberättelse för 1892.) 

De Förenade rikenas skeppsfart år 1892 på Riga distrikt var följande: 

Svenska fartyg: 

Norska fartyg: 
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Bruttofrakterna utgjorde för: 

För de fem senaste åren, 1 8 8 8 — 1 8 9 2 , utgjorde bruttofrakterna i medeltal 
för svenska fartyg kr. 1,466,892 oeb för norska fartyg kr. 1 ,238 ,208; utvi
sande således 1892 års fraktbelopp en betydlig minskning mot medelsiffran för 
berörda fem år. 

Sveriges och Norges sammanlagda sjöfart på Riga distrikt har under nyss 
omförmälda fena år enligt nedanstående tabell utgjort: 

De Förenade rikenas skeppsfart på Riga distrikt år 1892 företer, i jem-
förelse med föregående år 1891 , en minskning i antal af 240 fartyg och i 
drägtighet af 53,767 ton. Den svenska skeppsfarten minskades med 220 far
tyg och 51,429 ton samt den norska med 20 fartyg och 2,338 ton. Följ
derna af 1891 års missväxt och de på grund deraf utfärdade utförselsförbuden 
verkade i hög grad förlamande på sjöfarten, och ehuru förhoppningar hystes 
att, med berörda utförselsförbuds successiva upphäfvande, en förbättring i frakt-
marknaden skulle komma att ega rum, hafva dessa förhoppningar dock icke 
förverkligats, måhända till följd deraf, att äfven år 1892 vissa delar af Ryss
land träffats af missväxt eller åtminstone erhållit en mindre god skörd. Sist
lidna års skeppsfart med de Förenade rikenas fartyg understiger medelsiffran 
för de fem åren 1888 — 1892, eller 737 fartyg otn 189,592 ton, med 297 
fartyg och 59,841 ton. Den svenska skeppsfarten visar, i jemförelse med de 
fem årens medelsiffror, en minskning af 229 fartyg och 52,357 ton samt den 
norska en minskning af 68 fartyg och 7,484 ton. 
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Vid konsulatet verkstäldes på- o. afmönstringar af sjöfolk till följande antal: 

För två svenska sjömän hafva år 1892 sjömansinvisningar blifvit utfärdade. 

Under år 1892 hafva till konsulatet ankommit 1,540 till svenska och 
norska sjöfarande adresserade bref, oberäknadt de till fartygsbefälhafvare af-
låtna telegram. 

Konsulatets kontorslokal är fortfarande i huset n:o 1 Grosse Küterstrasse 
och kontorstiden alla helgfria dagar kl. 1 0 — 4 . 

Rörande sjöfarten i dess helhet och den del de Förenade rikenas fartyg 
i densamma tagit må här meddelas, att till de hamnar inom distriktet, hvarest 
svenska och norska konsulattjenstemän äro anstälde, under år 1892 ankommit 
2,539 fartyg om 1,257,035 tons drägtighet, nämligen 531 engelska om 411 ,512 
ton, 636 tyska om 300,026 ton, 487 danska om 268,038 ton, 389 ryska om 
119,178 ton, 273 svenska om 73,081 ton, 167 norska om 56.670 ton, 48 
nederländska om 21,756 ton, 2 nordamerikanska om 4,624 ton, 4 franska om 
920 ton, 1 österrikiskt om 796 ton och 1 italienskt om 434 ton. 

De Förenade rikenas fartyg deltogo i fraktfarten på Riga distrikt livad 
angår antalet med 17.33 % och i afseende å drägtigheten med 10.32 % af 
samtliga hit anlända fartygs antal och drägtighet. De svenska fartygens antal 
och drägtighet utgjorde resp. 10'7 5 % och 5'81 % samt de norska fartygens 
resp. 6-58 % och 4 '51 % af samtliga de anlända fartygens antal och dräg
tighet. 

Jemförd med sjöfarten på distriktet år 1891 , företer 1892 Srs sjöfart en 
minskning i hit anlända fartygs antal af 938 och drägtighet af 299,480 ton. 
Jemförd åter med medelsiffran för åren 1888—1892 , eller 3,550 fartyg om 
1,590,962 ton, företer 1892 års sjöfart en minskning af 1,011 fartyg och 
333,927 ton. 

Från Sverige ankommo år 1892 till distriktet med last 89 svenska fartyg 
om 20 ,203 ton mot 115 fartyg om 25,402 ton ár 1891 samt 135 fartyg om 
29,594 ton år 1 8 9 0 ; hvarjemte frän Sverige förstnämnda år ankommo med 
ast 3 norska fartyg om 614 ton. 

Till Sverige utklarerades år 1892 med last 95 svenska fartyg om 23,611 
ton mot 204 fartyg om 47.874 ton är 1891 och 333 fartyg om 78,188 ton 
år 1 8 9 0 ; hvarjemte år 1892 till Sverige afgingo med last 9 norska fartyg 
om 2,192 ton. 

Någon regulier ångbåtsförbindelse mellan Sverige och någon af distriktets 
hamnar har under år 1892 icke egt rum. 

Från Norge ankommo år 1892 till distriktet med last 58 norska fartyg 
om 11,812 ton mot 27 fartyg om 5,816 ton år 1891 och 29 fartyg om 
4,900 ton år 1890. Dessutom inklarerades förstnämnda år med last frän 
Norge 6 svenska fartyg om 1,228 ton. 

Till Norge utklarerades år 1892 med last 5 norska fartyg om 1,065 ton 
mot 41 fartyg om 11,010 ton år 1891 och 23 fartyg om 5,168 ton år 1890. 
Derjemte afgingo år 1892 med last till Norge 8 svenska fartyg om 2,159 ton. 
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Af de till distriktet med last ankomna svenska och norska fartyg hafva 
medförts följande varor, nämligen: 

af svenska fartyg: 

samt af norska fartyg: 

Från hamnar i Livland och Kurland åter utfördes: 

med svenska fartyg: 

samt med norska fartyg: 
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Från nedannämnda främmande länder ankommo år 1892 svenska och 
norska fartyg med last till följande antal, nämligen från 

Med last åter afgingo svenska och norska fartyg till följande främmande 
länder, nämligen till: 

Vid utskeppning af nedan angifna varor hafva följande fraktnoteringar år 
1892 egt rum: 

Bräder och plankor pro standard: 

Bjelkar pro load: 

Latlmood pro famn: 

Aspvirke pro kubikfot: 

Ber. om Handel o. Sjöfart. 8 
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Pipstaf pro mille: 

Råg pro 2,000 kilogram: 

Kli pro 2,000 kilogram: 

Hampa pro last: 

Linfrö pro 2,000 kilogram: 

Oljekakor pro 2,000 kilogram: 

Bergolja pro fat: 

De afgiftor, som i de under Riga hörande hamnar, i hvilka svenske och 
norske konsulattjenstemän finnas anstälde, utgöras af dit ankommande och der-
ifrån afgåeude fartyg, äro följande: 

i R i g a : 

Afgifter till förmån för offentliga inrättningar: 

pro last om 2 ton: lastafgift till kronan 10 kop., lastpenniDgar till sta
den 23 kop., strömfördjupningsafgifter 20 kop., hälften vid inkommandet, hälf
ten vid utgåendet, och hospitalsafgift 1 kop.: 

för fartyg efter djupgåendet: lotspenningar för fartyg till och med 15 
fots djupgående från ruh. 12 '50 till rub. 24 samt för hvarje half fot utöfver 
15 fot rub. 2 ; 

pro ton af fartygets drägtighet: ballastpenningar 9 kop.. 

Afgifter till förman för enskilda personer: 

för inkommande fartyg 2 % kommission af fraktbeloppet, och adresspen
ningar pro effektivt intagen last 20 kop.; 
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för utgående fartyg 2 % kommission af i Riga slutad frakt samt adress
penningar pro effektivt intagen last 20 kop. ; 

klaroringsafgift pro effektivt intagen last 10 kop.; 2 % kommission å alla 
kontanta förskott samt 1/4 vexelstämpel och courtage. 

Derest ett i utlandet afslutadt certeparti eller konossement för adressaten 
afkortar de inkomster, på hvilka denne enligt Riga-usanser kan göra anspråk, 
eger adressaten att derför hälla sig skadeslös, icke hos fartygsbefiilhafvaren, utan 
hos den utländske befraktaren. 

Libau: 

Afgifter till förmån för offentliga inrättningar: 

pro last om 2 ton: lastafgift till kronan 10 kop., lastpenningar till staden 
23 kop., ballastpenningar 10 kop. och bidrag till räddningsväsendet 1 kop.; 

pro fot af fartygets djupgående: lotspenningar 70 kop.; 
pro registerton: bidrag till muddringsarbeten 2 kop.; 
pro fartyg: kokhusafgift, en gång för år rub. 10, för anbringande och 

borttagande af ställning rub. 2, bidrag till underhåll åt kajmästaren rub. 1 
och för kajens rengöring rub. 1, fattigpenningar 50 kop., bropenningar då bro 
passeras rub. 2 '50, samt för inbogsering, der sådan eger rum, rub. 25. 

Afgifter till förmån för enskilda personer: 

för inkommande fartyg: 1 % kommission för inkassering af inkommande 
frakt och adresspenningar pro lossad last 40 kop.; 

för utgående fartyg: 2 % kommission å utgående frakt, derest icke af-
lastare och adressat äro samma person, i hvilket fall denna kommission icke 
beräknas, samt adresspenningar pro intagen last; 

klaroringsafgift: för fartyg öfver 40 mätta last om 2 ton rub. 17'60 och 
för fartyg derunder rub. 1 4 ' 2 0 ; 

2 %' provision å fraktförskott samt assuranspremie för fraktförskott. 
Perest ett i utlandet afslutadt certeparti förklarar ett fartyg fritt från all 

slags adress i Libau, skola adresspenningarne ändock erläggas, så vida ej last
emottagaren eller aflastaren ingått på en sådan bestämmelse. Har åter skrift
lig öfverenskommelse träffats om erläggande af adresspenningar till annat belopp 
än ofvannämnda af 40 kop., så har lasteniottagaren eller aflastaren rätt att be
räkna antingen det öfverenskomna eller det genom usanserna bestående beloppet, 
men icke båda beloppen. 

Pernau: 

Afgifter till förmån för offentliga inrättningar: 

pro last om 2 ton: lastafgift till kronan 10 kop., lastpenningar till sta
den 22 kop., lotspenningar 10 kop. ; 

accidentier till tullverket pro fartyg rub. 3 0 ; 
andra umgälder till kronan, såsom fyrpenningar, fattigafgift, pass och 

kansligebyr, utgöras enligt särskilda tabeller i mån af fartygets storlek samt allt 
efter som fartygen sä väl vid in- som utgåendet inneliafva last eller de vid 
ettdera eller båda af dessa tillfällen äro barlastade. Ifrågavarande umgälder 
uppgå t. ex. för ett fartyg om 200 reg.-ton, som inkommer i barlast och ut
går med last, till rub. 65 .30 ; 

pro fartyg: bropenningar 58 kop., brons öppnande rub. 15, förhalning af 
fartyg hvarje gång rub. 1, barnhusafgift rub. 2 ; 

pro barlastton = 4 registerton barlastpenningar 55 kop. 
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Afgifter till förmån för enskilda personer: 

för inkommande fartyg: 2 % kommission å inkommande frakt, och adress-
penningar för stenkol, jern och salt 10 kop. pro ton, sill 2 kop. pro tunna, 
takpannor 25 kop. pro mille, tegel 15 kop. pro mille, bergolja 3 kop. pro fat, 
superfosfat 12 kop. pro ton och styckegods 15 kop. pro ton. Utgår fartyget 
åter i barlast, erlägges dessutom 4 kop. pro reg.-ton; 

för utgående fartyg: kommission å i Pernau afslutad frakt enligt träffadt 
aftal; adresspenningar pro effektivt intagen last 20 kop.; 

klareringsafgift 8 kop. pro effektivt intagen last; 
2 % kommission å kontanta förskott samt l 3 / 8 % indragningskostnad å 

förskott. 
Derest ett i utlandet afslutadt certeparti eller konnossement afkortar den 

enligt usans medgifna adresskommission, kan adressaten, för beredande af er
sättning för minskad inkomst, endast hålla sig till den utländske befraktaren. 

Windau: 

Afgifter till förmån för offentliga inrättningar: 

pro last om 2 ton: lastafgifter till kronan 10 kop. och till staden 23 
kop., kokhusafgift 3 kop., för skeppsbrutnas räddning 1 kop. och barlastafgift 
10 kop.; 

pro fot af fartygets djupgående: lotspenningar 70 kop.; 
pro fartyg: stämpelafgift rub. 1'30. 

Afgifter till förmån för enskilda personer: 

Adress- och expeditionsafgifter pro last om 2 ton 50 kop.; 
2 % kommission å fraktförskott och indragning deraf samt 2 % å i 

Windau afslutad frakt. 
Arensburg: 

Afgifter till förmån för offentliga inrättningar: 

Lastafgift till kronan pro last om 2 ton 10 kop.; 
accidentier till tullverket för utgående fartyg rub. 3 0 ; 
andra umgälder till kronan enligt särskilda tabeller i mån af fartygets 

storlek samt allt efter som det vid så väl in- som utgåendet innehar last eller 
vid ettdera eller båda af dessa tillfällen är barlastadt.; 

lotspenningar pro fot af fartygets djupgående 60 kop.; 
bro- och kajpenningar: för fartyg 10—100 last lägst rub. 1 5 0 , högst rub. 6 : 

» » öfver 100 last rub. 8. 

Afgifter till förmån för enskilda personer: 

2 % kommission å fraktbelopp såsom adresspenningar; 
klarering af fartyg rub. 6. 

Införseln till distriktet af svensk och norsk sill utgjorde: 
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Till Libau infördes: 

Till Pernau och Windau infördes uteslutande frän Norge: 

Den till Riga från de Förenade rikena införda vrakade sill utgjordes af 
48,750 tunnor fetsill, 4.678 tunnor vårsill och 27,218 tunnor slosill. 

Nedanstående tabell utvisar från hvilka platser den till Riga ankomna sill 
blifvit införd och det resultat densamma efter vrakningen gifvit: 
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Följande pris, deruti inbegripna tull och öfriga kostnader, noterades i 
Riga à nedannämnda slags sill: 

Vid 1892 års slut uppgåfvos behållningarna af sill i Riga till 26,400 
t:r, hvaraf 18,200 t:r norsk, 5,800 t:r svensk och 2,400 t:r skotsk sill, samt 
i Libau till 31,500 t:r, hvaraf omkring 25,000 t:r svensk, 2,500 t:r norsk 
och 4,000 t:r skotsk sill. 

Sammanlagda införseln af sill år 1892, eller 326,296 t:r, öfverstiger före
gående årets införsel med 125,031 t:r samt medelinförseln under de fem åren 
1 8 8 8 — 1 8 9 2 , eller 230 ,143 t:r, med 96 ,153 t:r. Införseln af sill från de 
Förenade rikena år 1892 utvisar en tillökning af 56,515 t:r m o t a r 1891 och 
af 74,783 t:r mot medelinförseln åren 1 8 8 8 — 1 8 9 2 . Införseln från Sverige 
utvisar år 1892 en stegring af 8,697 t:r och från Norge af 47 ,818 t:r mot 
år 1 8 9 1 . Jemföres äter sistlidna års införsel med medelsiffran för åren 1888 
— 1 8 9 2 , så visar sig en tillväxt å införseln från Sverige af 38,666 t:r och 
från Norge af 36,117 t:r. Af ofvan intagna tabell rörande det resultat, som 
vid vräkning af sill i Riga erhållits, framgår att packningen (fyllningen) år 1892 
utgjort i medeltal for norsk sill 12 '69 % , för svensk sill 4 '39 % och för 
skotsk sill 2-3 1 % mot resp. 1 1 7 %, 2'2 % och 3'6 % år 1891 samt 
1 2 T X , 2-88 % och 1-66 % år 1890. Någon förbättring i packningen af 
den norska sillen synes således icke hafva egt rum. Om också ät norsk vara 
här på platsen ännu gifves företräde framför svensk och skotsk, synes dock 
numera förhållandet vara omvändt i Libau. der införseln af sill från Norge 
betydligt understigit den svenska införseln. För några år sedan, då nyfångad 
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svensk tomsill såldes med en packningsgaranti af 5 à 10—12 p roc , blef denna 
vara vid vräkning i Libau behandlad på samma sätt som den norska, nämligen, 
at t tunnorna, efter det laken aflupit, ställas på kant och blifva stående sålunda 
dygnet om, hvarvid varan naturligtvis sjunker mycket samman, samt alt tun
norna derefter åter fullpackas. Men sedan svensk sill, packad efter skotsk 
metod, numera säljes med 2 högst 3 % packningsgaranti och denna procent
sats vid de under förlidna år till Libau gjorda leveranser sällan lärer üfver-
skridits, behandlas varan derstädes numera i likhet med den skotska sillen, 
d. v. s. hvarje tunna öppnas visserligen på vrakargården, men ompackningeu 
sker samtidigt med vrakningen, utan att sillen behöfver ligga el t dygn, hvar-
emot skotsk sill, som är vrakad på utskeppningsplatsen, icke passerar vrakargården 
i Libau, utan endast undergår den behandling att för kontrollen skull hvarje 
tionde tunna öppnas. 

De två för Kysslands handel år 1891 mest utmärkande dragen voro, så
som jag i min berättelse för nämnda år omförmält, utförselsförbuden och den 
från den 1 juli samma år tillämpade nya tulltariffen. Dessa faktorer hafva 
äfven under sistlidna år 1892 fortfarit att utöfva ett mindre förmånligt in
flytande på handelsrörelsen, hvilken väl derjemte blifvit i någon mån lidande 
genom de säkerhetsåtgärder, som i de flesta länder vidtogos till förhindrande 
af kolerasjukdomens vidare spridning. Visserligen blefvo de under år 1891 , 
på grund af då i Ryssland rådande missväxt, utfärdade förbud mot utförsel af 
spanmål och vissa födoämnen under år 1892 successivt upphäfda, men denna 
åtgärd förmådde icke att i någon nämnvärd mån lifva handelsvcrksamheten. 

Rysslands skörd utföll vida rikligare år 1892 än året 1891. ehuru äfven 
förstnämnda år områden finnas, som lidit af missväxt. Förhållandet med skör
den inhemtas af följande tabell: 

Såsom häraf framgår var 1892 års spanmålsskörd betydligt bättre än före
gående årets och icke mycket lägre än afkastningen år 1890. En utmärkt 
skörd har sistlidna år erhållits hufvudsakligast i de vid Ural och nedre Wolga 
samt i Hvita Ryssland, Lithauen och norra Ryssland belägna guvernement; 
deremot hafva guvernementen Woronesh, Kursk, Tula, Orel, Kasan, Bessara-
bien, Podolien, Kiew och Poltawa träffats af missväxt. I ofvalinämnda upp
gifter är icke inbegripen skörden i norra Kaukasien, för hvilkct dock för år 
1892 uppgifter för första gången blifvit meddelade, och uppgår skörden i sist-
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nämnda landsdel till 9 ,319,600 twt hösthvete, 2 ,670,000 twt vårhvete, 1,654,300 
twt räg, 3 ,232,200 twt korn, 2 ,845,800 twt hafre och 743,800 twt hirs. 
En så lysande skörd, som i norra Kaukasien sistlidna år delvis erhållits, anses 
endast undantagsvis förekomma i södra Rysslands mest gynnade guvernement. 

Spanmålshandeln hade naturligtvis att lida af följderna utaf 1891 års 
missväxt och de på grund deraf utfärdade utförselsförhuden. Den 30 april 
1892 blef utförsel från Archangel, Libau, Reval och Riga af der liggande 
bafreförråd åter medgifven, den 4 juni upphäfdes utförselsförbudet för alla 
slag af spanmål med undantag af råg och rågmjöl samt kli, och slutligen med-
gafs den 7 augusti utförseln af råg. Upphäfvandet af utförselsförbuden åstad
kom dock icke någon lifligare omsättning af spanmål. Utlandet hade redan 
förstått att skaffa sig andra källor för fyllandet af sitt spanmålsbehof. Huru 
allt detta inverkat på den ryska spanmålsutförseln visar sig af följande siffror: 

Från Ryssland med undantag af Finland utfördes sålunda: 

Utförseln af förenämuda fyra sädesslag år 1892 understiger föregående-
årets utförsel med 90 ,971 ,000 pud och utförseln är 1888 med 328,672,000, 
pud, äfvensom medelsiffran för de fem åren 1888 — 1892 med 195,828,000 pud. 

Från Riga utfördes: 

Från Libau åter utfördes: 

Utförseln af spanmål från Riga och Libau, som år 1892 utgjorde till
sammans 15,580,000 pud, understiger så väl föregående årets utförselssiffra 
med 24 ,934 ,000 pud som äfven medelsiffran för de fem åren 1 8 8 8 — 1 8 9 2 , 
eller 43 ,127,000 pud, med 27 ,547,000 pud. Likasom utförseln af spanmål 
från distriktets hamnar har äfven hela Rysslands spanmålsutförsel varit betyd
ligt lägre än föregående år, såsom af ofvanstående redogörelse äfven inhemtas. 
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Under det spanrnål år 1891 betingade höga pris, som i och med utför
selsförbuden nådde sin höjd, visa prisen sistlidna året för alla sädesslag en 
fallande tendens. Hvete betingade under de första månaderna af året 1 3 5 — 
140 kop. pro pud för rysk 128 ® vara, sjönk derefter till 128—130 kop. 
för att i juni åter stiga till 138 kop., sjönk & Dyo i september till 110 kop. 
och kunde i slutet af året knapt erhålla 105 kop. Råg såldes i de första 
månaderna af året med lätthet till 120—125 kop. pro pud, föll och steg der
efter omvexlande till 110 kop. i mars, 115 kop. i april, 105 kop. i maj och 
nådde sin högsta spets i juni med 120 kop. Derefter började priset småningom 
sjunka och utbjöds varan i december till 90 kop. utan att finna köpare. För 
Korn, hvaraf ensamt i Riga vid 1891 års början 600,000 pud voro liggande 
i afvaktan på utförselsförbudets upphäfvande, beviljades på våren 8 2 — 8 5 kop., 
men efter berörda förbuds upphäfvande steg priset till 90 kop. för att åter 
sjunka till 8 0 — 8 2 kop. pro pud. Af Hafre funnos vid årets början endast 
i Riga 2 ' / 2 millioner pud liggande, som då utbjöds till 70 kop. pro pud för 
genomsnittsvara och till 80—90 kop. för högre sorter, utan att finna några 
afnämare. Först efter utförselsförbudets utfärdande blef marknaden fastare. 
Men prisen hade då sjunkit så betydligt å de utländska marknaderna, att 
några större försäljningar icke kunde komma till stånd. I juni och juli steg 
priset å genomsnittsvara till resp. 7 5 — 8 0 / 8 5 kop., men föll åter i december 
till 73 kop. 

Af Lin exporterades sjöledes från Riga 2.915,919 pud år 1892 mot 
2,699,727 pud år 1891 och 3,919,253 pud år 1890, från Libau 1,708,869 
pud mot 1,227,768 pud år 1891 och 677,521 pud år 1890 samt från Pernau 
934 ,904 pud år 1892 mot 760,945 pud år 1891 och 1,032,615 pud år 
1890. Hela ryska rikets utförsel af lin uppgick intill den 1 december till 
10,320,000 pud mot 11,309,000 pud år 1891 och 12,097,000 pud år 1890. 
Prisen, som på grund af linskördens ringare afkastning år 1891 varit i sti
gande, visade år 1892 ytterligare en stigande tendens. I januari—april be
tingades 2 5 — 2 8 rubel pro berkowez, derefter sjönko prisen i maj och juni, 
men i slutet af december hade de åter stigit och noterades då 3 0 — 3 2 rubel 
pro berkowez. 

Af Hampa utfördes: från Riga 389,272 pud år 1892 mot 577,273 pud 
år 1891 och 590,969 pud år 1890, samt från Libau 178,400 pud år 1892 
mot 186,729 pud år 1891 och 169,319 pud år 1890. Likasom Riga hamp-
utförsel är i ständigt nedgående, har äfven Rysslands utförsel af detta varuslag 
betydligt minskats, beroende detta derpå, att hampodlingen allt mera aftager. 
Men utförseln af hampa öfver landgränsen hufvudsakligast till Königsberg och 
Memel, hvilka i afseende å hamputförsel äro svåra konkurrenter till de ryska 
Ostersjöhamnarna, har på dessa senare hamnars bekostnad icke aftagit, utan 
snarare något ökats. 

Prisen å hampa utgjorde i början af året 3 3 — 3 8 rubel pro berkowez, 
föllo derefter och uppnådde i maj månad sin lägsta ståndpunkt eller 3 2 — 3 6 
rubel, hvarefter de åter stego och i slutet af året noterades till 35—39 rubel 
pro berkowez. 

Af Slaglvifrö utfördes från Riga 1,567,096 pud år 1892 mot 2 ,567,284 
pud år 1891 och 3,912,744 pud år 1890, samt från Libau 2,073,184 pud 
år 1892 mot 2,677,546 pud år 1891 och 2,478,682 pud år 1890. Den 
stegrade produktionen i oljeslagerierna i det inre af riket och den dåliga skör
den anses hufvudsakligen hafva varit anledning till den minskade utförseln af 
slaglinfrö. Prisen voro under hela år 1892 ovanligt höga samt vexlade mellan 
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138 /152 kop .—148/162 kop. pro pud efter qvaliteten samt 148 /150 och 
154 /156 kop. pro pud. 

utförseln af utsädes Linfrö uppgick från Riga till 522,181 pud år 1892 
mot 621,299 pud år 1891 och 560,429 pud år 1890 samt från Libau till 
7,175 pud år 1892 mot 12,290 pud år 1891 och 8,538 pud år 1890. 

Af Hampfrö utfördes från Riga 108,906 pud år 1892 mot 283,822 pud 
år 1891 och 293 ,391 pud år 1890 samt från Libau 135 ,984 pud år 1892 
mot 290 ,413 pud år 1891 och 284,780 pud år 1890. Prisen å hampfrö 
voro sistlidna år mycket vexlande. Högsta priset var 160 kop. pro pud, som 
noterades i början och i slutet af året ; det lägsta priset, 120 kop. pro pud, 
betingades i september månad. 

Af Oljekakor utfördes från Riga 1,288,703 pud år 1892 mot 1,841,238 
pud år 1891 och 1,316.443 pud år 1890 samt från Libau 1,793,331 pud 
år 1892 mot 1,390,735 pud år 1891 och 1,160,960 pud år 1890. 

Af Mineraloljor utfördes från Riga 234,060 pud år 1892 mot 248 ,803 
pud år 1891 och 305,492 pud år 1890 samt från Libau 792,535 pud år 
1892 mot 563,972 pud år 1891 och 629,638 pud år 1890. Den ryska 
naftaproduktionen har ständigt varit i stigande samt uppgick för hvartdera af 
åren 1890 — 1892 intill den 1 november till resp. 199 ,500 ,000 , 242 ,400 ,000 
och 243,000,000 pud. I mån af den ökade produktionen stego äfven försän
delserna af alla slags naftaprodukter från Baku till den 1 oktober under hvart
dera af nämnda år till resp. 154 ,400 ,000 , 166,800,000 och 180,000,000 
pud. Utförseln från Batum har likaledes stigit samt utgjorde för samma tid 
under samma år till utlandet resp. 31 ,800 ,000 , 33,700,000 och 36 ,100,000 
pud samt till Ryssland resp. 3 ,300,000, 4 ,100,000 och 4 ,300,000 pud. Plats
priset i Riga å ett pud petroleum med fat utgjorde 1 3 0 — 1 3 5 kop. Genom 
en den 15 december sistlidna år utfärdad ny accisförordning höjdes detta pris 
nära nog med accisens hela belopp eller 20 kop. och har af den vid slutet af 
året af de stora firmorna Nobel och Rothschild bildade s. k. ring uppdrifvits 
till 175 kop. pro pud. 

Utförseln af Ägg uppgick från Riga till omkring 122,275,000 st. år 1892 
mot 154,967,000 st, år 1891 och 101,681,000 st. år 1890 samt från Libau 
till 43 ,973,000 st. år 1892 mot 41 ,634,000 st. år 1891 och 56 ,043,000 st. 
år 1890. Utförseln af ägg från Ryssland har hastigt stigit. År 1881 utför
des endast 66 ,797,000 st. ägg, år 1890 deremot 750,549,000 st. samt år 
1891 ända till 829 ,085 ,000 st. 

Af Trävaror utfördes från Riga 38 ,200.000 kbf. år 1892 mot 40 ,600,000 
kbf. år 1891 och 36 ,300,000 kbf. år 1890 samt från Libau 838,000 kbf. 
år 1892 mot 1,286,000 kbf. år 1891 och 689,000 kbf. år 1890. Utförseln 
af bräder och plankor från Riga har sistlidna år lidit ett betydligt afbräck, 
hvilket finner sin förklaring i de obetydliga förråd af sågade trävaror, som vid 
sjöfartens början derstädes förefunnos. Deremot har utförseln af öfriga slag af 
trävaror bibehållit sig vid samma ståndpunkt den förut intagit, samt i vissa 
fall till och med ökats. Samtidigt med en ökad tillförsel från de inre de
larne af landet egde äfven en större efterfrågan från utlandet rum, till följd 
hvaraf också delvis betydligt bättre pris uppnåddes. På grund häraf anses 
trävarurörelsen hafva lemnat ett temligen godt resultat. På sätt jag under den 
8 sistlidne juli haft äran inberätta, hade föregående maj månad en stagnation 
i flottningen af timmer på Dünafloden inträffat, derigenom att en mängd tim
merflottor lösslitit sig från sina förtöjningar ofvatiför staden samt, förande med 
sig allt i sin väg, af den starka vårfloden drifvits ned i vild fart utför floden 
mot flottbron, som dock lyckligtvis förmått motstå påtryckningen. Först efter 
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veckors ansträngdt arbete lyckades det att öppna en farled genom dessa tim
merflottor, men deras fullständiga frigörande fordrade månaders arbete. För 
timmeregarne hafva naturligtvis derigenom uppkommit stora kostnader och för
luster, men äfven tvä norska fartyg, hvilka derigenom innestängdes och nödga
des med intagen last i nära fem veckor ligga overksamma, blefvo derpå lidande. 
Alla försök att bereda dessa fartygs befälhafvare någon ersättning för deras 
oförvillade uppehåll hafva varit fruktlösa och om någon godtgörelse från de 
personer, som på grund af den förberedande undersökningen stälts under åtal 
såsom vållande till katastrofen, har, sedan dessa personer blifvit af domstolen 
frikända, icke kunnat blifva fråga. 

Sammanlagda värdet af de år 1892 till distriktets hamnar införda och 
derifrän utförda varor uppskattades till 109,746,000 rubel, hvaraf införseln 
till 37,181,000 rubel och utförseln till 72,565,000 rubel mot 134,347,000 
rubel år 1891 och 137,907,000 rubel år 1890. Införselsvärdet år 1892 ut
gjorde i Riga 19,602,000 rubel, i Libau 17,391,000 rubel, i Pernau 112,000 
rubel och i Windau 76,000 rubel. Utförselsvärdet äter uppgick i Riga till 
40 ,433,000 rubel, i Libau till 26,323,000 rubel, i Pernau till 4,794,000 
rubel och i Windau till 1,015,000 rubel. Men handelsrörelsen företer icke 
allenast inom distriktets hamnar utan uti hela riket år 1892 ett betydligt ned
gående. Enligt i dessa dagar offentliggjorda statistiska uppgifter har Rysslands 
hela handelsomsättning år 1892 uppgått till 837,997,000 rubel mot 1,049,134,000 
rubel år 1891 och 1,071,400,000 rubel år 1890. Deraf fullo pil införseln 
367 ,385 ,000 rubel år 1892 mot 348,663,000 rubel år 1891 och 384,383,000 
rubel år 1890 samt på utförseln 470,612,000 rubel år 1892 mot 700,471,000 
rubel år 1891 och 687,017,000 rubel år 1890. Minskningen i utförseln är 
i synnerhet märkbar i afseende å lifsmedel, hvilkas utförselsvärde utgjorde 
199,199,000 rubel år 1892 mot 413,539,000 rubel år 1891 och 384,059,000 
rubel år 1890. 

Oaktadt den inskränkta utförseln anses rubelkursen i sitt värdeförhållande 
till utländsk metallvaluta under år 1892 på det hela hafva varit bättre än före
gående år 1891 . Följande tabell utvisar noteringarna af rubeln å Berlin för 
100 riksmark: 
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Af Kiga börskomité upprepade gånger förnyade ansökningar om upphäf-
vande af eller nedsättning i tullafgifterna å från utlandet införda fartyg hafva 
hittills icke ledt till något resultat. Deremot har under den ^ - juni 1 8 9 2 
finansministern erhållit bemyndigande att på ansökan af cgare till i utlandet 
inköpta fartyg medgifva anstånd med betalande af de å fartygen belöpande tull-
afgifter, under förbehåll att dessa afgifter betalas i lika delar under loppet af 
tio år samt att för obetalda tullafgifter af fartygsegaren ställes säkerhet i far
tyget, hvilket för detta ändamål skall försäkras till belopp, som ioke understiger 
den obetalda delen af skulden, hvarefter försäkringspolisen tillställes vederbö
rande tullkammare. 

Några vidare förändringar i tulltariffen hafva ej vidtagits än att tullen å 
rå bomull blifvit höjd vid införsel sjövägen från rub. 1.20 till rub. 1 4 0 samt 
vid införsel landvägen från rub. 1.35 till rub. 1.55 i guld pro pud. 

Helsotillståndet inom distriktet var till i midten af juli i allmänhet godt, 
men då började rykten att uppdyka, att fall af kolera härstädes förekommit. 
Under en längre tid förut hade dock vidtagits kraftiga åtgärder till det ondas 
bekämpande. Det första officielt konstaterade sjukdomsfall i kolera inträffade 
i Kiga den | g augusti och det sista anmäldes den | | oktober, så att sjuk
domen varat i ungefär två månader. I Riga samt strandorterna inträffade 
inalles 151 sjukdomsfall och 75 dödsfall. Inom guvernementet Kurland in
träffade på vissa orter enstaka sjukdomsfall, utan att dock sjukdomen derstädes 
fick en vidsträcktare spridning. För att förekomma att sjukdomen skall, såsom 
väntas, innevarande år åter uppträda, men med större våldsamhet, vidtagas 
redan nu sanitära åtgärder för att kraftigt bekämpa densamma. 

C. Aug. Titz. 

Breslau den 10 februari 1893. 

(Årsberättelse för 1892.) 

Affärslifvet var i många hänseenden tryckt, oaktadt sistlidna års skörd 
var mycket tillfredsställande, och ställningen är i det hela taget oförändrad 
äfven under det nu inträdda året. Den stränga vintern har också gjort sitt 
till att förvärra förhållandet, isynnerhet för den lägre delen af befolkningen. 

Bergsbruk, kolgrufvor, jern- och zinkverk hade under 1892 en särdeles 
klen säsong, hvaremot textilindustrien genom hausse i bomull fick mycket 
god fart. 

Bryggerierna hade fördelen af billiga råämnen, men allmänhetens konsum
tionsförmåga var icke densamma som förut. Den bebådade högre beskattningen 
af denna yrkesgren anses af många såsom dess säkra ruin. 

De nordiska ländernas afsättning af fisk till våra trakter hämmades en 
tid af koleran, men fick nytt lif sedan den kallare årstiden inträdt. 

Handelstraktaten med Österrike-Ungern har ännu icke medfört några an
märkningsvärda fördelar för oss. Huruvida underhandlingarna med Ryssland i 
samma syfte skola slå bättre ut, återstår att se. 

v. Wallenberg-Pachaly. 
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Stettin den 27 mars 1893. 

(Årsberättelse för 1892.) 

De Förenade rikenas skeppsfart på distriket var följande: 

Svenska fartyg: 

Norska fartyg: 

För svensk räkning inköptes 5 fartyg om 1,116 ton och försåldes 1 om 
1,241 ton. 

Af svenska fartyg ankommo följaktligen 708 om 157,279 ton samt af 
norska 184 om 60,572 ton. Den svenska sjöfarten har alltså emot förmodan 
gåt t tillbaka och det med 69 fartyg om 6,843 ton, under det att norska 
skeppsfarten på distriket ökats med 27 fartyg och 8,515 ton. Ökningen i 
den norska skeppsfarten beror till hufvudsaklig del på det ryska exportförbudet, 
som föranledt en stor spanmålsimport från Amerika och Donauländerna. Många 
norska fartyg hafva under sistlidna år hitkommit med spanmål, under det att 
norska fartyg eljest sällan deltaga i spannmålsimporten från de ryska östersjö-
hamnarna. 
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De särskilda hamnarna i distriktet besöktes under de tre senaste åren af 
följande antal svenska och norska fartyg: 

Svenska 

Norska 

Förhållandet mellan ång- och segelfartyg i den svenska och norska skepps
farten på distriktet var under sistlidna år följande: 
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Uti bruttofrakter inseglade svenska och norska fartyg under året: 

alltså för svenska fartyg tillsammans 1,355,494 och för norska 1,035,372 mark. 

I likhet med föregående år upprätthölJos följande reguliera förbindelser 
mellan Pommern och de Förenade rikena af svenska och norska fartyg, nämligen: 

Stettin—Bergen och vice versa med anlöpande af mellanliggande svenska 
och norska hamnar utaf Göteborgsångarne »Iris», »Nornan» och »Temis» med 
afg&ng från hvardera hamnen hvarje vecka. 

Stettin—Stockholm och vice versa med anlöpande af Visby af derstädes 
hemmahörande ångaren »Thjelvar», som gjorde en resa i hvardera riktningen 
hvarje vecka ifrån den 9 maj till slutet af augusti månad, då karantänsåtgär
derna träffades i Sverige för från Tyskland kommande fartyg. 

Stettin—Sundsvall med anlöpande af mellanliggande hamnar af ångarne 
»S:t Erik» och »Göthe» från Oscarshamn med inalles 18 resor. 

Stralsund—Malmö af Malmöångaren »Sten Sture», som från och med maj 
till och med oktober månad gjorde en resa dagligen i endera riktningen. 

Regulier förbindelse mellan Pommern och Sverige upprätthölls dessutom 
mellan Stralsund och Malmö af 1 tysk samt mellan Stettin och Stockholm af 
2 tyska ångare. 

Af generalkonsulatet påmönstrades under sistlidna år å svenska fartyg 40 
och å norska 44 man. Från svenska fartyg afmönstrades 21 och från norska 
75 man. Befälhafvareombyte skedde på 1 svenskt och 5 norska fartyg. 

Hyrorna stälde sig under året: för matroser 45—50 mark, för lättmatroser 
3 5 — 4 0 mark, för jungmän 2 5 — 3 0 mark samt för eldare 4 5 — 5 0 mark. För 
de fartyg, som skulle afgå härifrän till Sverige eller Norge för att der upp
läggas eller repareras, träffades städse särskild öfvenskommelse angående hyra, 
hemsändning etc. med det sjöfolk, som påmönstrades. 

Under året har en rymning anmälts å generalkonsulatet, nämligen af CD 
norrman från ett norskt fartyg. 

Generalkonsulatet befinner sig fortfarande Mittwochstrasse 18 och hålles 
öppet alla söckendagar fråu kl. 9. f. m. till 12 midd. samt från kl. 3 till 6 e. m. 
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Den hufvudsakligaste varuomsättningen mellan Stettin och de Förenade 
rikena var under de tvenne sista åren följande: 

Införsel 
i ton à 1,000 kg. 

Utförsel 
i ton à 1,000 kg. 
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Ber. om Handel o. Sjöfart. 9 
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Af sill importerades i Stettin under sistlidna år följande antal tunnor: 

Lagren af sill i Stettin utgjorde vid årets slut: 

Under år 1892 besöktes Stettins hamn af tillsammans 3,895 fartyg, 
2,578 ångare och 1,317 seglare. Till nationaliteten voro de ankomna fartygen: 

Det förgångna året visar återigen ett aftagande i skeppsfarten på Stettin 
såväl med hänsyn till antal som nettodrägtighet, och uppgår minskningen i 
fartygens tonnage till 24,905 ton. 

Denna stora tillbakagång kan delvis tillskrifvas den omständigheten, att 
importen af spanmål från ryska hamnar uteblifvit, och har äfven koleran, ehuru 
den endast sporadiskt uppträdt här på platsen, genom karantänsåtgärder etc. 
inverkat ogynsamt på skeppsfarten. 
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Under de 5 senaste åren hafva de olika nationernas fartyg deltagit i 
skeppsfarten på Stettin enligt nedanstående sammanställning. Àf densamma 
framgår, att icke blott svenska utan äfven tyska, danska och isynnerhet en
gelska fartyg till antal minskats under de senaste åren: 

Under vintern 1891—1892 voro isbrytarne i verksamhet från den 14 
januari till den 25 mars. 

Från och med sistlidna år har en ny tariff för isbrytarnes verksamhet 
trädt i kraft, enligt hvilken fartyg endast hafva att erlägga 3 pfennige för in
kommande samt 3 pfennige för utgående pr kubikmeter af nettodrägtigheten. 
Dessutom uppbäras nu 2.5 pfennige pr 50 kilo utaf ankomna och aflastade 
varor. För varor, som ej räknas efter vigt, är afgiftcn uti tariffen särskildt 
angifven, t. ex. för sill 7.6 pfennige pr tunna. 

Fraktmarknaden. 

Sistlidna års seglation påverkades af många ogynsamma omständigheter. 
A fraktmarknaden har under årets lopp det starka utbjudandet af lastrum 
öfverstigit efterfrågan, hvilket förhindrade någon nämnvärd höjning i frakterna. 
Kolerans uppträdande med de derigenom uppståndna karantänsåtgärder etc. 
omöjliggjorde ofta all förtjenst. För kol, tackjern och slagg inträdde under 
höstmånaderna en liten fraktstegring, hvilket för öfrigt endast var fallet på de 
reguliera linierna. De reguliera linierna mellan Stettin och London, Hull, Leith, 
Amsterdam och Rotterdam samt ångarne, som härifrån trafikera Rhenfloden, 
funno intill högsommaren, då vattenståndet i Oder försvårade transporten, till
räcklig last till här nedan angifna låga rater. 

Frakterna från Stettin till nedanstående platser voro under året följande: 
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För segelfartyg var fraktmarknaden under början af året till följd af det 
temligen stora antalet trälaster, som sålts till utlandet, rätt liflig, och funno 
icke allenast här i vinterlag liggande fartyg sysselsättning, utan blefvo äfven 
andra fartyg utbefraktade härifrån, då frakterna, ehuru låga, dock voro bättre 
än de från Danzig och Memel. Sedan de ingångna träorderna blifvit expedi
erade, blef marknaden mycket flan i maj månad och rådde derefter under hela 
året en så ovanlig brist på laster för större fartyg, att flera, som vid de låga 
frakterna icke utan förlust kunde afsegla i barlast till annan hamn, nödgades 
ligga utan sysselsättning under längre tid, samt att sedan å hösten lägga upp 
ovanligt tidigt. Små Östersjöfartyg hade äfven att lida under samma ogyn-
samma förhållanden. Kolfrakterna från engelska hamnar till Stettin visade 
under hösten en stigande tendens. 

Frakterna för segelfartyg stälde sig under våren till och med april sålunda: 

Under sommaren intill slutet af augusti: 
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Till årets slut: 

Till Stettin voro frakterna från nedanstående platser följande: 

för ångare: 

för segelfartyg: 
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Helsotillständet. Koleran, som under det förgångna året uppträdde epi
demiskt uti Hamburg med närmaste omnejd, har i Pommern såväl som i andra 
delar af Tyskland endast förekommit sporadiskt. De flesta sjukdomsfallen före-
kommo på och i närheten af floder, hvarför kanal- och flodfartyg vid upp
rättade observationsstationer underkastades en kontroll, som under höstens lopp 
allt mer skärptes. Äfven uti sjelfva Stettin vidtogo myndigheterna de mest 
energiska åtgärder och har man dessa, äfvensom allmänhetens sträfvan att sjelf 
bekämpa och afvärja sjukdomen att tacka för, det koleran här endast inskränkt 
sig till enstaka fall. Af svenskar eller norrmän har ingen insjuknat uti kolera 
här på platsen. 

Enär koleran i Stettin uti de flesta fall kunde tillskrifvas Odervattnet, 
blefvo befálhafvarne å svenska och norska fartyg redan i Swinemünde varnade 
för att fylla fartygets behof af vatten uti Papenwasser, som står i förbindelse 
med Oder och hvilket vatten är omtyckt för sin goda qvalitet. Bland de många 
svårigheter, som koleran medförde för sjöfarten, må äfven räknas den karantän 
och desinfektion i Swinemünde, som föreskrefs för från smittad ort, äfven 
Stettin, kommande fartyg. Dessa föreskrifter blefvo upprepade gånger förän
drade. Under det en sådan förordning var i kraft måste fartygen stanna 4 
dagar i Swinemünde samt dessutom bära de betydande kostnader, som uppstodo 
genom desinfektion af slagvattnet. 

Skörden. Angående skörden uti tyska riket hafva fullständiga officiela 
uppgifter ännu icke blifvit offentliggjorda. Enligt de hittills gjorda beräknin
garna har skörden af vinterhvete ötverstigit medelskörd med 10 %, af vinter
råg med 14, af sommarkorn med 1 samt af potatis med 12 %. 

F. L. P. Ivers. 

Akyab den 30 mars 1893. 

(Årsberättelse för 1892.) 

I barlast ankommo 1 svenskt fartyg om 633 ton och 2 norska om 2,646 
ton. Alla afgingo med last af paddy och ris till utrikes ort. 

Risskörden uppgick 1892 till 189,000 ton, hvaraf exporterades 133,000 
ton till Europa och resten till indiska hamnar. 

Frakterna voro för ångare 35 à 45 sh., för seglare 30 à 40 sh. pr ton. 
Skeppningen ombesörjes mest af dryga engelska ångare, hvilka undantränga 
andra nationers fartyg. 

Ingen direkt handelsförbindelse med de Förenade rikena egde rum. 
Fyren på Oyster-ön är nu färdig och har ljusstyrka af första klass. 

F. Müller. 
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Messina den 30 mars 1893. 

(Årsberättelse för 1892.) 

De forenede Rigers Skibsfart paa Distriktet var som fölger: 

Svenske Fartöier: 

Norske Fartöier: 

Optjent Bruttofragt var for: 

Den optjente Bruttofragt paa Udgaaende og Indgaaende var fölgelig for 
svenske Fartöiers Vedkommende 1/4 Million Lire og for norske Fartöier 2 / 4 

Million, altsaa tilsammen 2 1/2 Million Lire, ligesom i det foregaaende Aar. 
Omtrent Halvdelen af denne Sum optjentes aleue paa Udgaaende fra Trapani 
med Salt til Hjemlandene, og en större Del af den anden Halvpart optjentes 
af norske Dampere i Maanadsbefragtning for siciliansk Regning (Messina og 
Catania). 

10 norske Dampskibe var beskjaeftiget i sidstnævnte Trafik fra 2 til 5 
Maaneder, hovedsagelig i Fragtfarten mellem Messina, Catania og Triest. Imod 
Formodning har det til Dato ingen nævneværdig Indflydelse hävt paa Bfter-
spörgselen efter svenske eller norske Dampere, at den saa meget omstridte 
Clausul i den nye Handelstractat mellem Italien og Osterrig, angaaende even-
tuel Nedsættelse af Tolden paa Vin i Fade — fra 50 Lire per Hectl. til 
5 8 / t Lire — , sluttelig blev tvunget igjennem af Italien, trods alle Vanskelig-
heder fra Osterrig—Ungarns Side. Muligens vil det först vise sig til naeste 
Höst, om vore Dampskibe vil have nogen Fordel deraf. 
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Trods alle Hindringer tiltog Exporten af syditalienske og sicilianske Vine 
ganske betydeligt i den forlöbne Höst, og endnn större vil Traflkken sikkert 
blive næste Saison, efter at nu alle Yanskeligheder er ryddet af Veien. 

Fragterne for disse i Maanedsbefragtning sluttede Dampere var temmelig 
lave, men grandet paa Fragtmarkedets daarlige Stilling överalt, var man hjemme 
glad ved at kunne anbringe Skibene hernede, endog til lave Maanedsfragter. 

Jag skal her nævne: 

alt netto per Maaned, hvorved som bekjendt Kul, Havneudgifter, Lodspenge 
og Consulatafgifter etc. betales af Befragterne. Gjennemsnitlig kan man regne, 
at foranstaaende Nettofragter svarer til den dobbelte Bruttofragt, og efter dette 
Forhold har Udregningen af Totalfragterne i Statistikken for dette Distrikt fun-
det Sted. 

Befragterne af disse norske Dampskibe kunde lidet eller intet fortjene, 
hovedsagelig fordi et stort ungarsk Dampskibsselskab har oprettet en ny Linie 
paa Messina, og for att faa Varer til sine store Skibe, har dette Selskab ned-
sat Fragten til Triest pr Kasse Frugt til 35 Centimer. Det er imidlertid 
neppe sandsynligt, at dette kan fortsættes længe, og om end Efterspörgselen 
efter vore Dampere til denne Trade har været ugunstigt paavirket fremigjen-
nem Hösten og nærværende Vaar grandet denne Concurrence, saa er der dog 
Udsigt til, at det kan blive bedre til kommende Höst, naar Ungarernes store 
Apparat er gaaet istaa. 

Med Stenkul fra England ankom et svensk og flere större norske Damp
skibe. Fragterne var meget lave, 7 Sh. 6 D. pr Ton (9 Sh. 6 D. for Cokes) 
for store Dampere og noget höiere for mindre Eartöier. — Yderst faa af det 
svenske Lloyds Skibe besögte Siciliens Havne. De bragte tildels Stenkul her-
ned, og gik hjem med Frugt, Svovl og Olie. 

Ingen svenske eller norske Dampskibe deltog i Frugtfarten paa America. 
Til Rusland befragtedes et norsk Dampskib paa 910 Ton for 700 £ Sterl. 
at läste i 3 sicilianske Havne. 

Indförselen af Stokfisk til Messina foregik for Störsteparten med norske 
Fartöier, direete fra Bergen. Disse Skibe optjente alene med denne Artikkel 
över 70,000 Lire, og Afskiberne i Bergen havde desuden færre Klager över 
Vægtmangel, forsinket Ankomst etc. end Tilfældet er, naar Varerne ankommer 
med de engelske Dampere. Man kan derfor ikke nok fraraade at benytte den 
engelske Linie över Hull til Befordring af Stokfisk til Italien. Foruden den 
höie Fragt c:a 7 Lire pr Bundt (mod 6 Lire med direete norske Dampere) er 
den Omstændighed, at man er aldeles prisgiven Englændernes Vilkaarlighed 
ved Omladninger, nok til at anbefale Forsendelse med norske Dampskibe frem-
for med fremmede Linier. 

Det er beklageligt at constatere, at ogsaa et tydsk Compagnie har kastet 
sig ind paa dette Feldt, der udelukkende burde udnyttes af Nordmænd. 

Samhandelen mellem De forenede Utger og Sicilien var noksaa livlig i 
1892. Af Stokfisk indförtes fra Bergen 25,000 Baller à 100 Kilos. Sjæl-
den er et saa stort Qvantum blevet importeret till Messina som ifjor, og naar 
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jeg i min forrige Aarsberetning omtalte, at til moderate Priser af 55 à 60 
Lire cif. vilde mindst det dobbelte af det i 1891 ankomne Kvantum Bandfisk 
(8,000 Baller) kunue omssettes i Messina, saa viste det sig, at jeg kunde have 
sagt »det tredobbelte». 

Rigtignok lagrer ber endnu et Par Tusind Baller, men ogsaa disse vil 
være consumeret, inden den nye Fisk kommer paa Markedet. 

Priserne stillede sig ved Saisonens Aabning saaledes: 

Lire 56 cif for samfæng 
» 62 » allm. höll. 

men gik, grundet de bergenske Indehaveres Mangel paa Fasthed og Sanimen-
bold, ned til Lire 50 cif. for samfæng og Lire 55 for alm. hollænder. 

Uberegnelig Skade tilföiedes Norges Stokfiskhandel ifjor derved, at en
kelte Exportbuse, for at insinuere sig hos de italienske Fiskeimportörer, lod 
trykke og uddele, dels directe med Posten, dels gjennem sine Agenter, ugevis 
Hundreder af Circulairer, hvori Italienerne paa det nöieste underrettedes om 
det store Kvantum Rundfisk, der var samlet i Norge, og om Udsigterne til 
meget lave Priser. Naar hver enkelt Fiskekjöber hernede fra forskjellige Hold 
modtager saadanne Circulairer, saa kan Fölgerne ikke udeblive. Importörerne 
mærkede strax, at de var Situationens absolute Heirer, og ved at holde til-
bage i det længste med sine Ordres, bragte de Priserne 5—6 Lire ned per 
Balle, og paaförte derved deu bergenske Handelsstand et ret betydeligt Tab. 

Fra Sverige ankom et Par smaa Ladninger Trælast, ligesom der ogsaa ad 
indirecte Vei, Hull og Hamburg, ankom endel svensk Jern og Trælast. 

Der udskibedes til Sverige og Norge fra Sicilien, dels med egne dels med 
fremmede Nationers Skibe, et ikke ubetydeligt Kvantum Svovl, Bomolie, Appel-
siner, Mandier, Nödder etc. 

Exporten af Salt fra Trapaui til De forenede Riger var enorm. Af den 
samlede Saltproduction i Trapani — c:a 120,000 Tons — udskibedes alene 
til Norge 3/4 Dele eller c:a 90,000 Tons i 81 Fartöier, mest Dampskibe. Til 
Sverige udskibedes c:a 3,000 Tons i 6 Fartöier, ogsaa hovedsageligt Damp
skibe. Prisen paa Saltet i Trapani var i Gjennemsmt Lire 7 pr Ton. Ogsaa 
fra Augusta udskibedes 7 Ladninger Salt til Norge og 2 til Sverige. 

Siciliens Handel havde ikke noget godt Aar i 1892. 
Udbyttet af Frugtavlen var i quantitativ Henseende tilfredsstillende, for 

Citronernes Vedkommende rigeligere end for Appelsinernes, saa at man reg-
nede i Gjennemsnit 3/4 Udbytte. Bönderne og Proprietairerne erholdt ved 
Saisonens Aabning for Citroner Lire 4 pr Kasse og for Appelsiner Lire 3 / , , 
senere niere. — Exportörerne kunde imidlertid selv med disse lave Priser ikke 
erholde sine Penge igjen, ja mange tabte hele Föruiuer, idet Markederne i 
America, hvorhen circa 4 Millioner Kaäser aarligt sendes i Consignation og 
auktioneres, laa aldeles nedfor. 

Svovlminerne gav heller ikke noget, daarligt Udbytte hvad det udvundne 
Qvantum angaar, men Udlandet var sparsomt med Indsendelse af Ordres, og 
fölgelig var Sælgelysten stærkere end Kjöbelysten og Priserne derfor lave. 
Man betalte for den 2:den Qvalitet gjennemsnitlig Lire 7 ' / 9 pr 100 Kilos. 
Svovltrafikken beskjæftiger i gode Aar c:a 50,000 Arbeidere, der med en 
yderst ringe Daglön förer en kummerlig Tilvaärelse. Naar da Svovlpriserne 
falder, indskrænkes Productionen, og Tusinder af Arbeidere bliver brödlöse. 
Der opstaar da megen Nöd i hine Egne under saadanne Omstændigheder, og 
mange Forbrydelser mod Liv og Eiendom foröves. 

Exporten af Svovl indbringer aarlig Sicilien c:a 30 Millioner Lire. 
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Vinhösten var ujevn, og omend noget mere Liv ytrede sig i Vinexporten, 
efteråt Toldstridighederne med Österrig var blevet udjevnet til Italiens Fordel, 
som föran berört, saa er man långt ifra at række den Trafik, som herskede 
her for 6—8 Aar siden för Afbrydelsen af den fransk-italienske Handelstractat. 
Det gaar dog jevnligt fremad med Exporten af de saakaldte »Vini da taglioD, 
og den italienske Regjering gjör sit Bedste for at ophjælpe Vinhandelen ved 
at lette Transportomkostniugerne, saavel pr Jernbane som pr Dampskib, og ved 
at slutte nye Tractater. Bndnu snarere vilde Vintrafikken tage sig op til 
den tidligere Betydning, bvis Produeenterne selv lagde mere an paa Qvaliteten 
end pa Qvantiteten. Dette er imidlertid ikke Tilfældet, og i den nærmeste 
Fremtid vil det antagelig stille sig saa, at de nordligere Landsdele kommer at 
exportere mere Druer end Vin, og de sydligere Provinser, specielt Sicilien, vil 
fortsætte at udskibe sine fra Naturens Side saa rige Vine, der dog grandet 
mangelfuld Behandling ikke vinder det udenlandske Publienms Bifald. 

Det vil saaledes överlades Tydskland og Österrig at producere gode, vel-
smagende Vine af de norditalienske Druer og af de syditalienske Naturvine. 
Om det vil lykkes dem saa godt, som det var lykkets Frankrige, vil Frem-
tiden vise. 

Mange var de Stridigheder, till hvis Lösning dette Consulats Assistance 
blev paakrævet, og med Tilfredsstillelse kan jeg constatere, at de fleste löstes 
paa en for vore Landsmænd heldig Maade. Det var ikke allene Skibsförerne, 
for hvis Ret og Rettigheder Consulatet hyppigt maatte skride ind, men ogsaa 
for den svenske og specielt den norske Handelsstands Interesser maatte Con
sulatet oftere optræde kraftigt. — Det er da i Regelen vore Landsmænds God-
troenhed, der bringer dem til at give Credit uden at være sikkret Aceept mod 
Documenterne, til at sende Varer i Consignation etc. e t c , og naar den lovede 
Betaling da som oftest udebliver, maa Consulatet træde imelleni, og med det 
Gode eller Onde se til at faa Sägen ordnet. 

Consulatet er fremdeles i Via Garibaidi N:o 102. Contortid fra kl. 10 til 2 . 

I. C. Martens. 

Bremen den 30 mars 1893. 

(Årsberättelse för 1892.) 

De Förenade rikenas skeppsfart på distriktet var följande: 

Svenska fartyg: 
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Norska fartyg: 

Bruttofrakten utgjorde för: 

Någon förbättring i sjöfartsförhållandena i allmänhet visade sig icke och 
härvarande rederier lemnade för den skull jemförelsevis knappa dividender, 
»Neptun» 6 % , »Hansa» 3 % och »Norddeutsche Lloyd» 1 l /ä % Regleringen 
af nedre Weser har nu så framskridit, att fartyg om 4 / 4 m. djupgående kunna 
lägga till i staden Bremen, och hamnbyggnaden i Breinerhafen började redan 
förliden höst att utvidgas. Goda utsigter finnas äfven för realiserandet af den 
fullständiga kanalbyggnaden mellan Rhen, Weser och Elbe. Norska ángarne 
»Bremen» och »Kong Sigurd» upprätthöllo sin veckofart mellan Kristiania och 
Bremen och härvarande bolaget Neptun satte in ångare i tre veckors fart pä 
Norges vestkust, hvarifrån de skola afgå till Spanien, Portugal och Italien för 
att derstädes taga last hit igen. 

Från svenska fartyg afmönstrade 10 sjömän, från norska afmönstrade 29 
och 10 påmönstrade. 

Vice konsuln i P a p e n b u r g meddelar, att trävaruhandclo, den förnämsta 
branchen på nämnda plats, var liflig och kunde glädja sig åt lönande priser på 
grund af stark efterfrågan från det inre af landet. Lag ren voro tidigt upprymda 
och importen öfversteg föregående årets med 3,000 std. Vid årets slut upp-
gingo lagren till 9,000 std eller 2,000 std mer än vid slutet af 1891 . Öfriga 
artiklar hade deremot flau marknad, så att importen af dem var temligen obetydlig. 

Införseln af trälast var från Sverige 7,750, Norge 2,200, Ryssland 7,700 
och tyska Östersjöhamnar 2,350 std. 

Frakterna för trävaror trycktes mycket derigenom, att stora ångare om 
500 à 800 stds lastdryghet bemäktigade sig traden. Från Sverige betaltes pr 
std 27 à, 28 mk, Norge 21 , Ryssland 27 à 28 mk och tyska Östersjöhamnar 
28 à 30 mk. För koks och kol härifrån regulerade trakterna pr ton till 
Sverige 4'/a à 7 mk, Norge 4'/2 à 51 / , , Ryssland 4 à 7'/4, tyska Östersjö
hamnar 5 à 6 och Frankrike 81 / , ffik. 

Handelsutbytet med de Förenade rikena var under 1892 : 
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I införseln märktes trävaror för 1,134,000 mk, jernmalm 210,000, stång-
jern 25,000, stål 205,000 och maskiner 30,000 mk. Utförseln omfattade 
bl. a. kaffe 927,000, ris 1,164,000, tobak och cigarrer 2,500,000, cederträ 
78,000, petroleum 374,000, bomull 376,000, ull 34,000, jernvägsskenor 89,000, 
tyska stenkol 177,000, asfalt 50,000 mk o. s. v. 

I införseln märktes granit och gatsten för 122,000 mk, trävaror 380,000, 
trän 80,000 mk m. m.; i utförseln petroleum 48,000 mk, ull 63,000, kaffe 
283,000, mjöl 459,000, ris 478,000, tobak 2,000,000 mk o. s. v. 

Herm. S. Gerdes. 

Karlsruhe den 28 februari 1893. 

(Årsberättelse för 1892.) 

Redogörelseåret var för många näringsgrenar ganska pröfvande, hvartill 
icke minst bidrog koleran, som så svårt drabbade rikets förnämsta plats, Ham
burg, och i sina följder sträckte sig öfver stora områden af tyska riket. 

Af spanmål funnos vid årets början ansenliga lager, af hvete t. ex. nära 
1 mill. deciton, men afsättningen blef icke den man väntat, enär Nordamerika 
kastade en öfvermåttan rik skörd i marknaden och utsigterna för vår egen 
stundande skörd stälde sig mycket gynsamma. Följden blef prisfall för all 
spanmål och noteringarna voro pr deciton: 

Den nya skörden af humle blef visserligen icke riklig, men lemnade å 
andra sidan en synnerligen god vara. Det rätt höga priset kom isynnerhet 
producenterna i Baden till godo. Liksom förut var afsättningen på Amerika 
och Ryssland mycket inskränkt genom tullarne. 

I trävaru-affärerna rådde mycken stiltje, hvartill bidrog såväl det i all
mänhet tryckta affärsläget i Rhentrakterna som en besinningslös konkurrens. 

Rob. Koelle. 
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Konstantinopel den 31 mars 1893. 

(Årsberättelse för 1892.) 

Härvarande hamn anlöptes under året af 5 svenska fartyg, hvilka voro på 
väg till Svarta hafvet för att der intaga last. Norska skeppsfarten represen 
terades i Konstantinopel af 114 samt å vicekonsulsstationerna af 10 fartyg. 
Svartahafs-traden har lidit icke ringa intrång genom karantänen, fem à tio 
dagar, hvarför skeppsbefälhafvarne helst undvikit denna fart, i all synnerhet 
som frakterna höllo sig låga. Sålunda betaltes pr ton kol från England till 
Konstantinopel 8 à 10 sh., till Svarta hafvet 9 à 13 sh. och till Donau 10 à 
12 sh.; för spanmål från Svarta hafvet till Medelhafvet 8 à 11 sh. och till 
kontinenten 11 à 13 sh. Dessa låga rater hafra andra nationers fartyg i viss 
mån kunnat upphjelpa genom tillfälliga förtjenster, under det att svenska och 
norska fartyg nödgats afstå äfven från sådana — å smärre fraktpartier och 
passagerare —, hvilka äro otillräckliga i förhållande till den konsulatafgift de 
måste erlägga för fartygets hela drägtighet. Vårt mätningssystem är nämligen 
mycket ogynsamt för farten på Turkiet och gifver våra fartyg omkr. 15 % 
större tontal än de engelska behöfva beräkna. Mätbrefven innehålla visserligen 
å baksidan uppgift å tontalet efter Moorsoms system, men de turkiska myndig
heterna erkänDa ej denna beräkning, emedan den saknar officiel karakter, utan 
fordra hamn- och andra afgifters erläggande efter det i sjelfva mätbrefvet enligt 
det tyska systemet angifna tontalet. 

Här torde också böra framhållas vigten af att skeppsbefälhafvarne söka 
konsulns råd och bistånd utan anlitande af mellanhänder. 

Mångfalden af språk och andra för kaptenen främmande förhållanden hän
visar dertill, men isynnerhet vid strandningar, reparationer och liknande bör 
han i rederiets intresse i första hand vända sig till konsuln, och låta denne 
träffa alla nödiga föranstahningar. Såsom bekant på platsen och förtrogen med 
alla för Levanten egna förhållanden är konsuln i tillfälle att lemna hjelp och 
biträde både billigare och säkrare än en agent, hvars personliga fördelar all
tid tagas med i räkningen. Konsuln, som åtminstone i allmänhet är opartisk 
och icke kan påräkna dylika fördelar, bör följaktligen alltid vara att föredraga 
och rederiernas utgifter skulle derigenom väsentligt förminskas. Såsom för
hållandena nu äro, kan emellertid konsuln icke med bästa vilja ingripa, då 
kaptenerna i ett ock allt anlita agenterna. 

I fråga om de sanitära förhållandena hyser man berättigad fruktan för 
kolerans uppträdande under instundande sommar. Sjelfva Konstantinopel med 
sina många osnygga qvarter erbjuder farsoten den bästa mark och intet är gjordt 
för att förebygga eller begränsa densamma. I landsorten äro förhållandena 
naturligtvis ännu sämre, och karantänsstationerna vid gränserna, ehuru till stor 
del underhållna af främmande makter genom sundhetsafgifter att betalas af 
hvarje fartyg, befinna sig i ett bedröfligt skick. Såsom exempel härpå kan an
föras karantänsstationen Kavak vid öfre Bosporen, der besättningen å det i 
november förlista norska ångfartyget »Ganger Rolf» från Stavanger vid land
ningen blef inlagd i en smutsig lada utan väggar och måste tillbringa 24 tim
mar på den fuktiga marken, utsatt för blåst och kyla och i saknad af allt. 
Karantänsmyndigheterna gjorde i början intet för att afhjelpa detta missför-
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hållande, utan nödgades generalkonsulatet sända sängkläder och lifsmedel till de 
skeppsbrutne, hvilka då inqvarterades i karantänshuset, der dock hvarken funnos 
möbler eller brukbara eldstäder. Först efter Beskickningens energiska protester 
hos Porten och vid sanitetsstyrelsens sammanträden kunde vederbörande förmås 
att ingripa och jemväl ersätta generalkonsulatets hafda utgifter. När sådant 
kan inträffa invid hufvudstadens portar, kan man lätt tänka sig tillståndet i 
landsorten och å de mera aflägsna karantänsstationerna. 

H a n d e l . 

Den tilltagande civilisationen och framfor allt öppnandet af den stora asi
atiska jernvägslinion, hvilken på samma gång den förmedlar utförseln af Asiens 
rika produkter, jemväl banar väg till dess inre för många der hittills okända 
europeiska alster, i förening med de på den europeiska sidan uti det stora 
europeiska jernvägsnäten utmynnande turkiska jernvägslinierna — allt detta har 
framkallat en lifligare beröring mellan occidenten och Orienten, och på jemförelse-
vis kort tid i hög grad förändrat förhållandena i Turkiet. Från att misstänka 
och afsky allt europeiskt, har turken genom den ständiga beröringen med euro
péerna lärt sig att uppskatta allt »frankiskt», och han efterhärmar numera så 
i smått som i stort mycket som för en menniskoålder tillbaka utgjorde föremål 
för den »rättrognes» förakt. Hans vanor, klädedrägt, husgeråd och behof äro 
europeiska, kort sagdt: af den civiliserade turken i Levanten återstår i allmän
het blott »fezen». 

Härtill komma än ytterligare monarkiens talrika kristna innebyggare, 
hvilka redan länge konsumerat europeiska varor, hvilkas afsättning bland dem 
ökas i mån af den genom förbättrade kommunikationer underlättade införseln. 

En gifven följd häraf är att Turkiet som handelsmarknad med hvarje år 
blifver af allt större och större betydelse. De stora handels- och industriidkande 
nationerna hafva redan länge insett detta, och sedan åratal pågår här en kom-
merciel täflan mellan England, Frankrike, Tyskland, Österrike-Ungern och i 
viss mån äfven Italien och Belgien, hvilka länder hvar för sig söka tillförsäkra 
sig den sålunda öppnade marknaden. 

Generalkonsulatet för sin del är lifligt öfvertygadt derom att, ehuru en 
formlig täflan med dessa makter är utesluten, de Förenade rikena jemväl skulle 
kunna finna afsättning här i landet för åtskilliga produkter, ehuru våra varor 
i regeln äro för dyra för orienten. Vi nämna här följande artiklar: 

Trävaror. Redan länge har man i Turkiet känt vårt trä, som i smärre 
partier hitkommit transito öfver England eller Alexandria. Omlastningarna och 
mellanhänderna hafva emellertid i hög grad fördyrat varan, som derigenom 
också blifvit svår att afsätta, helst trävaror från Österrike-Ungern och Ru
mänien erhållas till ganska billiga priser, ehuru qvaliteten icke uppgår mot vår. 

Här förbrukas emellertid en massa frukt- och tobakslådor, årligen omkr. 
2 mill., och i betraktande af att det vid sågverken i de Förenade rikena 
finnas massor af nästan värdelösa bord- och plankstycken, skulle det synas som 
om här kunde vara ett lämpligt tillfälle att tillgodogöra sig dessa. 

I sammanhang härmed torde det löna försöket att hitskicka en färdig trä
villa, då dessa praktiska byggnader passa särdeles väl till sommarbostäder för 
de många som nu dyrt betala sommarresidenserna i de större städernas om-
gifningar. 

Tändstickor från fabriker i Österrike—Ungern tillhandahålles här så billigt 
(cirka 17 frcs pr 100 dussin lådor à 240) att våra, ehuru af vida bättre qva-
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litet, svårligen kunna finna någon större afsättning. Likväl skulle man kunna 
inarbeta varan i de större städerna och der äfven afsätta smärre partier, om 
icke tyskarne genom dåliga efterhärmningår ingifvit befolkningen falska åsigter 
om qvaliteten. 

Jern- och stålvaror. Vid de stora jernvägsanläggningarna finnes tillfälle 
att afsätta jernvägsskenor, stångjernssmide, maskiner etc. Rundband och stång-
jern hafva redan förvärfvat sig godt namn i Turkiet, der tillfälle finnes att af
sätta jemväl div. redskap, knifvar, gafflar o. s. v. Hästsko, hästskosöm och spik 
torde likväl hafva den största utsigten att vinna afsättning. Af spik användes 
här mest belgisk rund 1—9 tums à 30 frcs pr 100 kg., och dessutom naglar 
eller grof spik 5—12 tums à 28 frcs pr 100 kg. 

Papper och papp importeras årligen för närmare 6 mill. frcs, och kan 
billigt omslagspapper här utan tvifvel vinna afsättning i stora partier. 

Öl och spritvaror äro förut kända på marknaden, och om än ett bryggeri 
numera blifvit anlagdt i hufvudstaden och föröfrigt tyskt öl vinner den största 
efterfrågan, synas likväl vårt öl och sprit kunna afsättas inom vissa lager af 
befolkningen. 

Konserver och fiskeriprodukter af snart sagdt alla slag hafva länge, om 
ock i smärre partier, afsatts på Turkiet, der marknaden för isynnerhet klipp
fisk, sill, anjovis och tian borde kunna betydligt upparbetas. 

Det gäller dock som en hufvudregel, att allt som skall afsättas i Turkiet 
må vara billigt och af ett tilltalande yttre — med kvaliteten är man deremot 
i allmänhet mindre nogräknad, åtminstone gäller detta om det stora flertalet 
konsumenter, till hvilka hänsyn i första rummet må tagas. Någon afsättning i 
större skala af de Förenade rikenas produkter kan emellertid icke tänkas möj
lig med mindre en direkt ångbåtslinie upprättas. Visserligen kunna åtskilliga 
produkter billigare än förr hitforslas med »Det Forenede Dampskibs-Selskabs» 
i Köpenhamn båtar, men äfven med dessa blifva frakterna för höga på grund 
af våra varors gedigenhet och deraf följande höga pris redan å produktions
orten. Här måste allt kunna afyttras på vilkor som konvenera ett vid pris
billig underhaltig vara vandt folk, hvilket åtminstone i början icke skulle förstå 
uppskatta den bättre varans fördelar. Deremot är våra affärsmäns misstro till 
kreditförhållandena här i landet minst sagdt öfverdrifven, ofta äfven full
ständigt ogrundad. 

En nödvändig betingelse för export på Turkiet är, att de hitskickade va
rorna tillverkas i fullkomlig öfverensstämmelse med här brukliga modeller. Så
dana kunna införskrifvas genom konsulerna samt skandinaviska och andra euro 
peiska handelshus af anseende. At t utskicka speciella kommerciella agenter 
kan i allmänhet vara mycket att rekommendera, men torde vara mindre lämp
ligt för Turkiet, der språk och förhållanden i allmänhet så väsentligt skilja sig 
från de europeiska, att en nordbo behöfver åratal blott för att sätta sig in uti 
dessa, att nu icke tala om de tusen svårigheter denne skulle möta vid afslu-
tande af leveranser. Äfven om han genom konsulns eller annan inflytelserik 
och med förhållandena förtrogen mans hjelp skulle kunna afsluta smärre kon
trakt, skulle dessa leveranser aldrig kunna motsvara kostnaderna för hans 
underhåll. 

A andra sidan är det ett faktum att afsättning för våra produkter här i 
landet icke kan ske med mindre agenter och profver förefinnas, och general-
konsulatet för sin del antager att lämpligaste sättet vore att såsom agenter an
lita skandinaviska och andra ansedda hus i de större städerna, hvilkas adress 
genom konsulerna skulle kunna inhemtas. Profver å smärre artiklar, för
färdigade i full öfverensstämmelse med här brukliga modeller, skulle i så fall 
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tillställas dessa handelsfirmor, som nog lika verksamt som en speciel agent skulle 
sörja för deras afsättning, derest utsigt dertill förefunnes. Såsom icke lönad 
blefve ju agentens inkomst beroende af afsättningen, och icke minst detta för
hållande skulle mana honom att verka för våra alsters afsättning. 

E t t dylikt tillvägagående vore utan tvifvel det billigaste försöket att här 
upparbeta en marknad för de Förenade rikenas hufvudprodukter. 

Otto Steenbock. 

Budapest den 1 april 1893. 

(Årsberättelse för 1892.) 

Handelsförbindelserna med de Förenade rikena hafva icke under det till-
ändagångna året erbjudit något nytt. Vår utförsel dit af sviskon och bönor 
synes dock hafva ökats och antagit en mera regelbunden karakter. Till Sverige 
har äfven under de sista åren utförts något ull. 

Skörden af samtliga sädesslag var ordinär och öfverstiger t. o. m. något 
genomsnittssiffran för de närmast föregående fem åren. Odlingen af vin har 
fortfarande att bestå en hård strid mot phylloxeran, dock synas ansträngningarne 
krönas med framgång särskildt efter den allt mera vanliga användningen af 
amerikanska vinstockar. 

På det industriella området göras stora framsteg och det förflutna året 
har att uppvisa en mängd nya företag, bl. a. 22 aktiebolag med ett samman-
lagdt kapital af äfven 10 mill. fl. Härvid har den egentliga storindustrien 
mest tillgodosetts, men öfver den mindre har rönt uppmuntran. 

Frånsedt valutaregleringen är intet nytt att anföra från den stora finans-
och penningeverlden. 

A. Altschul. 

Innehåll: Akyab (sid. 134), Berlin (sid. 81), Bremen (sid. 138), Breslau (sid. 124), 
Brüssel (sid. 89), Budapest (sid. 144), Karlsruhe (sid. 140), Konstantinopel (sid. 141), 
Köpenhamn (sid. 90), Messina (sid. 135), Riga (sid. 109), Stettin (sid. 125), Washington 
(sid. 85). 



BERÄTTELSER OM HANDEL OCH SJÖFART. 
Utdrag ur 

årsberättelser från de Förenade rikenas konsuler m. m. 

Årg. 1893. STOCKHOLM, TRYCKT I CENTRAL-TRYCKERIET, 1893. N:o 4. 

Helsingfors den 30 mars 1893. 

(Årsberättelse för 1892.) 

De Förenade rikenas skeppsfart på distriktet var följande: 

Svenska fartyg. 

Norska fartyg. 

Sammanlagda antalet af med last ankomna fartyg utgjorde följaktligen 
307 st. om 85,490 tons drägtighet, hvaraf 200 svenska om 49,459 ton och 
107 norska om 36,031 tons drägtighet. 

Antalet af med last afgångna fartyg äter uppgick till 553 st. om 179,109 
tons drägtighet, hvaraf 308 svenska om 82,328 ton och 245 norska om 
96,781 tons drägtighet. 

Härvid inseglad bruttofrakt har uppgifvits utgöra: 

eller för bada länderna tillhopa 3,197,867 Fmk. 

Ber. om Handel o. Sjöfart. 10 
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Inseglad bruttofrakt under samma tidrymd utgör i Fmk: 

Den andel, med hvilken ångfartygen ingått i denna fraktfart under senaste 
fem år. åskådliggöres af nedanstående tabell: 

Vid en granskning af ofvanstående siffror framgår att det förflutna året 
för hvad Sveriges skeppsfart på Finland beträffar ingalunda torde kunna be
tecknas såsom något särdeles gynsamt år, hvarken i afseende å det antal fartyg, 
som dervid erhållit sysselsättning, eller än mindre i fråga om den inseglade 
bruttofraktens storlek. Sålunda visar denna skeppsfart uuder år 1892, jemförd 
med det närmast föregående årets, såväl hvad fartygs- som tcntal beträffar en 
ganska betydande nedgång eller 66 fartyg om e:a 21,000 tons dragtighet, 
livadan siffrorna för året i sådant afseende endast obetydligt öfverstiga medel
siffran derför under den senaste femårsperioden. 

I fråga åter om bruttofrakternas belopp företer år 1892 jemväl en minsk
ning af c:a 415,000 Fmk emot det närmast föregående året, hvarigenom siff
rorna för år 1892 med c:a 50,000 Fmk komma att understiga medelsiffran för 
ifrågavarande belopp under senaste femårsperioden. De under år 1892 i skepps
farten på Finland använda norska fartygens antal och tontal visa vid en jem-
förelse med det närmast föregående året endast ringa förändringar eller en ök
ning i förstnämnda afseende med 8 stycken samt en minskning i det senare 
afseendet med e:a 1,300 ton, livadan året i nämnda hänseenden står högt på 
skalan för den senaste femårsperioden. Ett motsatt förhållande eger deremot 
rum i fråga om den under året af norska fartyg vid skeppsfart på Finland 
inseglade bruttofrakt. Häri visar sig en minskning emot år 1891 af c:a 400,000 
Fmk, hvarigenom siffran för nastlidet år kommer att med c:a 300,000 Fmk 
understiga medelsiffran för det ifrågavarande beloppet under senaste femårs
perioden och år 1892 sålunda på dess skala intaga näst sämsta platsen. 

I afseende å ångfartygens deltagande i fraktfarten pä Finland under är 
1892 bemärkes att de svenska ångbatarne minskats med icke mindre än 52 
stycken om c:a 25,000 tons dragtighet, under det att deremot de norska ång
båtarne ökats med 31 stycken om c:a 12.000 tons dragtighet. Af den totala 
tonnagen hos de svenska fartyg, som under år 1892 besökt. Finland, falla c:a 
61,900 ton på ångbátarne och c:a 34,600 ton på segelfarlygen, medan der
emot af den totala norska tonnagen endast c a 37,700 ton falla på ångbátarne 
och c:a 70,800 ton på segelfartygen. 

Fördelningen af de Förenade rikenas skeppsfart emellan hamnarna i distriktet 
med hänsyn till fartygens antal och drägtighet åskådliggöres genom följande 
tabellariska sammandrag, särskildt för ankommande och särskildt för afgående 
fartyg, hvarvid jemväl den andel ångfartygen uti de olika hamnarna intagit i 
denna skeppsfart finnes angifven: 
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I hvad mån de Förenade rikenas skeppsfart under senaste femårsperioden-
till- eller aftagit i de olika hamnarna i distriktet, i hvilka svenske och norske-
konsulattjenstemän funnits anstälde, framgår vid en granskning af följande 
tabellariska uppgifter om sammanlagda antalet och drägtigheten af de svenska 
och norska fartyg, som under hvartdera af nämnda fem år besökt dessa hamnar 
samt om de dervid erlagda konsulatafgifternas sammanlagda belopp: 

Häraf visar sig att under år 1892 en minskning egt rum i de Förenade 
rikenas skeppsfart på Finland i sin helhet, uppgående i fråga om de dervid 
använda fartygens tontal till c:a 23,000 ton samt i fråga om de erlagda af-
gifternas belopp till c:a 1,500 Fmk. Den hufvudsakligaste minskningen i 
konsulatafgifter under året faller på hufvudstationen med c:a 600 Fmk samt 
på stationen i Kotka med c:a 500, i Borgå med c:a 400 och i Viborg med 
c:a 300 Fmk. Någon ökning visar sig deremot vid stationerna i Hangö, Kri-
stinestad, Åbo, Vasa och Brahestad, ehuru densamma ej på någotdera stället 
stiger till fullt 200 Fmk. 
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Frakter vid utskeppning af trävaror hafva under år 1892 afslutats i de för dylik export vigtigaste hamnarna i distriktet, 
till här nedan angifna belopp, beräknade pr S:t Ptbg-std eller 165 eng. kbf., der ej annan beräkningsgrund finnes angifven. 
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Sjöfolks af- och påmönstring har vid hufvudstationen omfattat: 

Påmönstrade hafva blifvit: 

Betingad månadshyra har dervid utgjort: 

Uppgifter i nu anförda hänseende hafva jemväl ingått från vicekonsulatet 
i Haugö, hvarest från norska fartyg afmönstrats 3 man samt å samma fartyg 
påmönstrats 2 man: 

från vicekonsulatet i Kotka, hvarest å svenska fartyg påmönstrats 1 man, 
hvarjemte å norska fartyg afmönstrats 8 man samt å dessa fartyg påmönstrats 
16 man, och utgjorde månadshyran dervid för matroser kr. 36 à 50, för lätt-
matroser kr. 36 à 37 samt för jungmän kr. 7 à 2 5 ; 

från vicekonsulatet i Lovisa, hvarest från svenska fartyg afmönstrats 
2 man; 

från vicekonsulatet i Vasa, hvarest afmönstrats 13 och påmönstrats. 
14 man; 

från vicekonsulatet i Yihorg, hvarest från svenskt fartyg afmönstrats 1 
man. hvarjemte á norska fartyg afmönstrats 2 man samt påmönstrats 4 uiau, 
med münadshyra för lättmatros af kr. 32 och för jungmän af kr. 14 à 3 0 ; samt 

från vicekonsulatet i Åbo, hvarest ä svenska fartyg afmönstrats 12 och 
påmönstrats 20 man, hvarjemte å norska fartyg afmönstrats 4 och påmönstrats 
5 man. 

Af s. k. sjömansanvisniiigar har under årets lopp endast en utfärdats för 
norsk sjöman till belopp af kr. 300. 

Under generalkonsulatets adress hafva brtf ankommit för svenske sjömiin 
till ett antal af 169 stycken samt för norske sjömän till ett antal af 4 8 5 
stycken, eller tillsammaus 654 stycken. 

Generalkonsulatets embetslokal har liksom under de föregående sex åren 
äfven under år 1892 befunnit sig i huset n:o 2 B vid Manègegatan, och har 
såsom tillförene för allmänheten hållits öppen alla helgfria dagar åtminstone 
från kl. 10 f. m. till 2 e. m. Som kontorslokalen befinuer sig i omedelbar 
förbindelse med undertecknads privata bostad, har dessutom, när helst sådant 
påfordrats och på alla tider af dygnet, embetsbiträde lemnats vederbörande 
svenske eller norske undersåtar. 

Den för de svenske och norske arbetarne i Finland grundade kassa för 
sjuk- och begrafningshjelp har under år 1892, på grund af den under året i 
Finland grasserande influensan, blifvit hårdt anlitad. Kassan, som vid utgången 
af räkenskapsåret 1891 egde en kontant behållning af Fmk 5,389-14 med 16 
deltagare, utvisade vid slutet af senaste räkenskapsår en behållning af Fmk 
5,361"45 med 22 deltagare eller alltså en tillökning i kassan af endast Fmk 
22'3 1. I sjukhjelp har under året af kassans medel utbetalts Fmk 530 . 
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Något dödsfall inom kassans delegarekrels har ej heller under är 1892 före
kommit. 

Det vSvensk-Norska Gillets i Helsingfors har äfven under det förflutna 
året på ett lyckligt sätt bedrifvit sin menniskovänliga och fosterländska verk
samhet. Ledamöternas antal fortfar oaktadt många dödsfall och bortflyttningar 
bland gillebröderna att hälla sig vid samma siffra som under det närmast fore
gående året eller c a 170. Såsom understöd åt 70 nödlidande svenske eller 
norske undersåtar har gillet varit i tillfälle att under år 1892 utdela ett be
lopp af Fmk 885 . Den kontanta behållningen i gillets kassa uppgick vid 
slutet af senaste räkenskapsår till Fmk 1,398'70. 

Finlands sjöfart och varuutbyte med främmande länder. 

I saknad af de officiella statistiska uppgifterna, hvilka först under senare 
delen af året blifva tillgängliga, ser jag mig nu likasom vid afgjfvande af ti
digare årsrapporter nödsakad att, rörande såväl Storfurstendömets handel i sin 
helhet som ock särskildt de Förenade rikenas deltagande deri, inskränka min 
redogörelse till de fakta, som innehållas i nedanstående dels från åtskilliga af 
vicekonsulerna i distriktet insända, dels ur pressen och från enskildt håll heiu-
tade meddelanden. 

Björneborg (från vicekonsuln). 

Ortens hufvudexportartikel, trävarorna, påverkades af den sågverks-
egarne emellan gjorda öfverenskommelsen om minskad tillverkning. Af plankor, 
battens och bräder utfördes 7.279,140 eng. kbf, i värde motsvarande Fmk 
5,735,080, mot 9,421,596 kbf., värda Fmk 6.762,171 år 1891. Värdet af 
hela exporten under året stiger till Fmk 6,660,812 mot Fmk 8,140,018 
är 1 8 9 1 . 

Hvad särskildt varuutbytet mellan denna ort och de Förenade rikena be
träffar, visar importen ingen synnerlig förändring. Värdet af densamma upp
går till Fmk 469,458 mot Fmk 425,602 år 1891 . Bland de införda ar-
tiklarne intar rågmjöl ett framstående rum, i värde belöpande sig till Fmk 
94 .222. Af öfriga artiklar må nämnas: 

Jern och stål, hvaraf im-

Exporten härifrån till de Förenade rikena har äfven under det förflutna 
året lidit en betydlig minskning och stiger i värde till Fmk 86,507 mot Fmk 
142,412 år 1891 . Liksom år 1891 beror denna minskning också nu nästan 
uteslutande pä artikeln smör, hvaraf under året utfördes kg. 23,122 värda 
Fmk 46 ,244 , mot kg. 49,515 värda Fmk 99,024 år 1891. 
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Import. 
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Export. 

Frakterna hafva under året hållit sig på samma låga ståndpunkt som under 
föregående år utan några nämnvärda fluktuationer, medan tillgången på tonnage 
i allmänhet varit medelmåttig. 

Borgå (från vicekonsuln). 

Utförsel. 

Värdet af hela exporten utgjorde 1,705,669 Fmk emot Fmk 2,257,482 
är 1891. 

Ber. om Handel o. Sjöfart. 11 
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Exporten af trävaror från Borgå fördelar sig på nedanstående firmor: 

Fredrikshamn (från vicekonsuln). 

Exporten från detta distrikt har varit icke obetydligt mindre än under 
föregående år, beroende detta dock ej på brist på efterfrågan utan derpå att 
de tvenne i Wederlaks socken för några år sedan anlagda mindre sågverken 
alldeles nedlagt sin verksamhet, då de på grund af de låga pris, marknaden i 
utlandet erbjöd, ej funno med sin fördel förenligt att fortsätta. Sålunda är 
totalsumman af utförseln af sågade trävaror 20 ,900 kbm., hvartill kommer 
2,340 kbm. hugget virke. Utom dessa poster har från distriktet utförts span-
mål samt mindre kvantiteter tjära och hudar samt kimrök, allt till ett samman
lagd t belopp af 930,000 Fmk. 

Kotka (från vicekonsuln). 

Exporten härifrån under året utgör i sågade trävaror 317,790 kbm eller 
12 ,142,741 kbf.; vidare i rundt virke 90 ,443 kbf. och 822 famnar ved samt 
diverse svarfvade träartiklar, med ett sammanlagdt värde af Fmk 8,939,702. 
Af trämassa, papp och papper har härifrån utgått 4 ,141,809 kg.; smör 194,275 
kg.; fisk, bär m. m. till ett sammanlagdt värde af Fmk 1,148,944 och utgör 
totala exportvärdet från Kotka under året Fmk 10,088,646. 

Hangö (från vicekonsuln). 

Importen till denna hamn omfattade bland annat: 

I exporten märktes: 

Rörande den andel ångfartyget »Express» tagit i förmedlandet af varu
utbytet, har fartygets redare med vanligt tillmötesgående lemnat följande med
delanden: 
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Under vintern 1891—1892, hvarunder oaktadt särdeles ogynsamma is-
och väderleksförhållanden endast tre af ängarens kontraherade 26 reseturer 
emellan Hangö och Stockholm blifvit instälda, befordrades med fartyget, förut
om ett mycket betydande antal passagerare såväl till Sverige som från nämnda 
land, varor af det slag och till det antal efterföljande tabell närmare utvisar: 

Från Stockholm. 

Från Hangö. 
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Helsingfors. 

Helsingfors stads fartygsflotta utgjordes vid utgången af senaste år af 23 
ångfartyg, 8 ångbåtar, 22 ångslupar, 2 bergningsbåtar, med sammanlagdt 3,399 
hästkrafter, 2 barkskepp, 2 galeaser, 4 jalor, 5 jakter och 4 sumpar. Samman
lagda drägtigheten var 12,531 ton. Äldsta fartyget är ångfartyget Oulu, 
hvilket byggdes 1856, samt barkskeppet Helsingfors från år 1857. 

Totalbeloppet af hufvudstadens import steg under år 1892 till ett värde 
af Fmk 36,789,375 emot Fmk 34,891,983 under år 1891, under det att 
värdet af hela exporten uppgick till Fmk 6,216,790 under år 1892 emot Fmk 
6,246,841 under år 1891. I importen intages främsta rummet af artiklarne 
spanmål och mjöl med ett sammanlagdt värde af c:a 9,000,000 Fmk, dernäst 
komma manufaktur- korta och galanterivaror med Fmk 3,286,778, råsocker 
med Fmk 1,947,603, kaffe med Fmk 1,911,410, jernvägsskenor med Fmk 
1,825,409, maskiner äfvensom jordbruks- och brandredskap Fmk 1,267,446, 
samt färdiga kläder med Fmk 1,026,783. Den största posten i exporten in
tages af trävaror af alla slag med ett sammanlagdt värde af Fmk 3,012,881 
samt näst derefter af papper och papp med ett värde af Fmk 1,068,012. 
Trävaruexporten har hufvudsakligast egt rum på England till ett värde af Fmk 
900,000, samt på Spanien för Fmk 800,000 och på Belgien för Fmk 400,000. 
Till Holland, Frankrike och Tyskland har utförts för c:a 200,000 Fmk till hvar-
dera. Till Sverige har exporterats björk- och furukäppar till värde af Fmk 9,149. 

Kristinestad (från vicekonsuln). 

Utförseln omfattade bland annat: 

Lovisa (från vicekonsuln). 

Handeln och sjöfarten under året hafva ej i någon i ögonen fallande grad 
tett sig afvikande från förhållandena under senast föregående år. Exporten 
har såsom vanligt bär nästan uteslutande omfattat trävaror, utskeppade dels 
från Lovisa, dels från hamnar i Pernå och Strömfors socknar och utgörande 
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tillverkningar vid inom dessa kommuner belägna sågar. Endast en obetydlig 
del deraf har tillverkats vid såg belägen i Kuhmors socken och derifrån hit 
transporterats öfver Lachtis. 

Med Sverige och Norge förete handelsrelationerna tyvärr icke någon lif-
lighet och någon direkt sjöfartsförbindelse med dessa länder har orten ej. 

7 svenska och 10 norska fartyg ankommo i barlast och afgingo med in
tagen trälast, undantagandes det svenska ångfartyget, som hitförde råglast och 
afgick i barlast. 

Uppmuddringen af stadens hamn, som begynte redan under år 1891 , har 
under år 1892 nästan oafbrutet fortgått och kommer att under innevarande år 
fortsättas. 

Tammerfors (från vicekonsuln). 

Asfalttakfiltfabriken producerade fortfarande för afsättning till Ryssland, 
fastän under föga gynsamma konjunkturer, c:a 2,000,000 kg. rå asfaltfilt, trä
papp och papper till ett varde af c:a Pmk 400,000, med en arbetsstyrka af 
c:a 100 man. 

Tändsticksfabriken hade, sedan dess grundliga remont blifvit slutförd, 
kunnat minska sin arbetsstyrka till c:a 100 personer (män och qviunor), men 
tillverkade ändå c:a 15,000 lådor à 1,000 askar säkerhetsstickor, till ett värde 
af c:a Fmk 125,000. Nyuppsatt blef under hösten en »Aktiebolaget Splint» 
tillhörig fabrik för uteslutande tillverkning af tändsticksämnen, för export till 
utlandet. Densamma började sin verksamhet i September månad med c:a 40 
man och tillverkade intill årets slut 2,000 lådor à 1 million ämnen i hvar 
låda till ett värde af c:a 40,000 Fmk; fabriken uppsattes utaf en ung svensk, 
hvilken äfven leder arbetet; samt vidare en spislokal, som firman Finlayson & 
C:o inrättade för dess arbetare, hvilka för mycket billigt pris kunna derstädes 
erhålla närande, vällagad mat såväl till frukost som middag och afton till en 
kostnad af: 

Lokalen har att glädja sig åt stort tillopp. 
Trävaruaffären inträdde under året i ett mera sundt skede, i det att de 

till följd af inskränkningen i stockförsågningen förminskade lagren funno lättare 
afsättning till något förhöjda priser mot fjolårets; s. k. planchetter 1 " × 4 , 
4 1/2 och 5" förblefvo alltjemt totalt ouppmärksammade och qvarligga i stora 
qvantiteter vid sågverken i trakten, hvaremot handsågade plankor för Spanien 
rönte en bättre efterfrågan till goda priser. Utsigterna för det kommande året 
äro temligen ljusa och lära några större leveranser af hattens och plankor för 
vårskeppning redan afslutats till rätt förmånliga priser. 

Smörexporten var äfven i år rätt betydlig och utgjorde till 

S:t Petersburg 4 ,413 kg. 
Danmark, Norge och isynnerhet England 166,439 » 

(till Sverige blott högst obetydligt), hvarvid emellertid bör anmärkas att en 
stor del deraf hitkom från trakten kring Björneborg pr foror och blott expe-
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dierades frän härvarande järnvägsstation. De förnämsta afsändarne härstädes äro: 
L. Tallqviat (kommissionär), R. Böe (till Norge), G. A. Hildén, adr. Ossared, 
Tammerfors (mejerist); från Björneborgstrakten: Köhler & C:o, Bröder Nordberg, 
H. P. Jensen och A. Ahlström. Priserna för mejerismör ntgjorde c:a Fmk 
2.25—2.75 pr kg., och för torgfördt bondsmör Fmk 17—19 pr Lrø. 

Af hästar exporterades härifrån 80 stycken bättre sådana till Ryssland, 
hvarest den finska racen är synnerligen välkänd för sin stora uthållighet och 
sina små behof. 

Uleåborg (från vicekonsuln). 

Exporten representerar ett penningevärde af Fmk 4,823,276, och äro de 
förnämsta exportartiklarne följande: trävaror: plankor, battens och bräder, af 
hvilka utförts för Fmk 2,299,661, beredda hudar Fmk 1,270,518 samt tjära 
för Fmk 844,543. 

Exporten har hufvudsakligast förmedlats af följande firmor: J. W. Snell-
man G:son export 21,352 kbm. sågade trävaror, G. & G. Bcrgbom samma 
slags vara 21,120 kbm., d:o Uleåborgs sågverksaktiebolag 18,539 kbm., d:o L. 
Candelin J:r 13,763 kbm och Pruuki s&gbolag 1,881 kbm.; tjärexporten har 
förmedlats af J . W. Snellman G:son 9,774 t:or, G. & C. Bergbom 5,870 
t:or, Otto Ravander 8,703 t:or, Isak Ravander 7,469 f.or, Karl Kivijärvi 
6,060 t:or, J. G. Pentzin 5,850 t:or m. fl. Ortens enda exportör af hudar 
är firman Bröder Aström, som utfört 397,037 kg. beredda sådana. 

Wasa (från vicekonsuln). 

Någon samfärdsel med Sverige öfver Qvarken såsom isbelagd har icke egt 
rum. Sjöfarten öppnades den 17 maj af svenska ångaren »Sundsvall», som 
sedermera sommaren igenom jemte svenska ångaren »Carl von Linné» för
medlat regulier förbindelse mellan denna ovt och Sverige. Dessutom har ån
garen »Köpmanholmen» under tidigare delen af sommaren gjort några resor 
emellan Wasa och sträckan Umeå—Sundsvall på svenska sidan utan att dock 
hafva lyckats upparbeta någon gagnande trafikled, ett förhållande som särskildt 
detta år får tillskrifvas en ytterst ogynsam konjunktur. Jemte dessa ångare 
har ångfartyget »Gustaf Wasa» nu och då gjort turer på Sverige. 

Lyckligtvis finnes intet haveri bland svenska eller norska fartyg att om-
förmäla, men deremot har till denna ort inbogserats i haveri engelska ångaren 
»Rosa», som bergades å strandningsstället vid Valsöarna af bergnings- och dykeri-
bolaget Neptuns ångare »Neptun» och bogserades härifrån, sedan läckan blifvit 
tätad af samma bolags ångare »Poseidon», till Oskarshamn för att derstädes 
undergå reparation. 

Någon konkurrens emellan de Förenade rikenas fartyg har icke förekommit. 
Importen från Sverige har hufvudsakligats utgjorts af spik, stål, smide, 

plåt, krita, rödfärg, eldfasta tegel, mejeri- och jordbruksredskap, tunnbinderi-
artiklar, bröd, böcker, metallvaror, hudar, samt från Norge sey och sill. 

Exporten är deremot mycket reducerad i jemförelse med de närmast före
gående årens och utgöres i hufvudsak af följande produkter: 
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Såsom häraf framgår, har af råg ingenting exporterats till Sverige och 
detta till följd af det sena upphäfvandet af exportförbudet för denna artikel. 
Den hos exportörerna lagrade rågen har till största delen funnit afsättning i 
finska kronans spanmålsmagasin och stannar sålunda inom landet. 

Tyvärr kan jag icke gifva några uppmuntrande meddelanden angående årets 
skörd, ty öfver allt förspörjes denna vara mycket under medelmåttan och landt-
mannen i dessa trakter går en bekymmersam tid till mötes, om ock kanske nöden 
icke alldeles står för dörren. 

Någon immigration från de Förenade rikena har icke förmärkts. Emigra
tionen, synnerligast till Amerika, har äfven i år fortgått, om ock måhända en 
liten stagnation varit märkbar, dels till följd af koleran och dermed förenade 
svårigheter, dels till följd af en knappare penningetillgång. 

Vassklotbanan är nu färdig och har redan denna höst varit undantagsvis 
ett par gånger begagnad för transport af varor från fartyg, som föredragit att 
lossa i Vassklots hamn. 

Wiborg (från vicekonsuln). 

Sammanlagda tontalet af de Förenade rikenas fartyg under år 1892 upp
når icke samma resultat som år 1 8 9 1 , men är icke obetydligt större än under 
de föregående 6 åren med undantag af 1887. Denna stegring är att tillskrifva 
såväl den omständighet, att exporten af trävaror under nämnda åren gestaltat 
sig guDstigare än under de 6 föregående, som tillika den, att under de 2 sista 
åren både svenska och norska ångfartyg synas hafva upptagit konkurrensen 
med de engelska och tyska, hvilka hufvudsakligast och företrädesvis användas 
vid trävarutransporten från vår hamn, och gjort efterfrågan på segelfartyg allt 
mindre och mindre. A r 1891 öfverstiger de svenska och norska ångfartygens 
tontal t. o. m. segelfartygens tontal. 

Vid transporten af trävaror hafva användts inalles 263 fartyg, eller 119 
ångfartyg och 144 segelfartyg, hvaraf 

Hela importen representerar i vigt 69 ,957,105 kg. och i värde Fmk 
19 ,095 ,107 . Deraf anlände sjöledea 48 ,966,112 kg. och pr jefnväg 20,990,993 kg. 

Intraden vid tullkammaren steg till Fmk 1 ,969,5486 3. 
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Exporten härifrån omfattar bland annat: 

Värdet af hela exporten stiger till Fmk 9,731,940. Till orter inom Fin
land afsända varor äro icke upptagna. 

Följande öfversigt utvisar, huru trävaruutförseln fördelar sig på de särskilda 
exportörerna: 

Outskeppade trävaror qvarblefvo i Trångsund till år 1893 tillsammans c:a 
16,500 std. 

Åbo (från vicekonsuln). 

Årets handelsstatistik rörande importen från Sverige och Norge till Åbo 
samt exporten härifrån till Sverige förete intet af intresse. Varuutbytet är å 
en del artiklar den vanliga medelqvantiteten pr år, under det att de flesta 
andra visa tendens till minskning såväl hvad import som export angår. 

Den i Finland felslagna skörden har till denna ort föranledt import ifrån 
Sverige af korn och malt för bryggerierna äfvensom något råg, mjöl och potatis, 
men andra artiklar ha deremot ansenligt minskats. 

Exporten till Sverige har varit mindre än vanligt och saknar snart sagdt 
all betydelse. 
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Den förnämsta exporten utgjordes af: 

Den förnämsta importen ifrån de Förenade rikena till Åbo har utgjorts af: 
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Allmän öfversigt. 
Arten och mängden af de i 1892 års handelsomsättning emellan Finland 

och utlandet ingående alster, synes af nedanstående tabell, i hvilken, till vin
nande af en öfversigt af motsvarande förhållanden under båda närmast före
gående år, redogörelse för dessa äfven intagits: 
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Vid en granskning af ofvan anförda siffror finner man att af de 20 ar
tiklar, som i utförselstabellen finnas upptagna, förete, vid en jemförelse med 
förhållandena år 1 8 9 1 , 7 en tillökning och 13 en minskning. Den hufvud-
sakliga ökningen faller på artiklarne smältstycken och papper med era 900,000 
kg. för hvardera, trämassa och papp med c:a 700,000 kg. samt smör med c:a 
200,000 kg. Minskningen deremot visar sig hufvudsakligast samt på grund af 
det under större delen af året rådande spanmålsexportförbudet å artiklarne 
omalen hafre med c:a 38,000,000 kg. och omalen råg med c:a 3,000,000 
kg., samt dessutom å artiklarne fisk med c:a 800,000 kg. och kött med c:a 
500,000 kg. 

I afseende å importen märkes en ökning å artiklarne rågmjöl med c:a 
55,500,000 kg., omalen råg med c:a 41,000,000 kg., omalet korn med c:a 
4 ,200,000 kg., socker med c:a 3,000,000 kg., sill med c:a 2,500,000 kg., 
korngryn med c:a 1,600,000 kg., samt omalen hafre med e:a 1,000,000 kg., 
men visar sig deremot en minskning å artiklarne stenkol med c:a 10,700,000 
kg., tackjern med c:a 6,000,0Q0 kg., malt med c:a 1.800,000 kg. samt omalet 
hvete med c:a 1,000,000 kg. 

Då, såsom jag redan haft äran ofvan påpeka, allt statistiskt material ännu 
saknas för en mera utförlig berättelse rörande Finlands handel och industri 
under det förflutna året, ser jag mig tvungen att äfven denna gång inskränka 
mig till att i denna rapport endast beröra några af de alster, som utgjort före
mål antingen för den hufvudsakligaste exporten från Finland, eller ock i större 
myckenhet från de Förenade rikena till distriktet importerats och rörande hvilka 
artiklar från enskildt håll några mera i detalj gående uppgifter välvilligt blifvit 
mig lemnade. 

Trävarumarknaden. 

Föga torde vara att inberätta i fråga om trävarumarknaden i Finland un
der år 1892. Året har härstädes förflutit utan några tilldragelser som kunnat 
utöfva något särdeles inflytande på marknaden och några nämnvärda fluktuationer 
i prisförhållandena hafva ej heller härstädes förekommit. Lagren voro vid in
gången af år 1892 moderata och detsamma torde äfven kunna sägas om såväl 
skeppningarna som om de dervid erhållna prisen. 

Den vigtiga fråga, som så länge stått på dagordningen såväl i Sverige 
som i England eller att få krediten nedsatt från 6 till 4 månader, har ej här 
i Finland spelat någon rol. Då coutumen att i sex månaders vexlar indraga 
beloppen för de resp. skeppningarna aldrig varit i Finland allmänt införd och 
endast högst undantagsvis här kommit i fråga, står Finland alldeles utanför 
denna emellan Sverige och England ännu ej fullt afgjorda tvistefråga. 

Redan å sågegaremötet i december 1891 träffades öfverenskommelse om 
minskning i afverkning af timmerstock under vinterutdrifningen 1892, och att 
döma såväl af skeppningarna under det förflutna året som af de måttliga lagren 
till år 1893, synes den af sågegarne sålunda ingångna öfverenskommelsen hafva 
ganska noga hållits. 

På sågegaremötet i december 1892 förnyades denna öfverenskommelse och 
beslöts att produktionen borde bibehållas vid samma låga utsträckning som un
der det förflutna året. 

De statistiska uppgifter, som vid sistnämnda möte framlades, utvisade att 
vid 97 sågar, från hvilka uppgifter erhållits, tillverkningen år 1892, jemförd 
med den under år 1891 , minskats med 3,000 stånd., under det att utskepp
ningen derifrån samtidigt nedgått med 30,000 stånd. 
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Beträffande trävaruprisen under året hafva de, såsom redan nämnts, varit 
ganska moderata och endast obetydligt fluktuerat. Några stora förmögenheter 
kunna visserligen icke skapas med de pris, som varit gällande, men å andra 
sidan torde ej heller några nämnvärda förluster uppstått på årets skeppningar. 
De sågar, som drifvits med omsorg och ekonomi samt vetat att draga fördel 
af de låga arbetsprisen, hafva säkert slutat året med en rät t ansenlig vinst och 
detta i synnerhet de, som tidigast voro ute i marknaden under försäljnings
säsongen. 

Det vill synas som om den skilnad i pris, som i utlandet betingas för de 
stora och välkända tillverkningarna i förhållande till de mindre, årligen blifver 
allt större, oaktadt råmaterialet är detsamma och de mindre sågarne numera 
oftast tillverka lika vacker vara, som de stora sågarne med 5 à 6 ramar. Or
saken torde delvis vara beroende på att de större sågverken mer och mer för
bättra sina tillverkningar och nedlägga mera omtanke och skötsel ej endast på 
tillverkning och utlastning utan äfven på en sträng sortering af sitt virke, men 
äfven delvis derpå att de större sågverken hafva en betydande fördel framför 
de mindre deri att de förstnämnda på relativt kort tid kunna få en stapel 
färdig och täckt, medan de mindre måste under sågningen i veckotal hålla sina 
staplar öppna innan de kunna få dem täckta, hvarigenom deras virke lätt ut
sattes för att blåna. 

Prisen hafva under hela året hållit sig temligen uppe, i synnerhet för de 
bättre dimensionerna, och detta specielt för hvad angår skeppningarna till den 
spanska marknaden. En ej obetydlig rol i utskeppningen från Finland till 
Spanien spela fortfarande de handsågade 3 " X 9 " × 1 4 ' plankorna, hvilka under 
året betingadt ett pris varierande emellan £ 7" 10 och £ 8'5 pr stånd. fob. 
Äfven de spanska 1 ' / , tums 12 fots ångsågade bräderna hafva betalts med 
mycket fördelaktiga pris. 

Största delen af Finlands granvirke exporteras till Tyskland, och har der-
för under året erhållits ett någorlunda godt pris, ehuruväl ä denna marknad 
konkurrensen med Sverige är synnerligen svår, då trävirke från Finland i Tysk
land drager en tull, som är 5 à 6 rmk högre än den, som der erlägges för från 
Sverige skeppadt trävirke. 

En dimension, som deremot mycket tynger på den finska marknaden, i 
synnerhet efter de senaste tullförhöjningarna i Frankrike, är de s. k. Bplan-
chetterna» eller 1 à 1 /4 tums bräder under 6 tum, hvilka delvis afyttrats till 
90 à 80, ja till och med till 75 fres fob. 

Trävaruexporten från Finland under de senaste sex åren åskådliggöres ge
nom följande tabell, med qvantiteterna beräknade i kubikmeter: 
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Sillmarknaden. 

Årets saison började under mindre lyckliga förhållanden, då till följd af 
den stora tillgången i Norge af vårsill och s. k. östlandssill en mängd aventur-
laster på en gång sändes till Östersjön och genast fylde marknaden. 

Redan tidigt på vintern hade åtskilliga laster vårsill och östlandssill till 
skäligen goda pris sålts till Finland för leverans vid första öppet vatten, men 
så snart skeppsfarten öppnats, ankommo så många osålda laster att prisen genast 
betydligt föllo. Man nödgades sälja till förlustbringande pris och samma för
hållande fortfor sedermera hela sommaren och hösten. 

Vårsillen var under året i allmänhet af ganska god qvalitet, och liknande 
var äfven förhållandet med östlandssillen, ehuru några partier deraf befunnos 
mindre väl saltade och följaktligen icke fullt hållbara. E t t parti svensk full
sill, som anlände i början af sommaren var både till qvalitet och packning i 
allo tillfredsställande och vann dorför äfven köparnes synnerliga bifall. Äfven 
under detta år importerades ett större parti svensk tomsill, som i alla afseenden 
kunde betecknas såsom god och väl behandlad, men som dock tyvärr fann 
trög afsättning, ehuru priset var mycket lågt. Orsaken dertill torde uteslu
tande vara att söka i det billiga pris, hvartill såväl fetsillen som vårsillen sam
tidigt stodo. Skulle prisen på dessa båda sorter komma att stiga, lider det 
intet tvifvel att ju icke tomsillen kommer att finna god afsättning till bil
ligt pris. 

Af skotsk fetsill hitkom på sensommaren en större laddning, som på 
grund af sin utmärkta qvalitet och sitt billiga pris fann snabb afsättning. Se
nare på hösten hitkom deremot en annan laddning, som emellertid var af sämre 
beskaffenhet och följaktligen rönte mindre efterfrågan. Ofver hufvud taget är 
dock den skotska sillen mycket omtyckt i Finland och vinner år från år der-
städes allt större afsättning. 

Af norsk små fetsill anlände under året flera partier, som voro af god 
qvalitet, fast för hvad packningen beträffar ganska bristfälliga. För öfrigt finner 
små fetsill härstädes alltid god afsättning, blott priset ställer sig någorlunda 
jemförligt med den skotska sillens. 

Afsättningen af alla sorters sill torde under året kunna i Finland be
tecknas såsom god, och då lagren för närvarande ej äro synnerligen stora här
städes, finnas förhoppningar om en god afsättning vid sjöfartens öppnande. 

Svenska jordbruks- och mejeriredskap. 

I fråga om afsättningen i Finland af dessa artiklar under år 1892 må 
det tillåtas mig att hänvisa till efterföljande berättelse i ämnet, som till general
konsulatet välvilligt afgifvits af den i Helsingfors etablerade svenska firma, som 
sedan flera år otvifvelaktigt härstädes intager den dominerande ställningen inom 
denna affärsbranch. 

»Då vi senaste gången hade nöjet till generalkonsulatet inkomma med redo
görelse för af oss under året importerade svenska maskiner och redskap hade 
landet redan i sina nordliga och ostliga delar drabbats af missväxt; när vi denna 
gång gå att uppfylla samma pligt, har åter ett — måhända ännu hårdare — 
missväxtår betydligt ökat verkningarna af det föregående genom att i sina fot
spår medföra de naturliga följderna: nöd, ekonomiska svårigheter samt jord
brukets och dermed sammanhörande näringars tynande lif. 

Redan denna omständighet har tydligen i och för sig varit tillräcklig orsak 
till förminskning af vår omsättning och på grund deraf vår import. 
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Lägger man nu härtill ytterligare de finska verkstädernas sä gradvis växande 
förmåga att åstadkomma dugliga och ändamålsenliga maskiner och redskap i 
den mängd, landets behof fordrar, äfvensom den höga tull, de svenska ma
skinerna draga, så inses lätt, att vi numera nödgats utbyta en del ovedersäg-
ligen öfverlägsna svenska fabrikat mot eftergjorda, billigare finska. 

Vi vilja här nedan med några ord vidröra de svenska tillverkningar, som, 
oaktadt konkurrensen och finnarnes utpräglade förkärlek för det inhemska, lyc
kats finna afsättning uti detta land. 

Mejerirörelsen har, genom att billiga statslån beviljats, tagit ett ytterligare, 
ej obetydligt steg framåt och vår afsättning af de Lavals separatorer uppgår 
för 1892 till e:a 400 st. 

Undantages Olofströms bruks mejerikärl, af hvilka vi lyckats försälja ett 
ej obetydligt antal, ha öfriga mejerimaskiner af svenskt ursprung i endast obe
tydlig mängd kunnat afyttras. 

De svenska jordbruksredskapen, som för ej så synnerligen många år till
baka ansågos oumbärliga och som, både livad materialets godhet och konstruk
tionen beträffar, icke lemnade något öfrigt att önska, hafva så småningom un
danträngts af inhemska, bär eftergjorda fabrikat. Antalet af oss försålda 
svenska plogar har sålunda nedgått till Ca 500 st. och af de välkända Palm-
crantzska slåttermaskinerna hafva vi ej lyckats placera mera än c:a 200 st. 

Likasom mejcrihandteringen genom statsläns beviljande kunnat utveckla sig, 
har på enahanda sätt qvarnindustrien erhållit ett kraftigt stöd, hvaraf resul
tatet visat sig i ganska liflig efterfrågan å qvarnmaskiner. Prisen å de svenska 
hafva dock ställt sig något högre än å de inhemska, hvadan större omsättning 
af de förra ej kunnat vinnas. 

I följd af de dåliga träkonjunkturer, som under någon tid varit rådande, 
har omsättningen af sågverks- och träförädlingsmaskiner varit obetydlig, men 
tyckes dock, att döma af de på senare tiden inkomna förfrågningarna, en för
ändring härutinnan vara att motse. 

Jonsereds bomullsdrifremmar hafva haft en ganska god afsättning jemväl 
under det gångna året, i det ungefär 4,000 löp. meter deraf funnit använd
ning. Härtill har i främsta rummet det låga pris, de betingat, jemfördt med 
remmar af annat fabrikat, varit orsaken, men äfven deras öfverlägsna egen
skaper i öfrigt hafva medverkat till uppnående af detta resultat. 

Ångmaskiner och ångpannor, såväl större som mindre, byggas numera af 
de inhemska verkstäderna till pris, som omöjliggör all konkurrens för de svenska, 
i synnerhet der priset spelar en större rol än den utbjudna qvaliteten. Pá 
grund häraf hafva vi under årets lopp icke lyckats afsätta mera än 6 st. ång
maskiner och 6 st. ångpannor af svenskt ursprung, i styrka liggande mellan 15 
och 50 eff. hkr. Mindre ångmaskiner och pannor hafva vi deremot tagit från 
de inhemska fabrikerna. 

I sammanhang härmed tillåta vi oss nämna, att vi för att erhålla en 
billig, lättskött och ofarlig motor för den mindre industrien och landtbrukets 
behof äfvensom för drifvande af elektriska belysningsanläggningar, i slutet af 
året öfvertogo försäljningen af de Lavals ångturbiner, hvilkas framstående egen
skaper och prisbillighet sätta dem i stånd att uthärda konkurrensen med de 
inhemska maskinerna. Den efterfrågan dessa maskiner rönt och det intresse, 
med hvilket de omfattats af härvarande fackmän, ingifva oss den förhoppning, 
att desamma under deu närmaste tiden skola erhålla en ej obetydlig spridning 
härstädes. 

Torfströfabrikationen har med intresse börjat omfattas af landets jordbru
kare och affärsmän: tvenne större fabriker anlades af oss med svenska maskiner 
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och flera egendomar inköpte maskiner för tillverkning af eget behof af detta 
på många olika sätt nyttiga och användbara ämne. Den under sommaren fruk
tade koleraepedemien torde till ett kommande år framkalla en liflig efterfrågan 
å de billiga och ändamålsenliga svenska torfströmaskinerna. 

Af öfriga svenska fabrikat, som fortfarande erkännas såsom goda och 
framstående och som erhållit någon nämnvärd afsättning under det gångna året, 
tillåta vi oss påpeka brandsprutor, af hvilka något 100-tal sålts äfvensom skyff
lar några hundra dussin. 

Häraf framgår, att 1892 varit ett i flera hänseenden ogynsamt år, i syn 
nerhet hvad importen till Finland af den svenska jern- och maskinindustriens 
alster vidkommer, men oaktadt de hinder, som såväl tull som pris uppreser 
mot denna import, motse vi dock med förhoppning det kommande året, som — 
att döma af de redan ingångna förfrågningarna och beställningarna — säker
ligen bär ljusare tider i sitt sköte.» 

Smörmarknaden. 

De förhoppningar om bättre pris, som början af detta år syntes gifva. 
hafva åtminstone delvis blifvit uppfylda, och skulle detta säkert i ännu högre 
grad hafva blifvit fallet, derest ej den kalla och regniga sommaren menligt in
verkat på smörets qvalitet. Under sådana ogynsamma väderleksförhållanden blir 
mjölken af mindre fetthalt och åtgår följaktligen längre tid för tillverkandet af 
det för export till England oundgängliga minsta qvantum eller en drittel, hva-
dan äfven smöret ej framkommer till afsättningsorten i så färskt tillstånd som 
önskligt vore. Af de ovanligt höga pris, som i utlandet betalades under ja
nuari, februari och mars månader, var man i Finland i tillfälle att till fullo 
draga profiten, då vintertrafiken öfver Hangö utan nämnvärda afbrott upprätt
hölls hela vintern igenom och smörproduktionen sålunda lyckades att reguliert 
och utan betungande extra kostnader uppnå den utländska marknaden. Medel
priset för dessa tre månader utgjorde 314, 301 och 288 penni netto pr kg., 
eller icke obetydligt högre än under föregående år. Under april månad föll 
emellertid priset till 249 penni och qvarstod dervid äfven under hela maj må
nad. Sedermera på sommaren sjönk priset än ytterligare, men höll sig dock 
trots den sedvanliga stora tillförseln under juni, juli och augusti månader vid 
232 och 238 penni, hvilket torde kunna anses såsom ett ganska tillfredsstäl
lande faktum. I vanliga fall aftager exporten af smör från Finland under sep
tember månad, hvadan prisen då äfven stiga; sådant var äfven fallet detta år, 
och kunde 272 penni noteras såsom medelpris pr kg. Resultatet för månaden 
skulle dock hafva ställt sig vida fördelaktigare, derest en visserligen ej ny, men 
dock hittills föga beaktad konkurrent uppträdt på den engelska marknaden, 
nämligen det australiska smöret. Detta smör blir specielt för det finska en 
särdeles svår medtäflare, dels på grund af de stora qvantiteter, som till billigt 
pris af de australiska exportörerna kastas i marknaden, dels äfven på grund af 
de synnerligen ändamålsenliga ångare, som till denna transport användas, hvarigenom 
oaktadt den långa sjöresan varan anländer i fullt oskadadt skick. Visserligen 
har konkurrensen tillsvidare endast gällt finskt andra klassens smör, men utan 
tvifvel torde den tid ej vara långt aflägsen, då Australien med sina stora re
surser såväl i penningar som i ypperliga naturliga beten kommer att tillverka 
ett smör, som med framgång kan upptaga täflan med Finlands bästa. Under 
oktober och november månader stego prisen såsom vanligt och kunde 305 penni 
pr kg. netto noteras såsom medelpris. December månad visade deremot en 
flau tendens och prisen föllo till 290 och 285 penni pr kg. 
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Tillverkningen af prima smör har i Finland under de senare åren på ett 
märkbart sätt tilltagit, och ett bolag af mejeriegare och köpmän såväl härstädes 
som i England (Finska Mejeri-Unionen) har bildats i syfte att med förenade 
krafter arbeta såväl på qvalitetens höjande som på att för det finska smöret 
finna fast fot å den engelska marknaden utan hjelp af danska mellanhänder. 
Företaget har omfattats med mycket intresse både här och i England och torde 
efter all sannolikhet komma att krönas med framgång. 

Bondsmör har under år 1892 mera än tillförene exporterats till Sverige 
och Norge, antagligen till följd deraf att afsättningen på Tyskland blifvit på 
grund af koleraepedemien ganska betydligt inskränkt. Prisen voro desamma 
som under föregående år, men måhända med någon tendens till bättring, syn-
nerligast i oktober månad, då medelpriset noterades till 215 penni pr kg. netto. 
Tillverkningen af detta smör är dock i jemt aftagande till icke ringa fromma 
för mejerismörets tillväxt. 

Skördeförhållandena. 

En försenad vår, en kall och regnig sommar samt en tidig höst ha äfvcn 
under år 1892 för Finland medfört de oundvikliga följderna af en delvis mindre 
god och delvis alldeles misslyckad skörd. Höskörden, synnerligast i norra delen 
af landet, ödelades i hög grad genom den ihållande regniga väderleken, och 
äfven rågskörden i den sydligare delen af landet kunde endast lemna en af-
kastning under medelmåttan och dertill i de flesta fall illa bergad. Vårsäden, 
försenad i växten genom den kalla sommaren, hann knappast till mognad innan 
de tidiga nattfrosterna derpå gjorde en ohjelplig skada, och äfven potatisskörden 
lemnade endast en ytterst ringa och dertill med röta behäftad afkastning. Att 
under sådana förhållanden en känbar nöd skulle uppstå i en stor del af landet 
var oundvikligt, och detta så mycket mera som tidigare reserver genom det 
föregående årets klena skörd redan blifvit till största delen medtagna. I många 
trakter, synnerligast i den nordligare delen af Finland, har äfven verklig hungers
nöd yppat sig i sin mörkaste gestalt, och bark, agnar samt mossa hafva fler
städes måst användas såsom surrogat för den felande brödfödan. Från rege
ringens sida hafva de mest energiska åtgärder vidtagits för att i möjligaste 
måtto bringa undsättning åt de nödlidande trakterna; sålunda hafva på det all
männas bekostnad c:a 30,000 hkl. råg och korn anskaffats för kronomagasinen 
i Joensuu, Nurmes, Idensalmi och Uleåborg, hvarjemte ett statsanslag af Fmk 
600,000 anvisats till lika fördelning emellan Uleåborgs, Kuopio och Wasa län 
för att användas till utgifvande af mindre lån till de olika kommunerna i och 
för anordnande af undsättningsarbeten derstädes. Vidare har af senaten be
viljats sammanlagdt Fmk 2,250,000 såsom lån åt olika firmor och personer för 
import till Finland före seglationstidens slut af spanmål och mjöl; och slut
ligen har ett särskildt belopp af Fmk 200,000 tilldelats guvernören i Uleåborgs 
län för inköp af kornutsäde, vuxet inom länet, emedan såsom bekant från syd
ligare trakter kommande utsäde ej kan med fördel inom nämnda län användas. 
Äfven den enskilda välgörenheten har i samma syfte tagits starkt i anspråk 
och c:a 700,000 Fmk hafva genom centralundsättningskomiténs försorg blifvit 
insamlade för de nödlidande i norra Finland. 

Införseln af spanmål och mjöl från utlandet bedrefs äfven under höstens 
lopp med sådan ifver, att vid årets slut antagligen större lager än vanligt funnos 
i de flesta af Finlands hamnar, hvarjemte prisen höllo sig snarare under än 
öfver det normala. Äfven från de Förenade rikena infördes högst betydande 
partier af såväl spanmål som mjöl, hvarjemte från Sverige under en del af 
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hösten god afsättning härstädeB erhölls för potatis, men ser jag mig af redan 
anförda skäl förhindrad att kunna här lemna någon utförligare redogörelse för 
denna import. 

Emigrationen. 

Någon fullständig statistik öfver densamma från Finland under år 1892 
föreligger ej ännu, men torde utflyttningen efter all sannolikhet hafva varit 
mycket betydande, ja till och med vida större än under föregående år. Endast 
ifrån Österbotten hafva enligt officiella källor utvandrat 6,568 personer emot 
4,825 personer under år 1891 . Af de förstnämnda emigranterna hafva 1.214 
i Finland qvarlemnat hustrur äfvensom 3,695 barn, för hvilkas underhåll ej 
obetydliga belopp såväl i kontanter som i spanmål måst af fattigvårdsstyrelserna 
i de respektive kommunerna utanordnas. 

I afseende ä de under årets lopp i Finland vidtagna vigtigare åtgärder, 
som falla inom handels- och sjöfartslagstiftningens område, tillåter jag mig här 
omnämna: 

utfärdandet under den 4 januari af ett nådigt manifest angående förbud 
mot utförsel från Finland af hvete samt deraf tillredda lifsförnödenheter; 

utfärdandet under den 22 februari af en nådig förordning om grunden för 
tolagsafgiftens beräknande; 

utfärdandet under den 9 juni af en nådig förordning angående tillverkning 
och destillering af bränvin; 

utfärdandet under den 28 juni af ett nådigt manifest angående upphäf-
vande af förbudet mot utförsel af öfriga sädesslag och sädesprodukter förutom 
råg, rågmjöl och kli af alla slag; 

utfärdandet under den 14 juli af en nådig kungörelse angående förbud 
tills vidare mot tillverkning af margarin i Finland; 

utfärdandet under den 31 augusti af ett nådigt manifest angående tillåtelse 
till utförsel af råg, rågmjöl och kli från Finland till utlandet; 

utfärdandet under den 18 augusti af en nådig kungörelse om upphäfvande 
af hittills gällande förordning angående fri spannmålshandel i Finland; 

utfärdandet under den 30 september af en nådig förordning om allmänna 
upplagsmagasin med rätt att utgifva warrants: samt 

utfärdandet under den 19 december af en nådig kungörelse angående ny 
lots taxa. 

Ibland de förändringar i de finska tullsatserna, som under året blifvit 
vidtagna, tillåter jag mig erinra dels om den nedsättning i tullafgifterna med 
femton procent, som under den 15 juli blifvit faststäld för direkte från Indien 
importeradt räris, dels om förhöjningen i tullafgifterna från och med den 29 
januari å artiklarne vin, olivolja, kork och salt af portugisiskt ursprurg, dels 
slutligen om den tullfrihet, som intill den 1 juli 1893 faststälts för såväl 
målen som omalen majs. 

Den enda under året öppnade nya kommunikationsled af större betydelse 
torde vara jernvägssträckan emellan Viborg och Imatra. Under året hafva 
deremot arbeten med ifver pågått för fullbordande af såväl statsbanan genom 
Karelen från Viborg öfver Sordavala till Joensuu, som äfven af statsjernvägen 

Ber. om Handel o. Sjöfart. 12 
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från Tammerfors till Björneborg. Likaledes hafva under året arbeten påbegynts 
dels för den nya hamnbanan i Helsingfors, dels äfven för den beslutade nya 
jemvägen från Imatra till Harakka lastageplats vid Saima-sjön. 

M. Björnstjerna. 

Victoria (Britiska Columbia). 

(Årsberättelse för 1892.) 

Intet svenskt, men 10 norska fartyg besökte distriktet. 
Prakterna höllo sig mycket låga och visa ännu intet tecken till förbättring. 
Trävaruhandeln led mycket af stockningen å marknaderna i Australien, 

Kina och Sydamerika, men synes efter hand vilja taga upp sig. Kolskepp-
ningen till San Francisco, hvaraf vi äro mycket beroende, var jemförelsevis 
inskränkt. Sälfángsten hämmades under en stor del af året genom de bestäm
melser, som träffats mellan England och Förenta staterna, dock hade en del 
fartyg synnerligen god fångst vid Copper Islands. Laxfisket var klent, men börjar 
åter blifva rätt gifvande. Mineralfyndigheterna inom provinsen lära snart nog 
komma att bearbetas med kraft. 

För möjligen utbrytande kolera eller annan epidemi vidtogos åtgärder att 
inrätta en karantänsplats nära vär hamn i stället för den gamla vid Albert 
Head i Fuca-sundet. 

Rob. Ward. 

Guayaquil. 

(Årsberättelse för 1892.) 

Intet svenskt, men 2 norska fartyg om 663 ton besökte distriktet. Såväl 
in- som utförsel visa lägre siffror än föregående år, och det industriella lifvet 
utvecklas endast långsamt. Sockerbruken hafva hitförskrifvit arbetare från 
det inre af landet, men de uthärda icke klimatet. Åtskilliga nya industrigrenar 
hafva uppstått genom företagsamheten hos inflyttade italienare, såsom beredning 
af spirituösa, vin, vermouth, vermicelli och macaroni, af hvilka artiklar införseln 
också märkbart minskats. En tvålfabrik och ett ölbryggeri hafva också satts i 
gång och tillvinna sig ökadt förtroende. Kakaoskörden uppgick till 210,000 
qvintaler, hvilket är vida mindre än året förut. 

Totalinförseln hade ett värde af 7 1 / , mill. pesos och utförseln något mera. 
Posten till Europa via Colon, med engelska eller chilenska ångare, afgår 

hvarje lördag. 
E. Rickert. 
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Amsterdam den 23 Mars 1893. 

(Årsberättelse för 1892.) 

De forenede Rigers Skibsfart paa Distriktet var som fölger: 

Svenske Fartöier: 

Norske Fartöier: 

Optjent Bruttofragt var for: 

Sammenlignet med de fem foregaaende Aar. stiller 1892's Skibsfart sig 
som fölger: 
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Af ovenstaaende summariske Opgaver fremgaar, at der for De forenede 
Rigers Skibsfart paa Distriktet kan paavises en glædelig Fremgang, saavel naar 
Sammenligning anstilles med Skibsfarten i det næstforegaaende Aar 1891 , som 
med Gjennemsnitstallene for det sidste Femaar 1 8 8 7 — 1 8 9 1 ; der ankom saa-
ledes 45.322 Ton eller 20 % mere i 1892 end i 1891 og 61,121 Ton eller 
30 % mere end gjennemsnitlig i nævnte Femaar. Betragtes hvert af Rigerne 
saerskilt, viser den svenske Skibsfart en Tilvæxt af 9 % eller 4,893 Ton og 
den norske 24 % eller 40,429 Ton mere end de tilsvarende Zifre i 1891 . 

For förste Gäng siden den store Tilbagegang i De forenede Rigers Skibs
fart paa alle Havne i Begyndeisen af Otti-aareno, har den sanilede Drægtighed 
af de til Distriktet ankomne svenske og norske Skibe ätter vseret större end 
de i Indstillingen af Aar 1876 s Konsulatkomité omhandlede Gjennemsnitstal. 
vedkommende Skibsfarten paa Nederlandene (7,280 svenske Nylæster + 100,600 
norske Commercelæster). 

Fartöiernes Gruppering efter Seilskibe og Dampskibe viser fölgende Zifre: 
svenske og norske tilsammen: 

hvoraf svenske: 

og norske: 

I 1891 var dette Forhold: 

svenske og norske tilsammen: 

hvoraf svenske: 

og norske: 

Heraf fremgaar, at Dampskibenes totale Drægtighed ätter er tiltagefc, paa 
Seilskibenes Bekostning. Medens den samlede Tonnage af de svenske og norske 
Dampskibe og Seilskibe, der besögte Distriktet i 1891 for förste Gäng siden 
der blev sat Dampskibe i Fart, delte sig omtrent i to lige store Dele, saa viser 
1892's Skibsfart ligeledes for förste Gäng, at Seilskibernes Tonnage i Forhold 
til Dampskibenes er kommen i Minoritet, nemlig som 48 til 52. Skibsfartens 
Tilvæxt i 1892 — som ovenfor sagt 45.322 Ton — fordeles mellem Damp
skibe og Seilskibe med henholdsvis 27,457 Ton og 17.865 Ton, medens de to 
Rigers Skibsfart ätter deler sig i sidstnævnte Tal saaledes, at Sverige har at 
opvise 4,316 Dampskibston og 577 Seilskibston mere, og Norge 23 ,141 Damp-
skibston og 17,288 Seilskibston mere. 
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Mellem de Fartöier der i 1892 ankom og afgik med eller uden Ladning 
har Forholdet været fölgende: 

Ligesom i tidligere Aar har kun en forsvindende ringe Del af de an
komne Fartöier — ikke fuldt 4 % af den totale Drægtighed — været bal-
lastede; herved bör dog bemærkes, at blandt de 2(5 Skibe, som paa oven-
staaende Tabeller angives som i Ballast ankomne, enkelte har förhålet fra 
den ene Havn til en anden i Distriktet (for at indtage Ladning, reparere o. 
s. v.) og saaledes förekommer paa vedkommende Stations Skibsfortegnelser som 
»ankommet i Ballast», medens de til Distriktet, d. e. Nederlandene, ankom med 
Ladning. Udfragter har det som sædvanligt været vanskeligt at faa i de neder
ländske Havne; kun 31 % af de afgaaede svenske og norskeSkibe afgik med Ladning. 

Den sammenlagde Suin af de af ankomne og afgaaede Skibe optjente Brutto-
fragter viser en Tillagen i Sammenligning med 1891 af Kr. 998.162 eller 
19'7,o %'; "eraf tilfalder Kr. 962,053 de ankomne og Kr. 36.109 de af
gaaede Skibe, eller henholdsvis 2 1 ' / og 6 .%' mere end de tilsvarende Tal i 
1 8 9 1 . For hvert af Rigerne særskilt sees, at de ankomne svenske Skibe op
tjente Kr. 64.827 og de afgaaede Kr. 50,975 mere, og de ankomne norske
Skibe Kr. 897,226 mere, de afgaaede derimod Kr. 14,866 mindre. I de 
optjente Bruttofragters Totalsummer er ikke indbereguet de af tidsbefragtede 
Skibe, eller af Skibe, der for egen Regning medhavdc Ladning, opseilede Fragter: 
Antallet af disse Fartöier er dog forholdsvis meget ringe. 

Dampskibenes og Seilskibenes Andel i Bruttofragterne fremgaac af fölgende: 

Hvilken Pläds den svenske og norske Handelsflaade indtager blandt de 
nederländske og fremmede Skibe, der aarlig besöger Nederlandene. fremgaar af 
fölgende Opgaver for 1891 (for det sidst henrundne Aar foreligger enduu ingen 
Meddelelse for det hele Distrikt): 
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Heraf fremgaar at 1'3 % af de i 1891 under fremmed Flag ankomne 
Fartöier var svenske og 4"6 % norske; i 1890 var dette Forhold henholdsvis 
1-3 % og 4'-t % . 

De forenede Rigers Andel i Skibsfarten paa Hovedstationen Amsterdam 
kan for 1892 s Vedkommende meddeles: 

Mængden og Drægtigheden af de fra svenske og norske Havne i 1892 til 
Nederlandene ankomne Fartöier (alle Nationers) kan paa Grund af Mangel af 
Opgave derover ikke meddeles. 

I 1 8 9 1 . det sidste Aar, hvorom Opgave foreligger, ankom der fra svenske 
og norske Havne til Nederlandene: 

De til Distriktet med Ladning ankomne svenske og norske Skibe fordeles 
efter Afgangslandene som fölger: 
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Sammenligner man disse Tal med de i den i Aarsberetningen for 1891 
indtagne Tabel, sees, at Farten mellem De forenede Riger og Nederlandene i 
1892 har holdt sig omtrent paa samme Höide som i 1 8 9 1 : den samlede Ton
nage, der ankom fra Sverige med svenske og norske Skibe, er noget mindre, 
den der ankom fra Norge er noget, omend ubetydelig, större. I Farten fra 
Ruslands Trælasthavne er der heller ikke kommen stor Förändring; der ankom 
saaledes 13,307 Ton i 1892 med svenske og norske Skibe og i 1891 11,762. 
Derimod er Farten fra de tydske Kornhavne ved Ostersöen til Nederlandene med 
svenske og norske Skibe tiltaget fra 1,233 Ton i 1891 til 7,778 i 1892, og 
den fra de nordamerikanske Havne fra 38,287 Ton til 76,343 Ton; det er 
især glædeligt at se, at vore Skibe saaledes har gjenerobret en betydelig Andel 
i Farten mellem de nordamerikanske Trælast^, Terpentin- og Petroleums-Havne. 
Farten pä de vestindiske og mexikanske Havne, der tidligere beskjæftigede en 
betydelig Del af vore Skibe, er derimod i 1892 gaaet yderligere tilbage til 
7,934 Ton (i 1 8 9 1 : 12,338 Ton, i 1890 : 17,252 Ton). 

Her fölger en Opgave över de fra Distriktet med Ladning afgaaede Skibe: 

Ved at sammenligne ovenstaaende Tal med Aaret 1891's Opgaver över 
med Ladning fra Distriktet afgaaede svenske og norske Skibe sees at Drægtig-
hedon af de med Ladning til Sverige bestemte Skibe er tiltaget ikke ubetydelig, 
nemlig fra 20,370 Ton til 29,021 Ton, medens de tilsvarende Zifre for de 
til Norge afgaaede Fartöier er henholdsvis 30,700 og 32,232 Ton. Farten 
paa de övrige Lande er omtrent forbleven stationær. Ligesom i tidligere Aar 
har det ogsaa i 1892 været de i fäste Ruter gaaende, i tidligere Aarsberet-
ninger nævnte Selskabers Dampskibe, der for en overveiende stor Del har be-
sörget Udförselen fra Nederlandene til De forenede Riger; Aktiebolagene Sveas 
og Götas Skibe gjorde saaledes ialt 37 Reiser til Sverige, representerende 19.234 
Ton, og Winge & C:os Dampskibe til Norge (af og til anlöbende Göteborg) 67 
Reiser, representerende 26,113 Ton, eller alle tilsammen 45,347 Ton; paa 
Amsterdam falder heraf 29 ,651 'Ton . 

Om Havneforbedringer, Nedsættelse of Skibsafgifter, Aabning af nye 
Kommunikationsmidler og lignende til Skibsfartens Frenime tjenende Forholds-
regler haves for Aaret 1892 s Vedkommende ikke meget at berette. Den allerede 
i tidligere Aarsberetninger omtalte nye Kanal fra Amsterdam til Rhin-floden blev 
i 1892 delvis aabnet for Trafikken, og naar den er færdig, vil den uden Tvivl 
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bidrage 'til at der af de til Tydskland bestemte Transitovarer vil blive befordret 
en långt större Del end hidtil över Amsterdam. Af Ishinder har hverken 
Amsterdam eller Rotterdam hävt noget at lide. 

Ved Hovedstationen udmönstredes i 1892 paa svenske Fartöier 6 Svenske, 
1 Norsk og 3 Udlændinge, medens fra samme afmönstredes 8 Svenske, 2 Norske 
og 1 Udlænding. Paa norske Skibe udmönstredes 5 Svenske, 11 Norske og 
35 Udlændinge, hvorhos afmönstredes 14 Svenske, 61 Norske og 19 Udlændinge. 
Ialt paamönstret ved Hovedstationen 61 Mand og afmönstret 105 Mand. Ved 
samtlige ViceConsulater udmönstredes paa svenske Skibe 21 Svenske, 10 Norske 
og 23 Udlændinge og afmönstredes 53 Svenske, 6 Norske og 12 Fremmede. 
Paa norske Fartöier udmönstredes 73 Svenske, 132 Norske og 165 Udlændinge, 
medens fra samme afmönstredes 84 Svenske, 349 Norske og 102 Udlændinge. 
Ialt paamönstret ved Vice-Consulatene 424 Mand og afmönstret 606 Mand; 
eller for det hele Distrikt paamönstret 485 Mand og afmönstret 711 Mand. 

Hämning fra svenske Skibe anmeldtes 1 Gäng ved Hovedstationen; fra 
norske ingen. Ved Vice-Consulaterne förekom ialt 8 Tilfælde (8 Svenske) af 
Römning fra svenske Skibe, og fra norske Skibe 10 Tilfælde (3 Svenske, 5 
Norske, 2 Udlændige). 

Den betydelige Forskjel mellem Antallet af afmönstrede og paamönstrede 
Söfolk tyder hen paa, at der paa flere af vore Skibe hersker den Uskik, ikke 
at bringe alle de nyantagne Söfolk op til lovmæssig Paamönstring paa Consu-
latet. Selv hvis Hensyn tages til den Onistændighed, at der i de forskjellige 
Havne ved Aarsskiftet ligger Fartöier, der inden det ene Åars Slut har af
mönstret sin Besætning og först paamönstrer det nye Mandskab i det nye Aar, at 
paa Landets Kyst förliste Söfolk ofte henregnes til de afmönstrede, at ny Be
sætning ikke paamönstres for Fartöi, der kondemneres eller sælges til uden-
lands Mand, at undertiden ved Skifte af Förer for et Skib den nye Kaptein 
medbringer et helt nyt Mandskab der i Sverige eller Norge er paamönstret, at 
enkelte til Hjemlandet bestemte Fartöier eller Fartöier, der f. Ex. i Ballast 
seiler til en engelsk Nordsöhavn for der at indtage en Ladning, udgaar med 
en ringere Besætning end de ankom med fra fjernere Farvand, og tilslut dertil, 
at enkelte Skibe ved midlertidig Mangel paa Söfolk kun i allersidste Oieblik 
har kunnet komplettere sin Besætning, saa er det dog ei antageligt, at disse 
Omstændigheder alene kan forvolde en saa betydelig Forskjel mellem Antallet 
af de paa Consulaterne til Afmönstring og Paamönstring fremstillede Söfolk. 
Snarere maa det antages, at Paamönstring af nyantaget Folk som oftest med 
Forsæt ikke sker paa vedkommende Consulat, og turde dette da nærmest finde 
sin Förklaring deri, at der til Tjeneste antages Söfolk, mod hvis lovlige Paa
mönstring der af en eller anden Grund er noget til Hinder. Vice-Consulen i 
Rotterdam har saaledes nylig indberettet til General-Consulatet, at en Mand, 
der for flere Maaueder siden römte fra et svensk Rute-dampskib og til hvis 
Paagribelse der anstilledes energiske, men til intet Resultat ledende Forsög, 
senere viste sig at have været antaget ombord i et norsk Fartöi strax efter 
Römningen (selvfölgelig ikke paamönstret). 

Strikes bland Havne- og Dokarbeidere eller lignende for Skibsfarten og 
Handelen ugunstige Företeelser förekom ikke i det henrundne Aar i Landets 
Havne. Derimod har Distriktet ikke været spåret for Eolera-sygdommev. 
Smitten blev de förste Dage i September ad Söveien överfört til Rotterdam og 
spredte sig noksaa hurtigt til andre ved Maasfloden og de ved dermed i För
bindelse staaende Kanaler liggende Byer og Smaabyer. Mærkværdig nok var 
det især Befolkningen paa Kanalfartöier der blev angreben, medens Bybefolk
ningen kun i mindre Grad havde at lide af Sygdommen. 
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De af Övrigheden tagne Forholdsregler mod Smittens Overförelse var selv-
fölgelig i höi Grad generende for Handel og Skibsfart, især den ofte forholds-
vis länge Observationstid, som blev foreskrevet for Fartöior, der ankom fra 
andre smittede Havne. 

Opsparede og hjemsendte Hyrer. Summen af de til General-Consulatet 
samt Vice-Consulatet i Rotterdam indbetalte og i »Sjöniansinvisning» eller Sö-
mandsandragende hjemsendte Hyrebelöb har i det henrundne Aar været meget 
ringe; til Sverige sendtes saaledes Kr. 277'50 og til Norge Kr. 285 . Tilbage-
gangen i de saaledes ved det OfFentliges Forsorg hjemsendte Pcngebelöb tyder 
dog lykkeligvis ikke hen paa mindre Sparsommelighed hos vore Söfolk eller 
Mangel paa Hjælpsomhed ligeoverfor deres Paarörende hjemme. Som allerede 
i tidligere Beretninger berört, er det nu gjennem Sömandsmissionens Udsend-
ninger, der ved tredie Mands Velvilje er sat istand til at à pari Kurs skaffe 
Söfolk svenske og norske Banksedlor, disse Pengeforsendelser for det meste 
finder sin Vei til Hjemlandene. Ifölge Opgave fra den herværende Sömands-
præst har Totalsummen af hjemsendte Hyrebelöb i det henrundne Aar udgjort 
Kr. 5,264, hvoraf til Sverige Kr. 2,169 og til Norge Kr. 3.095. Viee-Con-
sulen i Rotterdam har desuden berettet, at han i Aarets Löb har sendt et 
Belöb af Kr . 5,085 i Vexler og Postanvisninger til svenske og norske Söfolks 
Paarörende hjemme. Det i Slutten af 1890 i Rotterdam oprettede skandi
naviske Sömandsbjem, som i Förstningen blev holdt i samme Hus, hvori den til 
Sömandskirke indredede Sal og Söfolkenes Læseværelse findes, er i Begyndeisen 
af 1892 blevet flyttet til en anden, mere passende Bygning og har været til 
rig Velsignelse for vor Sömandsstand; det besögtes af 280 Mand, som ialt 
tilbragte 2,337 Dage i Huset; af nævnte Antal var 80 Svenske, 156 Nor-
mænd og 44 Danske og Finner; 11 Svenske og 24 Norske iudlogeredes af 
derværende Vice-Consulat for den svenske, resp. den norske Statskasses Regning. 

Efterladenakaber efter ombord i svenske, norske, nederländske eller andre 
fremmede Skibe samt paa Hospitalerne i Distriktet afdöde Söiuænd, indbe
talte til General-Consulatet og remiterede til Hjemlandene, udgjorde ialt til 
Sverige Kr . 759 '21 og til Norge Kr. 195'54. En uheldig Fölge af Kolcraens 
Hersken i Distriktet i den sidste Halvdel af 1892 har for afdöde svenske 
Söfolks Paarörende været, at de efterladte Klædningsstykkcr etc. i de fleste 
Tilfælde har maattet realiseres her og saaledes kun har indbragt meget lidet. 

Emigranter. Antallet af de med Rutedampskibene fra Hjemlandene hertil 
ankomne Emigranter, som herfra og fra Rotterdam fortsatte sin Reise över 
Atlanterhavet med det nederländsk-amerikanske Dampskibsselskabs Skibe, har i 
1892 været yderst ringe. Över det samlede Antal svenske og norske Emi
granter, der med andre Skibe eller med Jernbanen fra Hamburg og Lübeck 
ankom til og passerede gjennem Landet, foreligger hidtil ingen Opgave. 

Fragtmarkedet. 

Resultatet af Skibsfarten i Aaret 1892 har desværre ikke været bedre 
end i Aaret 1891 , hvorom i General-Consulatets forrige Aarsberetning maatte 
siges, det hörte til de allerværste man havde kjendt; tværtom, paa enkelte 
Farvande faldt Fragterne endda lavere. Trælastfragterne fra de nordlige Östersö-
havne til Distriktet holdt sig saaledes Aaret rundt mellem Fl. 15 og Fl. 18 
med Fl. 19 som höieste Fragt i Oetober—November Maaneder. fra det vest-
lige Sverige og Christianiafjorden mellem Fl. 10 og Fl. 13 med Fl. 15 som 
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höieste Fragt i de förste Maaneder af Aaret. Paa fjernere Farvande var det 
ikke bedre stillet: Pitch-pine-, Farvetræ-, Terpentinfragterne fra Nordamerikas 
Forenede Stater, Kornfragterne fra det Sorte Hav, Ris- og Sukkerfragterne fra 
Ostindien, alle holdt sig hele Aaret rundt paa et meget lavt Ståndpunkt. At de 
fleste af disse Fragter, hvad der syntes næsten umulig, har været endnu lavere 
end i 1891 fremgaar af fölgeude Tabel över indgaaende Fragter : 
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Handelen. 

Af de 4 Lande, der i 1891 har opsagt sine med Nederlandene afsluttede 
Handelstraktater, Frankrige, Spanien, Portugal og Rumænien, har hidtil kun et. 
neinlig Frankrige. indgaaet en ny Ordning, medens der med Spanien er truffet 
en forelöbig Aftale om den gjensidige Toldbehandling af Handelsvarerne fra 
det ene Land i det andet. Ved den med Frankrige trufne Ordning — nogeu 
Traktat eller Overenskomat foreligger ikke, den franske Regjering har kun 
anmeldt for den nederländske at den fra den l:ste Februar, da den opsagte 
Handelstraktat udlöb, agtede at tillernpe dens Minimumstarif paa nederländske 
Varer, — er det tilsikret nederländske Produkter og Handelsvarer ved Ind-
försel i Frankrige og dets Kolonier Behandling efter Landets Minimumstarif. 
saalænge der ved Indförselen i Nederlandene eller de nederländske Kolonier 
tilstaaes franske Varer densamme Behandling, som er indrömmet den mest be-
gunstigede Nations Varer. Nogen Koncession fra nederländsk Side har det ikke 
lykkets den franske Regjering at opnaa. 

At Nederlandene i sin Handel med Spanien i det förste Halvaar af 1892 
vilde komme til at staa i en gunstig Position, har allerede været omtalt i 
General-Consulatets Aarsberetning for 1891. En ny Overenskomst, der skal 
træde istedetfor den med 12:te Jul i sidstl. udlöbne Handelstraktat mellem 
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Nederlandene og Spanien, er hidtil ikke definitivt afsluttet, omend den i Form 
af en af de begge Regjeringer undertegnet Deklaration allerede foreligger til de 
respectivo Parlementers Bekræftelse. I Mellemtiden tilstaar Spanien de neder
ländske Varer ved Indförselen i Spanien samt paa Cuba og Portorico Toldbe-
handling efter den nye spanske Minimumstarif, hvorhos det har samtykket i, 
at Tolden paa holländsk Ost ved Indförselen paa de nævnte to Öer allerede 
strax, d. v. s. inden den nye Overenskomst skal træde ikraft, skal erlægge 
henholdsvis 5 og 4 Centavos per Kilogram, istedetfor de i Miniumstariffen 
fastsatte Toldsatser 20 og 15 Centavos. Saalænge ikke Spanien har afsluttet 
nogen Overenskomst med en anden Stat, indeholdende specielle Tarifbegunstigelser, 
nyder altsaa nederländske Varer i Spanien faktisk Behandling som den mest 
begunstigede Nations. 

Om Virksomheden af det i General-Consulatets forrige Aarsberetning om-
talte nederländske Handelskammer i London, hvis Oprettelse man her i Landet 
har bilset med megen Glæde, har man ikke hört meget i det henrundne Aar; 
det skal bl. A. have hävt en heldig Indflydelse paa Lösningen af Spörgsmaalet 
om en hurtigere Postbefordring mellem London og Amsterdam, samt ved at 
faa omredigeret enkelte, for i Udlandet boende Nederlændere ugunstige Be-
stemmelser i Regjeringens förste Forslag til ny Lov om Erhvervelse og Tab af 
nederländsk Statsborgerskab, men om noget Resultat af dets Bestræbelser til at 
opbjælpe Exporthandelen med England, isser af nederländske Mejeriprodukter, 
Gröntsager o. 1., har man hidtil intet hört. 

Den allerede tidligere i General-Consulatets Aarsberetninger omtalte Förening 
»Het Buitenland»*, der har sat sig til Formaal at skafte unge Hollændere, som 
har været nogen Tid sysselsat i Handelen og önsker at etablere sig paa uden-
europæiske Steder, Pläds paa derværende Handelskontorer, har ogsaa i det hen
rundne Aar fortsat sin Virksomhed. Af den i Tryk foreliggende Aarsberetning 
for 1892 fremgaar, at Föreningen i Aarets Löb har besörget 8 unge Mænd 
Pladser i Udlandet, samt at den paa herværendo Kontorer og i Hamburg til 
forelöbig Prövelse har ansat 4 unge Mænd; viser disse sig duelige, vil de 
ogsaa om kort Tid blive sendt til fjerntliggende Lande, hvor den holländske 
Industri hidtil ikke eller kun i ringe Omfång har kunnet finde. Afsætning. 

Resultatet af Föreningens Bestræbelser er, at hidtil 17 unge Mænd har 
været placerede i ikke-europæiske Lande; flere af disse skal det allerede have 
lykkets at bringe de fremmede Handelsfirmaer, hos hvilke de er ansatte, i 
livlig Förbindelse med enkelte af Hjemlandets Fabrikker. Den holländske För
ening nyder et Statsbidrag af 5,000 Gulden aarlig. 

Uden at ville tillægge de Forespörgsler, som af Handelsfolk i Udlandet 
ofte rettes til Consulaterne, om Opgave över visse Varers Exportörer i vore 
Hjemlande og andre Meddelelser til Veiledning ved Stiftelse af nye Forret-
ningsforbindelser, den Betydning, som Aar 1891 s Consulat-Komité synes at 
have lagt deri, saa kan det dog have sin gode Side her at paapege, at de fleste 
af vore Consulater er långt bedre udrustede til at forskaffe saadanne Oplysninger 
for Sveriges Vedkommende ond for Norges. De paa Foranstaltning af den 
energiske svenske Exportförening udgivne og överalt spredte Skrifter »The 
Export of Sweden» og »Catalogue of Swedish Exports» indeholder Alt hvad 
der om Landets forskjellige Industri- og Handelsgrener er nyttig at vide, medens 
de fra Tid til anden til Föreningens Medlemmer rettede Cirkulærer indeholder 
meget, der er af Interesse for Alle, som önsker at holde sig fuldt paa Höiden 
af den svenske Exporthandel. Det vilde efter min beskedne Mening være en 

* Nogenlunde tilsvarende den svenske Exportförening. 
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meget nyttig Sag ogsaa at udgive et paa et udenlandsk Sprog affattet Værk, 
der skaffer de samme Oplysninger om »Norges Handel og Industri»; de allerede 
bestaaende »Adressekalendre» og lignende Arbeider kan, som let begribeligt er, 
kun for en ringe Del afhjælpe denne Mangel. 

Trælast. Handelen i denne saavel for Sverige som for Norge vigtige 
Exportvare til Nederlandene var i den förste Del af Aaret ikke ugunstig, men 
Priserne holdt sig ikke længe og udover Aaret kunde man kjöbe meget bil-
ligere. Hertil bidrog de overordentlig lave og stadig nedgaaende Fragter. 
Bjælker hugne paa norsk Maade, hvoraf dog Tilförselen ei var stor, betaltes 
ret godt med f. o. b. 56 à 60 Fl . pr Tylt. Priserne for de mest gangbare 
Gransorter (mixed) har været fölgende: 

Af Floorings fra Sverige og Norge 

med 10 à 12 Fl. Reduction for 3:a. 

Af andre Trævarer, færdiggjorte Dörer og Vinduer, var Tilförselen omtrent 
som foregaaende Aar. 

Træmasse og Cellulose til förtes kun i mindre Partier, da de fieste hol
ländske Papirfabriker bruger Straa. Pak- og Trykpapir kommer fornemlig fra 
Tydskland. 

Udsigterne for næste Aar ere desvære daarlige; her er stort Förråad og 
allerede nu frembydes store Dampskibe til uhörte lave Fragter, og for at trykke 
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Priserne endnu lavere ned tilbyder den ene Agent al slags Last billigere end 
den anden. 

For at forsöge at faa en Del af den i Transito til tydske Byer ved 
Rhinen bestemte Trælast ledet över Amsterdam, har Kommunestyrelsen i det 
henrundne Aar for egen Regning ladet indrede Kaier og opföre Sheds i Nær-
heden af den nubestaaende Trælasthavn. Disse vil formodentlig blive taget i 
Brug i Begyndeisen af 1893 og kan være til stor Nytte i de Tider, naar der 
ikke er tilstrækkelig Tilbud af Rhinfartöier eller naar Skibsfarten paa Kanalen 
til Rbinen eller paa selve Floden er stængt ved Ishinder o. s. v. Det er ikke 
umuligt, at ogsaa Trælastimportörer i Provindsbyerne vil komme til at benytte 
sig af de nye Oplagssteder, for at faa sine Varer midlertidig opbevarede her. 
Tariffen agtes holdt meget billig, formodentlig ikke höiere end henholdsvis Fl. 
1.50 og Fl. 4 pr 100 M2 og per Uge, alt eftersom der begjæres Kairum i 
det frie eller Rum under Tag. 

Tjære- og Begpriserne holdt sig omtrent störste Delen af Aaret paa samme 
Höide som i 1 8 9 1 , nemlig mellem Fl. 160 og 166, for saavel svensk som 
finsk Vare, alt per 13 hele Tönder: mod Aarets Slut faldt Prisen dog noget 
og noteredes i December Fl . 156 . For Archangel-beg noteredes Fl. 125 à 140 
per 2,400 Kg. 

Tran-Priseme har fortsat den i 1891 begyndte nedadgaaende Bevægelse. 
Der ankom ialt 830 Tönder blank og brun-blank samt 440 Tönder brun Trän 
fra Bergen. Priserne varierede mellem Fl. 22 og 27 for blank og Fl. 19 og 
21 1/2 for brun. 

Fisk. I Importen af Stokfisk, som hovedsagelig foregaar över Rotterdam, 
er der i 1892 ikke förekommet noget naevneværdigt. Priserne har holdt sig 
paa omtrent samme Höide som i 1 8 9 1 . 

Tilförselen af fersk Fisk har været noget större, idet det specielt til 
Fisktransport byggede norske Dampskib »Nordkap» ankom hertil via Hamburg 
i Aarets Begyndelse med en halv Ladning frossen Kolje fra Fjordene östenfor 
Nordkap. Uagtet det var bleven bekjendt her at Skibet först havde været i 
Hamburg, hvor Afsætningen af den frosne Fisk tilslut var bleven umulig, paa 
Grund af Intriger (man föregav at Våren var af daarlig Kvalitet), saa lykkedes 
det dog efter nogen Tid, da det vidste sig at de om Fiskens Kvalitet udbredte 
Rygter var aldeles usande, at faa solgt den hele hidförte Restladning, omtrent 
55,000 Stykker. De opnaaede Priser var i og for sig neppe lönnende, og den 
Tid der medgik, inden den anbragte Fisk var solgt, varede alt forlænge; men 
Forsöget kan dog, med Hensyn til den Omstændighed, at det her gjaldt at 
indföre en tilforn aldeles ukjendt Vare hos en Kystlands-Befolkning, der er 
vant til Fisk af uimodsigelig god Kvalitet, kaldes tilfredsstillende. 

Af fersk Sild ankom som sædvanlig mindre Partier til de holländske 
Rögerier fra Bohuslæns-Kysten og Hvalöerne. 

Gram£-Importen var ringe. Gadesten leverer Belgien billigere end vi 
kan, paa Grund af den billigere Transport. 

Java-Kaffe. Ved offentlig Auktion blev af den nederländske Handel-
Maatschappy som Statens Mægler solgt i runde Tal 240,000 Baller og for 
den förste Haands Handel 210,000 Baller, ialt 450,000 Baller, mod i 1891 
453 ,000 Baller og i 1890 692,000 Baller. 

Prisnoteringen har i det henrundne Aar seet betydelige Fluktuationer, 
men for den virkelige Handel har disse dog ikke været af stor Betydning, da 
denne saagodtsom hele Aaret rundt har holdt sig fjern fra enhver spekulativ 
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Bevægelse og hver Gäng kun forsynet sig med det allernödvendigste. Alene i 
September—November Maanederne var der ogsaa paa selve Varemarkedet en 
livlig Efterspörgsel med större Omsætninger og stigende Priser. Den ton-
givende Sort »Java god ordinær», der i Aarets Begyndelse blev noteret 53 à 
55 Cents, gik i den förste Halvdel af Aaret langsomt nedad til omtrent 5 1 ' / , , 
men gjenvandt i de ovennævnte Maaneder den tabte Forskjel: ved Slutningen 
af Aaret noteredes den 56 1/2 Cents. Prisen paa Santos Kaffe er fra 43 Cents 
ved Aarets Begyndelse kommen op til 49 Cents ved dets Slut. Terminhandelen 
i Kaffe paa den amsterdamske Börs har ätter været af mindre Omfång end i 
de foregaaende Aar. Ifölge Likvidationskassens Opgaver har i 1892 i dethele 
været ömsat 515,500 Baller. 

Sukker. Prisen paa denne Vare sees ved Aarets Slut at staa paa samme 
Höide som ved dets Begyndelse, nemlig 17 à 17 1/2 Gulden; i Mellemtiden 
har den dog, alt eftersom Veirforholdene og de dermed i Förbindelse staaende 
Kalkulationer om Bedrodhöstens formodentlige Udfald forandrede sig i Aarets 
Löb, været ned i 15 1/4 Gulden. Store Prisfluktuationer har Aaret dog ikke 
at opvise. Hösten faldt idethele taget meget godt ud, saavel hvad de ind-
höstede Mængder af Bedrödder betræffer, som disses Sukkergehalt. 

For at sikre Staten den budgetterede Indtægt af Forbrugsafgiften paa 
Sukker, 8 Million Gulden, vil det i 1893, som Fölge af den store Sukker-
produktion i 1892, vise sig nödvendig at anvende de ved Aar 1891's Lov 
foreskrevne Forholdsregler, nemlig at lade enhver Bedrodsukkerfabrik, der har 
produceret mere end den for Fabrikken fastsatte Sukkermængde, betale For-
brugsafgift ogsaa af det Mereproducerede. Til ret Forstaaelse af hvorledes det 
hænger sammen med disse Forholdsregler og forövrigt med den eiendommelige 
Stilling, Bedrodsukkerfabrikationen indtager blandt den indenlandske Industri, hen-
vises til den om Sukkerloven af 1891 i sin Tid indsendte særskilte Beretning 
(trykt i de i Sverige udgivne Consulatberættelser for nævnte Aar). 

The. Den direkte Tilförsel fra Java har i det henrundne Aar været 
betydelig större end i de næstforegaaende, nemlig 43,700 Kvartkasser, mod i 
1891 20,900 og i 1890 30,700 Kvartkasser. 

Priserne har i den förste Halvdel af Aaret stadig været i en jævnt nedad-
gaaende Bevægelse, men har senere ätter kunnet gjenvinde en större Del af 
det tabte. God Pecco noteredes saaledes ved Aarets Begyndelse 57 Cents, i 
August 35 Cents og ved Aarets Slut 48 Cents. 

Tilförselen af kinesisk The har holdt sig omtrent paa samme Höide som 
i 1 8 9 1 ; detsamme kan siges om Priserne, der uden nævneværdig Fluktuation 
i Aarets Löb holdt sig mellem 48 og 50 for den tonegivende Sort »god, ordi
nær Congo». 

Ostindisk Tobak. De i 1892 til Amsterdam og Rotterdam anförte 206.000 
Pakker (de övrige 19,500 Pakker gik for störste Delen direkte fra Sumatra 
til Bremen og London) har i Gjennemsnit betinget 9 3 ' / 2 Cents per 1/2, Kilo
gram; det hele Salgsbelöb udgjör omtrent 29 1 / , Million Gulden. I de tre fore
gaaende Aar havde Gjennemsnitspriserne og Salgsbelöbene udgjort henholdsvis 
73 Cents og 2 4 ' / s Million (i 1891), 148 Cents og 36 Million ( i l890) samt 129 
Cents og 33 Million Gulden (i 1889). Kvaliteten har i det hele taget ätter 
været bedre end i det næstforegaaende Aar, men der löd endnu ofte stærke 
Klager over skjödeslös Behandling under Gjæringsprocessen samt ved Forpak-
ningen. Feilfrie lyse Blade — Sumatra-Tobakken egner sig bedst af alle 
Tobaksarter til Cigardækblad — kunde ligesom i tidligere Aar betinge meget 
höie Priser. 
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Tilförselen af Java-tobakker var 136,700 Pakker mod 182,400 i 1 8 9 1 . 
Kvaliteten var dog i det hele taget bedre end i det næstforegaaende Aar, saa 
Endresultatet af Aaret, uagtet den ringere Tilförsel, blev omtrent detsamme, nemlig 
8 Million Gulden. Gjennemsnitsprisen har været 33 1/2 Cent mod i 1891 25 1/2 

og i 1890 31 Cents. Fra Borneo hidförtes omtrent 13,500 Pakker, mod i 1891 
9,300 Pakker. Vårens Kvalitet var seet underet meget god, enkelte Sorter skal 
selv vise de samme fortrinlige Egenskaber, der har gjort Sumatratobakken til en 
uundværlig Vare i Tobakshandelen. Da der saavel ved Kulturen paa Borneo 
som ved Transporten til Europa i Forhold til de Priser, der kan opnaaes, 
medgaar altfor store Omkostninger, har de fleste Plantager ätter været ned-
lagte, saa der i de fölgende Aar kun vil komme ganske ringe Tilförsel derfra. 
I Gjennemsnit betingedes 62 Cents for Borneotobak; Værdien af de hidkomne 
13,500 Pakker udgjorde omtrent 1,300,000 Gulden. 

Ris. Som forstaaeligt er, har Rispriserne ogsaa maattet fölge med det 
store Fald i Korn- og andre Födemidlers Priser, omendskjönt de dog ikke har 
at opvise saa store Forskjel som disse sidste. Java-Taffel, den mest brugelige 
Sort, er saaledes gaaet tilbage fra 9 til 8 1/2 Cents, Rangoou-sorterne derimod 
fra 5 til 4 Cents. 

Tilförseln af alle Rissorter belöb sig i 1892 til 1,241,900 Baller mod 
1,201,500 Baller i 1891 . 

Cacao. Medens de ved sine Reklamer överalt kjendte holländske Cacao-
fabrikker fremdeles holder sig til de af dem direkte fra Republiken Ecuador 
indförte Guayaquil-sorter, saa tiltager Tilförselen af Java-Cacao dog med hvert 
Aar. Denne Vare, der ligesom Kaffe, Tobak og The sælges ved Auktion, 
trækker rnere og mere Opmærksomheden til sig, paa Grund af sine fortrinlige 
Bgenskaber; den viser megen Overensstemmmelse med Ceylon-Caeaoen, især den 
lyse Farve; Bönnen er dog noget större end sidstnævnte. Prisen paa de finere 
Sorter holdt sig mellem 61 og 69 1/4 Cents per 1/2 Kg. Ialt hidförtes 6,860 
Baller mod i 1891 5,820 og i 1890 2,740 Baller. 

Prisen paa Cacao-butter, der af det bekjendte Firma C. J . van Houten & 
Zoon maanedlig sælges ved offentlig Auktion, har bevæget sig mellem 55 
og 74 Cents pr 1/2 Kg., i Gjennemsnit 65 1/2 Cents. Ial t solgtes omtrent 
800 ,000 Kilo. 

Fondshandelen. General-Consulatet har i Aarets Löb flere Gange været 
opfordret til at udtale sig om der paa den herværende Börs skulde være Ud-
sigt til at faa placeret Laan, udgivne af norske Kommuner. Da flere Grunde, 
hovedsagelig paa Grund af de forholdsvis ringe Belöb disse Slags Laan kræ-
vede, gjör det vanskeligt at skaffe dem »et Marked», d. v. s. at opnaa, at der 
daglig finder Omsætning Sted, at de stedse er realisable paa de större Börser, 
har det stedse maattet besvare disse Forespörgsler benægtende, men samtidig 
fæstet Opmærksomheden paa en her i Landet bestaaende Pengeinstitution, 
»Maatschappy voor Gomeentecrediet» (Selskabet for Kommunekredit), der som 
Regel forskaflfer de mindre Kommuner, »Deiehverbænde» (Waterschappeo), samt 
en enkelt Gäng Provindserne de fornödne Penge, med Provenuet af dets egne 
Obligationslaan. Da det kan antages de norske Byer, nmligens ogsaa Herreder 
og Amter, i en nær Fremtid mere og mere vil tiltrænge Penge for Udförelse 
af offentlige Arbeider, fortjener det efter Undertegnedes Mening Overveielse, 
om ikke en til det holländske Selskab svarende Pengeinstitution ogsaa bör söges 
oprettet i Norge. Det kan antages, at en saadan Institution naar den blev iod-
rettet paa fuld sagkyndig Maade, vilde kunne opnaa god Kredit i Udlandet. 

Svenske og norske Statspapirer forhandles forholdsvis sjeldent. Foruden 
en kortere Tid, da der var Efterspörgsel efter 4 % norske Obligationer, kan 
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det ikke sigcs der hur fundet nogen Handel Sted deri. De enkelte Börsno-
teringer der förekom holdt sig for de svenske 4 % Obligationer paa 103 a. 
1051/., % og for de norske 3 %. 3'/ . , "„ og 4 '„ henh. paa 87 à 89 
95 à"99 % og 101 à 101Y4 %. 

Nordsöfisket har i det henrundne Aar givet meget daarlige pecuniære Re-
sultater. Sildefangsten har været udövet med 520 Fartöier (mod 485 i 1891). 
der ialt anbragte 535,660 Tönder Sild, det störste Kvantum som nogensinde 
i et Aar har været fanget. I 1888—91 udgjorde den totale Sildefangst henh. 
346,600, 407,100, 425.760 og 349,260 Tönder. Den enorme Tilförsel, i 
Förbindelse med den rige Sildefangst saavel paa den skotske som paa vore 
Hjemlandes Kyster, har da ogsaa forvoldt et Prisfald, som heller ikke har 
noget Sidestykke i Fiskeriets Historie. Sæsonen aabnede i Begyndeisen af 
Jul i med Fl. 15 per Tönde. men var allerede i Slutuingen af August kommen 
ned til Fl. 7, de förste Dage af September under den herskende Kolera i 
Hamburg endog til Fl. 6. I October kunde ved en livlig Efterspörgsel efter 
stor Sild en kortere Tid betinges Fl. 10 à 12, men saasnart Efterspörgselen 
var ophört, faldt Priserne ätter til Fl . 7 a 8. Enkelte af de större Fiske-
kompagnier forsögte da ved at standse Salget en Tid at betinge höiere Priser 
for den sent om Hösten fangne Sild, men ogsaa dette Forsög maatte snart 
opgives, da Priserne fremdeles viste Tendents til at bevæge sig nedadgaaende. 
Aaret slutter med en Notering af omtrent Fl. 6 ' / 4 per Tönde. Ifölge Beret-
ning fra Vice-Consulen i Maassluis kan det regnes, at Gjenuemsnitsprisen for 
de större Fiskeri-selskabers Vedkommende ikke har været höiere end Fl. 8' i o 
per Tönde, mod i 1891 Fl. 15 '20, et Resultat som, istedetfor nogensomhelst 
Vinst, i Gjennemsnit staar lig med et Tab af Fl. 1.000 per Fartöi. 

Det lige under Kysten udövede Trawlfiske har, som ovenfor sagt, ligeledes 
givet daarligt Udbytte, da Flyndre, Tunge, Pigvar og lignende Fiskesorter hvert 
Aar bliver sjeldnerc. Enkelte Fiskerier i Ymuiden, der saavel om Sommeren 
som om Vinteren gaar paa Trawlfangsten og har anskaffet sig större engelske 
Fartöier, hvormed de kun gaa længere ud i Söen, har dog efter Forlydende 
været vel tilfredse med Aarets Udbytte. 

Kolje- og TorsÄ-fisket har givet forholdsvis gode Resultater for de Fiskere. 
der bragte sin Vare levende paa Markedet, da fersk Fisk har kuunet betinge 
höie Priser. Til saltet Fisk benyttedes kun et lidet qvantum, uagtet Priserne 
vare noksaa höie, da levende Fisk betaltes i Forhold eudnu höiere. 

Avchovis-fsket i Zuiderzee mislykkedes næsten aldeles i det henrundne 
Aar. Der blev ialt fisket og nedsaltet omtrent 7,000 Ankors (smaa Tönder) 
mod i 1891 44,000 og i 1890 190,000. Naar man regner at en Tönde af 
ferskfisket Anchovis representerer eu Salgsværdi af Fl. 12 à 15. er det indlysende 
hvilken uhyre stor Forskjel Fiskens Förekommen eller Ikke-Forekommen i 
Zuiderzee gjör for den at Fisket ved dens Strande levende Befolkning. 

Landbruget har i 1892 ikke arbeidet under gunstigere Konjunkturer end i 
de senest foregaaende Aar. Hösten af Jordbrugeti Produkter, især af Folkets 
Hovednæringsstof Poteter, har været gunstig. men Priserne i Förbindelse med 
de yderst lave Kornpriser meget lave. En Undtagelse bör dog gjöres for 
de Jordbrugere, der har auplantet Bedrödder for Sukkerfabrikkerne og som har 
hävt en god Höst, der betales ined en paa Forhaand akkorderet Pris. De aller-
fleste Fabrikker indgaar nemlig tidlig om Vaaren Kontrakter med Jordbrugerne 
om Tilsaaning af et vist Areal med det Bedrodfrö, som Fabrikken leverer, og 
om Leverance om Hösten af de deraf groede Bedrödder, mod en i Kontrakten 
bestemt Pris, der beregnes efter Vægt. 

Tho. Egidius. 
Ber. om Handel o. Sjöfart. 13 
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Hamburg den 14 april 1893. 

(Årsberättelse för 1892.) 

De forenede Rigers Skibsfart paa Distriktet var som fölger: 

Svenske Fartöier: 

Ankomne: 

Afgaaede: 

Norske Fartöier: 

Ankomne: 

Afgaaede: 

Optjent Bruttofragt var for: 

Do forenede Rigers Skibsfart i 1892 var saaledes fordelt paa Distriktet 
Havne: 
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1892 var for Skibsfarten et yderst daarligt Aar. Paa de fleste Fragt-
tnarkeder var Fragterne overmaade lave og paa nogle saa lave, at Iudtægterne 
ikke dækkede Udgifterne. Flere af de nyere Hamburgske Dainpskibslinjer 
havde vanskelig for at bestaa, og en enkelt LiDJe, Sunda-Linjen til holländsk 
Indien, maattc endogsaa indstille sine Farter. For Seilskibes Vedkommende 
har man aldrig seet Fragter saa lave, hvortil væsentlig har bidraget den be-
tydelige Tilvækst af större Skibe, som Handelsflaaden har faaet. Den tyske 
Skibsfarts Stilling forværredes desuden ved de strænge Karantæneforholdaregler, 
som paa Grund af Koleraepidemien i de fleste Lande fastsattes ligcoverfbr fra 
Hamburg kommende Skibe. For förste Gäng i en läng Række af Aar har 
derfor i 1892 nogen Tilbagegang i Skibsfarten paa Hamburg fundet Sted: 

Den tyske Flaades Störrelse var i Begyndeisen af 1892: 

Den hamburgske Flaades Störrelse var ved Aarets Slutning: 

I 1892 paamönstredes paa Generalkonsulatet med svenske Fartöier ialt 
129 Mand, med norske Fartöier ialt 495 Mand. Der afmönstredes fra svenske 
Fartöier ialt 113 Mand og fra norske Fartöier ialt 085 Mand. Der anmeld-
tes 11 Römninger fra norske Fartöier, derimod ingen fra svenske. 

Gjennem Generalkonsulatet hjemsendtes af opsparede Hyrebelöb ialt Ittnk 
12,983-72, deraf for svensk Regning Rmk 6,669'27 og for norsk Rmk 6,314.45. 
Til den herværende skandinaviske Sömandskirke indsamledes der paa Konsulatet 
Rmk 615. Der ankom 1,249 Skrivelser og afscndtes 1,420. 

Side 203 vil Opgave över Fragter findes. 
Aaret 1892 tegnede fra Begyndeisen af til at blive et godt Aar for Ham

burg. Hösten i Tyskland havde været god, og de finaneielle og politiske For-
holde i do oversöiske Lande, f. Ex. Brasilien, Argentinien og Chili, med hvilke 
Hamburg har saa storartede Förbindelser, havde begyndt at konsolidere sig paa 
en tilfredsstillende Maade. Der er ogsaa al Grund til at tro, at Aaret vilde 
have indfriet de Löfter, det saaledos gav, livis ikke den i August Maaned ut-
brudte Koleraepidemi med et Slag havde odelagt alle Forhaabninger i saa Hen-
seende og gjort 1892 til et for Hamburgs Handel höist ugunstigt Aar. Epi
demien varede i omtrent 10 Uger; Antallet af syge opgik til c:a 18,000, 
hvoraf c:a 7,600 döde. Handel og Arbeide laa i denne Tid for en stor Del 
ganske nede, og Ulykken forögedes ved do strænge Karantæneforholdsregler og 
Forbud, ved Hjælp af hvilke det. övrige Tyskland og de fleste fremuiede Lande 
i större eller mindre Grad afbröd sine Förbindelser med Hamburg. Imidlertid 
er der al Grund til at tro, at Hamburg, snarere end man skulde ventet, vil 
kunne forvinde det uhyre Tab, som Epidemien paaförte Byen. 
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Ialt opgik Værdien af Hamburgs 

Vor Handel med Hamburg er af en dobbelt Natur. Paa den ene Side 
omfatter den Varer af svensk Oprindelse, som er Gjenstand for Forbrug i 
selve Tyskland, og tyske Varer, der forbruges i Sverige; paa den anden Side 
Varer af svensk Oprindelse, der föres till Hamburg, ikke for ac forbruges i 
Tyskland, men for derfra at exporteres videre, fornemmelig til oversöiske Pladse, 
og en Række oversöiske Varesorter, for hvilke Hamburg er Stapelplads, og 
som er Gjenstand for Forbrug hos os. Den sidsto Art Handel mellem Ham
burg og Sverige har jeg omhandlet uærmere i en speciel Rapport af den 2:den 
Marts d. A. I denne henpegede jeg paa, hvorledes Hamburg ved at udsende 
sine unge Handelsmænd till oversöiske Pladse og der oprette egne Handelshuse 
og ved at etablere egne Dampskibslinjer paa ikke-euro£æiske Lande har for-
maaet at hæve sin Handel til dens nuværende Höide, og fremhævede jeg Vig-
tigheden af, at vi her forstaaer at fölge Hamburgs Exempel. 

I det fölgende vil endel Varesorter blive behandlede, der dels er Gjen
stand for en bctydelig Omsætning mellem De forenede Riger og Tyskland, 
særlig Hamburg, og som dels maatte kunne blive Gjenstand for en saadan. 

Fisk og Fiskevarer. Tysklands Indförsel og Udförsel af Fisk og Fiske-
varer i 1892 vil sees af efterfölgende statisfiske Oplysninger: 

Til Hamburg* indförtes i 1 8 9 2 : 

* Det bemærkes, at i Hamburgs Statistik medregnes Frihavnen som höreode med til 
Byen, medeus den i den Uske fungerer som Udland. 
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I flere Rapporter har jeg fæstet Opmærksomheden paa Tysklands store 
Betydning l'or os som Marked for fersk Fisk. Svenskerne liar allerede for-
staaet at skaffe sig Afsætning her for sin ferske Sild, og Nordinændene staar 
nu i Begreb med at löse den betydningsfulde Opgavo at kunne sende fersk 
Hyse i frossen Tilstand fra vore nordligste Fiskepladse ned til det tyske Marked. 

Tyskerne udvidcr stadig sin Fiskedampskibsflaade; i Særdeleshed er Geeste-
münde Sæde for denne Bedrift. Nogle af dis<e Fiskerfartöier gaar lige op 
til den norske Kyst og driver Fiske der. Den tyske Fiskeribedrifis stadige 
Udvikling kunde lede til den Slutning, at det vil være vanskelig for os at faa 
Indpas paa det tyske Marked med vor ferske Fisk; men en saadan Slutning 
vilde være forhastet. Det udvidede tyske Havfiske vil först og fremst. frem-
kaldo en större Konsum af fersk Fisk i Tyskland, og efterhvert som Tyskland 
blir et mere fiskekonsumerende Land, vil da ogsaa Behovet stige, saaledes at 
den tyske Fiskeribedrift neppe vil kunne tilfredsstille dette alene. Det gjæl-
der for os om, at vi lærer at transportöre vor ferske Fisk i holdbar Tilstand 
til det indre af Kontinetitet og til de Lande, hvorhen vi nu sender vor Fisk 
saltet og törret. Paa Fiskerinæringens Omraade maa vor Hovedopgave være 
den at arbeide paa att gjöre vor ferske Fisk til en almindelig, let af-ættelig 
Handelsvare. saa at vi ikke længer behöver at være afhængige af et enkelt 
Lands Godtykke, livad der vedblivende vil være Tilfældet. saalænge vor Fiskeri-
næring i en saa væsentlig Grad baseres paa Salg af Klipfisk. 

Det förste vigtige Skridt paa denne nye Bane er taget med det særlig 
for Oieuiedet konstruerede og med Frysemaskiner forsynede norske Dampskib 
»Nordkap», der allerede to Gange i forrige Aar besögte Hamburg, lustet med 
fersk frossen Kolje fra Finmarken. Afsætningen gik den sidste Gäng tem-
melig hurtig fra Haanden. og Våren er paa de kompetenteste Huld rost som 
god og nærende. Nu gjælder det at tage Skridtet fuldt ud og da særlig op-
rette Frysedepoter paa Fangststedet og paa de store Salgssteder i 1'dlaudet. 

Paa Hamburgs Marked for fersk Fisk solgtes der i 1892 ved offentlig 
Auktion Fisk til et Belöb af Hink 1,002.880, paa Altonas Marked til et Belöb 
af Rmk 1,329,227 og paa Geestemündes til et Belöb af Rmk 1,798,154. 

Fedsild. Handelen med salt Sild led et betydeligt Afbræk ved Kolera-
epidemien, der iudtraf neiop i de Maaneder — August. September og Okto
ber — da Forbrugct er störst. Mange tyske og andre Stater forböd Indförsel 
af saltet Sild fra Hamburg. Dette er saameget mere at beklage, som det er 
konstateret, at Saltlage umuliggjör Tilstedeværelsen af Baciller. 

Handelen med svensk saltet Sild var i 1892 lurget ringe; paa Grund af 
sin torre Suiag er den ikke saa yndet som den norske. Pakning. SorteriDg 
og Tönder siges at være god. 

Hamburgs Stilling mellein de vigtigste tyske sildeimporterende Byer vil 
sees af fölgende, mig her opgivne Tal, der angiver Summen af deres Import 
fra alle Lande: 

Tran. Hamburgs Indförsel deraf opgik i 1892 til: Brun Tran 18,000, 
Blank 51,500, Damp- 3,700 og Raa Medeein- 3,800 Tönder. 
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Fiskeguano. Indförselen heraf fra Norge til Hamburg opgik i 1892 til 
5,519,210 Kg. til en Værdi af Rmk 788,520. Der höres her ligesom i Eng
land Klager över, at Fiskeguanoen indeholder formegen Olje, der hindrer den 
i let at dekomponeres og derfor forringer dens Værdi som Gjödningsstof. 

Forbruget af Stokfisk indskrænker sig til Bayern og Rhinegnene. Af Klip-
fisk forbruger Tyskland intet; den hertil indförte Klipfisk udskibes hovedsagelig 
til oversöiske Havne. 

Jernmalm, Jern og Staal. Tilvirkningen af Raajern ved de tyske Masovne 
opgik i 1892 til 4 ,793,000 Ton; heraf var 38"i % Puddelraajern og Spiegel-
jern, 6.6 % Besseinerraajem, 41.8 % Thomasjern og 13.2 % Stöberaajem. 

Tysklands Import og Export af Je rn og Jemvarer m. m. var i 1892 
som fölger: 

Import. 

Export. 

I denne Import til Tyskland spiller Norge saagodtsom ingen og Sverige 
en forholdsvis liden Rolle. For Raajerns, Smedcjerns og Jernmalms Vedkom-
mende stiller Forholdet mellem Importen fra Sverige og fra andre Lande sig 
saaledes: 

Heraf sees, at Sveriges Export af Jernmalm til Tyskland vistnok maa 
siges at have naaet en vis Betydning, men at den dog endnu ikke udgjör en 
Tiendedel af Spaniens; her skulde saaledes fromdeles være et stort Felt for 
Virksomhed. Til Trods for Tysklands store Jernproduktion indföres der, som 
man ser, fremdeles betydelige Kvanta Raajern fra Storbritannien; der synes 
da at være Grund til at antage, at Sverige, om det kunde kaste sig paa Masse
produktion af billigt Jern , herfor vilde kunne opnaa et Marked i Tyskland. 

Ialt opgik Tysklands Indförsel fra Sverige af Jern og Jemvarer til 24,466 
Ton til en Værdi af Rmk 4,429,000 og af Instrumenter, Maskiner og Far-
töier til 492 Ton til en Værdi af Rmk 354,000. Fra Norge kom der 307 
Ton Jern og Jemvarer til en Værdi af Rmk 64.000 og 76 Ton Instrumenter, 
Maskiner og Fartöier til en Værdi af Rmk 61,000. 

Tysklands Udförsel til Sverige var af Jern og Jemvarer 5,966 Ton, 
Værdi Rmk 2,236,000, af Instrumenter og Maskiner 4,167 Ton, Værdi Rmk 
4 ,210 ,000 ; dets Udförsel till Norge af Je rn og Jemvarer 6,208 Ton, Værdi 
Rmk 1,965,000, og af Instrumenter og Maskiner 1.557 Ton, Værdi Rmk 
1,776,000. 

1892 var et höist ugunstigt Aar for den tyske Jernindustri , og Aaret 
sluttedes uden Haab om en snarlig Förändring til det Bedre. Forbruget i det 
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Indre var ikke istand til at beskjæftige Værkerne, og lönnende Ordrer fra Ud-
landet var ikke til at opdrive. Under den almindelige Prisnedgang paa Jern 
i Löbet af Aaret holdt Priserne paa svensk Jern, der paa Grund af sin gode 
Kvalitet indtager en Stilling for sig og ingen egentlig Konkurrance har at be-
frygte, sig omtrent uforandrede. 

Sten. Tysklands Indförsel af raa eller blöt huggen Sten opgik i 1892 
til 685,591.500 Kg. Deraf kom: 

Til Hamburg indförtes af Sand-, Granit- etc. Sten: 

Tag-Skifer. I en Rapport af 9 September 1892 tillod jeg mig at hen-
lede Opinærksomheden paa, at Tyskland er et betydeligt Marked for fremmed 
Skifer. Totalindförselen var i 1892 Kg. 62,566,200 til en Værdi af Rmk 
4,380,000. Deraf kom fra Storbritannien 41,817,900 Kg. 

I min forrige Aarsrapport gjorde jeg opmærksom páa de store Kanalanlæg, 
der dels er udförte, dels er projecterede i Tyskland. Den Tid skulde altsaa 
nærme sig, da vi kau före vore Varer direkte ind i det Indre af Landet. I 
en Rapport af 20 August 1892 tillod jeg mig at opkaste det Spörgsmaal, om 
det ikke skulde være fordelagtigt for os, hvor det gjælder Transporten af 
simplere Varesorter, som Jernmalm og Sten, at benytte lukkede Lægtere i 
Lighed med hvad der finder Sted andetsteds. f. Ex. i Nordamerika. Paa 
denne Maade burde vi kunne före Malm og Ston ind i Tyskland og tyske Kul 
og Cokes tilbage til vore Lande. At en saadan Methode har noget for sig, 
vil fremgaa deraf, at der for Tiden er paa Tale hersteds at lade engelske Kul 
i saadanne Lægtere före ind i Tyskland. 

Trælast. Af Interesse maa det være at se en Oversigt över Tysklands 
samlede Export og Import af Træ og Trævarer. Ifülge den tyske Statistik 
opgik denne i 1892 til: 
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Herværende Importörer paastaar, at Sverige i det hele har god Grund til 
at være fornöiet med den Afsætning og de Priser, dets Granbattens i det for-
löbne Aar opnaaede paa det tyske Marked, og at dettes Indflydelse paa Pri-
serne for denne Vare viste sig tydeligere end nogensinde för. idet de efter den 
i Löbet af Poraaret stedfundne Depression neppe vilde være komne op igjeo 
uden den stærke Efterspörgsel i Tyskland. I Importen til Tyskland af Gran
battens havde som sædvanlig Sundsvall den störste Del. Ogsaa Importen til 
Tyskland af svenske Granbord, hvilken stadig stiger, angives at have bragt tii-
fredsstillende Resultater. Foruden fra Gefle, Söderhamn og Sundsvall kom der 
ogsaa betydelige Kvanta fra Hernösand, idet Afsætningen af derfra kommende 
Vare paa dens sædvanlige Hovedmarked, Frankrige, som en Fölge af de franske 
Toldsatser forrige Aar angives at være aftaget. 

Förste Sort svenske Furubord fandt det hele Aar igjennem livlig Efter
spörgsel til höie Priser. Ringere Sorter derimod kunde kun meget vanskelig 
finde Afsætning og kun til meget lave Priser. 

Den för saa betydelige Indförsel af norske Bord er i de senere Aar stadig 
aftaget, idet de, særlig under de nuværende lave Fragter, har vanskelig for at 
kunne konkurrere med Ostersövare. Derimod har Indförselen af norske »Kant-
hölzer» tiltaget, og i det sidste Aar var den særlig betydelig, vistnok for nogen 
Del fordi Tilbudet af svenske Sparrer var meget mindre end sædvanlig. 

Kvæg m. m. Tysklands Indförsel og Udförsel af Heste og Kreaturer i 
1892 vil sees af fölgende Tal : 

I forskjellige Rapporter har jeg fremhævet, at Markedet for Kreaturer i 
Tyskland stadig blir större, og jeg har peget paa Nödvendigheden af, at De 

* For Sveriges Vedkommende syaes de her meddelte Tal ikke at være ganske fuldstæn-
dige efter de af Geoeralkonsulen i Lübeck i hans sidste Aarsrapport om Indförseleu af svensk 
Kvseg til Rostock givne Oplysninger. 
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forenede Riger, særlig Sverige, söger at dragé sig dette til Nytte. Her har 
vi særlig Danmarks Exempel at fölge, hvad Sverige ogsaa paa et Punkt har 
gjort ved at udsende en Fagmand, der har undersögt Markedsforholdeue her-
steds, och hvis Rapport nu foreligger. 

Af statistiske Oplysninger fremgaar i hvilken Grad Danmark deltager i 
Importen af Kvæg til Tyskland, efteråt det engelske Marked spærredes. Især 
er Hamburgerniarkedet betydeligt for danske Kvæg og Svin. Til Rhinegnene 
gaar en stor Del dansk Slagtekvæg, særlig Kjör. Paa Grund af de i Danmark 
forekomne Tilfælde af Mule- og Klovesyge har Indförselen af dansk Kvæg til 
Tyskland i den sidste Tid været vanskeliggjort, og den indskrænker sig nu til 
kun at omfatte Hamburg, hvorhen Kvæget maa föres söværts for der at slag
tes i de offentlige Slagtehuse. Hvad svenske Kvæg og Svin angaar, er der 
nu paabudt Dyrlægeundersögelso ombord, för de kan landsættes horsteds, og 
om noget Dyr er sygt eller mistænkes derfor, nægtes Landsætning af den hele 
Transport. 

Det vilde være fordelagtigt, om Tyskerne kom op til os for at kjöbe 
Kvæg, og vi kunde undgaa at sende Våren i Konsignation; men man svarer 
her dertil, at saalænge vi ikke har större Markeder, hvor der gives de frem-
mede Anledning til Udvalg, läder dette sig ikke gjöre. I Berlin skal der være 
Marked for de store, grove svenske ükser, hvis Kjöd dersteds benyttes til 
Pölsetilvirkning. Tilslut gjöres opmærksom paa, at der til Ilertugdömuierne 
indföres fra Danmark magert Kvæg til Fedning paa de derværende rige Græs-
gange, og der kunde være et Spörgsmaal, om ikke ogsaa Sverige kunde del
tage i denne Import. 

Omsætningen mellem De forenede Riger og Distriktets Vieekonsulsstatio-
ner i 1892 var som fölger: 

Fra Sverige: 

Fra Norge: 
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Tabel 
over Indförselen af nogle Hovedartikler fra Sverige og Norge 

til Hamburg i Aaret 1892. 
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Fragtnoteringer. 
Fra Lysekil ined Gadesten 5 à 5 ' / a Mark pr Ton 

» Kalmar » Flanker 30 Mark pr Standard 
» G-efle » » 30 » )> 
» Fraserburgh » Sild 1 Sh. 3 D. pr Tonde 
)> Marseille » Oljekager 9 Sh. pr Ton 
» Ibrail )> Korn 15 à 17 Sh. pr Ton 
» Brunswick » Harpix 2 Sh. 9 D. pr Tonde 
)> New-York » Petroleum 1 Sh. 9 D. à 2 Sh. 3 D. pr Tiinde 
» Wilmington >• Harpix 2 Sh. 6 D. à 3 Sh. 9 D. pr Tiinde 
» Savannah » » 2 Sh. 4 ' / 2 D. à 2 Sh. 7 l/f D. pr Tönde 
» Pensacola » Pitch Pine £ 4 18 Sh. à £ 5 pr Standard 
» Laguna >• Farvetræ 30 Sh. à, 41 Sh. pr Ton 
» )> ) • Mahogny 41 Sh. 3 D. à 42 Sh. 6 D. pr Ton 
» Altona » Farvetræ £ 3 pr Ton 
» Jamaica ) • » 27 Sh. 6 D. pr Ton 
» Haiti >. » 31 Sh. 6 D. » 
» Mon Island » Guano 21 Sh. pr Ton 
» Santos » Kaffe 32 Sh. 6 D. pr Ton 
» Rio Grandc » saltede Huder 35 Sh. pr Ton 
» Pelotos » » 32 Sh. 6 D. pr Ton 
» Rosario » Hvcde 25 Francs pr Ton 
» » )> Farvetræ 21 Sh. pr Ton 
» Buenos Aires >' Benaske 15 Sh. pr Ton 
y> » » Hvede 22 Sh. pr Ton 
» » » Farvetræ 20 à 22 Francs pr Ton 
» Iquique >> Salpeter 32 à 38 Sh. pr Ton 
» Rangoon )> Ris 36 Sh. 9 D. pr Ton 
5i Port Elisabeth r> Faareuld 7 Sh. pr Balle 
» Apia )> Kobra 57 Sh. 6 D. pr Ton. 
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For Skibe, der udgik herfra med Stykgods, betingedes Fragten gjennem-
gaaende med ea rund Suni. Forövrig opgives: 

Til Gefle med Cokes 3 ' / , Mark pr Ton. 
» Stockholm med Salpeter 8 Mark pr Ton 
» Aalesund med Cainit 5 ' / 2 Mark pr Ton 
)> Savannah, Charleston og Wilmington med Cainit fra 6 Sh. til 7 Sh. 

pr Ton. 

Prisnoteringer. 

Saltet Sild. 

Fedsild-lagret var i Begyndeisen af 1892 ikke stort, og Prisèrne var for 
K K K 31 — 27 Mk, for K K 18 — 20 Mk. Da der imidlertid i Holland i Mai 
og Juni fandt et rigt Fiske Sted, saa at de Landsdele, der ellers saagodtsom 
udelukkeude benytter norsk Sild, f. Ex. Mecklenburg og Holstein, nu kunde 
kjöbe holländsk til dalende Priser 20—12 Mk pr Tönde, kunde ikke den nye 
norske Fedsild i Jul i opnaa de almindelige gode Priser : K K K solgtes til 
2 6 — 3 0 Mk, K K 26 Mk och K 21 Mk. hvilko Pri«er paa Grund af de store 
Tilförsler i August langsomt gik ned til 2 2 — 1 8 . 18 — 13 og 1 2 — 1 1 Mk, 
saameget mere som Koleraepidemien indskrænkede Konsumen betydelig. Hen-
imod Slutningeu af September begyndte Priserne igjen at gaa op, særlig for 
K K K , der betaltes med 22 Mk og i Oktober endog med 2 4 — 2 6 Mk. K K 
holdt sig fremdeles i 16—17 Mk, i November 1 5 — 1 4 Mk, medens Prisen 
for K dreiede sig om 1 1 — 9 Mk til Aarets Slutning. K K K stod i Novem
ber—December i 2 1 — 2 3 Mk. 

Gammel Slosild betaltes i Foraaret med 15 Mk og gik successivt ned til 
10 Mk. Sknaren Sild holdt sig for gammel god Vare i 16—17 og for ny 
Vare i 1 8 — 2 1 Mk. I November kom der store Tilförsler af Slosild fra Syd-
Norge, og Prisen for den gik derfor hurtig ned fra 20 till 15 Mk for her 
oppakket Tönde. 

Brisling var ogsaa ifjor knap, og sögtes god Vare for 25 — 30 Mk pr Tönde. 

Saltet svensk Sild fandt kun træg Afsætning. For Indmadsild i Tönder 
efter skotsk Monster betaltes 1 6 — 1 8 Mk og for Tomsild 8—10 Mk. Den 
nye Vare opnaaede heller ikke mere. og Udsigterno for flöt Salg af svensk 
Sild er vel kun gode i de Aar, hvor skotsk og holländsk staar i hoie Priser. 

Tran. 

Brun Vare betaltes i Mai med 32 Mk, i Juni med 3 1 , i Jul i med 30 , 
i August med 29, i September med 28—27 Mk. Först i Slutningen af Ok
tober kom der mere Liv, saa at Prisen i November steg til 31 Mk; i Decem
ber, da Frosten indtraadte, dalede den igjen ned i 29 Mk. 

For blank Vare betaltes i Juni 36 Mk og for Medirintran 40 Mk. i 
Ju l i resp. 3 2 — 3 3 og 35 Mk. Ved Aarets Udgang var Prisen for brunblank 
3 3 — 3 4 , for blank 35 — 37 og for Medicintran 39 Mk. 

Japantran steg i Löbet af Aaret fra 23 til 27 ' / , , Mk og Sæltran fra 
32 til 3 7 7 2 Mk. 

Norsk Dampmedicintran, som i Begyndeisen af Aaret betaltes med 4 5 — 4 6 
Mk, steg, da Produktionen i Lofoten var mindre end i de to foregaaende Aar, 
efterhaanden til 70 Mk for saa igjen at dale ned til 60 Mk. 
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Jern og Staal. 

Trælast. 

Svenske Granbattens betaltes i Januar 1892 med Mk 97 ' / . ,—100 for 
7" , med 5 Mk Afslag for 6" og videre 10 — 1 5 Mk Afslag for 5". Ud paa 
Vaareu gik Priserne ned; i August og September steg de ätter til Januar-
noteringerne for derpaa igjen at synke noget. 

Svenske Granbord fra Gefle, Söderhamn og Sundsvall opnaaede indtil Mk 
100 for 7", Mk 95 for 6" og Mk 80 for 5". 

For l:ste Sort Gefle Furubord 1 × 6" betaltes indtil 200 Mk, for 2:den 
Sort samme Dimension 160 Mk. For l:ste Sort 1 × 5" betaltes 180 Mk og 
for 2:den Sort 140 Mk. For 3:die og 4:de Sort maatte Afslag af henholdsvis 
50 og 60 % bevilges. 

For Furusparrer betaltes indtil 34 Rpf. for 4 X 1 " — 6 X 6", for Gran-
sparrer 10 % Afslag. 

For norske s/4 x 5" Forskalingsbord fra Drammen, Fredriksstad, Sanne
sund etc. betaltes i Begyndeisen af Aaret Mk 4 I / l — 4 ' / 2 , senere ikke mere 
end Mk 4 1/8—4. Priserne for V 4 × 4 ' / . / ' var forholdsvis bedre. 

Priserne for norske »Kanthölzer» 4 X 5 " steg i Januar—Februar fra 43 
til 48 Rpf. pr Kubikfod, men i Löbet af Sommeren gik denne Prisbedring 
igjen ganske tabt. Först i September—Oktober steg Priserne igjen til 4 4 — 4 5 
Rpf. og henimod November til 46 Rpf. 

A. Bödtker. 
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Leipzig den 7 april 1893. 

(Årsberättelse för 1892.) 

Till redogörelseårets mera anmärkningsvärda tilldragelser höra de under 
detsamma afslutade handelstraktaterna, hvilka, om de än bidragit till tryggande 
af freden i vår verldsdel, likväl icke lemnat det ekonomiska resultat man på 
många håll af dem väntat. Tvärtom har deras inverkan på Tysklands affärslif 
visat sig i en stegrad införsel, i värde af 4 ,463 mill. mark och öfverstigande 
det föregående årets med omkr. 60 mill., under det att utförseln uppgick till 
endast 3,328 mill. eller nära 12 mill. mindre än år 1 8 9 1 . Denna ogynsamma 
förändring i rikets handelsbalans söker man emellertid trösta sig öfver i den 
förhoppning att affärslifvet genom de nämnda traktaterna skall vinna i stadga 
och särskildt att klausulerna om »den mest gynnade nation» skola bereda er
sättning på samma gång traktattnakterña allt mera sammanknytas i sina ekono
miska intressen. 

Et t svårt slag drabbade näringslifvet genom koleran, hvars verkningar för 
Tyskland blefvo ödesdigra, då Förenta staterna spärrade sina hamnar för våra 
produkter och andra makter skyndade att följa exemplet. Tyska rikets förlust 
genom den fruktansvärda farsoten låter väl icke så noggrant beräkna sig, men 
torde uppgå till en oerhörd siffra. Den allmänna lifaktigbet, som eljest skulle 
följt af den ovanligt rika skörden, uteblef och framträdde först sedan den 
hemska sjukdomen trädt tillbaka. En källa till tillfredsställelse öppnade sig 
emellertid derigenom, att presidentvalet i Förenta staterna medförde ett omslag 
i den stora republikens handelspolitik. 

Redan i tidigare berättelser liar det framhållits, hurusom messoriia i Leipzig 
lidit intrång af de ändrade kommunikationsförhållanden, som karakterisera våra 
dagar och ingalunda gynna handelns koncentrering på vissa platser och på vissa 
tider. Till detta allmänna förhållande kom nu också koleran, som niau fruk
tade skola vinna i utbredning, om Leipzig öppnade sin niessa för främlingar 
från alla håll. Myndigheterna sökte först att gå en medelväg genom att in
skränka Michaeli-messan till fjorton dagar, men då koleran höll i sig både. i 
Hamburg och Ryssland, nödgades de helt och hållet indraga nämnda messa» 
ehuru icke utan skarpa protester frän stora lager inom affärsverlden. Detta 
gaf emellertid anledning till undersökning af bästa medlen att upprätthålla 
messorna, hvilka spela så stor roll i Leipzigs affärslif. Sålunda framhölls nöd
vändigheten af att göra allt för utställningen af mönster, så att densamma 
gåfve en fullständig bild af allt nytt i verldsmarknaden, och i sammanhang 
dermed föreslogs vidlyftiga ombyggnader af affärslokaler och utvidgande af gator, 
förbättring af kommunikationerna inom staden, messans inskränkande till tre 
veckor o. s. v. Hvad man deremot sagt om indragning af pfiskmessan är blott 
dikt, ty något sådant har aldrig varit påtänkt, och vederläggning af dylika 
rykten är införd i både in- och utländska tidningar. 
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Nyårsmessan i läder hade följande noteringar per Pfund (1/2 kg.): 

Påskmessan noterade: 

Af pelsvaror kommo till påskmessan från Ryssland och Nordamerika inga 
större mängder. Omsättningen nådde ungefär medelhöjd och köpare hade in
funnit sig mera från utlandet än från Tyskland. Beträffande hela Tysklands 
affärer i denna bransch kan nämnas, att utförseln till Amerika understeg före
gående årets med omkr. 24 p roc , hufvudsakligen på grund af koleran. 

Affärerna i fisk hafva under de sista tio åren tagit ett betydande upp
sving och särskildt visar sistförflutna år en högst anmärkningsvärd omsättning. 
Af de fisksorter, som utgöra foremål för import från de nordiska länderna, 
må här anföras de vigtigare. Lax från Sverige och Norge hitkommer hufvud
sakligen genom bemedling af köpmän i Hamburg, hvilken omständighet natur
ligtvis måste fördyra varan ansenligt, jemte det att omsättningen ingalunda får 
det omfång den kunde påräkna, om sändningarne skedde direkt. F . n. uppgår 
den till inemot 350 centner. Priset noterades pr 1/2 kg. från 1 mark till 
1'80 mark. Tillförseln af Rhen- och Elbelax under febr.—april inverkar häm
mande på förbrukningen af den nordiska varan, hvilken dessutom icke i godhet 
kan mäta sig med nämnda sorter. Likaledes kan nämnas konkurrens från 
franskt håll, i det Loire lax, till beskaffenhet tämligen lika med Rhen-laxen, 
börjat importeras hit i växande mängd och i icke ringa mån trycker markna
den för den skandinaviska. Deremot borde laxforell af nordiskt ursprung här 
kunna med lätthet inarbetas, helst af vigt 1—3 kg. Priset ä densamma vex-
lade under året mellan 2 och 3'5 0 mark. Svensk ål förbrukas i icke ringa 
mängd, men köpes alltid från Stettin, der våra fiskhandlare få betala 2—2.80 
mk pr kg., hvartill sedan kommer frakt af 20 à 25 pf. Äfven om afständet 
från Sverige lägger hinder i vägen för större direkta sändningar, borde dock 
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försök göras med sådana åtminstone en gång i veckan. Omsättningen i torsk 
och kolja samt andra mindre värdefulla slag af hafsfisk försvåras mycket genom 
den långa transporten och måste blifva inskränkt till vintermånaderna. För
brukningen under 1892 uppgick till vid pass 3,000 centner med pris varierande 
mellan 15 och 30 mk. Mest begärliga äro fiskar om 1 à 2 kg., smärre finna 
icke sá lätt afsättning. För att denna handel skall fá någon större utsträck
ning, måste importen ske i hela vagnslaster, då frakten kunde ställa sig vid 
3 à 4 pf. i stället för såsom nu vid 12 à 15 pf. De försök man afser att 
hitföra fisk i fruset tillstånd följas med stort intresse. 

De försök, som för snart ett par decennier sedan gjordes att å vår mark
nad införa sveDskt och norskt renkött, voro förenade med icke ringa svårig
heter, dä det här gälde en hos oss förut okänd konsumtionsartikel. Tull, 
transport, prisreglering och varans behandling — allt måste hafva sin tid att 
vinna nödig stadga. Då slutligen införseln börjat komma i gång, fann allmän
heten att detta slags kött icke motsvarade förväntningarne. väl mest derför att 
oftast äldre djur nedslagtats. Samtidigt gjorde man emellertid försök med 
finsk vara, hvilken hitkom öfver Ryssland, och den fick afgjordt företräde och 
har vunnit terräng, under det att införseln från Sverige och Norge helt och 
hållet afstannat. Finskt renkött kommer hit i manshöga fat, omgifna med 
mattor och filt, och placeras strax i iskällare, der det håller sig bra. Hvarje 
fat innehåller 10 à 15 ctr mört och vackert kött i lår och ryggstycken o. s. v. 
Hundratals sådana fat anlända årligen hit och man har funnit, att renkött 
verkligen fyllt en lucka i konsumtionen, enär det kan föras hit vid den tid, 
då vårt inhemska villebråd har sin fridlysningstid. Denna affär har fört med 
sig införsel äfven af skogsfogel i betydlig mängd, allt från Byssland. Noterin
gen är vanligen pr pfund (1/2, kg.) rensadel mk 1'25, lår 0 ' 7 0 — 0 ' 8 0 , frican-
deaux 1—1 20, ripa pr st. 1"25—1'50, orre 2 .25—2.50 och hjerpe 1.25—1.60. 

J. W. Schmidt. 

Pireus. 
(Årsberättelse för 1892.) 

Distriktet besöktes af 2 svenska fartyg om 2.215 ton samt 16 norska 
om 8,077 ton. 

Ytterligare två laddningar trävaror har jag lyckats här placera och har 
dessutom fått order på en tredje. Nordiskt virke kan numera ans-s hafva 
fått fast fot i Athen och snart nog äfven i provinserna. Det senare beror 
emellertid i hög grad af vice konsulernas understöd och jag kan endast be
klaga, att två af dessa konsulat indragits. 

M. N. Rodocanachi. 

Innehåll: Amsterdam (sid. 179), Guayaquil (sid. 178), Hamburg (sid. 194), Helsing
fors (sid. 145), Leipzig (sid. 206), Pireus (sid. 208), Victoria (sid. 178). 
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Utdrag ur 

årsberättelser från de Förenade rikenas konsuler m. m. 

Årg. 1893. STOCKHOLM, TRYCKT I CENTRAL-TRYCKERIET, 1893. N:o 5. 

London (Generalkonsulatet) den 11 april 1893. 

(Årsberättelse för 1892.) 

Allmänna ekonomiska förhållanden, handel och finanser. 

Det år, denna berättelse omfattar, må med skäl benämnas de svikna för
hoppningarnas, ty denna känsla har gjort sig gällande inom nära nog alla grenar 
af detta lands affärsverksamhet. Flertalet af varuvärden hafva sålunda varit 
tryckta, arbetslönerna i allmänhet nedåtgående; årets skörd har. utfallit synner
ligen otillfredsställande, hvarjemte prisen å såväl säd som kött, oaktadt förbud 
af import af lefvande boskap, varit lägre än i mannaminne; omsättningen häm
mande tullsatser i de länder, dit britiska alster hufvudsakligen funnit sitt af-
lopp, hafva ingalunda minskats, snarare motsatsen, vid de handelsföretag, som 
under året ifrågasatts eller kommit till stånd; de svårigheter, hvilka silfrets 
fallande värde medfört, hafva icke vunnit sin lösning vid den internationella 
kongress, som för nämnda ändamål tillkommit, hvartill ytterligare kommer att 
hvarken inom sjöfart eller varuomsättning med utlandet och transatlantiska be
sittningar eller kolonier anledning till ökad eller mera lönande verksamhet under 
närmaste framtid företer sig. 

Uti af Londons handelskammare afgifven årsberättelse yttras ock med an
ledning häraf bland annat följande: »Den ekonomiska ställningen inom de le
dande statsgrupper, af hvilka vår handels utveckling är beroende, är ännu 
mindre tillfredsställande än vår egen. De australiska kolonierna äro sålunda 
fortfarande lidande af förenad inverkan af för starkt anlitad kredit och til -
lämpuingen af dyrbara försök med statssocialism. De asiatiska marknaderna. 
Indien, Burma, Persien, Kina, Japan m. fl., röna åtskilliga störande, om än 
icke ännu synnerligen betänkliga inflytanden, utan förhoppning om väsentliga 
förbättringar härvid under närmaste framtid. Afrika torde i det hela förete 
största sannolikhet om tilltagande betydenhet både med hänseende till import 
och export. I Nord- och Sydamerika finnes deremot af olika finansiella och 
politiska orsaker ringa utsigt till en stegring i handelsomsättningens volym. 
För hvad slutligen angår Europa, äro utsigterna ännu ogynsammare än inom 
andra verldsdelar, och de finansiella bördorna hos de militära och maritima stor
makterna befinna sig i oafbruten stegring. Portugal och Spanien lida af allt-
jemt växande svårigheter vid infriandet af sina förbindelser, hvilka när som 
helst kunna framkalla en finansiel katastrof. Österrike—Ungern möter hardt 
när oöfvervinneliga svårigheter vid afslutandet af nya lån, under det att Ryss
land synes under för handen varande förhållanden hafva nått yttersta gränsen 
af sin kredit, t. o. m. inom Frankrike. Den ekonomiska horisonten inom Tysk
land är allt annat än tillfredsställande och Italiens regering tvekar vid försöket 

Ber. om Handel o. Sjöfart. 14 
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att söka lösning af åtskilliga ekonomiska problem af synnerlig vigt. Slutligen, 
och ingalunda minst, gifver det kommersiella och politiska tillståndet inom 
Frankrike all anledning till oro. Under sådana förhållanden återstår det för 
Storbritannien att inom eget område — transatlantiska besittningar och kolonier 
deruti inbegripna — genom helt och hållet sjelfsländig sträfvan framkalla nya 
marknader för. alstren af dess industriella verksamhet.» 

Den inverkan nu anförda förhållanden utöfvat på Storbritanniens varuom
sättning under det år denna redogörelse omfattar, åskådliggöres af efterföl
jande uppgifter rörande densamma, hvarvid till jemförelse motsvarande siffror 
för år 1891 likaledes anföras: 

Såsom häraf framstår, har totalvärdet af landets varuomsättning minskats 
med nära 4 % , under det att, om afseende fästes endast vid importen för in
hemsk förbrukning och exporten af britiskt-irländska varor, denna minskning 
öfverstiger 5 %. Härvid torde dock böra observeras till en början med hän
seende till importen, att denna icke utfallit fullt så ofördelaktigt, som dithörande 
siffror antyda, ty dels uppgick värdet af återutförda varor till ej obetydligt 
högre belopp än under 1 8 9 1 , hvilket för härvarande affärsrörelse är af syn
nerlig vigt, dels berodde minskningen i värdet af importen till inhemsk för
brukning — utgörande £ 14,403,000 — uteslutande af lägre pris å produk
tionsorterna, ej i minskad qvantitet af införda varor, hvilket framstår deraf, 
att om 1892 års import beräknas efter de under 1891 gällande pris, skulle 
nämnda import hafva kostat £ 15,643,000 mera än hvad derför i verkligheten 
erlagts, och då ofvan anförda värdeminskning endast utgjorde £ 14 ,403,000, 
utvisar skilnaden att en stegring i importqvantiteten egt rum till ett värde af 
£ 1,240,000 eller med omkring 0 3 3 %. 

Åter med hänseende till exporten utfaller förhållandet ogynsammare, ty 
under det att denna under år 1892 företedde en minskning i värde mot den 
under 1891 af £ 20 ,175,000, inverkade prisfall härtill med ett belopp af 
omkring £ 11 ,700,000, och motsvarade återstoden, £ 8 ,475,000, värdet af 
den minskning i utförd varumängd, som under året förekommit. 

Med hänseende till qvantiteten förete importen för inhemsk förbrukning 
och exporten af inhemska alster, hvar för sig och sammanräknade, under senast 
förflutna sju år följande vexlingar, uttryckta i procent: 
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Ytterligare bevis å aftagande varuomsättning erhålles af redogörelsen för 
årets trafikinkomster frän 15 de vigtigaste jernvägslinierna inom England, jem-
förd med den under år 1891 . Dessa hafva nämligen utfallit sålunda: 

Persontrafik Handelsvaror Mineralier Kreatur 
1892 1891 1892 1891 1892 1891 1892 1891 

28,145,700 27,702,900 18,889,800 18,993,200 13,579,400 13,928,800 831,900 855,200 

Ökning eller minskning under 1 8 9 2 : 

+ 382,800 — 103,400 — 349,400 — 23,300 

Härvid torde böra ihågkommas, att med en stadigt fortgående tillökning 
i tolkmängd och utsträckning af jernvägsnätet redan ett stillestånd i trafikin
komst innebär i och för sig en minskning, hvadan ock ofvan angifna siffror 
otvetydigt bära vittne derom att en stagnation i varuomsättningen inträdt, un
der det att deremot persontrafiken någorlunda bibehållit den fortgående stegring, 
som hittills utmärkt densamma. 

Person- och varutrafiken mellan inrikes hamnar företer likaledes någon, 
om än ej betydlig, minskning. Dermed sysselsattes nämligen: 

under 1892 fartyg med en drägtighet af 28,926,616 ton 
mot under 1891 29,155,312 » 

Att de tryckta tiderna deremot icke förmått hämmande inverka på det 
utbyte af skriftliga eller telegrafiska meddelanden, af penningremisser m. m. d. 
som genom härvarande postverk befordras, framstår af genom nämnda embets-
verk senast offentliggjorda redogörelse, som likvisst icke sträcker sig längre än 
till slutet af det finansår, som utgick med mars månad 1892. 

Enligt denna hade under nämnda är genom 19,101 postkontor samt ytter
ligare 23,301 breflådor, skötta af 68,230 fast anstälda personer — af hvilka 
9,642 voro fruntimmer — samt 57,532 tillfälliga biträden — hvaribland 16,268 
fruntimmer —, förmedlats utdelning inom Storbritannien och Irland af 

Under samma år 1892 hade vidare aflemnats: 

»Money Orders», in- och utländska postremissvexlar á belopp icke öfver-
stigande £ 10, utfärdades: 
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»Postal Orders», postanvisningar å högst £ 1 samt gällande endast inom 
landet, utfärdades: 

Antalet af telegrafiska meddelanden uppgick åter under 

Postverkets telefonafdelning inskränkte sig vid ofvan anförda tidpunkt till 
endast 28 byråer med 1,370 subskribenter, men befinner sig f. n., sedan åt
skilliga hämmande lagstadganden blifvit undanröjda, i hastig utveckling, hvilket 
äfven gäller enskilda företag i samma syfte. 

Uti den välkända tidskriften »The Economist» — ur hvilken flertalet af 
inom denna afdelning af min årsberättelse meddelade statistiska uppgifter blifvit 
hemtadc — förekommer sedan en längre följd af år en jemförande öfversigt af 
vexlingarna i en-gros-prisen å de vigtigaste inom Storbritanniens varuomsättning 
förekommande artiklar, hvarvid det under de 6 åren 1845—1850 gällande 
medelpris betecknas med siffran 100 och samtliga derefter inträffade prisvex-
lingar beräknats efter detta medelpris. Om således t. ex. medelpriset å kaffe 
under ofvan anförda sexårsperiod betecknas med 100, angifves den prisstegring 
denna vara rönt intill den 1 juli 1857 med den komparativa siffran 151 samt 
likaså den 1 januari 1892 med 185. Naturligt är, att under en så lång tid
rymd å priset inverkande vexlingar i åtskilliga varors beskaffenhet inträdt, men 
hafva dessa, så vidt möjligt, tagits i beräkning vid angifvandet af prisen. Så 
har t. ex. väsentlig förändring inträdt med hänseende till rå bomull sedan de 
indiska och egyptiska slagen deraf funnit allmännare användande. Uti en ko
lumn för summan of prisen har författaren angifvit sammanlagda beloppet af 
de relativa prisen ä viss dag af 22 angifna varuslag, dermed afseende att 
åskådliggöra de vexlingar i handelsvärden som i stort sedt försiggått. Om än 
ej en fullt noggrann öfversigt af nu anförda förhållande härigenom ernås, har 
dock denna sammanställning synts mig ega det intresse, att jag trott mig böra 
här nedan i sammandrag meddela densamma: 
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Såsom häraf synes, var summan af prisen ä i ofvan anförda sammanställning 
upptagna varuslag i det hela ej mycket lägre vid utgången af 1892 än vid 
sainma års början; men härvid bör dock observeras, att under årets tvenne 
första qvartal inträffade ett prisfall af nära 4 %, och den stegring, som egde 
rum mot årets slut, inskränkte sig till jemförelsevis få varuslag, bland hvilka 
främst bomull och dithörande fabrikat. Den verkliga skilnaden i prisen å 
samtliga till inhemsk förbrukning importerade eller af inhemsk tillverkning ex
porterade varor, jemförda med de under 1891 gällande, utvisar ett nedåtgående 
motsvarande 4.46 %, och f. n. tillgängliga statistiska data angifva överens
stämmande att landets industriidkare i det hela haft att kämpa mot ej blott 
minskad efterfrågan, utan ock fallande pris. Men äfven för industriidkarne 
kunna likvisst de låga prisen ingalunda betraktas såsom ett odeladt ondt, ty 
genom dem möjliggjordes billigare inköp af råvaror, hvilket i väsentlig måo 
bidragit till att motverka den tryckta marknaden, på samma gång som de låga 
prisen å lifsmedel lemnat arbetaren ersättning för den minskning i arbetslön, 
han inom flera grenar af industrien nödgats underkasta sig. Denna minskning 
har ej så mycket varit beroende af lägre betalniug — ehuru äfven sådan onek
ligen förekommit — som af brist på jemn sysselsättning. I åtskilliga fall har 
sådan onekligen föranledts af arbetarne sjelfva, t. ex. vid den stora strejken 
af kolgrufarbetare i Durham samt af uppkomna stridigheter inom bomullsin
dustrien; men äfven för de arbetare, som sökt sysselsättning, har tillfälle till 
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sådan under 1892 i mindre mån förefunnits än under närmast föregående år. 
Af 23 yrkesföreningar, hvilka regelbundet ingifva rapporter till »Board of Trade» 
rörande arbetsmarknadens ställning, har sålunda meddelats, att vid årets slut 
af 279,361 inskrifna ledamöter i nämnda föreningar ej mindre än 28,453 voro 
i saknad af arbete, och om, så vidt ske kan, strejkande derifrån afräknas, åter
stå något öfver 8'5 % arbetslösa, yrkesskickliga arbetare, hvilket torde i det 
närmaste angifva verkliga förhållandet med hänseende till hithörande befolkning i 
dess helhet. Man har att gå tillbaka ända till 1887 för att finna en mot
svarande siffra, som mer än dubbelt öfverstiger den för år 1 8 9 1 . 

Afven af uppgifterna rörande den del af landets befolkning, som anlitat 
fattigvården företer sig någon, om än jemförelsevis mindre, tillökning i antalet 
af nödlidande. Vid utgången af sistlidne november månad uppgick antalet 
understödstagare till 672,722 eller 22.9 för hvarje 1,000 af befolkningen, mot: 

För första gången sedan en följd af år företer sig följaktligen en till
ökning ej blott i verkliga antalet af understödstagare, utan ock i dess propor
tion till befolkningssiffran. Då, .àsom väl kändt är, den britiske arbetaren 
hellre lider verklig och härd nöd än underkastar sig den förnedring, som 
han anser ligga i mottagandet af s. k. fattighjelp, och framför allt i inhysning 
i arbetshus, torde ej kuuna betviflas att hans ställning i det hela undergått en 
väsentlig försämring. 

Man skulle häraf ega anledning att sluta till en minskad förbrukning 
af sådana tull- eller accis-pligtiga njutningsmedel, — tobak, té och dryckes
varor, — hvilka icke utgöra egentliga lifsförnödenheter, men å hvilkas inköp 
en så väsentlig del af arbetsklassens inkomst användes. Detta har dock ej. 
åtminstone' i nämnvärd mån, varit fallet, såsom vill synas af härefter anförda 
uppgift rörande förbrukningen deraf under senaste trenne år : 

Onekligt är dock att, om tillväxten i folkmängd under året härvid äfven 
tages i beräkning, nödvändigheten af att iakttaga besparing i allt, som icke 
kan räknas till lifvets oundgängliga behof, synes hafva i någon mån hämmande 
inverkat på ifrågavarande förbrukning. Af en med hithörande ämnen väl förtrogen 
författare har ock beräknats att )>the drink-bilb-utgifterna för dryckesvaror, 
som under år 1891 visade en tillväxt af 8 pence i medeltal för hvarje person 
af befolkningen, under sistlidet år deremot nedgick med 13 pence, och belöpte 
sig till £ 3. 13 . 11 för hvarje individ. Sammanlagda värdet af förbrukade 
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dryckesvaror angifves af nämnde författare hafva uppgått till den ofantliga 
siffran af £ 140,886,262 ( = kronor 2,540 millioner) hvaraf omkring 60 % 
koiume pä arbetsklassen, som, då dennas årsinkomst anses utgöra omkring ÁJ 
600,000,000, följaktligen deraf förbrukat 1/8 för nämnda allt annat än välsig-
nelsebringande ändamål. 

En temligen tillförlitlig mätare å isynnerhet kroppsarbetarens ekonomiska 
ställning, jemförd med den under närmast föregående är, lemnar redogörelsen 
för i postsparbanker och andra dermed likartade institutioner gjorda insättningar 
och dervarande besparingar; men saknas, då detta nedskrifves, ännu uppgift för 
sistlidet år. 

Verkningarna af de finansiella svårigheter, som under 1890 hotade att 
störta ett af de mest betydande bland härvarande bankirhus — och hvilket af-
böjdes endast genom sauifälda bemödanden af samtliga inom Storbritannien be
fintliga penningeinstitutioner af någon betydenhet, — hafva äfveu under 1892 
yttrat sig i brist på förtroende och deraf härledd obenägenhet hos kapitalisterna 
att i nya företag söka lönande användning för deras penningar; hvartill ytter
ligare medverkat talrika afslöjanden af det hänsynslösa sätt, på hvilket bolags
styrelser och isynnerhet sådana för s. k. garanti-bolag (»Trust-Companies») samt 
byggnadsföreningar (»Building Societies») handskats med dem anförtrodda me
del. Denna misstro har ock försvårat, och i flera fall omöjliggjort, upptagan
det af nya statslån, hvilket åter haft till följd minskad afsättning af jernvägs-
materie! m. in. d. Sammanlagda beloppet af under året genom regeringar och 
korporationer upptagna lån uppgick sålunda blott till £ 25,382,000, mot £ 
69,475,000 under 1891 och £ 108,779,000 under 1890. I och för indu
striella företag åter anlitades penningemarknaden till ett belopp af £ 35,404,500 
mot £ 56,788,000 under 1891 och £ 110,496,000 under 1890 ; men torde 
ej på långt när hela detta belopp funnit hugade afnämare härstädes. Äldre 
företag ökade sitt kapital med £ 17,319,280, hvaraf £ 10,638,000 till jern-
vägar. 

Omsättningen i Londonbankernas afräkningskontor, »Clearing-House», under
steg likaledes närmast föregående års med £ 365,944,000 och uppgick till £ 
6,481,562,000. En följd af den minskade affärsverksamheten har ock varit 
att räntan å penningemarknaden företett mycket få vexlingar. Hos »Bank of 
England» förekommo sålunda endast fyra förändringar mot tolf under 1891 , i 
det att räntefoten under januari nedsattes från 3 1 / , till 3 % och den 7 april 
till 21/i % samt den 28 af samma månad ytterligare till 2 %. Härvid bi
behöll den sig till den 20 oktober, då till följd af guldexport till Ryssland, 
Egypten och Österrike den åter höjdes till 3 %. Medelbankräntan har följakt
ligen utgjort £ 2. 9. 11 pr 100, men deremot i den öppna marknaden ej 
nått mera än £ 1. 9. 5 eller £ 1. 0. 6 under den af »Bank of England» 
noterade. Den obetydliga skilnad mellan in- och utlåningsränta, som följ
aktligen förekommit, har i förening med stagnation å fondbörsen i hög grad 
försvårat vinstgifvande användning af baukernas behållningar, och detta före
trädesvis i London, dit ledigt kapital städse söker aflopp. Härigenom orsakad 
gynsammare ställning för landsortens bankinstitutioner har ock haft till följd 
at t Londonbankerna i alltjemt ökad grad sökt blifva delaktiga deraf genom an
ordnandet af filialer inom landsortens vigtigaste industriella centra. 
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Ehuru antagligen utan att ega samband med radande betryck inom landet» 
affärsverld och hos dess industriidkare, har dock uppmärksamheten fästs der-
vid att beloppet af de offentliggjorda testamentariska dispositioner, som under 
1892 tillfallit s. k. milda stiftelser, väsentligen understigit medeltalet deraf for 
senare år. Detta utgjorde nämligen för åren 1888 , 1889 och 1890 omkring 
1 million £; uppgick under 1891 till £ 1,200,000, men föll deremot under 
1892 till £ 800 ,000 . Årligen inregistreras omkring 55,000 à 65,000 testa
menten, med en qvarlåtenskap af omkring 140 à 150 millioner £ , hvaraf unge
färligen 1 % anvisas till välgörande ändamål, fördelade likvisst på jemförelsevis 
få personer eller i medeltal omkring 40 à 50 testatorer. 

Om än ej den industriella verksamheten under året i allmänhet företett 
någon större liflighet, har deremot bemödandet att genom nya uppfinningar 
åstadkomma ökad produktion med minskad kostnad arbetat s. a. s. »med hög
tryck». Härom vittnar att till härvarande patentbyrå ingått ej mindre än 
24,166 ansökningar, vida öfverstigande antalet under något föregående år. 
Medverkande härtill har utan tvifvel varit den betydliga reduktion i kostnaden 
för patenters förnyande, som under året inträdt. För de första 4 åren blir 
afgiften visserligen densamma som hittills, eller £ 4 för år ; men derefter in
träder en betydlig nedsättning. För närmast följande 4 år har nämligen hit
tills varande afgift utgjort £ 10 årligen, men kommer hädanefter att utgå med 
£ 5, 6, 7 och 8 under hvartdera af motsvarande är. Likaså har för 9:e och 
10:e åren hittills bestämda afgift af £ 15 för år nedsatts till £ 9 under det 
förra och £ 10 under det senare. Under de fyra Sr, som derefter återstå af 
den medgifna tiden för ett patents fortvaro, kominer denna afgift att utgå med 
£ 11 under det första året samt derefter ökas med £ 1 för hvarje år, till 
dess den nått £ 14 under det sista i stället för att hittills .£ 20 utgjort den 
bestämda afgiften för hvartdera af dessa år. 

På detta sätt har kostnaden för tillgodonj utan det af de förmåner ett patent 
medför under derför längst tillåtna tid nedsatts från £ 154 till £ 90 , ut
görande en besparing af omkring 36 % för patentinnehafvaren, men deremot 
för patentbyrån medförande en årlig minskning i inkomst af ej mindre än om
kring £ 50 ,000. Ersättning härför torde dock inom ej alltför lång tid kunna 
motses genom tillökning i antalet af uttagna och förnyade patenter. Så visade 
sig nämligen att år 1884 , — det första sedan de ursprungliga afgifterna väsent
ligen nedsattes, — antalet ansökningar steg från 5,993 till 17 ,110 ; men har 
likvisst äfven med denna stora tillökning inkomsten af dessa afgifter ännu icke 
nått fullt det belopp, som den egde, förrän ifrågavarande nedsättning tillämpades. 
Ur finansiel synpunkt är dock detta utan betydenhet, ty patentbyråns inkomster 
under 1891 öfverstego dess utgifter med ej mindre än £ 100,339. Detta 
öfverskott har uteslutande användts till befrämjande och utveckling af det ända
mål, som med denna institution afsetts, och till bevis å det intresse, med hvilket 
den af allmänheten omfattas, kan anföras att dess bibliotek, som öppnades under 
mars månad 1855 och under första året af dess tillvaro besöktes af 4 , 6 4 3 
personer, under sistlidet år anlitades af ej mindre än 103,034 besökande. Un
der samma år har ock en väsentlig lättnad blifvit åvägabragt genom införandet 
af ett och samma pris på samtliga patentbeskrifningar. Derfbrinnan förefans 
väsentlig olikhet i dessa pris, vexlande mellan 2 pence och flere shilling», allt 
efter beskrifningarnas omfång och dertill hörande illustrationer. Numera är 
priset lika för alla, 8 pence, hvarjemte dylika beskrifningar kunna erhållas så-
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val vid byråns derför anordnade försäljningslokal, som ock genom posten medelst 
anlitande af en derför afsedd blankett — betecknad med »Patents Form CI» — 
som till sistanförda pris tillhandahålles vid såväl generalpostkontoret i London 
som vid ett stort antal andra postkontor. Om dylik blankett postbefordras till 
patentbyrån, angifvande den beskrifning som åstundas, tillsändes denna kostnads
fritt adressaten. 

Striden mellan kapital och arbete under form af arbetsinställelser har 
under 1892 företett en väsentligen mindre häftighet än under närmast före
gående år, men detta oaktadt ha derunder förekommande förhållanden varit af 
synnerligt intresse för dem, som egna närmare uppmärksamhet åt hithörande 
frågor, med anledning af de nya former under hvilka detta svårlösta problem 
framstått och de nya förfaringssätt arbetets representanter företett benägenhet 
att antaga. Till minskning i antalet af direkta konflikter är orsaken främst att 
söka i marknadens ställning. Dennas liflöshet inverkade naturligtvis menligt på 
behofvet af arbetskraft, till följd hvaraf arbetarne och deras ledare funno tid
punkten ogynsam för framställandet af nya fordringar. De funno månad efter 
månad att antalet af yrkesskickliga arbetare, som saknade sysselsättning, vann 
en oroväckande tillökning; de egde visshet derom att talrika industriidkare fort-
foro att hålla sina fabriker i gång, oaktadt sådant medförde förlust eller åt 
minstone gaf så ringa vinst att hvarje anledning till deras försättande i overk
samhet vore välkommen, och häraf funno de sig naturligtvis manade att iakttaga 
en fredlig hållning. Dertill kom att de tvenne mest framstående ledarne af 
arbetarnes strider mot arbetsgifvarne genom den vid senaste strejker vunna 
bittra erfarenhet om de stora deraf för arbetarne orsakade uppoffringar kommit 
till insigt derom att äfven för dem förvärfvandet af makt är oskiljaktigt från 
motsvarande skyldigheter. 

Af dessa och andra orsaker inskränkte sig årets hithörande konflikter i 
hufvudsak till trenne, af hvilka två berörde kolgrufve-industrien, den tredje 
åter förarbetningen af bomull, hviiken sistanförda icke ännu kan sägas vara af-
slutad. Den förste af kolgrufvearbetarnes strejker, som inträffade under första 
hälften af mars, sattes i gång af dessa arbetares förening »Union», hviiken om
fattar nära nog hela den med brytning af kol sysselsatta befolkningen inom England 
och Wales. Med densamma afsägs ej såsom tillförene varit vanligt, att bereda 
arbetaren en direkt stegring af aflöning, utan deremot ett höjande af priset å 
kol vid grufmynningen. Efter en veckas sysslolöshet var dock de strejkande 
motståndskraft bruten, sedan mer an 300,000 arbetare under tiden gått för
lustiga om sin aflöning och i London, under en liktidigt inträffad ovanligt sträng 
köld, en verklig panik framkallats, beredande oskälig vinst åt dervarande kol-
handlare, främst på bekostnad af de lager af befolkningen för hvilka denna 
ökade utgift var känbarast. 

Den andra kolarbetarestrejken åter egde rum inom Durham-distriktet och 
afsåg att förhindra en af grufegarne oundgänglig ansedd nedsättning i arbets
lönen. Under denna strejk förekommo talrika våldshandlingar, till hvilkas häm
mande t. o. m. militärmakt anlitades. Först efter förloppet af månader funno 
sig arbetarne nödsakade att ingå på grufegarnes vilkor, sedan de genom dår
aktig halsstarrighet ej blott sjelfva förlorat stora belopp i minskad arbetsför-
tjenst och underkastats försakelser af mångahanda slag, utan ock ådragit gruf
egarne och kolförbrukarne. isynnerhet inom jernindustrien, knappt beräkneliga 
förluster. 
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En till utredande af arbetarnes ställning och berättigade fordringar samt 
medlen att tillmötesgå desamma tillförordnad komité, en s. k. »Labour-Com-
mission», har under året varit i verksamhet, utan att annat resultat derigenom 
ännu ernåtts, än dryga i tryck offentliggjorda rapporter. Under tiden har ar
betarpartiet ingalunda förblifvit overksamt. Det har sålunda lyckats bereda sig 
ökad representation inom parlamentet, äfvensom att vinna ett ofta afgörando 
inflytande inom Londons municipalmyndighet. Om ock derföre året varit jem-
förelsevis fritt från arbetsinställelser, saknas dock ingalunda tecken dertill att 
arbetarfrågan kommer att för framtiden medföra månget svårlöst problem. 

Storbritanniens varuomsättning under år 1892 fördelar sig med hänseende 
till dess värde i £ mellan olika länder på härefter anfördt sätt, hvarvid, till 
jemförelse, motsvarande uppgifter för närmast föregående tvenne år liktidigt 
meddelas, samtliga i afjemnade tusental. 

Import. 
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Export. 

Vid en jemförelse mellan nu anförda värden af in- och utförsel till olika 
länder under båda senaste år framstår, hurusom importen företer stegring från: 
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samt exporten till 

hvaremot minskning förekommit i importen från: 

samt i exporten till: 
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Värdet af den liktidiga in- och utförseln af ädla metaller, — guld och 
silfver i mynt och plantsar, — har utgjort: 

mot under 

Importen under 1892 af guld och silfver öfverstiger följaktligen exporten 
med £ 3 ,306,524. 

Med hänseende åter till värdet af de olika varuslag, som ingått i nu an
förda handelsomsättning erhålles af efterföljande siffror en öfversigt, hvarvid 
derjemte angifvits ökning eller minskning i jemförelse med den under närmast 
förutgående år: 

Import. 

Export af britiska och irländska alster. 
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Sveriges och Norges andel i nu anförda varuutbyte har enligt uppgift från 
härvarande tullstyrelse omfattat nedan angifna qvantiteter med beräknadt värde 
derå. 

Import från Sverige. 

Skogsbrukets alster: 

Landtbrukets alster: 
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Bergsbrukets alster: 

Fabriksalster: 
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Alster af fiske och jagt: 

Diverse alster: 

Import från Norge. 
Skogsalster: 
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Alster af fiske och jagt: 

Fabriksalster: 

Landtbruksalster: 

Ber. om Handel o. Sjöfart. 15 



226 

Bergsbrukets alster: 
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Diverse alster: 

Export af britiska och irländska alster till Sverige. 
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Norge. 
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Export af utländska och koloniala varor till Sverige. 

Norge. 
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Skeppsfart. 

Denna har under året i likhet med öfriga näringsgrenar erfarit verknin
garne af allmänt gällande betryck inom affärsverlden; men lika fullt hafva 
jemförelsevis få betalningsinställelser inom hithörande kretsar förekommit, hvilket 
vittnar godt om soliditeten inom denna gren af affärsverksamheten. Med ytter
ligt låga fraktnoteringar hafva talrika fartyg lemnat ringa, om ens någon, be
hållning, ja måhända ej sällan direkt förlust, hvilket ock föranledt uppläggandet 
af tonnage intill dess bättre tider inträdt. Uti senaste af »Angier Brothers» 
afgifna årsrapport yttras sålunda härom följande: 

»Vid utgången af 1891 angåfvo omisskänneliga tecken, att ett allvarligt 
betryck i alla frakter inträdt, och af det obestridliga faktum, att en oerhörd 
öfverproduktion af tonnage egt rum, kunde ock en längre fortvaro af detta för 
skeppsfarten ogynsamma förhållande vara att motse. Det betryck, som fortgick 
från 1884 till 1888, orsakades hufvudaakligen af dylik öfverproduktion under 
åren 1880 till 1 8 8 3 ; men denna var dock obetydlig, jemförd med den hän
synslöshet, som i nämnda hänseende gjorde sig gällande under perioden 1889 
— 1 8 9 2 , hvilket ock — då dertill ytterligare i betraktande tagas följderna af 
den Baringska katastrofen — ger anledning till, att deraf beroende menliga 
verkningar torde erhålla längre fortvaro än förstanförda kris under 1 8 8 4 — 1 8 8 8 . 
Den hastighet, med hvilken frakterna nedgingo under senasto år, har vida 
öfverträffat de mest pessimistiska antaganden. Omedelbart efter det den efter
frågan å tonnage, som föranleddes af den ovanligt rika skörden i Amerika af 
spantnål och bomull, började att aftaga, föllo samtliga noteringar å både in-
och utgående frakter till tillförne okända siffror, så att det för närvarande 
torde vara omöjligt att af en rundresa i hvad riktning som helst kunna upp
visa någon behållning, äfven med de billigaste och mest ekonomiskt anordnade 
fartyg. Östersjöfarten företer sålunda en minskning i volym både med hän
seende till epanmål och trä, och såsom bevis på huru lågt frakterna nedgått 
må anföras, hurusom från Cronstadt till London under året noterats högst 
1 sh. I 1 / , d., lägst 9 d. pr quarter hvete; bräder högst 25 sh. pr standard, 
lägst 17 sh. 6 d. Inom Medelhafvet har visserligen ett ansenligt tonnage 
funnit sysselsättuing, men till oföränderligt låga, icke vinstbringande frakter, 
både för malm och frukt till Storbritannien och Förenta staterna. Så skep
pades från Alexandria betydliga qvantiteter säd, frö och bomull, men till högst 
15 sh. och lägst 6 sh. pr ton af bomullsfrö. Svartahafs-, Donau- och Azowska 
fraktfarten inverkades af det intill juni månad gällande förbudet att från Ryss-
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land utföra spanmål, hvaremot senare halfäret företedde en till volymen medel
god omsättning, men höllo sig frakterna fortfarande mycket låga, med undantag 
för en kort tid under september och oktober. Från Batum togs ett mycket 
betydligt lastrum i anspråk i och för transport af olja till Medelhafvet, Indien 
och Kina, men till lägre frakter än under något föregående år. Varutrafiken 
från Indien, Kina och Östern i allmänhet företedde en aftagande volym och 
häftigt prisfall i frakter; så från Kina till London ända ned till 25 sh. och 
till New-York 32 sh. 6 d. pr ton. Japan betalade 31 sh. 3 d. för ris och 
Australien lägst 30 sh. pr 40 kbf. o. s. v. Nord- och Sydamerika erbjödo 
god sysselsättning, men ända från vårens ingång började frakterna att falla, utan 
att någon gång förete ett stigande, och mot hösten inträdde en märkbar in
skränkning i afskeppningar, isynnerhet af bomull. Brasilien och Platastaterna 
erlade höga frakter för att tilldraga sig lastrum för skeppning af der erhållna 
rika skörd, men med obetydlig import. Sålunda betalades från Platafloden 36 
sh. 3 d. för ton hvete, men nedgick denna frakt till 12 sh. under hösten. 
Nedåtgående pris å kol och hyror hafva visserligen i någon, om än ringa, mån 
bidragit till minskning af utgifterna. Betydlig reduktion har deremot egt rum 
i priset å ångfartyg, och goda, nya fartyg med tillfredsställande ångkraft er
hållas för £ 6 pr ton död vigt, eller något derunder; men dercst ej byggandet 
af nya fartyg i väsentlig mån inskränkes under ett par års tid, torde stegring 
af frakterna, så att de lemna tillfredsställande behållning, icke vara att på
räkna.» 

I överensstämmelse härmed framhålles allmänt att hufvudorsaken till f. n. 
rådande för rederirörelsen ogynsamma fraktnoteringar är att söka i öfverflöd af 
flytande lastrum. Så meddelar det mäktiga rederibolaget »The Peninsular & 
Oriental C:o» att under det att dess fraktförmåga under senaste decennium till
vuxit med 50 %^ motsvarar deremot ökningen i transporteradt gods endast 
10 %. Derest likartadt förhållande, eller äfven blott något ditåt, råder inom 
öfriga stora rederibolag, är ju anledningen till rederirörelsens betryck lätt 
att finna. 

Redan uti min berättelse för år 1891 framhölls den ofantliga tillökning 
i tonnage, som från britiska skeppsvarf levererats under då närmast föregående 
trenne år. Under år 1892 har hithörande verksamhet ingalunda aftagit, ty 
från enskilda varf har derunder satts i sjön 1,250,000 ton, hvaraf 15 % af-
yttrats till utlandet. Ej mindre än 85 % af under senaste fyra år nybyggda 
fartyg, om tillsammans 4,306,000 ton, utgjordes af ångare af de mest fullän
dade typer samt med nyaste förbättringar till vinnande af snabbhet i fart och 
vid in- eller urlastning, hvadan ock den härigenom erhållna tillökning i last
rum är af ojemförligt större betydenhet än det hvars ersättande dermed afsetts. 

Enligt »Lloyds Register» hafva af årets ofvan anförda nybyggnader 17 
fartyg om 30,916 ton inköpts till Österrike; 15 om 24,248 ton till Tyskland 
samt omkring 15,000 ton till hvardera af britiska kolonierna, Grekland och 
Norge. 

Enligt samma källa uppgick bruttotillverkningen af i »Lloyds» inregi
strerade fartyg under året till 699,359 ton ångfartyg och 285,311 ton segel
fartyg, eller tillsammans 984,670 ton. Häraf voro öfver 97 % nybyggda far
tyg, samtliga utförda inom Storbritannien och Irland, med undantag af tre af 
jemförelsevis liten lastdryghet. Af återstoden voro 21,168 ton inköpta från 
utlandet, motsvarande endast 2 %. 

Från samma register hade deremot liktidigt afförts 264,408 tona ångare 
och 170,132 tons segelfartyg, eller tillsammans 434,540 ton. Häraf hade 
omkring 63 % af förra och 75 % af de senare afgått med anledning af förlis, 
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nedhuggning m. m. d. Af de ur registret afförda fartygen hade vidare af-
yttrats till utlandet 97,567 ton ångare och 41,657 ton segelfartyg, eller nära 
37 % af de förra och 25 % af de senare. Norge hade härvid främst upp-
träd t såsom köpare, i det att 22 ,718 ton, eller öfver 16 % af summan af de 
till utlandet afyttrade fartygen, under året öfvergått till norsk flagg. Då lik
visst häri inbegripes ett ej ringa antal smärre trä-segelfartyg, torde antagligen 
försäljningarna till Tyskland af 19,405 ton och till Frankrike af 17,297 ton 
i verkligheten förtjena mera afseende. Sverige och Turkiet äro de enda bland 
öfriga länder, hvilkas inköp af hithörande fartyg öfverstiger 10,000 ton. 

Tillökningen i dess helhet af ångare under 1892 införda i det britiska 
officiella registret utgör 240 fartyg om 434,951 ton. Liktidigt har deremot 
segelfartygens antal minskats med 2 4 1 , men detta oaktadt segelflottans drägtig-
het ökats med 115,179 ton. Såsom häraf synes, har totalantalet af inregi
strerade fartyg minskats med ett, men deremot summan af drägtigheten ökats 
med 530,130 ton. 

Under 1892 klassificerades hos »Lloyds» 684 nya fartyg om 1,094,168 
tons drägtighet, hvaruti inbegrepos omkring 93 % af samtliga inom Storbri
tannien och Irland nybyggda handelsfartyg. Häribiand var, liksom under näst
föregående år, antalet af segelfartyg ovanligt stort. Sålunda öfversteg under 
de trenne åren 1888—1890 segelfartygens tonnage ej någon gång 13 % af 
totaltonnagen af klassificerade fartyg, men steg deremot under 1891 till nära 
25 % och under 1892 till öfver 30 %\ företeende en högre siffra än under 
något föregående år ända sedan 1877. Mot slutet af 1892 inträdde dock en 
betydlig minskning i nämnda hänseende. Till i det närmaste 97 % af klassi
ficerad tonnage har såsom byggnadsmateriel begagnats stål, till mindre än 3 % 
jern och till ej fullt 1/2 % trä. Medeldrägtigheten af hithörande ångare har 
utgjort omkring 1,581 ton och af segelfartygen 1,628 ton. 

Vid slutet af 1892 uppgick antalet af under byggnad befintliga fartyg till 
306 med 570 ,741 tons drägtighet, eller 28 % mindre än vid motsvarande 
tid af 1891 , och hade denna minskning hufvudsakligen drabbat segelfartygen, 
af hvilka blott 63,959 ingick i först anförda siffra mot 195,405 ton vid ut
gången af 1 8 9 1 . 

Redan uti föregående årsberättelse har uppmärksamheten fästs dera huru
som ett antagligen ej ringa antal af engelska redare i verkligheten tillhörande 
fartyg med kringgående af gällande lag segla under norsk flagg. Att antalet 
af sådana äfven under 1892 vunnit tillökning är en känd sak, ehuru full be
visning derom i de flesta fall torde endast med svårighet kunna åstadkommas. 
De fördelar, hvilkas ernående eftersträfvas genom ifrågavarande åtgärd och der-
med förenad utgift till de personer, som fungera såsom norska egare, angifvas. 
enligt här under året offentliggjord inbjudning till aktieteckning i ett engelskt 
bolag till inköp af fartyg och dessas seglande under norsk flagg, vara i hufvud-
sak följande: 

att derigenom undgås de restriktiva föreskrifter från »Board of Trade», 
hvilka störande ingripa i britiska fartygs förmånliga drift; 

att norska sjömän icke inlåta sig på mot redarnes intressen stridande för
eningar, hvadan strejker bland dem hittills icke förekommit, likasom de ock 
äro lydigare, mera lättskötta och villiga att mot skälig ersättning deltaga i ut
förandet af reparationer, lastning och lossning m. m. d.; 

att norskt fartygsbefäl och besättning äro i regeln anspråkslösare än så
dana af andra nationer, med anledning hvaraf de ofta qvarstanna å samma 
fartyg under en följd af år, oaktadt de lockelser för hvilka de äro utsatta i 
åtskilliga hamnar, samt 
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att nödiga reparationer kunna i Norge utföras till billigare pris än å bri
tiska varf. 

Ur nyss anförda inbjudning torde ock förtjena anföras, hurusom ett norskt 
rederibolag enligt behörigen granskade räkenskaper under senaste fem år i me
deltal inseglat en årlig behållning af 2 5 / ^ % af deri nedlagda kapital och ut
delat till aktieegarne 23Y4 X , äfvensom under de den 30 sistlidne september 
närmast föregående 21 månader, oaktadt då rådande ytterligt låga frakter, 
lemnat en vinst af 16V4 % , efter år räknadt, hvaraf 1 4 ' / 2 % utdelats till 
aktieegarne. 

Nu anförda uppgifter, hvilkas öfverensstämmelse med verkliga förhållandet 
jag icke är berättigad betvifla, synas mig innebära talande vitsord derom, att 
en med klok beräkning bedrifven rederirörelse kan äfven under dessa tryckta 
tider lemna tillfredsställande resultat, åtminstone då sådan sker under norsk 
flagg, likasom ock deri torde vara att finna förklaringen till de inköp af fartyg 
för norsk räkning som, oaktadt de låga fraktnoteringarna, alltjemt före
komma. 

Äfven inom handelsflottan bar arbetarefrågan under senare åren gjort sig 
gällande, främst i försök att hämmande inverka på sjömännens sjelfbestämmelse-
rätt vid ingåendet af hyresaftal. Genom bildandet af en förening mellan sjö
män — »Sailors' Union» — hvars främste ledare på grund af denna egenskap 
lyckats vinna inträde i n. v. parlament, sökte de personer, som ställt sig i 
spetsen för nämnda agitation dels att stipulera den lägsta aflöning, som finge af 
föreningens medlemmar antagas, dels ock att förhindra andra än dessa medlemmar 
att förhyras å britiska fartyg. Uti nämnda »Sailors Union» upptogos äfven ut
ländska sjömän mot den betydliga inträdesafgiften af M. 25 , som dock fick ter
minsvis, med smärre belopp hvarje gång, erläggas. Lysande förespeglingar om 
de fördelar, soin genom samhällighet skulle ernås, lockade till talrikt deltagande 
och i sammanhang dermed insamling af betydliga fonder — antalet medlemmar 
uppgående, enligt uppgift, till öfver 60,000 med ett besparadt kapital af öfver 
t 31,000 — och vid genomförandet af föreningens mål utöfvades olidligt 
tryck, som t. o. m. understundom tog form af personliga våldsamheter. 

Till bekämpande af denna, den britiska sjöfartens framtid i hög grad ho
tande, förening bildades mellan landets skeppsredare en motsatt organisation, 
»The Shipping Federation», som genom sammanhållning och kraftigt ingripande 
mot ofvan anförda abnorma förhållanden lyckats under senasto år i det närmaste 
häfva eller åtminstone förlama sjömansföreningens inflytande. Bästa beviset här
för torde finnas deri att antalet af dess medlemmar nedgått till mindre än 
20,000, liktidigt hvarmod den kontanta fonden nästan helt och hållet försvunnit. 
I tvenne hänseenden klagas numera öfver de för de britiska sjömännen sjelfva 
menliga verkningarne af föreningens agitation. Dels säges den nemligen hafva 
medfört en mycket betydlig tillökning i antalet af de främlingar, som funnit 
användande inom den britiska handelsflottan, hvilka såsom medlemmar af sjö
mansföreningen varit berättigade att fordra förhyrning framför densamma icke 
tillhörande engelska sjömän, dels har ock disciplinen hos den britiska sjömans
kåren blifvit så förslappad och undergräfd att redare och befälhàfvare föredraga 
anställandet af stillsamma och välartade främlingar, som bemöda sig om att på 
tillfredsställande sätt fullgöra hvad dem ålägges. Tillförlitlig uppgift å antalet 
af dylika främlingar, bland hvrlka svenskar och norrmän såsom välbekant är ut
göra flertalet, saknas för senare datum än slutet af 1 8 9 1 , då summan af den 
i britiska handelsflottan sysselsatta personal utgjorde 240,480, af hvilka 30,267 
voro utländingar, eller 3,040 flere än vid motsvarande tid af närmast före
gående Sr. Af desse utländske sjömän funno 1,016 användande inom landets 
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kustfart, 690 delvis deri och i utländsk fart, samt 28,561 uteslutande i den 
sistanförda, motsvarande ungefärligen 1 man för hvarje 250 tons drägtighet. 
Då, såsom välbekant är, öfverbefolkning råder inom England samt öfverfylinad 
af aspiranter inom de flesta lefnadsbanor, synes den slutledning ligga nära till 
hands att en viss obenägenhet förefinnes mot sjömansyrket, till hvilket förhål 
lande just de, som uppträdt såsom sjömännens bästa vänner, ej torde sakna all 
skuld, i det att de, enligt livad af hithörande organer påstås, utmåla de om
bord å britiska fartyg vanliga förhållanden i alltför mörka färger. Afhjelpande 
af sålunda öfverklagade brister har dock under året varit, och är fortfarande, 
föremål för åtgärder från såväl lagstiftningens som skeppsredares sida. Bland 
sådana torde, såsom äfven drabbande utländska fartyg, uppmärksamheten främst 
böra fästas på »The Merchant Shipping Act» af 1876 rörande fartygs qvar-
hållande genom »Board of Trade» antingen på grund af befunna brister å skrof, 
utrustning eller maskineri, eller ock till följd af för djup eller olämplig last
ning. Under de 16 år som förflutit sedan nämnda förordnings trädande i kraft 
har summau af fartyg, hvilka rapporterats vara bristfälliga i förstanförda hän
seende, utgjort 

hvaraf efter närmare undersökning 18 förklarats vara sjödugliga. Till följd af 
för djup eller olämplig lastning stoppades afgången 

af hvilka dock efter skedd besigtning 7 tillätos att utan vidare afgå. Medel
talet för år utgör följaktligen omkring 47 af de förra och 40 af de senare. 
Under år 1892 inskränkte sig motsvarande siffror till blott 21 och 23 , allt 
britiska fartyg. Af nu anförda siffror torde den slutsats vara berättigad, ej 
blott att antalet af de fartyg, hvilka redare eller befälhafvare numera försöka 
att sända till sjös i odugligt och för befäl samt besättning lifsfarligt 3kick, — 
s. k. flytande likkistor, — endast utgör en mycket liten bråkdel af den britiska 
handelsflottan, utan ock att så jemväl varit i föga mindre grad förhållandet äfven 
innan ifrågavarande »Act» trädde i verksamhet. 

Tillämpning äfven å utländska fartyg af dess bestämmelser med hänseende 
till för djup eller olämplig lastning har visserligen städse varit »Board of Trade» 
tillerkänd, men dock förblifvit en död bokstaf, utom med hänseende till däcks
last, intill dess genom en »Act» af den 9 juni 1890 ytterligare lagstadganden 
trädt i verksamhet rörande sättet för obligatoriskt anbringande å fartyg genom 
vederbörande myndigheter af s. k. lastlinie i och för angifvandet af det djup 
till hvilket fartyg finge nedlastas under olika årstider, samt derefter onekligen 
välberättigade klagomål af engelska skeppsredare framställts deremot, att ut
ländska fartyg, idkande fraktfart på britiska hamnar, der vore i åtnjutande af 
enahanda förmåner med dem som tillkomme landets egna fartyg, utan att vara 
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underkastade motsvarande skyldigbeter. Häraf föranleddes under juli 1891 be
fallning från »Board of Trade» till vederbörande tjenstemän om noggrann till-
lämpniag äfven å utländska fartyg af rörande lastning gällande lagstadganden; 
och hafva under derefter närmast följande tolf månader med anledning häraf 
26 utländska fartyg nekats att afgä förrän en del af lasten äter lossats, näm
ligen 5 franska, 5 norska, 4 tyska, 3 danska, 2 belgiska, 2 holländska, 
1 brasilianskt, 1 grekiskt, 1 österrikiskt, 1 svenskt och 1 ryskt. Fem 
af dessa afgingo visserligen utan att efterkomma myndigheternas order, men 
trenne häraf hafva vid förnyadt besök i britisk hamn fått dyrt plikta 
härför. 

Från skeppsredarnes sida har åtgärd vidtagits dels till bestämmande af en 
rikligare och ändamålsenligare spisordning för besättningarne, dels ock till an
ordnandet af undervisning åt skeppskockar i dem tillkommande åligganden. För 
sistanförda ändamål hafva »kokskolor» anordnats i Glasgow och Liverpool, som 
det angifves med god framgång. Vid den förstanförda erlägges för 12 lektioner 
en afgift af 5 sh. En med behörigt betyg om duglighet häruti försedd kock 
anses kunna betinga 10 à 20 sh. högre månadshyra och på samma gång åstad
komma besparing för rederiet samt väsentligen bidraga till undanröjande af 
ofta berättigadt missnöje hos besättningen öfver dem tilldelad bespisning. Vid 
kokskolan i Liverpool hafva sedan dess öppnande under sistlidne september 124 
kockar genomgått en kurs om 12 lektioner, och af dessa hafva ej mindre 40 
återvändt till en andra och fullständigare samt 25 till en tredje kurs. 

Inom parlamentet föreligger för närvarande till behandling motion om 
sträng kontroll öfver beskaffenheten af den proviant, som afses för besättningen 
å transatlantisk fraktfart idkande fartyg; om mängd och beskaffenhet af deri 
ingående beståndsdelar; om en utsträckning af skeppsredares ansvar att lemna 
ersättning för olyckshändelser, inträffade å dem tillhöriga fartyg; om vilkoren 
för sjömäns kompetens till olika befattningar, äfvensom om det utrymme som 
bör dem bestås om bord å fartyg m. m. d. Alla dessa åtgärder komma, utan 
tvifvel, att, om de vinna laga kraft, utöfva vigtigt inflytande på detta lands 
sjöfart och bidraga till att försvåra täflan med andra nationers handelsflottor 
inom hvilka mindre restriktiva bestämmelser i hithörande hänseenden äro rå
dande. 

Såsom väsendtligen bidragande till sjöfartens fromma inom Londons hamn
område, som fortfarande till fartygens antal och omsättningens belopp intager 
främsta platsen inom hela verlden, torde ock här förtjena omnämnas anordnandet 
af en särskild börslokal för hithörande ärenden, »London Shipping Exchangei>, 
i huset n:ris 1 9 — 2 1 Billiter Street, försedd med alla nutidens beqvämligheter, 
der redare, mäklare, befraktare och befälhafvare af fartyg kunna mötas för be
handling af dem berörande angelägenheter. 

Sällskapet för räddning af skeppsbrutne, »The Royal National Lifeboat Institu
tion», har äfven under senast gångna år utvecklat en i hög grad välsignelserik 
verksamhet och hafva medelst dess på 304 olika platser stationerade lifräddnings-
båtar dervid räddats 836 lif, hvarjemte assistans lemnats &t 3 3 fartyg, hvilka 
derigenom undgått förlis. Liktidigt hade genom kustbefolkningens båtar, eller 
annorledes, 220 förliste räddats, hvarför belöningar utdelats af sällskapet. Dettas 
utgifter under året uppgingo till 80 ,416 £ , helt och hållet tillkomna genom 
enskildas bidrag. En för tvenne år sedan anskaffad lifräddningsbåt för ång
kraft hade fortfarande visat sig för ändamålet lämpligare än roddbåtar, hvadan 
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beslut fattats att lata utföra en ytterligare sådan. I ej ringa mån torde detta 
sällskap kunna räkna sig till godo det förhållandet att förlusten af lif inom 
britiska handelsflottan, som ännu för 12 år sedan uppgick till 1 på 106, 
numera nedgått till 1 på 256 för år. 

Till åskådliggörande af den betydenhet Storbritanniens handelaflotta eger, 
både i och för sig och i jemförelse med andra nationers, tillåter jag mig här 
nedan anföra en ur »Bureau Veritas Répertoire General 1892—93», hemtade 
uppgift rörande antal och drägtighet af ång- och segelfartyg tillhörande olika 
länder, äfvensom motsvarande uppgifter å de fartyg, som under 1892 anmälts 
såsom förlorade. 

Ångfartyg: 
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Segelfartyg: 
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Sammanräknas drägtigheten af både ång och segelfartyg visar sig att 
Norges handelsflotta intager tredje rummet med hänseende till tonnage, Sverige 
åter det nionde. 

Skeppsfarten inom britiska hamnar har under är 1892 utgjort: 

Utrikes sjöfarten. 

Nyss anförda tontal af britiska hamnar under 1892 besökande utländska 
fartyg fördelas mellan olika länder pä följande sätt, hvarvid till jemförelse mot
svarande siffror under uärmast föregående tvenne år likaledes angifvas. 

Med last ankomna fartyg: 

Ber. om Handel o. Sjöfart. 16 
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Med last afgångna fartyg: 

Såsom häraf framstår har fraktfarten med norska fartyg under året vunnit 
en tillväxt af 140,144 ton, samt af svenska med det jemförelsevis vida större 
beloppet af 122,514 ton. 

K u s t f a r t e n 

har åter sysselsatt: 

samt 

eller tillsammans 56 ,646 ,393 ton, följaktligen en minskning af 279,459 ton 
mot förhållandet under 1 8 9 1 , hvilken dock uteslutande drabbat britiska far
tyg, under det att de utländska dervid vunnit en tillökning af ej mindre än 
64,319 ton. 
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Varuutbytet mellan britiska hamnar och sådana i Sverige och Norge har 
förmedlats på sätt synes af efterföljande tabell: 
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Börande de Förenade rikenas skeppsfart å detta generalkonsulats distrikt 
meddelas efterföljande uppgifter, affattade i öfverensstämmelse med derfor gäl
lande föreskrifter. 

Summarisk uppgift öfver den svenska skeppsfarten på 

Londons generalkonsulsdistrikt år 1892. 
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Summarisk uppgift öfver den no r ska skeppsfarten på Londons 
generalkonsulsdistrikt år 1892. 
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Följande siffror utvisa omfattningen af Sveriges skeppsfart på Londons 
generalkonsulsdistrikt under nästlidet år i jemförelse med år 1891: 

Motsvarande uppgifter för norska skeppsfarten visa: 
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Båda ländernas skeppsfart tillsammans: 

Skeppsfarten på Londons hamn stälde sig sålunda (barlastade fartyg obe
räknade): 
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Nedanstående tabell visar antalet och drägtigheten af de svenska och norska 
fartyg, som under år 1892 utklarerats från hufvudstationen samt hvar och en 
af de särskilda vicekonsulsstationerna inom distriktet, jemte beloppet af vid 
hvarje station uppburna konsulatafgifter: 
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På- och afmönstringar samt rymningar år 1892 hafva varit: 
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Antalet skeppsbrutne, sjuke och nödstälde, som hemsändts genom eller åt
njutit annat understöd från generalkonsulatet eller underlydande vicekonsulat 
och för hvilka omkostnadsräkning insändts till vederbörande svensk eller norsk 
myndighet, har utgjort: 

Medelst sjömansanvisningar hafva år 1892 sjömäns hyresmedel hemsändts 
till följande belopp: 

Generalkonsulatet har emottagit och till vederbörande myndigheter hem-
sändt qvarlåtenskaper efter hufvudsakligen under britisk sjötjenst aflidne svenske 
och norske sjömän till följande belopp: 

Dessutom har under 1892 genom generalkonsulatet och underlydande viee-
konsulat hemsändts qvarlåtenskap, bestående endast af effekter, efter 9 svenske 
samt 47 norske sjömän. 

Den svenska fartyg vid besök i britiska och irländska hamnar ålagda af-
gift till Ulrika Eleonora kyrka i London har för detta generalkonsulat under 
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Af ofvananförda belopp har likvisst tilldelats svenska sjömanskyrkan i West 
Hartlepool £ 29. 2. 5 samt den i Grimsby £ 20. 2. 4. Årets inom Lon
dons distrikt erlagda kyrkoafgift motsvarar följaktligen c:a 3 % af liktidigt 
inbetald konsulatafgift. 

»Scandinavian Sailors' Temperance Home» har under året varit anlitadt 
af 1,529 svenske, 620 norske och 851 andra nationer tillhörande sjömän, eller 
tillsammans 3,000. Kostnaden för underhåll af denna för sjömännen i så många 
hänseenden välsignelsebringande fristad har under året utgjort £ 4,285. 15. 1, 
deruti icke inberäknad någon ersättning åt herr och fru Welin — af hvilka 
den sistanförda egnat hela sin tid och sällsporda viljekraft åt hemmets vård — 
likasom ej heller någon hyra för lokalen. De af sjömännen erlagda afgifter 
hafva uppgått till £ 4,340. 4. 6. Af hemmets foreståndare mottagna 
och hemsända besparingar å af sjömännen uppburna hyror ha utgjort 
£ 12,000, 

Härförutan hafva ej mindre än 204 nödlidande sjömän erhållit kläder, 
bostad och föda med en sammanlagd kostnad af £ 115. 8. 4, hvarjemte kost
nadsfritt nattherberge på hemmets bekostnad beredts omkring 300 män inom 
frälsningsarmens i hemmets närhet belägna asyl. Till besättningar å fartyg, som 
lemnat denna hamn, hafva såsom gåfva utdelats 620 s. k. bokpåsar, innehållande 
för emottagarne lämplig literatur. Dessa gåfvor hafva visat sig vara i hög 
grad eftersökta, och mången sjöman har vandrat från de längst aflägsna dockorna 
till hemmet endast för att söka erhålla sådan. Hemmets föreståndarinna har 
ock med anledning häraf enträget utbedt sig att blifva hågkommen med för 
ändamålet lämpliga böcker, illustrerade tidningar m. m. d. 

Inom härvarande, likaledes väl anordnade och omsorgsfullt skötta »Sailors' 
Home» hafva under året 270 svenske och 330 norske sjömän intagits. Då 
hela antalet af de sjömän, som under året anlitat detta hem, uppgått till 
8 ,943, hvaraf 7,380 britiske och 1,563 utländske, synes häraf, att något öfver 
38 % af de sistanförde tillhört de Förenade rikena. 

A sjömanshospitalet i Greenwich och dess underafdelningar har fullkomligt 
kostnadsfri sjukvård lemnats åt 126 svenskar och 133 norrmän. Såsom ett 
bevis å den omfattande verksamhet denna af frivilliga gåfvor helt och hållet 
beroende välgörenhetsinrättning utöfvar, tillåter jag mig nämna, att totalantalet 
af der under året vårdade patienter uppgått till 16,435, med en kostnad af 
£ 15,214. 15. 7. 

Inom härvarande tyska hospital, beläget inom östra London, hafva 14 
svenska och 5 norska undersåtar erhållit kostnadsfri sjukvård, samt vid det i 
vestra London nybyggda franska hospitalet,, i hvars närmaste omgifning talrika 
svenska handtverkare äro bosatte, 4 svenskar och norrmän med en uppgifven 
kostnad af £ 14. 1 1 . 0. 

Don förening, som under benämning af > The Scandinavian Benevoleni 
Society» har till ändamål att i mån af tillgångar bispringa nödlidande svenskar, 
norrmän och danskar, har under 1892 för ändamålet utbetalt dels till 166 
personer kontant £ 278. 6. 7, dels ock utlemnat 2,822 biljetter till måltider, 
bostad, kött, bröd och kol, medförande en utgift af £ 72. 2. 4. Föreningens 
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kapital uppgick vid årets utgång till £ 1,487. 1. 9. Genom föreningens för
sorg hade härförutan förmedlats kostnadsfri hemsändning af 16 svenska, 14 
norska och 24 danska undersåtar. 

En likartad förening, omfattande inom detta samhälle i nöd råkade främ
lingar af alla nationer — »The Society of Friends of Foreigners in Distress 
— har liktidigt understödt svenskar och norrmän med dels fasta pensioner om 
från 5 shillings i veckan till samma belopp månadtligen, hvaraf 6 svenskar och 
1 norrman varit i åtnjutande, dels ock åt 24 landsmän lemnat tillfällig hjelp. 
Sedan denna förenings tillkomst vid början af detta århundrade hafva 10,037 
personer, tillhörande nyssanförda nationer, af densamma erhållit understöd. 

Antalet från generalkonsulatet aflåtna skrifvelser (cirkulär till vicekon-
sulerna oberäknade) utgjorde: 

Af anförda 6 ,134 skrifvelser torde 

Antalet ingångna skrifvelser uppgick till: 

Af generalkonsulatet har mottagits och ombesörjts följande antal bref, 
adresserade till befälhafvare och besättningar å svenska och norska fartyg äfven-
som till andra, London tillfälligt besökande landsmän, nämligen: 

Handels- och sjöfartslagstiftning. 

Skiljenämnd i tvister rörande handelsärenden. Ehuru icke tillkommen 
genom lagstiftningsåtgärd, torde »The London Chamber of Arbitration», som 
under året här trädt i verksamhet, förtjena att anföras under ofvan stående 
rubrik såsom antagligen kommande att utöfva ett betydande och, såsom allmänt 
antages, synnerligen tillfredsställande inflytande vid slitandet eller biläggning af 
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sådana kommersiella tvister, som hittills med dryg kostnad, lång tidsutdrägt och 
likafullt ofta med otillfredsställande resultat underkastats behandling vid derför 
afsedda domstolar af flere instanser. Hvad man genom denna »Chamber of 
Arbitration» sökt vinna har varit ett snabbt och billigt afgörande af med olika 
ärenden fullt förtrogna personer, samt utan möjlighet af appell mot dervid 
fälda utslag. 

För denna skiljenämnd gällande regler äro så kortfattade, att jag trott 
mig böra här i hufvudsak meddela dem. 

Londons skiljenämnd, som tillkommit på initiativ af dervarande handels 
kammare — »Chamber of Commerce» — samt municipalmyndighet — »City-
Corporation» —, har till ändamål att biträda sådana tvistande, hvilka önska 
ernå ett afgörande utan anlitande af laga domstol, företrädesvis vid sådana 
kommersiella meningsskiljaktigheter, hvilka lämpligast kunna behandlas af affärs
män med speciella insigter i förekommande frågor. 

Nämnden är tillgänglig såväl för dem, som frivilligt vilja anlita dess åt
gärd, som ock i mål, hvilka till densamma hänskjutits af domstolar, och dess 
beslut åtnjuta enahanda laga kraft och verkan som den, hvilken tillerkännes 
högsta domstols utslag. Vad mot desamma kunna icke ega rum, likasom ej 
heller återkallande af nämnden lemnadt uppdrag, med mindre båda parterna 
äro derom ense. 

Nämndens ledamöter, som föreslås af handelskammaren och utnämnas af 
City-korporationen, utgöras af män, som äro dertill särskildt lämpliga, antingen 
till följd af långvarig erfarenhet i affärer eller såsom varande specielt förtrogna 
med någon särskild gren af sådana. För skiljedomarne föreskrifna qvalifikationer 
äro derjemte att de äro britiska undersåtar, att de under minst 7 år utöfvat 
verksamhet i London såsom bankirer, mäklare, köpmän, befälhafvare å handels
fartyg m. m. d. 

De tvistande parterna ega att ur den offentliggjorda förteckningen å ut
sedde ledamöter af nämnden utvälja den eller dem, till hvilken de företrädesvis 
hysa förtroende, eller ock öfverlemna detta val till nämndens protokollsförande, 
dervid endast angifvande, huruvida de önska valet inskränkt inom representan
terna af någon viss affärsgren eller yrke. 

Parterna ega likaledes att bestämma, huruvida tvistens lösande bör hän-
skjutas till antingen endast en skiljedomare eller till trenne sådana, i hvilket 
fall tvennes sammanstämmande votum är afgörande, eller ock till tvä ledamöter 
af nämnden jemte en till dem adjungerad god man — »umpire» —, varande 
kostnaden för utslaget vexlande i öfverensstämmclse härmed. 

Mot särskild afgift kunna parterna tillförsäkra sig biträde vid förhandlin
gar af nämndens juridiske rådgifvare. Uteblifver anhållan härom, tjenstgör 
nämndens med rättskipning förtrogne protokollsförande i nämnda egenskap. 

Nämnden sammanträder hvarje söckendag i Citys rådhus — »Gruildhall» — 
på en eller flere afdelningar, allt efter ärendenas kraf. Alla förhandlingar an
ses konfidentiella, och få ej andra personer öfvervara desamma än tjenstgörande 
nämnd, parter, vittnen och sådana, om hvilkas tillkallande parterna förena sig. 

Hvardera parten må, om han så önskar, representeras vid förhöret af 
juridiskt ombud, hvarom dock motparten bör på förhand underrättas, likasom 
genom affärsbiträde eller annan i hans tjenst fast anstäld person. 

Nu anförda förlikningsnämnd invigdes högtidligen den 23 sistlidne novem
ber genom presidenten i »The Board of Trade». Förteckningen å affärsmän, 
som förklarat sin beredvillighet att fungera inom nämnden, lärer redan upptaga 
mer än 1,000 namn. Afgiften för nämndens anlitande inskränker sig till 1 
guinea jemte ett arvode af 2 guineas per dag till hvarje medlem af nämnden. 
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Erfarenheten har visat, att flertalet af ärenden afgöraa inom några få timmar, 
och tilloppet af dem, som anlita nämnden, lärer vara betydligt, öfverstigande 
1,200 anmälda redan före nämndens första session. 

Jernvägsfrakter. På grund af åtskilliga parlamentsakter — »Railway- and 
Canal-Traffic Acts» — hafva med innevarande års ingång nya tariffer för trans
port af handelsvaror trädt i verksamhet. Allmänt hade den förhoppning gjort 
sig gällande, att dervid en nedsättning eller jemkning efter billighetens for
dringar skulle finna rum, men i detta hänseende har man funnit sig i hög grad 
besviken, i det att jernvägsbolagens styrelser i allmänhet begagnat sig af till
fället at t till högst medgifna belopp stegra dessa fraktsatser, hvarvid isynnerhet 
landtmannaprodukter å kortare afstånd hårdt drabbats. Häraf föranledt miss
nöje har dock framkallat en storm af protester — inom både pressen och 
parlamentet —, hvilket föranledt presidenten i »Board of Trade» att hota med 
nämnda myndighets ingripande, derest ej ändring snarligen vidtages, med an
ledning hvaraf ock en återgång till förut gällande taxor i flera fall redan trädt 
i verksamhet. De stegrade jernvägsfrakterna torde dock endast i jemförelsevis 
ringa grad hafva fördyrat transporten af utländska varor, emedan de olika, med 
hvarandra konkurrerande bolagen städse söka att genom alla möjliga medel till
försäkra sig nämnda trafik. 

Börande handels- och sjöfartslagstiftningen föreligga vid f. n. pågående 
parlamentssession flera frågor af ej ringa vigt äfven för utlandet; men föga 
sannolikhet förefinnes dertill, att de under innevarande år annat än undantags
vis komma att nå slutlig behandling. 

Rättsfrågor. 
Kollision å Thames -floden förekom mellan engelska ångaren Angalus och 

svenska ångaren Carl X V . Frågan om orsaken till och ersättning för timad 
skada drogs af befälhafvaren å förstanförda ångare inför vederbörlig domstol, 
hvarvid upplystes, att ångaren Carl X V vid tillfället befann sig under befäl af 
i lag föreskrifven lots — »compulsory pilot» —, med anledning hvaraf dess 
befälhafvare vore fri från allt ansvar för den timade ombordläggningen. Dom
stolens ordförande förklarade ock, att kollisionen låge lotsen till last, hvarvid 
dock käranden gjorde den invändning, att ifrågavarande lots icke varit berätti
gad att lotsa fartyg af mer än 14 fots djupgående, under det att den svenska 
ångaren betydligt öfverskrede denna begränsning. Uti derefter afgifven dom 
förklarades, att då kollisionen vore uteslutande att tillskrifva felaktig naviga
tion af om bord å Carl X V varande lots, utan något fel af nämnda ångares 
befäl eller besättning, frikändes svaranden från allt ansvar; men då ifråga
varande lots, enligt hvad upplyst blifvit, icke varit berättigad att lotsa fartyg 
af mer än 14 fots djupgående, hade käranden invändt att svaranden icke varit 
skyldig at t antaga hans biträde samt att gällande lag derför icke varit i detta 
fall tillämplig. Lydelsen af nämnda lagstadgande vore nämligen: »Redare eller 
förare af fartyg är icke ansvarig till hvem det vara må för förlust eller skada, 
orsakad genom förvållande eller oförmåga af behörigen kompetent (»qualified») lots, 
som omhänderhar sådant fartyg inom område, der anlitandet af sådan lots är 
genom lag föreskrifvet.» Uti en annan paragraf af samma lagstadgande före
kommer dock den definition å qvalificerad lots, att dermed afses hvarje person, 
som af dertill behörig myndighet förordnats att lotsa fartyg, till hvars besätt-
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ning han ej hörer. Medgifvits hade, att då den ifrågavarande lotsen gick om 
bord a Carl X V , tillgång saknades å lots, berättigad att föra fartyg af mera 
än 14 fots djupgående. Med hänseende härtill gällande bestämmelse egde dock 
följande lydelse: »Ej må någon till lots inom Londons distrikt antagen person 
vara berättigad att omhändertaga fartyg af mer än 14 fots djupgående, förr 
än han i nämnda egenskap tjenstgjort under tre år och derefter vid förnyad 
examen godkänts af lotsstyrelsen — — — — — utan i det fall att tillgång 
å kompetent lots saknas.» Så hade uti ifrågavarande fall varit händelsen, med 
anledning hvaraf ej blott lotsen frikändes från erläggandet af stadgade böter 
— S. 10 —, utan ock svaranden frikallades från allt ansvar. Mot denna dom 
appellerades till högre rätt, men vann den äfven der stadfästelse. 

Afgift för bogsering i Cardiff. I nämnda hamn förekommer ej sällan, at t 
befälhafvare å segelfartyg finner sig föranlåten att anlita en extra bogserbåt 
vid ingående i docka eller utgående ur densamma, hvarvid inträffat att lotsen 
placerat den mindre extra bogserbåten före fartyget och den större för bogse
ringen egentligen afsedda akter ut. I så fall har understundom förekommit, att 
egare till den mindre båten fordrat full ersättning enligt taxa af 5 d. pr ton, 
under föregifvande att denne utfört bogseringen, i stället för £ 4 à 5, som 
annars vanligen beräknas för dylikt biträde. Befälhafvare, som erna anlita 
dylik extra-båt, böra derföre på förhand träffa aftal om den ersättning, som 
bör derför utgöras, vare sig att båten placeras för eller akter om fartyget, 
ty gällande hamntaxa är så uppstäld, att i händelse tvist om nämnda afgift 
dragés inför domstol, den stadgade afgiften antagligen kommer att tillerkännas 
den före fartyget placerade bogserbåten. 

Lots i Bristolkanalen. Inför vederbörlig domstol anmälde en första klas
sens lots att han den 25 sistlidne april befann sig i sin båt i närheten af 
Ilfracombe, då en på inåtgående stadd ångare sågs afbränna ett blått ljus, en 
vanligen begagnad signal då biträde af lots önskas. Sedan ångaren kommit i 
båtens närhet svarade befälhafvaren på tillfrågan af lotsen att dess destination 
vore Cardiff, och då derefter den sistanförde meddelat det han tillhörde nämnda 
plats, frågade kaptenen huru mycket han fordrade i lotsafgift. Då härpå sva
rades: »Vi äro nu midt emot Ilfracombe», genmälde kaptenen: »Nej, det går 
jag ej in på!» hvarefter ångaren liktidigt åter sattes i gång för full maskin, 
lemnande lotsen efter sig. Denne följde emellertid efter och gaf åtskilliga 
signaler med ljus, under antagande att ångaren skulle stoppa för att taga upp 
honom. Så skedde emellertid ej. utan upptogs senare annan mötande lots. 
Lotsafgiften beräknades efter den station å hvilken lots intages; så vore en vid 
Ilfracombe, en annan vid Nash o. s. v., och utsatte sig lots för afsked från 
tjenst dorest han ej genast åtlydde ofvan anförda signal, likasom han gjorde sig 
skyldig till dryga böter, om han medgåfve lägre afgift än den lagstadgade, och 
fordrade lotsen med anledning häraf att befälhafvaren å ifrågavarande ångare 
måtte förklaras skyldig erlägga lotsafgift jemte rättegångskostnad. 

Hörd häröfver medgaf kaptenen att han signalerat efter lots, då lian be
fann sig midt för Ilfracombe. Sedan signalen besvarats frän i närheten be
fintliga lotsbåtar, erbjöd han den först anropade lotsafgift från Nash, hvilkct 
dock afslogs. Han kommenderade derefter långsamt framåt mot en annan lots-
båt, från hvilken lots togs om bord, sedan denne förklarat sig nöjd med den 
erbjudna betalningen. Cardiff vore ej någon »Compulsory»-hamn och derföre 
hade han följt vanligt bruk och antagit den lots, som ingått på nedsatt afgift. 

Nu anförda invändning godkändes dock ej af domstolen, utan ålades ån
garens befälhafvare att ersätta den klagande lotsen full lotsafgift med Áj 5. 15. 0 
samt alla med rättegången förenade kostnader. 



256 

Konsignatärs ersättningsskyldighet vid förlust, uppkommen vid genom strejk 
af dockarbetare försenad lossning af gods, som utgjort föremål för skiljaktiga 
domslut, har vunnit slutligt afgörande genom högsta instans, »House of Lords», 
som förklarat att »force majeure» i dylikt fall frilager konsignator från följ
derna af ett icke fullgjordt aftal. 

Betalning till arbetare vid lossning eller lastning. Enligt af domstol i 
Rochester fäldt utslag bör befálhafvare å fartyg, som till lossning eller lastning 
anlitar extra arbetare, till hvarje särskild af dessa erlägga liqvid härför, ej för 
samtliga till den bland dem som fungerar såsom förman, ty skulle denne under
låta att fullgöra hvad honom i sådant hänseende åligger, sedan han uppburit 
liqvid af arbetsgifvaren, är denne fortfarande ansvarig för den oguldna ar
betslönen. 

Fyr- och båkafgifter. »Light-Dues» böra utgöras äfven af fartyg som 
anlöpa redd för mottagande af order, utan att ingå i hamn. Sedan befälhaf-
varen å ett norskt skepp hos generalkonsulatet anmält att han, med last från 
afrikansk hamn, anlupit redden af Falmouth för hemtandet af order och utan 
at t nalkas inseglingen till nämnda hamn på mindre än 2 eng. mils afstånd, 
hvarifrån han afgått direkt till Antwerpen, efter ankomsten dit blifvit affordrad 
inklarerings- och fyrafgift af vederbörande myndighet i Falmouth, har jag till 
härvarande lotsstyrelse, »Trinity-House», gjort hemställan om behörigheten af 
nämnda kraf, samt derefter fått mottaga ett så lydande svar; »Till svar å 
eder skrifvelse af den 24:de sistlidne november har mig uppdragits att med
dela eder det hvarje utländskt fartyg är lika berättigadt med sådant af britisk 
nationalitet att anlöpa britisk hamn för intagandet af kol i derför afsedda boxar, 
'Bunker-Coal', under de vilkor och bestämmelser som blifvit derför bestämda 
genom Order in Council , af hvilken 1 ex. bilagges. Hvarje fartyg, som från 
utländsk hamn är destincradt till annan utländsk hamn, men som endast mot
tager order utanför eller i britisk hamn, är skyldigt att erlägga fyrafgift, 
'Light-Dues'.» 

Enligt ofvan åberopade »Order in Council» har från och med den 8 mars 
1887 hvarje britiskt fartyg, som anlöper eller ingår i britisk hamn för fyllandet 
af behof af kol i derför afsedda, till transport af fraktgods aldrig begagnade 
rum, befriats från erläggande af fyrafgifter, alltid förutsatt att den intagna 
kolqvantiteteu ej är större än hvad som erfordras till kolboxarnes fyllande, 
äfvensom att dylik ångare ej har anlupit hamnen för erhållande af order eller 
aflemnande af gods, och ej heller der tagit om bord post, last eller passagerare. 

I sammanhang härmed torde böra anföras hurusom »The North of Eng
land Steam Shipowners Association» till »Trinity House» framställt klagomål 
deröfver att fyrafgifter affordrats sådana dess fartyg, hvilka anlöpt britisk hamn 
endast för komplettering af proviant; men dera erhållit afslående svar. * 

Lossning af trälast i Liverpool. Med anledning af ett i Svensk Trävaru-
tidning infördt och generalkonsulatet tillsändt meddelande från »Nordisk Skibs-
rederiforening» rörande af trälastimportörer i Liverpool fordradt inrymmande i 
oertepartier att lasten skall lossas »according to the custom of the port», hvilket 
man sökt gifva den tolkning, att fartygets befälhafvare vore skyldig att aflemna 
lasten icke blott vid relingen, utan ett godt stycke in på kajen och der upp
stapla den efter olika dimensioner, har generalkonsulatet anhållit om yttrande 
af vicekonsuln i bemälda hamn, som med anledning deraf under den 23 sist-
lidne februari gifvit ett så lydande svar: »I Liverpool finnes icke någon kutym 

* Ändring häruti har likvist senare medgifvits. 
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af så bindande art, att den kan med visshet åberopas inför domstol. De flesta 
skeppsmäklare och redare vilja visst icke medgifva att någon af de angifna 
kutymerna kan tilläggas namnet 'custom of the port', som olyckligtvis nu sä 
ofta förekommer i certepartier, utan medgifva blott att man vid uppkommen 
meningsskiljaktighet mellan skeppare och lastemottagare ofta uppnått förlikning 
på de grunder, hvilka innehållas i den i Svensk Trävarutidning meddelade redo
görelse, och hvilka lastemottagare under senaste år otvifvelaktigt sökt höja till 
rang af 'eustom of the port'. Emellertid torde man det oaktadt kunna säga, 
att en 'eustom of the port' rörande lossning af trälast verkligen förefinnes, 
nämligen den, att den utlossade lasten, då den består af plankor, staf o. d., 
ordentligt upplägges i staplar af skeppets folk på kajen inom det af hamnmyn
digheterna anvisade området, hvilket någon gång sträcker sig så långt som 30 
fot från fartygssidan. Deremot är det endast från lastemottagarens sida, som 
man kräfver, att 'eustom of the port förefinnes i afseende på sortering af last, 
dennas läggande i vagnar eller upphissande från liktare. Grunden till de af 
skeppsredarne öfverklagade omständigheterna torde hufvudsakligen ligga deri, 
att dessa afvikit från bruket af rena' certepartier, d. v. s. sådana som icke 
innehålla hänvisning till eustom of the p o r t . Den starka konkurrensen har 
nödsakat redarne att underteckna certepartier, som icke äro r e n a , och last-
emottagarne hafva icke underlåtit att begagna sig af tillfället att söka utbilda 
sådana customs of the p o r t , som lända till deras fördel. Afven med ett 
icke rent certeparti skulle helt antagligen skepparen ofta kunna lyckas att in
för domstol bevisa, att sådan eustom of the port', som lastemottagaren vill 
tillämpa, icke förefinnes; men då det gäller ett belopp af £ 20 à 30, är hans 
redare icke villig underkasta sig en rättegångskostnad till kanske tiodubbelt 
belopp.» 

Näringar. 

I öfverensstämmelse med föreskrift, i den konsulatförordningen bifogade 
instruktion, tillåter jag mig här nedan meddela uppgifter af allmännare intresse 
berörande åtskilliga industrigrenar, hvilkas alster till betydligare belopp ingå i 
handelsomsättningen mellan de Förenade rikena oeh Storbritannien, dervid dock 
utelemnande sådant, som redan, såvidt till min kunskap kommit, genom den 
inhemska pressen eller annorledes derstädes offentliggjorts. 

Trävaror. 

Importen från olika länder af hithörande alster till Storbritannien och Ir
land har, enligt här meddelade tullstatistik, under senaste trenne år utgjort i 
mängd och värde: 

Ber. om Handel o. Sjöfart. 17 



258 

Hugget virke: 

* Hela importen af ved från Sverige till Storbritannien utgjorde nnder år 1892 62,770 
kf. mot 56,303 kf. nnder 1891 och 64,198 kf. nnder 1890. 
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Rörande trävarumarknaden under året yttras i en af firman Foy, Morgan 
& C:o offentliggjord årsrapport bland annat följande: »Dennas volym har varit 
begränsad och häftiga prisvexlingar, sädana som de, hvilka under 1890 skrämde 
importörerna till förlustbringande försäljningar, hafva uteblifvit, likasom ej 
heller redan skördad vinst absorberats genom financiela svårigheter, såsom under 
1891 . En väsentlig faktor härvid har legat i den stadga i härvarande lokal
pris, som varit rådande och som mot årets utgång företedde en något fastare 
stämning. De tidigare f. o. b. prisen voro tillräckligt moderata för att locka 
till åtskilliga omfattande köpslut, med stöd af hvilka återstoden af f. o. w. 
lagren, både från Sverige och Ryssland, snabbt upprymdes. Efter något stille-
stånd, under hvilket aflastare vore nog kloka att inse det skäl ej förelåg till 
försäljningarnes forcerande, absorberades höstlagren med lätthet, så att kon-
signationerna till denna marknad erhöllo mindre omfattning än under många 
nfirmast föregående är. Fortfara sågverksegarne att under innevarande år, lika
som under 1892, inskränka sin produktion, finnes all anledning till goda ut-
sigter för närmaste framtid; och det återvändande förtroendet till stadga inom 
marknaden har ock gifvit anledning till tidiga och omfattande f. o. b. försälj
ningar. Ehuru man antagit att de i Frankrike stegrade tullsatserna å sågade 
trävaror skulle föranleda nämnda lands marknaders stängning för vår- och som-
marskeppningar, uppträdde dock, märkligt nog, franska firmor såsom de tidi
gaste f. o. w. köpare, och så vidt f. n. kan dömas, komma de prohibitiva 
tullsatserna icke att minska importen till Frankrike af sågadt virke. Härtill 
kommer att den motsedda nedsättningen i de mellan Förenta Staterna och 
Kanada f. n. gällande tullsatserna sannolikt torde medföra ökad förbrukning i 
förstnämnda land, hvarigenom ock den för britiska marknaden disponibla qvan-
titeten af kanadensiska trävaror kommer att minskas. Oaktadt frånvaron af 
lifiighet i byggnadsindustrien har det dock lyckats köpmännen att betinga goda 
pris, och då lagren aldrig voro öfverhopade, intog affärsverksamheten en sund 
ställning och lockelsen till spekulationsköp saknades. G-ynsamt inverkades ock 
denna marknad deraf att arbetarestrejker inom densamma i väsentlig mån ute
blifvit.)' 

Uti firman Churchill & Siuis årsrapport yttras med hänseende till den 
svenska importen af trävaror att det förtjenar observeras, »hurusom importen 
till London från Sverige af plank, battens och bräder mer än uppväger sam
manlagda beloppet af importen deraf från samtliga öfriga länder. Under 1892 
företedde denna tillförsel visserligen någon tillökning, men ej utöfver behofvet 
och har den fullt bibehållit dess välförtjenta anseende, hvartill kommer att då 
den stannat å jemförelsevis få händer, vinst för importörerna deraf ernåtts. 
Proportionen af högsta qvalitet — eller rättare hvad som så benämnes af af-
lastarne — fortfar att oafbrutet förete minskning; men utvecklar förbrukningen 
fortfarande en märkvärdig förmåga att rätta sig efter för handen varande för
hållanden. Då sålunda tillgången af plank af »Mixed» och »Thirds» aftager och 
fördyras, minskas ock i nära nog lika mån behofvet af sådana och allt efter 
som deras plats i tillförseln intages af lägre qvaliteter och betydlig mängd af 
minsta »scantlings», rättar sig förbrukningen derefter utan märkbar olägenhet. 
Tillförseln af hyflade bräder från Sverige har under senaste tvenne år företett 
aftagande; men den utgör likafullt hufvudsakligaste källan för sådana och upp
gick under 1892 till 7,758,000 stycken mot 5,839,000 från Norge. Denna 
import har rönt liflig efterfrågan, om än mot slutet af året till pris, som ej 
varit tillfredsställande. Lagrens disposition har bedrifvits med vanlig insigt — 
väsentligen genom det inflytande sågverksegarnes förening dera utöfvat — och 
så väl med hänseende härtill, som till förändringen i tiden för krediten, 
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råder numera allmän belåtenhet, hvarvid dock bör ihågkommas, att senaste 
säsong ej bör tagas såsom en säker måttstock för slutlig framgång, ty den har 
varit gynsam ej blott för aflastare af svenskt gods, utan ock för tillverkare i 
allmänhet. Med hänseende till klassificeringen af trävaror synas olägenheter 
vara oskiljaktiga från hvarje förändring i f. n. tillämpade tillvägagående.» 

Körande den liktidiga norska skeppningen till London af trävaror yttras 
i samma årsberättelse: 

»Huru föga än handelsomsättningen under året undergått förändring, har 
sådant sannolikt allra minst egt rum inom denna gren deraf. Tillförseln har 
nemligen varit nära nog fullkomligt enahanda med den under närmast före
gående år och om än lika positivt bevis saknas för hvad angår efterfrågan, 
torde denna ock kunna anses hafva varit så nära som möjligt densamma. Ehuru 
några lindriga vexlingar i prisnoteringarna förekommit — dock med undantag 
för tändstickslådsämnen, hvilka under trycket af mycket stor import rönte ett 
betydligt prisfall — , voro de dock så ringa, att de knappt märktes; men ten
densen i dess helhet har lutat mot stegring, isynnerhet i den mån året nalka
des sitt slut. Omsättningen — åtminstone i den öppna marknaden — inskrän
ker sig numera nästan helt och hållet till hyflade bräder, under det att im
porten af plank och battens nedgått till ett fåtal laster.» 

Enligt uppgift af sakkunnig person lärer dock produktionen och importen 
till London af hyflad vara — »prepared boards» — numera öfverstiga förbruk
ningen, till följd hvaraf prisen å sådan under 1893 nedgått till en ståndpunkt, 
som lemnar tillverkaren ringa — om ens någon — behållning. 

Uti här offentliggjorda organer för trävarumarknaden angifves försäljningen 
af de betydligaste svenska tillverkningar vara fördelad mellan olika i London 
etablerade agenter på sätt här nedan anföres: 
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Trämassa. 
Uti importen af detta för papperstillverkningen numera så vigtiga råämne 

intager Norge fortfarande främsta rummet, såsom närmare framgår af här ne
dan anförda, ur tullstyrelsens rapporter hemtade uppgift, i hvilken skilnad ej 
göres emellan olika slag deraf. 

Förbrukningen af denna vara synes sålunda befinna sig i stadig tillväxt, 
under det att deremot den af dess väsentligaste konkurrent — Esparto — för
håller sig stationär, under senaste år uppgående till 212,967 ton med ett värde 
af £ 1 ,029,903. Med hänseende till de i tulluppgifterna angifna värden å 
importen från olika länder företer sig det märkliga förhållandet, att medelpriset 
pr ton å: 
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naturligtvis beroende deraf, att fabrikat af högre qvalitet ingått till större mängd 
i de båda sistanförda. Vid 1893 års ingång uppgick antalet af pappersbruk 
— af hvilka flertalet torde vara afnämare af nordisk trämassa — till 238 
inom England och 61 inom Skotland. Att för öfrigt förädlingen af trämassa 
alltjemt befinner sig i stegring både inom Sverige och Norge, torde framstå af 
här nedan meddelade uppgifter rörande importen till Storbritannien af 

Papper och papp. 

Bland från de Förenade rikena utförda fabriksalster intages numera första 
rummet af ifrågavarande fabrikater. Enligt i härvarande tulluppgifter begag
nade klassificering deraf företer importen under senaste trenne år följande för
hållanden: 

Tryck- och skrifpapper infördes: 

Papper, andra dag, utom tapet-: 

Papp och karton: 

Såsom ett exempel på den ofantliga förbrukning af papper här förekom 
mer, tillåter jag mig anföra att, enligt en till nu församlade parlament med
delad uppgift, inom statsdepartementen under senaste tvenne år användts ej 
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mindre än 7,870 ton tryck-, skrif- och omslagspapper, hvartill kommer 550 mill. 
kuverter och telegramblanketter. Tillverkningen häraf beräknas hafva sysselsatt 
50 pappersbruk. 

Landtbruksalster. 

Såsom förut anförts har årets skörd utfallit synnerligen ogynsamt, och då 
dertill kommit att, detta oaktadt, en-gros-prisen å de flesta alster af det britiska 
jordbruket, till följd af riklig tillförsel hufvudsakligen från transatlantiska län
der, i allmänhet varit-lägre än under en längre följd af närmast föregående år, 
har betrycket hos härvarande landtmän, hvilkas besparingar och tillgångar redan 
af förutgående ogynsamma år tagits hårdt i anspråk, numera nått en utsträck
ning som föranledt fordringar på utomordentliga åtgärder, främst med hänseende 
till underlättad försäljning af jordegendom, en rättvisare fördelning af utskylder 
mellan jordegare och arrendatorer, samt de sistanfördes berättigande till ersätt
ning för å af dem brukad jord nedlagda förbättringar. 

Rörande omsättningen under året af de åkerbrukets och boskapsskötselns 
alster, hvilka i betydligare mån ingå i importen från Sverige och Norge, samt 
hvad dermed eger sammanhang, har svenska statens i Manchester stationerade 
mejeriagent uti till kongl. svenska landtbruksstyrelsen nyligen afgifven och der-
efter i tryck offentliggjord årsrapport meddelat så fullständiga upplysningar, att 
jag ansett mig böra här endast hänvisa till densamma. 

Ur mig äfven i år af Danmarks härvarande, med hithörande förhållanden 
synnerligen förtrogne, generalkonsul med vanlig välvilja meddelade upplysningar 
tillåter jag mig anföra följande. 

sSpanmålshandeln. Sistlidet år har för importörer af alla slag varit ett 
bland de mest missgynnande i mannaminne. Det ryska utfbraelfbrbudet, i för
ening med otillfredsställande skörd af råg, samt delvis äfven af hvete, inom 
Europa föranledde betydliga spekulativa uppköp, och mot utgången af 1891 
var med anledning häraf tillförseln af säd öfverdrifvet stor. Så infördes en
samt under december månad hvete och hvetemjöl till en 2,600,000 quarters 
motsvarande qvantitet, hvilket var mera än här någonsin tillförne mottagits 
under motsvarande tidsrymd. Det nya året ingick derföre med ett mycket 
stort lager af utländsk spanmål, inköpt till hvad man tidigare skulle ansett för 
särdeles moderata pris, men som nu ställde sig väsentligt högre än de under 
senare åren gällande. Ehuru kändt var att skörden i Amerika utfallit riklig, 
rådde dock mycken ovisshet om dess verkliga belopp, och man betviflade att 
dess öfverskott skulle kunna fylla den stora bristen inom Europa. Derföre 
antogs ock att lagren skulle efter slutad skörd blifva så reducerade, att en 
lifligare efterfrågan skulle yppa sig och prisen derigenom blifva någorlunda 
stadiga. 

»I den mån tiden skred framåt erhölls mera klarhet rörande situationen i 
Amerika och man fick visshet derom att dervarande skörd var den rikligaste, 
som hittills förekommit. Afskeppningarne derifrån fortsattes i stor skala och 
nya partier pressades alltjeint i marknaden, så att prisen fortforo att nedgå, 
och någon reduktion i befintliga lager kunde ej märkas. Med få afbrott fort
gick härmed intill dess ny skörd inom England var färdig, och då denna till 
följd af ogynsam väderlek delvis skadades, uppstod någon liten spekulation, 
hvarigenom prisens nedåtgående afstannade. Sedan likvisst man fått visshet 
derom, at t skörden i Amerika, om än ej lika riklig som den närmast före
gående, likfullt lemnade betydligt öfverskott, på samma gång som utsigterna i 
Argentina och Australien voro lofvande, blef stämningen åter flau, med fallande 
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pris. Liktidigt var efterfrågan för kontinentala behof jemförelsevis ringa; skör
den hade visserligen i Frankrike och andra länder lidit mycket af regn, men 
resultatet var dock så pass tillfredsställande att efterfrågan efter utländsk vara 
icke intog någon betydenhet. England nödgades följaktligen bära trycket af 
det amerikanska öfverskottet, och då här befintliga lager fortfarande voro öfver-
drifvet stora, samt på samma gång det på de amerikanska upplagsplatserna hade 
nått en förut okänd höjd, uppstod häraf en depression, som gjorde att 1892 
slutade möjligast ogynsamt. Ej heller för det nya året äro utsigterna synner
ligen lofvande, då befintliga lager både här och i Amerika öfverstiga behofvet. 
Prisen hafva emellertid nedgått till en sådan punkt, utan tvifvel under produk
tionsvärdet, att möjligheten af en ytterligare reduktion ej synes vara tänkbar. 

»Kreaturs- och köttmarknaden i London. 

»Förbud mot införsel från Danmark af lefvande nötboskap och får till 
Storbritannien och Irland offentliggjordes den 4 februari 1892, sedan några 
danska till kreatursmarknaden i Islington förda djur befunnits angripna af mul-
och klöfsjuka. Omedelbart derefter utsträcktes detta förbud äfven till holländsk 
boskap och den 1 april ytterligare till sådan från Sverige, hvarigenom samt
liga europeiska länder blefvo i nämnda hänseende likstälda, hvarifrån dock 
senare undantag gjordes för Island, hvilket land sålunda är det enda från 
hvilket införsel af lefvande boskap är tillåten. Då bevisligen ej någon smitto
sam kreaturssjukdom förekom i Sverige, lika litet som mul- och klöfsjuka i 
Danmark, framstod häraf att dåvarande styrelse icke hade för afsigt att åter
kalla detta förbud, som naturligtvis var mycket populärt bland härvarande landt-
män, och af senare till styrelsen kommen ministär har ej heller någon be
nägenhet till frångående häraf företett sig. Då allmänna opinionen inom detta 
land dertill är för fortvaron af förbud mot all import af nötboskap och får 
finnes ej någon utsigt till att ändring eller lättnader deri är under när
maste framtid att motse, hvadan derest afsättning sökes i denna marknad för 
utländsk hithörande produktion, sådan måste ske i form af slagtadt kött. Med 
anledning häraf torde några meddelanden rörande härvarande köttmarknad ej 
sakna intresse. 

»Tillförseln af kött till Londons "Central-Meatmarket' utgjordes under år 
1892 af 320,050 ton, utvisande en tillökning af 12,215 ton mot nästföregående 
års. Denna tillförsel kan hänföras under 5 olika afdelningar, nämligen: 

»1 . Kött af kreatur, slagtade inom landet, men utanför London, 
117,852 ton. 

»2. Kött af kreatur, slagtade inom London, 64,829 ton. 
»3. Från kontinenten hitfördt kött 30,055 ton, mot 25,057 ton under 

1891 . 
»4. Fruset amerikanskt oxkött, mest bakfjerdingar, 69,495 ton. 
»5. Fruset fárkött från New Zealand och Australien 37,819 ton. 
»Af kött efter inom landet uppfödda eller der slagtade djur har tillförseln för-

blifvit ungefärligen oförändrad. För hvad angår oxkött hitfördes detta hufvud-
sakligen från Skotland, dels ock efter i Deptford eller Liverpool nedslagtad 
amerikansk boskap. Det skotska oxköttet betingar städse högsta pris, under 
året vexlande mellan 3/10 och 4 /4 pr stone, under det att amerikanskt kött 
nådde från 3/0 till 3/10, eller som vanligt 6 à 8 d. lägre pris. 

»Af fårkött betalades det frän Skotland likaledes högst, från 4/0 till 5/6 
pr stone, högst under februari och mars, hvaremot prisen föllo under som
maren och mot hösten erhölls ej öfver 4/0 . 
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»Den förökade tillförseln från kontinenten, omkr. 5,000 ton, bestod huf-
vudsakligen af köttet efter öfver 150,000 holländska får, hvilka förut fördes 
lefvande till denna marknad. 

»Den betydliga importen af oxkött från Amerika och fárkött från Austra
lien, båda i stelnadt eller fruset tillstånd, bidrager väsentligen till att trycka 
prisen på de lägre qvaliteterna af nyslagtad vara, såsom kött efter tjurar, 
kor, moder-tackor m. fl., och i det hela taget af de slag, som företrädesvis 
köpas af den fattigare befolkningen, så att förbrukningen af kött bland denna 
betydligen tilltagit. 

»Med anledning af förbudet mot införsel af lefvande kött har Det for-
enede Dampskibsselskab' i Köpenhamn låtit vid Bsbjerg uppföra slagthus, i 
hvilket tillräckligt utrymme förefinnes för nedslagtning af 1,000 får under en 
natt, samt försedt med utmärkta afkylningsrum. Under årets 4 sista månader 
nedslagtades der 4 ,100 får, hvilkas kött å Londons marknad betingade 4 à 6 d. 
pr stone lägre pris än hvad som liktidigt betalades för inhemsk vara. Med 
slagtning af nötboskap har försök ännu ej skett, men antager man att om der-
till användes lämpliga djur, d. v. s. fullgödda oxar om 1,000 à 1,300 ffi, eller 
70 a 95 stone död vigt, resultatet skulle blifva lika gynsamt som vid ned
slagtning i Hamburg. 

»Om i betraktande tages, att man i England och Skotland finner med 
fördel förenligt att skicka ofantliga qvantiteter slagtadt kött till London, i 
stället för lefvande boskap, vill det synas Bom om det borde betala sig att dit-
sända kött äfven från Danmark. Då kreaturen slagtas i Esbjerg och köttet 
genast försändes, bör det nå denna marknad i lika friskt och vackert tillstånd 
som det från Skotland eller Holland, hvadan föga tvifvel finnes att såväl nöt
boskap som får af lämplig beskaffenhet kunna på detta sätt realiseras till pris 
föga underlägsna dem för lefvande djur. Med hänseende till ungkreatur och 
halfgödd boskap har deremot införselförbudet onekligen varit menligt. 

Fläsk. År 1892 har härför varit synnerligen gynsamt. Egentliga or
saken till det exceptionella resultat som vid import häraf betingats torde vara 
att söka deri att 1891 års dåliga potatisskörd i Irland der nödvändiggjorde en 
stark nedslagtning af svin, hvarigenom brist å sådana företedde sig både i Ir
land och England under senaste år, och synes ej ännu vara fullt ersatt. Enligt 
landtbruksministerns uppgift utgjorde antalet svinkreatur den 1 juli 1892 öfver 
en million mindre än vid samma tid året förut, eller 3 ,265,898 st. Härtill 
kom att en betydlig stegring under årets lopp inträdde i priset å amerikanskt 
fläsk, eller från 29/0 à 30/0 i januari till 46 /0 à 50/0 i december. En 
väsentlig reduktion i prisen å sidfläsk torde derför antagligen böra motses.» 

Uti Norges export af hithörande alster intager den af kondenserad mjölk 
fortfarande till värdet främsta rummet, men synes dock befinna sig i aftagande, 
under det att liktidigt importen deraf i dess helhet till Storbritannien företer 
en jemn stegring. Denna utgjorde nämligen under: 

hvaraf från Norge: 
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Den hufvudsakligaste källan för denna betydande import är fortfarande 
Schweiz, och anmärkningsvärdt förefaller det att Norge ej skall kunna upp
träda såsom konkurrent härvid i högre grad än som eger rum. Frän Sverige 
har försök med dylik export under året skett, dock endast i ringa mängd, och 
torde lokala för mejeriskötsel mera lämpliga förhållanden icke der mana till 
vidare utveckling af denna industri. 

Af bergsbrukets alster har importen i dess helhet undergått en ej obe
tydlig minskning från Sverige, med nära £ 238,000, hufvudsakligen drabbande 
den af jern, från Norge åter ökats med omkr. £ 17,000, beroende af en fort
farande i stegring befintlig skeppning af granit och dermed jemförliga sten-
arter. Afven från Sverige företer sistanförda import en jemförelsevis betydlig 
ökning, och då tillgången å råvara är hardt när obegränsad inom båda länderna 
samt härvarande förbrukning inom byggnadsindustrien synes vara i tilltagande, 
bör afsättningen af isynnerhet förarbetad vara kunna motse en gynsam framtid, 
derest åt densamma, med anlitande af nutidens förbättrade arbetsmetoder, gifves 
en med prisbillighet förenad fulländning, hvarå anspråken blifva allt större. 
Den del af donna import, som utgöres af gatsten, torde deremot näppeligen 
kunna påräkna någon betydande utveckling, då dels derför lämplig råvara finnes 
å närmare håll, dels ock ifrågavarande gatuläggningsämne allt mera uttränges af 
sådana, som lemna en jemnare, dragarnes hofvar mera skonande, körbana, utan 
väsentligen högre pris, ja af vissa slag t. o. m. prisbilligare. 

Fiskets alster jemte utbytet af jagt ingå i 1892 års import med ett sam 
manlagdt värde från: 

Denna import har följaktligen fürblifvit temligen stationär för hvad angår 
Sverige, under det att deremot den från Norge företer en jemn och ingalunda 
obetydlig stegring, antagligen främst orsakad af underlättade ångbåtsförbindelser. 
Med de höga pris å detta vigtiga födoämne, som med sällsynta undantag råda 
inom detta lands stora befolkningscentra, borde en lönande marknad derför 
kunna förutsättas; men erfarenheten har dock ådagalagt att, oafsedt fiskens öm
tålighet för förskämning, de med dess transport och försäljning förenade kost
nader äro så betydliga, att det ofta nog icke ens lönat sig att sända färsk fisk 
till London från det på omkring 7 timmars jernvägsresa aflägsna Devon. Der-
till kommer att Londons hufvudsakligaste en-gros-marknad för detta födoämne, 
den i Billingsgate, helt och hållet beherskas af ett fåtal s. k. »Salesmen», 
hvilka, hellre än att vid riklig tillgång låta prisen rätta sig derefter, göra den 
hitförda varan oanvändbar såsom menniskoföda för att sämedelst »reglera mark
naden». Sättet att förekomma detta missbruk har nyligen utgjort föremål för 
öfverläggning inom parlamentet; men torde sådant under här rådande förhållanden 
möta betydliga svårigheter. I allmänhet utöfva härvarande mellanhänder i 
handeln med lifsmedel ett för konsumenten i hög grad menligt inflytande, och 
oaktadt producenten af lifsmedel under senaste år fått nöja sig med ett pris, 
som lemnat honom ringa om ens någon, behållning, har dock den del af den 
konsumerande allmänheten, som fordrat att erhålla en vara af fullgod beskaffen-
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het, ingalunda kommit i åtnjutande af denna prisbillighet, hvadan ock året med 
allt skäl säges hafva varit ett gyllene för ifrågavarande talrika klass af mellan
händer. 

Det sätt, på hvilket hafsfisket bedrifves medelst s. k. »trawlers» å de stora 
fiskebankarne, hvarvid allt som kan fångas, stort och smått, upptages, har för-
anledt uttalandet, att, för fiskets bevarande och i konsumenternas sanna intresse 
detta fiskesätt måtte underkastas inskränkande lagstadganden, emedan, derest så 
ej sker, en minskning i tillgången å detta vigtiga lifsmedel vore att oundvik
ligen motse. Så anföres hurusom under det att ännu för fa år sedan i Bil-
lingsgate torgförda Nordsjö-flundror egde den storlek att 3 1/2 till 4 dussin fyllde 
en af de vid försäljning af detta fiskslag begagnade lådor, numera 200 à 300 
fiskar rymmas i en sådan. För att stäfja detta oskick torde dock en inter-
nationel öfverenskommelse påkallas, ty ifrågavarande sätt för fiskets bedrifvande 
har funnit insteg äfven inom andra nationers fiskeflotta. 

Is. Importen häraf, som har sin källa uteslutande från Norge, har under 
senaste fyra år förblifvit i det närmaste stationär, såsom synes af följande 
siffror. Den utgjorde nämligen: 

Fördelas under hvartdera af nu angifna år införd mängd med derför be
räknade värde, visar sig att priset pr ton utgjort: 

följaktligen företeende en fortgående tendens att falla, om än långsamt. Detta 
kan uteslutande bero af i förhållande till behofvet för stor tillförsel. Is utgör 
visserligen en nödvändighetsvara; men är dock ännu härstädes för den direkta 
förbrukningen inom det stora flertalet af familjer en lyxartikel, på samma gång 
som på mekanisk eller kemisk väg här tillverkad vara, om än ej jemförlig i 
qvalitet med den norska naturisen, dock finner allt större användande inom in
dustrien, såsom ej stort dyrare, men begärligare emedan den kan tillverkas i 
mån af behof, och följaktligen ej tager i anspråk dyrbara förvaringsrum. 

Tändstickor. Konkurrensen inom denna industrigren synes fortfarande 
verka tryckande på såväl den svenska som den norska tillverkningen. Uppgift 
saknas ännu rörande beloppet af sistlidet års import deraf från olika länder, 
men meddelas här nedan f. n. tillgängliga siffror i nämnda hänseende, äfvensom 
motsvarande för närmast förutgående tvenne år. 
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En ej obetydlig del af genom härvarande handelshus förmedlad export af 
för transatlantiska länder afsedd tillverkning uppgifves numera ske öfver Ham
burg, antagligen till följd af högre transitokostnader i britiska hamnar. Af 
glas företer importen från Sverige en fortfarande stegring och uppgick den af: 

samt från Norge: 

Af sakkunnig person har mig meddelats att beskaffenheten af svenskt bord
glas med enklare slipning numera uppnått on fulländning, som gör det fullt 
jemförligt med likartad utländsk tillverkning, hvilket, i förening med prisbillig
het, bör tillförsäkra detsamma god afsättning å denna marknad. 

Kommunikationer. 

Det mest betydande af hithörande under 1892 utförda, om än icke hit
tills afslutade, arbeten är utan tvifvel den kanal, genom hvilken Englands största 
fabriksstad, Manchester, kommer i direkt förbindelse med den transatlantiska 
sjöfarten. Detta företag, hvars kostnad ursprungligen beräknats till 8 millioner 
£ , har under utförandet mött så betydliga, oförutsedda, tekniska svårigheter, 
att derigenom, i förening med öfverdrifvet dryga förvaltningskostnader under de 
första byggnadsåren, det erforderliga kapitalet numera hardt när fördubblats. 
Huruvida, då kanalen blir färdig, med dess begagnande förenad inkomst kom
mer att betäcka ränta å och amortering af detta kapital, kan endast fram
tiden visa. 

Af under året påbörjade eller af parlamentet behörigen koncessionerade jern-
vägsanläggningar torde den medelst hvilken Manchester—Sheffield—Lincolnshire-
banan kommer att utsträckas ända till London, samt den med »Lancashire— 
Derbyshire—Eastcoast» betecknade, vara för landet i dess helhet vigtigaste. 
Af antagligen mycken betydenhet för ångbåtstrafiken på Förenta Staterna torde 
ock blifva »London—Southwesterns-jernviigens inköp af dockorna i Southampton 
samt öppnande derifrån af direkt ångbåtsförbindelse med New-York, hvarigenom 
en i alla hänseenden beqvämare, kortare och af tidvattnet oberoende afgångs-
och ankomststation än den vid Liverpool erhållits. 

I och för snabbare förbindelse med Nordtyskland, företrädesvis Berlin, 
kommer att under innevarande vår sättas i gång en ny daglig ångbåtsförbindelse 
mellan Harwich och Hock of Holland, hvarigenom tiden för resan från London 
till Berlin kommer att förkortas med åtskilliga timmar. 

Det största af under året till trafikens underlättande föreslagna arbeten 
bildar dock den utveckling af det underjordiska jernvägsnätct inom London, 
som nödvändiggöres af en alltjemt ökad gatutrafik. Ehuru detta ofantliga sam
hälle redan förut eger inom en radie af 6 eng. mil från dess medelpunkt, 
Charing-Cross, ej mindre än 270 eng. mils jernvägar, med 255 olika stationer, 
hvarå med omkring 6,000 särskilda tåg dagligen befordras omkring 1 million 
passagerare, äro härförutom ytterligare 1 1/2 million af stadens innevånare lik-
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tidigt hänvisade till omnibussar, spårvägar och hyrvagnar eller flodångare, hvari-
genom understundom inom dess centrala delar en stockning i trafiken föranledes, 
som oafvisligt framkallat behofvet af ytterligare och snabbare samfärdsvägar. 
För att tillfredsställa detta behof har koncession begärts, och delvis redan be
viljats, för byggnad af 6 olika underjordiska jernvägslinier, af hvilka 5 med 
elektricitet såsom drifkraft, den 6:te åter med fasta ångmaskiner och linor. 
Kostnaden för dessa företag blir naturligtvis ofantlig, men anses likfullt till
fredsställande afkastning kunna påräknas. Såsom exempel på den höga siffra 
denna kan uppnå må anföras att, under det att Englands samtliga jernvägar i 
medeltal lemna en årlig bruttoafkastning af £ 5,000 pr eng. mil, når denna 
å North-London-jernvägen, som likvisst eger 4 spår, till ej mindre än £ 43,000. 
Omkostnaderna äro dock derefter. 

Den konservatism, som i allmänhet gjort sig gällande i här begagnade 
jernvägsvagnars inredning m. m. d., synes ändtligen börja att gifva med sig, 
i det man på en eller annan linie delvis utbytt den hittills begagnade, med 
skäl »cellsystemet» benämnda, samt infört sådan som medgifver möjligheten af 
mera obehindrad rörelse inom en och samma eller ock samtliga till ett tåg 
förenade vagnar. Likaså synes man alltmera finna uträkning vid att inskränka 
antalet af olika klasser i passagerarevagnarne till tvenne, första och tredje, 
äfvensom vid tåg å längre afstånd förse båda dessa med restaurationsvagnar. 
Särskilda damkupéer torde deremot, för så vidt jag kunnat finna, ännu få räknas 
till de fromma önskningarnas område. 

Utvandring. 

Emigranter af främmande nationalitet hafva under 1892 ankommit till 
engelska hamnar till ett antal af 126,008 mot 136,654 under närmast före
gående år, företeende följaktligen en minskning af 10,646 personer. Af 
nämnda emigranter uppgåfvo sig 93,641 hafva Amerika till mål och 32,367 
andra länder. Med hänseende till de olika kontinentala hamnar, från hvilka 
denna emigration utgått, angifves att från Göteborg ankommit 28 ,904 med 
Amerika till mål och 2,365 med andra länder till mål. 

Under samma år utflyttade 210,197 britiska undersåtar af hvilka gingo till 
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Å r s r e d o g ö r e l s e r hafva ingdtt från vicekonsulerna i 

Belfast 
Blyth 
Bradford 
Cardiff 
Cork 

Dover 
Grimsby 
Hull 
Liverpool 
Middlesbro 

Milförd 
Newcastle 
Portsmouth 
Rochester 
Swansea 

och har jag trott mig böra ur dessa här meddela följande. 

Blyth. 

Ehuru importen till denna hamn ännu är jemförelsevis obetydlig, hufvud-
sakligen omfattande trälast, torde dock dess snabba utveckling kunna motses 
sedan numera hittills häremot rådande opposition från vederbörande jernban-
sällskap upphört och hamnstyrelsen redan kraftigt p&begynt erforderliga ar
beten för att så snart som möjligt tillvägabringa ordentliga kajer med jernban-
spår samt goda lastningsplatser, vid hvilka fartygen städse kunna förblifva fly
tande. Exporten från denna hamn utgöres uteslutande af stenkol (rån de rika 
grufvorna i Northumberland, för hvilka Blyth är den naturliga utforselhamnen; 
och har denna export under de fá åren af dess tillvaro utvecklat sig med ut
omordentlig hastighet. Då sålunda härvarande skeppning af kol under 1883 
ej uppgick till mera än 146,000 ton, nådde den under sistlidet år den höga 
siffran af 2,158,000 ton, hvadan den nära femtondubblats vtnder senaste 9 år, 
och sedan hamnstyrelsen numera påbörjat anordnandet af flere, större kol
sprutor, intill hvilka ångare af ända till 24 fots djupgående kunna äfven vid 
lågvatten beqvämt intaga last, samt hamnen liktidigt härmed uppmuddrats och 
utvidgats, kan med säkerhet en betydligt ökad afskeppning i fortsättning på
räknas. Af årets kolutskeppning gingo 165,000 ton till Sverige och 280,000 
till Norge, följaktligen omkring 22 % af hela den skeppade qvantiteten. För
hasta West-Hartley ångkol, som vid 1892 års ingäng noterades till 10 sh. à 10 
sh. 6 d. pr ton f. o. b., bibehöll sig detta pris oförändradt till medio af mars, 
då det till följd af den stora strejken i Durhams koldistrikt steg till 11 sh. 
6 d. à 12 sh., men efter strejkens slut den 1 juni åter föll till 10 sh. 6 d. 
à 10 sh. 9 d. Härefter inträdde en nedåtgående tendens och om än långsamt 
föll dock priset fortfarande till dess det vid årets slut stod vid 9 sh. 3 d. à 
9 sh. 6 d., med sannolikhet för ytterligare fall. 

Med anledning af för djup lastning stoppades under årets lopp 1 svenskt, 
3 norska, 1 danskt, 1 holländskt och 2 britiska fartyg, hvilka samtliga nöd
gades lossa mer eller mindre af intagen last, innan de tillätos afgå, hvarjemte 
de båda sistanförda dömdes att erlägga böter af resp. £ 35 och £ 100. Vid 
till »Board of Trade!» genom vicekonsuln skriftligen gjord hemställan har far-
tygsbefälhafvare medgifvits att utan ersättning erhålla uppgift å fartygets »Free-
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board», d. v. s. det djup till hvilket dess lastning får ega rum, och iakttages 
derefter endast vanlig försigtighet, behöfver ett fartygs qvarhållande aldrig 
befaras. 

Cardiff. 

Skeppsfarten. 

Hela skeppsfarten på Cardiff och Barry (kustfarten icke inberäknad) un
der år 1892 var enligt statistiska uppgifter från Board of Trade: 

Till huru stor del svenska och norska fartyg deri deltogo utvisas af föl
jande tabell: 

Förhållandet mellan hela utländska skeppsfarten på Cardiff och den, hvar-
med de Förenade rikenas handelsflottor deri deltagit under de senaste tre åren, 
framgår af följande tabell öfver under nämnda period till utlandet utklarerade 
fartyg: 
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Samtidigt med att hela utländska skeppsfarten är 1892, jemförd med 
nästförutgående årets, ökats med 17 fartyg och den betydliga drägtighetssiffran 
af 306 ,774 ton, har de Förenade rikenas skeppningstonnago tillsammans ned
gått med 105 fartyg och 99,808 ton. Häraf komma 8 fartyg och 9,321 ton 
på den svenska skeppsfarten samt 97 fartyg och 90,487 ton på den norska. Efter 
at t de Förenade rikenas' skeppsfart på distriktet hittills gått stadigt framåt, 
inträdde således en ganska betydlig förminskning nastlidet år, beroende på de 
ytterst låga kolfrakterna på Brasilien och andra sydamerikanska stater, som 
till och med föranledde rederierna att i flera tillfällen utsända sina fartyg i 
barlast. P å utskeppningen af kol emellertid äfven sistlidna år betydligt till
tagit, synnerligen till Medelhafsländer, bar den allmänna tonnagen af utklare
rade fartyg i proportion ökats, och förhåller sig drägtigheten af ångfartyg till 
den af segelfartyg som 

Fraktfart. 

Medan skeppsfarten i sin helhet på vicekonsulsdistriktet, såsom af förut
gående statistik framgår, under nastlidet år i omfång öfverstigit något annat 
års, har fraktmarknaden varit sämre än under någon tidigare period af tolf 
månader, med undantag af medelhafsfrakter. 

Till Malta betalades 7 sh. 6 d. à 5 sh. 6 d., Gibraltar 6 sh. 9 d.. 
Konstantinopel 8 sh. 6 d. à 7 sh. och senare 8 sh., Genua 9 sh. à 7 sh. 3 
d. och senare 7 sh. 6 d., Tarragona 8 sh. 3 d. à 10 sh. och sedan 4 sh. 6 
d. och 5 sh. samt 4 sh. 6 d., Port Said 9 sh. à 8 sh. 

Fraktfallen hafva i de flesta fall varit så betydande, att en stor del af 
härstädes hemmahörande ångare upplagts och deras antal okas allt mer och mer. 

Om, vid slutet af året, för segelfartyg gällande fraktnoteringar jemföras 
med qvoteringarna i början af 1890, befinnas frakterna hafva sjunkit ungefär 
hälften. 

Från Bilbao till Cardiff betalades för ångfartyg i januari 1890 5 sh. 6 
d. pr tou och i december 1892 4 sh. l ' / a d. 

Fraktnoteringarna från Sverige till Gardin0 under 1892 voro för tralast 
från norrländsk hamn i februari och maj 25 sh. pr standard, oktober 22 sh. 
6 d. I november från Stockholm 22 sh. 6 d. och från Örnsköldsvik 27 sh. 
För splitved från Piteå erlades 35 sh. pr famn, samt för props, plank och 
bräder från Göteborg och Uddevalla 25 sh. i mars, sedan 20 och 21 sh. till 
november, då 22 sh. 6 d. erlades. För pappersmassa från Göteborg 6 och 8 
sh. pr ton samt 12 sh. för vät. 

Från Norge stälde sig frakterna sålunda: 
Trämassa från Christianiafjorden från 8 sh. 10 d. till 7 sh. 6 d. pr ton; 

minetömmer från 21 till 17 sh. pr standard. 
I sammanhang med fraktfarten på Cardiff torde vara lämpligt att åter 

med några ord vidröra frågan beträffande »rena» certepartier eller »The cham-
ber of shipping coal charter 1892». Såsom i vicekonsulatets inberättelse af den 
14 sistlidne december meddelades, hade »The chamber of shipping», i samband 
med landets förnämsta rederiföreningar, beslutat att efter den 1 innevarande 

Ber. om Handel o. Sjöfart. 18 
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februari ej antaga andra kolcertepartier frän Wales än de, som voro fria frän 
»dispatch»-, »weight»- och »bunkerings-klausulerna. Den svåra kris, hvaruti 
sjöfarten för närvarande befinner sig, öfverflödet på tonnage, med deraf fram
kallade låga fraktsatser, hafva emellertid gjort ögonblicket mindre lämpligt för 
den önskade reformens genomdrifvande, alldenstund de dåliga tiderna förorsaka, 
att ett större antal britiska och utländska redare ej' hörsamma den från »Cham-
ber of shipping» utgångna uppmaningen, med den påföljd, att de stora kol-
exportfirmorna ej synas möta med någon större svårighet i befraktningars verk
ställande på de gamla certepartivilkoren, ehuru dock ej få ingåtts och ingås på 
s. k. »rena» certepartier. Utsigten för ett mera genomgående resultats åväga
bringande hade kanske varit större, om man afvaktat en för sjöfarten blomst
rande säsong med stigande fraktmarknad. De redare, som vägra att antaga 
andra än »clean charters», representera likväl ett betydande lastningstonnage, 
och många, hellre än att antaga närvarande lågarater med de gamla betungande 
klausulerna, föredraga att upplägga sina ångare. 

Införsel. 
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Trävaror, sågade. Införseln från olika länder af trävaror till Cardiffs hamn 
sistlidet år öfverstiger vida någon tidigare säsongs omsättning, belöpande sig till 
663,127 loads eller 50,127 loads mera än år 1891 . Sistnämnda års import 
placerade Cardiff i tredje ordningen af trävaruimporterande hamnar i Storbritan
nien. Trävarumarknaden härstädes tyckes således gå framåt med raska steg. 
Härvid är att bemärka, att införseln af sågade trävaror fortfarande nästan ute
slutande bemedlas genom Londonagenterna och att affärerna i props och annat 
grufvirke uppgöras direkt med exporterande länder. Cardifflmportörerna hafva 
på senare tiden lyckats utvidga sitt försäljningsdistrikt, hvilket blifvit ganska 
vidtomfattande. 

Svårigheten att erhålla tillräckligt utrymme för snabb lossning i Bute-
dockorna har emellertid gjort sig allt mera kännbar, hvarföre Penarthdockan 
blifvit mera anlitad. 

Oaktadt byggnadsverksamheten i Cardiff allt sedan maj månad varit be
tydligt hindrad i följd af byggnadsarbetarnes strejk, som ännu fortfar bland 
murarne, har trävaru-efterfrågan varit god, och vid årets slut qvarliggande lager 
voro ej obehöfligt stora. 

Införseln af sågade trävaror 1892 till Cardiff såväl från Sverige som 
Norge öfversteg det nästföregående årets med 11,224 loads och £ 22.856 i värde 
för Sverige samt 1,798 loads och £ 2,856 i värde för Norge. Sågnings-
etablissementer och ångsnickeriverksamheten här på platsen hafva gjort betyd
liga framsteg och äro stadda i stadig tillväxt. Följande lista uppgifver större 
delen af härvarande trävaruimportñrer och af dem under 1892 till Cardiff verk-
stäld införsel: 

Kubb för trämassetillverkning. Införseln af s. k. cellulosaprops från Norge 
har ytterligare ökats och torde komma att ännu mera vinna i omfång, såvida 
icke importen af dylik vara från Finland kommer au hädanefter göra större 
intrång än hittills i marknaden. 

Grufvirke. Införseln af pitprops från Sverige steg år 1892 med 1,559 
loads öfver föregående års, medan importen af mining-timber från Norge sjönk 
med 11,478 loads. Omsättningen i sin helhet af mining-timber och pitprops 
öfversteg någon tidigare årsinförsel. 

Priset å förstnämnda vara föll dock stadigt intill oktober månad, då eu 
ringa stegring framträdde. Såsom närmaste orsak för prissänkningen uppgifves 
de låga noteringarna för fransk pitwood med dess billiga fraktsatser, hvilka 
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varierade mellan 7 sh. 3 d. och 5 sh. 8 d. pr ton. Priset f. o. b. i Bor
deaux beräknas till 9 sh. 6 d. à 10 sh. 6 d. pr ton. 

Minetömmer såldes i januari till 25 sh. pr load cif. Cardiff, men priset 
sjönk sedan för hvarje månad till och med september, då 22 sh. 6 d. erhölls, 
hvarefter 23 sh. 6 d. blef stående försäljningspris till årets slut. 

För pitprops, hvaraf en ökad införsel från de Förenade rikena egt rum, 
voro prisen cif. Cardiff som följer: 

För norsk pitprops 6 1/2 och 9 fota 25 sh. pr load samt 3" 4 sh., 3 1 / , " 
4 sh. 9 d., 4 " 5 sh. 6 d. pr 100 löpande fot för svensk. 

Trämassa. Införseln af mekanisk och kemisk trämassa från Norge har 
under året försiggått regelbundet och tillväxt i omfång öfverstigande år 1891 
införda parti med 7,029 ton. 

Från Sverige ankom i 1892 2,291 ton, utgörande en tillökning af omkring 
52 % på föregående års införsel. 

Jern och stål. I jern- och stålinförseln från Sverige, hvilken införsel alltid 
varit af ringa omfång, har ej heller i år försiggått någon nämnvärd förändring; 
medan likt föregående år intet parti infördes från Norge. 

En profsändning af 10 ton kopparmalm bemärkes dock i importlistan från 
Norge sistlidet år. 

Hafre. Hafreinförseln från Sverige till Cardiff under nästlidna året ut
gjorde endast 4,648 cwts. At t importen under ett så fördelaktigt hafre-år i 
Sverige som 1892 var så ringa samt att öfver hufvud den andel, som Sverige 
tager i den årliga införseln hit af nämnda sädesslag, är så obetydlig som den är, 
beror i första rummet på de billigare frakterna från Irland och Holland. Sär-
skildt har under 1892 detta förhållande föranledt härvarande importörer att taga 
sitt behof af hafre från nämnda länder. För det andra uppgifves den korta och 
tjocka irländska varan här på platsen föredragas framför den längre och smalare 
svenska. Den sistnämnda köpes dock gerna längre in i Cardiff-importörernas 
försäljningsdistrikt, och dess införsel utgör således, här som annanstädes, för
nämligast en prisfråga. 

År 1892 var ett svårt år för platsens spanmålsimportürer, som gjorde 
ganska betydande förluster i anledning af de stora prisfallen i hvete, korn och 
majs. Hvetepriset föll från 45 sh. pr quarter till 30 sh. eller 33 % ; korn 
37 % och majs omkring 27 %. 

Platsens förnämsta spanmålsimportörer äro de stora aktiebolagen Spillers 
& Bakers Limited och James Tucker & Co. Limited. 

Utförsel. 
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Under år 1892 skeppades från Cardiff med Penarth och Barry, enligt 
Dockbolagens uppgifter, 13,918.769 ton kol, cokes och patent-fuel, deri 
inbegripna cirka 1,600,000 ton s. k. »Bunkers» samt kol för segelfartygens 
behof, en tillökning från 1891 af 781,472 ton. En analysering af de er
hållna prisen utvisar icke desto mindre ett tryckt år inom kolindustrien. Redan 
mot slutet af 1891 gjorde denna tryckning sig kännbar och stegrades allt mer 
under derpå följande tolf månader. I januari noterades prima ångkol till 14 
sh. 6 d., medan 15 sh. 3 d. och 16 sh. 6 d. begärdes för särskildt fram
stående qvaliteter. Efter förloppet af de första sex månaderna hade dessa 
priser fallit till 12 sh. à 12 sh. 3 d., och i december kunde icke ens fruktan 
för en öfverhängande strejk framkalla högre pris än 10 sb. Vid nyåret stod 
priset i 9 sh. 6 d. à 9 sh. 9 d., under det att i den skarpa täflan om leve
ranserna till de stora transatlantiska ångfartygsbolagen 8 sh. 9 d. och till och 
med 8 sh. 6 d. lär hafva antagits. Små kol, som under en tid af året hållits 
i 7 sh. 6 d., sjönko under 4 sh. pr ton. GaskoK hvilka i årets början stodo 
i 9 sh. 6 d., kunde vid inträdet af 1893 med lätthet fås till 7 sh. 6 d., 
och Bunkerkol föllo från 9 sh. och 12 sh. till 7 sh. och 10 sh. 

I cokesmarknaden hafva stora prisvexlingar egt rum. Under maj månad 
noterades ordinär »foundry coke» af god qvalitet till 24 sh. pr ton. Vid 
slutet af året såldes den till 17 sh. 6 d., och »furnace coke» kunde i maj 
månad ej köpas under 20 sh. à 20 sh. 3 d. pr ton, medan vid årets slut 
endast 14 sh. 6 d. erhölls. 

Af nedanstående uppgift synes huru, trots prisvexling, kolutskeppningen 
gått stadigt framåt, samt att vid den största tillväxt i utskeppningen åren 1883 
och 1887 kolprisen voro jemförelsevis låga: 

Då man ser den enorma afsättning, som Wales-kolen tillskansat sig, är 
det i visst afseende anmärkningsvärdt, att dessa kolsorter ej funnit större för-
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brukning, än hvad for närvarande är fallet, i Sverige och Norge. Det för
hållande som bidragit härtill är naturligtvis kolens ända till senaste tid, med 
få undantag, högt uppdrifna priser, i samband med de högre fraktkostnaderna 
från Wales. Hvad prisen vidkommer låta de sig emellertid just nu fördelaktigt 
jemföras med noteringarna från norra England. Närvarande tidpunkt torde der-
före väl lämpa sig för att taga Wales-kolens och deras forna rivalers »South 
Yorkshire härd s» och »North Country Hartleys» relativa ställning i betraktande. 
Den senaste tidens erfarenhet häntyder på, att sistnämnda sorter hastigt måst 
gifva vika för Wales-kolen, hvilka med stora steg tillvinna sig ny terräng i 
alla riktningar. Detta förhållande kan tillskrifvas tvenne orsaker: för det första, 
att Wales-kolet är erkändt att besitta 7 ' / 2 ^ 10 % starkare ångproducerande 
kraft än Norra Englands kolen, hvilket utgör en faktor af yttersta vigt. För 
det andra, noteras »South Yorkshire härds» till det särdeles höga priset af 
11/9 till 12/3 pr 21 cwts f. o. b. , och »North Country Hartley's» till 8/6 à 
9/0 pr 20 cwts netto, samtidigt med att första klassens qvalitet af Wales-kolen 
kan köpas till 9/6 pr ton, minus 21/» X ; och 2:dra klassens till omkring 
6 d. pr ton lägre f. o. b. CardifF eller Barry. 

1 anförda förhållanden finner man alltså förklaring på, huru Wales-kolen 
kommit, i så hög grad som nu skett, att uttränga »North Country»-kolea från 
de stora ångkolskontrakten för de atlantiska linieångarne, hvilka kontrakt man 
kan säga utgöra grunden för grufvornas i Syd-Wales jemna gång och för gruf-
arbetets reglerande under året. Nyssnämnda leveranser vexla i omfång från 
50,000 till 200,000 ton hvardera pr år. Förutom det betydliga kolkontraktet 
for egyptiska regeringen, hvilket går till Newport, hafva de tvenne stora kon
trakten för »Peninsular and Oriental Steam Shipping Company», kontrakten för 
»Transatlantic Company», »Austrian Lloyds», »Inmans», »International», »White 
Står Line», »Pacific Steam Navigation Company», »British India Company», 
and »Great Indian and Peninsular Company», alla kommit till Syd-Wales och 
Cardiff. 

Den syd-walesiska kolexportens närmaste framtidsutsigter äro således icke så 
nedslående, som man skulle kunnat tro på grund af att ängfartyg med en sam
manlagd drägtighetssiifra af inemot en million ton ligga upplagda i britiska 
hamnar, hvilka ångfartyg i annat fall till en stor del skulle hafva fylt sitt 
behof af bunkerkol med Wales-kol, hemma eller på utrikes ort. Men återigen, 
i anledning af att grufegarne nödgats antaga så ytterst låga priser för de större 
kolkontrakten, är ställningen från ekonomisk synpunkt ej så synnerligen till
fredsställande. 

Vid anbudens afgifvande påstås säljarne hafva utgått från den beräkningen, 
att prisen komma att ytterligare falla och att det lägsta priset ej skall uppnås 
förr än år 1894 eller 1895. Under de senaste 30 åren har kolindustrien i 
Wales omkring hvarje nionde eller tionde år genomgått omvexlande blomstrings-
och nedtryckningsperioder, och mellanrum af 4 till 5 år befinnas hafva åtskiljt 
de högsta och lägsta försäljningsprisen. 

De höga prissäsongerna, voro åren omkring 1866, 1873 och 1 8 9 1 , de 
låga deremot omkring 1 8 6 1 , 1870, 1879 och 1887. Antagande således att 
tidigare prisförhållanden upprepa sig och att prisfallet under nästlidet år utgör 
vändpunkten till en nedåtgående prisperiod, skulle lägsta priset först inträffa 
1894 eller 1 8 9 5 . 

De höga prisen omkring år 1873 följdes af de låga 1879. Don lilla 
stegringen omkring 1883 följdes af en lång tids tryckta priser ända till 1889 , 
då en vändning åter inträdde och de fortsatte att stiga till 1891 , i hvilket år 
en hastigt fallande marknad inträdde. 
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I regeln bruka kolprisen stiga hastigare än de falla. Prisstegringarne 
såväl är 1874 som 1891 voro snabba. 

En förändring är att anmärka i sjelfva försäljningsbruket. Förr togos alla 
de stora kontrakten uteslutande till f. o. b. priser och endast för mindre par
tier kontraherades cif.; nu deremot hafva en stor del af do förstnämnda upp
gjorts cif. Det är förmodligen den i fraktmarknaden rådande nedåtgående ten
densen och den föreliggande ringa utsigten till en omkastning harutinan, som 
föranledt säljarne till denna spekulation, i hopp om att erhålla större vinst än 
den, det beräknade f. o. b. priset skulle gifva; men risken på ett så betydande 
cif.-kontrakt, som t. ex. 100,000 ton, grundadt på spekulation eller utan frakt
garanti, kan i händelse af en motgående fraktmarknad blifva ganska ödesdiger. 

The Sliding Scale. Den jemna utvecklingen af kol-industrien utan några 
svårare rubbningar som egt rum allt sedan den proportionella skalan (the sliding 
scale) för 17 år sedan antogs af South Wales grufarbetare såsom bestämmande 
för aflöningarnas beräkning, var vid årets utgång svårt hotad, i det de ständigt 
nedgående betalningarna hade föranledt arbetarne att gifva den stipulerade sex 
månaders uppsägningstiden, som med året utgick. 

»The Miners Federation of Great Britain», hade en längre tid haft utsända 
bland South Wales grufarbetare de der kraftigt agiterade för att öfvertala dem 
att öfvergifva »the sliding scale» och ingå i federationen, och allmän fruktan 
rådde att strejk denna gäng skulle blifva det grymma medlet arbetarne skulle 
välja att söka förbättra sin ställning. Tack vare emellertid det skickliga sätt 
på hvilket de leddes, i det de fingo klart inse de olika vilkoren för norra och 
mellersta Englands grufdrift, som är hufvudsakligen hemförbrukning, och hvarå 
jernindustrien så hufvudsakligen beror, och South Wales, som till 90 % är 
utskeppning, hvilken en gång genom strejk förlorad ej så lätt återkommer, och 
att federationen ej hade makt att reglera aflöningarua i dess egna grufdistrikt, och 
skulle ej heller hafva det i South Wales, beslöts, sedan för dem äfven fram-
stälts det hopplösa i att vinna något genom strejk i en nedgående marknad, 
efter en läng, med moderation förd, underhandling mellan arbetsgifvare och ar-
betarnes delegerade, att »the sliding scale», faststäld den 1 januari 1892, 
såsom omnämndes i förra årets rapport, skulle förnyas med ringa förändring, 
såsom att priset å antrasit-kolen, som är i stadigt stigande, hvilka kol ut
skeppas från Llanelly och närgränsande walesiska hamnar, skall medtagas i be
räkningen vid de månatliga revisionerna. Ofvcrenskommelsen gäller till den 30 
september 1894, och vidare, tills endera parten gifver sex månaders notis om 
uppsägning. 

Industri. 

Jern och stål. Jern- och stålverksindustrien i Syd-Wales har att anteckna 
ett mycket dåligt år 1892. »The Tredegar Iron and Steel Works», som van
ligen sysselsätta 1,500 man, hafva helt och hållet nedlagt arbetet, och öfriga 
anläggningar inom denna industrigren hafva mött mycken svårighet i an
skaffandet af tillräckliga beställningar, för arbetets hållande i gång. 

Bessemer-stångjern föll från £ 4. 12. 6 till k 4. 10. 0 och i en del 
fall till §t 4 . 7. 6 pr ton; medan Siemens ej betingade mera än £ 4. 17. 6 
och mot slutet af året erhölls till 2 sh. 6 d. pr ton lägre. Med undantag af 
beställningarna från traktous grufegare, hafva få sådana å jernvägsskenor ingått 
till distriktet. Den största var en till »The Ebbw Vale Iron aud Steel Com-
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pany», for leverans af 40,000 ton jernvägsskenor till Transvaal-jernvägar. För 
tunga skenor hafva ej erhållits högre pris än £ 4. 3. 0, och nyligen lärer 
kontrakt hafva uppgjorts till £ 3. 17. 6 pr ton. 

»The Dowlais Iron and Steel Works» hafva under året tillökts med en 
ny ugn och tillverka nu 2,000 ton tackjern i veckan. Högsta priset å nämnda 
vara var i juni, då »hematite» noterades 53 sh. Sedermera föll priset till 49-
sh. och 48 sh. minus den vanliga rabatten af 2 1/2 %. 

Priset å Rubio jernmalm var vid början af året 12 sh. till 12 sh. 3 d. 
pr ton och sjönk i juli och augusti till 10 sh. 6 d.; men steg sedan åter, och 
stod vid årets slut i 11 sh. 3 d. à 11 sh. 6 d. pr ton. 

Förfent jernbleck. Betrycket som rådde vid 1891 års slut inom etablisse-
menterna för tillverkning af förtent jernbleck, förorsakadt af enorm öfverproduk-
tion för att möta efterfrågan från Amerika innan Mc Kinley-tariffen trädde i 
kraft, har under sistlidna år tilltagit i intensitet, då flere af fabrikanterna upp
hörde med tillverkningen, sedan prisen nedgått till 12 sh. pr låda och derunder. 
I ifvern att förtjena öppnades, sedan denna tariff lagstadgats, flera nya verk i 
Tinplate-distriktet kring Llanelly, och många af fabrikanterna intjenade anlägg
ningskostnaden. Sedermera hafva emellertid ännu flera verk måst stängas, syn
nerligen verken der plåten förtennas, emedan den oförtenta plåten, hvarå den 
amerikanska tullen var betydligt lägre, kunde med vinst afsättas, och flere 
walesiska fabrikanter hafva på andra sidan Atlanten anlagt stora förtenningsverk, 
dit de utföra det här tillverkade jernblecket. Efter utgången af presidentvalet 
i Amerika, som inger förhoppning om tullsatsernas nedsättande, hafva utsigterna 
åter ljusnat och priset steg genast med 9 d. hvilket doek åter nedgått. 

Undervigt i kol-leveranser. De ersättningsanspråk, som ständigt uppstå på 
grund af föregifven undervigt i kol-leveranser, i synnerhet till Dieppe, hafva 
under året varit föremål för härvarande handelskammares behandling. En 
deputation från handelskammaren i Dieppe inträffade härstädes i början af året 
för att genom öfverläggning med Cardiffs handelskammare söka åvägabringa en 
tillfredsställande lösning af det dispytväckande spörsmålet. Deputationen an-
befalde, att, sedan kolvagnarne vid lastningen blifvit tömda, hvarje vagn särskildt 
skulle vägas, på det att rätta taran måtte erhållas, i stället för det närvarande 
bruket för densammas beräknande. 

Barry dock-kompaniet har nu ingått på, att hvarje tömd vagn framdeles 
må omvägas utan särskild kostnad, hvilket system i framtiden kommer att följas 
vid alla kolskeppningar i Barry. Från Bute-kompaniet har ännu ej svar ingått 
å handelskammarens i berörda afseende gjorda framställan. 

Emellertid aDses orsaken till ifrågavarande ersättningsanspråks uppkomst 
ej vara beroende på härstädes brukliga vägningsmetod, utan på det i Dieppe 
följda systemet for kollasternas utvägning, och har Cardiffs handelskammare be
slutat att skicka eu deputation till förstnämnda plats för iakttagande af det der-
städes brukliga sättet för vägning vid lasternas mottagande. 

Om nettovigten af hvarje vagn kommer att tagas vid koltippen, såsom man 
har anledning att antaga snart kommer att blifva allmänt bruk vid alla kol-
skeppningar i Cardiff, liksom det redan blifvit infördt i Barry, så tyckes det, 
att de så ofta uppstående dispyterna mellan lastemottagare, rederier och af-
skeppare, borde blifva undanröjda, men frågan blifver dock ej till fullo löst, 
såvida icke »the colliery weight», efter vagnarnes omvägning och tarans af-
dragning, i certepartier antages såsom rätta vigten eller »true delivery». 

Öfverlastning. Sedan härvarande tullmyndigheter med större noggrannhet 
än förut öfvervakat att inga fartyg måtte afgå djupare lastade än som »Load 
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Line»-komitén af år 1885 bestämt såsom betryggande mot fara, hafva under 
året flera norska fartyg blifvit qvarhållna, och furst efter lossning af last till
låtits att anträda resan. Medlet mot risk af sådan arrestering, nämligen att 
utlösa ett certifikat, angifvande till hvilket djup fartyget är tillåtet att lasta, 
hafva flere befälhafvare ej velat begagna sig utaf, föregifvande såsom skäl, att 
rederiet ej vill underkasta sig kostnaden för certifikatets erhållande. Denna 
kostnad kan emellertid nu undgås, sedan härvarande Board of Trade kostnads
fritt för hvarje befälhafvare, som det önskar, utvisar fartygets lastlinie, såvida 
anmodan derom göres genom detta vicekonsulat. 

Önskas certifikat, erlägges vanlig afgift. 

Firmaförändring. Bland härvarande skandinaviska firmor har den för
ändring egt rum, att norske undersåten Ernst Bernhard Tellefsen utgått ur 
firman Howard & Tellefsen, som fortsattes af engelsmannen Howard under 
namn af Howard & Co. 

Cork. 
Stock fisk från Island hitföres fortfarande af så öfverlägsou beskaffenhet 

och till billigare pris, att den helt och hållet uttränger den från Norge. Af 
sill hafva åter derifrån hitförts 1,415 tunnor samt af is 1,831 ton, eller 441 
ton mera än under 1891 . Likaså har importen af hyflade bräder stegrats med 
113,700 st. och uppgått till 379,420 st. Af korn har för första gången sedau 
en längre följd af år en import af 2,200 ton försiggått från Sverige. 

Dover. 
Arbetet med utvidgning och fördjupning af härvarande hamn har oafbru-

tet fortgått, men torde erfordra ytterligare ett eller annat år innan det hinner 
afslutas. Under 1892 besöktes hamnen af 29 last hitförande fartyg, af hvilka 
17 voro svenska och norska. Genom uppförande af en fabrik för tillverkning 
af is i Folkestone, hufvudsakligen i och för konservering af fisk, kommer åt
gången af norsk natur-is att här lida intrång. 

Grimsby. 
Importen till denna hamn af trävaror har under senaste år vunnit ej 

obetydlig tillökning, eller af plank, battens och bräder 38,063 loads och af 
timmer 11,359 loads utöfver närmast föregående års, och sedan numera nya 
upplagsskjul blifvit uppförda och torrdocka snart torde blifva tillgänglig, äro 
utsigterna för innevarande år i nu anförda hänseende gynsamma. Största delen 
af nämnda import har befordrats medelst engelska s. k. »Baltic Tramps» till 
låga, om ej rent af förlustbringande frakter. 

Jern och stål har hufvudsakligen hitförts såsom barlast till en mängd af 
15,221 ton eller 857 ton mera än under nästföregående år. 
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Kolexporten har äfven under senaste år inskränkts till följd af de af gruf-
egarne fordrade pris, och ehuru någon reduktion egt rum, har denna doek icke 
varit tillräcklig för återvinnande af de afnämare, som under 1891 gingo för
lorade, hvadan denna export nedgått till 603 ,201 ton mot 657 ,568 under 1 8 9 1 . 
Till Sverige skeppades 185,688 ton, eller en ökning af 25 ,962, samt till 
Norge 44,582 ton, utvisande en minskning af 18,132 mot nästföregående år. 

Af is importerades 61,326 ton, eller i det närmaste enahanda qvantitet 
med den under 1 8 9 1 . Tillverkningen af konstgjord is har oafbrutet fortgått, 
men kan resultatet deraf icke sägas vara uppmuntrande, ty produktionspriset 
ställer sig i det närmaste lika högt med det för norsk natur-is. Priset å denna, 
levererad under sommaren från förvaringshusen, har vexlat mellan 1 sh. 6 d. 
till 2 sh. 6 d. pr ton och f. o. b. För cif. har erlagts 8 sh. 6 d. till 9 sh. ; och 
har frakten utgjort omkring 7 sh. pr ton. 

Inom fiskmarknaden har tillförseln varit obetydligt större än under 1891 , 
nämligen 62,706 ton mot 62,618 ton. Deruti ingingo tolf laster färsk makrill 
från Norge, åtskillig färsk sill från både Norge och Sverige samt tre laster 
helgeflundra och torsk, hitförda från Island med norska segelsmackar. 

Byggandet af ång-strawlers» har under föregående år bedrifvits till den 
utsträckning, att månget dylikt fiskefartyg numera ej lemnar en afkastning, som 
betäcker omkostnader och slitning, hvadan anskaffandet af sådana alldeles upp
hört, och den befintliga flottans framtidsutsigter äro allt annat än lofvande. 
Af trä byggda »trawlers» tillhöra numera till största delen en tid som gått, 
och åtskilliga sådana hafva afyttrats till Sverige, Norge och Danmark till om
kring 25 % af det pris de ännu för få år sedan betingade. 

Ångbåtsförbindelse har uppehållits med Malmö medelst dels Wilsonliniens 
ångare, dels, alternerande dermed, svenska ångarne »Eos» och »Ceres», förande 
emigranter och gods, af hvilket senare dock tillgången varit knapp, så att 
lastfyllnad tagits af stenkol. 

Hull. 
Vid en återblick å de olika grenarne af handelsomsättningen inom denna 

hamn under senaste år kommer man oundgängligen till den slutsats, att deraf 
vunna resultat i de flesta hänseenden varit otillfredsställande. Dess värre 
finnes all anledning till att antaga, att förhållandet varit enahanda inom landet 
i dess helhet och sannolikt har handeln aldrig bedrifvits under svårare vilkor 
än de f. n. rådande. 

Länge har den åsigt gjort sig gällande, att denna hamns utveckling skulle 
i hög grad befrämjas, derest något mäktigt jernvägsbolag egde större intresse 
inom samhället än hvad hittills varit fallet, och inom merkantila kretsar egnas 
f. n. liflig uppmärksamhet åt af »The North Eastern Railway Co.» förnyadt 
försök att förvärfva besittning af Hull-dock-kompaniets egendom, hvartill bifall 
icke erhölls af senaste parlament. Utan tvifvel erfordrar nämnda egendom, med 
hänsyn till de förändrade förhållandena inom skeppsfarten, väsentlig utveckling 
och förbättring, och likaledes erkännes, att n. v. egarne icke äro i tillfälle att 
utföra hvad i så hänseende erfordras. 

Sålunda framhålles hurusom kolexporten från Hull har, i stället för att, 
såsom motsetts, i betydlig mån utvecklas, aftagit, jemförd med den under näst
föregående år, hvilket antagligen icke skulle inträffat, derest derför vidtagna 
anordningar varit ändamålsenligarc. 
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Utsigten att inom kort möta ytterligare konkurrens genom Manchester
kanalen stegrar nödvändigheten af att bereda den största beqvämlighet och de mest 
fulländade anordningar för att denna hamu må fortfarande tilldraga sig den 
trafik af segelfartyg med stora dimensioner, som under senare år utgjort vig-
tigaste inkomstkällan för den nya Alexandra-dockan. 

Skeppsfarten. Ej inom någon affärsgren torde resultatet af årets verk
samhet utfallit ogynsammare. Totaltonnagen af ankommande fartyg har visser
ligen öfverstigit den under något föregående år, men importqvantiteten företer 
deremot en lägre siffra än deu för 1 8 9 1 . Deraf synes den slutsats kunna 
dragas, att flertalet af hithörande fartyg — sannolikt flertalet ångare i regel
bunden trafik — har fört smärre laddningar och dertill, hvad värre är, till 
synnerligen låga fraktsatser. 

Ur rederiernas synpunkt tillfredsställande är att under nybyggnad varande 
tonnage företer ett märkligt aftagande, äfvensoni att, oaktadt f. n. rådande 
exempellöst låga pris dera, föga benägenhet för nya order finnes. 

Då detta nedskrifves — medlet af mars — , uppgifvas 542 ångare vara 
upplagda i britiska hamnar, hvardera af i medeltal 1,000 tons drägtighet. 

Såväl till antal som drägtighet hafva under året denna hamn besökande 
svenska och norska fartyg i det närmaste bibehållit den ståndpunkt de förut 
intagit, såsom framstår af nedan angifna siffror: 

Inklarerade svenska fartyg: 

Samtliga dessa fartyg ankommo med lust, med undantag för 10 med 4,882 
tons drägtighet. Af totalantalet voro 148 ångare om 68,073 ton, mot 129 
stycken om 66,618 ton under 1891 . 

Inklarerade norska fartyg: 

Af dessa voro 11 fartyg om 3,639 ton i barlast. Ångare voro 70 far
tyg om 33,291 ton, mot 77 fartyg om 34,092 ton under 1891. 

Utklarerade under året voro: 
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Samtliga till Hull ankomna fartyg egde under 1892 ett tontal af 3,282,880 
mot under 1891 3 ,274 ,561 , hvadan de svenska ankomna fartygen utgjorde un
der 1892 3.51 % af totalbeloppet samt norska 3.48 %. 

Samtliga inklarerade fartyg utgjorde: 

De Förenade rikenas skeppsfart har dess värre icke förblifvit helt och 
hållet oberörd under loppet af året af härvarande arbetareförening — »Labou-
rers Union». Hufvudsakliga anledningen till uppkomna rifningar har varit be-
mälda förenings fordran att fartygens lastning och lossning skulle utföras af 
arbetare tillhörande densamma och ej af besättningen, och denna fordran har 
man nödgats underkasta sig med undantag för de fartyg, hvilkas last kunnat 
lossas direkt å kajen utmed fartygets sida. Då detta nedskrifves, förekommer 
sålunda tvist rörande lastning af ett norskt segelfartyg, som befraktats att lasta 
sten. Lasten nedfördes till fartygets sida i pråmar från ett 4 eng. mil uppåt 
Humberfloden befintligt stenbrott, och befälhafvaren hade. beräknat att taga den 
om bord medelst egen besättning och en å fartyget befintlig ångvinch. Detta 
ville dock föreningen ej tillåta, utan fordrade att arbetet skulle utföras genom 
dess arbetare och stufvare mot en ersättning af 1 sh. pr ton, och för att ge-
nomdrifva detta förhindrades fartygets lastning derigenom, att stenbrytare och 
pråmkarlar anbefaldes strejka, sålunda omöjliggörande lastens transport till far
tygets sida. Certepartiet innehöll den vanliga strejk-klausulen och befälhafva
ren ser sig tvungen att gifva efter. Åtgärder vidtagas dock af skeppsredare 
och andra i denna hamn att bilda en arbetsbyrå, hvarigenom man hoppas att 
kunna motstå föreningens godtyckliga fordringar. 

Stenkol ingå i årets export med 879,127 ton mot 1,123,301 ton under 
1 8 9 1 . Häraf skeppades till Sverige 216 ,584 och till Norge 41,622 ton. 

Rörande importen torde böra meddelas, att denna med hänseende till de 
vigtigaste varuslagen — företrädesvis hvete, korn och hafre — utfallit vida 
underlägsen den under närmast föregående år, hvarvid dock torde böra ihåg-
kommas. att det motsedda förbudet mot export från Ryssland af säd af alla 
slag under 1891 föranledde, att importen till Hull blef vida större än den 
normala. Undantages derföre sistanförda år, finner man att importen af hvete 
öfverstiger den under öfriga, närmast föregående år. Deremot föll införseln 
af korn och hafre under medeltalet för senaste 10 år, hvartill hufvudsakliga 
anledningen torde vara att söka i ökad förbrukning af majs till kreatursfoder, 
som med anledning deraf hitförts i allt större mängd. 

Prisen å samtliga sädesslag hafva undergått ett märkligt fallande under 
året, hvarvid förtjenade anmärkas den totala frånvaron af inflytande på note
ringarna af den dåliga inhemska skörd af hvete, som orsakades af ogynsam 
väderlek. Af korn och hafre var skörden visserligen äfven. af underlägsen be
skaffenhet, men till qvantitelen deremot tillfredsställande, och häraf, äfvensom 
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genom riklig tillförsel från Ryssland, Amerika och andra länder, inverkades 
omsättningen af svensk vara, så att importen af liafre nedgick samt af korn 
helt och hållet upphörde. 

Trävarumarknaden har utfallit ganska tillfredsställande, och öfversteg total
importen något litet nästföregående års, hvilket hufvudsakligen kom Norge till 
godo. Behållningen vid årets slut var ungefärligen lika med den vid 1891 
års utgång. 

De väsentligaste varuslag, som ingått i importen från Sverige och Norge 
under senaste trenne år, hafva med hänseende till qvantitcten uppgått till ne
dan anförda siffror: 

F r å n S v e r i g e . 

Härförutom hafva under senaste år hitförts: ost 306 cwts, ägg 104 lå
dor, frukt och grönsaker 303 coll., vildt 480 coll., glas 59 cwts, här 40 cwts, 
horn 148 cwts, hudar 1,200 cwts, gödningsämnen 276 ton. kött 95 cwts, papp 
9,849 cwts, trän 54 t:r, malm 39 ton, lump 3,410 balar, spritvaror 16 gäll., 
tjära 50 f.r, ull 222 balar, jäst 1,538 korgar och gulmetall 240 cwts. 

F r å n N o r g e . 

samt dessutom under 1 8 9 2 : fläsk 300 cwts, öl 21 lådor, ost 128 cwts. 
koppar 819 cwts, repslageriarbeten 291 coll., droger 195 coll., ägg 19 lådor, 
frukt och grönsaker 432 coll., mjöl 28 cwts, vildt 634 coll., glas 555 cwts, 
hår 28 cwts, horn 424 cwts, hudar 4,425 cwts, hästar 6 st., stångjern 2,791 
ton, tack- och skrotjern 515 ton, kött 2,097 cwts, gödningsämnen 109 ton. 
papp 3,491 cwts, malm 1,015 ton, lump 2,136 balar, skinn 374 balar, ull 
100 balar, gulmetall 2.401 cwts. 
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Särskild uppmärksamhet förtjenar den stora tillökningen i importen af papper 
och tändstickor från båda länderna, de sistanförda dock antagligen i hufvudsak 
afsedda för återutförsel till Bombay och andra ostindiska hamnar. 

Likaså företer importen af svenskt smör en fortgående stegring, i sam
manhang hvarmed torde förtjena anföras hurusom deremot importen af samma 
vara från Danmark alltjemt betydligen nedgår — så från 213,438 cwts un
der 1891 till 149 ,153 cwts under 1892 . En betydlig minskning har ock 
inträdt i importen af margarin från Norge, under det att totalimporten till 
Hull af detta näringsmedel ökats. 

I den utsträckta tillverkningen af konstgjord is torde man finna anled
ningen dertill att införseln af norsk block-is nedgått till lägre siffra än tillförne. 

Af fisk infördes från båda länderna större mängd än under något föregå
ende å r ; men torde deraf vunnet resultat hafva varit långt ifrån tillfredsstäl
lande, då prisen stält sig mycket låga. Med hänseende till denna import har 
af sakkunniga personer anmärkts, hurusom åtskilliga exportörer i Fredriksstads 
distrikt begagna lådor af annan konstruktion och storlek än de allmännast före
kommande, hvartill anledningen uppgifvits vara besparing vid dertill begagnade 
bräders aptering, hvarjemte det påståtts att de i verkligheten rymma lika mängd 
som öfriga. Härvarande importörer bestrida dock detta, dervid stödjande sig 
på företagen profräkning af antalet fiskar i lådor af olika slag; och mottagas 
derföre ifrågavarande lådor ogerna i marknaden samt finna ej villig efterfrågan. 
Likaså har under senaste år klagan försports, att understundom allt för mycken 
is användes till konservering af sill, och köpare af dylika sändningar hafva 
förklarat sig för framtiden komma att undvika de märken, under hvilka ifråga
varande förfaringssätt förekommit. 

Liverpool. 
Norges deltagande i Liverpools utrikes skeppsfart — i hvilken icke ingå 

fartyg, som ankommit från eller afgått till Storbritanniens och Irlands ham
nar — , är i tilltagande: 

Norges hela skeppsfart på hamnen, inberäkn. kustfarten, ställer sig sålunda: 

Sammanlagda skeppsfarten af ankomna och afgångna norska fartyg utvisar 
en fraktförtjenst pr ton af 13 sh. 7 d. mot 13 sh. 11 d. år 1 8 9 1 . 

Sveriges skeppsfart på Liverpool har hållit sig på nästan samma punkt, 
ehuru antalet fartyg nedgått mot det under 1 8 9 1 . 
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Såsom ofta påpekats, utgöres denna svenska skeppsfart till omkring hälften 
i antalet fartyg och betydligt mer än hälften i tontal af tre ångfartygsbolaget 
Svithiod tillhöriga ångare, som anlöpa Liverpool hvardera ungefär en gång i 
månaden, oftast kommande från Göteborg. De svenska segelfartygens antal 
håller sig vid omkring 30 om året. Om den svenska farten på denna hamn 
är föga att säga, ty den visar ringa förhoppning på framtida utvidgning, lika 
som ej heller något aftagande. 

Den norska skeppsfarten på Liverpool företer deremot mycket af intresse. 
Den bedrifves i så stor skala och arbetar så ihärdigt på vissa leder, att man 
af och för densamma kan göra gagnande iakttagelser och beräkningar. Såsom 
ofvan angifvits, är resultatet af den norska farten icke så nedslående som man 
kunnat vänta af allt hvad man hört samtalsvis och funnit i pressen återgifvet 
om fjolårets hopplösa fraktmarknad. Någon jemförelse med det exceptionella 
året 1890 skulle endast vara missledande; i jemförelse med 1891 visa visser
ligen fjolårets afgångna fartyg ett dåligt resultat, men det befinnes, att de an
komna norska fartygen äro både qvantitativt och qvalitativt i bättre ställning 
för fjolåret och så mycket bättre, att om man sammanlägger summorna för både 
ankomna och afgångna fartyg, fraktförtjensten pr ton endast är 4 pence mindre 
under 1892 än år 1891 . 

Visserligen hafva de fartyg, som afgått till Mexiko och Vestindien, till 
allra största delen nödgats intaga barlast, efter att t. ex. år 1889 hafva haft 
frakter till i genomsnitt 19 sh. 8 d. pr ton, och frakterna till Brasilien hafva 
icke varit så vinstgifvande, som man kunnat antaga, 24 sh. mot 23 sh. 3 d. 
år 1 8 9 1 , ty nettobehållningen å de höga frakterna till Santos och Rio Grande 
de Sul har antagligen varit ringa, om icke rent af förlustbringande; hvarjemte 
de goda utfrakterna till La Platå, t. ex. under år 1889, visst icke återvändt, 
utan ett så ringa utbyte som 22 sh. 6 d. pr ton i stället inseglats. Men i det 
hela taget har ett större norskt skeppsutrymme funnit användning; frakterna 
från Canada-distriktet, Pitchpinehamnarna, Brasilien och La Platå hafva lemnat 
i hvarje fall på papperet, högre utbyte, och det har medgifvits, att några 
frakter från San Francisco- och Manila-distrikterna varit utmärkt goda. Hvad 
framtiden beträffar, må det nämnas, att ett stort norskt fartyg, som på en resa 
till och från San Fransisco 1892 intjenade omkring £ 10,000, f. n. är pä 
återväg hit med utsigt att icke visa mera än hälften så godt resultat. Men 
det tyckes icke finnas någon anledning att antaga, att frakterna till och från 
Syd- och Nord-Amerika skola ytterligare falla, och man torde med skäl kunna 
beräkna, att det nu påbegynta året icke skall visa sämre resultat än fjolåret i 
den atlantiska trafiken. Det saknas icke heller anledning att hoppas, att större 
efterfrågan på fartyg skall yppa sig under årets lopp. Engelska skeppsrederier 
tyckas ännu hysa farhågor för ytterligare förluster, men de norska rederierna, 
hvilkas intressen oinsorgsfullare bevakas af bättre och billigare befäl och man
skap, torde kunna hoppas att åtminstone få inkomster och utgifter att utjemna 
hvarandra. Både norska och svenska skeppsrederier synas hafva varit förhopp
ningsfulla för framtiden, i det de under året inköpt härstädes, de förra 10 
fartyg, de senare 3 , mot 6 för norsk räkning under närmast föregående är. 

I sammanhang härmed bör omnämnas, att på de sista månaderna sjömans
hyrorna nedgått något litet. Matros mönstras nu för £ 2. 10. 0 à £ 2. 15. O 
mot £ 2. 15. 0 à £ 3 under årets förra del, och mången fullbcfaren matros 
mönstrar f. n. såsom lättmatros för att få arbete. 
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Middlesbrough. 
Produktionen af tackjern inom detta distrikt led afbrott under 1892 för 

en tid af omkring 3 månader till följd af strejk inom Durhams koldistrikt, 
hvarigenom totaltillverkningen nedgick till 1,737,469 ton mot 2,622,732 ton 
under 1891. Skeppningarna af tackjern föllo ock till 632,707 ton, mot 890,192 
under 1891, samt af manufakturjern och stål till 288,080 ton mot 381,687. 
Kolmarknaden påverkades likaledes af samma strejk, isynnerhet med hänseende 
till cokes. 

Till Sverige och Norge utgjorde exporten af tackjern: 

Manufakturjern och stål: 

Stenkol: 

Cokes: 

Salt: 

Thomas-slagg: 

Importen af trä, både från Sverige och Norge, hufvudsakligen för gruf-
drift, led äfven betydligt af strejken, likasom ock genom konkurrens af rysk 
vara, och voro prisen genomgående lägre än under 1891. Begagnandet af 
norskt fyrkantvirke, som tillförne var allmänt i grufvorna, har väsentligen af-
tagit dels emedan dess fyrkanthuggning varit ofullständig, dels ock af den an
ledning att rysk vara föredrages. 

Newcastle on Tyne. 
Englands-traden som exportlinie. 

Vicekonsulatet har antagit, att en framställning om Englandstradens snart 
afslutade treåriga verksamhet här på platsen torde vara af intresse. För att 
denna emellertid skall erhålla de'n klarhet och vigt, som saken förtjenar, anses 
nödvändigt att framhålla de inre och yttre förhållanden, som dermed ha sam
band. 

Newcastle ligger i grefskapet Northumberland på norra sidan af Tyne-
floden, omkring 11 mil från hafvet. Invånareantalet var vid 1890 års folk-
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räkning 192,000, och Nord- samt Syd-Shields, belägna på ömse sidor af nämnda 
flod, ungefär en engelsk mil från mynningen, hafva tillhopa 125,000. Om man 
medräknar Gateshead, som ligger midt emot Newcastle, har hela Tynetrakten 
550,000 inbyggare, hvaraf något mindre än hälften hör till grefskapet Durham 
på Tyneflodens södra sida. I berörda del af Northumberland är verksamheten 
lifligast, ty med undantag af Berwick, Blyth och Blaydon, med respektive 20, 
16 och 14 tusen invånare, finnes ingen stad i detta grefskap, hvars invånare
antal uppgår till 7,000. Northumberlands hela folkmängd utgör 506,000 på 
en areal af 1,290,312 acres, hvilket visar en efter engelska förhållanden obe
tydlig medelbefolkning. Af de till Northumberland gränsande grefskapen, äro 
Cumberland och Westmoreland glesast befolkade bland grefskapen i England, 
med sammanlagdt 334,000 menniskor på en areal af 1,470,000 acres, hvar-
emot Darham, med en areal af 647,000 acres och något mera än en million 
inbyggare, är bland de tätare bebyggda och inrymmer sex städer, af hvilka den 
största har 133,000 och den minsta 15,000 invånare. Befolkningen i Nort
humberland och de tre tillstötande grefskapen utgör sålunda tillhopa 1,863,000. 

Hull, med en folkmängd af 204,000 år 1890, ligger i grefskapet York-
shire och eger en utmärkt naturlig hamn. Längre in i landet finnas de bety
dande fabriksstäderna Manchester, Leeds, Bradford, Oldham, Blackbum, Preston, 
Sheffield, Leicester, Birmingham, Nottingham och Salford, af hvilka Manchester 
har öfver 500,000 och Salford mer än 100,000 invånare. Yorkshires folkmängd 
uppgår till 3,218,747 och dertill gränsande fem grefskap hafva tillsammans 
6 ,070,668. Dessa förhållanden göra Hull till en vigtig hamn för in- och ut
försel, hvartill kommer att den såsom transitoplats för handeln öfver Liverpool 
torde vara den förnämsta på Englands ostkust. 

Det är tydligt att dessa omständigheter icke låta sig ändra genom försök 
till forcerad införsel af norska produkter till Newcastle, och beviset härför 
finner man deraf att under år 1891 importen af fisk från det vestanfjeldske 
Norge till Hull utgjorde 11,953 ton med ett fartyg i veckan, medan införseln 
till Newcastle uppgick till 462 ton med tre ångfartyg i veckan. De ökade 
kommunikationerna på Newcastle hafva i ingen mån ökat fiskimporten dit från 
Norge, utau varit i stadigt afiagande under de sista sex åren, hvilket visar, att 
Hulls maktområde äfven på fiskmarknaden blir mera och mera känbart på dessa 
trakter. Huruvida nämnda exportlinie från vestanfjeldske Norge till Newcastle 
var af behofvet påkallad, torde inses när man tager i betraktande, att ång
fartyget »Norges» veckoresor, som i flera år egde rum mellan Bergen och 
Newcastle, vanligen instäldes frampå hösten och åter började i april eller maj. 

Hela fiskimporten till Newcastle utgjorde år 1 8 9 1 : 1,913 ton, hvaraf 883 
ton från Norge, af hvilken qvantitet endast 462 ton skeppades med Englands
tradens fartyg. Nästlidet år uppgick samma import till 1,795 ton, hvaraf 889 
ton från Norge under det att införseln till Hull var 48,750 ton, af hvilka 
20,750 från Norge. 

De från Norge till England införda produkterna af fisk tillhöra nästan ute
slutande säsongfisket, d. v. s. sill, lax och makrill samt saltad och torkad fisk. 
Införseln af färsk fisk från Norge är högst obetydlig från augusti till årets slut. 
Ar 1891 uppgick den till 20 ton, och under motsvarande tid gjorde de fartyg, 
som gå i regulier fart, 63 resor. Vicekonsulatet har förut fast uppmärksam
heten härpå, och då nödvändigheten af Englands-traden som exportlinie antag
ligen anses påkallad af fisktransporten torde en kort förklaring om orsaken till 
nyssnämnda förhållande vara på sin plats. 

Enhvar i hemlandet har sig nog bekant, att torsk, lira, långa och helge
flundra äro de fisksorter som äro i dagligt bruk i Norge och att de två först-

Ber. om Handel o. Sjöfart. 19 
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nämnda slagen, äfven nedlagda i is, ej kunna länge förvaras utan att blifva. 
osäljbara såsom föda. Långan förvaras bättre i is, men efter att hafva legat 
några dagar har den ringa värde i England. Helgeflundran, som ännu för ett 
par år sedan var en kurant vara på den engelska marknaden, är nu mindre 
efterfrågad, sedan engelsmännen sjelfva börjat att vid Färöarna fånga stora 
massor af den. För två eller tre år sedan befraktades ett ångfartyg med last 
af helgeflundra från Norge till Hull, men detta foretag slutade med förlust och 
någon vidare resa företogs icke. Vid frågan om export af fisk till England, 
får man äfven taga i betraktande, att England besitter sjelf rika fiskbankar 
långt närmare sitt land än Norge har sina och att det engelska fångstsättet är 
det norska öfverlägset. Den massa af fisk, som en ångtrawler kan skrapa ihop 
på kort tid är betydlig. Af »trawlers» och liknande lemna ett 20-tal dagligen 
Shields och äro tillbaka följande dags morgon. Med »trawling» förstås botten-
skrapning med påsnot under det att fartyget går med sakta fart. Denna för
svåras, som bekant, när djupet är mera än 40 famnar, och då fångsten vid 
norska kusten vanligen göres på djupare vatten, är det tvifvelaktigt om »traw
ling» derstädes kan få en sådan utbredning som vid engelska kusten. 

I anledning af de uttalanden som gjorts hemma beträffande Englands-tradens, 
vigt för utförseln af får, kan anmärkas, att dessa knappast stå i överens
stämmelse med en klar framställning öfver rätta förhållandet. Frånsett ut-
sigterna för nämnda export i framtiden, är det väl en afgjord sak, att denna 
trafik från Norge under lång tid kommer att ega rum om hösten och då 
sannolikt med privata ångfartyg, emedan behofvet af lastrum under dessa må
nader skall blifva stort, förutom att sändningen med dessa i allmänhet torde 
falla sig lättare än med postångbåtar. Sålunda importerades hit från vestan-
fjeldske Norge 21,000 får under år 1889 med enskilda ångfartyg och utförseln 
derifrån till Skotland har i flera år försiggått utan någon fast linic. Sedan 
Englands-traden kom till stånd har införseln hit af får varit högst obetydlig, 
hvilket visar sanningen af att en forcerad trafik utom sin naturliga väg är för
lust af penningar, tid och krafter. Det kan derför med säkerhet förutses, att 
en export- och postlinie på Newcastle i framtiden kommer att kräfva större 
understöd af allmänna medel än hvad nu är fallet. 

C. Juhlin-Dannfelt. 
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Montevideo den 2 mars 1893. 

(Årsberättelse för 1892.) 

De Förenade rikenas skeppsfart på distriket var följande: 

Svenska fartyg: 

Norska fartyg: 

Häri ingå ej de af de Förenade rikenas fartyg, hvilka besökt andra ham
nar inom republiken än hufvud- och vice konsulsstationen, emedan deröfver ej 
tillfyllest pålitliga uppgifter kunnat erhållas. 

Skeppsfarten på distriktet under de senaste 3 åren framgår af följande 
tabell: 
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Till följd af de under året allmänt rådande dåliga fraktkonjunkturer och 
af den svåra kris, som sedan trenne år nedtrycker all affärsrörelse i detta 
land, samt isynnerhet af den betydliga reduktionen uti införseln af stenkol till 
denna hamn, har de Förenade rikenas skeppsfart på distriktet till den grad 
aftagit, att inan måste återgå ända till år 1884 för att finna så låga siffror. 
Jemförd med den under 1891 utvisar densamma en förminskning på med last 
ankomna af 43 fartyg om 45 ,455 ton eller c:a 54 % , hvilken fördelas med 
6 fartyg om 4.922 ton eller c:a 46 % på den svenska, och 37 om 40 ,533 
ton eller c:a 55 % pä den norska skeppsfarten. Jemförd med 1890 var för
minskningen 124 fartyg om 102,078 ton eller c:a 73 % ! På af med la9t 
afgångna fartyg företedde skeppsfarten deremot en liten förökning af 1,429 
ton eller c:a 10 %, hvarutaf 579 ton kommo på den svenska och 850 ton 
på den norska. 

Af nedanstående tabell utvisas bruttofrakterna under de senaste 5 åren, 
förtjenta af uti distriktet lossade och lastade svenska och norska fartyg: 

Förminskningen af fraktffertjensten var således, jemförd med nästföregående 
årets, för svenska fartyg 77,396 kr. eller c:a 32 % och för norska 902 ,796 
kr. eller c:a 47 %. Jemförande årets fraktförtjenst med den af år 1890 
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stiger förminskningen till kr. 223,307 eller 577,, % för den svenska och kr. 
3 ,785,598 eller e:a 7 8 / , % för den norska skeppsfarten. Orsaken hvarföre 
fraktfbrtjenaten har aftagit i betydligare grad än skeppsfarten är, som ofvan 
omnämnts, de ytterst låga fraktkonjunkturerna. Så ankom t. ex. i början af 
detta år ett norskt fartyg från Liverpool med stenkolslast med 11 sh. i frakt 
pr ton = 1 5 ' / , pr reg.-ton, den lägsta notering, som hittills har förekommit. 

Af nedanstående tabell utvisas såväl in- som utgående frakter, beräknade 
i shilling och pence pr ton, som hafva tillkommit svenska fartyg, ankomna till 
eller afgångna från distriktets konsulatstationer under loppet af år 1892. 

Följande mönstringsförrättningar egde rum: 

Antalet rymningar var: 
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På barmhertighetshospitalet inskrefvos: 

hvilka alla vårdades afgiftsfritt. 

För sjömansmissionen emottogos doll. 64 .57 , lika med kr. 249 '24 , som fri
villiga bidrag till sjöinansprestens resa till denna hamn för gudstjents hållande 
härstädes. 

Månadshyrorna för härstädes påmönstradt sjöfolk varierade under året 
som följer: 

Den totala skeppsfarten utvisar väl endast en obetydlig förminskning af 
de till denna hamn ankomna ångfartygens antal och tonnage, men detta för
hållande har sin grund deruti, att alla de reguliera ångbåtsliniernas fartyg, be
stämda till Buenos-Aires, måste anlöpa denna hamn, äfven om de här hvarken 
lossa eller lasta. Enligt den statistiska byråns uppgifter införde hit under 
1891 anlända ångfartyg endast 9 '35 % och utförde 10 '24 % af drägtigheten 
i ton, och hafva dessa siffror säkerligen reducerats under 1892. — Hvad segel
skeppsfarten beträffar, utgör förminskningen af den på stationen omkring 15 % 
af tonnagen. Den betydligt större reduktionen uti de Förenade rikenas skepps
fart på denna hamn härleder sig isynnerhet ifrån den enorma förminskning i 
stenkolsimporten, som här inträdt, sedan ångfartygen kunnat förse sig med denna 
artikel billigare i Buenos-Aires. Detta för denna hamn sorgliga förhållande 
har dels uppstått derigenom, att ångbåtar i Buenos-Aires kunna intaga sitt 
kolbehof vid kajerna, hvarigenom tid vinnes och den höga läktare-afgiften på 
härvarande redd undvikes, dels i följd af att en stor mängd ångbåtar, som från 
Europa ankomma till Argentina för att der söka goda hemfrakter, medföra 
stenkol till så billiga frakter, att segelfartygen svårligen dermed kunna kon
kurrera. Dessa omständigheters inflytande på vår skeppsfart framgår klarast 
deraf, att endast ett svenskt fartyg om 850 ton och 24 norska om 20 ,413 
ton anlände med stenkol eller tillsammans 25 fartyg om 21 ,263 ton, under 
det at t under år 1891 6 svenska fartyg om 6,856 ton och 55 norska om 
57,290 ton lossade denna artikel i vår hamn. Förminskningen i införseln af 
stenkol är alltså den förnämsta orsaken till nedgången af de Förenade rikenas 
skeppsfart på denna hamn, utgörande 36 fartyg om 42 ,883 ton eller öfver 
94 % af vår skeppsfarts hela förminskning i denna hamn under nästföre
gående året. 

Handeln har ej kunnat resa sig från den prekära ställning, i hvilken den 
befann sig vid årets början. Nya pålagor, fruktan for emission af värdelöst 
pappersmynt med tvångskurs, olyckliga politiska förhållanden, den långvariga 
torka, som genom missväxt på gräs har förorsakat en stor dödlighet bland både 
hornboskap och får, och en så stor magerhet hos de förstnämnda djuren, att 
åtskilliga slagterier hafva sett sig nödsakade att för någon tid inställa sina 
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arbeten, den i följd af den långvariga krisen allmänna fattigdomen, den till
tagande utvandringen så väl som flera andra faktorer af mindre betydenhet 
hafva bidragit till att undertrycka omsättningen och försvåra handelsoperatio
nerna. Införseln, som under 1891 nedgick till doll. 18,978,420, förmin
skades sålunda under året med öfver en half million pesos, och utförseln redu
cerades likaledes med öfver en million. 

Omsättningen under året, jemfördt med de fyra föregående, utvisar: 

Något direkt varuutbyte med de Förenade rikena har ej heller under det 
föregående året egt rum och torde ej heller vara att påräkna förrän en ång-
bätsförbindelse emellan desamma och La Plata-staterna kan bringas till stånd. 
Då först skola flera alster af brödrarikenas industri, som ej kunna bära dubbla 
frakter och omkostnader för omskeppning i främmande hamnar, finna afsáttning 
på dessa marknader. 

Norsk klippfisk infördes såsom hittills i små partier öfver Hamburg. In
förseln derutaf nedgick under 1891 till 248,836 kilo. Priserna varierade 
emellan doll. 10 à 12-70 pr qq., tullafgiften doll. 0P05 (lika med 19 öre) pr 
kilogram deruti inbegripen. 

Några få andra artiklar, som fisklefvertran, norska preserver, Karlstadlax 
och anjovis, hafva väl i små qvantiteter varit synliga i marknaden, men har 
konsulatet ej öfver desammas införsel kunnat erhålla tillförlitliga uppgifter. 

Importen af nordamerikanskt furu nedgick från 4,500,000 kubikmeter år 
1890 till endast 538,000 kbm. under 1891 , och äfven under förlidet år, öfver 
bvilket detaljerad statistik ännu ej föreligger, har införseln af denna artikel 
varit obetydlig. Priserna noterades: 

Republikens förnämsta exportartiklars priser voro under loppet af året: 

Republikens rikedom på boskap belöpte sig år 1890 till: 
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Uti landets saladeros nedslagtades 667,521 stycken hornboskap under före-
gäende år. 

Uti utvecklingen af landets industri har den långvariga krisen förorsakat 
en fullständig stagnation, och fruktas det att åtskilliga vigtiga industriella före
tag ej skola kunna uthärda ett förlängande af de nedtryckande konjunkturer, 
emot hvilka de under de senaste åren hafva kämpat. 

Öfver åkerbruket finnes väl ej några statistiska uppgifter att tillgå, men allt 
tyder på, att detsamma af den allmänna krisen ej hittills har kunnat hämmas 
i sin fortgående utveckling, utan att nyodlingarna årligen betydligt tilltaga. — 
Hveteskörden har utfallit öfver medelmåttan i de flesta distrikten och på några 
ställen kan den till och med betecknas som riklig. Deremot har en stor del 
af den vårsådda majsen förstörts af torka, under det att den senare ännu står 
lofvande. — Priserna på hvete, som ända till den nya skörden höllo sig emellan 
doll. 5 och 3-90 pr 110 kilo, hafva nu nedgått till doll. 2'60 à 2 2 0 . Majsen 
har under året noterats från doll. 3'30 à 2'70 pr 104 kg., priser som ännu 
kunna anses vara gällande. 

Odlingen af såväl tobak som vin befinner sig i starkt tilltagande, och 
hafva årets skördar derutaf varit tillfredsställande. Nyligen har dock en sjuk
dom yppat sig på några plantager inom hufvudstadens departement, som man 
fruktar vara Filoxera Vastatrix. Regeringen har till följd derutaf utnämnt en 
kommission för att studera sjukdomen samt föreslå mått och steg till dess 
utrotande. 

Saldot af in- och utvandringen uppgifves officielt vara 1,219 personer till 
landets förlust, men är säkerligen mångdubbelt större. 

Styrelsen har uti dekret af d. 24 f. m. förbjudit införseln af alla slags 
tändstickor, som ej äro inlagda i askar på så sätt, att dessa kunna tillslutas 
medelst stämplar, som skola påsättas vid förtullningen. Afgiften för hvarje ask, 
innehållande 50 tändstickor, af hvad sort som helst, är doll. 0'013 (13 mile-
simos = c:a 5 öre) och lika mycket för hvarje öfverstigande antal af 50 
tändstickor eller bråkdel derutaf. Om en ask har två öppningar och ej kan 
tillslutas med en stämpel, skola två dertill användas, hvarigenom afgiften för
dubblas. 

Sam. Blixén. 
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San Francisco den 31 Mars 1893. 

(Årsberättelse för 1892.) 

De forenede Rigers Skibsfart paa Distriktet var som fölger: 

Svenske Fartöier: 

Norske Fartöier: 

Optjent Bruttofragt var for: 

Skibsfart. Direkt Forbindelse med dette Distrikt og Hjemlandene har 
iaar, for förste Gäng siden Oprettelsen af Vice-Konsulaterne i Puget Sound 
fundet Sted, idet den norske Bark »Collector» gik direkte derfra til Arendal 
med en Ladning Trælast bestaaende hovedsageligt af Skibstömnier. Der vil 
imidlertid sandsynligvis hengaa adskillige Aar inden en lignende Ladning sendea 
samme Vei, og ialfald neppe saalænge Bygningen af Træskibe i Norge ligger 
nedfor som nu. Skulde denne derimod igjentage Opsving, vil snart Tömmer 
upaatvivleligt kunne faaes billigere fra denne Kyst end fra noget andet Sted i 
Verden, om Fragterne stille sig nogenlunde rimelige. 

Alle de hertil og til Vice-Konsul-Stationerne i San Diego, San Pedro og 
Portland ankomne svenske og norske Skibe bragte Kul fra Storbritannien eller 
fra Australien undtagen et, et lidet Skonnertskib, der kom Sukkerlastet fra 
Sandwichs-Oeme. De der afseilede herfra gik enten med Hvede til Stor
britannien eller i Ballast til Puget Sound for der at läste Trælast. De til 
San Diego og San Pedro ankomne gik uden Undtagelse til Puget Sound, hvor-
fra de bragte Trælast til Europa, Australien, Vestkysten af Syd-Amerika og 
Norge. 

Desværre vare hverken Hvede- eller Trælastfragterne paa denne Kyst paa 
langt nær tilfredsstillende, men paa samme Tid har de holdt sig höiere end 
maaske fra noget andet Sted i Verden, hvorfor vi ogsaa i Aarets Löb havde 
rigelig Tilströmning af Skibe, og det uagtet at et Antal Fartöier, represente-



298 

rende en samlet Tonnage af c:a 80,000 Reg.-Ton, vare oplagte her i Paavente 
af bedre Hvedefragter, i hvilken Porventning Rederne desværre bleve höilig 
sknffede, som nedenstaaende Tabel bedst vil vise. De stillede sig nemlig saa-
ledes: 

I de sidste Maaneder af Aaret og efteråt have holdt deres Partöier her 
ifra 5 op til 12 à 13 Mdr og Fragterne vedblev at gaa nedad, bleve flere af 
de större engelske Rederier trætte af at vente och da Hvedepriserne samtidigt 
vare lave, lastede de sine Skibe for egen Regning. Dette lettede Markedet af 
flere Tusinde Tons Tonnage, og vilde under almindelige Omstændigheder styrket 
det, men ikke saa denne Gäng; tvertimod vedblev Fragterne at gaa nedad, 
hvortil en Del italienske Skibe vistnok bidrog endel; de vare ialfald de förste 
til at aceeptere de lavere Fragtbud, men de kan jo, grundet paa Statsbidrag, 
seile billigere end andre Nationers. Hvad der vil gjöre det vanskeligt for vore 
Skibe at konkurrere med de Britiske herfra er Störreisen. Paa et Par Und-
tagelser nær har Norge ikke Staalskibe över 2,000 Reg.-Ton og Sverige ikke 
et över 1,500 Reg.-Ton; de rangere rundt 1,500 Reg.-Ton og under. Disse 
ere for smaa til at kunne seile sammen med de större fra 2,000 op til över 
3,000 Reg.-Tons britiske Skibe, som omtrent gaar i Routefragt paa dette Sted 
og Storbritannien og kan seiles med Fordel, hvor et mindre Skib neppe vil 
tjene til Udgifterne, men fra Portland Oregon, hvor disse svære Kasse ikke 
kan komme op og fra Taeoma Washington, hvorfra ialfald hidtil blöt mere 
moderate Ladninger kjöbes, vil der intet være til Hinder for dem at binde an 
med andre Nationers, undtagen selvfölgelig de italienske, saalænge disse faar 
Statsbidrag. 

Sammanlignet med 1891 viser De forenode Kongerigers Skibsfart paa 
denne Kyst, saavel i Antal som Tonnage, en Forögelse, for svenske Skibes 
Vedkommende af 5 Fartöier og 5,035 Reg.-Ton og for norske d:o af 9 Far-
töier og 12,254 Reg.Ton, men kommer Bruttofragterne desværre ikke paa långt nær 
op til hvad de vare i 1891, idet de uagtet den öven anförte Tilögning i Ton
nagen for norske Skibes Vedkommende kuns belöbe sig til £ 35,255 d:o, mod 
£ 38,184 d:o i 1891. 

Trælastfragterne fulgte Hvedefragterne, og kan man næsten altid regne 
paa, at naarsomhelst Sidstnævnte ere daarlige, saa er al anden Beskjæftigelse 
for Skibe herfra Kysten lidet lönnende. Denne Nedgång i Fragterne tog alle-
rede sin Begyndelse i de sidste Maaneder af 1891, men kunde den Gäng 45 
Sh. til Melbourne, Adelaide og Port Pirie, og 35 Sh. til Sydney opnaaes 
uden synderlig Vanskelighed, hvorimod allerede i Begyndeisen af 1892 42 Sh. 
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6 D. og 32 Sh. 6 D. respektive var vanskeligt at faa. Senere paa Aaret 
accepteredes respektive 40 Sh. og 30 Sh. og ved Udgangen af 1892 vare disse 
Fragter neppe at erholde. Da til saadanne Pragter intet var at tjene, i enkelte 
Tilfælde de maaske vilde være ligetil tabbringende og der ingen som helst 
Udsigter var for snarlig Bedring, sluttede de fleste Rederier sine Skibe for 
Europa, hvortil Fragterne med Trælast fra Puget Sound ialfald i Aarets Be-
gyndelse vare nogenlunde regningssvarende. De holdt sig imidlertid ikke længe. 
Fra 62 Sh. 6 D. til U. K. og Kontinent i Aarets förste Maaneder faldt de 
stadigt, indtil i December ikke över 50 Sh. var at faa, en Fragt, som uagtet 
absolut tabbringende alligevel accepteredes blöt for at faa Fartöierne hjem. 

Som almindelig Regel for San Franciscos Vedkommende (ogsaa for Port
lands) har Fragterne saavel hertil som dertil, naar Udfragterne vare daarlige, 
været höiere end naar gode Fragter herfra kunde erholdes. Ikke saa ifjor, thi 
ogsaa disse vare lave saavel fra Storbritannien som fra Australien og andre 
Steder. Desuagtet var Tilströmningen af Tonnage rigelig, og er der nu paa 
Veien hertil en ligesaa stor, om ikke större Flaade end der i tidligere Aar 
har været i sigte. 

Blandt de hertil befragtede Skibe ere 3 norske, at läste Kul i Skotland. 
Skotske Kul kommer nu hertil saagodtsom udelukkende i norske Fartöier hvad 
der væsentlig har sin Grund i at de engelske Assuranskompagnier, som Fölge 
af disse Kuls mere end almindelige Tendence til Selvantændelse, og paa Grund 
af de store Tab de have lidt ved Skib og Ladnings Opbrænding paa Reisen 
have sat sine Præmier saa höie, at Indförselen hertil af disse Kul i britiske 
Fartöier er omtrent umuliggjort. De af vore Skibe, som hidtil have bragt disse 
Ladninger, have siden det norske Skib »Scandias» Opbrænding i 1882 — 1 8 8 3 . 
ikke mödt ved noget Uheld, ikke engang hävt Kullene värme, men vore Assu-
raneekompagnier bör være forsigtige, og kuns tillade de af vore Fartöier, som 
ere forsynede med de allerbedste Ventilationsapparater at acceptere disse 
Fragter. 

I Aarets Löb ankom ialt til San Francisco 996 Skibe drægtige tilsammen 
1,265,323 Reg.-Ton, hvoraf 684 Seilskibe drægtige 776,827 Reg.-Ton og 311 
Dampskibe drægtige 488,486 d:o og afgik herfra ialt 927 Skibe drægtige 
1,190,745 Reg.-Ton, hvoraf 615 Seilskibe om 692,330 Reg.-Ton og 311 
Dampskibe om 498,400 d:o. Heri ikke indbefattet Kystfartöier. 

Nedenstaaende Tabel viser Nationalitet saavelsom Antal og Tonnage af den 
samlede Skibafart paa San Francisco, ankomne og afseilede Fartöier sammen-
lagde: 

Handel. Der udförtes söværts i Aarets Löb fra San Francisco Varer til 
et Belöb af Doll. 40,250,000 mod i 1891 Doll. 53,880,000, medens Værdien 
af Importen söværts anslaaes til Doll. 45,600,000 mod Doll. 53,325.000 i 1 8 9 1 . 
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Dette viser en temmelig betydelig Tilbagegang saavel i Export Doll. 1 3 ' / , Mill. 
som i Import Doll. 8,000,000 og er et noksom talende Bevis paa daarlige 
Tider i vor kommercielle Verden. Lave Priser i Storbritannien paa vor Hoved-
exportartikkel Hvede, saavelsom den Omstændighed at Frankrige i Sammenlig-
ning med 1891 tog forholdsvis lidet af denne Vare og liden Sögning efter Træ-
last er nærmest Grundene til Tilbagegangen i vor Export, og maa vel »Me 
Kinley Billen» for Importens Vedkommende basre en væsentlig Del af Skyiden. 

Hvede. Udbyttet af Hvedehösten i California i det forlöbne Aar tör med 
temmelig Accuratesse sættes til 22 Mill. Centals mod 20 Mill. Centals i 1891. 
Den lod saaledes intet tilbage at önske i qvantitativ Henseende, men pecuniært 
bar den neppe bragt Fordel til hverken Avler eller Afskiber. Siden Efter-
spörgsel og lavere og lavere Priser gjorde sig gjældende hele Aaret rundt, ind-
til N:o 1 i December Maaned kunde kjöbes for Doll. 1'30 pr 100 <8 mod 
Doll. l'8 2'/j i Begyndolsen af Aaret, og medens Udförselen i 1891 belöb sig 
til c:a 16,250,000 Centals værd Doll. 25,442,000, afskibedes i 1892 kuns 
c:a 9,763,000 CeDtals værd Doll. 14,255,000, en Forskjel i Kvantitet og Værdi 
af ikke mindre end næsten 6,500,000 Centals og c:a Doll. 11,200,000. At 
en saadan, for en enkelt By's Vedkommende, enorm Tilbagegang i Export af 
en Vare har hävt en skadelig Indflydelse paa al Rörelse her og i især trykket 
Fragtinarkedet kan der vel neppe næres nogen Tvivl om. 

Exporten af Hvedemel viser i Sammenligning med 1891 ogsaa Tilbage
gang om eud i betydelig mindre Grad end Hvede, idet den belöb sig til 
1,115,300 Tdr værd Doll. 4,681,000 mod 1,232,000 Tdr værd Doll. 
5,782,000 i 1891. 

Byg. Denne Kornsort var der i Modsætning til Hvede en temmelig liv
lig Omsætning i, saavel til Lokalforbrug som til Export hele Aaret rundt. Der 
udskibedes ialt 1,327,500 Centala værd Doll. 1,460,000 mod kuns 889,541 
Centals værd Doll. 1,239,000 i 1891. 

Hovedmassen hcraf gik til Storbritannien, og bestod af saakaldet »Brewing 
Barley». Tidligere har den smukke, fyldige »Chevalier Barley» nærmest været 
den, som har været sögt i Udlandet, men synes det, som om den maa vige 
Pladsen for ovennævnte simplere Sort, ialfald saalænge Fragterne ere saa lave 
som nu. Byghöstens hele Udbytte kan sættes til 7,700,000 Centals. »Brewing 
Barley» noteredes i Begyndeisen af Aaret i Doll. 1/171/, pr 100 S , men gik 
stadigt nedad indtil man i December Maaned kunde kjöbe den for 95 Cent. 

Vin. Heraf afsendtes pr Jernbane og söværts ialt c:a 10,830,000 Gallons 
værd Doll. 4,712,000 og af Brandy udförtes der 950,000 Gallons værd Doll. 
1,370,000. 

Rosin- og Frugiaveln her i Staten gaar stadigt fremad. 
For förste Gäng i större Skala sendtes i 1892 frisk Frugt, Ferskener, 

Aprikoser og Pærer herfra til London pr Jernbane og Dampskibe i saakaldte 
»Refrigerator cans». 15 Dage medgik at bringe den til Markedet i London, 
hvor den blev vel modtaget og solgtes til Priser som, om Jernbanekompagnierne 
blöt kunde formaaes at komme lidt ned i sine Fragter, vilde stimulere yder-
ligere Afsendelser, noget der nu arbeides stærkt paa at faa dem til at gjöre. 

I Frugtavlen her i Staten er en hel Del Skandinaver interesserede. Mange 
eier smaa 20 Acres Trakter, hvoraf de synes at ernære sig godt, og en hel 
Del Löskarle finde Beskjæftigelse i Sæsonen hos de större Eiendomsbesiddere. 

Humle. Udbyttet af Humlehösten i dette Distrikt anslaaes til 101,600 
Baller mod 98,500 Baller i 1891. 
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Trælast. Saa nöiagtigt som det efter foreliggende, iaar desværre teinnie-
lig mangelfulde Opgaver kan udfindes, belöb Udhugsten og Opsagningen af saa-
kaldet »Oregon Pine» for Distriktets Vedkommende sig til c:a 2,100 Mill. 
Pod eller næsten 250 Mill. Fod mindre end i 1891 , men som Fölge af Uro-
lighederne i Chili, overfyldte Markeder især i Australien samt i England og 
selvfölgelig liden Bfterspörgsel var der intet andet for Sagværkene at gjöre end 
at indskrænke sin Virksomhed, hvorfor ogsaa, paa faa Undtagelser nær, saa-
godtsom de fleste af disse kuns arbeidede med fra ' /3 '/« Del af sin sæd-
vanlige Styrke. Hele Udförselen belöb sig til era 121 Mill. Fod værd Doll. 
1,485,570 mod 1 3 5 ' / , Mill. Fod værd Doll. 1,885,302 1891 . Priserne paa 
almindelige Dimensioner som i 1891 vare 8 à 9 Doll. kan nu noteres i frá 
7 1/2 til 8 7 2 Doll. pr 1,000 sup. Fod. 

Rödtræ. Udförselen heraf belöb sig till 8,700,000 Fod værd Doll. 
1,553,000. 

Torskefiskeriet i Behringsstrædet, det skotske Hav og ved Choumagin-Öerne. 
hvortil Expeditionerne udrustes her i Byen gav et Udbytte for 1892 af 
1,315,000 Fisk mod 1,220,000 d:o i 1 8 9 1 . 

Laxefiskeriet. Sæsonens Udbytte anslaaes for hele Kystens Vedkommende, 
deri altsaa ogsaa iberegnet Britisk Columbia, til 1,388,597 Kasser. 

Gjennemsnitlig opnaaedes for Alaska-Fisk Doll. 1'05, for Columbia Kiver 
d:o Doll. 1.40 og for Britisk Columbia d:o Doll. l - 2 5 . 

Sælfangsten. Udbyttet heraf belöb sig ialt til kuns c:a 45,000 Skind 
mod 95,000 d:o i 1891 . Priserne var som Fölge af den ringe Fångst be-
tydelig höiere end i 1891 , og betaltes saaledes Doll. 40 for Alaska-Skind 
og Doll. 20 for andre Skind pr Styk. 

Den Omstændighed at der i dette Distrikt produceres næsten Alt, hvad 
De forenede Kongeriger har at exportere, umuliggjör saa omtrent Indförsel 
derfra. 

Smaakvantiteter af Damptran, Bundfisk, Sild og Anchios kommer hertil, 
saaledes i 1892 c:a 100 Tdr Dampmedicin-Tran, der opnaaede en Pris af Doll. 
20 pr Td og c:a 50,000 <8 Rundfisk, som solgles til 6 Cents pr fS. Træ-
masse kom der intet af, da alt hvad der tiltrænges heraf paa denne Kyst nu 
fabrikeres af den i Konsulatets tidligere Raporter onitalte Fabrik i Oregon til 
billigere Priser end det kan indföres for. 

Svensk Jern forbruges her ncppe nu mere end c:a 1,500 Ton af, og af 
svensk Tjære ikke över 500 Tdr Aarlig. Jernet solgtes til gjennemsnitlig 3 
Cent pr & og Tjæren til fra 5 ' / 2 op til 6 Doll. pr Td. En llbetydelighed 
af svenske Fyrstikker saaes i Markedet. 

Sundhedstilstanden i Distriktet har været god, hvorimod Arbeidslösheden 
har været temmelig stor, og maa man paa det bestemteste fraraade andre end 
de, som have Penge nok at kjöbe Land, at soge herud, Tjenestepiger undtagen, 
thi de kan altid faa Beskjæftigelse til höi Lön, 20 à 25 Doll. pr Maaned. 

Af Arvemidler hjemsendtes til Sverige Doll. 12,508-77 
» » » Norge » 1,449'31 

Fra de hertil ankomne Skibe römte 67 Mand og afmönstredes 6 Mand. 
Der paamönstredes igjen 68 Maod. 

Konsulatets Adresse er fremdeles 214 California Str. og Telegramadresse: 
Lund. 

Knud Henry Lund. 
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Dresden den 12 april 1893. 

(Årsberättelse för 1892.)* 

Det förflutna året medförde för handel och industri, icke minst i Sachsen, 
många felslagna förhoppningar, hvartill bidrog i första rummet koleran och 
vidare den oro, som det antisemitiska partiet åstadkom bland de lägre befolk
ningslagren, härutinnan täflande med, om icke öfverträffande de socialistiska 
uppviglarne. Ej heller det extrema partiet inom agrarierna kan frånkännas en 
dryg andel i störandet af det för ett sundt näringslif nödvändiga lugnet genom 
det ideliga förföljandet i pressen af allt kapitalarbete, som icke knöt sig till 
jordbruket. Härtill sällade sig äfven fruktan för nya pålagor i form af ökad 
militärskatt, maltskatt m. na. Först mot slutet af året inträdde en bättre 
stämning, då tecken visade sig till en utjemning af de stridiga förhållandena 
inom landet och utsigterna till en lindring i den på vår industri tryckande 
Mac Kinleybillen vunno i styrka. 

Tearfi7-industrien lyckades, trots den genom nämnda bill försvårade afsätt-
ningen på Nordamerika, dock skapa sig en modus vivendi och uppnådde inom 
några branscher ganska tillfredsställande resultat, under det andra, såsom jute-
väfverierna, hade det svårt på grund af dyra råämnen och vikande pris. 

I glacéhandskar från Annaberg och Altenburg utvidgades affärerna på 
Förenta staterna under sista halfåret, men detta oaktadt stannade den totala 
afsättningen på utlandet vid ett värde af 2 / 4 mill- mark, under det att 1891 
hade att uppvisa en siffra af nära 3 mill. 

För tyska snörmakeri- och närstående artiklar är England vår bästa kund 
och köpte äfven nu ganska mycket, men utförseln var likväl omkr. 6 % under 
förra årets. 

Maskinverkstäderna behöfde icke köpa sitt råmaterial dyrt, i några fall, 
t. ex. i fråga om gammalt jern, var priset t. o. m. lägre än året förut, men 
saluprisen för de färdiga produkterna stodo mycket lågt och utgifterna stego 
på samma gång genom de förbättringar i arbetarncs vilkor, som senare tiders 
socialpolitiska sträfvanden framtvungit. 

Bryggerierna, hvilka mestadels äro stälda på aktier, gjorde goda affärer 
genom billigt och godt råmaterial och god afsättning. Den ifrågasatta högre 
beskattningen af denna handtering sväfvar emellertid botande öfver densamma 
och enligt fackmäns utsago kommer den nya skatten, om den vinner laga kraft, 
att reducera bryggarnes förtjenst till hälften af hvad den nu är. 

Trämassefabrikerna ledo mycket af den ihållande torkan, hvilken beröfvade 
dem nödig drifkraft. Införseln af trämassa fördubblades oekså, under det att 
utförseln gick tillbaka. De fördelar, som de skandinaviska tillverkarne haft, 
torde vara rätt ansenliga, då Sachsen ej på långt när förmått täcka det behof 
som landets storartade pappersindustri kräfver. Beträffande qvaliteten står 
visserligen den nordiska massan i allmänhet tillbaka för den sachsiska, men 
har likväl väsentligt förbättrats på sista tiden, och enskilda fabriker i Skan
dinavien lemna en allt igenom utmärkt vara. Af cellulosa är införseln från 
Norden obetydlig, då den tyska industrien mer än väl kan fylla landets behof. 

* Redogörelsen omfattar icke staden Leipzig. 

Rosencrantz. 
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Nantes. 

(Årsberättelse för 1892.) 

De Förenade rikenas skeppsfart på distriktet var följande: 

Svenska fartyg: 

Norska fartyg: 

Bruttofrakten utgjorde för: 

Inga mönstringsförrättningar egde rum å svenska fartyg. På norska fartyg 
pämönstrades 2 norrmän och 21 utländingar samt afmönstrades 8 norrmän och 
10 utländingar. 

De förenade rikenas sjöfart utvisar ett tillbakagående under de senaste 
fem åren. Sålunda ankommo 

Drägtigheten sjönk under samma tid för 
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Jern. Införseln af svenskt jern utgjorde 8,712 ton, eller mer än dubbelt 
så mycket som året förut. 

Medelpriset pr 100 kg. (oförtulladt) var: 

Hamradt Lancashire, 1 klass, och vergettes frcs 2 1 . — 
Valsadt jern » 19.50 

Trävaror. Häraf infördes, med svenska och norska fartyg, från 

Sverige 4,572 Ptbg-std. sågadt timmer och 
275 » grankubb (för pappersbruken) 

Norge 2,120 » sågad vara och 
1,688 » grankubb. 

Större delen af hit ingående trälast, hvilken i sin helhet kan anslås till 
bortåt 20 ,000 std., ankom i engelska lastångare. 

Trämassa. Från Sverige var importen blott 350 ton, från Norge 1,600 
ton, allt hitfördt med våra fartyg, hvarförutom en dansk ångare med månads
fart på Skien hitförde 2,500 ton. 

Is, hufvudsakligen för fisktransporten från hamnarna i Bretagne, ankom 
till ungefär samma belopp som året förut, eller 1,520 ton, med norska fartyg 
samt 1,000 ton med danska. 

Rogn. Häraf kommo till distriktets fiskarhamnar 34,611 tunnor (mot 
20,000 t:r år 1891) . Franska fartyg hitförde omkr. 1,000 ton. Detaljpriset 
varierade mellan 40 och 53 frcs. Det nu befintliga lagret af denna vara, 
hufvudsakligen i Douarnenez. lär vara bortåt 12,000 t:r. 

Af fiskolja hitkom ett parti om 750 t:r. 

Konsulatets adress är Rue Crébillon n:r 20. 

A. Backman. 

Innehåll: Dresden (sid. 302), London (sid. 209), Montevideo (sid. 291), Nantes 
(sid. 303), San Francisco (sid. 297). 



BERÄTTELSER OM HANDEL OCH SJÖFART. 
Utdrag ur 

årsberättelser från de Förenade rikenas konsuler m. m. 
Årg. 1893. STOCKHOLM, TRYCKT I CENTRAL-TRYCKERIET, 1893. N:o 6. 

Barcelona den 26 april 1893. 

(Årsberättelse för 1892.) 

De Förenade rikenas skeppsfart pä distriktet var följande: 

Svenska fartyg: 

Norska fartyg: 

Den svensk-norska skeppsfarten under 1892 utvisar mot år 1 8 9 1 : 

Ber. om Handel o. Sjöfart. 20 
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De under år 1892 ankomna fartygen voro fördelade på nedanstående 
hamnar: 

Uti föregående uppgifter beräknas antalet af fartygen såsom ett för hvarje 
resa i de olika hamnarna, äfven om samma fartyg derunder besökt flera a f 
hamnarna, men verkstäldes dessa resor af endast: 

Segelfartygen deremot verkstälde hvardera, med undantag af trenne svenska 
och fem norska, endast en resa och besökte endast en hamn i distriktet 

Medeldrägtigheten för hvarje af fartygen var: 

Den stora minskningen i de Förenade rikenas sjöfart på hamnarna i detta 
distrikt under år 1892, jemförd med de tvenne föregående åren, har förnäm
ligast, för hvad som angått ångarne, uppstått i följd deraf att många som 
voro uthyrda i månadsfrakt, för att till Spanien transportera från Frankrike 
tomma fat, styckegods etc. och återvända lastade med vin, till en stor del ej 
funnit denna lönande sysselsättning efter den 31 januari förlidet år, då handels-
traktaten mellan dessa begge länder upphörde att vara gällande. Sedan dess 
har också exporten af vin, äfvensom handelsförbindelserna i allmänhet, i be
tydlig mån aftagit. 
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Segelfartygen utträngas med hvarje år allt mer och mer genom ångarne 
i fraktfart på de spanska Medelhafshamnarna, äfven i fråga om sådana ar
tiklar hvilka förut deri förnämligast transporterades. 

Hamnumgälder, lotspenningar m. m. 

I min vördsamma rapport n:o 29 af den 13 sistlidne september hade jag 
äran uppgifva de i hamnarna af detta distrikt gällande coutumer for lossning 
och lastning, och lår jag nu i fortsättning lemna uppgift på hamnumgälderna 
i dessa hamnar. 

I alla hamnarna erläggas följande officiella afgifter: 

Lossningsafgift (Impuesto de descarga). Fartyg, såväl spanska som ut
ländska, kommande från hamnar i Europa, från de i Asien och Afrika vid 
Medelhafvet, och i Afrika vid Atlantiska Oceanen till Cap Mogador, peseta l'2r> 
för hvarje metrisk ton (1,000 kg.) varor som utlossas. 

Fartyg kommande från andra utländska hamnar än de förut uppräknade, 
erlägga pesetas 2'5 0 för hvarje metrisk ton varor som utlossas. 

En ms furuvirke anses väga 657 kg. och en m3 gran 498 kg. 
Härifrån undantagas de som utlossa stenkol och eokes, hvilka erlägga en

dast peseta 0'2 5 för hvarje metrisk ton. 
Kustfarten är tillåten endast i inhemska fartyg, med undantag af trans

porten från en spansk hamn till en annan af passagerarnes reseeffekter, malmer, 
cement, byggnadsvirke, naturliga och artificiella gödningsämnen samt inhemska 
stenkol. Lossningsafgiften i kustfarten är peseta 0'75 för utlossad metrisk ton. 
För hvarje passagerare, som landsättes, erlägges respektive peseta 0"7 5 och 1 2 5 , 
samt i kustfarten peseta 0 '50. 

Lastningsafgift (Impuesto de carga). Fartyg, såväl spanska som utländska, 
hvilka intaga last för omhandlade hamnar i Europa e t c , erlägga peseta 1 för 
hvarje metrisk ton varor som inlastas. De som intaga last för öfriga utländska 
hamnar, erlägga pesetas 2 för hvarje metrisk ton. 

Fartyg, som inlasta salt med destination till utlandet, äro befriade frän 
lastningsafgift dera. Do som inlasta stenkol och jernmalm och cokes för ut
landet, erlägga endast peseta 0 '25 , samt vid kustfart af stenkol och jernmalm 
endast peseta 0"10 för metrisk ton. 

Fritagna från lastningsafgift äro proviant och skeppsförnödenheter, hvilka 
intagas. Likaledes äro fritagna från lossnings- och lastningsafgift de fartyg, 
hvilka anlöpa för nödtvång och utlossa samt sedermera åter intaga lasten. 

För hvarje passagerare som inskeppas, erlägges respektive pesetas 1 och 2. 
samt vid kustfart peseta 0 '50. 

Karantänsafgifter. Såväl i karantänsanstalterna som vid observations-
karantän i de dertill bemyndigade hamnarna, erlägges för hvarje dygn peseta 
0.06 1/4 c. Pr netto ton af fartygets drägtighet, enligt Ciscars metod, af m3 
1,518, hvartill enligt mätebrefvet tontalet reduceras. 

Umgälderna i hvarje af hamnarna äro: 

Barcelona. 
Afgift för hamnbyggnaden pesetas 2 för hvarje metrisk ton varor soai 

utlossas. 

Lotsafgift: 
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samt dessutom 5 pesetas för lotsbåten. Denna afgift är obligatorisk och er
lägges såväl vid ingående som vid utgående. 

Förtöjningsafgift: 

Dessa afgifter erläggas med dubbelt belopp, när lotsning och förtöjning 
verkställas nattetid. 

N:o 1. Hamnumgälders räkning för en ångare af 1,200 ton, inkommen 
med stenkol och afgången i barlast: 

N:o 2. Hamnumgälders räkning för ett segelfartyg af 956 ton, inkommet 
med 400 S:t Ptbg-std plankor från Östersjön och afgånget i barlast: 
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N:o 3. Hamnumgälders räkning för en ångare af 400 ton, inkommen 
med restladdning af 150,000 kg. klippfisk och afgången med vinlast till euro
peisk hamn: 

Tarragona. 

Afgift för hamnbyggnaden peseta 1 2 5 för hvarje metrisk ton varor som 
utlossas eller inlastas. 

Lotsafgift: 
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Denna afgift är obligatorisk och erlägges såväl vid ingående som vid ut
gående. Ångare, som begagna sin ångmaskin vid ingående eller utgående, er
lägga 25 % mindre i lotsafgift än den uppgifna. 

Förtöjningsafgift: 

Dessutom för båten 5 pesetas. Dessa afgifter erläggas med dubbelt belopp, 
när lotsning och förtöjning verkställas nattetid. 

N:o 1. Hamnumgälders räkning för en ångare af 1,000 ton, inkommen 
med gpanmål och afgången med last till europeisk hamn: 

N:o 2. Hamnumgälders räkning för ett segelfartyg af 500 ton, inkommet 
med petroleum från Nordamerika och afgånget i barlast: 
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Valencia. 

Afgiften för hamnbyggnaden belastas å varorna som utlossas och erlägges 
af lastemottagarne. 

Lotsafgift: 

Denna afgift är obligatorisk och erlägges såväl vid ingående som vid ut
gående. 

Förtöjningsafgift: 

Segelfartygen erlägga dessutom, när de äro af större drägtighet än 200 
ton, en peseta för hvarje 100 ton. Likaledes erlägges 5 pesetas för lotsbåten. 
Dessa afgifter äro dubbla, när operationerna verkställas nattetid. 

N:o 1. Hamnumgälders räkning för en ångare af 700 ton, inkommen 
med styckegodslast och afgången med frukt för europeisk hamn: 
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N:o 2. Hamnumgälders räkning för ett segelfartyg af 600 ton, inkommet 
med planklast frän Östersjön och afgånget i barlast: 

Denia. 

Ingen afgift erlägges under namn af »hamnbyggnad». 

Lotsafgift: 

Fortöjningsafgift: 

Större fartyg kunna ej inkomma i hamnen. Om de äro 15 fot eller mera. 
djupgående, måste de ligga till ankars på redden. Om ankarplatsen ombytes, 
erlägges pesetas 17.50, äfven om lots ej begagnas. 

N:o 1. Hamnumgälders räkning för en ångare af 600 ton, ankommen 
med en del transitlast, för att på redden komplettera densamma för europeisk 
hamn: 
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N:o 2. Hamnumgälders räkning för ett segelfartyg af 400 ton, ankommet 
med planklast från Östersjön, som utlossats i hamnen, och afgånget i barlast: 

Alicante. 

Afgift för hamnbyggnaden 25 % af lossningsafgiften. 

Lotsafgift: 

Förtöjningsafgift: 

Lotsbåten pesetas 7.50. Dessa afgifter äro obligatoriska vid in- och ut
gående samt erläggas dubbla nattetid. 

N:o 1. Hamnumgälders räkning för en ångare af 450 ton, inkommen med 
styckegods och afgängen med vinlast för europeisk hamu: 
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N:o 2. Hamnumgälders räkning för ett segelfartyg af 500 ton, inkommet 
från Nordamerika med last och afgånget i barlast: 
Lotsafgift, inkommande på redden, derefter i hamnen och ut-

Torrevieja. 

Lotsafgift, inkommande och utgående, obligatorisk: 

Som det är en öppen redd, erlägges ingen afgift for förtöjning eller för 
hamnbyggnad. 

Hamnumgälders räkning för ett segelfartyg af 400 ton, ankommet med 
planklast från Östersjön och afgånget med salt: 
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Cartagena. 

Afgift för hamnbyggnaden 25 % af lossningsafgiften för staten och samma 
lelopp till lokaladoiinistrationen, med undantag af stenkol, hvarför endast er
lägges lokalafgiften. 

Lotsafgift: 

Förtöjningsafgift: 

Dessa afgifter äro obligatoriska vid in- och utgående och erläggas dubbla 
nattetid. 

N:o 1. Hamnumgälders räkning för en ångare af 600 ton, inkommen 
med stenkol och afgången med jernmalm till europeisk hamn: 

N:o 2. Hamnumgälders räkning för ett segelfartyg af 520 ton, inkommet 
med trälast från Nordamerika och afgånget i barlast: 
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Almeria. 

Afgift för hamnbyggnaden är 50 % af lossnings- och 50 % af lastnings-
afgiften till staten. 

Lotsafgift: 

Förtöjningsafgift: 

Ångfartyg, hvilka använda ångmaskin vid in- och utgående, erlägga endast 
2/3 af den uppgifna lotsafgiften. Dessa afgifter äro obligatoriska och erläggas 
dubbla nattetid. 

N:o 1. Hamnumgälders räkning för en ångare af 600 ton, inkommen 
från europeisk hamn med 800 ton last och afgången till Amerika med 1,000 
ton last: 
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N:o 2. Hamnumgälders räkning för ett segelfartyg af 400 ton, inkommet 
i barlast och afgänget med 600 ton bly och spartogräs till europeisk hamn: 

Malaga. 

Afgift för hamnbyggnad. För lossning eller lastning af varor kommande 
från eller bestämda till europeiska hamnar peseta 0 '575 pr 1,000 kg., och från 
och till andra hamnar peseta 0'688 pr 1,000 kg. 

Lotsafgift, inkommande: 

N:o 1. Hamnumgälders räkning för en ångare af 400 ton, ankommen 
med last och afgången med last till och från europeiska hamnar: 
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N;o 2. Hamnumgälders räkning för ett segelfartyg af 430 ton, ankommet 
med trälast från Nordamerika och afgånget i barlast: 

Palma. 

Afgift för hamnbyggnaden är för lossning eller lastning af varor från eller 
till europeiska hamnar 0'50 p:ta pr 1,000 kg. Samma afgift från eller till 
andra hamnar är 1 p:ta pr 1.000 kg. 

Lotsaigift, såväl vid inkommande som vid utgående: 

Förtöjningsafgift: 

Dessa afgifter äro obligatoriska och erläggas dubbla nattetid. 

Hamnumgälders räkning för en ångare af 350 ton, ankommen med last 
och afgängen med last från och till europeisk hamn: 
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Mahon. 

För hamnbyggnad erlägges ingen afgift. 

Lotsafgift, ingående: 

Lotsafgift, utgående: 20 % mindre. 

Ångare af mindre än 500 hästkrafter, hvilka använda sin ångmaskin vid 
in- och utgående, erlägga 33 1/3 % mindre. Förtöjningsafgiften är hälften af 
lotsafgiften. 

Dessa afgifter äro obligatoriska och erläggas dubbla nattetid. 

Hamnumgälders räkning för en ångare af 500 ton, ankommen med sten
kolslast och afgången i barlast: 

Den förnämsta sysselsättning som de svenska fartygen funnit, och dervid 
betingade frakter, hafva varit: 

Vid importen: 

2 ångare uthyrda i månadsfrakt, under senare delen af året, för resor 
mellan franska och spanska hamnar; 

7 ångare och 9 segelfartyg, från svenska och finska hamnar med plankor, 
till en medelfrakt af 65 pesetas pr S:t Ptbg-std; 

15 ångare från England med stenkol, till en medelfrakt af 10 sh. pr ton; 
11 ångare från Havre, Rouen och Bordeaux med styckegods, tomma fat 

e tc , befraktade största deleu pr rus för resan. 

Vid exporten: 

Förutom omnämnda 2 ångare uthyrda i månadsfrakt, 16 ångare med vin 
till Havre, Rouen och Bordeaux, före januari månads utgång, pr rus för resan: 

20 ångare med vin till desamma hamnarna under de sista månaderna, 
likaledes till frakt pr rus ; 

22 ångare med frukt, blymalm etc. till England från åtskilliga af ham
narna, till frakt pr rus; 

4 ångare med smärre partier frukt för Sverige, till frakt af 35 sh. p r 
ton till Göteborg och 40 sh. till Stockholm; 
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8 segelfartyg med salt till Sverige och 1 till Norge, till medelfrakt af 
7 5 öre pr hktl. till Göteborg och 85 öre till Östersjöhamnar. 

Den förnämsta sysselsättningen som de norska fartygen funnit, och dervid 
betingade frakter, hafva var i t : 

Vid importen: 

52 ångare från Bergen, Christiansund och Aalesund, att utlossa i åtskil
liga hamnar partier klippfisk, till en medelfrakt af pesetas 2'2 5 pr 54 kg.; 

1 ångare och 1 segelfartyg från Fredriksstad och Trondhjem med plankor, 
till frakt af 60 pesetas pr S:t Ptbg-std; 

9 ångare och 5 segelfartyg från svenska Ostersjöhamnar och Finland med 
plankor, till en medelfrakt af 65 pesetas pr S:t Ptbg-std; 

5 segelfartyg från Nordamerika med plankor, till en medelfrakt af 50 sh. 
pr S:t Ptbg-std; 

4 segelfartyg från d:o med petroleum, till en medelfrakt af 2 ' / 1 0 cents 
pr gallon; 

1 segelfartyg från d:o med harpix, till frakt af 3 sh. pr tunna; 
1 segelfartyg från Sydney med gaskol, till frakt af 20 sh. pr ton; 
1 d:o från New Foundland med klippfisk, till frakt af 2 sh. pr eng. q®. 
7 ångare uthyrda i månadsfrakt under senare delen af året, för resor 

mellan franska och spanska hamnar; 
18 ångare från Svarta hafvet med hvete, till en medelfrakt af 15 francs 

pr ton; 
23 ångare från England med stenkol, till en medelfrakt af 10 sh. 6 d. 

pr ton. 
Vid exporten: 

2 ångare och 5 segelfartyg från Torrevieja till Christiania med salt, till 
en medelfrakt af 95 öre pr 140 li ter; 

2 segelfartyg från d:o till svenska Ostersjöhamnar, och 1 d:o till Hel
singör för order med 3,700 metr. qffi salt, till en medelfrakt af 85 öre pr hktl . ; 

112 ångare med vin till franska hamnar, bland hvilka 15 befraktade i 
månadsfrakt är 1891 , men hvilken befraktning upphörde den 31 januari 1892 , 
och 7 befraktade på samma sätt under de trenne sista månaderna år 1892. 
Större delen af de öfriga blefvo befraktade pr rus och resten till en medel-
frakt af francs 16 pr 1,000 liter till Cette och 28 fränes pr 1,000 liter till 
Rouen; 

35 ångare med frukt till England, hvaraf största delen befraktade pr rus, 
och de öfriga till en medelfrakt af 1 sh. 6 d. pr säck hasselnötter från Tar-
ragona, och 25 sh. pr ton frukt från Valencia. Dessa ångare intogo till bar
last bly, jern- och blymalmer, till en medelfrakt af 6 sh. pr ton. 

Af segelfartygen, förutom omhandlade 8 med salt, har endast ett intagit 
lastfyllnad af vin och styckegods i Tarragona och i Malaga för Guayaquil, be
fraktade pr rus i Marseille. 

Frakterna för klippfisk från Norge och för trävaror från Ostersjöhamnarna 
hafva fortfarande stipulerats i pesetas, oaktadt det mindre värde som detta 
myntslag representerar, jemfördt med francs, genom att vexelkurserna å Frank
rike fluktuerat under år 1892 mellan 113 och 120 pesetas för 100 francs. 
För stenkol från Cardiff och Newcastle i sh., men betalbara till en bestämd 
kurs af 52 d. pr 5 pesetas (p:tas 23'0771() pr £) från förstnämnda hamn, 
och af 48 d. pr 5 pesetas (p:tas 25 pr £ ) från den sista, oaktadt att vexel
kurserna å London fluktuerat mellan pesetas 28 och 30 pr £. 
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Import. Till hufvudstationen och hamnarna i distriktet importerades af 
allt slags ordinärt trävirke: 

I alla Spaniens tullkamrar tullbehandlades under: 

Som de officiella statistiska uppgifterna för år 1892 ännu ej kungjorts, 
kan jag endast redogöra för åren 1890 och 1 8 9 1 , under hvilka denna import 
verkstäldes från följande länder: 

hvaraf till Barcelona distrikt kbm. 260,918 är 1891 och kbm. 804.239 år 1890. 

Såsom synes af föregående uppgifter, nedgick importen från Sverige till 
hamnarna i distriktet under år 1892 med kbm. 20,400 och från Norge med 
kbm. 800 jemförd med det föregående året, men deremot ökades den frän 
Finland med kbm. 9,900, hvilket kan tillskrifvas omständigheten, att virket från 
Finland var genom traktat försäkradt, till och med den 30 juni 1892, tull-
umgälder till endast 2 pesetas pr kbm., medan traktaten med de Förenade rikena 
upphörde den 1 februari. Under fruktan att, om traktaterna ej förlängdes, nöd
gas erlägga de nya umgälderna, förhöjda till pesetas 6 eller 5, skyndade impor
törerna att kontraktera från Finland betydliga qvantiteter plankor och bräder, un
der förbehåll att de skulle ankomma till spansk hamn före juni månads utgång. 

Under samma förbehåll, att de skulle ankomma före januari månads ut 
gång, kontrakterades från Norge 2,500 kbm. hyflade och späntade, för lådor 
skurna granbrädor, enär förhöjningen i umgälderna derå var från 2 till 9 pe
setas pr kbm. Deremot verkstäldes ej ringaste import af färdiggjorda dörrar, 
jalusier etc., oaktadt umgälderna derå förhöjdes från 2 pesetas pr kbm. till 
pesetas 31.20 eller 24 pr 100 kg. 

Till hela Spanien importerades år 1892 kbm. 88,179 trävirke mindre än 
under år 1891 . Med de stora behållningar, som deraf finnas i de flesta ham
narna, är att frukta en ytterligare minskning i importen under innevarande år. 

Ber. om Handel o. Sjöfart. 21 
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Importen från de Förenade rikena af stångjern, stål, hästskosöm, nitnaglar, 
trämassa, papp och papper verkstäldes äfven under år 1892 till största delen» 
indirekt öfver andra utländska hamnar, och som de statistiska uppgifterna an
gående hvilka qvantiteter deraf som voro af svensk eller norsk tillverkning 
ännu ej kungjorts, och såsom i de från tullkamrarne emottagna uppgifter län
derna äro förvexlade, är ej möjligt för närvarande kunna detaljera qvantiteterna 
som deraf importerats sistlidna året. 

Enligt de sista officiella statistiska uppgifter som kungjorts tullbehandlades-
i Spanien: 

Af smältstycken (tochos) importerades ej heller från Sverige eller Norge 
något parti. Tullumgälderna dera hafva nu förhöjts från pesetas 3'5 0 till pe-
setas 6 enligt l:sta och pesetas 5 enligt 2:dra kolumnen af taxan pr 100 kg. 

Sedan traktaten med de Förenade rikena utlöpte, upphörde importen af 
sprit från dessa länder. Under januari månad utgjorde den 5,000 hktl. 

Af klippfisk importerades till hamnarna i distriktet: 

I alla Spaniens tullkamrar tullbehandlades under: 

Den i Frankrike beredda klippfisken har lidit en stor minskning i för
brukningen, och uppgå de med jernbanan från Nordspanien ankomna partier till 
endast omkring 30,000 kg. 

Sedan den isländska fisken kom i åtnjutande af tullumgälderna enligt 2:dra 
kolumnen af taxan (pesetas 24 pr 100 kg.), började ångarne medföra från 
Bergen, i förening med den norska, smärre partier deraf för Barcelona och 
Tarragona. Ofver den vårdslösa beredningen af en del af den ankomna norska 
fisken af sista årets fångst har fortfarande klagan framstälts, synnerligast under 
de sista månaderna. 
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Förutom de redan uppgifna artiklarne hafva till Spanien importerats föl
jande, hvilka kunna anses af mera eller mindre intresse för svenska och norska 
sjöfarten och handeln: 

Värdet af alla till Spanien importerade varor belöpte: 

Export. I likhet med föregående är har exporten från detta distrikt med 
direkt bestämmelse för Sverige eller Norge inskränkt sig till följande artiklar: 

Från Barcelona och Tarragona endast 200 säckar fjäder för Christiansund. 
Från Denia 11,000 q® russin för Sverige. Från Torrevieja 5,850 metr. ton 
salt för Göteborg och svenska Ostersjöhamnar, 5,448 metr. ton salt för Chri-
stiania och 1,390 ton salt för Drammen. Från Malaga 4,400 kg. anis, 19,300 
kg. apelsinskal, 35,400 kg. russin, 250 arr. vin, 960 arr. olivolja, 150 fjer-
dingar vindrufvor, smärre qvantiteter citroner, fikon, mandlar, valnötter för 
Sverige; 380 arr. vin och 353 arr. russin för Norge. 

Angående de partier, som dessutom hafva kunnat afsändas till de Förenade 
rikena, men indirekt pr transit öfver utländsk hamn, har uppgift icke kunnat 
erhållas, emedan i tullkamrarne de antecknas såsom exporterade till den hamn, 
för hvilken fartyget utklarerar. 

Värdet af exporten från Spanien till samtliga länder var : 
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Följande förordningar angående handel oeh sjöfart, af intresse för de För
enade rikena, hafva utfärdats sedan konsulatets rapport den 25 april 1892, 
nämligen: 

Den 28 maj 1892 ett kongl. dekret, hvarigenom, till följd af afslutad 
öfverenskommelse mellan Spanien och Frankrike, tillerkännas såväl i Spanien 
som i Cuba och Puerto Rico de franska och i Frankrike de spanska produk
terna tullbehandling efter 2:dra kolumnen af de respektiva nya allmänna tull
taxorna. 

Den 29 juni samma år en kongl. order, hvarigenom tillerkännes Sveriges 
och Norges produkter tullbehandling efter 2:dra kolumnen i tulltaxan af den 
31 december 1 8 9 1 , äfvensom följande länders, nämligen: Annam, Tyskland, 
Argentinska Republiken, Österrike-Ungern, Belgien, Bolivia, Chile, Kina, Co
lumbia, Costa Rica, Ecuador, Frankrike, Storbritannien, Guatemala, Italien, Ha-
wai-öarna, Japan, Marokko, Mexiko, Nicaragua, Nederländerna, Paraguay, Per
sien, Peru, San Salvador, Siarn, Schweiz, Uruguay och Venezuela, såvida va
rorna åtföljas af behörigt ursprungsbevis. 

Genom en annan kongl. order af den 30 juni tillerkännas Sveriges och 
Norges produkter å öarna Cuba och Puerto Rico tullbebandling efter 2:dra 
kolumnen af de respektiva tulltaxorna och i Philippinska öarna den behandling 
de då åtnjöto. 

I budgetlagen af den 30 juni förklaras tillverkningen och försäljningen af 
tändstickor såsom statens monopol och förbjudes införseln deraf. 

Den 1 juli utfärdades en kongl. order, hvarigenom tilldelas Rysslands och 
Finlands produkter tullbehandling enligt 2:dra kolumnen af tulltaxan. 

Den 17 jul i . kungjordes lagen af föregående dagen, hvarigenom införsels-
tullumgälderna för klipp- och stockfisk, enligt 2:dra kolumnen i tulltaxan af 
den 31 december 1 8 9 1 , nedsattes från 30 till 18 pesetas pr 100 kg., be
löpande således med transitorisk afgift, enligt lagen af den 21 juli 1876, och 
konsumtionsafgifl, enligt lagen af den 11 juli 1877 , inalles pesetas 24 pr 100 
kg., likväl blott produkt från gynnade nationer, hvilket måste styrkas genom 
ursprungsbevis. 

Genom kongl. order af den 29 september tilldelas Portugals och Stor
britanniens besittningars produkter tullbehandling enligt 2:dra kolumnen af taxan. 

Genom en annan af den 1 december tillerkännas Danmarks produkter från 
och med den 10 samma månad tullbehandling i Spanien och öarne Cuba och 
Puerto Rico enligt 2:dra kolumnen i de respektiva tulltaxorna, äfvensom dess 
fartyg behandlingen såsom den mest gynnade europeiska nation, såväl i Spanien 
som i dess transatlantiska besittningar. 

Den 26 november utfärdades ett kongl. dekret, hvarigenom fastställes, för
utom den genom lagen af den 21 juni 1889 bestämda konsumtionsafgiften å 
sprithaltiga varor, en ny speeiel afgift, kallad »Impuesto especial sobre el al-
cohol», och reglementet för dess tillämpning fråu och med den 15 december, 
för hvarje procent alkoholhalt vid -f- 15° C. och pr hktl. å i landet tillverkade 
eller från utlandet och de spanska transatlantiska besittningarna importerade: 
1:o. Sprit eller bränvin erhållet genom destillation af vin eller 

residuum af vindrufvor peseta 0'25 
2:o. Industriel sprit eller bränvin importeradt från utlandet och den 

som tillverkas i landet » 1 — 
(Med industriel sprit eller bränvin förstås all den som till
verkats af andra ämnen än vindrufvor eller draf deraf). 

3:o. Bränvin, produkt af de spanska transatlantiska provinserna 
och besittningarna, importeradt direkt, till 60° » 0.60 
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4:o. Bränvin, produkt af de spanska transatlantiska provinserna 
och besittningarna, importeradt direkt, öfver 60°, för hvarje 
öfverstigande grad peseta 0'85 

5:o. Likörer och öfriga sprithaltiga dricksvaror, producerade i och 
kommande frän berörda länder » 1.— 

6:o. Utländska viner af högre alkoholhalt än 15°, för hvarje öf
verstigande grad J> 1 .— 

Denna speciella afgift erlägges vid importen i tullkamrarne. 

Från svenska fartyg hafva anmälts endast 1 och från norska 2 rymningar 
under förlidna året. 

Såsom följd af de höga vexelkurserna på utlandet hafva inga sjömans
anvisningar, hvarken på Sverige eller Norge, utstälts år 1892. 

Vexelkurserna i Barcelona hafva fluktuerat sedan den 1 april 1892 å: 

London, sigt pr £: 

och å Paris, sigt pr 100 francs: 

Diskonten har varit och är fortfarande 4 1/2 till 5 % pr anno. 
Helsotillståndet är fullkomligt tillfredsställande i alla Spaniens hamnar. 

C. A. Dahlander. 
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Genua den 15 april 1893. 

(Årsberättelse för 1892.) 

De forenede Rigers Skibsfart paa Distriktet var som fölger: 

Svenske Fartöier: 

Norske Fartöier: 

Optjent Bruttofragt var for: 

Hvad særligt vor Dampskibsfart paa Genua* angaar, opviser denne siden 
1886 fölgende Ziffre: 

De Befragtninger, som vore Dampskibe i 1892 havde paa Genua, vare 
fölgende: 

Fragt af gamle Jernbaneskinner fra Sverige til Genua. Höieste Fragt, 
som opnaaedes herfor i 1892, var 10 Sh. 9 D. pr 1,015 Kg., medens laveste 
Fragt var 8 Sh. 9 D., altsaa en yderligere Nedgång fra 1 8 9 1 , da der opnaaedes 
fra 11 Sh. til 11 Sh. 6 D. I 1890 var disse Fragter oppe i 16 Sh. pr Ton. 

* Vicekonsuhtationeme satte ud af Betragtning. 
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For Flanker fra Sverige med Dampskib erlagdes en Fragt af 56 til 62 
Frcs pr Standard for Last under Dæk og 3 7 — 3 8 Frcs for Dækslast. 

Fiskefragier fra Norge. Disse have saagodtsoni udelukkende været be-
stemte i rund Sum for de hele her udlossede Partier, og da disse som oftest 
have bestaaet af saavel Rundfisk som af Klipfisk og tildels ogsaa andre Varer, 
läder Raten pr Vog sig vanskelig beregne. Det synes dog, som om ogsaa disse 
Fragter i 1892 ere gaaede noget nedad, idet der, saavidt kan sees af de i 
rund Sum beregnede Fragter, gjennemsnitsvis aleno har været betalt Frcs 1'08 
pr Vog Rundfisk fra Bergen, inedens det i 1891 dreiede sig om Frcs 1'10— 
1'40 pr Vog. For Rundfiskfragt fra Hammerfest og Tromsö have Fragterne 
varieret temmelig stærkt, nemlig fra Frcs 1"38 til Frcs 1'80 pr Vog. 

Kulfragter fra England. Disse Fragter, der i det foregaaende Aar havde 
l idt en betydelig Nedgång, have heller ikke i 1892 formaaet at hæve sig. De 
stode i Almindelighed mellem 7 og 8 Sh. pr Ton (en enkelt var oppe i 8 
Sh. 9 D.), men vare ogsaa af og til lavere. I November Maaned ankom der 
saaledes to Dampskibe, der alene havde opnaaet hcnholdsvis 5 Sh. 9 D. og 5 
Sh. 10 D. De kulbefragtede Dampskibe havde en Drsegtighed fra 1,000 til 
1,600 Reg.-Ton. Et enkelt var af betydelig mindre Tonnage, nemlig alene 
4 6 3 Reg.-Ton. 

Kornfragterne fra det sorte Hav. Denne Fart har siden Misvæxten i 
1891 ligget betydeligt nede, og der har saaledes kun været anbragt faa Far-
töier deri. I Aarets Löb betaltes fra Berdiansk 12 til 16 Frcs pr 1,015 Kg., 
fra Taganrog 15 Frcs, fra Sebastopol 14 '25 , fra Galatz 11 Frcs, fra Braila 
10 Frcs og i Slutningen af Aaret 16 Fres. 

Sukkerfragter fra tydske Ostersöhavne 13 Sh. — 1 4 Sh. 6 D. og fra 
Tréport 12 Frcs pr 1,015 Kg. 

Risfragt fra Rangoon 35 Sh. pr 1,015 Kg. 
De maanedsbefragtede Dampskibe (2 svenske og 6 norske), der i længere 

Tidsrum af Aaret 1892 have underholdt Fart mellem Italienske Havne og 
tildels andre Steder i Middelhavet, og som væsentlig vare lastede med Vin, 
Frugt, Olie og Stykgods, vare betalte med 5,700 Frcs op til 8,350 Frcs pr 
Maaned. Rederierne levere Fartöierne i fuld Stånd og betale Mandskabernes 
Hyre, medens Befragterne afholde alle andre Udgifter. Kul og Havneafgifter 
iberegnet. Disse Dampskibes Störrelse varierede fra 300 til 600 Reg. Ton. 

Af Fragter for Seilskibe kan nævnes: 

Ogsaa i 1892 har det vist sig yderst vanskeligt at erholde Udfragler fra 
Genua, idet Udförselen her fra Pladsen har liden Betydning i Forhold til den 
store Import. Med Undtagelse af dem, der vare maanedsbefragtede, afgik der-
for alle vore Dampskibe herfra i Ballast, væsentlig til fjernere Steder. Fiske-
Dampskibene gaa i Almindelighed, efter endt Udlosuing af sin Last i de ita-
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lienske Indförselshavne, til Sicilien for derfra at medtage Salt til Hjerustedet-
Af vore Seilskibe opnaaede alene ét en antagelig Fragt herfra, nemlig Marmor 
og Stykgods til Brasilien (25,000 Lire for 600 Ton). 

De Afgifter, som Skibsfarten er underkastet hersteds, ere i det Væsent-
lige fölgende: 

Havneafgifter: 

Naar Havneafgift er erlagt i éa italiensk Havn, kan vedkommende Fartöi 
frit anlöbe andre italienske Steder uden Erlæggelse af ny Afgift i et Tidsrum 
af 30 Dage. E t Fartöi, som alene losser Varer, hvis samlede Vsegt udgjör 
en Tiendedel eller derunder af dets Tonnage, betaler kun en Fjerdedel af den 
almindelige Havneafgift. Samtlige disse Afgifter tilfalde Staten, der er Eier 
af HavneDe. Hverken af Fartöier eller Varer er der nogen kommunal Afgift 
at erlægge til Bcstridelse af det lokale Havnevæsen, Brygge-Anlæg o. desl. 

Lodspengene udgjffr: For Fartöier, der stikke indtil 3 Meter dybt, fast 
Taxt 35 Lire om Dagen og 40 Lire om Natten, for dyberegaaende Fartöier 
dertil for hver Meter derover 20 Lire om Dagen og 21 Lire om Natten. For 
Tjeneste över 12 Timer 5 Fres pr Dag. Til den Lods, der förer et Fartöi 
ud af Havnen, betales Halvdelen af de ovenfor anförte, for Indlöbet bestemte 
Taxter. Der paahviler ikke de hertil ankommende Fartöier Lodspligt. 

Ballast koster: almindelig Grusballast Lire 2'26 pr Ton; Stenballast 3 à 
4 Lire pr Ton. 

Vand koster: fra Vandbaadene 4 Lire pr 1,000 Liter ; fra Vandledningen 
1 Lira pr 1,000 Liter. 

Vagthold mod Ildsvaade: 3 Lire pr Nat. 
Fortöiningsafgifter vil for et Dampskib paa c:a 1,000 Reg.-Ton dreie sig 

om 50 Lire. 
Til Oversigt över Fartöiers almindeligste Udgifter hersteds hidsættes exem

pelvis endel Beregninger över saadanne, heri ikke indbefattet Konsulatafgift, 
Post- og Telegrafporto og lignende: 

A. E t Dampskib paa henved 1,200 Beg.-Ton, ankommet hertil med Kul-
ladning fra England og afgaaet i Ballast: 
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B. Et Dampskib paa noget över 300 Reg.-Ton, ankommet hertil med 
Fiskeladning fra Bergen og afgaaet med Restladning: 

C. En Bark paa henved 400 Reg.-Ton, ankommen til Genua med Ladning 
af Farvetræ fra Vest-Indien og afgaaet i Ballast; 

D. En Skonnert paa henved 100 Reg.-Ton, ankommen med Fiskeladning 
fra Labrador og afgaaet i Ballast: 

* Stipuleret i Certepartiet. 
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Ved Afsluttelsen af de nye Handelstraktater med Tydskland, Österrige-
Ungarn og Schweiz betegner Aaret 1892 et Mærkepunkt i Italiens Handels
politiks Udvikling, under hvis Hovedtendents — forsigtig Beskyttelse af visse 
italienske Produkter og Industrigrene med tilsvarende Indrömmelser ligeoverfor 
udenlandske Frembringelser — der vsesentlig er givet Toldnedsættelser paa saa-
danne Felter, hvor et allerede produktionsdygtigt indenlandsk Arbeide ikke 
længere har nogen Konkurrence at befrygte, eller hvor Landets Forbrug i det 
hele maa være anvist udenlandske Kilder. 

Med Hensyn til De forenede Rigers Indförsel i Italien, der gjennem be-
staaende Mestbegunstigelsestraktat ogsaa vil have sin Fordel af de gjennem 
nysnævnte Konventioner indförte Forandrioger, er det antageligt, at vor Im
port i det store og hele taget vil være anvist til de tre större Artikler, som 
med forskjellige Svingninger altid har hävt sin Pläds paa det italienske Mar
ked, nemlig Jern, Trævarer og törrede Fiskevarer. 

Jern og Staal. Med Sikkerhed at angive Indförselen af Svenskt Je rn og 
Staal hersteds er meget vanskeligt, da alene gamle Jernbaneskinner og. endel 
Hesteskosöm er kommet i svenske _og norske Fartöier, medens vore Metal-
Varer forövrigt indföres i fremmede Skibe. I Toldvæsenets Liste opföres Va-
rens Oprindelse efter det Flag, under hvilket den er ankommen, og det svenske 
J e rn vil saaledes for den væsentligste Del i Statistiken være indbefattet i de 
Ziffre, som angive den engelske og tydske Import. Efter indgaaende Under-
sögelse af de i merkantile Blade indeholdte Manifester og efter Konference 
med forskjellige Dampskibs-Expeditörer tror imidlertid Generalkonsulatet at 
kunne ansætte Indförselen af svensk Vare i 1892 til 1,620,000 Kg. Je rn og 
626 ,000 Kg. Staal eller tilsammen 2,246,000 Kg., imod i 

Grundpriserne for de forskjellige Sorter Jern har, sammenlignet med de 
foregaaende Aar, været noteret saaledes: 

alt pr 100 Kg. c. i. f. Genua. 

Agenter i J e r n : John Arfwedson; Varvelli, Justin & Rasche; J . G. 
Zilliken; Hermann Braun; Ingeniör Giuseppe Poggi; Gio-Batta Valle, samtlige 
i Genua; Luigi Viglione, Sampierdarena. 

Af brugte Jernbaneskinner og andet gammelt Jern som Materiale for 
Stöberier er i 1892 fra Sverige til Genua i 2 svenske, 2 norske og 1 tydsk 
Damper indfört tilsammen 5,421 Ton 
og til Savona med et norsk Dampskib ligeledes fra Sverige 1,208 » 

Tilsammen 6,629 Tou 
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I foregaaende Aar var fra Sverige af denne Artikel indfört 6,400 Ton. 
Ogsaa Priserne paa gamle Jernbaneskinner hersteds ere faldne, undtagen for-
saavidt angaar Staalskinner, der paa Grund af en större Forespörgsel momen
tant ere gaaet noget opad. Der noteredeg saaledes: 

pr Ton c. i . f. Genua. 

For at indgaa og toldbehandles som Raamateriale — 1 Lire pr 100 Kg. 
— maa de brugte Skinner være opskaarne i mindre Stykker, med mindre de 
ere bestemte til Jernstöberier, som arbeide under Toldvæsenets Opsigt. 

Införseln af Hesteskosöm har i 1892 for Sveriges Vedkommende været i 
Fremgang, hvorimod den norske Import af denne Vare er gaaet tilbage. Der 
er saaledes i de sidste Aar indfört: 

Konkurrencen med Tydskland, Schweiz og Österrige er fremdeles meget 
stærk, hvorhos der ogsaa er begyndt en selvstændig indenlandsk Industri i 
denne Branche, idet der er anlagt en Hesteskosömfabrik i Pignerolo, beliggende 
mellem Turin og den franske Grændse i Valdenserdalene. Denne stærke Kon-
kurrence fra forskjellige Kanter virker meget trykkende paa Markedets Priser, 
og Affærerne i Hesteskosöm betegnes derfor for Öieblikket som lidet gunstige. 
Priserne paa denne Vare ere, som bekjendt, meget forskjellige efter Sömmenes 
forskjellige Nummere og Partiets Störrelse. For Svensk Hesteskosöm opnaaes 
ved mindre Bestillinger (indtil 1,000 Kg.) 71 — 118 Lire pr 100 Kg., for 
Bestillinger indtil 2,500 Kg. fra 68 indtil 115 Lire og for större Partier fra 
67 til 110 Lire, alt efter Sömmenes forskjellige Nummere, c. i. f. italiensk 
Lossested, Våren ufortoldet. 

Indförselen af finere Slaalvarer, saasom Knive, Saxe, chirurgiske Instru-
menter ni. v. fra Sverige har, som i tidligere Indberetninger oplyst, af og til 
været forsögt, men har stödt paa betydelige Vanskeligheder paa Grund af Kon
kurrencen med de engelske, tydske og schweiziske Fabrikater, hvis Prisbillighed 
har givet dem et Fortrin hertillands, hvor lave Priser er en Hovedsag. Samt-
lige Importörer, der have hävt Anledning til at se de svenske Frembringelser, 
have udtalt sig med stor Anerkjendelse om deres fortrinlige Kvalitet, men have 
ikke formaaet at skaffe dem Indgang hos et stort Publikum. Der kommer af 
og til cndnu mindre Forsendelser, og det tör muligens haabes, at disse Varer 
efterhaanden kunne vinde större Afsætning, naar deres overlegue Egenskaber 
blive mere bekjendte. 

Trælast. Der har i de sidste Aar været indfört: 
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Svenske Planker 3 × 8 og 3 X 9 Tömmer blev i 1892 paa herværende 
Magasiner, alt efter Kvaliteten, betalte med 6 6 — 6 8 Lire pr Kub.-Meter, alt-
saa noget mindre end i de foregaaende Aar, da de sædvanlig stod i 7 0 — 7 2 , 
til hvilken sidstnævnte Pris de imidlertid nu i Begyndeisen af 1893 ätter ere 
komne op. 

Til Sammenligning hidsættes ogsaa Priserne paa Trævarer fra andre 
Lande: 

Den her magasinerede österrigske Trælast, der for den störste Del kom
mer fra Tyrol, staar i folgende P r i s : Bjælker tilhugne med Öxe, 13 à 24 
Ctm., 4 0 — 4 4 Lire pr Kbm., D:o sagede, 25 Ctm., 4 8 — 5 0 Lire pr Kbm., 
D:o utilhugne, 10 Ctm. (Top), 3 3 — 3 5 Lire pr Kbm., Bord l:a Kvalitet 1 
Ctm. 72 — 75 Lire pr Kbm., D:o 1 ' / ä Ctm. 6 0 — 6 2 Lire pr Kbm., D:o 2 1 / , , 
3, 3 ' / s , 4 à 6 Ctm. 56 — 58 Lire pr Kbm., Bord 2:a Kvalitet 1 Ctm. 58 — 
60 Lire pr Kbm., D:o 1 ' / , Ctm. 4 8 — 5 0 Lire pr Kbm., D:o 2, 2 ' / , , 3 , 3 ' / 2 

indtil 6 Ctm. 4 5 — 4 6 Lire pr Kbm. 
Amerikansk Pitch-Pine 1, l 1 / , , l ' /» i 2 Tömmer (Bord och Planker) 6 0 — 

62 Lire, 3 , 4, 5 Tömmer 58 — 60 Lire pr Kbm. (I 1891 stod Prisen ogsaa 
paa Pitch-Pine 2 à 3 Lire höiere.) 

Af Kanadisk Trævirke (Spruee) ankom der i 1892 kun et ganske lidet 
Part i , 195 Kbm. Der findes endnu af tidligere Indförsel noget af denne Vare 
paa Magasinerne. Prisen noteredes for Planker paa 3 X 8 og 3 X 9 Tömmer 
4 7 — 4 8 Lire pr Kbm., men der vides intet at være solgt deraf i forrige Aar, 
Priserne paa Spruee siges for Tiden at være i synkende paa Afskibnings-
Stederne. 

Samtlige ovennævnte Priser ere beregnede for Trælasten, læsset paa Wag-
gon fra Magasinerne. 

Den störste Del af den hersteds indförte Trælast er magasineret i Sam-
pierdarena, der ligger tæt ved Genua paa den vestlige Riviera. Dersteds har 
for 3 Aar siden Firmaet Fratelli Fekrinelli anlagt en Dampsag paa 50 Hestes 
Kraft, hvor det indförte Trævirke ogsaa bliver hövlet. Ved de övrige Maga
siner sages de indförte österrigske Bjælker ved Haandkraft. 

Af större Trælastforretninger kan nævnes: 1) Fratelli Feltrinelli, Hoved-
forretning i Milano (Dampsag) med Filialer i Bom, Venedig, Desenzano, Ve-
rona, Sampierdarena ved Genua (Dampsag), Neapel (Dampsag), Messina og 
Bozen i Tyrol samt Triest. 2) Andrea Sanguinetti, via del Rivale 18 (Foce) 
i Genua. 3) Zanotti og Forni, via Luccoli 20, Genua. 4) Antonio Barabino 
& figlio i Bohzancto, og 5) Fratelli Meronio i Se-stri. 

Agenter: John Arfwedson, Via al Ponte reale, 2 ; Oscar Goetzlof, Piazza 
Pellieeria 5 ; Ogtrop Successori, Vico dei Greci 2. 

Möbler. Som oplyst i tidligere Aarsberetninger, staar den indenlandske 
Industri af finere Möbler, forsaavidt angaar deres Form og kunstneriske Ud-
styr, paa et temmelig höit Trin, og en Indförsel fra de skandinaviske Lande 
vilde derfor have sine store Vanskeligheder, om end vor Industri, hvad angaar 
Soliditet og Komfort, er den italienske betydelig overlegen. Med Hensyn til 
simplere Möbler stiller imidlertid Forholdet sig anderledes. Paa dette Felt 
läder den italienske indenlandske Industri meget tilbage at önske, og der kunde 
formentlig her være et Felt for skandinavisk Import. I de sidste Aar har her 
været indfört adskilligt af de saakaldte Wiener-Möbler, og den raske Afsæt-
ning, som er bleven denne Artikel tildel, läder formode, at de skandinaviske 
Pindestole ogsaa skulde kunne vinde Indgang. Flere Forespörgsler heroin have 
i den sidste Tid været rettede till General-Konsulatet fra svenske Fabriker, og 
Underhandlinger have i Henhold hertil været indledede med herværende Impor-
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törer, uden at det dog endnu vides at være kommet til noget bestemt Resultat. 
General-Consulatet skal i denne Förbindelse nævne fölgende Firmaer ber paa 
Pladsen, der handle med den Slags Möbler: Solei Hebert & C:o, adr. Via 
Garibaldi 4, Alberto Issel, adr. Via Roma 1 1 , og Angola vedova Peirano, adr. 
Piazza della Meridiana 28. Paa Foranledning har ogsaa Herr Axel Bödtker 
(Nordmand), adr. Via Balbi 29, erklæret sig villig til at overtage eventucl 
Agentur her paa Pladsen i denne Artikel. 

Færdige Döre, Viuduer, Vindueslemmer (Persienner) har General-Konsulatet 
i tidligere Indberetringer anbefalet som Importgjenstande, der vilde kunne have 
en Fremtid her paa Pladsen, hvor der for Tiden bygges i meget stor Ud-
strækning, og hvor det nævnte Byggeudstyr hidtil ikke har været fabrikmæssig 
forarbeidet og saaledes har ladet meget tilbage at önske, baade hvad Soliditet 
og Udstyr angaar. Til Underretning for svenske og norske Fabrikker, der 
muligens efter de i tidligere Indberetninger indeholdte Tilskyndelser nuatte ville 
forsöge Forretninger hersteds i denne Branche, finder General-Konsulatet at 
burde oplyse, at den gunstige Anledning for saadan Indforsel nu er betydelig 
reduceret, idet der i Milano i den senere Tid er anlagt Fabrikker, hvorfra 
deslige Bygningsarbeide leveres til Priser, hvormed udenlandsk Fabrikat paa 
Grund af Toldsatserne ikke vilde kunne konkurrere. 

Materiale for Fabrikation af Fytstikker. Som forklaret i forrige Aars-
beretning, hvortil henvises, er Italien intet Marked for vor Fyrstikindustri, 
hvorimod det er sandsynligt, at der haves Behov for Trævirke i niero eller 
mindre færdig Stånd for den endelige Fabrikation. Oplysninger heroin vilde 
antagelig kunne erholdes hos Hr Agent Oscar Goetzlof, Piazza Pellieeria 5, 
Genova. 

Træ-Villaer. Indforsel af nordiske Træhuse ved Rivieraen er et Spörgs-
maal, der antagelig nærmest blev fremkaldt ved de stærke Jordskjælv, som 
hjemsögte disse Egne i Begyndeisen af 1887. Ved Beretningerne om denne 
ulykkelige Begivenhed, vaktes naturligen i Norden den Tanke, at der i Egne 
med saadanne Naturforholdc matte vise sig en stærk Tendents hos Befolkningen 
til at beskytte Liv og Gods ved at indföre et nyt og under lignende Kata
strofer sikkrere Bygningsmateriale. Flere Hetivendelser angaaendo Indforsel her-
til af skandinaviske Træhuse rettedes dengang til General-Konsulatet, der 
undcrsögte Forholdene noie og derom gav Meddelelse, saavel i Skrivelser til 
Private som i Aarsrapporterne. Sägen findes bl. a. udförligt. udredet i Ind-
beretning, dateret 18 Juni 1889. hvortil General-Konsulatet tillader sig at 
henvise. Som deri anfört, ere de Momenter, der väsentlig stille sig til Hinder, 
for Sägens Realisation, fölgende: 

1. Den overordentlig tætte Bebyggelse längs Rivieraen, det til Bebyg
gelse skikkede Terræns Kostbarhed, og den deraf fölgende Nödvændighed af 
at udnytte Byggegrundene mest muligt ved Opförsel af store og rentable Byg-
ninger; 

2. Det värme og fugtige Klima, der efter den almindelige Mening her
steds antages at ville give Træhusene en kun begrændset Varighed, samt den 
stærke Sommervarme, der befrygtes at ville befordre Udviklingen af Insekter 
i Trævirket; samt endelig 

3. Befolkningens gjennemgaaende ringe Lyst til at indföre noget nyt med 
Hensyn til Indretning af Boliger og paa lignende Omraader. 

Noget Forsög paa Indforsel af fremmede Træhuse paa den italienske Ri-
viera er heller ikke gjort, men Spörgsmaalet synes dog i nogeu Grad paanyt at 
være bragt tillive, idet der af et italiensk Firma (E. Piaggio) paa den italo-
amerikanske Udstilling i Genua i 1892 i Parkon var opfört nogle mindre Byg-
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ninger af Pitch-Pine som Udstillingsgjenstande. Husene var meget vel gjorte 
og særdeles sniagfulde, men gav i det Hele mere Indtrykket af at være be-
stemte til at staa som Pryd i en större Park end til at tjene som Beboelses-
huse, og der vides heller ikke her i den nærineste Omegn at være gjort nogen 
Bestilling deraf, naar undtages et Par Restaurationslokaler, der ere aobragte 
paa Terræner, der ere utjenlige til almindelig Bebyggelse. 

Da der fremdeles ogsaa i den sidste Tid er indkommet Forespörgsler om 
Udsigterne for Indförsel af nordiske Trævillaer ved Rivieraen, har General-
Konsulatet, troet at burde benytte en Anledning, der nu har frembudt sig, tit 
igjen at optage Sägen for muligens at faa den endelig provet. General-Konsu
latet er vistnok fremdeles af den Mening, at den omhandlede Artikel ikke har 
nogen Fremtid som Indförselsgjenstand i disse Egne, hvor Træhuse neppe ville 
finde nogen almindelig Udbredelse, udenfor tilfældige Bestillinger til Udstyr af 
större Parker eller lignende; men da Sägen har været adskillig omskreven og 
dröftet, vilde det være af Interesse, om Spörgsmaalet ogsaa kunde blive prak
tisk provet. En saadan Anledning frembyder sig for nærværende. Endel 
Privatmænd have nemlig i Pegli, omtrent 10 Kilometer i Vest for Genua ved 
Rivieraen, indkjöbt temmelig betydelige, hidtil ubebyggede Arealer, som ere-
udparcellerede til Byggetomter for mindre Villaer. Stedet er overordentlig 
målerisk beliggende, er tildels skovbevoxet og har et meget behageligt Klima, 
idet der paa Grund af Söens Nærhed ikke bliver for trykkende hedt om Som-
meren og der om Vinteren ved höie Fjelde i Nord haves Beskyttelse mod de 
koldere Vinde. Der anlægges nu opover Aasen gode Veie med Gasbelysning, 
hvorhos en Vandledning tilförer Villaerne godt Drikkevand. Der er allerede 
opfört endel Villaer, som dels ere solgte, dels udleies til Frenomede, som ville 
tilbringe Vinteren i dette milde Klima. Paa Foranledning af General-Konsu
latet har dette Byggeselskab ogsaa dröftet Spörgsmaalet om dersteds at opföre 
Trævillaer, men har paa Grund af det ringe Kjendskab til disse Huses Skik-
kethed for Forholdene dog ikke fundet at kunne gjöre nogen Bestilling deraf, 
hvorimod Selskabet har erklæret sig villigt til, saafremt nogen Entreprenör i 
Norden maatte ville gjöre en Pröve, at indgaa paa en Overengkomst, hvorefter 
Selskabet skulde afgive de fornödne Grundstykker til de Huse, som tnaatte 
blive liidsendte til Forsög. Grundstykkeme med paastaaende Huse skulde blive 
fælles Eiendom, som alt efter Omstændighederne skulde söges solgte eller ud-
leiede, hvorved Udbyttet skulde blive fordelt pro rata efter den i Foretagendet 
fra hver Side indsatte Værdi , ligesom selvfölgeligt ogsaa Skatter, Afgifter og 
lignende, saalænge Sameiet bestod, vilde blive at udrede efter samme Forhold. 
Dette skulde være Kontraktens Hovedtræk, men det fölger af sig selv, a t 
Byggeselskabet för den endelige Afslutuing maatte have nöie opgivet den Pris, 
hvortil vedkominende Huse vilde blive at ansætte. Paa sin Side værdsætter 
Byggeselskabet sine Grundstykker til 10 à 12 Lire pr Q-Meter , en Pris, der 
efter Egnens Forholde vistnok er at anse for moderat. * 

Med Hensyn til Toldbehandlingen af færdige Træhuse skal bemærkes, at 
saadanne aldrig have været indförte herover, og at det saaledes ikke haves 
nogen tidligere Afgjörelse, men at det dog er sandsynligt, at Bjælkerne, Gulv-
plankerne og Tagbordene vilde blive betragtede som almindeligt Bygnings-Træ-
virke efter Toldtariffens 163:a og saaledes i Henhold til bestaaende Konven
tioner indgaa toldfrit. De bflr imidlertid ikke være oliede og heller ikke være 
givne nogen Bearbeidelse, der angiver en bestemt Anvendelse. Bjælkernes Ind-

* I Genna, hvor Byggetomter ere meget dyre (paa enkelte Steder 4- å 500 Lire pr Q-
Meter), koster Arealer til villamæssig Bebyggelse i Byens Udkanter 100 à 110 Lire pr [D-Meter. 
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snit paa Sammenföiningspunkterne antagea dog ikke at hindre deres toldfrie 
Indförelse. Döre, Vinduer, Vindueslemmer og Udskjæriugsarbeide derimod 
blive at fortolde formentlig med 13 Lire pr 100 Kg. (N:o 165), forsaavidt de 
ikke ere forfærdigede af finere Træsortcr. De bör ikke være uialede og ikke 
forsynede med Beslag. Nu gjselder imidlertid ved Fortoldning af Gjenstaode, 
der bestaa af flere forskjelligartede Dele, den Regel, at det hele klassifieeres 
efter den eller de Dele, som betale höiest Told, og i det heromhandlede Til-
fælde skulde saaledes det hele Hus blive at fortolde som Dörene, Vinduerne 
og Udskjæringerne. For at undgaa saadan Behandling, der vilde gjore Ind-
förselen umulig, vilde det være tilraadigt at forsende de toldfrie Dele af Ma-
terialierne for sig, saa de ikke indkom til samtidig Behandling med det övrige, 
der er belagt med Toldafgift, en Fremgangsmaade, der, efter hvad General-
Konsulatet har sikker Grund til at formode, ikke vilde vsere at anse som il
lojal. I Peglis Komraune paahviler der Bygningsmateriale en Oktroi af 1 
Lire pr 100 Kg. I Pegli er ingen Havn, hvor Materialierne i Tilfælde kunde 
udlosses, og de maatte derfor gaa över Genua, hvorfra de enten vilde kunno 
kjöres ad en fuldkommen flad og god Landevei, eller befordres tilvands i Lægter. 
At befordre Materialierne pr Jernbane vilde formentlig for en saa kort Distance 
ikke være hensigtsmessigt. Hvad Grundmurarbeide angaar, kan oplyses, at saa-
dant her udföres godt oeh solid. Murarbeide af alt Slags gaar her i Alminde-
lighed paa Akkord, hvorved der ber i Genua betales 14 à 15 Lire pr Kbm. 
I Kommunerne udenfor Genua staar Prisen noget lavere. 

Mulige nærmere Oplysninger ville kunne erholdes ved at tilskrive Ge
neral-Konsulatet eller Byggeselskabet direkte. Dettes Formand er Hr Comtn. 
Amadeo Bert, Adr. Salita dei Cappuceini N:o 23 , Genua. 

Træmasse. Som oplyst i foregaaende Aarsberetninger har Importen af 
Træmasse i Italien först i de sidste 8 à 9 Aar vundet nogen egentlig Betyd-
ning. Siden 1886 har Indförselen udgjort: 

Som det vil sees, har den samlede Indförsel i de 3 à -1 sidste Aar holdt 
sig nogenlunde paa samme Punkt, inedens dog herved Importen af Celluloee er 
stegen i betydelig Grad paa den mekaniske Træmasses Bekostning. 

Indförselen var i de to sidste Aar saaledes fordelt mellem de forskjellige 
Lande: 

Cellulosen kommer for den væsentligste Del fra üsterrige, hvis Total-
Indförsel derfor ogsaa sees at være stogen i Forhold til den tiltagende Con-
sumtion af denne Artikel. 
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De betydeligste Importörer i Italien ere fölgende: 

Ambrogio Binda & C:ie, Milano. 
Fratelli Ceccaeci di Angelo-Guarcino, Rom. 
Stabilimenti del Fibreuo-Isola del Liri superiore, Caserta. 
Cartiera Italiana, Turin. 
Grugnola & C:ie Successori 
Maffioretti Ercole e Soci begge i Milano. 

Vanwiller & C:ie, Milano. 
Società delle Carliere Meridionale-Isola del Liri. 
A. & C. Maspero, Milano. 
Fratelli Tensi, Milano. 

En af disse Importörer, nemlig Vanwiller & C:ie, Milano, opgives tillige 
selv at drive Fabrikation af Træmasse. 

Som Agenter for Træmasse i Milano bar General-Konsulatet erboldt op-
givet: Nicola Ehnholt, Via Unione 1 3 ; M. Bötner, Corso Piazza Romana 9 ; 
A. von Arthur, Piazza Cavour 7. 

At opgive de almindelige Priser paa denne Artikel er yderst vanskeligt 
paa Grund af den ujævne Klaäsifikation. Da den störste Afsætning foregaaer 
i Milano og Omegn, har General-Konsulatet henvendt sig til det derværende 
Handelsmuseum, som bar opgivet fölgende Priser, dog med Forbehold paa 
Grund af den varierende Klassifikation: 

Cellulose er toldfri, medens der paa mekanisk Træmasse hviler en Told 
af 1 Lira pr 100 Kg. naar den er tör, og 50 Centesimi, naar den er vaad 
(mindst 50 % Vand). For Toldbehandlingen er det uödvendigt, at Våren ved 
sit Udseende tilkjendegiver sig som Raastof, altsaa at den er gjennemhullet 
eller paa anden Maade er gjort utjenlig til at benyttes som Karton, hvorhos 
Våren bör ledsages af Oprindelsesbevis. 

Fiskevarer. Forboldet mellem Stokfisk og Klipfisk indfört fra Norge til 
Genua har i Tiden siden 1886 stulet sig saaledes: 

Engrospriserne fra Entrepöt i Genua for vore Fiskevarer, efter de for-
skjellige Sorteringer, sammenlignet med Priserne for Fisk fra andre Lande, 
stillede sig i Aarets Löb saaledes: 
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Samtlige disse Priser ere for 100 Kg., Våren ufortoldet. Escompte 3 %. 

Fiske-Importen fra Norge til Italien er i de sidste Aar undergaaet ikke 
ubetydelige Porandringer, der i flere Henseender have givet disse Affaerer et 
nyt Præg, idet de efterhaanden forflerede Korumunikationslinier, ved at lette 
Forsendelsen af mindre Partier gjör det mjiligt for et stadigt tiltagende Antal 
Kjöbmænd at optræde som selvstændige Importörer, medens tidligere Indför-
selen i Italien var konceutreret paa faa Hsender, og de til de forskjellige ita
lienske Indforselssteder ankommende större Partier allid lagredes i Importörernes 
Magasiner, hvorfra de distribueredes til Detailhandlerne. En stor Del af disse 
sidste finde det nu fordelagtigere at tage Våren direkte og bestille denne fra 
Bergen til Forsendelse över Hamburg og Hull, paa hvilken Maade nian ofte 
ser ankomme ganske smaa Partier, lige ned til ti Baller, ja, stundom endnu 
mindre. De med fremmede Fartöier över England og Tydskland til Genua 
ankomne Smaapartiers samlede Kvantum udgjorde i 1888 10 %, i 1889 31 
% , i 1890 20 %, i 1891 21 % og i 1892 29 % af den samlede norske 
Fiskimport paa nærværende Pläds. 

Priserne paa fersk Fisk ere temmelig böie og efter Sägens Natur meget 
variable. Der findes vistnok ingen officiel Notering af Torvepriserne for fersk 
Fisk, men efter hvad der opgives, skulde Gjennemsnitsprisen være 3 Lire pr 
Kg., idet der dog til sine Tider betalcs lige op til 5 Lire, medens Våren paa 
den anden Side, væsentlig i de varmeste Sommermaaneder, da den hurtig maa 
afsættes, sælges for Lire 2"50, ja endog for 2 Lire pr Kg. Under disse üm-
stændigheder synes det at skulde være en Selvfölge, at en foröget regelmoessig 
Tilförsel af fersk Fisk paa engang vilde afhjælpe et Savn for Genua og tillige 
skulde være en lnnnende Forretning. Saa vidt kan forstaaes, maatte imidlertid 
Tilförselens Regelmæssighed være en Hovedbetingelse for et heldigt Udfald, og 
det turde vel være adskillig Tvivl underkastet, hvorvidt det samme Held vilde 
kunne antages at fölge et Foretagende, hvorved betydeligere Kvanta paa en
gang, men sjeldnere, vilde blive bragte ind paa Markedet. Selv om en Skibs-

Ber. om Handel o. Sjöfart. 22 



338 

ladning af fersk Fisk fra Norge fordeltes mellem forskjellige Lossesteder i 
Middelhavet, vilde dog antagelig hersteds blive at udlosse 100- à 200,000 
Kg., og det vilde formentlig ikke være en ganske let Sag i Löbet af faa Dage 
at afsætte en saa stor Beholdning paa et Sted, hvor et helt Aars Konsumtion 
hidtil alene har udgjort omtrent 500,000 Kg., hvorfor det antagelig maatte 
være nödvendigt at disponere Varen ogsaa til andre Steder, da den formentlig, 
selv i den kjöligere Aarstid, ikke kan taale läng Opbevaring fra den Tid, da 
den udlosses fra Fryserummet, med mindre der paa Udlosningsstedet anlagdes 
et Etablissement, forsynet med de fornödne Apparater til dens fortsatte Be-
varelse, en Foranstaltning, der formentlig vilde medföre ikke ubetydelige Om-
kostninger. 

I Muligheden af Vareus hurtige Disposition til andre Steder ligger vel 
egentlig Sägens Kjernepunkt. Förbindelsen med Mellem- og Nord-Italiens store 
Stæder Kom, Florenz, Bologna er let og hurtig, og Konsumtionen er dersteds 
selvfölgelig meget stor. Men en saadan Disposition vilde under enhver Om-
stændighed stille store Fordringer til herværende Agenters Dygtighed og Akti
vitet, og Spörgsmaalet om at finde saadanne vilde derfor være et af de Mo-
menter, der vilde stille sig i Forgrunden ved Sägens Realisation. 

Paa fersk Fisk hviler der i Italien ingen Told til Statskassen. Derimod 
er der i de fleste Stæder at erlægge Stadstold (Octroi eller Dazio communale). 
Denne udgjör i Genua: 

alt pr 100 Kg. 

Efter Klassifikationen i Tarifferne er det ikke ganske klart, under hvilken 
Klasse den Fisk, hvorom her skulde blive Tale, vilde være at henföre, men 
det kan oplyses, at en hertil ankommende Pröveforsendelse, bestaaende af Kolje, 
blev henregnet til l :a Klasse med en Afgift af 30 Lire pr 100 Kg. For de 
övrige Bycrs Vedkommende kan exempelvis anföres, at Stadstolden for fersk 
Fisk i Rom er 8 Lire, i Florenz 15, Livorno 2, Milano 8.64 samt i Turin 
30 Lire (i Turin haves ogsaa en 2:den og 3:die Klasse med henholdsvis 15 
og 5 Lires Afgift). Det er en Selvfölge, at det kun er den Fisk, som kon-
sumeres i Genua, der hersteds belægges med Stadstold, saaledes at den Vare, 
som indföres herover for herfra at disponeres til andre Steder, passerer Genua 
uden Erlæggelse af Afgift. 

Rögesild. Indförselon af norsk Rögesild var i forrige Aar ringe. Med 
norske Dampskibe kom der kun 179 Tdr og med fremmede Dampskibe kan 
der ikke sees at være indfört mero end 171 Tdr, altsaa tilsammen 350 Tdr. 
Våren roses som meget god, men den engelske Rögesild, der er af en ringere 
Kvalitet og derlios mindre af Volum, falder adskilligt billigere og har derfor 
lettere for at vinde Afsætning. 

Torskelevertran. Indförselen af norsk Torskelevertran var i de sidste Aar: 
1888 816 T:dr, 1889 815 T:dr, 1890 2,113 T:dr, 1891 1,200 T:dr og i 1892 
1,307 T:dr. Af sidste Åars Indförsel ankom 995 T:dr i norske, Resten i frem
mede Fartöier. 

Hvaltran. Indförselen af norsk Hvaltran til Genua udgjorde i 1892 
60,900 Kg. Med engelske Fartöier er ankommet 91.800 Kg. Af det under 
engelsk Flag indförte Kvantum er det dog sandsynligt, at en del ogsaa har 
været norsk Vare. 
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Konserver. Forbruget af forskjellige Slags Konserver, væsentlig af Lax 
og Hummer, er her ikke saa gauske ringe, men det er dog deu engelske og 
amerikanske Vare, hvoraf der sælges mest, da den er betydeligt billigere end 
den skandinaviske. Af skandinaviske Konserver gaar her i Handlen endel 
Ansjovis og Delikatessesild, hvorhos der vides i forrige Aar at være indfört 
nogle Partier finere Konserver af norsk Fabrikat til Milano. Dersteds og i 
Turin skal der paa Grund af Vanskelighederne ved at skaffe fersk Fisk være 
ikke ringe Forbrug af konserverede Fiskevarer, og det turde være at anbefale 
at lade udstille Prover af svensk og norsk Produkt i Handelsmuseet i Milano, 
hvor de större Handlende i Almindelighed söge Kundskab om de udenlandske 
Typer af de forskjellige Varer og de derfor forlangte Priser. 

Skind og Under. Ogsaa i 1892 sees der af de i Handelstidenderne of-
fentliggjorte Manifester dels över Kjöbenhavn, dels över Hull og Hamburg, at 
være ankommet en del norske Kalve-, Lauome- og Gjedeskind, hvilke gaa til 
Garverierne i Turin og Milano. Hvor stor denne Indförsel har været, ser 
General-Konsulatet sig ikke istand til med Sikkerbed at angive, men antagelig 
dreier det sig neppe om mere end 1,000 à 1,200 Skind i det hele Aar. 

Fremme af vor Import, i Nord-Italien. Som det af ovenstaaende vil sees, 
har vor Import i det forlöbne Aar væsentligt dreiet sig om de samme tre 
Hovedartikler som tidligere, nemlig Jern, Træ og Fisk, til hvis Indförsel vore 
Interesser paa Genua, i Förbindelse med Stedets Betydning for vor Skibsfart, 
i det Hovedsagelige ville være knyttede. De tre nævnte Artikler have eDgang 
vundet en betydningsfuld Pläds paa de herværende Markeder, og et fortsat 
Arbeide i disse Brancher vil sikkerlig, om Konjunkturerne ikke skulde forandre 
sig til vor Skade, bære önskelig Frugt. Hvorvidt der med Held skulde kunne 
oparbeides Afsætning af nogen större Betydning ogsaa for andre skandinaviske 
Varer, er et Spörgsmaal, der er vanskeligt at besvare. Mangeartede og sær-
deles komplieerede ere de Omstændigheder, som ber maa tages i Betragtning. 
Befolkningens Sædvaner, Smagsretning og deraf fölgende Behov. Mængden og 
Arten af konkurrerende Tilbud paa Markedet og fremfor alt Toldforholdene. 
vSkjönt det vistnok er förbundet med store Vanskeligheder at indarbeide nye 
Indförselsbrancher i et fjernliggende Land med et saa udviklet Prorektions-
system som Italiens, turde energisk Arbeide dog ogsaa her före til Maalet. saa-
fremt der ikke viges tilbage for de Offre, som uundgaaeligen maa bringes under 
den förste Konkurreneetid. 

Det er imidlertid ved Spörgsmaalet om Import her i Nord-Italien at be-
mærke, at Genua, uagtet sin fremragende Pläds som ImporUted, dog ikke i og 
for sig selv er noget Konsumtioiiscevtrum af större Betydning. Forholdene ere 
her i mango Henseender meget enkle. Uagtet den store Rigdom, som her er 
samlet paa visse Hænder, og uagtet den gjeunemgaaende Velstand, er Befolk
ningen her og i den nærineste Omegn dog temmelig sparsommelig og depen-
seror, bortseet fra enkelte Artikler, gjennemgaaende forholdsvis lidet saavel paa 
Udstyret af sine Boliger som paa sin Levemaade. Genua er Arbeidets By, og 
Frugterne af den her paa alle Felter udfoldede alvorlige Virksomhed vurderes 
i Almindelighed for höit til at gives Anvendelse paa unödig Luxus. De över 
Genua indförte Varer disponores derfor væsentligst til Indlandets större Stæder, 
hvor Behovet er större, og hvor ogsaa en mere udviklet Smag og forfinet Le
vemaade stiller större Fordringer til de af Udlandets Frembringelser. som ind-
föres. Saavidt derfor kan forstaaes, er Konsumtionen i Milano. Turin og övrige 
större Stæder i Indlandet det væsentligst bestemmende. ialfald for Indförselen 
af finere Varer i Nord-Italien, og en mere indgaaende Undersögelse af disse 
Byers Handelsforholde er det Forstudium, som vilde være nödvendigt for Pia-
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ner om videre Indförsel af vore Industriprodukter i Norditalien. Fremfor alt 
vilde det være nödvendigt at sætte sig i Förbindelse med dygtige Vare-Agen-
ter i disse Stæder, og at finde saadanne vilde formentlig ikke være vanskeligt. 
Som en Foranstaltning, der visselig ogsaa vilde bidrage till att gjöre vore Va-
rer mere bekjendte, maa General-Konsulatet anbefale Udstilling af Prover i det 
i tidligere Aarsberetninger omhandlede Handelsmuseum i Milano (Museo di Com-
mercio, Adresse: Via San-Marta 16, Milano), hvis Direktion paa Foranledning 
af General- Konsulatet har erklæret sig villig til i nævnte Öiemed at modtage 
Prover med Angivelse af Priser og Salgsvilkaar. Forinden en eventuel Afsendelse 
af Prover foregaar, vil det være hensigtsmæssigt att underrette Genuas Gene
ral-Konsulat derom for at det Fornödne ligeoverfor Direktionen kan foretages. 

Svenske og Norske Firmaer i Genua. John Arfwedson, Agenturforretning, 
fornemmelig i Træ- og Jernvarer samt Fisk, Via al Ponte reale 2 . Axel 
Bödtker, Import af Fiskevarer, Agentur- og Skibsmæglerforretning, Via Balbi 
29. F . W . Mowinckel, Agenturforretning, fornemmelig i Fiskevarer og Træ-
varer, Piazza Pelliceria 5 ; H . Trumpy, Agentur, Spedition og Skibsmæglerfor-
retning, Via Fossatello 16. 

Afmönstringer og Paamötistringer. Der er i 1892 afmönstret fra svenske 
Fartöier 14, fra norske 32 Mand. Paamönstret paa svenske Fartöier 13 , paa 
norske 33 Mand. Der anmeldtes 3 Römningstilfælde fra norske Fartöier. 

Læseværelser for Sömænd. Som omtalt i forrige Åars Indberetning, har 
der ved den skotske Havnemissions velvillige Imödekommenhed i det sidste 
Åars Tid været Adgang for vore Sömænd til at benytte Læselokalerne i det 
nyindrettede »Sailors Rest». Dette er beliggende ved Havnen, er stort og 
rummeligt og har flere Forsamlings- og Læseværelser, hvor der i en egen Af-
deling findes udlagt skandinaviske Tidender og Böger. 

Harald Asche. 

S:t Jamestown. 

(Årsberättelse för 1892.) 

Handelsförhållandena äro i det hela taget oförändrade, men omsättningen 
har dock något ökats på grund af den förstärkta garnisonen på ön. 

Införseln bestod som vanligt af hufvudsakligen kol och Hfsmedel, utförseln 
af hvaltran, som regelbundet skeppas till Förenta staterna i amerikanska fartyg, 
samt jernskrot och hudar. 

Inalles besöktes vår ö af 219 fartyg, deraf 32 norska om 19,998 ton 
och 7 svenska om 5,205 ton. 

H. I. Bovell. 
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Melbourne den 23 febr. 1893. 

(Årsberättelse för 1892.) 

De forenede Rigers Skibsfart paa Distriktet var som fölger: 

Svenske Fartöier: 

Norske Fartöier: 

Optjent Bruttofragt var for: 

Naar undtages. at der i 1891 ankom nogle flere svenske och norske Far
töier end i 1890, har den Andel, som De forenede Rigers Skibe tage i Fragt-
farten paa denne Koloni, i senere Aar været nedadgaaende og aftog yderligere 
i 1892 med 2 svenske og 5 norske Fartöier. I det Öieblik, da denne Be-
retning indsendes, findes kun et eneste norsk og intet svensk Fartöi i Melbourne 
og heller intet ventes hertil i de nærmeste Maaneder, et Forhold, som ikke 
har fundet Sted paa mange Aar. Dette er saa meget beklageligere, som Far
ten paa Australien, hvor urimeligt lave Fragtsatserne iaar kunne synes at have 
været, dog visselig, hvad Nettoudbyttet angaar, fuldtvel taaler Sammenligning 
med vor Fart paa hvilkensomhelst anden Verdensdel. Det synes, som om vore 
Redere endnu överse de Fordele, som flyde dels af Australiens Klimat og 
Veirforhold, dels af de her gjældende rimelige Handelscoutumer. At et Fartöi 
forvoldes noget alvorligt Tab ved Mandskabets Sygdom, ved Förlis, Processer 
eller långt Ophold i Havnene, indtræffer antagelig långt sjeldnere i Australien 
end andensteds. For enkelte af vore Fartöier har Farten herude i senere Aar 
givet et ganske udmærket Resultat, og for andres Vedkommende vilde det 
samme fundet Sted, dersom Rederierne blöt havde givet sine Skibsförere fuld 
Frihed til at disponere över Fartöierne, istedetfor at ville dirigere dem hjemme-
fra. Vant, som man er, til at tro, at vore Fartöier ialfald i Trælastfarten 
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kan konkurrere med hvilkesomhelst andre, maa det vække Forundring, at vore 
Skibe mere og mere fortrænges af engelske och tydske fra Trælasttransporten 
hertil fra De forenede Riger. I 1891 ankom til Victoria med Trælast fra 
Sverige 9 Skibe, drægtige 10 ,261 Ton, og fra Norge 26 Skibe, drægtige 
33,862 Ton, og blandt disse var der kun 3 svenske, drægtige 2,540 Ton, og 
12 norske, drægtige 13,120 Ton. I 1892 ankom fra De forenede Riger kun 
3 svenske og 6 norske Skibe, og vare vore Fartöier ligesom i de nærmest 
foregaaende Aar af betydelig mindre Gjennemsnitstonnage end de fremmede. 

Fragtmarkedet var under hele Aaret flaut og Raterne nedadgaaende. 
Af de faa svenske og norske Skibe, som i Aarets Löb bragte Trælast fra 

De forenede Riger, vare de fleste sluttede i det foregaaende Aar, og varierede 
Fragterne mellem 72 Sh. 6 D. og 75 Sh. fra svensk og 55 Sh. og 57 Sh. 
6 D. fra norsk Havn; senest har man hört Tale om saa lave Noteringer som 
40 Sh. pr Standard, og synes der at være al Sandsynlighed for, at disse Frag-
ter ville konime til at holde sig yderligt lave i det nu begyndte Aar. 

Fra Puget Sound ankom i Aarets förste Halvdel flere svenske og norske 
Skibe med Fragter sluttede i det foregaaende Aar til 57 Sh. 6 D., 60 Sh. 
og op til 63 Sh. 9 D., der maa antages at have givet Rederierne et udmær-
ket Nettoudbytte. Ingen nye Fragtslutninger til lignende Rater fandt dog Sted 

i 1 8 9 2 ; til sine Tider var der slet ingen Fragter fra Puget Sound i Märke-
det, og 40 Sh. var gjennemgaaende den höieste Sats, som kunde opnaaes. 
Selv denne lave Fragt har dog vist sig at være ganske lönnende for passende 
Skibe, og formener man fremdeles, at Farten mellem Puget Sound og Austra
lien fortjener större Opmærksomhed fra vore Rederes Side. Et Par engelske 
Skibe, hvoriblandt et Jernskib paa c:a 2,000 Ton, skulle hävt en Fragt af 
kun 37 Sh. 6 D. Dampskibet »Marie» af Bergen, i Maanedsfragt for et 
Melbournefirma, bragte ogsaa Trælast fra Puget Sound hertil. 

Fra Canada ankom tre norske Skibe med Trælast. 
Fragterne for Sukker holdt sig gjennemgaaende meget lave. Fra Mauritius 

ankom med saadan Last et svensk og to norske Fartöier paa resp. 399, 442 
og 385 Ton og til Fragter 12 Sh. 6 D., 12 Sh. 6 D. og 15 Sh. Fra Java 
ankom et norsk Jernfartöi paa 708 Ton med Fragt 15 Sh. Desuden bragte 
Dampskibet »Herman Wedel Jarlsberg», i Maanedsfragt for et Melbournefirma, 
tvende Sukkerlaster fra Java. 

Intet svensk eller norsk Fartöi deltog i 1892 i Transporten af Stykgods 
fra New York til Melbourne. 

Udfragterne fra Australien vare gjennemgaaende lave. I Begyndeisen af 
Aaret noteredes for Hvede herfra til Canalhavn f. O. 27 Sh. 6 D. à 30 
Sh.. men alferede i Marts Maaned var der paa Grund af Hvedemarkedets 
Stilling næsten ingen flere saadanne Fragter at erholde, og för Midten af Aaret 
frembödes Fartöier forgjæves til 20 Sh. E t britisk Jernskib sluttedes til en
gelsk Havn à 16 Sh. 9 D. og et mindre d:o til Cape Town à 20 Sh. Ud-
over Hösten og mod Slutningen af Aaret sporedes stundimellem mere Livlighed 
i Markedet, og enkelte Fartöier optoges til 22 Sh. 6 D., 23 Sh. 9 D., 24 
Sh. og 25 Sh., men höiere kom Fragterne ikke. En hertil stærkt medvir-
kende Grund var, at flere af de Dampskibe, der anlagdes for Uldfragter, tillige, 
for at faa fuld Last og hurtig Expedition, medtog Partier Hvede til lav Fragt, 
tildels lige ned til 15 Sh. pr Ton. 

Der synes at være Udsigt til, at den Afsætning af Mel- og Kornvarer, 
som Kolonien South Australia hidtil har hävt til det sydlige Afrika, vil for 
den större Del gaa över til Kolonien Victoria, hvis Hvedeavl og Mölleindustri 
i senere Aar har gjort meget store Fremskridt. E t svensk Fartöi paa 712 
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Ton erholdt i Mai Maaned 27 Sh. 6 D. pr Ton for Hvede herfra till Algoa 
Bay, hvilket antagelig er den höieste Fragt, som i den Fartsled blev betalt. 
E t norsk Skib paa 920 Ton sluttedes her onitrent samtidig at läste Havre fra 
Bluff, N. Z., til Canalhavn for Ordre, til en Fragt »en rouge», der omtrent 
modsvarede 25 Sh. for Hvede herfra. 

Vldfragterne til Boston, der tidligere for en væsentlig Del faldt paa vore 
Fartöiers Lod, optoges i dette Hgesom i det foregaaende Aar mest af ameri
kanske Skibe. Disse Fragter sluttes i Alniindelighed »en rouge». og betaltes 
Rater, der svarede til 27 Sh. 6 D. à 32 Sh. 6 D. pr Ton. Kun et norsk 
Seilskib, drægtig 967 Ton, erholdt saadan Fragt og opnaaede ei mere end 
£ 1,350. Et norsk Jernskib paa 988 Ton afseilede i Begyndeisen af 1892 
til London med Uld til Fragt £ 1.950; i indeværende Maaned afgik samme 
Fartöi med lignende Last til Hull med Fragt kun £ 1.450. Et i Maaneds-
fragt seilende norsk Dampskib indtog i Sydney og Melbourne en Last Uld for 
Dunkerque. 

Ligesom i tidligere Aar gik en Flerhed af vore Skibe til Newcastle, N. 
S. AV., for at söge Kidfragter til Honolulu, San Francisco og San Diego, men 
da disse Fragter gjennem hele Aaret holdt sig paa et usædvanlig lavt Stånd
punkt, foretrak enkelte at seile i Ballast lige til Trælasthavne i Puget Sound. 
hvilket tör antages at have givet et bedre Slutresultat. Et Par Fartöier afgik 
til Sydney for der at läste »Skales» till Europa. 

I Guanofarten deltog ingen af vore hertil ankomne Fartöier. 
E t svensk Skib paa 939 Ton erholdt Stykgods til London a £ 1.100 

en rouge, og et andet d:o lastede Talg til Cadiz ƒ. O. à £ 850. 
Med Coprali fra Tonga Island till Canalhavn f. O. befragtedes et norsk 

Fartöi paa 766 Ton til £ 1,500, og et andet paa 708 Ton (Jernskib) til £ 
1,700, hvilket sidste maa betragtes som en relativt meget god Fragt. 

I den interkoloniale Fragtfart, der hidindtil har været meget lönnende, 
tage vore Fartöier endnu paa långt nær ikke saa stor Del, som de burde, og 
heller ikke har Udbyttet af deres Deltagelse i samme været saa tilfredsstillende, 
som det kunde været, dersom de stadig havde været holdte i denne Fart, og 
fäste Ruter oparbeidede, hvilket meget vel er muligt. Om der end ei kan 
være Anvendelse for noget stort Antal Skibe i denne Fart, hvis Omfång na
turligvis er stærkt begrændset, turde den dog fortjene mere Opmærksomhed 
fra vore Rederes Side, og det saa meget mere som der just er Spörgsmaal om 
Fartöier af en Störrelse, for hvilke det ellers ofte falder vanskeligt at fiude 
lönnende Beskjæftigelse. E t halvt Dusin Fartöier. helst af under 500 Tons 
Drægtighed, kunde finde Anvendelse ved Transport af Korn- og Melvarer fra 
Australien till Sydafrika. Xaar Sukkerfragterne fra Mauritius stode höit, kunde 
de fra Afrika söge didop enten i Ballast eller med Last af Gjödningsstoffe, og 
naar Melfragterne herfra til enkelte Tider bleve altfor knappe, söge Beskjæf
tigelse med Transport af Guano fra Pladse i Sydhavet til Tasmania og New 
Zealand. I sidstnævnte Fart alene kunde forövrigt ogsaa nogle Smaafartöier 
finde Sysselsættelse hele Aaret rundt. I Western Australia vil, eftersom Lan
det befolkes, aabnes flere og fiere Havne, hvor Seilskibe, ialfald i de förste 
Aar, ville foretrækkes eller endog være de eneste anvendelige. Derfra udföres 
allerede nu store Kvanta af Yarra- og Karritömmer, som især finder Anven
delse ved Kaibygninger i Australiens större Stæder, medens der importeres en 
Mængde Slags Varer, der optage meget Skibsrum, navnlig Foderstoffe samt 
levende Faar og Hornkvæg. Endelig er der i Trælastfarten fra Kaipara, N. 
Z., til Australiens Kontinent Anvendelse for adskillige Fartöier paa helst un
der 600 Ton, hvilke ikke behöver at have nogen hüi Klasse, men bör være 
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foreynede med Danipwinch. I Par t paa Mauritius kunde maaske være Pläds 
for et Par mindre Dampskibe, kanske helst i Maanedsfragt for noget Firma i 
Melbourne eller Adelaide, og et eller to Dampskibe paa 300 à 500 Ton vilde 
antagelig kunne finde fordelagtig Sysselsættelse med at bringe Stykgods fr» 
Melbourne og Sydney til Havne i Queensland og Sukkerlast tilbage derfra. 
Det er en given Sag, at de Brfaringer, som vindes ved længere Fart i samme 
Lime, bör kunne resultere i saa betydelige Besparinger, at Fartens Netto-
udbytte med samme Fragt efterhaanden maa ventes at ville blive foröget i 
mærkelig Grad. 

En regulær Seilskibslinie fra Sverige eller Norge til Melbourne vilde ei 
alene have den störste Betydning for Adgangen til at afsætte vore Produkter 
paa dette Marked, men ogsaa sandsynligvis vise sig særdeles fordelagtig for 
den Beder, som aabner en saadan med passende Fartöier. En Linie med 
nogenlunde fast og behörigen averteret Afgang to eller tre Gange aarlig vilde 
kunne samle næsten alt det Stykgods, som for Tiden sændes fra De forenede 
Riger; dette Kvantum er ikke saa lidet og kunde utvivlsomt snart mangedobles. 
Om ved Befragtmngen af et Fartöi for Trælast betingedes Adgang til at tage 
et Par hundrede Ton Stykgods, og man kun fik 200 Ton tungt Gods (Cement, 
Kridt , Je rn , Granit) i Bunden istedetfor Ballast, til Fragt af f. Ex. 10 à 15 
Sh. pr Ton, samt 100 Ton lettere Gods (Papir og Kassegods) til f. Ex. 35 
Sh. pr TOD, vilde dette lönne sig særdeles vel for Rederen, paa samme Tid 
som det for Afskiberne vilde være en meget billig Fragt-

Der har enkelte Gange været yttret Frygt for, at en Vare som Cement, 
hvis den förtes sammen med Trælast, lettelig kunde tage Skade af den fra 
Trælasteu udsvedende Fugtighed. Föreren af det norske Skib »City of Agra», 
som netop har bragt 150 Ton Cement under en Trælastladning til Port Natal, 
opgiver dog, at Varen ankom uden i ringeste Mon at have lidt af Fugtighed, 
og at der ikke var nogensomhelst Beskadigelse paa et eneste Fad. Til Sam-
menligning kan anföres, at af c:a 150 Ton svensk Kridt, som i 1890 og 1891 
bragtes til Melbourne med tydske Dampskibe, var der ei et eneste Par t i uden 
at omtrent en Trediedel af Fadene vare beskadigede ved uvorren Behandling 
ombord eller under Omlastningerne, hvorved forvoldtes saa store Reparations-
omkostninger og Undervægt paa Våren, at dette næsten aldeles slugte hvad 
der ellers vilde have været en god Fortjeneste. Fragten var nominelt meget 
lav, antagelig kun 12 Sh. 6 D. fra Hamburg, men Dampskibene bragte Våren 
kun til Por t Melbourne, hvorfra den maatte lægtres til Melbourne Wharf, med 
en Udgift af 5 Sh. pr Ton, saa at det fölgelig vilde lönDet sig bedre at be-
tale endog 17 Sh. 6 D. for Transport med et af vore Trælastskibe, hvilke 
næsten altid losse ved Melbourne Wharf. Det her med nogen Udförlighed 
anförte Exempel kan med liden Forskjel tillempes ogsaa for andre Varers Ved-
kommende. I en tidligere Aarsberetning er anfört, hvorledes et Part i norsk 
Papir paa 7 Ton kostede i Fragt c:a £ 6 pr Ton og et Part i svenske Tapeter 
endnu mere; da en Ton Papir antages at ikke bestuve mere Rum end en 
Standard Trælast, vil det sees, at den ovenantydede Fragt af 35 Sh. pr Ton 
med Trælastskib vilde stille sig meget fordelagtig saavel for Afskiber som for 
Reder. Alene en enkelt af Melbournes Aviser, »The Age», bruger c:a 5,000 
Ton Trykpapir aarlig, hvoraf i senere Tid en Del angivelig skal være af norsk 
Tilvirkning, men indkjöbt i London. Af det her anförte vil fremgaa, at vi 
have adskillige Betingelser for en regulær Seilskibslinie, og kommer en saadan 
först istand, turde det ikke være saa usandsynligt, att man inden. kort Tid 
vilde se for Australien bestemte Part ier af Stykgods sendes fra England, Tydsk-
land og Belgien op til vor svenske eller norske Seilskibslinie, istedetfor at nu 
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det Stykgods, som vi have at sende, maa gaa över disse Lande. Der turde 
endog være Pläds for en regulær Dampskibslinie melleni De forenede Riger og 
Australien. For Erholdelse af Returfragter herfra vilde vore Dampskibe være 
ligestillede med Skibene af den tydske Lime, der opgives at lönne sig godt. 

Havneforhold. Opmuddringen af Yarrafloden fortsættes stadig, og tör man 
nu under almindelige Forhold gjöre Regning paa at kunne komme op til Mel
bourne Wharf med et Dybgaaende af 19 1/2 engelske Fod. 

Den i forrige Aarsberetning nævnte nye Dok paa Vestsiden af Melbourne, 
lige ved Hovedjernbanestationen, er nu höitidelig aabnet, men vil neppe kunne 
tages i Brug för mod Slutningen af Aaret. Den bliver 3,637 Fod läng og 
1,512 Fod bred — fölgelig en af Verdens aller störste; den uddybes til 24 
Fod og er beregnet at ville koste Jü. 900,000. Ingen Dokporte fornñdiges, da 
Tidvandet her aldrig stiger mere end to eller höist tre Fod. Naar denne Dok 
er færdig, vil Melbourne have tilstrækkelig Kai- og Havneplads for länge Tider. 

Man har ved en tidligere Leilighed advaret mod i Certepartier at indgaa 
paa Garanti for, at de med Skibet sendte Varer skulle kunne assureres til 
billigsto Premie. En lignende Advarsel sees ogsaa at være indsendt fra Kon-
gulatet i Sydney, hvilket et Mæglerfirma dersteds i en i »Norsk Söfarts-
tidende» indrykket Artikel har betegnet som överflödigt. Man har dog ogsaa 
iaar her i Melbourne hävt Exempel paa de skadelige Virkninger, som den oven-
for paapegede Klausul kan have, idet et aldeles nyt förste Klasses italiensk 
Skib, som var befragtet under samme, af de herværende Assuranceforeningers 
Besigtigelsesmand, der er eneraadig i disse Spörgsmaal, nödsagedes til at gaa 
i Dok og rive en Del af sin Kobberhud for at bevise, at Drivningen var for
svarlig; og et noget ældre. men ualmindelig solidt bygget og hüit klassificeret 
norsk Fartöi, der under samme Klausul var sluttet for en niegot god Uldfragt, 
vilde hävt at foretage store og urimeligt kostbare Reparationer, om der ei 
tillige havde været betinget Ret til at hæve Certepartiet i Tilfælde af. at ved-
kommende Besigtigelsesmand skulde gjöre saadanne Paalæg. 

Der har i længere Tid været fört stærke Klager över, at l;ods]>engene 
til og fra Melbourne ere altfor hüie. Tilfölge heraf blev i Begyndeisen af 
1892 foretaget en Reduktion af gjennemgaaende omtrent '/4 D. P r Ton, hvil
ket dog ikke paa långt nær imödekommer Kravet, ög tör vel i en nær Frem-
tid en yderligere Nedsættelse ventes. Efter den nye Tarif betales for Distan-
cen fra Melbourne Wbarf tilsös, eller vice versa, 5 ' / 4 D. for Skibe under 
Seil, 3'74 D. for Seilskibe som bugseres af Dampbaad, 3 ' / 4 D. for Dampskibe 
Fra den ydre Havn, Hobsons Bay, tilsös, eller vice versa, betales resp. 4 ' / s 

D., 3 ' / 4 D. og 23/4 D., og fra Geelong tilsös, eller vice versa, resp. 45 / a D., 
3 1 / , D. og 2»/4 D. 

Trælastmarkedet. Neppe nogen Forretningsbranche led saa meget under 
Tidernes Tryk som Trælasthandeleu. Byggevirksomheden i Melbourne er saa godt-
som helt standset, saa at den ringe Omsætning, som fandt Sted, omtrent ude-
lukkende var for Indlandets Behov. Tiltrods for betydelig indskrænket Import 
forögedes Beholdningerne af flere Sorter Trælast. Priserne vare gjennemgaa
ende vigende og gik saa lavt, at end ikke billigste Indkjöb i Förbindelse med 
urimeligt lave Fragter levnede nogen Udsigt til Fortjeneste, hvorhos flere Im
portörer tilförtes betydelige Tab ved Kundens Insolvents. 

Af Baltic and Scotch Flooring og Weatherboards importeredes kun 11,480 
Std. mod 17,727 Std. i 1891 og 28,673 Std. i 1890. Beholdningen ansloges 
ved Saisonens Aabning den l:ste Juli 1892 til 16,269 Std., og Importen fra 
samme Tidspunkt til Aarets Udgang androg kun til 3,460 Std. Forbruget 
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har faldt af til omtrent det halve af hvad det pleiede at være (for de fore-
gaaende fire Aar gjennemsnitlig 38,763,000 sup. feet) og belöber sig for Oie-
blikket neppe til mere end 10,000 Std. pr Aar. Priserne have dreiet sig om: 

Af Furuplanker og Batteris importeredes kun 835 Std., mod 4,953 Std. 
i 1891 og 13,600 Std. i 1890, men Forbruget aftog ogsaa til henimod kun 
en Trediedel af hvad det har været i tidligere Aar. De Beholdninger, som 
nu haves, ville maaske være tilstrækkelig til at dække Forbruget i de næste 
to Aar. 

Priserne angives at have været, beregnet pr engelsk Fod 3 " × 9 " : 

Ogsaa for Oregonlastens Vedkommende viser sig samme store Nedgång i 
de importerede Kvanta. Der indförtes nemlig i 1892 kun 12,489,000 sup. 
feet, mod 20,272,088 sup. feet i 1891 og 35 ,042,776 sup. feet i 1890. 
Priserne angives at have dreiet sig om £ 4. 5. 0 à £ 4. 10. 0 pr 1,000 
sup. feet. 

De importerede Mængder af andre amerikanske Træsorter og de for samme 
betingede Priser angives at have været : 

Paa Grund af de store Beholdninger og det betydelig indskrænkede Be
hov er der liden Udsigt til Prisstigning i den nærmeste Fremtid, og vore 
Exportörer maa være belavede paa, at det vil tage mere end et Aar, forinden 
Melbourne Marked atter kan blive hvad det har været. Paa den anden Side 
er der en Mulighed, som ei bör lades af Syne, for en pludselig og meget be
tydelig Stigning, naar Forbedringen först indtræder; thi da Importen synes at 
ville saagodtsom aldeles standse, ville Beholdningerne til den Tid maaske være 
saa betydelig reducerede, at de vise sig utilstrækkelige. — I Melbourne, som 
överalt i Australien, har det hidtil været Skik, at al Trælast oplægges paa de 
offentlige Lagerpladse under aaben Himmel. 

For at undgaa den store Værdiforringelse, som Trælasten tilfölge heraf 
lider, har et her etableret norske Firma iaar indrettet en egen Lagerplads af 
betydelig Udstrækning, forsynet med solide med Jerntag dækkede Skure, der 
aldeles beskytter Varen mod Veirligets Indvirkning. — Forhaabentlig vil dette 
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Exempel blive efterfulgt af flere, hvilket vilde være til Gavn for Trælasthan-
delen i det hele, og særlig turde det nærværende Tidspunkt være heldigt 
valgt for denne Forbedring, idet der jo er al Udsigt til, at den nu hersteds 
lagrede Trælast i længere Tid vil blive liggende usolgt. 

Fisk. Importen af saavel preserveret som saltet Fisk var i 1892 bety-
delig mindre end i det foregaaende Aar, nemlig resp. 3,245,725 Lbs og 13,638 
Cwts mod 4,341,247 Lbs og 24,173 Cwts i 1 8 9 1 . Tolden er fremdeles 2 D. 
pr Lb. for preserveret Fisk; saltet Fisk indgik tidligere toldfrit. men vil 
denne Vare berefter have at bære en Told af 5 Sh. pr 112 Lbs, hvilket maa 
antages at ville i betydelig Grad vanskeliggjöre Salg. Omsætningen gik kun 
slæbende, væsentlig fordi der til enhver Tid var rigelig Adgang til Forsyning 
med god og billig fersk Fisk, men Beholdningerne antages dog ved Aarets 
Udgang ikke at bave været större end sædvanlig. 

Hermetisk nedlagt Lax og saltet Lax fra Amerika indtager fremdeles den 
mest fremragende Pläds paa vört Fiskemarked, og franske Sardiner samt her
metisk nedlagt skotsk Sild have faaet fast Fod der, men der arbeides ogsaa 
ihærdigt og med Fremgang paa at vinde Terrain for Fiskevarer fra De forenede 
Riger. Efter Toldpaalægget var Prisen for Klipfisk af Længer c:a 4 1/2 D. 
pr Lb. og for saltet Sild i Halvtönder 16 à 21 Sh., og undtagelsesvis noget 
höiere, mod tidligere resp. 3 1/2 D. pr Lb. og 15 à 18 Sh. pr Halvtönde. 

Af finere hermetiske Fiskevarer solgtes omtrent samme Mængder som i 
det nærmest foregaaende Aar, dog vare de kostbareste Artikler, saasom röget 
Lax i Olie, hvoraf endel importeres fra Sverige, særlig vanskelige at afsætte. 

Papir, Pap og Tapeter. Om disse Varer gjælder, at det antagelig vil 
være nödvendigt at holde Lager hersteds, hvis uogeu betydelig Omsætning skal 
kunne finde Sted. Trykpapir indgaar toldfrit, inedens Pakpapir er belagt med 
en Told af 6 Sh. pr Cwt. Af brunt Omslagspapir hidsendtes fra Norge i 
Konsignation e:a 25 Ton, der skal være solgt til god Pris, nemlig 24 Sh. 6 
D. pr Cwt for »buff» og 25 Sh. 6 D. for »glazed». Ligeledes ankom fra 
Norge c:a 8 Ton Trykpapir, der opgives at være solgt til omkring 2 ' / 4 D. 
pr Lb. — Fra Sverige skal være ankommet nogle mindre Partier Papir af 
specielt bestilte Sorter. — Vanlig Pap, Træpap og Tapeter kunde vistuok med 
Fordel sælges her, og turde Melbourne som Marked for de ovennævnte Varer 
fortjene större Opmærksomhed blandt vore Fabrikanter; thi Forbruget hersteds 
er betydeligt og Konkurrencen maaske mindre skarp end paa mange andre Ste-
der, hvorhos den Adgang. som rean fra De forenede Riger har til Forsendelse 
med direkte hertil gaaende Trælastskibe, turde give os en ei ubetydelig For
del; heroin er udförligere handiet i Artikelen om Udsigterne for en direkte 
Seilskibslinie til Melbourne. 

Af Kridt, Cement og Mursten ankom i 1892 intet fra De forenede Riger. 
Bedste Sort engelsk Kridt solgtes til £ 2. 10. 0 à £ 2. 15. 0 pr Ton, til 
hvilken Pris Konkurrence fra Sverige er umulig. Importen af Kridt androg 
til 3,089 Ton i 1891 og 3,051 Ton i 1892. Cement, som tidligere var told
frit, er nu belagt med en Told af 20 Sh. pr Ton. Importen af denne Vare 
har været hurtig aftagende, nemlig fra 1,080,000 Cwt i 1889 til 889,000 i 
1890, 497,000 i 1891 og et omtrent lignende Kvantum i 1892; alligevel ere 
Beholdningerne, grundet paa standset Byggevirksomhed, stadig blevne större og 
Priserne trykkede ned til 12 Sh. 6 D. à 13 Sh. pr Barrel fortoldet, hvilket 
angivelig er mindre end hvad Varen med billigste Indkjöb og laveste gjæl-
dende Fragt kan importeres for. I Aarets Löb er anlagt en Cementfabrik i 
Victoria og en anden paa Maria Island ved Östkysten af Tasmania; sidstnævnte 
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skal være et ret lovende Anlæg og er grandet med en betydelig Aktiekapital, 
n«mlig £ 250,000. 

Der indföres aarlig fra England og Amerika en betydelig Maengde Skifer
sten til Tagtækning, saaledes i 1892 c:a 4 ,000,000 og i de foregaaende 
tre Aar c:a 8,000,000 Stykker aarlig. Da man antager, der er en Mulighed 
for, at lignende Vare kunde hidföres fra De forenede Riger, har man sögt 
nærmere Oplysning om, hvilke Dimensioner især ere sælgbare og hvilke Priser 
kunne paaregnes. Der benyttes omtrent udelukkende Sten af fölgende Maal: 
2 4 " × 1 2 " , 2 0 " × 1 0 " og 1 8 " × 1 0 " , samt helst af saadan Tykkelse, at der 
gaar 68 à 64 Plader paa en Fod, alt engelsk Maal. En god Specifikation vil 
være omtrent saaledes sammensat: 50,000 Stykker 2 0 " × 1 0 " , 20,000 Stykker 
2 4 " × 1 2 " og 10,000 Stykker 1 8 " × 1 0 " . Den Pris, som nu kan paaregnes, 
opgives at være £ 5. 15. 0 à £ 6. 0. 0 pr 1,000 for förstnævnte Sort, 
£ 2. 0. 0 mere for 2 4 " × 1 2 " og 10 à 12 Sli. mindre for 1 8 " × 1 0 " . Til 
sine Tider have Noteringerne været betydelig höiere, dog maa bemærkes, at 
Priserne undertiden sees stipulerede pr 1,260 Stykker istedetfor pr 1,000. — 
Endel Skifersten af större Dimensioner indföres til Brug ved Bygning af Arne-
steder samt for at benyttes som Underlag paa Billardborde. Våren er toldfri. 

Da vore Trælastskibe antagelig vilde kunne tage Skifersten som Ballast 
til meget billig Fragt, og da en varsom Behandling af Våren ombord i disse 
Skibe turde paaregnes og fölgelig Tab ved Brækage, der ved denne Artikel 
spiller en stor Rolle, mest mulig undgaaes, synes det som om vi her burde 
kunne optage Konkurrencen. Konsulatet vil gjerne korrespondere med Afski-
bere og sætte dem i Förbindelse med de störste Importörer hersteds. 

Jem og Jemvarer. Forbruget af denne Slags Varer har i det forlöbne 
Aar været usædvanlig lidet og Priserne yderst lave. 

Efteråt svensk Stnal paa mange Aar ikke har været i vört Marked, har 
en her etableret Nordmand nu forsögt Import til Melbourne af denne Vare, 
og synes Forsüget at ville nyde Fremgang. 

Endel hertil ankomne Spader af svensk Tilvirkning synes derimod ikke 
at falde i Publicums Smag samt at være noget for kostbare. 

Hesteskosöm, saavel af svensk som norsk Fabrikat, fortrænger mere og 
mere den tydske og amerikanske Vare, og konkurrerer heldigt med det inden-
landske Fabrikat, uagtet dette hidtil har nydt en Toldbeskyttelse af 12 Sh. 
og efter den senest reviderede Toldtarif af 14 Sh. pr Cwt. 

Prover af de Staaltraadtouge, der benyttes ved Melbournes »Cable-trams», 
ere ved Konsulatet hjemsendte til tvende svenske Fabriker, som antages at 
ville konkurrere om Leverance af disse Touge, der hidtil for det meste ere 
komne fra England. Tougene, der maa være af bedste Kvalitet, ere spundne 
af 42 Traade fordelte i 7 Bundter og af saadan Tykkelse, at Tougets Om-
kreds bliver 3 5 / 8 Tomme. De korteste Touge ere 11,500 Fod. — Her er 
ogsaa utvivlsomt en ganske stort Marked for Staaltraadtouge Hl Brug i Bjerg-
vcerk, og af Gjcerdetraad forbruges et betydeligt og stedse stigende Kvantum, 
da Trægjærder mere og mere gaa af Brug; af sidstnævnte Slags Traad er 
T>gauge n:r 8» især efterspurgt. Men uden at her höides Lager af disse Va
rer, vil det være yderst vanskelig at faa Salg istand. 

Fra et svensk Værksted har Konsulatet modtaget Tegninger og Prisopga-
ver for smaa Dampslupper, men endnu ei lykkedes skaffe nogen Bestilling. 

Engelsk Stöbejern er en Vare, som det ofte vilde lönne sig at spekulere 
i, særlig for Rederier, der tage sine Skibe hjem fra England for i Hjemlandet 
at indtage Trælast til Melbourne. Forbruget hersteds dreier sig om 20,000 
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Ton aarlig. Svensk Stöbejern kunde antagelig ogsaa sælges med Fordel, naar 
det kom hid som Ballast eller til meget lav Fragt. 

Af Sikkerhedsfyrstikker importeredes i 1891 c:a 166,000 Gros og antage
lig omtrent lignende Kvantum i 1892. Tydske og belgiske Mærker solgtes for 
1 Sh. 2 D., svenske og norske for 1 Sh. 4V, D. til 1 Sh. 6 D. pr Gros. 
Våren er toldfri. 

Fra Sverige importöres endel kemiske Præparater, navnlig Smorfarve, til 
Brug i Meierierne. Angivelig skal der til Dato være solgt c:a 800 af De 
Lavals Separatorer inden Kolonien Victoria, næsten alle i de sidste tre Aar. 

Af Glasvarer indförtes i tidligere Aar nogle Smaaparticr xaavel fra Sve
rige som fra Norge, men intet i 1892. Oprettelse af Lager hersteds synes at 
være en Betingelse for denne Vares Omsætning i noget större Omfång. 

Der sælges nogle ganske smaa Partier saakaldt »Stockholm» Tjære til c:a 
38 Sh. pr Barrel og »Svensk» Beg til c:a 35 Sh. pr Barrel, men diase Varer 
antages at ikke skrive sig fra Sverige; de ere toldfri. 

Af Baade og Aarer ankom i det forlöbne Aar ingen fra De forenede 
Riger; tnen Ordres for nogle faa Smaabaade skal være indsendt. Her er kun 
et meget begrændset Marked for saadanne. 

Fra Sverige modtagne Prover af Moleskin have vist sig vel kostbare og 
ei ganske passende for det herværende Marked. 

Af Exportartikler herfra, som foruden Uld og Hvedemel turde antages 
at have eller kunne faa Betydning for De forenede Rigers Handel og Skibs-
fart, kunne nævnes: 

Træblokke til Gadebrolægning. Hidindtil ere saadanne hersteds kun 
skaarne til Brug i Melbourne, hvis Brolægning er exemplarisk god, men man 
skal i London med udmærket Resultat have forsögt Blokke af Karritræ fra 
Western Australia. Da denne Træsort paa Voksestedet koster c:a £ 3. 10. 0 
pr 50 Kubikfod, medens man her i Victoria i Landets aluiindeligste Træsort, 
»the red gum», der paa Roden hidtil er regnet for værdilös, har et Materiale, 
som egner sig fortrinlig til Brolægningsblokke, turde det være al Sandsynlighed 
for, at en betydelig Export af saadanne Blokke snart vil komnie til at finde 
Sted herfra. Dette vilde jo i nogen Mon forringe Adgangen til Salg i Europa 
af vore nordiske Træsorter til lignende Brug, men kunde paa samme Tid give 
bedre Anledning til Returfragt for vore hertil kommende Trælastskibe. 

Told. Som tidligere indberettet, fremsattes i Juli Maaned for Parliamen-
tet Forslag om endel Forhöielser i den gjældende Toldtarif, saaledes at Tolden 
stråks skulde opkræves efter de forhöiede Satser, dog med Forbehold af Refu-
sion for Importörerne, dersom disse forhöiede Toldsatser ikke skulde blive en-
delig vedtagne. Först omkring Nytaar kom Toldproportionen under Behand
ling, noget som dog ikke voldte synderlig Forstyrrelse i Handelsforhold, da 
man syntes at anse for givet, at den vilde gaa igjennem uden væsentlig Modi
fikation, hvilket ogsaa blev Tilfældet. Til Dato er ingen officiel Udgave af 
den nye Toldtarif udkommet og ventes heller ikke at ville udkomme for i 
Begyndeisen af næste Maaned; men et af Melbournes Handelsblade har, under 
Tolddepartementets Opsigt, ladet udarboide en Liste over de forandrede Told
satser. Fölgende Förändringar ere de, som maa antages at have störst Betyd
ning for De forenede Rigers Handel: 
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Tolden paa preserverede Madvarer samt »Lager Beer» var foreslaaet for-
höiet, men blev ved den endelige Revision af Tarifen bibeholdt uforandret. 

Vdsigterne for Emigranter. I de sidste to Aar ere Lönninger og Arbeids-
forhold, der tidligere i disse Kolonier vare udmærkede, blevne saa betydelig 
forringede, at man har fundet Foranledning til, dels i forrige Aarsberetuing 
og dels ved en speciel Skrivelse af den 16:de Juni sidstleden, at advare Emi
granter fra De forenede Riger mod at komme herti l ; dog gjordes en Undtagelse 
med Hensyn til flinke Ingcnieurer, Tjenstepiger og Landmænd med nogen Ka
pital. Selv for Ingenieurer er det under nærværende Forhold utilraadeligt at 
komme hid, og Lönnen for Tjenestepiger, der tidligere var mellem S. 30 og 
£ 52 pr Aar, er gaaet ned til £ 25 à £ 40 . Landmænd, som have opholdt 
sig i Kolonien et Åars Tid eller saavidt længe, at de have kunnet gjöre sig 
nogenlunde bekjendte med Forholdene, og som disponere över £ 200 à 300, 
kunne for denne Pris kjöbe sig smaa Brug, som en Mand med Familie ret 
vel kan leve af; eller ogsaa kunne de med samme Kapital optage en Strækning 
(op til 320 aeres) Regjeringsland, der efterhaanden kan oparbeides til en be
tydelig Farm. Særlig turde Tasmania antages at byde store Fordele for denne 
Klasse af Emigranter. 

Som et Exempel paa, i hvilken Udstrækning Lönsnedsættelser har fundet 
Sted, kan anföres, at alle det herværende Sporveisselskabs Betjente i Löbet 
af de sidste to Aar tre Gange have maattet taale saa betydelige Afkortuinger, 
at disses samlede Belöb for de lavere Betjentes Vedkommende udgjör 20 % 
af den oprindelige Lön, og for dem, der havde en Lön af £ 3 til £ 5 pr 
Uge, 30 % samt for de höieste Betjente 40 % . Og særdeles mærkeligt er, 
at dette har kunnet ske uden Modstand, ja næsten uden Protest, her i Mel
bourne, hvor for ikke længe siden ubetydelige Afknapninger i en hvilkensom-
helst liden Fabrik næsten ufravigelig ledede til Strike, som i Regelen endte 
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med, at Arbeidsherren maatte give efter. Et andet Exempel paa Nedgång i 
Arbeidspriser er, at da nylig en af Melbournes Forstæder skulde have endel 
Stenkjöring udfört, modtoges Anbud af 7 Sh. 3 D. pr Dag for Mand, Hest 
og Vogn, medens den dobbelte Pris tidligere var anseet for billig. I visse 
Arbeidsbraneher har det vistnok lykkedes endnu at holde Lönnen paa samme 
Höide som för, men Adgangen til at faa Arbeide er överalt bleven betydelig 
formindsket. Af de mange Skandinaver, som opholde sig i Melbourne, ere 
dog kun forholdsvis faa arbeidsledige. 

Fiskerbefolkningen, som for en stor Del bestaar af Skandinaver, opgiver, 
at skjöndt Fångsten ikke i mindste Maade har aftaget, er dog deres Fortjeneste 
paa Grund af lavere Fiskepriser nu gaaet ned til mindre end det Halve af 
hvad den var for tre Aar siden. 

Diverse Oplysniiiger. Besætningerne paa de svenske og norske Skibe, som 
i 1892 besögte Distriktet, androg inclusive Skibsförerne til 498 Mand. Ne-
denstaaende Tabel angiver Antallet af Af- og PaamönstriDger samt Römninger 
ved Hovedstationen: 

Ligesom i de nærmest foregaaende Aar var der gjennem hele 1892 ingen 
Vanskelighed ved at i Melbourne erholde skandinaviske Söfolk til omtrent 
samme Hyrer som de i Hjemlandene gjældende. Fuldbefarne Matroser erholdt 
i Almindelighed £ 3. 0. 0 pr Maancd, men undertiden kun Kr. 48 à 50. 
Paa engelske Seilskibe i Langfart betaltes samtidig £ 3. 10. 0 à £ 4. 10. 0 
og i Kystfart £ 4. 10. 0 à £ 5. 0. 0. I den interkoloniale Dampskibsfart 
ere Matroshyrerne freuideles £ 7. 0. 0 pr Maaned, med 1 Sh. pr Time for 
Overtidsarbeide. For at erholde Ansættelse paa disse Dampskibe er det siden 
Striken i 1890 ikke længere nogen Nödvendighed at vedkommende Sömand 
skal tilhöre den Australiske Seamens' Union, men de allerfleste slutte sig dog 
til denne, saasnart som de ere blevne forhyrede. Et betydeligt og antagelig 
i senere Aar stærkt tiltagende Antal svenske og norske Söfolk have fundet 
Sysselsættelse i den interkoloniale australiske saavel Dampskibs- som Seilskibs-
fart; de fleste af disse vende tilbage til Hjemlandet, naar de have sammensparet 
sig endel Penge, og kun forholdsvis ganske faa slaa sig ned herude. 

Ved Vicekonsulsstationerne fandt i 1892 ingen Af- eller Paamöustring 
Sted, og heller ingen Römuing fra svenske eller norske Skibe. 

Gjennem Konsulatet hjemsendtes ved Sömandsanvisninger i Aarets Löb til 
Sverige £ 3 6 1 . 1 1 . 4 og til Norge £ 224. 0. 0. 

Sundhedstilstanden inden Distriktet har gjennem hele Aaret været god. 
Konsulatkontoret vil fra Begyndeisen af næste Maaned blive flyttet til 

n:r 33 William Street. Det höides aabent alle Sögnedage fra Kl. 10 til 4 1/2, 
om Lördagene dog kun fra Kl. 10 til 2. 
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Handel og Næringer have gjennemgaaet en yderlig träng Periode. I fast 
Eiendom gjordes godtsom ingen Omsætning uden ved Tvangssalg, og da stedse 
til Priser liggende 25 til 50 % under de, som være gjældende nogle faa Aar 
tidligere. Byggevirksomheden i Melbourne var ligesom i det forlöbne Aar ind-
skrænket til det æindst mulige; paa Grund af tidligere Overspekulation samt 
mangfoldige Arbeiderfamiliers Udvandring dels til Nabokolonierne og endmere 
til det Indre af denne Koloni, hvor de have slaaet sig paa Jorddyrkning og 
især Frugtavl, skulle angivelig henimod 13,000 Huse nu staa leieledige i Mel
bourne. Heldigvis have Landmændene hävt en Række af gode og tildels ud-
uiærkede Aar, saa deres ökonomiske Stilling gjennemgaaende er særdeles god, 
og har Vareomsætningen til det indre af Kolonien været ganske betydelig. 
En aDden Fölge af Landmændenes gode Stilling er, at de saavel i dette som 
i det foregaaende Aar selv have kunnet spekulere i sine Produkter, især Hvede, 
istedetfor som tidligere at sælge saa snart Hösten var tilendebragt. Hvorvidt 
dette i Længden vil være til deres Fordel, anses tvivlsomt. Den stærke Ström 
af Arbeidsfolk fra Melbourne ud til Landsbygderne foranledigede en Nedgång 
af omkring 25 % i Jordarbeidernes almindelige Lönninger, og denne Nedgång 
var stor nok til at sætte Landmændene istand til at bryde op Nyland, som 
för laa unyttet, samt til at drive det tidligere opdyrkede Land paa en mere 
intensiv Maade. En Mængde smaa Gaarde udlagdes, især for Frugtavl, og er-
holdt Arbeiderfamilier fra Melbourne, som vilde nedsætte sig paa saadanne, 
adskillig H.jælp fra private Selskaber. Antallet af nye industrielle Anlæg og 
nye Handelsforetagender var derimod usædvanlig lidet. 

Import og Export. Exporten fra Kolonien Victoria holdt sig paa omtrent 
samme Ståndpunkt som i de nærmest foregaaende Aar, og androg for 1892 
til en Værdi af £ 12 ,754 .488 ; derimod har Importen været aarlig aftagende 
fra £ 19 ,884.854 i 1889 til £ 13,599,727 i 1892, saaledes at man nærmer 
sig stærkt til at se Balance mellenj Export och Import tilveiebragt. I Tas-
mania var Exportens Totalbelöb c:a £ 1,250.000 og Importens noget över 
£ 1,500,000, hvilket vil sige at Exporten var c:a £ 250,000 og Importen 
c:a £ 500.000 mindre end i det foregaaende Aar. 

Agerbrug og Fcedrift. For Landmandens Bedrift var 1892 et særdeles 
godt Aar. Regnmængden var ikke over middels, men långt jevnere fordelt 
end sædvanlig. 

Udbyttet af Hvedehösten 1892—93 anslaaes til 16.471,000 Bushels, mod 
13,387,500 i det foregaaende Aar, og det med Hvede tilsaaede Areal til 
1,375,000 Acres mod 1.247.000 i det foregaaende Aar. Den nylig tilende-
bragte Höst har altsaa givet den hertillands aldeles usædvanlig gode Afkastning 
af c:a 12 Bushels pr Acre, hvilket er det störste Udbytte, som man har havt 
siden Kornaaret 1884, da det var noget över 14 Bushels pr Acre. 

Hidintil er Afsætningen gaaet trægt, grundet paa, at yderst lave Priser 
gjælde i Europa: höiere Fragter end 22 Sh. 6 D. à 25 Sh. pr Ton har ikke 
kunnet betales, medens to Aar tidligere de samme Fragter stode i 35 Sh. 
Hvedemel af bedste Sort, »roller made», solgtes i Begyndeisen af 1893 til 
£ 8. 15 . 0 og secunda eller »stone made» til £ 7. 15. 0 pr 2,000 Lbs. 
For nærværende noteres kun £ 7. 15 . 0 à £ 8. 0. 0 for Broiler» og £ 7. 
2. 6. à £ 7. 5. 0 for »stone made». Hvedemelet herfra er i Kvalitet mindst 
jevngodt med hvilketsomhelst andet Lands og tuide uiaaske med Fordel kunne 
sælges herfra til De forenede Riger. Forsögsvis er iaar ved Konsulatets For
sorg et Par Ton af denne Vare hjemsendt til Norge. Grossvæxten var rigelig 
til Överflöd, og saavel Kvæg som Faareflokke gav en udmærket Afkastning, saa 
at Eiernes Nettoudbytte, trods de gjældende lave Priser paa Produkterne, blev 
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lige godt som i det foregaaende Aar. Exporten herfra af frosset Kjöd, hvil-
fcen i hele ti Aar har været totalt opgivet, gjenoptoges i 1892 og det med 
afgjort Fremgang for Exportörerne; der er alle Tegn til, att denne Export i 
den naermeste Fremtid vil antage meget betydelige Dimensioner. For Nær-
værende betales i Fragt med Dampskibe, der ere særskilt indrettede for Trans
port af frosset Kjöd, 1 D. pr Lb., eller £ 9. 6. 8 pr Ton, hvilket giver 
Rederierne en udmærket Fortjeneste, og samtlige Udgifter paa Kjödet, fra det 
aedslagtes og til det leveres i England, skulle andrage til c:a 2 ' / 4 D. pr Lb. 
Man haaber dog at kunne reducere disse Udgifter betydelig. ja maaske saa 
meget, at man med Fortjeneste kan sælge Faarekjöd herfra i England til 2 / 2 

D . pr Lb. 
Meieribedriften har i det forlöbne Aar gjort storartede Fremskridt, op-

muntret ved en betydelig Exportpræmie — der dog ikke altid er bleven saa 
prompte betalt, som vedkommende Landmænd önskede. I denne Koloni, hvor 
indtil for faa Aar siden Kjörene i Regelen aldrig bleve melkede, er nu i Lö-
bet af tolv Maaneder över 200 Bygninger blevne opförte og forsynede med 
fuldt Udstyr af alt til möderne Meieribedrift hörende Inventar, og et stort 
Antal i Europa oplærte Meierister — hvoriblandt mange svenske og danske 
— ere engagerede til at sætte Arbeidet igång. Der lægges væsentlig an paa 
Export af Smör for det engelske Marked, og Produktionen er allerede saa stor, 
a t man ombord i de Dampskibe, som besörge Transporten herfra, ikke har 
kunnet hurtig nok faa indrettet de for en saadan Vares Konservering nödven-
dige Afkjölingsrum. For nylig afsendtes med et enkelt Dampskib över 500 
Ton Smör. I de tre Aar, i hvilke Premien for Export af Smör har virket. 
er fra denne Koloni bleven udfört: i 1890 1,027,405 Lbs, i 1891 4.789,181 
Lbs, i 1892 över 6,000,000 Lbs, og der synes næsten ikke at være nogen 
anden Grændse for Bedriftens Udvidelse end det europæiske Markeds Kjöbeevne. 
Der har dog været advaret mod altfor ensidig at lægge an paa Smörproduk
tion. — Tilvirkningen af Ost maa siges endnu at være i sin Barndom, og 
Opdrætningen af Svin, der naturligen bör gaa Side om Side med Meieribedrif
ten, staar ogsaa meget tilbage for livad den burde være. 

Tasmanias Kvceg- og Faarehjorder ere i stærkt Tiltagende, og lægges der 
særlig an paa Opdrætning af Racedyr for Salg til de övrige Kolonier, hvilket 
er en meget lönnende Forretning. 

Bjergværksdrift. Efter at Udbyttet af Victorias Guldminer i en Række 
af Aar havde været i stadigt Aftagende, har i senere Aar ätter et glædeligt 
Opsving fundet Sted. De gave i 1892 et Udbytte af 675,568 oz. 

Sölvminerne i Broken Hill, som, ihvorvel liggende udenfor Koloniens 
Grændser, have den störste Betydning for Victoria, eftersom de for en væsent
lig Del drives med Kapital herfra, viste sig fremdeles overordentlig rige, men 
forskjellige Omstændigheder reducerede Nettoudbyttet saa stærkt, at flere af 
Minerne matte nedlægges. Der uddreves og behandledes 389,873 Ton Erts, 
der gav 13,336,809 oz. Solv foruden en stor Mængde Bly og endel Kobber. 

Driften paa Stenkul har gjort Fremskridt, men man er dog endnu ej 
naaet længere end til at kunne forsyne de Jernbanelinier og Byer, som befinde 
sig i Minernes umiddelbare Nærhed. Værdierne af de i 1892 udvundne Kul 
anslaaes til £ 19,731 for almindelige Stenkul og £ 1,673 for Brunkul. Man 
har fortsat Forsögene med at fremstille »patent fueb af Brunkul — af hvilke 
enorme Mængder findes i Koloniens östlige Del — og synes at være naaet saa 
långt, at man med rimelige Omkostninger kan frembringe et brugeligt Brende-
materiale. Hovedvanskeligheden laa deri, at Tjære hersteds viste sig for kost
bart at anvende som Bindemateriale. Dette har man overvundet ved först at 

Ber. om Handel o. Sjöfart. 23 
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udsætte Kullene for saavidt staerk Hede, at begyndende Destillation af de flyg-
tige Bestanddele indtræder, og derefter sammenpresse dem i smaa Former un
der meget stærkt Tryk. Produktet har dog, saavidt vides, endnu ikke fundet 
Anvendelse i saadan Udstrækning, at man tör sige noget bestemt om dets 
Fremtid. 

Bjergværksdriften i Kolonien Tasmania gav i det hele et tilfredsstillende-
Udbytte. 

Ved de egentlige Miner var Totaludvindingens Værdi i 1892 £ 639,554 
mod £ 494,950 i det foregaaende Aar, men desnden vindes der betydelige 
Værdier ved Vadskning af guldholdig og tinholdig Sand. Saadant Arbeide 
foretages mest af smaa Lag paa to til fire Personer, og över Afkastningen af 
disses Bedrift kan ei vel fffres nogen paalidelig Statistik. Tinminerne i Mount 
Bischoif synes fremdeles lige uudtömmelige. Flere Gruldminer have givet for-
öget Udbytte, og Sölvfelterne i Mount Zeehan og Mount Dundas berettige frem
deles til de bedste Forhaabninger. Kulminerne gave et noget större Udbytte» 
end i det foregaaende Aar. 

H. Gundersen. 

S:t Petersburg den 2 maj 1893. 

( Å r s b e r ä t t e l s e för 1892. ) 

De Förenade rikenas skeppsfart på distriktet var följande: 

Svenska fartyg: 

Norska fartyg: 
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I jemförelse med svensk-norska skeppsfarten på distriktet ifjol visar detta år 
en förminskning af 6 med last ankomna fartyg och 8,774.54 ton, samt 136 
med last afgångna fartyg och 45,205.21 ton. Fördeladt på de båda länderna 
hvar för sig, ställer sig förhållandet sålunda: 

Svenska skeppsfarten: 

Norska skeppsfarten: 

Den inseglade bruttofrakten utgör efter uppgift: 

År 1891 uppgick bruttoinkomsten för båda länderna till kr. 2,355,909. 

Enär under loppet af navigationen år 1892 ett stort antal såväl svenska 
som norska fartyg i följd af spanmålsexportförbudet lemnat distriktets hamnar 
i barlast, är det förklarligt, att bruttoinkomsten af skeppsfarten betydligt för
minskats. 

Vid hufvudstationen ha blifvit påmönstrade å svenska fartyg 6 man, å 
norska fartyg 31 man, samt afmönstrade från svenska fartyg 23 man och från 
norska fartyg 40 man. 

År 1892 ankommo till S:t Petersburg och Kronstadt 1,041 ångfartyg 
om 891,853 ton och 352 segelfartyg om 96,159 ton, eller tillsammans 1,393 
fartyg om 988,012 ton mot 1,472 fartyg om 960,162 ton år 1891 , eller en 
förminskning i fartygens antal af 79, men förökning i tontalet med 27,850. 

Sjöfarten i Kronstadt varade från den 
26 april/ 

8 mai 
till den 

14/ 

26 
november. Den 

15/ 

27 
april satte sig isen på Newafloden i rörelse och den 

25 april/ 

7 maj 
tog ångbåts-

förbindelsen mellan S:t Petersburg och Kronstadt sin början. 

Från Sverige infördes till S:t Petersburg år 1892 följande varor: 2,965 
tunnor sill, 16,678 centner tackjern, 6,700 centner, 29,211 bundtar, 39,110 
ringar och 1,812 colly stångjern, 214 colly jernplåt, 406 colly stål, 550 fat 
rödfärg, 16,730 centner och 1,432 ton krita, 34,382 fat cement, 1.109,500 
st. tegel, 63,002 st. tomfat, 340 ton fältspat, 27,860 st. ler-rör, 91 colly 
maskiner, 1,696 fat kopparvitriol, 1,395 colly bearbetadt trä, 172 lådor glas, 
400 st. tyres, 243 colly åkerbruksredskap, 115 säckar gödningsämnen, 30 
lådor anjovis och 60 lådor cellulosa. 

Från Norge infördes: 19,905 tunnor sill, 119 tunnor tran och 1,431 
ton fältspat. 
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Nedanstående tabellariska sammandrag visar den ungefärliga exporten af 
ryska varor från S:t Petersburg till Sverige: 

Utförseln från S:t Petersburg till Norge inskränkte sig till 63,200 pud 
petroleum och 167,000 kubikfot aspvirke till Kristiania samt 66,000 kubikfot 
aspvirke till Fredrikshald. Trävaruexporten från S:t Petersburg år 1892 upp
gick till inalles 1,271,270 standard dussin bräder och 484,000 kubikfot asp
virke. 

I maj månad upphäfdes exportförbudet för majs och hafre, i juni månad 
exportförbudet för all slags spanmål med undantag af råg, rågmjöl och kli 
jemte produkter deraf samt i augusti månad for råg, rågmjöl och kli. Man 
skulle trott att handel och sjöfart härigenom bort vinna större lifaktighet, men 
detta blef ingalunda fallet och hela utförseln af spanmål från S:t Petersburg 
intill navigationens slut uppgick endast till: 

Sammanräknade spanmålsutförseln öfver ryska gränsen, inbegripet den 
kaukasiska Svartahafsgränsen och Finland, uppgick till 195,329,000 pud för 
ett värde af 163,137,000 rubel, mot 389,549,000 pud för ett värde af 
352,583,000 rubel år 1891, eller en förminskning af 194,220,000 pud till 
ett värde af 189,446,000 rubel. 

Vice konsuln i Re val meddelar, att skeppsfarten derstädes visar en be
tydlig tillbakagång, dels i följd af utförselförbudet för spanmål, dels i följd af 
dåliga konjunkturer i allmänhet. 

I Baltischport har sjöfarten tilltagit, dock bestod importen hufvudsak-
ligast blott af sill och sydfrukter. Såväl Revals som Baltischports hamnar 
hafva denna vinter varit stängda af is. 
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I enlighet med vieekonsulns i N a r v a meddelanden infördes under loppet 
af navigationen 1892 till Narva följande artiklar, näml.: 

666,000 pud bomull, 80,000 pud jute, 87,000 pud gjutjern, 288,000 
pud stenkol, 27,000 pud kokes, 16,500 pud norsk sill, 15,000 pud eldfast tegel. 

Deremot utfördes från Narva: 15,950 stycken bjelkar, 53,700 stycken 
spärrar, 13,240 std. duss. bräder samt 6,850 pud lin. 

Under navigationsperioden, som varade frän den ^§ april till den ^ no
vember, ankommo till Narva 101 fartyg, hvaribland 20 norska, mätande 7,182 
ton, och 5 svenska, mätande 1,831 ton. 

Skeppmmgälder i Narva, så inkommande som utgående, belöpa sig till 98 
kopek pr last om 2 ton, hvarförutan hvarje fartyg i tullexpedition betalar 12 
rubel 50 kopek. Samtlige afgifter äro lika för såväl ångfartyg som segelfartyg. 

Af tulldepartementets berättelse öfver varuutbytet år 1892 inhemtas, att 
sammanräknade värdet af varuutförseln öfver europeiska gränsen uppgick till 
470,612,000 rubel och understeg värdet af utförseln år 1891 med ej mindre 
än 229,859,000 rubel. 

Varuimporten öfver europeiska gränsen uppgick till ett värde af 367,385,000 
rubel mot 348,663,000 rubel år 1 8 9 1 . På detta ställe tillåter jag mig fram
hålla, att införselvärdet af saltad, rökt och torkad sill belöpta sig till 9,199,000 
rubel, råmetaller till 33,817,000 rubel, metallfabrikater till 12,793,000 rubel 
samt maskiner och apparater till 24,152.000 rubel. 

Rysslands tullinkomster för år 1892 uppgingo till den höga siffran af 
135,061,500 kreditrubel. 

Enligt en från marin-ministeriet härstädes utgången förordning, äro från 
och med början af detta års navigation alla fartyg, som passera Nevabryggorna, 
förpligtade att betala lotspenningar enligt följande taxa: 

uppgående och lika mycket på återvägen. Alexander-bryggan är förklarad ut
göra gränsen för lotskommandots verksamhet. 

Vexelkurserna på S:t Petersburgs börs voro den 30 december följande: 

Gust. M. Damberg. 
Vicekonsul. 
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Quebec den 18 april 1893. 

(Årsberättelse för 1892.) 

De forenede Rigers Skibsfart paa Distriktet var som fölger: 

Svenske Fartöier: 

Norske Fartöier: 

Optjent Bruttofragt var for: 

En Betragtning heraf vil vise, at det samlede Antal af svenske Skibe an-
drog til 14 med en Tonnage af 10,263 Ton og af norske Skibe 580 drasgtige 
445,893, og hvorefter Besöget af Skibe, tilhörende De forenede Riger, har 
andraget tilsammen 604 med Drægtighed 456,156 mod tilsammen 448 Skibe 
og 324,889 Ton i Aaret 1891, og viser saaledes et större Antal af 156 
Skibe med 131,267 Tons Drægtighed. 

Fordeelt over de forskjellige Havne stiller Rigernes Skibsfart paa Distrik
tets Konsulsstationer sig som fölger: 
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Begge Rigers Skibsfart viser en Forögelse i den samlede Tonnage af 
131,267 Ton, hvoraf paa svenske Skibe 4,476 og paa norske 126,793, og 
överstiger saaledes med betydelige Tal forrige Åars, hvilken Forögelse for den 
omtrentlige Halvdeel er at söge hos norske Dampskibe, som under Sæsonen 
har havet Sysselsættelse deels i Kulfart mellem Havne paa Cap Breton Öe, 
Montreal og Quebec, og deels i et norsk Danipskib, der var sysselsat i Frugt-
fart mellem Vestindien, Halifax og Montreal. 

Ved Distriktets Konsulsstationer ere foregaaede 130 Af- og 301 Paa-
mönstringer, tilsammen 4 3 1 , hvoraf 217 ved Hovedstationen og 214 ved Vice-
konsulstationerne og et Antal af 20 for svenske og 411 for norske Skibe. 

I Aarets Lüb er paa 2 Sömandsanvisninger hjemsendt til Sverige Doll-
23 '5 0 og paa 9 d:o til Norge Doll. 299. Videre er ved Konsulatsekretæren 
ydet Assistance til Hjemsendelse af Hyrebelöb i direkte Postremisse, en For-
sendelsesmaade, der synes Efterhaanden i större og större Udstrækning at fore-
trækkes af Sömændene som mere expedit. Denne Forsendelsesmaade vides 
ogsaa at have været benyttet af Sömænd uden saadau Assistance, hvorved maa 
anbefales den störste Agtpaagivenhed ved Iagttagelsen af den internationale 
Postkonventions Bestemmelser om nöiagtig Opgave af saavel Afsenders som den 
tilsigtede Modtagers nöiagtige Addresse. 

9,820 Sömands- og andre Breve, Avispakker og Bogforsendelser er i Aarets 
Löb modtagne og deels indleveret til Addressaterne, deels readdresserede til 
andre Steder og deels, naar vedkommende Adresse ei ved Eftersyn i maritime 
Blade eller paa anden Maade har kunnet opspores, returnerede som uafhentede 
efter Skibsfartsæsonens Aflöb. 

Videre er modtaget, varetaget og besörget Ejterladenskaber efter 13 af-
döde Sömænd, videre indkasseret og hjemsendt Arvemidler i 3 svenske og 2 
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norske Dödsbo og endclig deels ved Hovedstationen og deels ved Vicekonsuls-
stationerne i Henhold til Foreskrifterne ydet fomöden Bistand til Underhold-
ning, Beklædning, Bortforhyrelse eller Hjemsendelse paa anden Maade af Be-
sætningerne paa 7 norske Skibe, forulykkede paa Distriktets Havne, ligesaa ogsaa 
til 16 Sömænd efterladte som syge og under Lægepleining, samtlige fra nor
ske Skibe. 

Römningsondet har under Aaret hverken ved Hovedstationen eller ved 
Vicekonsulaterne været tilstede i samme Omfång som under det foregaaende 
Aar og det næstforegaaende Aar. 

Römningernes Antal fra svenske Skibe har andraget til 21 eller c:a 12 1/2 % 
af Besætningens Antal og fra norske Skibe 343 eller c:a 4 3/4 %. Af Deser-
törerne ved Hovedstationen var 87 Nordmænd, 46 Svensker, 12 Englændere og 
32 henhörende til forskjellige andre Nationaliteter. 

Det i tidligere Beretninger omhandlede, ved den hersteds etablerede Lokal-
afdeling af norsk Skibsförerforening etablerede saakaldte »Temperance Seaman 
Home for Scandinavian seamen» har fremdeles fortsat sin Virksomhed, uden at 
jeg har fundet nogen Foranledning til at forandre den Opfatning, som jeg alle-
rede gjorde gjældende ved dets Etableren, at, forsaavidt Institutionens Regler 
ej afgav, og som ikke er Tilfældet, tilstrækkelig Garanti mod Indtagen af 
Römlinger, vilde Institutionen hellre virke til Skade end til Gavn for vor 
Skibsfart. 

Under »Sick and distressed mariner Actt> har paa et herværende Hospital 
været indlagt og nydt Lægetilsyn og ForpleiniDg et samlet Antal 101 Sömænd 
fra norske Skibe, der har været forpleiet i et samlet Antal af 1,502 Dage. 
Samtlige bleve igjen udskrevne som helbredede med Undtagelse af en til Hjem
sendelse. Kostendet af omhandlede Lægetilsyn afholdes, som bekjendt, af den 
kanadiske Regjering ved Tonnageafgift paa Skibene af 2 Cent pr Ton, som 
for De forenede Rigers hertil ankomne Skibe vil have andraget Doll. 3 ,228 '70, 
som for det samlede Antal af Dagsforpleining vil andrage henved Doll. 2-60 
pr Dag, medens vedkommende Hospital kuns nyder en Godtgjörelse af Doll. 
0.90 pr Dag, der vil andrage Doll. 1,368, medens Overskuddet Doll. l , 860 - 70 
vil være indgaaet i Stadskassen, et Forhold som aarlig har været tilstede, sideD 
det hersteds tidligere etablerede Marine- og Emigranthospital ved Afgang af 
Aaret 1889 blev nedlagt, og hvorefter der saavel af vedkommende Myndighed 
som af Skibsredere og deres Agenter er vakt Spörgsmaal, deels om Afgiftens 
Nedsættelse og deels om Lovens Ophævelse og Övergång til det andetsteds 
gjældende System, at det bliver vedkommende Skibs egen Sag at afholde Ud-
gifter ved Lægetilsyn og Forpleining af syge Sömænd blandt dets Besætning. 

I Arbeiderforholdene inden Distriktet er, saavidt bekjendt, ingen Förän
dring foregaaet, og et i S:t John, New Brunswick, af derværende Arbeider-
forening gjort Krav paa en Forhöielse af Daglönnen af Doll. 1 pr Dag er blevet 
forpurret ved Sammenhold blandt övrige Interresserede. Ei hellere fandt nogen 
Förändring i Skibsafgifterne forövrigt Sted, idet det af vedkommende Regjerings-
myndighed paatænkte Forslag i Öiemed af Ophævelse af det hersteds etablerede 
Flodpoliti ätter opgaves, men blev optaget under det i indeværende Aar for-
samlede Parliament, af hvilket det blev vedtaget og er ved Hans Excellence 
General-Governörens Sanction, der er meddelt den l:ste dennes, blevet ophöiet 
til Lov, hvorved den Skibsfarten paa Hovedstationen paahæftede Afgift af 3 
Cent pr Ton herefter vil bortfalde. 

Hvad angaar Udsigterne for Rigernes Skibsfart paa Distriktet i indevæ
rende Aar, ere disse, efter de fra England foreliggende Beretninger, desværre 
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slettere end nogensinde. Vistnok skal der efter Forlydende være solgt betyde-
lige Kvantiteter Trælast, men for större Deel for senere Afskibning, og den 
Tonnage, der er i Markedet, staar i den Grad över det tilstedeværende Behov, 
at Pragter afsluttes til Satser, der tidligere har været ubörte. Saaledes næv-
nes 18 Sh. pr Load Tömmer til Liverpool, 16 Sh. til Greenock og 19 til 20 
Sh. til Havne paa Östkysten af England. 

H a n d e l . 

Den i tidligere Beretninger omhandlede Import af norske Produkter til 
Halifax har gjentaget sig, men er fremdeles af lidet nævneværdig Betydenhed 
og indskrænker sig, efter velvillig Opgave fra vedkommende Importör, til Taage-
horn til Værdi c:a Kr . 3,600, Skindtröier c:a Kr. 500 og Barberknive Kr . 
100. Dertil kommer vistnok som sædvanlig endeel Jern- og Staalvarer, hoved-
sagelig fra Sverige, Medecintran fra Norge samt endeel andre Varer af mindre 
Betydenhed og hvorover, forsaavidt ei indgaaende i nedenstaaende Opgaver, tagne 
af officielle Tabeller for Finantseaaret, særskilte Opgaver mangler ligesom ogsaa 
över umlig Export til De forenede Riger. 

Ifölge Opgaver i »Canada Gazette» androg Importværdien fra alle Lande 
under Kalenderaaret til Doll. 114,155.799 og Exportværdien tilsammen til 
Doll. 113,414,030. 

Ifölge de for Budgetaaret 1891—92 udkomne Handelstabeller er under 
samme importeret forskjellige svenske og norske Varer, hvoraf særlig kan næv-
nes fölgende: 

fra Sverige: 

fra Norge: 

Fra Sverige og Norge: 

Paa Grund af Mangelfuldhed ved den kanadiske Handels- og Söfarts-
statistik og hvorved De forenede Riger behandles som et Statssamfund, har jeg 
indgivet Forestilling til vedkommende Regjeringsdepartement om Önskligheden 
om Förändring heri for at derved for samtlige Interesserede kunde opnaaes en 
korrekt Oversigt og Opgave for hvert af Rigerne, idet jeg har fremholdt at 
disse, hvad disse Forholde angaar, danner to af hinanden ligesaa uafhængige 
Stater, som hvilkensomhelst andre Lande der ere indtagne i Statistikker, og 
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hvilken Forestilling jeg har enhver Grund til at tro vil opnaa sit Öiemed ved 
næstkommende Udgave af disse Tabeller. 

Hvad Aarets Trælastforretning angaar, kan efter et hersteds udkommende 
Circulære, der omfatter Forretningerne ved Horedstationen, anföres at Trælast-
exporten har andraget 7,969,220 Fod Tömmer og 4,491,728 Quebec-Standard 
Planker mod i Aaret 1891 6,798,090 Fod Tömmer og 2,984,521 Quebec-
Standard Planker, og viser saaledes en Forögelse af 1,171,130 Fod Tömmer 
og 1,507,207 Quebec-Standard Planker. Og et Handelscirculære, omfattende 
Trælastexporten fra Provindsen New Brunswick og Nova Scotia, angiver en 
samlet Export af 413 Millioner superficielle Fod Planker mod 331.6 Millioner 
d:o for Aaret 1891, og viser saaledes en Forögelse af 81.4 Millioner d:o, 
bvortil for begge Aar kommer nogle mindre Partier Tömmer, hovedsagelig af 
Birk, som for Aaret 1892 androg tilsammen 17,626 Ton eller c:a 700,000 
Kubikfod. 

De ved Hovedstationen overvintrende Beholdninger andrager efter oven-
omhandlede Handelscirculære til 5,382,279 Fod Tömmer og 732,191 Quebec-
Standard Planker mod henholdsvis henved 6 Millioner og 1 1/2 Million i Aaret 
1891, og er en mindre Beholdning end nogensinde tidligere har været over
vintrende hersteds. 

For de fornemste Exportartikler stillede Priserne sig ved Aarets Udgang 
som fölger: 

alt efter Kvalitet og Dimensioner med mere, og som viser en Prisforringelse 
for Hovedartiklen White Pine, medens Prisen for Red Pine var uforandret, 
hvorimod de övrige Artikler viser Prisstigning. 

For Planker stillede Priserne sig som fölger: 

og viser saaledes Prisstigning for de fleste Artikler. 

Fragtmarkedet aabnede sig med 17 til 18 Sh. Sterling pr Load Tömmer 
og 42 Sh. 6 D. pr Pet.-Std. Planker til ledende Havne, dog med liden Efter-
spörgsel, omkring hvilke Rater det varierede, og holdt sig udover Sæsonen ind-
til henimod dens-Slutning, da det blev aldeles demoraliseret ved Ankomst af 
en större Antal af fragtsögende Skibe, hvorunder en saa lav Fragtsats som 
14 Sh. til Liverpool blev antaget. 

Som for Trælastexporten saaledes gjælder ogsaa for Fiskeriernes Vedkom-
mende, at ingen anden Oplysning foreligger end de överfor indtagne Værdi-
opgaver for Canadas Vedkommende, og hvad Newfoundland angaar kuns Ind-
beretning om at saavel Sælfangsten som Koloniens övrige Fiskerier har givet 
et tilfredsstillende Afkastning, medens dog Priserne paa Konsumptionsmarke-
derne har stillet sig lidet lönnende. Den i Exploit Bay for et Par Aar siden 
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af et herværende Firma etablerede Trælastexport er fremdeles vedvarende og 
anvender aarligaars en Tonnage af omkring 4,000, hovedsagelig norske Skibe. 
Om dens Fremtid er imidlertid Meningerne deelte, og navnlig slutter Vice-
konsulen i S:t Johns til den Opfatning, at Forretningerne ei har TJdsigt til 
nogen lönnende Fremtid og Yedvaren. 

Den for et Par Aar siden i De forenede Stater vedtagne bekjendte Mc 
Kinley Bill synes fremdeles ei at have hävt nogen skadiggjörende Indflydelse 
paa Distriktets Forretningsvirksomhed. Vistnok opnaaede under Aaret (Finantse-
aaret) 1892 Exportværdien til De forenede Stater kuns Doll. 33,830,696 mod 
Doll. 37,280,572 i det foregaaende Aar, altsaa en Tilbagegang af c:a 3 1/2 
Millioner Dollars, hvoraf c:a Doll. 2.7 Millioner falder paa Produkter af Ager-
brug, men deels fluktuerer disse Værdier fra det ene Aar til det andet og 
deels forlyder det fra paalidelige Kilder, at de Produkter, der særlig har 
været trykkede, har sögt og fundet et ligesaa lönnende og bedre lönnende 
Marked andetsteds. 

Betræffende Partistillingen inden Distriktet synes der stedse mere og mere 
at udvikle sig Opinion for Uafhængihed, men som vistnok endnu er et temmc-
lig fjernt fremtide Spörgsmaal. 

W. A. Schwartz. 

Wien den 11 April 1893. 

(Årsberättelse för 1892.) 

Allerede i mine tidligere Beretninger henviste jeg til Valutareguleringen; 
denne Aktion begriber i sig Indförselen af Guldvaluta og Fundering af den 
svævende Statsgjaeld. Parallel hermcd löber Statsgjældens Convertering forsaa-
vidt denne er forrentelig til mer end 4 2/10 %. 

I stedet for den gamle österrigske Myntfod træder Guldvaluta, hvis Regn-
skabsenhed er Krönen, som deles i 100 Heller. Der præges Guldstykker til 
20 og 10 Kröner, Sölvstykker til 1 Krone, Nickelstykker til 20 og 10 Heller 
og Broncestykker til 2 og 1 Heller. Prægningen af österrigske Dukater fort
sa t tes , dog indstilles Prægning af Guldstykker til 8 og 4 og Sölvstykker til 
1 Gylden; ligeledes ophörer Indlösning af Solv til de hidindtil fastsatte Priser; 
kun de saakaldte Levantinerthaler, en Handelsmynt fra Aaret 1780, bliver 
emitteret. De nu for Tiden circulerende Papir- og Sölv-Penge bliver efter 
Haandcn indtrukket, og i deres Sted udgives Kröner, hvoraf 2 er lig 1 Gulden 
af den gamle österrigske Myntfod. Verdirelationen i Forhold til udenlandsk 
Mynt er fastsat saaledes at 2 Kröner, eller 1 Gylden, er lig 2 Frcs 10 Cent. 
eller 1 Mk 70 Pf. Den österrigsk-ungarske Bank er forpligtet at indkjöbe 
Guldbarrer til en Pris af 3,276 Kröner for 1 Kg. fint Guld. 
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Österrige exporterede: 

Heraf til: 

De vigtigste Artikler der blev indfört fra Sverige i 1892, er, efter Ud-
drag af »Statistische übersichten des auswärtigen Handels», fölgende: 

Udfört til Sverige i 1892 blev: 

Carl Neufeldt. 
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Gibraltar. 
(Årsberättelse för 1892.) 

De Förenade rikenas skeppsfart på distriktet var följande: 

Svenska fartyg: 

Norska fartyg: 

Bruttofrakten utgjorde för: 

4 svenska segelfartyg lossade 660 std plankor, mest 1 4 ' × 3 " X 9 " , hvilka 
såldes till 52"5 0 à 90 p:tas pr dussin, beräknadt efter 14-fots. 2 norska far
tyg lossade 408 std Canada-virke och 3 hitkommo med 501 std plankor från 
Sverige; frakten utgjorde resp. £ 973 och 958. För att intaga kol ankommo 
36 svenska och 182 norska fartyg. — Af klippfisk ankommo direkt från Norge 
250 balar, hvarjemte af främmande fartyg hitfördes 3,550 balar samt från 
Island 200 balar och från Newfoundland 4,000 balar, hvilka såldes på auktion 
till 12 à 12 1/2 p:tas pr bal. Handeln är i nedgående, men har det likväl 
lyckats konsulatet att placera åtskilliga svenska och norska artiklar, såsom tänd
stickor, mjölk, konserver, öl, trän, papper o. s. v., till belopp som under de 
sista fyra åren uppgått till årligen omkr. 30,000 kronor. En direkt ångbåts-
linie skulle utan tvifvel bidraga att höja denna siffra mångdubbelt. Frakterna 
voro under året mycket låga. — Genom fullbordandet af Algeciras—Bobadilla-
jernvägen har åstadkommits direkt förbindelse med Paris och London, så att 
posten från Sverige nu behöfver blott 7 dagar i st. f. som förut 8 à 9 dagar. 

A. S. B. Dietrichson. 
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La Valetta. 

( Å r s b e r ä t t e l s e för 1892.) 

De Förenade rikenas skeppsfart på distriket var följande: 

Svenska fartyg: 

Norska fartyg: 

Handeln led åtskilligt afbräck genom karantänsförhållandena, men vi hade 
emellertid att glädja oss åt att den fruktade koleran gick förbi oss och våra 
artiklar emottogos utan betänkande i alla hamnar. Fortfarande framställer sig 
som en sak af största vigt att vår hamn förbättras, ty annars får den svårt 
att behålla sin gamla betydelse, isynnerhet sedan på sista tiden flera platser 
öppnat en våldsam konkurrens för att härifrån draga rörelsen. Denna var 
också betydligt mindre under 1892 än året förut, nämligen inalles 2,431 ån
gare och 1,236 seglare mot resp. 3,280 och 1,416 år 1 8 9 1 ; på samma gång 
sjönk totaldrägtigheten från 4 mill. ton till 3 ,100,000 ton. De britiska far
tygen voro de öfvervägande, nämligen 1,700 om tills, nära 2 1/2 mill. ton. 

Minskningen i skeppsfarten belyses äfven af kolimporten, hvilken från 
öfver 600,000 ton år 1889 nedgått till 350,000 ton år 1892. Frakterna 
för kol varierade mellan 5 sh. 6 d. och 7 sh., salupriset ställde sig vid 
£ 1. 2. 6 à £ 0. 19. 6 pr ton f. o. b. 

Trävaror, från Triest och Venedig, afveko icke från förra årets notering, 
nämligen: 
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Furu- och granbräder, 13 fots, 8 à 15"×5/8 à 2 1/2", betingade allt efter 
mått och beskaffenhet 36 à 760 frcs pr 100 st. 

Intet trä ankom hit direkt från Sverige eller Norge; dcremot passerade 
åtskilliga fartyg med dylik last här förbi på väg till Alexandria. 

James Gollcher. 

Hannover den 14 mars 1893. 

(Årsberättelse för 1892.) 

På penningmarknaden var rörelsen temligen obetydlig, hvilket hade sin 
egentliga grund i de förluster, som allmänheten lidit under de föregående åren 
och hvilka äro att beteckna som en verklig minskning i det nationella väl
ståndet. Den återhållsamhet, som publiken till följd häraf visade gentemot 
nya företag, i förening med fallande räntefot och inskränkta emissioner, gjorde 
bankrörelsen föga inbringande. Rentabiliteten, sådan den låter beräkna sig af 
kurserna, var för svenska och norska 3 % lånen resp. 3.49 och 3.45. 

Det industriella lifvet erbjöd intet anmärkningsvärdt nytt. Priset på kol 
kunde trots de bestående syndikaten icke hållas uppe och. man var derför vid 
årets slut betänkt på att förena alla syndikaten till ett enda. Emellertid 
kommo de vikande kolprisen jernindustrien väl till pass, ehuru äfven den hade 
åtskilligt öfrigt att önska både hvad order och afsättning beträffar, härifrån 
dock undantagna tråddragerierna samt en del gjuterier, hvilka voro väl syssel
satta med tillverkning af jernbalkar och annan byggnadsmateriel. Från rege
ringen hade man väntat stora uppdrag i jernvägsmateriel, men dessa reducerades 
betydligt, hvarför ett antal verkstäder, som förberedt sig på leverans, föreslog» 
att beställningarna för längre tid gåfves redan nu och till fasta pris. Härpå 
gick jernvägsstyrelsen in och sålunda kunde ett omfattande arbete upptagas, 
om än detsamma på grund af öfverenskommelsen icke kan tillgodogöra sig en 
eventuell förbättring i konjunkturerna. 

Textilindustrien hade att anteckna ett godt år och gäller detta samtliga 
branscher, icke minst kamgarnsspinnerierna. 

Spanmåls-handeln och de öfverraskningar i prisfall den bjöd på känner 
man redan. Här må exempelvis blott nämnas, att då rågen i aug. 1891 stod 
i 260 mark pr ton och i juli 1892, alltså före den nya skörden, i 190 mark, 
gick den efter densamma oeh under inverkan af importen ned ända till 130 à 
132 mark. Detsamma gäller om hvetet. Genomsnittspriset af noteringarna 
å mer än ett tjugutal större platser i Preussen ställer sig för året sålunda, 
pr 1,000 kg.: hvete 188 , råg 176, korn 155, hafre 148 och potatis 64.60 mark. 

Hvitbetssocker rönte under den egentliga omsättningstiden uppmuntran i 
pris, nämligen 17'45 mark, mot 16.65 mark året förut. Fabrikernas antal 
nedgick från 406 till 4 0 3 ; förarbetningen under säsongen 1891—92 omfattade 
95 mill. deciton; exporten var raffinad 2.4 mill. och råsocker 4.4 mill. deciton. 

Bernhard Caspar. 
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Lima. 

(Årsberättelse för 1892.) 

Hamnen i Callao besöktes af 1 svenskt fartyg om 604 ton, hvilket ankom 
och afgick med last (frakt £ 1,200), samt af 2 norska om 1,809 ton. 

Tullen på införda varor har undergått stora förändringar, hvilka nödvän
diggjorts genom statsskulden. Den annuitet, som skall betalas till kreditorerna 
i Europa, uppgår till £ 80 ,000, och detta under 30 år, hvarjemte jernvägarne 
och andra tillgångar äro pantsatta. För att skaffa penningar till allt detta har 
en extra förhöjning af 8 % fisatts alla förut tullpligtiga artiklar, utom tobak, 
cigarrer och cigarretter, hvilka förhöjningen drabbar med 50 % . 

För öfrigt göras stora ansträngningar att bota skadorna från kriget med 
Chili, men det går långsamt, emedan kapital saknas. Stor uppmärksamhet har 
egnats åt våra rika malmtillgångar och koncessioner uttagas ständigt och jemnt. 
En säkerligen mycket gifvande källa är upptäckten af petroleum på norra kusten 
af Pe ru ; tre bolag hafva redan tagit saken om hand och flere hålla på att 
bildas, så att, om allt håller streck, Förenta staternas afsättning af petroleum 
på Stillahafskusten inom kort lär få ett svårt slag. 

Af jernvägar eger landet nu öfver 12,000 km. och arbetena fortsättas. 
Med nya och förbättrade kommunikationer kan man också på allvar börja tänka 
på att tillgodogöra sig landets naturliga rikedomar, men härtill fordras dock i 
första rummet arbetskrafter och dem tänker man få genom immigrationen. 
De försök, som redan gjorts af hit inflyttade, äro lofvande nog, ehuru svårig
het mött för produkternas afsättning och dermed också för odlingens utsträck
ning. Det är derför som jag härmed vill varna för hitflyttning förr än peru
anska regeringen sjelf inbjuder till en sådan och i sammanhang dermed under
lättar hitresa, bosättning m. m. Då, men icke förr, bör Peru vara ett af de 
bästa mål en utvandrare kan uppställa för sig. 

Några direkta förbindelser med de Förenade rikena hafva vi icke, men 
öfver England och Tyskland hitkomma svenska tändstickor och norsk fisk. 

G. Lembcke. 

Innehåll: Barcelona (sid. 305), Genua (sid. 306), Gibraltar (sid. 365), Hannover (sid. 
367), La Valetta (sid. 366), Lima (sid. 368), Melbourne (sid. 341), Quebec (sid. 358), S:t 
Jamestown (sid. 340), S:t Petersburg (sid. 354), Wien (sid. 363). 



BERÄTTELSER OM HANDEL OCH SJÖFART. 
Utdrag ur 

årsberättelser från de Förenade rikenas konsuler m. m. 

Årg. 1893. STOCKHOLM, TRYCKT I CENTRAL-TRYCKERIET, 1893. N:o 7. 

Havre den 30 april 1893. 

(Årsberättelse för 1892.) 

De Förenade rikenas skeppsfart på distriktet var följande: 

Svenska fartyg: 

Norska fartyg: 

I jemförelse med förhållandet under nästföregående femårsperiod utvisade 
under sistlidet år de Förenade rikenas sjöfart pá detta distrikt den ställning, 
som angifves af nedan anförda siffror, hvilka omfatta ankommande, lastade och 
barlastade fartyg: 

Ber. om Handel o. Sjöfart. 24 
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Af dessa voro Segelfartyg: 

Granskas dessa siffror, befinnes den svenska sjöfarten på distriktet år 1892, 
i jemförelse med medelresultatet under den nästföregående femårsperioden, hvad 
tontalet beträffar hafva gått tillbaka med omkring 18 % , medan samtidigt den 
norska skeppsfarten likaledes aftagit med omkring 11 %. Denna nedgång 
gäller för båda nationernas segelfartyg, i det att den svenska segeltonnagen 
minskats med inemot 55 % , under det att den norska gått tillbaka med om
kring 42 %. I afseende på ångflottan ställer sig deremot förhållandet olika, 
enär nämligen också här den svenska tonnagen reducerats med nära 10 % , 
hvaremot den norska ångtonnagen ökats med omkring 29 %. 

I sammanhang härmed kan meddelas, att efter tillgängliga upplysningar do 
Förenade rikenas sjöfart (segel- och ångfartyg sammanlagda) på Frankrike i siv 
helhet under sistlidet år i jemförelse med genomsnittsställningen under femårs
perioden 1 8 8 7 — 1 8 9 1 jemväl visar tillbakagång, såsom framgår af följande 
öfversigt, hvilken äfvenledes upptager ankommande lastade och barlastade fartyg: 

Efter dessa uppgifter har på de senaste fem åren nedgången i den svenska 
tonnagen motsvarat omkring 11 %, medan den förlust, som samtidigt drabbat 
den norska flaggan, kan uppskattas till nära 19 %. 

Sammanliknas slutligen omfattningen af de Förenade rikenas skeppsfart på 
Frankrike år 1892 med hvad förhållandet var för 10 är tillbaka, eller år 1882, 
då den svenska samlade tonnagen i landets hamnar uppgick till 222 ,464 ton, 
under det att den norska höjde sig till 743 ,505 ton, visar det sig, att den 
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svenska skeppsfarten under den angifna perioden egendomligt nog vuxit med 
1.8 %, under det att den norska sjunkit med 2 9 7 %. 

Att, hvad detta distrikt vidkommer, vår skeppsfart, såsom ofvan nämndt, 
visat ett mindre gynsamt resultat under det sistförflutna året, torde i icke ringa 
mån hafva sin orsak i koleraepidemien, som under den senare hälften af året 
var rådande i flere af distriktets hamnar och föranledde ett allmänt hämmande 
af varuutbytet. För öfrigt var naturligtvis här, liksom i fråga om Frankrikes 
hamnar öfver hufvud, den omständigheten dertill verksamt bidragande, att im
porten till landet blifvit stegrad till öfverdrift under det föregående året i för
väntan på de kommande tullsatserna, hvarigenom alla lager blifvit öfverfylda 
och behofvet af införsel för den närmaste framtiden sålunda i hög grad in
skränkt. 

Dess bättre synes det nämligen icke kunna sägas, att den svenska och 
norska flaggan i det hela förlorat terräng i Frankrike i täflan med andra na
tioners, enär, då tillbakagång i visst fall försports, såsom i trälastfarten, ve
derlag för denna förlust förvärfvats på annat håll, såsom i vintransporten, 
hvilken senare nu så godt som uteslutande besörjes af norska och, ehuru i 
mindre grad, af svenska ångare. Nedanstående öfversigt, hvilken framställer 
de förnämsta främmande nationers sjöfart på Frankrike under åren 1 8 8 7 — 1 8 9 1 , 
torde ock gifva vid handen, att de Förenade rikena bland dessa i det väsent
liga bevarat sin rang. Det må emellertid erinras att de siffror, som denna 
öfversigt innehåller och hvilka äro hemtade ur Frankrikes officiella statistik, 
endast upptaga ankommande lastade fartyg och att i detta antal icke inberäknas 
de fartyg, som anländt från annan fransk hamn: 

En blick på dessa tal angifver att de förändringar, hvilka under den 
ifrågavarande perioden kunnat iakttagas i svenska och norska sjöfarten på Frank
rike, i allmänhet motsvarats af enahanda vexlingar i de öfriga nationernas 
skeppsfart, ehuru flere bland dessa nationer mindre än de Förenade rikena varit 
beroende af konjunkturerna, emedan en stor del af deras fartyg användts å 
fasta regelbundna linier också i oceanfarten. Hvad åter beträffar den ordning, 
i hvilken de olika handelsmarinerna följa på hvarandra, befinnes den norska, 
från att år 1887 hafva intagit tredje rummet efter den engelska och den tyska, 
år 1891 hafva kommit i andra rummet eller omedelbart efter den engelska, 
under det att den svenska flaggan, som år 1887 innehade sjette rangen, år 
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1891 nedgått till den sjunde, förträngd af den holländska, sedan denna nations 
linie Rotterdam—New-York börjat l i ta sina stora ångare anlöpa Boulogne-
sur Mer. 

Huru än härmed förhållit sig i det förflutna, må dock ihågkommas, att 
man för framtiden måste vara beredd på en fortsatt och jemväl stegrad täflan 
i fraktfarten på Frankrike, emedan detta lands nya premieringssystem icke gerna 
kan undgå att framkalla ökade ansträngningar från dess egna rederiers sida, 
hrilka ansträngningar hädanefter kunna väntas skola riktas äfvenledes på den 
europeiska kustfarten, efter det att premieringen också nu sträckt sig till denna 
fart. Särskildt synes till följd häraf fara kunna uppstå för våra direkta linier, 
hvilka redan nu hafva svårt att hållas uppe under den ihärdiga konkurrens, 
som de hafva att utstå från danska och finska bolag. I hvarje fall tyckes 
häri ligga en uppfordran för våra redare, att genom anskaffande af tidsenligt 
materiel samt medelst omtänksam, energisk skötsel befästa det förtroende, som 
den svenska såväl som den norska flaggan af ålder förskaffat sig här i landet, 
och hvilket hittills blifvit lyckligen bibehållet. 

Såsom exempel på den lifaktighet, som utvecklas från förenämnda kon
kurrenters sida, kan nämnas, att finska ångare, förutom betjenande af linien 
Havre—Helsingfors, sedan nästföregående år också öppnat en regulier förbin
delse mellan Havre och Antillerna och der förmått hålla sig uppe trots täflan 
från flere aodra nationers sida. 

Hvad våra egna trader vidkommer, uppgifves norska linien mellan Havre 
och Christiania hafva att kämpa med svårigheter, hvilka förnämligast härröra 
af konkurrens från andra norska linier med ändpunkter i Antwerpen och Rouen. 

De under sistlidet år inseglade fraktbelopp utgjorde inom distriktet: 

I jemfbrelse med genomsnittsresultatet under den nästföregående femårsperioden 
eller åren 1 8 8 7 — 1 8 9 1 , hvilket för svenska fartyg uppgick till 4 ,498,340 frcs 
samt för norska motsvarade 9,815,528 frcs, utvisar ofvanstående fraktförtjenst 
en minskning, som för svenska fartyg utgör omkring 32 % samt för norska 
fartyg belöper sig till omkring 16 %. 

Såsom denna proportion angifver, är minskningen i fraktförtjensten ännu 
mera betydande än den förut omförmälda tillbakagången i fartygstonnagen, 
hvaraf må slutas, att årets fraktmarknad varit mera än sedvanligt tryckt. Detta 
torde ock framgå af nedaustående sammanställning af de fraktsatser, som no
terats för fartyg ankommande till distriktets hamnar: 

Trä för S:t Petersburg-standard. 

F r å n S v e r i g e . 

Till hamn vid Kanalen. 
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Till hamn vid Atlanten. 

Segelfartyg: frcs 3 8 — 4 5 från norrländsk hauan till La Rocbelle och Rochefort 
» 5 0 » Gröteborg B Bayonne. 

F r å n N o r g e . 

Till hamn vid Kanalen. 

Till hamn vid Atlanten. 
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Is för ton. 

Segelfartyg: frcs 8 1/2—11 från Norge till Kanalhamn. 

Trämassa för ton. 

Jern för ton. 

Ångfartyg: frcs 8—12 från Stockholm till Kanalhamn. 

Andra träfrakter för S:t Ptbg-std. 

Färgträ och mahogny för ton. 

Hvete för ton. 

Petroleum och naphta för 40 gallons. 

Segelfartyg: 2 sh. 6 d. à 2 sh. 9 d. & 5 % från New-York till Dunkerque. 

Bomull för 1 <8. 
Segelfartyg: 21 sh. 32 d. från New Orleans till Havre 

17 » 64 » B Charleston » J> 

Ull för kubikmeter i balar. 

Segelfartyg: frcs 13 '60 från Buenos Ayres till Dunkerque. 

Linfrö för ton. 

Segelfartyg: frcs 21 från Buenos Ayres till Dunkerque. 

Salpeter för ton af 1,015 kg. 

Segelfartyg: 32 sh. 6 d. à 37 sh. från Iquique eller Pisagua till Dunkerque. 

Kaffe för ton. 

Segelfartyg: 30 à 35 sh. från Santos till Havre. 
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Saltade hudar för ton. 

Det är föga sannolikt att så låga noteringar, som de ofvan anförda, kun
nat medgifva våra rederier att skörda någon större vinst af sin näring. Man 
har också funnit att rederierna i många fall, åtminstone under vintermånaderna, 
föredragit att låta sina fartyg ligga overksamma framför att hålla dem i fart, 
och särskildt har i Havres hamn flere exempel härpå erbjudit sig. Skälet till 
ett dylikt sakernas tillstånd är naturligtvis att söka deri, att under den senaste 
tiden fartyg anskaffats i större mängd än hvad varutransporten kunnat föranleda, 
och att, hvad specielt Frankrike angår, mera eller mindre regelbundna ángbåts-
linier upprättats på allt flere punkter, hvilka linier väsentligen absorberat frakt-
tillgången under ett ständigt stväfvande att underbjuda konkurrenter i billiga 
noteringar. På sådant sätt har området för användandet af segelfartyg blifvit 
allt mera och mera inskränkt, och dessa fartyg äro nu för det mesta hänvisade 
till transport af trävaror, särskildt från Amerika, spanmål från aflägsna länder, 
fárgträ, is, salpeter o. d., hvaremot styckegods, trä från Östersjön, kaffe, hudar 
och bomull m. m. nu i allmänhet skeppas med ångare, hvilket ock börjar i 
stigande omfattning blifva fallet med petroleum. Naturligtvis bjudes, derest 
dessa förhållanden få ostördt utveckla sig, icke, såvidt kan ses, någon vidare 
förbättring i framtiden, och något uppgående i fraktsatserna har ej heller för
sports under det innevarande året. Detta gäller bland annat om skeppningen 
af trävaror och vin, af hvilka artiklar emellertid från visst håll väntas en sti
gande införsel till Frankrike, hvarvid ock knytas förhoppningar om höjda trans
portpris. För ögonblicket stå dessa fraktsatser nästan så lågt som möjligt. 
Sålunda betalas för vin från Spanien till Rouen 12 frcs för 1,000 liter, samt 
för trä från Östersjön till nordfransk hamn 30 à, 32 frcs för S:t Ptbg-std. 

Hvad angår utfrakterna från hamnar i Frankrike, äro dessa till allra 
största delen tagna i anspråk af de regelbundna ångbåtslinieina. Undantagsvis 
erbjudas dock för andra fartyg sådana laster som cement, gips, pitprops från 
sydvestra Frankrike till England m. m., men dessa laster uppnå icke någon 
egentlig betydelse. 

Under det sistförflutna året har i fraktfarten på distriktets hamnar vid 
flere tillfällen yppats tvistigheter emellan våra fartygsbefälhafvare och deras 
lastemoltagare eller andra intresserade i land. Dess värre hafva dessa tvistig
heter, som oftast, afgjorts emot befälhafvaren, såsom närmare visas af följande 
uppgifter, hvilka, åtminstone till dels. tidigare förekommit i särskilda berät
telser, som af generalkonsulatet afgifvits till vederbörande myndigheter i hem
landet. 

1. En befälhafvare hade utan förbehåll undertecknat ett konossement å 
en laddning pitchpine, för hvars skeppning han enligt certeparti skulle erhålla 
frakt efter »intake measure of quantity delivered», d. v. s. efter utlossad 
qvantitet, bestämd i öfverensstämmelse med det å afskeppningsorten gällande 
mätningssystem. Vid ankomsten till lossningsorten lät befälhafvaren uppmäta 
laddningen, men ehuru dervid befanns att fartyget medfört ett större antal 
standard än det som augifvits i konnossementet, blef befälhafvaren dock af dom
stolen frånkänd frakt för den öfverskjutande delen af lasten af det skäl, att 
han, såsom antydt, underlåtit att å konnossementet tillfoga uttrycklig reservation 
beträffande lastens dimensioner. Han hade visserligen å lastningsorten efter 
konnossementets undertecknande härom upptagit protest samt till och med på 
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telegrafisk väg delgifvit protestens innehåll åt sin lastemottagare, innan denne 
hunnit acceptera rexlarne å lasten, men denna omständighet kunde, enligt dom
stolens åsigt, icke tillmätas någon vigt, när konnossementet var »rent». Det 
kan anmärkas, att nu nämnda afgörande synes afvika från hvad som förut på 
platsen ansetts såsom gällande bruk i afseende på transport af trävaror, enär 
det nämligen tidigare förklarats tillfyllest, att protest i saken upptagits å af-
skeppningsorten och delgifvits vederbörande för att rättighet till fraktens be
stämmande efter mätning å lossningsorten skulle tillkomma befálhafvaren, äfven 
om intet förbehåll tagits å konnossementet. 

A andra sidan kan meddelas, att i ett liknande mål, anhängiggjordt af en 
fransk fartygsbefálhafvare, domstolen förklarat att befälhafvaren, som undertecknat 
ett konnossement, deri fanns uttryckt att dimensionerna å lasten voro för honom 
obekanta (measurement unknown to master), måste anses vara berättigad att ut
bekomma tilläggsfrakt för den qvantitet han, enligt mätning företagen å bestäm
melseorten, utlossat utöfver det antal standard, som intagits enligt konnossementet. 
Denne befälhafvare hade ock på öfligt sätt noterat protest på lastningsorten. 

2. En annan af våra befälhafvare hade i befraktningskontraktet uppgifvit 
sitt fartyg till större lastdrägtighet i S:t Petersburg-standard än hvad fartyget 
sedan befanns ega med afseende på det öfverenskomna slaget af last (bräder). 
Då emellertid till nämnda uppgift om standardtalet i certepartiet fogats ut
trycket »deromkring» (thereabouts), antog befálhafvaren att han hade rä t t att 
draga fördel af en latitud af 10 % öfver eller under den angifna lastqvanti-
teten, något som, enligt gängse bruk, tillerkännes då berörda uttryck användts. 
Domstolen godkände visserligen det berättigade i detta anspråk i och för sig, 
men förklarade tillika, att den ifrågavarande latituden icke då finge öfver-
skridas. Som detta dock nu var fallet, fann domstolen skäligt, att befálhafvaren 
icke kunde hafva kraf på att tillgodonjuta någon tolerance, utan att det ålåg 
honom att till lastemottagaren utgifva ersättning, beräknad efter hela skilnaden 
emellan det i certepartiet angifna standardtalet och den verkligen utlossade 
lastqvantiteten. Vid samma tillfälle bestämdes ock, att det engelska ordet 
»boards» på franska innefattar såväl »planchettes» (tunnbräder) som »planches» 
(bräder). 

Egendomligt nog blef samme befälhafvare under enahanda omständigheter 
i en annan fransk hamn fáld att utgifva skadestånd för att hafva medfört last 
till mindre qvantitet än hvad han i certepartiet förklarat sitt fartyg kunna 
intaga, med här af det. skäl, att han ansågs vara ansvarig för fartygets stuf-
ning. Det var nämligen af befálhafvaren styrkt, att fartyget tidigare inlastat 
samma slags varor till så stor mängd, som i certepartiet utfásts, hvarföre dom
stolen förklarade, att den nu förefunna bristen icke kunde härröra af annat än 
felaktig stufning. Det kan tilläggas, att jemväl i den förut omfbrmälda rätte
gången upplysning meddelades derom, att fartyget under föregående resor kun
nat inlasta det i certepartiet uppgifna standardtalet; men då lemnades denna 
upplysning atan allt afseende. 

3 . Den i nästföregående årsberättelse omnämnda process, som i en af 
distriktets hamnar hade väckts mot en befälhafvare, hvilken på sin amerikanske 
aflastares begäran antedaterat konnossementet å fartygets laddning, har slutligen 
afgjorts så, att befálhafvaren fàlts att till sin franske lastemottagare utgifva 
ersättning af tillhopa omkring 38,000 fres samt att gälda målets omkostnader 
i tvenne instanser. Berörda belopp utgjordes hufvudsakligen utaf värdet af 
tullafgiften å lasten, som befälhafvaren ansågs pligtig att gälda, enär han ge
nom sin datering af konnossementet hade förhindrat lastemottagaren att taga 
nödigt förbehåll vid accepterandet af vexlarnc å lasten, hvilken köpts på ut-
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trycklig betingelse af att vara intagen ombord å fartygen på viss tid, eller den-
dag, som oriktigt fanns påförd det af befälhafvaren undertecknade konnosse-
mentet. 

4. En befälhafvare, som engagerat sitt fartyg i tidsbefraktning, bland annat 
på den vid sådana befraktningar vanliga betingelsen, att befraktaren skulle bära 
alla fartygets hamnumgälder, blef, då befraktaren instält sina betalningar, af 
domstol fäld att till sin skeppsklarerare återbetala beloppet af de hamnumgälder 
denne förskjutit, men dock underlåtit att i behörig tid inkassera hos befraktaren. 
Detta afgörande kom till stånd, ehuru det upplystes, att samme skeppsklarerare 
under samma befraktning tidigare sex gånger hos samme befraktare utfått 
fartygets hamnumgälder; men domstolen ansåg det oaktadt befälhafvaren an
svarig, då denne icke kunde formligen bevisa, att han uttryckligen underrättat 
skeppsklareraren om befraktningskontraktets bestämmelser uti ifrågavarande af-
seende. Detta domslut blef ock af vederbörande öfverrätt gillade och faststäldt. 

I förbindelse härmod synes kunna nämnas, att det i nästföregående års
berättelse omförmälda lagförslaget angående införande af gemensamma, för hela 
Frankrike gällande föreskrifter i fråga om skeppssiufningen, behörigen antagits 
af franska kamrarne, samt att lag i ämnet offentliggjorts den 20 december f. å. 
Enligt denna lag eger franska regeringen att genom dekret fastställa de regler, 
hvilka i afseende på laststufningen skola gälla till efterrättelse i landet. Det 
förmodas att, när dessa bestämmelser hunnit utfärdas, mycken lättnad skall be
redas för sjöfarten, som nu åter är utsatt för oberäkneliga vanskligheter i be
rörda hänseende, enär hvad som råder såsom sedvana i den ena hamnen inga
lunda respekteras i den andra. Såsom exempel härpå har anförts hurusom ett 
af en engelsk sjöförsäkringsförening utarbetadt reglemente rörande åtgärder till 
förebyggande deraf, att varor, som inskeppats ombord å ångfartyg, skadas ge
nom uppvärmning från ångpannorna, för någon tid sedan blifvit gilladt af han
delskammaren i Røuen, utan att dock vinna anslutning i andra franska hamnar. 

I hyresbesparingar hemsändes: 

I sammanlikning med årliga medelresultatet under femårsperioden 1 8 8 7 — 
1891 , hvilket utgjorde kr. 24 ,051 '90 , har i dessa remisser i det hela för sist
lidet år uppkommit en ökning af kr. 1,763'S4, motsvarande omkring 7 %. 

Af mönstringar verkstäldes: 

sålunda för både svenska och norska fartyg tillhopa 578. 

Till understöd åt 73 förliste, sjuke eller nödlidande svenske eller norske 
sjömän utbetaltes ett sammanlagdt belopp af fres 7,328'15. 

Till underhåll af den norska sjömanskyrkan i Havre har å generalkonsu
latet insamlats ett belopp af fres 827 - 65 . För tio år sedan uppgingo samma 
slags bidrag till öfver 2,000 fres. 
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Ändtligen kan i sammanhang härmed uppgifvas, att af rymningar från 
våra fartyg inträffade under år 1892 i Havre 9 fall, bland hvilka 5 från 
svenska samt 4 från norska fartyg. Af dessa rymmare blefvo 5 strax ertappade. 

Hvad för öfrigt angår sjöfarten särskildt på hufvudstationen, har den såväl 
för Sveriges som för Norges del under de senare åren varit i stark nedgång. 
Jeniföres nämligen förhållandet för tio år tillbaka med den nuvarande ställ
ningen, visar det sig att den svenska sjöfarten i Havre från 1882 till 1892 
aftagit med 17,412 ton eller nära 35 % , medan den norska samtidigt redu
cerats med 50,102 ton eller öfver 4 2 / , % 

Det må emellertid härvid anmärkas, att denna förlust till icke ringa del 
kommit till godo den närbelägna hamnen Rouen, som bland annat dragit till 
sig det hufvudsakliga af vin- och spanmålsimporten till norra Frankrike, hvil-
ken tidigare till betydlig del försiggick öfver Havre; men å andra sidan måste 
dock medgifvas att våra fartyg, särskildt i härvarande hamn, lidit mycket i 
konkurrensen med engelska, franska och tyska flaggan. 

Angående den införsel, som direkt eger rum till Frankrike af varor, af-
sedda för förbrukning i landet (commerce special), kunna med hänsyn till pro
dukter, hvilka äro föremål för export från de Förenade rikena, meddelas föl
jande underrättelser, hvarvid dock är att anmärka, att uppgifterna för sistlidet 
ár endast äro approximativa. 

Af vanliga trävaror (bois communs) har under de trenne senast förflutna 
åren sammanlagda införselsvärdet i sin helhet motsvarat: 

Såsom häraf framgår, har den forcerade träinförseln år 1 8 9 1 , som fram
kallades af de föreslagna tullsatserna, under nästlidet år efterföljts af en till
bakagång, som dock för den förnämsta kategorien, byggnadsvirke, icke utgjort 
mera än omkring 12 % i förhållande till resultatet år 1890. Härvid är dock 
att anmärka, att den ofvannämnda stegrade importen under år 1891 jemväl 
fortfarit under januari månad år 1892 och således i nägon mån ökat slutsiffran 
för detta år. 

Hvad beträffar den del af nämnda införsel, som härrör från de Förenade 
rikena, egas härom ännu endast högst ofullständiga detaljuppgifter, såvidt fråga 
är om sistlidet år, enär nämligen dessa uppgifter blott afse sågadt furu- eller 
granvirke af vissa dimensioner äfvensom tunnsläfver af samma träslag. 

Af dessa artiklar uppgick importen till Frankrike år 1892, såväl från de 
Förenade rikena som från andra länder, till nedan angifna qvantiteter: 

Furu- eller granvirke, sågadt. af en tjocklek 
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Tunnstäfver, af annat träslag än ek: 

Det visas af ofvan anförda siffror, att utaf sågadt furu- eller granvirke 
de gröfre dimensionerna införts till mera än dubbelt så stor qvantitet som de 
finare, hvilket resultat också varit åsyftadt med den nya tullregimen för trä
varor i Frankrike, i det att man nämligen tänkt att härigenom åt landets egna 
hyflerier förbehålla all vidare förarbetning af det utländska träet, samt att 
detta endast skulle inkomma så mycket som möjligt i form af råvara. Vidare 
gifva samma siffror vid handen, att af det sågade virket öfver hälften tagits 
från Sverige, medan åter en jemförelsevis mindre del importerats från hvart 
och ett af de öfriga länderna, med undantag af Norge och Ryssland. Hvad 
åter Belgien angår, är det att förmoda, att det derifrån till Frankrike införda 
träet utgjorts af svensk, norsk eller rysk vara, som hemtats från nederlag eller 
omlastats i någon af landets hamnar. Man torde deraf kunna sluta, att den 
tilläggsafgift af 1 fr. för 100 kg., som lagts å trävaror af europeiskt ursprung, 
hvilka från annan ort än produktionslandet införas till Frankrike, icke förmått 
alldeles aflägsna den konkurrens från Belgien, hvaröfver ständigt klagats från 
nordfranska träimportörers sida. 

Med afseende på tunnsiäfver skulle efter nyss åberopade uppgifter, hvilka 
äro lånade från den franska officiella statistiken, importen häraf till Frankrike 
från de Förenade rikena hafva så godt som helt och hållet upphört, dá den 
qvantitet, som angifves hafva inkommit från Norge, är utan all betydenhet. 
Emellertid är härvid att anmärka, att, enligt upplysningar meddelade af de 
Förenade rikenas vicekonsul i Boulogne-sur-Mer, till nämnda hamn under sist
lidet är skola hafva ankommit trenne laddningar tunnsiäfver, af hvilka två om 
tillsammans 236 Ptbg-std från Norge samt en på 160 Ptbg-std från Sverige, 
hvilka laddningar efter den af franska tullverket bestämda proportionen af 560 
kg. för kbm. (stère) skulle i vigt motsvara 617,187 kg. samt 418,432 kg. Det 
vore ock egendomligt om denna artikel, som tidigare faun mycken användning 
i Nord-Frankrike, särskildt såsom cementemballage, nu på en gång skulle hafva 
upphört att efterfrågas på franska marknaden, så mycket mera som ansenliga 
förråd af samma produkt fortfarande dit införas från andra länder, i synnerhet 
Österrike-Ungern, och det häraf kan slutas, att den tullsats af 75 centimes för 
100 kg., som enligt franska minimitariffen drabbar ifrågavarande artikel, icke 
lägger hinder i vägen för importen. 

Af tunnstäfver infördes från de Förenade rikena under de trenne närmast 
förutgående åren till Frankrike: 

Det är sålunda hufvudsakligen norsk vara som varit föremål för afsättning 
här i landet. 
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Et t slag af nordiska trävaror, som åter under det senast gångna årer rönt 
ökad efterfrägan i Frankrike, är s. k. cellulosaved (bois dessences résineuses 
en rondins), hvaraf under året införts icke mindre än 60,079 ton, antagligen 
till ej obetydlig del från våra länder. Denna tillväxt var emellertid likaledes 
förutsedd vid den nya franska tullregimens upprättande. Införselsafgiften för 
cellulosaved sattes då nämligen så lågt som till 20 centimes för ton om 1,000 
kg., i afsigt att artikeln skulle obehindradt erhålla tillträde såsom råvara till de 
inhemska fabrikerna for trämassa och derigenom förminska importen af denna 
färdiga produkt, för hvars tillverkande arbetsförtjensten följaktligen skulle stanna 
i franska händer. Visserligen är det hufvudsakligen vid beredningen af kemisk 
trämassa som den utländska cellulosoveden finner användning, emedan omkost
naderna blefve väl dryga för att medgifva import af sådan ved jemväl för fa
brikation af mekanisk massa, men äfven med denDa begränsning synes det kunna 
sägas, att fransmännen härvid förstått draga fördel af förhållandena och be
främja sin egen industri till förfång för utländske konkurrenter. 

Vidare kan anmärkas, att på senare tiden jemväl grufstöttur börjat införas 
från Sverige och Norge till norra Frankrike, förnämligast öfver Calais. Om 
denna import har de Förenade rikenas vicekonsul på nämnda plats afgifvit en 
utförlig berättelse, som i öfversättning finnes här bifogad och till hvilken så
lunda kan hänvisas. 

Då i franska statistiken för år 1892 följts det nya tullsystemets klassi-
fikation af trävaror, hvilken klassifikation tidigare ej varit upprättad, kan någon 
jemförelse i detalj emellan importen för sistlidet år och den, som dessförinnan 
egt rum, ej gerna uppställas. Emellertid må till dels med stöd af redan an
förda siffror meddelas, att införseln till Frankrike från de Förenade rikena af 
sågadt furu- och granvirke af alla dimensioner under de trenne senaste åren 
omfattade följande qvantiteter: 

Efter dessa uppgifter skulle — om år 1891 uteslutes ur räkningen, emedan 
då, såsom redan antydt, införseln på grund af de väntade tullarne var upp-
drifven vida öfver behofvet — den nedgång i ifrågavarande import, som för
sports under det sista året, icke belöpa sig till mera än omkring 18 % för 
Sveriges del, men åter vidkommande Norge uppgå till omkring 30 %. 

I sammanhang härmed kan nämnas, att värdet af hela trävaruinförseln till 
Frankrike utgjorde: 

Det torde vara att förmoda, att resultatet för sistlidet år, då detta en 
gång blifver till fullo kändt, icke kommer att visa mycket lägre siffror än dem 
som angifvits för år 1889. 

Man har naturligtvis med stor uppmärksamhet följt utvecklingen af trans
aktionerna inom trävarubranschen under det gångna året, för att deraf göra sig 
reda för den verkan, som skulle åstadkommas af de voterade dryga tullsatserna 
på detta område. Ännu torde det måhända vara för tidigt att fälla ett be-
stämdt omdöme om det inflytande, som utöfvats å trävarumarknaden af den 
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försiggångna betydande förändringen, helst spekulationen, som här anlitats i icke 
ringa skala, inverkat störande på förhållandena. 

Så mycket synes dock redan nu kunna sägas, att, derest man gjort räkning 
på varaktig, ansenligare prisstegring vid afsättningen inom landet af trävaror, 
denna beräkning icke slagit in. Hvad beträffar det utländska virket, var detta 
visserligen strax efter tullarnes trädande i kraft föremål för en prisförhöjning, 
motsvarande i det närmaste beloppet af tullsatserna, hvilka för härdt trä utgöra 
omkring 10 à 12 fr. samt för mjukt trä 6 à 8 fr. för stère, men om icke 
lång tid började denna skilnad utjemnas, och det försäkras att man nu kan i 
Paris köpa såväl furu och gran från norden sorn ek från Österrike-Ungern på 
samma betingelser som för halftannat år tillbaka. För vissa importörer har 
denna omständighet icke undgått att medföra förlust, då på spekulation för-
värfvats särskildt sådana dimensioner, som mest drabbats af tullarne, såsom tunn-
bräder, hvilken artikel derföre kom att tynga på marknaden och flerestädes 
måste säljas nästan till inköpspris. 

Att sålunda någon egentlig prisskilnad icke förorsakats af tallarne, beror 
naturligtvis först och främst på uppdrifven konkurrens emellan de franske trä-
varubandlarne inbördes, men man söker ock förklaringen af denna företeelse 
deruti, att tullarne till viss del måste bäras af de utländske afskepparne, hvilka 
nämligen funnit sig i ett och annat fall, särskildt i fråga om den nyssnämnde 
artikeln tunnbräder, föranledde att sänka sina noteringar, under det att im
portörerna måst i sin ordning inskränka fordringarna bland annat af det skäl, 
att konsumenterna i det inre af landet fortfarande, när de deri skönja någon 
fördel, veta att förskaffa sig sina behof af trävaror direkt hos afskepparne och 
derigenom kunna undgå importörerne och deras uppdrifna pris. Och hvad det 
inhemska virket angår, uppgifves, att timret från Vogeserna och Jura visser
ligen under någon tid kunde säljas till förhöjdt pris, men att detta nu ej längre 
är fallet, samt att träet från Ländes för närvarande står nästan lägre i pris än 
före den nya regimens införande. 

Det kan under dylika förhållanden icke väcka undran, att man egentligen 
ej på något håll är rätt tillfreds med den nya ordningen, och att röster höras 
som yrka på att ändring häri skall vidtagas. Och då härigenom naturligtvis 
alstras en viss osäkerhet i ställningen, bidrager också detta att förhindra 
affärerna att taga fart. Man förespår derföre ej någon större liflighet i om
sättningen för det innevarande året, ehuru lagren i Frankrike nu börja att ut
rymmas, och nya förråd då naturligtvis måste anskaffas. Rörande de hittills 
under året afslutade köpen sägas emellertid dessa, ehuru icke synnerligen om
fattande, dock vara för afskepparne jämförelsevis fördelaktiga. Detta gäller i 
synnerhet om furutimmer, som alltid röner stor efterfrågan i Frankrike, hvarest 
det icke anses kunna ersättas af annat träslag och som derföre ständigt här 
kan räkna på afsättning till jemförelsevis höga pris. 

I sammanhang härmed kan omförmiilas, att byggnadsvirke från Nord-
Amerika, som tidigare måste i Frankrike ingå under »tarif maximum», numera 
i kraft af en lag af den 28 sistlidne januari skall tullbehandlas enligt »tarif 
minimum» och sålunda kan konkurrera med virke från våra länder på full
komligt lika vilkor. Innan denna lag blifvit beslutad, hade från vissa intres
serades sida ingifvits petition till franska deputeradekammaren i syfte att få 
pitch-pinetimmer i och för förtullningen klassificeradt ej under »bois communs», 
utan under »bois d ébénisterie», hvilken sistnämnda artikel i Frankrike är tull
fri vid införsel i hugget eller sågadt timmer af öfver 2 decimeters tjocklek. 
Denna petition ledde emellertid icke till åsyftadt resultat, men i stället har 
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nu, såsom nämndt, uppnåtts att pitchpine i afseende på tullbehandlingen lik
stälts med furu och gran från Europa. 

Trots de höga tullsatserna befinnes det, att jemväl arbetadt trä kunnat 
under sistlidet år finna väg till Frankrike för att der förbrukas. Sålunda in
fördes under 1892 i jemförelse med de tvenne närmast föregående åren af 
möbler och träarbeten till Frankrike öfver hufvud för nedan angifna värden: 

hvilka siffror gifva vid handen, att importen af denna artikel under år 1892 
icke varit mycket underlägsen den som egde rum år 1890. 

Bland de särskilda slagen af arbetadt trä förtjena nämnas såsom af fram
stående vigt för vår export hyflade golfbräder samt fönster, dörrar, paneler 
och snickeriarbeten. 

Af förstnämnda vara inkommo till Frankrike följande qvantiteter: 

Importen häraf har sålunda ej obetydligt nedgått under år 1892. 
Af fönster, dörrar och andra snickeriarbeten infördes under år 1892 till 

Frankrike 175,937 kg., men hvad importen under förutgående år beträffar, 
eges derom icke någon uppgift, enär denna produkt då i franska tullstatistiken 
ej varit särskildt klassificerad. 

Det är knappast att vänta, att under en regime med så höga tullsatser 
som den, hvilken för närvarande herskar i Frankrike, införseln af träarbeten 
skall kunna fortfara i någon mera betydande skala. Hvad angår den del, som 
tages i nämnda import af de Förenade rikena, har denna under sistlidet år 
varit i stark nedgång, att döma af erfarenheterna från detta distrikt. Sålunda 
förmäler vår vicekonsul i La Rochelle, att utländska hyflade golfbräder af 24 
och 30 mm. icke längre kunde på grund af den höga tullen afsättas på platsen. 
Han upplyser dock samtidigt, att omkring 500 Ptbg-std »frises à parquet» 
dit införts från Norge år 1892 (likasom ock till Calais uppgifvits hafva an
kommit omkring 102 Ptbg-std), men det är att antaga, att dessa qvantiteter 
åtminstone till största delen intagits, innan de nya tullsatserna tillämpades. 
Emellertid är att framhålla såsom synnerligen anmärkningsvärdt, att jemväl 
under innevarande år import säges hafva egt rum från de Förenade rikena af 
hyflade golfbräder till Rochefort, samt att en ytterligare laddning af samma 
vara väntades skola dit ankomma. De qvantiteter, som sålunda inköpts, trots 
tullsatserna, skulle tillhopa utgöra icke mindre än 800 Ptbg-std. 

Af vegetabilisk tjära infördes dr 1892 till Frankrike 2 ,576,810 kg. 
Häraf har en viss del kommit från Sverige öfver Dunkerque, såsom närmare 
omförmäles i hosföljande afskrift af årsberättelse från de Förenade rikenas vice-
konsul derstädes. Förbrukningen af denna produkt är emellertid ganska be
gränsad i Frankrike. 

En för våra länder vigtig produkt, som i förbindelse härmed må nämnas, 
är trämassa. Häraf infördes till Frankrike i sin helhet: 



383 

I jeniförelse med år 1890 har sålunda under sistlidet år trämasseimporten: 
till Frankrike endast aftagit med omkring 2 1/2 %. 

Af den ofvan angifna införseln för 1892 utgjordes 74,626,646 kg. till ett-
värde af 9 ,701,463 fres af mekanisk massa, under det att af kemisk vara 
samtidigt inkom 16,369,522 kg. till ett värde af 6,220,418 frcs. 

Med afseende på ursprunget af nämnda import kan intet bestämdt upp
lysas för år 1892. Hvad deremot beträffar de under 1891 till Frankrike in
komna qvantiteter af trämassa, härrörde dessa från nedan angifna länder: 

Ifrågavarande import utgick således till den vida öfvervägande delen frän 
Norge, oeh de partier, som i förestående öfversigt uppgifvas hafva inkommit 
öfver Belgien samt England, torde äfven förnämligast hafva utgjorts af norsk vara. 

De tullsatser, som under sistlidet år i Frankrike påförts trämassa, hafva 
icke undgått att för konsumtionen något fördyra denna artikel, i synnerhet som 
samtidigt produktionen i Norden inskränkts, hvilken senare åtgärd i oeh för sig 
var egnad att framkalla prisstegring. Denna hausse har emellertid i viss uiår> 
motverkats här i landet af de nedgående försäljningsprisen å papper, som blifvit 
en följd af den ytterligt uppdrifna konkurrensen emellan de franska pappers-
fabrikanterna. 

Det är gifvet, att under sådana omständigheter afsättningen å utländsk 
trämassa blifvit något hämmad i Frankrike. Likväl torde man här få svårt 
att undvara denna produkt, då de utvägar, som det nya ekonomiska systemet 
afsett att skapa för att undgå importen af trämassa från utlandet, i hvarje fall 
visa sig otillräckliga att fylla den franska pappersfabrikationens stora behof af 
detta material. En allvarsammare fara för vår export af nämnda produkt 
skulle deremot uppstå, derest pappersfabrikationen i Frankrike komme att in
skränkas och man derhos såsom råvara för tillverkningen skulle vid sidan af 
den inhemska trämassan åter i större skala använda de gamla materialen lump, 
gammalt papper oeh halm. Men som derigenom antagligen den franska pappers
industrien skulle råka i ett tillstånd af underlägsenhet i förhållande till andra 
länders, är det väl att hoppas, att någon större förändring i fabrikationssättet 
ej skall uppkomma och sålunda den nordiska trämassan i det väsentliga allt 
framgent bevara sin plats på den franska marknaden. Hvad för öfrigt angär 
den franska pappersindustriens nuvarande ställning, kan sägas, att denna indu
stris alster under det senaste året varit föremål för en ökad export, såsom 
visas af nedanstående siffror, hvilka beteckna värdet af utfördt papp och papper 
af fransk tillverkning: 

Af nedannämnda fiskeriprodukter infördes till Frankrike i sin helhet föl
jande qvantiteter under år 1892: 
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Af de Förenade rikena deltager egentligen endast Norge i denna import, 
dock icke i den omfattning som önskvärdt vore och som till äfventyrs kunde 
på grund af förhållandena väntas. Sålunda förekommer särskildt ej någon 
nämnvärd införsel till Frankrike af färsk fisk af norskt ursprung, ehuru, såsom 
anfördt i nästföregående årsberättelse, försök härmed tidigare anstälts med icke 
ogynsamt utfall. De främmande länder, från hvilka sådan import eger rum, 
äro förnämligast Tyskland, Holland, Belgien, England, Spanien och Italien. 
De fiskeriprodukter, som år 1891 importerades från Norge till Frankrike till 
förbrukning i detta land, angifvas i den franska tullstatistiken hafva varit: 

Af fiskkonserver finnes icke någon import antecknad, men det är emeller
tid bekant, att sådan införsel, ehuru i mindre skala, eger rum till Frankrike 
både från Norge och Sverige, bland annat af ansjovis. Det synes emellertid 
icke kunna lyckas att hos fransmännen utbreda smak för denna sistnämnda 
artikel, hvarföre importen häraf icke torde hafva någon vidare framtid i detta 
land. Af klippfisk är naturligtvis införseln i det närmaste omöjliggjord genom 
de omåttliga tullsatserna å artikeln, och det är verkligen att undra öfver, att 
en så stor qvantitet af denna vara som den ofvan angifna verkligen kunnat 
tränga sig fram till den franske konsumenten. Af de öfriga fiskerialstren torde 
den norska införseln öfver hufvud hafva bibehållit sig äfven sistlidet år utan 
vidare förändringar. Likaså har den i förra årsberättelsen omnämnda importen 
af fiskolja från vestkusten af Sverige fortfarit också under 1892 , och det upp-
gifves att af denna produkt en qrantitet af 14 ton inkommit till La Rochelle 
från Göteborg, samt att från nämnda hamn jemväl omkring 70 ton af samma 
vara intagits till Havre. 

Af hafre försiggår i regeln hvarje år en viss införsel till Frankrike från 
de Förenade rikena, förnämligast från Sverige. Tidigare har denna import 
varit af icke ringa betydenhet, enär i synnerhet den svenska svarthafren rönt 
stark efterfrågan på franska marknaden och der betingat jemförelsevis höga pris. 
Under de senare åren har emellertid utländsk hafre icke till större qvantitet 
behöft införas till Frankrike, emedan den inhemska tillgången å.detta sädesslag 
varit tillräcklig att tillfredsställa landets behof samt till och med medgifvit en 
icke ringa export, såsom i nästföregående årsrapport närmare omformälts. Or
saken till detta förhållande har emellertid varit af rent tillfällig art, i det att 
under år 1891 hveteskörden mångenstädes i Frankrike förstördes af frost, oeh 
man i dess ställe företog sig att på de ödelagda åkrarne så vårhafre, hvilket 
försök lyckades fullkomligt och förskaffade landet en hafreskörd, hvartill mot
stycke icke någon gång förut kunnat uppvisas. Då derhos skörden under det näst-
påföljande året likaledes utföll gynsamt, har på grund af dessa omständigheter 
Frankrike icke behöft under lång tid i vidare grad anlita utlandets hafretill-
gång och torde jemväl kunna bibehålla sitt oberoende i detta afseende ända till 
nästa skörd. Någon import från våra länder kan derföre icke väntas inom den 
närmaste framtiden, med mindre prisen skulle ställa sig i synnerlig grad för
delaktiga — hvarvid man beträffande svensk svarthafre räknar på sådana no-
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teringar som omkring 13 frcs for 100 kg., inberäknadt frakt och assurans — 
eller den nu här rådande ovanligt torra väderleken koiume att i ännu längre 
tid fortfara, i hvilket fall hafreskörden i landet antagligen skulle taga skada. 
Hittills har dock icke härigenom gifvits anledning till oro. och dessutom har 
Frankrike i Algeriet och Tunis tillfälle att, om det gäller, på nära håll för
skaffa sig god hafre, hvilket förhållande också måste tagas med i beräkningen. 

Exporten af samma sädesslag har ansenligt ökats, nämligen från omkring 
18,000 ton år 1891 till nära 80,000 ton år 1892, eller till mera än dubbelt 
större qvantitet än livad som under året importerats till Frankrike. De länder, 
till hvilka sålunda den franska hafren utförts, uppgifvas förnämligast vara 
England, Schweiz och Belgien. 

Det kan i sammanhang härmed omnämnas, att om den rådande torra vä
derleken ännu icke i större grad skadat hafrefälten, ängsmarkerna dock redan 
torde hafva deraf lidit till den grad, att höskörden på många ställen i landet 
blifver otillräcklig. Det skulle derföre kunna anses sannolikt, att under årets 
lopp en större import af hö blefve nödvändig. Sådan införsel eger för öfrigt 
rum jemväl under vanliga förhållanden (uuder de trenne senaste åren hafva de 
inkomna qvantiteterna sålunda uppgått till ett medelvärde af inemot 1 mill. 
frcs årligen), men denna import har dock förnämligast härrört från Belgien, 
Tyskland och Italien, hvaremot våra länder icke synas hafva deri deltagit i så 
betydande grad, att anteckning derom kunnat ske i den franska allmänna sta
tistiken. 

Af jern och stal har under sistlidet år förekommit en i ganska anmärk
ningsvärd grad förökad införsel till Frankrike, såsom utvisas af nedanstående 
siffror, hvilka angifva värdet af ifrågavarande import i sin helhet under de 
trenne sista åren: 

Bland de olika jern- och stålprodukter, som sammanfattas under förestående 
värdesiffror, må uppräknas följande, dervid dock icke kunna till jemförelse an-
gifvas de qvantiteter af dessa produkter, som införts särskildt från de Förenade 
rikena, emedan den franska statistiken derom ännu icke innehåller någon upp
lysning för sistlidet år : 

Hvad åter beträffar åren 1890 och 1891 kan anföras, att hela jern- och 
stålinförseln från de Förenade rikena under nämnda år utgjorde: 

Ber. om Handel o. Sjöfart. 25 
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Dessa siffror angifva endast de qvantiteter, som definitivt förbrukats i Frank
rike. Medräknas åter de qvantiteter, som inkommit till landet för att efter 
undergången förädling äter utföras, har samma import utgjort: 

Efter de underrättelser, som erhållits under hand från fackmän, skulle 
importen af stångjern och stål till Frankrike från våra länder under sistlidet 
år icke hafva synnerligen ökats, åtminstone ej till de norra och vestra delarne 
af landet; från ett särskildt håll har till och med försäkrats, att i dessa trakter 
en viss minskning inträdt. Deremot skall tackjern hafva inkommit i något 
större mängd, likasom det förmäles. att för innevarande år man må kunna 
räkna på rät t ansenliga uppköp från Sverige af denna produkt, för att dermed 
förbättra qvaliteten af det franska stålet. Orsaken till den jemförelsevis mindre 
lifliga efterfrågan, som, enligt dessa upplysningar, det svenska stångjernet nu
mera skulle röna på den franska marknaden, säges fortfarande vara den öfver-
mägtiga konkurrensen från det prisbilliga mjuka stålet eller fosforfria jernet, 
hvaraf tillverkningen nästan dagligen tilltager i Frankrike och som nu lärei-
användas också i trakter, hvarest denna produkt tidigare var så att säga okänd, 
såsom i Vendée och Bretagne. Emellertid kan väl den framtida ställningen i 
Frankrike för vårt jern knappast blifva mera ofördelaktig än hvad den efter 
nämnda uppgifter måste anses vara, och, hvad sistlidet år beträffar, torde, när 
de definitiva importsiffrorna från de olika länderna blifva kända, det sannolikt 
visa sig, att jemväl den förhöjda importen af träkolsstångjern, som enligt förut 
anförda siffror förekommit till Frankrike under berörda år, till väsentlig del 
härrört från Sverige. Det finnes nämligen mycket som talar för det antagandet, 
att svenskt stångjern införskrifvits i ökade qvantiteter också under 1892 , för 
att användas vid byggandet af krigsfartyg samt bepansring af fästningar, enär 
produkten skall i framstående grad besitta de egenskaper, som för detta ändamål 
äro erforderliga. 

Från vissa franska jernverksegares sida har, enligt hvad det uppgifves,. 
framstälts förslag att försöka införsel af jernmalm från Sverige och Norge till 
att konkurrera med den spanska och tyska varan af samma slag, som Frank
rike nu årligen inköper i stora qvantiteter för att dermed förbättra sin egen 
malmtillgång, och det antages, att man härigenom skulle komma till förmån
ligare resultat såväl för exportörer som importörer. Af jernmalm infördes år 
1891 till Frankrike en sammanlagd qvantitet af 1,437,536 ton till ett total
värde af 20 ,125 ,504 frcs. Under 1892 har, efter hvad anföres i årsrapporten 
från Dunkerque, en icke ringa import egt rum till nämnda hamn af jernmalm 
från Sverige och svafvelkis från Norge, och det torde nog inträffa att denna 
rörelse kommer att fortfara i framtiden. Hela införseln till Frankrike af jern
malm sistnämnda år utgjorde 1,683,758 ton till ett värde af 22 ,572,612 frcs. 

Angående Frankrikes egen produktion af jern och stål har denna för de 
trenne senaste åren officielt angifvits till nedannämnda qvantiteter i » tonnes» 
(siffrorna tor 1892 dock approximativa): 
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Såsom häraf synes, har denna industri gått framåt under de senaste åren, 
ehuru tillväxten icke varit jemn. 

Bland öfriga produkter, som utgöra föremål för export från de Förenade 
rikena, kunna slutligen uppräknas nedanstående, af hvilka under de trenne se
naste åren inkommit till Frankrike i sin helhet de qvantiteter, som angifvas 
af följande siffror: 

Införsel från alla länder. 

Af alla dessa artiklar har, såsom det befinnes, införseln år 1892 varit 
lägre än under de båda föregående åren, med undantag dock af is, öl. tapet
papper, ankare, kablar och kettingar samt kemiska tändstickor, hvilka produkter 
under sistlidet år inkommit i något ökade qvantiteter. 

Den produkt bland de ofvan uppräknade, som mest är af betydelse för 
vår industri, är spik och söm, men häraf har, såsom det var att förmoda, im
porten gått tillbaka på grund af den höga tullsatsen. Det är för öfrigt att 
anmärka, att den norska hästskosömfabriken, som upprättats i Duclair i när
heten af Rouen, i sin mån bidragit till att nedsätta införseln från våra länder 
af detta fabrikat. Hvad beträffar det utländska öl, som konsumeras i Frank
rike, inkommer detta förnämligast från Tyskland och dernäst från England och 
Holland. Den norska varan ställer sig för dyr, såsom den nu importeras i 
buteljer — man måste här till och med betala ett sådant pris som 70 öre föl
en halfbutelj — , och då införsel på annat sätt dels i begynnelsen medför stora 
omkostnader och dels är förenad med viss risk, är det väl knappast att antaga 
att man dermed vill göra andra försök än det, som redan förut utan framgång 
anstalts i Havre. 

I motsats häremot synes den norska isimporten till Frankrike hafva varit 
särdeles liflig under det senast gångna året — till detta distrikt inkom sålunda 
icke mindre än nära 16,000 ton — och allt synes tyda på, att härmed skall 
fortfara. Den norska isen har nämligen erkänts vara i allmänhet ganska ren 
och röner på grund deraf stor efterfrågan, likasom ock produkten befunnits 
synnerligen lämplig för att användas vid konservering af fiskeriprodukter. 

I fråga om tändstickor är ändtligen att omnämna, att den förberörda im
porten af denna artikel naturligtvis skett för det franska statsmonopolets räk
ning, men det är emellertid en sak värd att beakta, att ett så stort inköp öfver 
hufvud kunnat göras i Frankrike, då statens sträfvande hittills synes hafva gått 
ut på, att få monopolets hela behof af det färdiga fabrikatet tillgodosett genom 
den inhemska tillverkningen. 
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Angående införseln i sin helhet från de Förenade rikena till Frankrike 
kan derom ej ännu meddelas någon uppgift för år 1892. Under det närmast 
föregående året hade samma import den omfattning, som visas af nedan anförda 
siffror, hvilka beteckna artiklarnes värde: 

Införsel från Sverige till Frankrike år 1891. 

Införsel från Norge till Frankrike. 

Under samma år motsvarade värdet af utförseln från Frankrike 

Såsom förut anmärkt, angifva dessa siffror endast de varor, som vid in
försel till Frankrike der konsumerats samt vid utförsel från Frankrike varit af 
franskt ursprung (commerce special). 

Med inberäknande åter af nederlagsgods och sådana från utlandet till 
Frankrike intagna varor, som efter skedd förarbetning ånyo utförts (commerce 
general), uppgick den svenska importen 1891 till 74 ,046,412 frcs samt den 
norska till 41 ,212 ,045 frcs, under det att den franska exporten samtidigt mot
svarade ett värde af 12 ,909 ,509 frcs till Sverige samt af 9 ,667,604 frcs till 
Norge. 
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Under femårsperioden 1 8 8 7 — 1 8 9 1 utgjorde i medeltal för år värdet af 
de Förenade rikenas handelsomsättning med Frankrike som följer, i commerce 
special: 

Under nedannämnda tidsperioder har samma omsättning motsvarat, likaledes 
i genomsnitt: 

Såsom af förestående siffror synes framgå, har under den senaste femårs
perioden de Förenade rikenas handelsförbindelser med Frankrike icke visat sig 
mägtiga af någon vidare utveckling. 

Frankrikes handelsomsättning med utlandet och kolonierna uppgick i sin 
helhet till följande värden under sistlidet år i jemförelse med 1 8 9 1 : 

Såvidt man af det senast gångna årets erfarenheter med hänsyn till Frank
rikes handelsomsättning å utlandet trott sig berättigad sluta till, att det nu 
rådande ekonomiska systemet visat sig vara mindre fördelaktigt för landet, synes 
emellertid en sådan konklusion motsägas af de rön, som i samma afseende 
kunnat göras under de första trenne månaderna af år 1893, Enligt de siffror, 
som föreligga om Frankrikes handelsutbyte under nämnda tid, har nämligen i 
jemförelse med motsvarande period år 1892 varuinförseln då öfver hufvud 
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sjunkit med nära 30 % , under det att samtidigt utförseln ökats med 2-4 %. 
Och tages särskild hänsyn till fabrikaten, har importen till Frankrike af denna 
varuklass aftagit med öfver 39 %. medan å andra sidan exporten af samma 
slags artiklar tilltagit med icke ringare än 13.1 %. Detta resultat torde nog 
vara en öfverraskning for mången, men som i hvarje fall den tid är kort, som 
förflutit sedan den nya tullregimens införande i Frankrike, lärer det dock vara 
bäst att uppskjuta alla definitiva omdömen om regimens verkningar, till dess 
man kan anses ega säkerhet för at t de inträdda resultaten icke bero af mera 
eller mindre tillfälliga förhållanden, utan hafva sin obestridliga grund i sy
stemet sjelft. 

Den sammanlagda sjöfarten på Frankrike under de trenne närmast före
gående åren utvisas af nedan anförda siffror, hvilka angifva drägtigheten af an
kommande lastade fartyg: 

Såsom häraf inhemtas har, hvad tontalet beträffar, såväl den franska som 
den främmande skeppsfarten på Frankrike under sistlidet år gått tillbaka i 
sainmanlikning med de båda närmast förutgående åren. Det måste dock på 
samma gång anmärkas, att den franska faitygstonnagen under det senast för
flutna året kommit i ett något mindre ofördelaktigt läge i förhållande till den 
främmande än hvad förut varit fallet, och det torde nu kunna väntas att för 
framtiden ytterligare terräng skall vinnas af landets flagga, sedan den äldre 
lagen om Dla marine marchande» den 30 sistlidne januari aflösts af en ny, som 
jemväl tillerkänner den franska handelsflottan premier i den europeiska kust
farten. Och då det ända från afskaffandet af de forna differentialafgifterna 
på den utländska sjöfarten visat sig, att den franska flaggan icke kan utan 
skydd bestå i kampen med den främmande, förmenas det nu, att det sålunda 
organiserade premieringssystemet skall i framtiden efter hand komma att för 
nyas, likasom detta under lång tid inträffat med premieringen af det franska 
storsjöfisket. 

Med afseende på de verkningar till den franska handelssjöfartens upp-
hjelpande, hvilka kunna anses härflyta af ifrågavarande premieringssystem, må 
anmärkas, att detta hittills väsentligast kommit tillgodo ångtonnagen i ocean-
farten, hvaremot segelflottan deraf icke synes hafva dragit vidare fördel, hvilket 
närmare torde framgå af följande uppgifter angående den franska handelsmari
nens ställning. 

År 1880 utgjordes Frankrikes handelsflotta i sin helhet af 15,058 fartyg 
drägtiga 919 ,298 ton, medan tio år senare landets flagga räknade 15,111 far
tyg med en sammanlagd drägtighet af 944 ,013 ton, hvadan sålunda under den 
mellanliggande tiden uppkommit en ökning af 53 fartyg samt 24,715 ton. 
Denna tillväxt kan väl förefalla obetydlig, men den vinner i värde genom den 
omständigheten att samtidigt materialen undergått förändring, i det att de gamla 
och mindre tjenstbara fartygen utbytts mot nya och tidsenliga. Och dessutom 
böra lagens verkningar också granskas ur synpunkten af den användning, som 
gifvits åt den sålunda omskapade handelsmarinen. 

Med hänsyn härtill kan nämnas, att medan år 1881 i landet blott funnos 
47 ångare, ej tillhörande subventionerade bolag, med en totaldrägtighet af 
72 ,185 ton, egde Frankrike tio år derefter, förutom de subventionerade far-
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tygen, en flotta af 215 ångare med en samlad drägtighet af 458,438 ton, 
d. v. s. att under den mellanliggande perioden de franska icke-subventionerade 
ångfartygen femdubblats till antalet och sexdubblats till tonnagen. Vidare må 
anmärkas, att under det att man i Frankrike år 1881, oberäknadt den sub
ventionerade farten, endast kunde uppvisa tvenne regelbundna oceanlinier, näm
ligen »Chargeurs Réunis» i Havre och »Transports Maritimes» i Marseille, är 
landet nu i besittning af icke mindre än 19 fria fasta linier mellan franska 
hamnar och främmande länder. 

Beträffande den franska segelflottan är deremot ställningen mindre god. 
enär tonnagen här, trots premierna, oaflåtligen sjunkit, eller från 514,000 ton 
Sr 1881 under de tio derpå följande åren nedgått till 268,000 ton, af hvilken 
tonnage, efter hvad det uppgifves, knappast 100,000 ton äro af beskaffenhet 
att kunna ifrågakomma till premier. Det är ock på detta missförhållande man 
genom den nya lagen tänkt råda bot. 

Denna lag, som fortfarande beviljar såväl byggnads- som sjöfartspremier, 
har nämligen förhöjt storleken å de förstnämnda och derhos infört vissa andra 
förändringar i sättet för dessa premiers utgående, till följd hvaraf man gör 
räkning på att hädanefter i Frankrike skola byggas större segelfartyg af jern 
eller stål, af hvilken typ för närvarande blott finnes ett fåtal under fransk 
flagga. Denna byggnadspremie skall ock för framtiden betalas för fartyg, som 
i Frankrike byggas för utländsk räkning. 

Hvad dernäst sjöfartspremierna angår, hafva dessa i den nya lagen under
gått ännu mera betydande modifikationer. Sålunda hafva, enligt hvad redan 
meddelats, i första rummet premierna utsträckts jemväl till don europeiska 
kustfarten, ehuru här minskade med en tredjedel. Vidare har grunden för 
premiernas beräkning bestämts till bruttotonnagen, i stället för att tidigare 
nettodrägtigheten tagits till bas, förutom att premiernas belopp också förändrats. 
Så har föreskrifvits, att premien för hvarje fartyg, hvilket under den egentliga 
premieringstiden, som faststälts till tio år, bygges för fransk räkning, skall 
utgå för lika lång tid eller under tio år, hvadan följaktligen ett fartyg, som 
tillkommer under premieringsperiodens sista är, eger rätt att erhålla premier 
under tio år, lika väl som ett fartyg byggdt under premietidens första år. 
Slutligen har förordnats att premien endast må åtnjutas för fartyg som bygges 
i Frankrike, ehuru man icke åt denna bestämmelse gifvit retroaktiv verkan. 

I sammanhang härmed kan nämnas, att af de vederbörande rederier till
kommande premiebelopp en andel af 4 % skall innehållas till fördel för fran
ska handelsflottans pensionsfonder. 

I kraft af det sålunda organiserade skyddssystemet kommer antagligen 
under den närmaste framtiden icke allenast Frankrikes skeppsbyggen att taga 
ny fart, utan äfven landets sjöfart att ökas, hvilket senare väl knappast torde 
kunna ske utan genom en mera eller mindre betydande inskränkning i den andel, 
som andra sjöfarande nationer nu taga i fraktfarten pä franska hamnar. An
gående de utgifter, som på grund af det förändrade premieringsväsendet skola 
uppstå för franska statsverket, hafva dessa beräknats till i medeltal omkring 
1 3 7 2 mill. frcs årligen, men för innevarande år har för detta ändamål endast 
uppförts 10,500,000 frcs. 

I sammanhang härmed kan omförmälas, att i subvention till franska sjö-
postlinier likaledes är för detta år anslaget tillhopa ett belopp af 25,763,134 
frcs, hvarföre franska statsverkets sammanlagda utgift till underhåll af landets 
sjöfart belöper sig till den ansenliga siffran af 36,263,134 frcs. 

Daniel Danielsson. 
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Bordeaux (från vicekonsuln). 

Nedanstående tabell utvisar omfattningen af den svenska och norska skepps
farten på Bordeaux under de sistförflutna 5 åren: 

Häraf framgår, att den svenska skeppsfarten under sistförflutna år, såväl 
hvad fartygens antal som sammanlagda drägtighet angår, höjt sig öfver den 
låga nivå, dit den nedsjunkit 1 8 9 1 , men att denna stegring är så ringa, att 
den svenska skeppsfarten i hvarje fall är ungefär hälften af hvad den var under 
åren 1 8 8 8 — 1 8 9 0 . Under nämnda period uppnådde den ett betydligt omfång, 
hufvudsakligen genom ett relativt stort antal ängfartygs användande till import 
af vin, särskildt från Portugal. 

Med last af denna vara ankommo sålunda från Lissabon och Oporto 4 5 
svenska ångfartyg år 1888 , 48 år 1889 samt 22 år 1890. Såsom närmare 
skall blifva påpekadt i en nedan meddelad öfversigt öfver vinhandeln i Bor
deaux, har emellertid införseln af ordinära viner från Portugal nu så godt som 
upphört, och i den ännu omfångsrika vintraden mellan Spanien och Bordeaux 
användas endast undantagsvis svenska ångfartyg. 

Hufvudfaktorerna i den svenska skeppsfarten på Bordeaux utgjordes derför 
år 1892 af de ångfartyg, hvilka, i likhet med hvad tidigare egt rum, upprätt-
höllo en någorlunda regelbunden förbindelse mellan hemlandet och Bordeaux. 
Dessa fartyg voro »Dux» och »Rex». tillhörande »Stockholms ångfartygs-rederi
bolag»; de ankommo från april till november hit sammanlagdt 10 gånger, i 
regeln från Stockholm och en norrländsk hamn med last af jern och t rä ; de 
återvände med styckegods till Malmö och Stockholm. Ångfartyget »Skandina
vien», tillhörande »Svenska Llöyd» i Göteborg, anlände hit fyra gånger från 
nämnda stad och två gånger från Sundsvall med last, beståonde hufvudsakligen 
af trämassa och jern; det returnerade fem gånger till Göteborg med styckegods. 
Detta fartyg anlöpte La Rochelie såväl på hit- som på återresan. Denna hamn 
torde allt mera blifva upptagen i de ångfartygs resrouter, hvilka ombesörja 
varutransporten mellan Bordeaux och de nordiska länderna; detta på grund af 
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hamnens fördelaktiga läge såsom utskeppningsort för bränvin från Charente-
departementen. Redan nu anlöpes La Rochelle, förutom af nyssnämnda Göte
borgsångare, af och till af det danska »Forenede Dainpskibs-Selskabs» fartyg. 

Af de härifrån år 1892 afgfingna svenska fartygen med last voro 15 be
stämda för Sverige med styckegods (hufvudsakligen vin och bränvin); 10 af-
gingo till Spanien och Alger med tomma fat och jernvägssyllar, 1 till Danmark 
ined kli, 2 till Tyskland med vin, 4 till England med pitprops, magnesium 
va. m., och 2 till andra land med styckegods. 

Beträffande den ansenliga vin- och bränvinsexporten härifrån, eger denna 
nästan uteslutande rum med franska och utländska regelbundna ångbåtsliniers 
fartyg, hvilka linier ökas från år till år. Hvad linierna från Sverige angår, 
har trafiken varit mindre på grund af de förhöjda tullsatserna. 

Andra utfrakter från Bordeaux än de nu nämnda — pitprops och vin 
samt annat styckegods, såsom sydfrukter — äro städse af tillfällig art. 

Fraktsatser, 

som under förflutna årot erhållits af svenska och norska fartyg i fart på Bordeaux:. 

Till Bordeaux 

från Christianiafjorden: 
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från Pensacola: 

Från Bordeaux 
till Stockholm: 

Följande månadsfrakter hafva under årets lopp noterats for norska fartyg 
i fart på Bordeaux (kol samt hamnafgifter betalda af befraktaren): 
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Bruttofrakter. Dessa voro fördelade på följande sätt: 

Sistnämnda summa utvisar i sammanhang med 1891 en minskning af frcs 
637,967. Häraf äro 113,570 frcs för svenska samt 524,397 frcs för norska 
fartyg. 

Totalbeloppet af bruttofrakter år 1892 är sålunda mycket mindre än år 
1 8 9 1 . Denna omständighet finner sin förklaring, livad norska fartyg angår, 
dori, att först och främst skeppsfarten (med segelfartyg) var mindre förlidet år ; 
men härtill kommer att frakterna, såsom ofvanstående tabell utvisar, i det hela 
voro låga. 

Den nedgång, som är 1892 gjort sig gällande i de af svenska fartyg in
seglade bruttofrakter, och som uteslutande gäller ångfartygen, torde vara att 
tillskrifva det ofvannämnda aftagandet i efterfrågan på skeppsrum till Sverige, 
hvilket inträdde efter tullförhöjningen i detta land nästlidna år. 

Af hyresbesparingar insändes år 1892 genom vicekonsulatet och general-
konsulatet i Havre: 

Vicekonsulatet har 1892 återupptagit återfordrandet af de tonnageafgifter 
(omkring 25 centimes för ton), hvilka med orätt uppburits af Bordeaux han
delskammare under tidrymden från den 9 juli 1879 till den 24 november 1881. 
Under nästlidet är inkasserades och remitterades till hemlanden följande belopp 
af dessa afgifter: 

Antalet af- och påmönstrade sjömän utgjorde 1892: 
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Under årets lopp anmäldes hos vicekonsulatet tre fall af rymning, 1 
svensk matros från svenskt och 2 norska matroser från norska fartyg. Samt
liga rymmarne blefvo genom vicekonsulatets försorg anhållna samt återinsatta 
i tjenst. 

Sedan den nya franska lagen om handelsflottan öppnat möjlighet för an
läggande af s. k. sjömanshotell genom tillskott af offentliga medel, i ändamål 
att motarbeta boardingshusen och runnerväsendet, har Bordeaux' handelskammare 
upptagit spörsmålet om ändamålsenligheten af ett sådant hotells upprättande 
härstädos; något beslut härom har emellertid ännu icke fattats. 

Antalet nödlidande och sjuka sjömän och andra, som under nästlidet år 
åtnjutit understöd af vieekonsulatet, var: svenska undersåtar 9, norska 11 och 
främmande 2. För dessa utlades ett sammanlagdt belopp af 1,285 fres. 

Hamnarbeten. År 1892 fortsattes arbetet med uppförande af lodräta 
kajer längs hamnen på venstra flodbrädden, till ersättande af de gamla lutande 
kajerna. 

Skeppsajgifterna undergingo icke under förflutna året några förändringar. 
Handelskammaren fortsatte öfvervägandet af spörsmålet om införande af än
dringar i reglerna för beräknandet af lotsafgiften, hvilken, såsom bekant, här 
nu utgår efter fartygens djupgående och ej efter deras tonantal; något defini
tivt beslut i denna sak har ännu icke blifvit fattadt. Från den 10 januari 
1893 inträdde en nedsättning i afgiften för begagnandet af de på kajerna längs 
med hamnen anbragta kranarne (droits de grues). I denna sak ingaf viee
konsulatet i sin tid särskild berättelse. 

Skeppsbyggeri. Då, efter den nya franska lagen om handelsflottan af den 
30 januari 1893, fartspremier blott skulle utbetalas för fartyg, som blifvit 
byggda i Frankrike, och den äldre lagens bestämmelse om, att i utlandet byggda, 
i Frankrike naturaliserade fartyg skulle uppbära half premie sålunda bortfallit, 
har man härstädes delvis gjort sig förhoppning om att få se det skeppsbyggeri 
ånyo uppblomstra, som för omkring 20—30 år sedan fanns längs floden Ga-
ronne; efter hvad som uppgifves skola förr 18 större och mindre varf funnits, 
hvilka sedermera måst upphöra. Huruvida dessa förhoppningar komma att gá 
i fullbordan, derom torde det ännu vara för tidigt att uttala en bestämd me
ning; för närvarande stå varfven tomma, om man undantager att på ett af dem 
några torpedobåtar samt en kryssare äro under byggnad för franska statens räkning. 

Helsotilliståndet. Den kolerafarsot, som år 1892 hemsökte åtskilliga fran
ska städer, nådde ej Bordeaux, hvarest helsotillståndet under hela året var till
fredsställande. 

Trälast. Af denna vara (bois de construction) infördes till Bordeaux 
under år 1892 tillsammans endast 

Den här påvisade betydliga minskningen i införseln af trä år 1892 var 
en naturlig följd af att importörerna under år 1891 (i förväntan på den nya 
tullagens införande, hvilken trädde i kraft den 1 februari 1892) hade försett 
sina lager med förråd för längre tid än vanligt. 
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De ofvannämnda qvantiteter trä, som införts, kunna på följande vis för
delas emellan de olika länderna: 

Af ofvan lemnade uppgift framgår, att liksom det forcerande af införseln, 
som egde rum år 1891 , i ganska olika utsträckning kom de olika träexpor-
terande länderna till godo, i det att en relativt större del af ökningen föll på 
den ryska och amerikanska än på den svenska exporten, samt importen af trä 
från Norge alls icke tilltog, så har äfven återgången år 1892 i högre grad 
drabbat importen från Sverige och Norge an från andra land. Jemför man de 
olika varuqvantiteter, som införts år 1892 med dem som inkommo 1890, hvil-
ket senare år bör anses för ett normalår, skall man finna ett aftagande af om
kring 66 % för svensk trälast och af omkring 75 % för norsk, men deremot 
blott omkring 50 % för finsk och nästan ingen för rysk vara. 

Då den är 1891 hit importerade qvantitet trä var omkring dubbelt så 
stor som importmängden i genomsnitt i de 3 nästföregående åren och sålunda 
torde hafva varit tillräcklig både för 1891 och 1892, synes i år icke vara 
lemnad vidare plats för större införsel än hvad i fjol torde hafva förefunnits, 
för såvidt icke förbrukningen skulle hafva erhållit en större omfattning. Af det 
trä (4.700 std), som år 1892 infördes från Sverige, kommo 2,700 std med 
svenska fartyg (11 ångfartyg och 1 segelfartyg), 200 std med ett norskt fartyg 
samt resten med främmande länders fartyg. Den föga betydande importen (600 
std) från Norge försiggick uteslutande med ångfartyg under norsk flagg. 

Trämassa. Enligt tullkammarens uppgifter uppgick införseln af trämassa 
under de sista trenne åren till följande siffror: 

Under det att importen från Sverige sålunda aftog något under sistlidet 
år, tilltog införseln af norsk trämassa betydligt, så att denna vara numera är 
Norges största importartikel till Bordeaux. 

Af den qvantitet, som finnes uppförd under rubriken »från andra länder», 
torde också en del hafva kommit från Norge; det antages nämligen att import 
indirekt eger rum öfver Hamburg och Antwerpen. 

Af den svenska trämassan voro 1,103 ton mekanisk och 133 ton kemisk 
massa; af den norska produkten voro 6,292 ton mekanisk och 497 ton kemisk 
massa. 

All den svenska trämassan ankom med svenska ångfartyg samt största delen 
af den norska med norska ångare. 
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Jern och stål. Det är glädjande att kunna iakttaga, att den vara, som 
vid sidan af trälasten hittills har varit hufvudföremålet för Sveriges export på 
Bordeaux, nemligen jern, under sistlidet år har importerats i större skala än 
år 1891 , och det oaktadt totalinförseln af denna vara till Bordeaux samtidigt 
aftagit. Införseln utgjorde nämligen: 

Allt från Sverige infördt jern kom med svenska fartyg. 

Stål. Totalimporten häraf uppgifves år 1892 hafva varit 184 ton, hvaraf 
51 ton från Sverige och 125 ton från Belgien. År 1891 utgjorde importen 
233 ton, hvaraf 87 ton från Sverige. 

Nedanstående efter officiella uppgifter uppstälda tahell utvisar i hvilken 
utsträckning en del andra af de artiklar, som äro föremål för införsel från 
Sverige och Norge, under det förflutna året blifvit här importerade. (För jem-
förelses skull anföras äfven motsvarande uppgifter för åren 1891 och 1890, i 
den mån material dertill förefinnes): 
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Några artiklar, som icke blifvit uppförda i ofvanstående förteckning, hafva 
är 1892 hit införts från Sverige och Norge, deribland träpapp, brynstenar. 
fisklim, punsch, men i litet omfång. 

Vin. Enligt officiella uppgifter var mängden och värdet af från Bordeaux 
under de sistförflutna trenne åren exporterade viner följande: 

Af förra årets exportqvantum utfördes 76,930,000 liter på fat och 
6,400,000 liter på flaskor, deraf 

Hela mängden exporteradt vin till Sverige utgjordes år 1892 af endast 
292,289 liter, emot 1,240,090 liter 1891 och 677,700 liter 1890. Den-
sammanlagda exportqvantiteten till Norge utgjordes 1892 af 446,899 liter. 
emot 740,000 liter år 1891 och 530,000 liter är 1890. 

Importen af utländska viner till Bordeaux är fortfarande betydlig, om än 
mindre än i slutet af 1880-talet, Sålunda infördes år 1892 140,500,000 liter.. 

Den allt större förbrukningen af viner (rån Alger ur särskildt anmärk
ningsvärd. År 1888, då totalimporten utgjorde mer än 208 millioner liter. 
ankommo från Alger ännu endast 27 millioner liter, under det att, vid ett 
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ständigt aftagande af totalimporten, införseln af vin från Alger stigit till öfver 
41 millioner liter år 1892. 

I motsats härtill aftager införseln af vin från Portugal ständigt; den ut
gjorde nämligen år 1888 öfver 84 millioner liter, men sjönk 1889 till 62 mill., 
1890 till 16 mill. och 1892 till 2 ,850,000 liter. Vinskörden i departementet 
Gironde gaf år 1892 ett utbyte af 184,380,500 liter, mot 244,522,000 liter 
år 1 8 9 1 . 

Råg. I början af 1892 exporterades till Norge omkring 2,000 ton råg. 

Fjäder och dun. Häraf utfördes omkring 40,000 kg. till Sverige. Ut
förseln i dess helhet utgjorde 469,000 kg. Hufvudmarknaden härför var 
Toulouse. 

Pitprops. Såsom ofvan blifvit anfördt, erhöllo år 1892 ett betydligt antal 
svenska och norska fartyg utfrakter härifrän med pitprops. I allt exporterades 
häraf från Bordeaux omkring 323,000 ton, nästan uteslutande till England. 

Rouen (från vicekonsuln). 

Angående de Förenade rikena, så har införseln af trälast förminskats i 
betydlig grad, såväl från Sverige som från Norge. Det enda, som ökats spe-
cielt från Norge, är pitprops, som gått till pappersbruken. Införseln från Norge 
af hästskospik växer frän år till år. Stora partier norskt jern hafva kommit 
till hästskosömfabriken i Duclair. Fabriken, som sysselsätter uteslutande norska 
arbetare, är i fördelaktig drift och har ständiga beställningar. 

Calais (från vicekonsuln). 

Jern. Denna artikel är föremål för en föga utsträckt omsättning, som 
emellertid har tendens att ökas; sålunda har införselsiffran 380,490 kg. för år 
1891 under år 1892 uppgått till 428 ,313 kg. 

Trä. Införseln af trä år 1892 utgjorde 42,212 Ptbg-std eller omkring 
103,000 ton, fördelade som följer: från Sverige 54,297, från Norge 17,587, 
från Ryssland 22 ,592 , från Tyskland 7 ,581, från Amerika 9 4 3 ton. Införseln 
af nordiska träslag har varit densamma som år 1 8 9 1 . Enligt berättelsen för 
föregående år gåfvo förhållandena här vid handen att införseln af trävaror år 
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1892 skulle blifva obetydlig i betraktande af den stora mängd, som, på grund 
af tullen, införts i slutet af 1891 och den första månaden 1892; men den 
myckenhet trä till stenkolsgrufvor, som införts detta år, har betydligt ökat 
siffran, som utgjorde omkring 26,000 Ptbg std sågade trävaror. Trävaruförråden 
för närvarande på lager äro af föga betydenhet med liflig afsättning och fasta 
pris. Brädgårdsegarne i det inre af landet hafva för närvarande små förråd 
och äro nödsakade att för dessas fyllande mot jemförelsevis höga pris anlita 
resttillgångar hos importörerna, hvilka sjelfva endast sitta med reducerade lager. 
Införseln af sägadt trä kommer förmodligen detta år att uppgå till 30- à 85,000 
Ptbg-std, hvaraf kontrakt alslutats för minst hälften; man tror i allmänhet att 
en god del kontrakt komma att afslutas ganska sent. 

Grufstöttor. Införseln af rundt virke har under år 1892 varit af «tor vigt 
och har tendens att ökas. Vid träets qvalitet och form fästes stort afseende. 
och man är isynnerhet tillfreds med svenskt och finskt trä; norska träsorter 
äro i allmänhet mindre omtyckta på grund af deras storlek. Det vore öusk-
värdt att afsändarne i produktionslandet rättade sig mera noggrant efter de i 
kontrakten uppstälda vilkoren, alldenstund de franska grufegarne äro vanda vid 
att betjenas på oförvitligt sätt af de inhemska skogsafverkarne. äfvensom af 
producenterna i Tyskland och andra närgränsande länder. För att tillfredsställa 
grufingeniörernas fordringar är nödvändigt att träet har noggrant de dimen
sioner, som i kontraktet bestämt", så att det hvarken är för stort eller för 
litet, enär för groft trä, äfven om det blefve billigare, ej kan användas. 

Sålunda är absolut nödvändigt, såvidt man vill bibehålla handeln med 
grufstöttor på Frankrike, att skogsafverkarne noggrant ställa sig kontrakten till 
efterrättelse, ty redan i år lade man märke till att de från norden införda 
träslagen, ehuru välväxta och af god beskaffenhet i allmänhet, voro illa huggna 
och ojemna samt icke hållande üfverenskomna dimensioner: flere laster hafva 
afvisats för bristande öfverensstämmelse med kontraktet. 

Man skulle lätteligen erhålla fre 1 till fre 1'5 0 mera pr kubikmeter för 
trä, som vore noga öfverensstämmande med de begärda dimensionerna. Furu 
föredrages i allmänhet, men gran accepteras dock. för sä vidt den ej kommer 
i större qvantitet än 10 à 30 % i hvarje leverans. Ytterbarken bör vara bort
tagen; öfverårigt trä antagas ej. Detta bestämmes noga i hvarje kontrakt. 
Under år 1892 afvisades vissa partier af dessa träslag samt såldes såsom bränn
ved; masksting få ej förekomma pä träets yta. — Det skandinaviska runda 
virket skulle, väl hugget, kunna finna en särdeles stor afsättning i Pas-de-Ca-
lais" och Nord's grufvor, ty träets beskaffenhet lemnar intet öfrigt att önska. 
De från Skandinavien år 1892 importerade grufstöttorna utgjorde ej sjettedelen 
af livad som brukades i sagda grufvor. För att kunna användas i grufvor 
måste trädstammarne vara skurna till en längd af 6 à 12 meter samt i om
krets minst 20 cm. i spetsen och högst 60 cm. i den gröfre ändan. I tull 
betalas för sådant trä 30 centimes för 100 kg. och en kbin. trä väger 560 kg. 
Om stammarne öfverskrida 60 cm. i omkrets i den gröfre delen, kommer för 
stocken att betalas i tull ytterligare 35 centimes eller i det hela 65 centimes 
för 100 kg. 

För hugget trä af kortare dimensioner, såsom af 1'20 à 4 meters längd, 
är hufvudsaken att de längsta stockarne blifva tagna ur stammens gröfre samt 
de kortare ur den smalare ändan. Hugger man dereuiot stammar till 1'20 à 
l 'B0 meters längd vid den gröfre ändan, blifver genomsnittet å midten förstört , 
och stammen afvisas. 

Antagas bör, att exportörerna i norden, sedan länge vana att leverera trä 
till grufvorna i England, förutsätta, att de franska grufegarne kunna begagna 

Ber. om Handel o. Sjöfart. 26 
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samma slags trä, hvilket är ett misstag; i och för export till England kunna 
stammarne vara huggna i åtta stycken af 1'50 meters längd, om trädet mätt 
12 meter. I England antagas sådana stammar, hvilket deremot ej är förhål
landet i Frankrike. 

Hittills har öfverenskommits om leverans under det löpande Sret af 80,000 
kbm. trä från Skandinavien samt delvis från Finland för grufvorna i Pas-de-
Calais och Nord; dock äro ännu ej alla kontrakten afslutade. 

Frakter. Dessa voro 1892 mycket låga och befraktningar afslutades jem-
väl under våren 1892 med nedgående fraktsatser. Man har sålunda befraktat 
fartyg om 700 std från nedre Botten till Calais för 30 frcs, samt fartyg af 
mindre drägtighet för 31 frcs, med förpligtelse att anlöpa flere platser. Icke 
desto mindre är det troligt att dessa fraktnoteringar ej komma att hålla sig 
vid samma låga nivå på grund af den stora mängd trä, som väntas skola skep
pas detta år. Det är emellertid möjligt att någon vidare stigning ej kommer 
att blifva märkbar förr än inemot juli månad, ty under årets första del kom
mer föga eller ingen införsel af spanmål att ega rum. Orsaken dertill är, att 
under sista delen af nästlidna är man låtit införa rätt mycket säd, då man 
trodde sig kunna vänta en dålig skörd, hvilken på det hela taget blef en god 
medelskörd. Häraf blef följden en fullständig stiltje i införseln. Man tror 
emellertid att mot månaderna juli och augusti inköpen utom Europa komma 
att ske på nytt, hvilket kan komma att utöfva ett verksamt inflytande på frakt
satserna. 

Beträffande utförseln till Skandinavien är den alls ingen, då ej någon till 
export lämplig produkt förefinnes. 

Dunkerque (från vicekonsuln). 

Under året ankommo hi t : 

I sin helhet har skeppsfarten för de Förenade rikena minskats med 14 
fartyg och 7,409 tons drägtighet. 

Frakter, i allmänhet små 1892, noterades: 
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Införseln af trävaror är 1892 fördelade sig sålunda: 

Sammanlagdt importerades 21,819 std, hvaraf frän Sverige 14,075, från 
Norge 2,146, från Ryssland 3,355 samt från Amerika 2,243 std. 

Hvilken del de olika ländernas flaggor tagit i transporten af trä under 
nyssnämnda år framgår af följande öfversigt: 

Häraf framgår att engelska fartyg ensamt transporterat mera än hälften 
af det från Östersjöhamnarne kommande träet. — Frakterna för trä hafva 
vexlat mellan 30 och. 40 frcs pr std för trä, som kommit från Sverige med 
segelfartyg, samt från 31 till 35 frcs för trä, som forslats med ångbåt. 

I frakt från Norge betalades till en början 35, derpå 30 och till sist 28 
frcs, och för transporten från Amerika utgjorde frakterna för sågade bjelkar 
95 sh. à £ 5 pr std samt för huggna bjelkar och plankor 29 à 31 sh. 

Under år 1891 uppgick införseln af trä till 33,826 std, och öfverskred 
sålunda med en tredjedel den vanliga importen, hvilken utgör omkring 24- à 
25,000 std. 1892 hafva importörerna återkommit till den normala siffran, 
sedan de gjort sig reda för betydelsen af de förändringar, som det nya tull
systemet verkligen medfört. 

Trämassa. Totalimport 170,838 kg. Häraf levererade Belgien 170,635 
kg., de återstående 203 kg. kommo från Tyskland. 

Harts och tjära. Dunkerque har under utländsk flagg (hufvudsakligen 
danska fartyg) mottagit fem mindre laddningar tjära, nämligen 4 om samman
lagdt 3,011 tunnor och 2,002 halftunnor svensk tjära från Umeå oeh Skel
lefteå samt en liten laddning om 304 tunnor från Uleåborg i Finland. Inköps
priset var 26 frcs pr tunna samt 28 frcs för två halftunnor, deri inbegripet 
frakten, för tjära från Sverige, samt 20 frcs för samma vara från Uleåborg. 

Pá grund af det väntade införandet af det nya tullsystemet importerades 
under år 1891 dubbelt så mycket tjära som under vanliga förhållanden; då 
emellertid förbrukningen af denna vara är ganska begränsad, blef deraf en nöd
vändig följd, att innan man kunde besluta sig för nya inköp, repslagarne och 
flodskepparne dessförinnan hunnit konsumera den enorma qvantitet, som året 
dessförinnan införts; ännu i dag är lagret långt ifrån uttömdt. Anmärkas bör, 
att förbrukningen af tjära först tager sin början om våren. 

Jern. Från Sverige importerades 298 ,218 kg. träkolsjern. 
Införseln af jernmalm utgjorde: från Spanien 174,000 ton, från Alger 

3,535 ton och från Sverige 2 ,443 ton. 

Sirap. Från Sverige infördes nära 5 mill., från Tyskland, hufvudsakligen 
från Danzig och Stettin, 62 mill. och från andra land 11 1/2 mill. kg. 
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Kapstaden den 6 maj 1893. 

(Årsberättelse för 1892.) 

De Förenade rikenas skeppsfart på distriktet var följande: 

Svenska fartyg: 

Norska fartyg: 

Bruttofrakten utgjorde för: 

I jemförelse med föregående årets skeppsfart har antalet svenska fartyg, 
ankomna till koloniens hamnar, minskats med 5 och 1,017 ton, hvaremot de 
norska ökats med 20 och 17,058 ton. 

Beträffande skeppsfarten i allmänhet öfverstiger den, hvad tonantalet be
träffar, år 1891 med 177,272 ton, då deremot antalet af fartygen nedgått 
med 2 1 . 

Som vanligt hafva åtskilliga fartyg måst söka hamn här för att reparera 
skador, lidna under de svåra vinterstormarne, och af dessa hafva tvenne, näm
ligen svenska barkskeppen »Drottning Sophia» från Helsingborg och »Rosalie» 
frän Norrköping, blifvit kondemnerade, nedriggade och sålda såsom vrak. Repara
tionskostnaderna beräknades nämligen till ett belopp, betydligt öfverstigande 
fartygens respektiva värden, i följd af deras höga ålder. I förbigående bör 
nämnas, att i härvarande torrdocka de största fartyg kunna intagas, men blifva 
omkostnaderna, såsom förut nämnts, stora, nämligen 6 d. pr reg.-ton brutto pr 24 
timmar utom in- och uttagningsdagarne, för hvilka sammanlagdt 2 sh. 6 d. 
pr brutto reg.-ton chargeras. Detta, tillika med de höga arbetslönerna här på 
platsen, gör en reparation ovanligt dyrbar, jemförd med förhållandet i europeiska 
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hamnar. Förnämligast på grund af de försigtighetsmått, som vidtogos med 
tvenne engelska postångare, hvilka hade några fall af smittkoppor ombord, ge
nom att beordra dessa fartyg till Saidana Bay (60 mil härifrån) och der land
sätta de sjuke och äfven andra passagerare, som ej önskade medfölja fartygen 
vidare till Europa, hafva myndigheterna undvikit att samfärdseln hämmats ge
nom en lång och förlustbringande karantän, hvilken annars drabbat alla fartyg 
från ort, hvarest denna epidemi rasade. I sammanhang härmed bör nämnas, 
att alla omkostnaderna i sådana fall hafva att bäras af rederierna för de re
spektive fartygen. 

För andra sjuka, såväl britiska som främmande sjömän, erlägges en dag
lig afgift till hospitalen (i Kapstaden 3 sh. 6 d.), hvilken afgift måste af de re
spektive konsulaten garanteras för obestämd tid, och detta har flera gånger, i 
fall af sjukdom af längre varaktighet, förorsakat de Förenade rikenas fartyg 
ganska stora utgifter. Också har förslag flera gånger väckts, att genom en 
viss afgift för hvarje skepp få sjukvården fri, men ännu har detta ej genom
förts i parlamentet. 

Vid hufvudstationen ha under året påmönstrats 77 man och 72 blifvit 
afmönstrade; af dessa senare voro 20 svenskar och 23 norrmän. 3 sjömän 
från svenska och 11 från norska fartyg hafva anmälts rymda. 

Handel. 

Tullvärdet af varor, importerade till kolonien, har öfverstigit föregående 
års med £ 886 .288 . i det år 1891 importerades för £ 6,829,530 och är 
1892 för £ 7 ,715,818. 

Af de importerade artiklarne böra nämnas följande, såsom berörande de 
Förenade rikenas export, tillika med värdet, jemfördt med år 1 8 9 1 : 

Starkt uppdrifven konkurrens och lätta kommunikationer hafva åstadkom
mit, att det så att säga monopol, som de större köpmännen haft vid import 
af handelsartiklar genom sina Londonhus eller agenter, för att sedermera förse 
köpmän af mindre betydenhet, nu till en stor del är brutet, och importera nu 
minuthandlarne varor nästan allmänt direkt frän fabrikanten i första hand. 
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Detta gör att varor, tillverkade af hvilken nation som helst, finna en lättare 
marknad här, dels genom besparingen af en dyrbar mellanhand och dels eme
dan London-agenterna i de flesta fall gynnade sitt eget lands produkter på 
grund af sin kännedom derom samt såsom varande det mest beqväma sätt att 
utföra anförtrodda uppdrag. Engelska fabrikat hafva likvisst företräde, syn-
nerligast särskilda kända märken. Direkt ångbåtsförbindelse är just öppnad 
med Nord-Amerika och väntas häraf en liflig konkurrens mellan detta land 
och England, förnämligast i maskiner för åkerbruk och guldextraktion. 

För den förnämsta af de Förenade rikenas exportartiklar, nämligen trä
varor, har medelpriset varit: 

allt pr löpande fot och af qvalitet ej öfverstigande qvarta. 
Kolonien exporterar uteslutande råvaror, hvilkas värde uppgick till £ 

11,720,990 emot £ 10,855,970 år 1891 , sålunda visande en ökning af £ 865,020 
(det må dock anmärkas, att större delen af Transvaals guldexport sker genom 
Kapkolonien). 

De förnämsta utförselsvärdena voro: 

I allmänhet har södra Afrikas kommersiella historia under år 1892 visat 
stort framåtskridande och utveckling. Landet är nu öppnadt nästan upp till 
Zambesi-floden; guvernementet har utsträckt sin jernvägslinie till Vaal-floden 
och derifrån i förening med det Stora »Netherlands Company» i Transvaal 
vidare fortsatt linien till Johannesburg och Pretoria, hvilka aflägsna städer 
sålunda nu stå i direkt jernvägsförbindelse med Kapstaden. Jernvägsbyggnader 
pågå äfven från Delagoa Bay och Natal till Johannesburg. 

Svenska exportföreningen har utsändt ett särskildt ombud, ingeniör F . 
Lundström, för att inleda förbindelser mellan denna och importörer här. Det 
är dock ej antagligt, att hans uppdrag skall krönas med framgång i vidsträck-
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tare grad, oaktadt det ej är tvifvel om, att flera svensk-norska fabrikat i 
qvalitet och äfven prisbillighet borde här kunna konkurrera med de engelska, 
om samma energi ådagalades af de svensk-norske som af de engelske och ame
rikanske fabrikanterna, hvilka genom att hitsända representanter, som beresa 
hela landet och äfven utsända konsignationer samt genom uppoffrandet af större 
penningesummor fà sina varor kända och införda. — Det vore önskligt, att 
fabrikanterna hemma följde detta exempel, gjorde uppoffringar och ej räknade 
på en förtjenst å de första sändningarna. Förädlade trävaror från Norge hafva 
redan på detta sätt vunnit en marknad i kolonien. 

I sanitärt hänseende har Kapstaden betydligt förbättrats och äfven hafva, 
såsom förut nämnts, strängare försigtighetsmått vidtagits med afseende på helso
tillståndet å ankomna skepp, och dessa försigtighetsåtgärder kunna vi till 
stor del tillskrifva, det helsotillståndet under året varit särdeles godt. 

A. Ohlsson. 

Neapel den 29 april 1893. 

( Å r s b e r ä t t e l s e för 1892.) 

De forenede Rigers Skibsfart paa Distriktet var som fölger: 

Svenske Fartöier: 

Norske Fartöier: 

Optjent Bruttofragt var for: 

Af de til Stationerne ankomne Fartöier bragte 44 Fisk fra Norge, 3 
Klipfisk fra Newfoundland, 1 Traslast fra Sverige, 1 d.o fra Triest, 1 d:o fra 
Rumænien, 1 d:o fra Pensacola, 7 Kul fra England, 2 Kornvarcr fra Sorte
havet og 64 Stykgods; 26 ankom i Ballast eller med Transitladniug. 76 Far
töier afgik med Ladning og 73 i Ballast. 1 laa över til 1893. 

Ingen Römning anmeldtes for Konsulatet. 
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Fölgende Opgave udviser De forenede Rigers Skibsfart paa Distriktets 
Stationer under de sidste 5 Aar : 

3 af de i forrige Beretning omhandlede maanedsbefragtede Fartöier gik 
ogsaa i det forlöbne Aar mellem Distriktets Havne og Genua med Stykgods, 
hvorhos en mindre norsk Baad blev sluttet for samme Fart. Efteråt Damp-
skibsselskabet »Adria» i Fiume, der skal nyde Statsbidrag, har ladet sine tal-
rige Baade anlobe alle vigtige Exportpladae mellem Adriaterhavet og Genua, 
har Efterspürgselen efter »outsiders» for Transport af Vin og Stykgods til 
Genua været meget liden. I det Hele var der lidet Liv i Befragtningsaffærerne 
og de Rater, som offereredes, var neppe regningssvarende. 

I denne Förbindelse bör bemærkes, at de fleste Varer. der exporteres fra 
Distriktets Havne til Udlandet, forsendes med fremmede Rutebaade, som op-
naaede forholdsvis gode Betingelser, idet disse Fragter ikke undergik nogen 
væsentlig Förändring. 

Befragterne vil gjerne givo Preferencen til De forenede Rigers Fartöier, 
da vore Skibsforere og Mandskabor er bekjendt for at behandle Varerne meget 
samvittighedsfuldt. 

Fragtnoteringer. 
a) Dampskibe: 

Hudiksvall—Neapel Frcs 60 pr Std Planker (2/3 for Dækslast). 
Bergen—Neapel Lire 5"75 pr 100 Kg. Stokfisk og Lire 2-50 pr Halv-

töude Rogesild. 
Aalesund—Neapel 75 Cent pr Vog Klipfisk. 
Newcastle on Tyne—Neapel 7 Sh. 9 D. pr Ton Kul. 
Newport Mon—Neapel 6 Sh. à 6 Sh. 10 1 / , D. pr d:o d:o. 
Braila—Neapel Frcs 10 à 11 pr Ton Kornvarer. 
Galatz—Neapel 42 Sh. à 42 Sh. 6 D. pr Std Trælast og Frcs 16 pr 

Ton Kornvarer. 
Newport Mon—Salerno 7 à 8 Sh. pr Ton Kul. 
Bari—Nantes 341 Reg.-Ton Frcs 12,000 Olie. 
Barletta—Rouen Frcs 20 à 30 pr 1,000 Liter Vin. 
Gallipoli—Venedig Lire 1 pr Kvintal Stykgods. 
Neapel — russisk Östersöhavn 35 à 40 Sh. pr Ton Olie. 
Neapel—Christiania eller Malmö 35 à 40 Sh. pr Ton Hamp. 
Neapel—Barcelona Frcs 25 pr d:o d:o. 
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b) Seilfartöier: 

Harbour Grace—Neapel 2 Sh. 3 D. pr Kvintal Klipfisk. 
Mobile—Neapel £ 5 2 Sh. 6 D. pr Std Trælast. 
Gallipoli—Glasgow 37 Sh. 6 D. pr Ton Olie. 
Giojatauro—Glasgow 35 Sh. pr d:o d:o. 

Der foreligger ikke endnu nogen officiel Opgave över den italienske Skibs-
fart paa Neapel i 1892. Af freuimede Fartöier ankom der: 455 engelske dr. 
792,311 Ton, 121 franske dr. 119,507 Ton, 71 tydske dr. 102.801 Ton. 80 
græske dr. 32.859 Ton, 31 osterrigske dr. 24,187 Ton, 26 nederländske dr. 
18,496 Ton, 17 danske dr. 10,710 Ton, 14 tyrkiske dr. 2,078 Ton, 5 bel
giske dr. 3,961 Ton. 

Neapels Havn er yderligere forbedret ved Forlængelse af Moloer. Den 
tidligere omtalte Plan at oprette 2 Tördokke i Neapel er endnu ikke realiseret. 

Sundhedstilstanden i Distriktet var god. Paa Oen Capri indtraf et Par 
Tilfælde af Kolera. 

Handel. 
Import. Fra De forenede Riger indförtes: Klip- og Stokfisk, Trælast, 

Jern, Hesteskosöm, Fyrstikker, Rögesild, Medieintran, Papir og Eskilstuna-
varer m. ra. 

Fiskevarer. Norsk Klipfisk vinder mere og mere Terrain i Neapel og 
man tör haabe. at dette Marked vil blive af endnu större Betydning for os. 
Ved Saisonens Begyndelse forefandtes ingen nævnevæidig Beholdning af Klip
fisk og Efterspörgseleu var ganske livlig. 

Klipfiskens Kvalitet gav tildels Anledning til Tvistepunkter. Norsk Klip
fisk betingede Lire 60 à 68, fransk Fisk (Lave) Lire 62 à 70, Gaspé Lire 
72 à 80, Labrador Lire 60 à 68, alt pr 100 Kg. fortoldet Vare. 

For Stokfisk betaltes Lire 64 à 80 efter Kvaliteten. 
Ifölge officielle Opgaver fra Toldboden skulde Totaliuiporten af Klip- og 

Stokfisk til Neapel have udgjort 6,926,000 Kg. mod 5,741,216 Kg. i 1S9L 

Trælast. Af vor Gran indfüres aarlig et mindre Kvantum, der anvendes 
af Marinens Værfter i Neapel og Castellamare. Til Byggeforetagender fore-
trækkes osterrigsk Virke samt Pitchpine og Træla.-t fra Rumænien. 

Fra Sverige ankom 98 Std — 3 X 9 " — Flanker med et svensk Damp-
skib. Af osterrigsk Virke indförtes e:a 25,000 Kubikmeter, af Pitchpine c:a 
7,000 Kbm. og af Trælast fra Rumænien c:a 10.000 Kbm. samt 4- à 5.000 
Kbni. Spruce. 

Priserne stillede sig som fölger: svensk Trælast Lire 51 à 53, osterrigsk 
Virke Lire 42 à 52, Pitchpine Lire 56 à 70. Trælast fra Rumænien Lire 
57 à 60, Spruce fra Canada Lire 42 à 44 pr Kbm. fortoldet Vare. 

De Dimensioner der vil kunne gjöre Regning paa at finde den letteste 
Afsætning er: 3 X 9 " = 23 Cm. brede og 75/79 Mm. tykke Planker (Gran). 
Længde 3 Meter. 

Jern. Fra Sverige importeredes c:a 550 Ton (1891 c:a 600 Ton), 
hvoraf c:a 350 Ton turde være anvendt til Fabrikation af Spiger ni. m. 
Aarsagen til den stedfundne ringe Formindskelse maa nærmest söges i den 
Omstændighed, at nogle herværcnde Importörer indstillede sine Betalinger, 
hvorved Fabrikanterne synes at have mistet Tilliden til dette Marked. Ifölge 
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Fagmænds Udtalelser maatte Forretningen kunne udvides til Trods for den store 
Konkurrance med billigere Mærker. 

Salgsprisen var : svensk Jern Lire 34 à 36, Best Lire 25 à 26, ringere 
Sorter Lire 20 à 24 pr 100 Kg. fortoldet Vare. 

Hesteskosöm. Importen belöb sig ifjor til c:a 200,000 Kg., hvoraf c:a 
50,000 Kg. kom fra Sverige. Konkurrancen var meget stor, idet de i Pine-
rola og Crema nyopprettede Fabrikker sögte at fortræoge udenlandsk Söm. 

Den svenske Söm betingede Lire 1, den tydske 98 Cent og den italienske 
95 Cent pr Kg. 

Af norsk Vare indförtes kun et lidet Pröveparti. 

Fyrsükker. Uagtet Markedet var overfyldt af italienske Voxstikker, om
sattes der 4 3 Kasser Sikkerheds- og Stormstikker af Mærket »Vulcan» (1891 
25 Kasser), som længe har været fordelagtig kjendt hersteds. 

Salgspriser: Sikkerhedsstikker Lire 1"20 pr 50 Æsker , Lire 2 pr 100 
Æsker, Lire 9'50 pr 500 Æsker , Lire 18 pr 1,000 Æsker. Stormstikker Lire 
T 8 0 pr 50 Æsker , Lire 3'BO pr 100 Æsker, Lire 25 pr 1,000 Æsker. Vox
stikker opnaaede 1 ' / 2 à 2 ' / 2 Cent. pr Æske. 

Rögesild. Norsk Vare, hvoraf der ankom c:a 300 Tönder, turde med 
Tiden blive Gjenstand for nævneværdig Import, men det gjælder kun at sende 
smaa Partier ad Gängen, da Markedet i Regelen er overfyldt af engelsk Sild, 
der efter Forlydende skal holde sig bedrc end den norske, hvorhos den er til-
beredet paa en Maade, som passer bedre for dette Marked. Man anser end-
viderc, at vor Sild er for stor samt at den burde röges og pakkes paa samme 
Maade som Yarmouth-Silden, der ankommer i Barrels à c:a 70 Kg. (hver 
Tönde indeholdt 600 à 650 Sild). Den bedste Saison er fra Januar til Marts. 
Efter Paaske er Omsætningen vanskelig og Priserne som oftest lave. For 
norsk Sild betaltes i Saisonen Lire 22 à 26 pr Halvtönde. Yarmouth-Silden 
opnaaede Lire 28 à 30 pr Barrel. 

Tran. Efterspörgselen efter lys Medicintran var ikke meget livlig, hvor-
imod »Scots cod liver oil» har vundet stor Udbredelse ved Hjælp af Plakater 
og hyppige Annonser i Bladene. Konsulatet har sögt at interessere Læger 
og Apothekere for vor Trän, hvis Kvalitet befandtes at være særdeles god. 
Dersom vore Exportörer vilde gjöre mere Reklame, turde Importen tiltage. 
En heldig Anledning dertil tilbyder sig iaar ved den forestaaende Lægekon-
gres i Rom. 

For norsk Trän betaltes hos Drogisterne Lire 1'80 à 2 pr Kg. og for 
Scots Lire 4 '25 pr Flaske. 

Papir. Fra Sverige ankom c:a 100 Ton, hvis Salgspris ikke kan angives, 
da det solgtes i Form af Tapeter. Vört Skriv- og Indpakningspapir har ikke 
endnu formaaet at vinde Indpas, thi de forholdsvis höie Transportomkostninger 
vanskeliggjör Konkurrancen med Papirfabrikkerne i Norditalien, Osterrige, Tydsk-
land og Frankrige, hvorfra det Papir, som forbruges her, hovedsagelig kommer. 

Eskilstunavarer — Knive, Saxe m. m. — fandt ogsaa i det forlöbne Aar 
langsom Afsætning. Man anerkjender Vårens gode Kvalitet, men finder Priserne 
for höie i Sammenligning med det tydske, engelske og franske Fabrikat. Gode 
og kostbare Varer passer ikke for det Marked, hvor Prisen spiller Hovedrollen. 
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Da de hertil indförte Varer i Almindelighed opföres af Toldboden efter 
det Flag, under hvilket de ankommer, er det yderst vanskeiigt at erholde nöi-
agtige Opgaver över Importens Störrelse. 

En större Importör af Trælast har forsögt at indföre vore färdige Træhuse. 
Firmaet Kumlin & Carbonini hersteds, der driver en temmelig betydelig 

Papirforretning, önsker at modtage Prover af Pap fra De forenede Riger og 
har lovet at ville interessere sig for vört Papir. 

Cellulosen er for den væsentligste Del kommet fra Osterrige. Mekanisk 
Træmasse tilvirkes nu ogsaa i Calabrien, hvor 1 Fabrik er i Gäng og en anden 
under Opförelse. Salgspriserne i Neapel var: österrigsk Cellulose Lire 29'/. , 
à 30, italiensk mekanisk Træmasse Lire 14 à 14 l / 2 pr 100 Kg. Paa meka
nisk Masse hviler der en Told af Lire 1 pr 100 Kg. 

Saalænge vi savner direkte og regelmcessig Dampskibslinie mellem De for
enede Riger og Italien, vil Importen af vore Industriartikler altid blive meget 
vanskelig, thi med den stadig tiltagende Konkurranee gjælder det for Kjöberne 
at erholde sine Varer hurtigst muligt paa bedste og billigste Maade, hvilket 
ikke kan ske, naar disse skal omskibes i en eller flere Havne, inden de endelig 
naar frem til Bestemmelsesstedet. 

Udfragterne fra herværende Distrikt er vistnok faa, men man vilde i 
Regelec kunne paaregne at erholde mindre Partier Hamp, Olie, Sydfrugter, 
Vin og Maccaroni m. m. til De forenede Riger til seilbare Rater eller Hamp 
til Barcelona, Nantes og Havre. 

I den forlöbne Saison underholdt et tysk Bolag en nogenlunde regelmæs-
sig Dampskibsforbindelse mellem Norge og Middelhavet, som dog neppe har 
bidraget til at ophjælpe vor Export til Italien, da den nævnte Linie nærmesr 
synes at være beregnet paa Fiskeimporten, der formentlig maa kunne sikres 
vore egne Fartöier, hvoraf mange for nærv;crende savner lönnende Sysselsættelse. 

Da Kreditforholdene fremdelcs läder meget tilbage at önske, skal man 
ätter tilraade stor Forsigtighed ved Afsluttelse af Forretniuger. 

Konsulatet ma ätter fraraade vore Haandværkere at reise til Neapel for 
at söge Arbeide, thi de har ingen Udsigt til her at finde Sysselsættelse. 

Vinexporten turde blive af Betydning for en eventuel Dampskibslinie — 
dersom Italien faar Traktat med Frankrige. Udsigterne dertil or eudtiu meget 
smaa. For selv under de nuværende, uheldige Toldforhold at muliggjöre Ex
porten af Vin til Frankrige har »la Navigazione generale italiana», efter Over-
enskomst med Regjeringen, forsögt at opretliolde en 14-daglig Linie mellem 
Adriaterhavet, Cette, Havre og Bordeaux med Anlöb af Sicilien til fölgende 
lave Fragter: Cette Frcs 10, Havre Frcs 15, Bordeaux Fres 12.50 pr 1,000 
Liter Vin. 

Firmaet A. W. Schulman, der befattede sig med Export af Handsker og 
Skind, er oplöst. 

Paa Industriens Omraade mærkes nogen Fremgang. 
Konsulatets Adresse er Via Amadeo N:o 15. 

Wilh. Klouman. 
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Livorno den 8 mars 1893. 

(Årsberättelse för 1892.) 

De forenede Rigers Skibsfart paa Distriktet var som fölger: 

Svenske Fartöier: 

Norske Fartöier: 

Fragtsatserne i 1892 vare som fölger: 

Desværre raaae jeg gjentage hvad jeg alierede har anfört i mine forrige 
Beretninger, at Handel og Söfart mellem Sverige og Livornos Distrikt har 
meget aftaget i de sidste Aar, og beklagelig især er det at der er kun ringe 
Udsigt at disse uheldige Forhold kan i en nærniere .Fremtid forandres til det 
Bedre. Svenske Lloyds Dampskibe besöge kun sjelden denne Havn, saaledes 
maa de fleste af dette Lands Produkter sendes herfra med danske Dampere 
över Kjöbenhavn. 

Hvad svenske Udförselsartikler angaar, er kun lidet at berette. 
Trævarer. Med et italiensk Seilskib ankom hertil fra Neder-Kalix eirca 

1.200 Tylter (230 Std) Flanker, hvis Pris antages at være Lire 45 à 46 pr 
Tylt 3 X 9 X 1 4 Föds, cif. Livorno. Detailpriserne varierer fra Lire 55 à 60 
pr Dussin. Planker og Bræder fra det Adriatiske Hav og Pitchpine fra Ame
rica forsyne dette Marked med Trælast. og derved tilsidesættes for en stor 
De! östersöiske Planker. Af Bjelker fra Sverige har ingen Tilförsel fundet Sted. 

Tjære. Fra Sverige og Finland ankom hertil 800 Tönder Tjære, hvis 
Pris varierede fra Lire 32 à 36 pr fortoldet Tönde. 

Beg. Fra Archangel importeredes 1,200 Tönder; Prisen noteres Lire 
17 k 18 pr 100 Kg. 
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Gamle Jernbaneskinner. Af disse ankom til Livorno 3 Ladninger. nenilig: 

Handelen mellem Norge og Distriktet vedvarer at være livlig. I afvigte 
Aar indförtes til Livorno direkt fra Norge med Dauipere samt över Hull. 
Hamburg etc. c:a 410,600 Kg. Stokfisk og c:a 230,000 Kg. Klipfisk, til 
Civitavecchia 1,111 Ton Klipfisk samt 4 Tou Rundfisk. disse sidste antagelig 
som et Forsög. I Jul i og August Maaned blev Rundfisk kjöbt af herværende 
Fiskespekulautere til fölgende Priser pr 100 Kg. cif.: Prima Vestre Lire 65 
à 50, fin Hollæuder Lire 61 à 50 ; senere betaltes for fin Hollænder Lire 
67 cif. Nuværende Detailpriser ere: for Vestre Lire 85 og for fiu Hollænder 
Lire 70 à 72. 

Italiensk Sortering paa dette Marked er nu næsten usælgbar: disse Fiske-
handlere ere vanskelige at tilfredsstille. 

Vor Klipfisk konkurrerer med den newfoundlandske og sommetider saagar 
foretrækkes den. I Begyndeisen var Prisen Lire 63 , senere Lire 50 pr 100 
Kg. cif. Klipfisk fra S:t John noteredes 20 à 21 Sh., Klipfisk fra Labra
dor 15 à 16 Sh. cif. 

Röget Sild fra Yarmouth Lire 26 a 80 og saltet Lax 115 Sh. pr Töude 
cif., italienske Anchois Lire 100 à 130 pr 100 Kg.; spansk Sild, »Sardiua 
prensada», blev betalt fra Lire 7 til 16 pr 1,000 Fisk efter Qualiteten og 
Ankomsttiden, August indtil Aaarets Ende. 

Harald Kield Stub. 

Sydney (New South Wales). 

( Å r s b e r ä t t e l s e för 189a . ) 

De Förenade rikenas skeppsfart på distriktet var följande: 

Svenska fartyg: 

Norska fartyg: 
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Bruttofrakten utgjorde för: 

Värdet af hela importen till South Wales var vid slutet af året £ 
20,475,848 och enligt följande tabell deltogo Sverige och Norge deri med: 

Detta är dock ej den exakta siffran af hvad Sverige och Norge exporterat 
hitut, då en stor del upptages under de länder, hvarest varan blifvit oinskep
pad. Af det ofvanstående synes dock, att här är en god marknad för svenska 
och norska varor, men som landet är ungt och många täflare finnas, så tar det 
naturligtvis tid med inarbetandet af desamma; dock börja svenska och norska 
artiklar att blifva väl kända, särskildt hvad timmer, jern och stål beträffar i 
såväl arbetadt som oarbetadt tillstånd. Jag beder här fá påpeka, att i fall de 
hemmavarande fabrikanterna kunde ställa priserna så, att en konkurrens med 
de amerikanska exportörerna vore möjlig, en god afsättning för tidningspapper 
finnes härute. 

Koloniens export under året har varit betydlig, då man tar i betraktande 
de dåliga tiderna. I ull, dess förnämsta export artikel, har det varit en ovan
ligt god omsättning. Grodt väder under augusti och september underlättade 
klippningen af får och följaktligen voro agenterna i stånd att i slutet af sep
tember placera stora och väl representativa kataloger i marknaden. Såsom en 
följd af det goda resultat detta års ullmarknad utvisade, beslöto sig nämligen en 
stor del af egendomsegarne att underlätta den lokala försäljningen, som under 
de sista åtta åren utvisar: 
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Jag beder att få fästa hemmavarande skeppsredares uppmärksamhet pá, 
att här finnes en god fraktmarknad för fartyg från 400 upp till 800 ton, sär-
skildt hvad coprafrakten från Söderhafsöarua beträffar. 

Newcastle (vicekonsulatet). — En betydande affär har under året kom
mit till stånd, nämligen beredning af smör, som i fruset tillstånd skickas till 
London, Singapore, Honkong och indiska hamnar. Fabriken härför kan dag
ligen leverera 6 ton, ehuru tillverkningen f. n. ej uppgår till mera än 2 ton, 
af utmärkt beskaffenhet och betingande högt pris. Åtskilliga anläggningar af 
samma slag äro å bane och med den tillgång vi hafva på förträffliga betesmar
ker synes saken hafva den bästa framtid. 

C. A. Fahlstedt. 

Port of Spain (Trinidad). 

(År sbe rä t t e l s e för 1892.) 

Med last ankommo 3 svenska fartyg om 1,945 ton (frakt £ 340) och i 
barlast 4 om 1,333 ton. Alla, jemte 1 från förra året qvarliggande, afgingo, 
nämligen med last 5 om 1,784 ton (frakt £ 2,346) och i barlast 3 om 1,948 ton. 

Införseln uppgick i värde till £ 2,089,000 och utförseln till £ 2 ,258 ,000 ; 
båda dessa siffror äro högre än motsvarande under året förut. 

OdliDgen af kakao led genom den regniga väderleken, men går ständigt 
framåt, under det att socker odlas vida mindre än förr. Kakaokulturen lem-
nar för öfrigt tillfälle till odling af åtskilliga andra växter, såväl till eget bruk 
som för afsalu. Värdet af hela kakao-utförseln kan anslås till öfver £ 200,000. 
Det mesta går till England. Förenta staterna och Frankrike; sockret skeppas 
mest på Nordamerika. — Asfalt vinnes i ökad mängd och hem tas ur en na
turlig sjö, hvilken tillhör staten, men arrenderas af ett bolag, som uppdrifvit 
exporten i hög grad. 

Af de Förenade rikenas produkter kommer föga hit och sällan under an
dra än tyska och engelska flaggorna. Från Malmö importeras ganska mycket 
tändstickor, men denna artikel har nu fått en svår konkurrens genom anlägg
ningen af en fabrik här på platsen. 

Frakterna voro låga och måste så bli med de många ångare, som anlöpa 
här. Noteringen var omkring 30 à 40 sh. pr ton. 

Handeln med kakao och socker var ganska liflig och skulle nog ökas ännu 
mera, om de projekterade jernvägarne till det inre af ön komme till stånd. 
Industrien ligger deremot nere, såsom i allmänhet under tropikerna. 

Christian Schöner. 
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London den 2 juni 1893. 

(Tillägg till Årsberättelsen, sid. 209.) 

Uppgift å antalet och drägtigheten af svenska och norska fartyg, som 
under år 1892 inklarerats eller utklarerats från eller till utlandet i de engelska 
och irländska hamnar, hvarest svenska och norska vicekonsuler icke finnas 
anstälde. 

Innehåll: Havre (sid. 369), Kapstaden (sid. 404), Livorno (sid. 412), London (sid 
416), Neapel (sid. 407), Port of Spain (sid. 416), Sydney (sid. 413). 



BERÄTTELSER OM HANDEL OCH SJÖFART. 
Utdrag ur 

årsberättelser från de Förenade rikenas konsuler m. m. 

Årg. 1893. STOCKHOLM, TRYCKT I CENTRAL-TRYCKERIET, 1893. N:o 8. 

Antwerpen den 31 maj 1893. 

(Årsberättelse för 1892.) 

De forenede Rigers Skibsfart paa Distriktet stillede sig saaledes: 

Svenske Fartöier: 

Norske Fartöier: 

En Sammenligning med de 2:de foregaaende Aar udviser for svenske og 
norske Fartöier fölgende Forhold: 

Ber. om Handel o. Sjöfart. 27 
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Den vistnok ikke synderlig store Stigning i De forenede Rigers Skibsfart 
i de par sidste Aar skyldes væsentlig Forögelsen af den hertil ankomne Damp-
skibstonnage af saavel svenske som norske Fartöier. 

De forenede Rigers Skibsfart var saaledes fordelt paa Distriktets Havne: 

Regelmæssig Dampskibsforbindelse underholdtes i 1892 mellem Antwerpen 
og De forenede Riger af fölgende Linier: 

1. Antwerpen—Göteborg en Gäng ugentlig for Passagerer og Stykgods. 
2. Antwerpen—Malmö—Stockholm omtrent en Gäng hver fjortende Dag. 

væsentlig for Stykgods. 
3. Antwerpen—Chrisüania en Gäng ugentlig for Passagerer og Stykgods. 
4. Antwerpen—Bergen (via engelsk Kulhavn) c:a en Gäng hver tredie Uge. 
Disse Baade returnere hertil fra Vigsnaes med Kis. 
Ved Distriktets Stationer paamönstredes ialt 42 Mand paa svenske og 388 

Mand paa norske Fartöier, samt afmönstredes resp. 41 og 404 Mand. 
Ved frivillige Bidrag til den herværende Sömandsmission indbetaltes 

Frcs 609 . 
Af opsparede Hyrebelöb hjemsendtes gjennem Generalkonsulatet for svenske 

Sömænd Frcs 5,486.20 og for norske Frcs 9 ,143. Gjennem det herværende 
»Seandinavian sailors temperance home» hjemsendtes desuden et betydeligere Belöb. 

Med Hensyn til Röinnivger har Forholdene her paa Pladsen i det for-
löbne Aar stiliet sig bedre end tidligere. i det der fra svenske Fartöier kun 
anmeldtes 3 Mand og fra norske 16 Mand som römte. Denne Forbedring 
skyldes vistnok for en ikke ringe Del, at det i forrige Aar lykkedes General-
konsulatet at faa bragt saa stærke Bevisligheder tilveie mod enkelte herværende 
Kunnere, at nogle straffedes og andre blev udviste, hvorefter större Forsigtighed 
har været iagttaget fra disse egentlige Anstifteres Side. 

Som i Generalkonsulatels forrige Aarsrapport omhandlet har Generalkonsu
latet allercdo tidligere taget Initiativet til, at der ved Paauiönstringer paa Far
töier, der gaar i oversoisk Fart, eller naar vedkommende Mandskaber monstrer 
paa ubestemt Tid, i Kontrakten indtages en Klausul om »at Sömanden skal 
være berettiget til Afmönstring, saafremt Fartöiet bestemmes til Santos». Da 
Sundhedstilstanden paa dette Stod — efter hvad der har kunnet bringes i Er-
faring — neppe har bedret sig, synderlig i det forlöbne Aar, har man ogsaa 
senere i lignende Tilfælde stadig anstrængt sig for at faa en saadan Klausul 
indtaget i Kontrakten og kan det med Tilfredsstillelse konstateres, at der i den 
senere Tid kun meget sjelden har været reist nogen stærkere Invending mod 
denne Forholdsregel fra vedkommende Skibsföreres Side. 

Skibsfarten. Antwerpens Havn har i 1892 været besögt af tilsammen 
4,319 Fartöier, udmaalende 4 ,474,603 Tons Drægtighed, fordelt saaledes paa 
de forskjellige Nationer: 



419 

Stedets Skibsfart har mere og mere Tendens til at besörges af större Far-
töier, særlig Dampskibe mellem 500 og 1,500 Ton, hvilket Forhold illustreres 
ved nedenstaaende Opgave for de tre sidste Aar : 

Det er antageligt at denne Tendens for en ikke uvæsentlig Del skyldes de 
höie Afgifter, især Fyr- og Lods-Penge, der falder med forholdsvis störst 
Tyngde paa Seilskibe og mindre Dampere. Den almindelige Klage över disse 
Afgifter har endnu ikke ledet til nogen Nedfættelse: men da det mere og mere 
viser sig, at meget af den Trafik, som under andre Omstændigheder naturlig 
vilde have kommet Autwerpen tilgode, nu i en betænkelig Grad söger lien til 
andre koutinentale Havne, saasom Hamburg, Rotterdam og Dunkerque, er det 
vel at haabe, at Antwerpen snart vil faa sit berettigede Onske i denne Hen-
seeude opfyldt og at den belgiske Stat til Fordel herfor vil bringe de nödven-
dige Offre. En for dette Öieuied allerede for længere Tid tilbage nedsat Kom
mission har imidlertid endnu ikke kommet til noget endeligt Resultat. 

Et andet Spörgsmaal, der ogsaa har megen Interesse for Antwerpens Skibs
fart, er Spörgsmaalet om Furanstaltninger til at holde Schelden fri for Is un
der strenge Vintre. Dette Spörgsmaal bar heller ikke kunnet finde nogen Lös
ning paa Grund af de formentlige stridende Interesser mellem den belgiske Stat 
og Byen Antwerpen, idet den förste hævder at Omkostningerne herved bör 
afholdes af den væsentlig interesserede Part, nemlig Staden Antwerpen, medens 
dennes Styrelse mener at Udgifterne billigvis bör udredes af Staten, gjennem 
hvis Territorium Seilleden gaar og som ogsaa oppebærer de Fordele, som flyder 
deraf. 

Skibsudgifterne i Antwerpen er væsentlig de samme som tidligere. 
Lodspengene betales efter en Skale, inddelt efter Dybtgaaende i »palm» (20 

Decimeter), uafhængigt af Tonnagen og er som för bemærket meget höie. 

Fyrpengene beregnes efter 22 Cts pr Ton tilsammen for Iud- og Ud-
gaaende, og Dokpengene efter fölgende Skale: 
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For Fartöier, som ikke gaar ind i Dokken, men som kun lægger til ved 
Kaien, betales 22 Cts + 15 X pr Ton. Fartöiets Pläds anvises af Havne-
kapteinen. Skibe af indtil 21 Föds Dybtgaaende kan almindeligvis komme ind 
i Dokkene, men mere dybtgaaende Fartöier maa först udlosse paa Floden, hvor 
der er mindst 27 Fod ved Lavvande. 

For vaad Sandballast, leveret af Havnevæsenet langa Siden, betales efter 
fast Takst Frcs 1'30 pr Ton, samt for tör Ballast, leveret af private Personer 
(hvorfor- der imidlertid ikke er nogen fast Takst), betales c:a Fres 2 à 2 '60, 
leveret frit ombord. 

De ordinære Udgifter for et Fartöi paa c:a 550 Tons Drægtigbed, som 
ankommer til og afgaar fra Antwerpen med Ladning, vil stille sig omtrent saa-
ledes: 

A. Seilskibe (af c:a 17 Föds Dybtgaaende): 

Hertil kommer Buxering efter en Tarif af 1 Sh. pr Ton for Fartöier 
kommende vest- eller söndenfra og af 1 Fre for Fartöier kommende nordeu-
eller östenfra. 

B. Dampskibe (af c:a 15 Fods Dybgaaende): 

For Vintersaisonen kommer et Tillæg i Lodspengene af c:a 80 % for 
saavel Seil- som Dampskibe. 
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For Datupskibe, som flere Gange i samme Aar besöger Antwerpen, floder 
fölgeude Reduktion i Dokafgifterne Sted: 

Som en forestaaende Forbedring ved Havneforholdene her paa Pladsen kan 
anföres, at der i forrige Aar er dannet et Konsortium med en Kapital af et 
par Millioner Frcs til Opförelse af nye store Kornmagasiner. Herved vil blandt 
andet undgaaes for en Del den udstrakte Benyttelse af Lægtere, som for Tiden 
er til ikke liden Ulempe for Bevægelsen i Dokkerne. 

For Gands og Ostendes Vedkommende stiller Skibsudgifterne sig betydelig 
billigere end i Antwerpen. 

For G a n d er saaledeg Lodspengene for et Skib af oveunævnte Drægtighed 
og Dybgaaende pr Sommertakst (med forholdsmæssig Tillæg for Vintertakst): 

Dokafgiften er 35 Cts pr Ton; for Buxering er der ingen fast Takst, 
men betales denne efter Aeeord. For Ballast betales c:a 40 Cts pr Ton f. o. b. 
Nye Tördokker af en Længde af 426 og en Bredde af 42 Fod er fuldendte 
i Aarets Löb. Kanalen fra Terneuzen til Gand kan passeres af Fartöier af 
indtil 295 Föds Længde, 38 Föds Bredde, 1 7 ' / 2 Föds Dybgaaende samt med 
indtil 2,500 Ton Last. 

Til Ostende kommer Lodspengene for Fartöier af ovennævnte Drægtighed 
og Dybgaaende efter Sommertakst paa c:a 135 Frcs for Tndgaaende og e:a 92 
Frcs for Udgaaende for Seilskibe (med nogen Keduktion, saafremt Fartoiet ind-
slæbes af Buxerbaad) samt resp. 92 Frcs og 64 Frcs for Dampskibe. Efter 
Vintertaksten beregnes et Tillæg af c:a 10 %. Anlöbcr et Fartöi Ostende 
som »windbound», betales kun halve Lodspenge. 

Dokpengene udgjör 30 Cts, Slusepengene 7 Cts og Fyrpengene 17 Cts 
pr Ton. Ballast koster Fres 1.87 pr Ton. 

Fragtmarkedet 

stillede sig gjennemgaaende endnu ugunstigere i 1892 end i 1891 saavel for 
de regulære Liniers som for »outsiders» Vedkommende. De Fragter, som for-
nemlig har givet det bedste Resultat, har været River-Plate-Hidfragterne for 
större Fartöier med nogle och tyve Sh. pr Ton samt Petroleum-Tank Skibene. 
Ligeledes enkelte regulære Linier. 

Udfragterne har gjennemgaaende været yderlig slette. 

For fölgende Pladse har der i Aarets Löb været afsluttet saadanne: 

Udfragter: 
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For Hidfragter har der været betalt: 

Der har i den senere Tid været afsluttet og der vil formodentlig frem-
deles blive tilbudt af nogle herværende Mæglere Mineralfragter fra Syd-
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frankrige til Antwerpen til c:a 11 à 12 Frcs pr Ton, men Betingelserne i Certe-
partierne stiller sig saa ugunstige for Fartöierne, at der af saadanne Befragt-
ninger neppe kan resultere andet, end Tab, hvorfor ltedere bör tilraades megen 
Forsigtighed ligeoverfor disse Fragter. Om nogen Udsigt til Bedring synes 
der — i hvert Fald for indeværende Åars Vedkommende — ikke at være 
noget Tegn og der hersker her almiudelig Mistillid blandt alle, som har med 
Skibsfarten at gjöre. 

Trælastmarkedet. 
Efter de officielle Opgaver, som hidtil har kunnet tilveiebringes, blev der 

i de sidste fem Aar indfört fölgende Kvanta Trælast til Antwerpen: 

Fordelt paa fölgende Lande stillede Importen sig i de to sidste Aar saa-
ledes: 

Sammenlignet med de to foregaaende Aar fordelte Importen fra Sverige. 
Norge og Finland sig med Hensyn til Dimensioner saaledes (alt i Antal Styk-
kcr med Undtagelse af Kassebord): 
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Fra De forenede Rigers vigtigste Konkurrenter her paa Pladsen, nemlig 
Rusland og Tydskland, importeredes af fölgende Dimensioner fra nedenstaaende 
Havne, alt i Antal Stykker med Undtagclse af Kassebord: 

Fra Floridahavnene importeredes i 1892 af Flanker af 3 " Dimensioner 
og derover 26,887 St. mod i 1891 15,090 og i 1890 18,249 St., samt a. 
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Bord af 2" 97,478, af 6/4" 86,428, af 7 , " 51.939, af V," 123,641 St. mod 
i 1891 resp. 120,028, 84,135, 17,581 og 104,789 St. samt 1890 resp. 
61,202, 43 ,918, 9,736, 132,523, alt i Antal Stykker. 

Som det fremgaar af ovenstaaende Opgave, er Importen hertil af Battens 
( 2 1 / , " × 6 " til 9" og mindre) fra De forenede Riger og Finland i 1892 gaaet 
op til det betydelige Antal af 1,973,894 St, mod i 1891 af 1,420,827 St., 
i 1890 af 1,413,809 St. og i 1889 af 1,032,443 St. Importen af Batteris 
har saaledes i Löbet af 3 Aar næsten fordobiet sig. 

Importen af 4 / t " Bord, hvoraf en Del gaar til Forfærdigelse af Kasser og 
Fustager, er ogsaa tiltaget i 1892 fra Aaret forud, nemlig med 388,000 St. 
Under Trykket af de mindre gunstige Forhold, under hvilke Glasindustrien 
virker, er derimod Importen af Bord af I 5/1 6 Mm. Tykkelse til Brug for Em
ballage af Glas gaaet ned med c:a 1,626,000 St. Importen af hövlede Bord 
er fremdeles i Aftagende og er gaaet ned fra c:a 700,000 St. i 1889 til kun 
c:a 340,000 St. i det forlöbne Aar. 

Som i Generalkonsulatets forrige Aarsrapport forudsat, har Indförselen af 
den i samme omhandlede »surtaxe d'entrepöt» i Frankrige umuliggjort nogen 
Anbringelse af Trælast i dette Land fra belgiske Havne. 

Uagtet denne Omstændigbed og uagtet de gjennemgaaende slette Konjunk
turer, hvoruuder Industrien her, som næsten överalt, i den senere Tid har vir
ket, har Trælastforretningerne dog i Aarets Löb givet et ret tilfredsstillende 
Udbytte; dette maa — foruden en med Aarets gode Höst i sin Almindelighed 
styrket Konsumptionsevne i Landdistrikterne — vistnok for en væsentlig Del 
tilskrives den Omstændighed, at Kulindustrien gav et heldigt Udbytte, og at 
derfor Kuldistrikterne var istand til at forbruge et betragteligt Kvantum til 
Byggearbeider. Beholdningerne af saavel Battens som prima og sekunda Kva
litet Furubord fra nedre svenske Havne var ved Udgangen af 1892 usædvanligt 
smaa. Med Pitchpine var det modsatte Tilfældet, medens Beholdningerne af 
anden Trælast var normalt store. 

Af Byggeforetagender af större Betydning her i Antwerpen kjendes for 
Tiden ingen, naar undtages de Bygningsarbeider, som den forestaacnde inter-
nationale Udstilling hersteds i næste Aar vil give Anledning til; foruden Ar-
beider inden selve Udstillingsgrundens Omraade venter man, at i denne Anled
ning ogsaa en Del af det hidtil ubebyggede Terrain i sammes Nærhed vil blive 
bebygget. I de övrige större Stæder i Belgien synes der heller ikke at være 
synderlig Udsigt til noget betragteligt Byggeri, uaar undtages i Liège, hvor det 
antages, at der fremdeles vil blive bygget adskilligt. Paa nogen væsentlig Stig
ning i Konsumptionen af Trælast her i Landet tör man derfor under de uhel-
dige Konjunkturer for Industrien neppe gjöre Regning i den nærmere Fremtid, 
saameget mere som Höstudsigterne, som ogsaa i denne Henseende spiller en 
vigtig Rolle, paa Grund af vedvarende Törke under Vaaren stiller sig lidet 
lovende. 

Træmasse. Importen til Belgien af Træmasse kan i Mangel af officielle 
statistiske Opgaver derom ikke med Nöiagtighed angives, men opgik efter do 
Opgaver, som det har været mig muligt at erholde, omtrent saaledes i 1892: 
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Forbruget i Landet har været nogenlunde det samme som i Aaret forud, 
inedens Transiten til Frankrige har været endel mindre end tidligere, hvilket 
væsentlig hidrörer fra at dette Land allerede havde sikkret sig betydeligere Be-
holdninger af Træmasse forinden den ophöiede Told paa denne Artikkel traadte 
i Kraft i 1 8 9 1 . 

Som ovenstaaende Opgave udviser, leverer De forenede Riger al den me-
kaniske Masse, som importeres hertil, medens Tydskland og Frankrige forsyner 
Belgien med den meste Sulphite. Forbruget af denne sidste Slags Træmasse 
er imidlertid for Belgiens Vedkommende af mindre Betydning. 

Indskraenkningen i Produktionen viste sig i 1892 at være end mere virk-
som end tidligere og kunde Aarskontrakter afsluttes til stigende Priser, d. v. s. 
til Noteringer, som levnede Bxportörerne c:a 34 à 35 kr. f. o. b. Priserne paa 
ubleget Soda- og Sulphitemasse stillede sig gjennemsnitlig i resp. 25 à 26 Frcs 
og 26 à 27 Frcs cif. samt bleget d:o c:a 7 à 10 Frcs höiere pr 100 Kg. 

Papir. Fölgende Opgave viser Indförselen og Udförselen til Belgien af 
de forskjellige Sorter Papir fra fölgende Lande i de sidste tre Aar: 

Indförsel. 

Tapetpapir: 

Cartonpapir: 

Andre Sorter Papir: 

Udförsel. 
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Fiskemarkedet. Der importeredes af Sild til Belgien fra fölgende Lande 
i de tre sidste Aar : 

altsaa en jevn stærk Forögelse af Importen fra De forenede Riger, som i Lö-
bet af disse tre Aar har mere end tredobblet sig. 

Af andre Fiskesorter tilsammen indförtes i samme Tidsrum fra de samme 
Lande: 

altsaa ogsaa her en mærkbar Forögelse af Importen fra De forenede Riger. 

For fuld Sild fra De forenede Riger har Priserne varieret fra 10 til 25 
Frcs pr Kasse à 100 Kg., med en Gjennemsnitspris af 16 à 18 Frcs. For 
tom Sild fra 5 til 10 Frcs med Gjennemsnitspris 7 à 8 Frcs. 

For anden Fisk stillede Priserne sig i Saisonens Begyndelse (Saisonen reg-
nes fra Begyndeisen af Oktober til Slutten af Marts) for Flyndre Fre 0'4 0 à 
1.00, Makrel Fre 0'30 à 0 '40, Torsk Frcs T00 à 3 5 0 , Rokke Frcs 1"00 à 
3-00, Hummer Frcs 1'25 à 2 '00, alt pr Styk; Lax Frcs 3P00 à 4 0 0 og Kvcite 
Fre 1'00 pr Kg. Samtlige Priser alt efter Fiskens Störrelse og Kvalitet samt 
efter den större eller mindre Tilförsel. Naar Tilförselen er knap, kan indtil 
50 % mere opnaaes. 

At der i Belgien kan paaregnes en betydelig större Afsætning for vor 
ferske Fisk, saafremt denne kan hidbringes i smuk Tilstand, maa sikkerlig an-
tages, især saafremt man havde flere regelmæssige Dampskibsruter med Ankomst 
hertil i Midten af Ugen; Fredag er nemlig den Dag, da den meste Fisk for-
tæres inden Befolkningens brede Lag. Forbruget af Fisk er ogsaa stadig i Sti-
gende her i Landet. 

Nogen större Import af maskinfrossen Fisk hertil har endnu ikke været 
forsögt, men turde det ganske vist kunne paaregnes en lönnende Afsætning af 
denne Vare, om Forsög herpaa anstilledes i Lighed med de under sidste Vin
ter til Hamburg med det norske Dampskib »Nordkap» afskibede Partier frossen 
Torsk og Hyse. Saadan Fisk, der vil kunne magasineres i et herværende 
Fryseri for en forholdsvis billig Betaling, maatte lettere end anden fersk Fisk 
kunne bringes ind til de store Fabrikdistrikter her og i Vesttydskland, hvor 
Fisk nu er en forholdsvis temmelig dyr Vare for den mindre bemidlede Del 
af Befolkningen. Ved Magasinering her vilde man ogsaa kunne sikre sig at 
kunne sende stadige og jevne Tilförsler og i Modsætning til Partier, snm stråks 
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inaa realiscres à tout prix, undgaa at forcere MarkederDe. Jevn Afsætning 
maatte ogsaa kunne paaregnes udenfor den egentlige Fiskesaison. 

Kornmarkedet. Indförselen af Kornvarer til Antwerpen i det forlöbne 
Aar var betydelig mindre end i det nærmest foregaaende, som forövrigt i 
denne Henseende viste sig ganske enestaaende, hvilket vil sees af nedenstaaende 
Opgave: 

altsaa en Mindreindförsel i 1892 af 7,266,000 Hl. mod i 1 8 9 1 . Det er dog 
at bemærke, at Indförslen i 1892 er c:a 1 Million Hl. större end i 1890 af 
alleslags Kornvarer tilsammen. 

En væsentlig Grund til Forskjellen mellem Indförselen i 1892 og i 1891 
maa vistnok söges i det russiske Indförselsforbud, som traadte i Kraft i No
vember 1891 og som först successivt blev ophævet i Löbet af forrige Aar. 
Dertil kommer, at Hösten i de fleste europæiske Lande, særlig i Tydskland og 
Frankrige, var betydeligt bedro i 1892 end i 1891 og at saaledes Korn
importen gjennem Antwerpen til disse Lande blev saa meget mindre. 

P. Ottesen. 

Rom. 
( Å r s b e r ä t t e l s e för 1892.) 

Några handelsförbindelser med de Förenade rikena äro icke att anteckna 
under det gångna året och utsigterna till sådana äro inga. Rom är uteslutande 
en konsumtionsplats, med föga eller intet af det lif som handel och industri 
framkalla. De få artiklar af svenskt eller norskt ursprung, som vi emottaga, 
t. ex. stålarbeten, stoekfisk och konserver, hitkomma öfver Genua, Neapel och 
Civitavecchia och säljas alltid genom mellanhänder, hvarigenom någon bestämd 
uppgift å härkomst och mängd ej står att vinna. Någon utförsel härifrån till 
de Förenade rikena eger ej rum. 

H. Bohn. 
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Marseille den 1 juni 1893. 

(Årsbe rä t t e l s e för 1892.) 

De Förenade rikenas skeppsfart på distriktet var följande: 

Svenska fartyg: 

Norska fartyg: 

Sammanlagdt ankommo sålunda: 

och afgingo: 
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S v e n s k a s k e p p s f a r t e n . 

Dennas omfång framgår af efterföljande siffror: 

Denna del af skeppsfarten på distriktet kan således icke sägas hafva ned
gått, ty trots det mindre antalet fartyg jemförda med föregående året, 148 
mot 169, hvilket motsvarar en minskning af 12'4 %, har tontalet stigit med 
8,400 = 9-5 %. 

Nämnda ökning faller, som var att vänta, på ångfartygen; dessas tontal 
har nämligen stigit frän 70,526 till 80,020 eller med 9,494 = 13"5 %, 
antalet sjönk från 130 till 114 = 14 %. Medeltonnagen för ångfartygen har 
sålunda stigit från 542 till 702. 

Segelfartygens antal och tontal hafva ytterligare minskats, nämligen resp. 
med 5 = 12-8 % och 1,094 = 6"2 %. Medeltonnagen för dessa har stigit 
från 447 till 4 8 1 . 

Oaktadt förhoppningen att traktatunderhandlingarna emellan Frankrike och 
Spanien skulle under året ledt till ett gynsamt resultat icke uppfylts, ha dock 
våra ångfartyg i vintraden funnit sysselsättning och gjort ett tiotal resor på 
Cette. Der är sålunda ännu möjlighet för att denna vigtiga trade åter en dag 
skall öppnas och blifva af samma betydenhet som för ett par år tillbaka. 
Hvad dessutom särskildt förtjenar vår uppmärksamhet är den ansenliga transport 
af boskap, särskildt får, som under sommarmånaderna försiggår från Algeriet 
till Marseille. E t t svenskt ångfartyg hade under förra sommareD lönande 
månadsfrakt i denna trade och öfverförde från Oran ej mindre än 48,365 får, 
oxar och hästar. Det var glädjande att se hvilket förtroende befälhafvaren å 
Malmöångfartyget »Vesta» i denna trade förstod att vinna. De jemförelsevis 
talrika och mycket mäktiga reguliera bolagen kunde icke konkurrera med honom 
och måste slutligen slå sig tillsammans och genom stor fraktnedsättning kufva 
den »trotsige svensken». 

Sannolikt hade äfven i år fraktförtjenst der bjudits, om ej ryktet kommit 
i omlopp att den ännu skandinaviska fartyg tillkommande rättigheten att del
taga i fraktfarten mellan Frankrike och Algeriet skulle inom kort upphöra, 
hvilket naturligtvis afskräckte befraktare. Upphörandet af denna rättighet 
kommer att ej obetydligt minska fraktfarten här för våra ångfartyg, hvilkas 
verksamhet just synes börja att taga en viss utsträckning. Sålunda anlände 
under året från algierska hamnar till distriktet 17 svenska ångfartyg och 17 
afgingo dit. Et t mindre svenskt ångfartyg är sedan någon tid af Marseillefirma 
befraktadt för reguliera turer på Egypten och asiatiska hamnar med anlöpande 
af andra Medelhafshamnar. 



431 

Nedanstående tabell utvisar huru de ankommande och afgående svenska 
fartygen voro fördelade på distriktets hamnar: 

Den förut omnämnda minskningen synes uteslutande falla på hamnen 
Cette, der den motsvarar för antalet 59 % och för tontalet 44 '5 Å,, då der-
emot siffrorna för hufvudstationen utvisa en ökning af för antalet 18"5 % och 
för tontalet 45'9 % . Häraf ses för Cette följderna af stagnationen i vintraden, 
förutsedda i fjorårets rapport. Endast 1 svenskt segelfartyg inkom dit. 

Af öfriga hamnar i distriktet besöktes Nizza af 2 svenska ångfartyg och 
2 segelfartyg, Toulon och Port Vendres af hvardera ett ångfartyg och ett 
segelfartyg, Port de Bouc af ett segelfartyg, och från Cannes afgick ett under 
föregående året inkommet ångfartyg. 

Af hamnar, hvarest vicekonsulat icke finnes, äro Port S:t Louis du Rhöne 
och S:t Raphael af viss betydenhet och särskildt så den förstnämnda, som år 
1892 besöktes af 9 de Förenade rikenas fartyg och inom kort torde uppsvinga 
sig till en ansenlig transitohamn. 

Den svenska skeppsfarten på hufvudstationen fördelar sig sålunda: 

ångfartyg: 

N o r s k a s k e p p s f a r t e n . 

Totalomfånget af denna ställer sig som följer: 

Den norska skeppsfarten på distriktet har sålunda varit särdeles ogynsam 
under år 1892 jemförd med de närmast föregående åren. Minskningen sedan 
1891 utgjorde för antalet ej mindre än 673 = 58'8 % och för tontalet 
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312,507 = 56.8 %. Att icke det föregående årets ovanligt gynsamma siffror 
skulle upprepas under 1892 var att förutse, men kan det icke förnekas att 
nedgången öfverskrider förväntningarna. 

Hvad jag här ofvan nämnt angående vigten af vintraden gäller i än större 
grad de norska ångfartygen, som deruti spelat en betydande rol, och är nu 
minskningen ansenlig, så torde det tagas med i betraktande att de deltagit i 
så mycket större utsträckning. 

E t t ej obetydligt antal har det oaktadt äfven under året 1892 i traden 
funnit sysselsättning, och skulle en definitiv öfverenskomst emellan Frankrike 
och Spanien med fördelaktigare tulltariffer för vin blifva en välkommen nyhet. 

Norska skeppsfarten fördelad på distriktets hamnar utfaller sålunda: 

De på distriktet införtjenta bruttofrakterna utgjorde: 

Svenska fartyg. 

Dessa siffror äro mindre tillfredsställande i betraktande af skeppsfarten^ 
tontal, sedan minskningen utgör frcs 150,862 = 14 7 %. Det är segelfartygen 
som fått uteslutande bära detta; dessas fraktbelopp har sjunkit med icke mindre 
än frcs 187,925 = 40 '3 %, då deretnot motsvarande belopp för ångfartygen 
stigit med frcs 37 ,063 = 6'6 % . 

Norska fartyg. 
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De fraktnoteringar som våra fartyg uppgifvas kafva kommit i åtnjutande 
af under året äro: 

Ingående: 

Utgående: 

Beträffande den andel de Förenade rikenas fartyg tagit i förmedlingen af 
handelsutbytet kan nämnas, att det i importen är oljefrön som synas i främsta 
rummet hafva sysselsatt dem, och har qvantiteten nästan fördubblats sedan förra 
året. Af de förut angifna fraktnoteringarna framgår hvarifrån denna artikel 
hemtats. 

Att artikeln spanmål skulle blifva af mindre betydenhet förutsågs, äfvenså 
vin, hvarom närmare redan nämnts. Kreatursexporten är tillfällig och torde 
följaktligen icke återkomma af anförda skäl. Införseln af korinter har aftagit 
på grund af den betydligt förhöjda tallen. Våra månadsbefraktade ångfartyg 
hafva hitfört ovanligt mycket svafvel. 

Det torde ej sakna intresse att fördela denna import på antal laster: Trä 
ångf. 6, segelf. 13 , jern ångf. 1, fár etc. ängf. 14, oljefrön ångf. 1, segelf. 
3 1 , spanmål ångf. 15, socker ångf. 2, segelf. 6, svafvel ångf. 7, kol ångf. 3, 
korinter ångf. 6, styckegods åDgf. 5, ris ångf. 1, vin etc. ångf. 3, beck ångf. 
1, palmolja segelf. 1, fårhudar ångf. 1. 

At t i utförseln styckegodsposten, för hvad angår svenska och norska 
fartyg, ytterligare minskats torde bero dels pd det fortfarande mindre goda 

Ber. om Handel o. Sjöfart. 28 
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tillståndet i de sydamerikanska staterna, dels ock på obenägenheten att sluta 
på Brasilien för hälsotillståndets skull. Oljekakor fortfara att utgöra en vigtig 
exportartikel och all anledning finnes för ytterligare utveckling. 

En fördelning af äfven detta på antal laster utgående ställer sig sålunda: 
Styckegods ångf. 9, segelf. 2 1 , oljekakor ångf. 1 1 , segelf. 4, spanmål ångf. 1, 
socker ångf. 3, olja i diverse poster med Svenska Lloyds ångfartyg, kli ångf. 1, 
svafvelsyra ångf. 1, ockra segelf. 1. 

Enligt meddelande från officiel källa infördes till Marseille från Sverige 
och Norge följande artiklar: 

Den stora importen 1891 af trä, jern och tjära har såsom det förutsågs 
inverkat i hög grad på år 1892, hvilka tre artiklar visa betydligt lägre siffror. 

Försöksaffárer med öl och ost hafva blifvit gjorda, men tull och dryga 
omkostnader omöjliggöra vidare affärer dermed. 

Trots höga tullar hafva mindre partier fisk införts från Norge. Under 
benämningen fisk, andra slag, förekomma torr, saltad och rökad 8,589 kg., 
annorlunda preparerad 1,254 kg. samt sill 104 kg. 

Från Marseille till Sverige och Norge utfördes följande artiklar: 



435 

Vid hufvudstationen förekom följande antal af- och påmönstringar: 

Af rymningsfall anmäldes 3 från svenska fartyg och 24 från norska, 
inalles 27 mot 36 1891 och 47 1890. 

Det skandinaviska sjömanshemmet fortfar att hafva ett mycket godt in
flytande på våra sjöfarande. Att alldeles omintetgöra utomstående illasinnade 
personers verksamhet bland sjömännen är svårt: dertill fordras af dessa senare 
mera karaktärsfasthet och handlingskraft, hvarigenom den lockande hyrbasens 
makt skulle försvinna. 

Genom konsulatets försorg inlades å härvarande hospital 38 sjömän mot 
21 1 8 9 1 . 8 dödsfall inträffade. 

Af inbesparade hyresmedel hafva genom konsulatet följande belopp blifvit 
hemsända: 

Den ansenliga minskningen under de senare åren i dessa belopp grundar 
sig derpå att sjömännen föredraga att sända sina penningar fortare än livad 
fallet är genom konsulatet och köpa derför i vanligaste fall bankanvisningar. 

3,324 till sjömän adresserade bref ankommo till konsulatet. 

Konsulatets adress är fortfarande 26 rue de 1 Arsenal. 

Claes G. Peyron. 
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Buenos Ayres den 31 Maj 1893. 

(Årsberättelse för 1892.) 

Skibsfart. 
Den svenske Skibsfarts Bevasgelse paa den argentinske Republik i 1892 

stiller sig i Sammenligning med det foregaaende Aar saaledes: 

For Ordre ankom 1 svenskt Skib dr. 663 Ton. 
Af svenske Dampskibe ankom i 1892 8 dr. 2,877 Ton mod i 1891 6 

dr. 805 Ton. Ligesom i min forrige Indberetning er de i Flodtraden syssel
satte 6 Dampskibe opfört som ankomne til Buenos Ayres blöt 1 Gäng. Af 
disse Skibe er 3 for Tiden oplagte og 1 er overgaaet til argentinsk Flag. 

Af norske Skibe ankom 241 dr. 131,962 Ton. 
Af foranstaaende Tabel vil sees, at der af svenske Skibe i Aarets Löb 

er ankommet nöiagtig det samme Antal som i 1891 . Tonnagen er derimod 
tiltagen med 2,052 Ton. Ligesaa er den samlede Fragt for ind- og udgaaende 
tiltagen med Kr . 40 ,098. 

Medens Sveriges Skibsfart paa Republiken er omtrent stationær, viser de 
större söfarende Nationers Trafik herpaa et andet Kesultat, idet Seilskibsfarten 
i Löbet af de foregaaende Aar er gaaet ned ganske betydeligt. Denne Tilbage-
gang beror vistnok for en Del paa den her herskende Krise. Alene kan det 
dog ikke tilskrives denne, idet saavel Export som Import i 1892 har tiltaget 
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igjen. En væsentlig Grund maa söges deri, at mange Dampskibe paa Grund 
af Verdensmarkedets trykkede Stilling i det Hele har fundet det regnings-
svarende at gaa herned med yderst lave Fragter — ja endog i Ballast — for 
at nyde godt af de her herskende forholdsvis höie Udfragter. Dampskibene er 
ogsaa lettet ikke ubetydeligt i Concurrencen ved de allerede i större Udstræk-
ning færdige Havneanlæg i Buenos Ayres og La Platå. 

Ved Hovedstationen paamönstredes der paa svenske Skibe 7 Svenske, 6 
Nordmænd, 1 Udlænding; tilsammen 14. Der afmönstredes 10 Svenske, ingen 
Nordmænd, 4 Udlændinge; tilsammen 14. 

Aarets Hyrer udgjorde for: 

Paa Hospital indlagdes fra svenske Skibe 9 Sömænd. 
I Aarets Löb er der fra svenske Skibe anmeldt römt 4 Svenske, der havde 

tilgode 120 Kröner; i Rosario 2 Svenske, 7 Nordmænd, 4 Fremmede. 
Af opsparede Hyrebelöb er der gjenuem Generalkonsulatet hjemsendt til 

Sverige af 10 svenske Sömænd Kr. 1,455.77 og til Norge af 23 norske Sö
mænd Kr. 3,168 (£ 174. 8. 7). 

Fragtmarkedet har i det Hele holdt sig lavt og stille saasom Verdens-
markedet i Almindelighed i det forlöbne Aar. 

Kornfragterne. Allerede i de sidste Maaneder af 1891 havde Kornex-
portörerne optaget en stor Mængde Tonnage for Januar, Februar og Marts 
Afskibning (Kornexportsaisonens Begyndelse). Alt syntes dengang at berettige 
til at sikre sig Skibsrnm i Tide. Hösten saa ud til at blive rigelig. Priserne 
var fäste i Europa, og paa Grund af den store Nedgång i Importen hertil, 
kunde man frygte for Knaphed i Skibsrum og fölgelig Stigning i Raterne. 
Exportöremes Ivrighed i at engagero Tonnage fremavlede — som i forrige 
Indberetning omtalt — stor Spekulation i Skibe »to arrive». Saavel Expor
törer som Spekulanter havde imidlertid forregnet sig og led ikke ubetydelige 
Tab, i det Hösten blev knap og af mindre god Kvalitet samtidig med, at det 
europæiske Marked var flaut. Under disse Omstændigheder maatte naturligvis 
den store Mængde Tonnage »to arrive» virke hemmende paa Fragtmarkedet. 
I Aarets förste Maaneder var dette vistnok alligevel ganske livligt, men til 
lavere Rater. Der betaltes fra 13 til 18 Sh. fra Buenos Ayres og La Platå 
og fra 18 til 24 Sh. fra Floderne. Under Aarets sidste Maaneder indtraadte 
en Stilstand i Fragtmarkedet, da Kjöbmændene i November og December ikke 
vilde optage Skibe for Januar og Februar Lastning, i det forrige Åars Erfaring 
havde gjort dem forsigtigere. 

Saltede Huder blev afskibet i smaa Seilskibe de förste 6 Maaneder af 
Aaret. Senere optog Dampskibene de faa og smaa Partier, der skibedes. Frag-
terne holdt sig mellem 20 Sh. og 32 Sh. 6 D. fra de nedre Havne og for-
holdsvis fra Floderne. 
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Törrede Huder og Uld afskibedes til Europa som sædvanligt i Dampskibe. 
Til de forenede Stater afskibedes ret betydelige Mængder i Seilskibe. Disse 
Fragter optoges dog for det meste af amerikanske Seilskibe for Lumpsum, va-
riercnde mellem Doll. 2.50 og Doll. 5 pr Registerton, i det Fragterne gjerne 
er Doll. 1 höiere fra Rosario end fra Buenos Ayres. Da der imidlertid af et 
amerikansk Compagni er etableret en regelmaessig maanedlig Dampskibsroute 
mellem New-York og La Platafloden, vil Seilskibsfragterne for denne Artikel 
selvfölgelig betydelig aftage. 

Benfragterne har varieret mellem 16 og 24 Sh. fra Boca og 18 til 30 Sh. 
fra Floderne pr Ton til Kanalen for Ordre samt Doll. 2 '50 til Doll. 4 fra 
Boca og Doll. 3 til Doll. 5 fra Rosario til de forenede Stater. Der er ogsaa 
sluttet adskillige Lumpsum-Certepartier til 20 og 25 Sh. pr Registerton fra 
Boca og proportionsvis fra Floden til Kanalen for Ordre samt i Forhold til 
de forenede Stater. 

Benaske er ligesom foregaaende Artikel afskibet hele Aaret, men i be-
grændsede Kvanta. Fragterne har varieret mellem 12 og 18 Sh. fra Boca og 
forholdsvis fra de övrige Steder. 

Törret Kjöd og Mel er afskibet til Brasilien i Fartöier, der ikke över
stiger 2- à 300 Registerton. Kun faa Befragtninger fandt dog Sted. Raterne 
var fra 14 til 25 Sh. pr Ton. 

Lumber. Fragterne har holdt sig mellem Doll. 12 og 14 for Pitchpine 
og fra Doll. 8 til 11 for Spruce. 

Quebracho-Fragterne har været lavere end forrige Aar. Der betaltes fra 
16 til 21 Frcs fra Boca og i Forhold fra Floden. 

Cedertræ. Heraf afskibedes der nogle faa Ladninger og til lave Rater, 
nemlig 25 à 30 Frcs pr engelsk Ton fra Boca og forholdsvis fra Floden. 

Hö. Det væsentligste Marked for denne Vare er Brasilien, særlig Santos, 
hvortil c:a 75 % af alle Höladninger afskibes. Fragterne varierer selvfölgelig 
stærkt eftersom de sluttes for Febertiden eller ikke. I det forlöbne Åars Be-
gyndelse noteredes der saaledes Doll. 6 for Santos og Doll. 5 for Rio de Janeiro. 
Senere — da Febertiden var över — faldt Raterne til henholdsvis Doll. 3 og 
Doll. 2'5 0. Store Skibe antog endog lavere Rater. Til England afgik ogsaa 
i Aarets Slutuiug nogle faa större Ladninger. Der betaltes Lumpsum med 
£ 1 pr Registerton eller noget mere. 

Yerba mate. Transporten af denne Vare fra Brasilien og hertil har be-
skjseftiget ikke faa svenske og norske Skibe. Der anvendes kun mindre Far
töier paa 2- à 300 Ton. Raterne noteredes fra 3/4 til 1 1/4 Real pr Arroba. 

Certepartier. Angaaende den rette Forstaaelse af den i mange Certepartier 
indförte Klausul om, at naar Fartöierne losse i Boca del Riachuelo skal alle 
de Havneudgifter, deri indbefattet Tonnageafgift, Lodspenge o. s. v. for Ind-
gaaende över hvad Fartöiet vilde have at erlægge, dersom Lösningen foregik 
paa Rheden, betales af Consignataren, har Handelskammeret afgivet fölgende 
Udtalelser: 

Da Lösning paa Rheden ikke tillades og i Overensstemmelse med den i 
Certepartiet indförte Klausul anser Handelskammeret, at det paaligger Laste-
modtageren at betale alle Udgifter som paahviler Skibet for at losse i Riachuelo, 
indbefattet Kaipenge og Slæbning. 
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Martin Garcia. I Löbet af det sidste Aar er der aabnet en ny Kanal 
ved Martin Garcia. Indgangen til Kanalen ligger 2,000 Meter fra Punta Parada 
og 2,100 Meter fra Punta Antonio Diaz, det förste i Betning OSO. (eller nöi-
agtigere S. 65° til Ost) og det andet N. 30° O. Udlöbet eller den anden 
Ende af Kanalen ligger i en Afstand af 3,400 Meter fra Kysten, i Retning 
N. 15° O. mod Estancia Bell, alniindelig kaldet Estancia de los Ingleses, og 
mod Chiinenea del lazareto de Martin Garcia N. 86° O. Den löber næsten 
parallel med Kysten i en Middelsafstand af 4,000 Meter i en Retning af 
N. 60° O. de förste 5,200 Meter, böier derpaa af i Betning N. 88° O. i en 
Længde af 1,300 Meter og Besten i Betning N. 66° O. De angivne Kurser 
er nöiagtige. Kanalens hele Længde er 7,500 Meter. Den ligger i sin Helhed 
paa uruguaysk Territorium. 

Ifölge foretagne Maalinger er Dybden ved Indlöbet og de förste 400 Meter 
19 Fod, i de paafölgende 5,000 Meter tiltager Dybden til 21 , 22 og indtil 
25 Fod, aftager saa for Resten indtil 21 Fod. Disse Maalinger er foretagne 
ved Höivande. Kanalens mindste Dybde ved almindelige Lavvande er derimod 
15 Fod. 

Strömmen fölger Kanalens Midte. Bunden bestaar af hvid, blöd Lerjord 
med Undtagelse af de förste 400 Meter, som bestaar af haard Lerjord, hvilket 
synes at bevise, at Kanalen kan betragtes som naturlig. 

den övrige del af Kanalen har en Bredde af 2,000 Meter og ender i Canal 
del Infierno. 

I næsten hele Kanalens Længde findes provisoriske Böjer i kort Afstand 
fra hverandre for at betegne Kursen. Der gives ialt 8 Jernbojer og 12 
Træbojer. 

De Fortrin, som denne Kanal har fremfor »El Globo», hidtil den eDeste 
Adgang til Martin Garcia, og som anbefaler sig af sig selv, er fölgende: 

1) Lettere og sikrere Indlöb: 
2) 2 1/2 Fod större Dybde; 
3) Kystens Nærhed, hvorfor man i Nödsfald har mange Punkter paa 

Land til Bestemmelse af Kursen; 
4) Distancen er meget kortere; 
5) Betningen er næsten i lige Linje. 
Ifölge Prospektet for denne Kanal staar for Fuldförelse endnu kun tilbage 

at forsyne den med en dobbelt Bække Böjer paa Siderne og opmudre den, 
saaat Dybden ved Lavvande bliver 17 Fod. Der maa opmudres 2 Fod i de 
förste 400 Meter, hvor Bunden bestaar af haard Lerjord; i de fölgende 800 
Meter, hvor Bunden bestaar af blödt Mudder i det höieste 1 Fod. Der staar 
ogsaa tilbage i en Længde af 400 Meter, en Bredde af 30 Meter og en Dybde 
af 1 Fod at opmudre en Side af Banken »Conchitas», som forenger Kanalen, 
hvilket Arbeide er let og kun fordrer kort Tid, og som — hvis det udföres — 
vil være af megen Nytte. 
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Fölgende Bestemmelser ere blevne vedtagne af Handelskammeret angaaende 
det Dybgaaende, Dampskibe skal indehave, der befragtes fra Floderne, for 
derved at hindre de ved Passeringen af Martin Garcia Bar tydligere stedfundne 
Omlastninger og Tidsspilde: 

1) Den störste Dybde bvortil Skibe kan läste ovenfor Martin Garcia er 
16 eng. Fod fra 1 Juni til 30 September og 18 1/2 eng. Fod fra 1 Oktober 
til 31 Mai; 

2) Intet Dampskib befragtes uden at ovenstaaende Bestemmelser indtages 
i Certepartiet; 

3) Skibsmæglerne skal tilföie sine Certepartier en Klausul betreffende det 
Kvantum Last, som Dampskibene kan läste i Floderne overensstemmende med 
Passus 1. 

Söfartscoutumer i den argentinske Republik. 

Skibe kommende fra udenrigske Havne maa ankre paa Buenos Ayres' 
ydre Rhed og der afvente Sundhedsvisit, för de kan fortsætte Reisen til Be-
stemmelsesstedet eller löbe ind i La Platås Havn, Madero-Dokkene eller Ria-
chuelo i Buenos Ayres. Sundhedsvisitten sker mellem Solopgang og Solned
gång, og hvis Praetica gives, kan Skibene da gaa ind i hvilkensomhelst Havn; 
men hvis Karantæne skulde blive paalagt, maa de forblive paa den ydre Rhed 
og der oppebie Karantænefristen, under hvilken Tid ingen Operation med 
Lasten eller Förbindelse med Land er tilladt. 

Skibe, som gaar ind i Riaehuelo eller Madero-Dokkene eller La Platå, er 
forpligtede til at benytte Havnelods, og det er ogsaa nödvendigt at anvende 
Slæberbaade for at holde Skibet i Midten af Kanalen for at undgaa at stöde 
paa Bankerne og for at hjælpe til med at vende Skibet. 

Dampskibe, som ankommer til Argentina, löser som Regel det saakaldte 
Packet-Privilegium, hvorved opnaaes, at de strax ved Ankomsten kan paabe-
gynde Udlosningen og afgaa til hvilkensomhelst Tid uden at behöve at afvente 
Toldpapirernes Ordning, hvorfor vedkommende Agent ansvarer. Regjeringen 
har for Opnaaelsen af dette Privilegium fastsat en Afgift af Doll. 50 Papir 
for Postdampskibe og Doll. 150 for Lastebaade pr Reise. Denne Afgift er-
lægges kun i en Havn, uavseet hvor mange Havne i Republikken der anlöbes 
under samme Reise. 

Fyrafgiften er 7 Cts Guld pr Registerton og betales blöt i den förste 
Havn, uavseet hvor mange Havne anlöbes under en og samme Reise. 

Afgift til Sundhedsvæsenet er 1 Ct Guld pr Registerton for Skibe med 
rent Sundhedspas og ingen Sygdom ombord, og 2 Cts pr Ton for Skibe med 
urent Sundhedspas; dette betales ogsaa kun i en Havn. 

Lodsafgift. Lodsforpligtelse paahviler ikke Fartöier, der ankommer til 
argentinske Havne; derimod skal ethvert Fartöi, der ikke benytter Lods, erlægge 
Halvparten af den fastsatte Lodstaxt. Det staar Skibsförerne aabent at træffe 
Akkord med vedkommende Lodser om Betalingen. I Tilfælde af Tvist over-
kjendes ingen Overenskomst, der fastsætter en större Godtgjörelse end den 
Taxten bestemmer. Da de i nedenstaaende Tarif angivne Belöb er fastsatte i 
Papirmynt, bliver disse at foröge med 40 % til Fölge Papirmyntens betydelige 
Værdiforringelse. 
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Lodstarif. 

La Flata. Skibe, som stikker op til 22 Fod, lider sjelden noget Ophold 
i at löbe ind eller gaa ud af La Platå Havn, og nogle af de store Postdamp-
skibe gaar ud endog med et saa stort Dybgaaende som 24 Fod; Skibe med 
22 Föds Dybgaaende ankommer til og afseiler fra La Platå Havn, naar Fartöier 
paa mere end 17 Fod Dybgaaende ikke kan passere Kanalen i Madero-Dokkene. 
Skibe, som benytter denne Havn, fortöier längs Kaierne i Grand Dock eller 
ved Muelles y Depositos. 

Ved Muelles y Depositos gives Pakhuse med en Capaeitet af 200,000 
Ton, og det Compagni, som besidder samme, har enhver Lettelse med Hensyn 
til at losse og lade Skibe. Compagniet har et stort Antal kraftige Dampkraner, 
hvormed Varer kan losses direkte fra Skibets Lasterum enten paa Kaien eller 
i Jernbanevogne, som föres op paa Kaierne längs Skibene. 

Varer, som losses her, kan blive lagret i Pakhusene mod Kvittering fra 
Toldvæsenet, og derefter sendt fra La Platå med Jernbane til hvilkelsomhelst 
Sted i Landet, eller kan blive losset direkte fra Skib i Jernbanevogne og sendt 
med Jernbane til Buenos Ayres, livilket for Tiden ialmindelighed gjöres med 
alle Varer, da La Platå for Öieblikket blöt betragtes som en Transithavn. 

Den Udgift, som betales for Lösning af Gods fra Skib i Jernbanevogne 
eller i Pakhus, er omtrent Doll. 1 Papir pr Ton for Stykgods og 60 Cts Papir 
pr Ton for Kul og Raastoffe, hvilke Afgifter paaligger Varerne. Specielle 
Afgiftcr betales for tunge Varer. 

Jernbanevogne er ialmindelighed forhaanden i tilstrækkelig Mængde, og 
Lösning foregaar uden Ophold. 

Det er nödvendigt at benytte Tally-Clerke, som forskaffes af Firmaer, som 
paatager sig Forretningen mod en Afgift af 20 à 30 Cts Papir pr Ton, hvil-
ket betales af Skibet. Deres Pligt er at tælle Lasten og erholde tilbörlige 
Kvitteringer for Skibets Regning fra Jernbanecompagniet, som igjen faar en 
Kvittering fra Toldauktoriteterne ved Pakhusene i Buenos Ayres, nemlig enten 
Pakhusene ved Dokkene eller Catalinas Pakhuse. 
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Havareret Ladning revideres ved Skibssiden, og naar man en gäng har 
erholdt Kvittering fra Jernbanecompagniet, maa ethvert senere Krav blive baaret 
af dette. 

I Tilfælde et Skib, som gaar til La Platå for at losse, skulde have Varer 
ombord for Buenos Ayres, bör der i Connessementet for saadant Gods tilföies 
en Klausul, som bestemmer at Skibet vil aflcvere samme i La Platå Havne, 
og at Jernbanefragt etc. derfra til Buenos Ayres er for Varernes Regning; 
med mindre dette gjöres, vil Transitomkostningerne med Jernbanen være for 
Skibets Regning. 

Jernbanefragten fra La Platå til Buenos Ayres for Varer fra Skib er 
Doll. 3'60 Papir pr Ton for Varer i sin Almijpdelighed og Doll. 3 Papir pr 
Ton for Raavarer og Jern . Fragten er den samme fra Muelles og Depositos 
som fra Grand Dock. 

Prisen for Lastning af Varer fra Vogne i Skib er 40 Ct9 Papir pr Ton 
og er for Afskiberens Regning. 

Gods kan ogsaa blive losset i eller ladet fra Lægtere ved Skibssiden, og 
dette maa gjöres med Skibets Wincher. I saadant Fald er der ingen Afgift 
som falder paa Varerne. 

Den nuværende Afgift, som Dokauthoriteterne tager for Modtagelse af 
Varer fra Skibs-Længer og Lastning i Vogne eller Pakhuse, er 50 Cts Papir 
pr Ton for Stykgods og 30 Cts Papir pr Ton for Raastoffe. 

Afgiften for Lastning fra Vogne og i Skibs-Længer er c:a 20 Cts Papir 
pr Ton for Afskiberens Regning. 

Skibe, som anlöbe La Platå for at losse og bringer Ladning ifölge Con-
nessement for Buenos Ayres, maa expederes ved begge Havnes Toldvæsen for 
at Varernes Eiere maa kunne klarere samme ved Ankomsten til Buenos Ayres 
med Jernbane fra La Platå. 

Skibningen af Kvæg foregaar for Tiden næsten udelukkende fra Muelles 
og Depositos paa Grund af det Ly og de större Fordele, som der bydes i 
dette Öiemed. 

Ved Grand Docks Kaier er der en större Dybde end ved Muelles og 
Depositos paa Grund af Mudderbanke, som ber er bleven tilladt at danne sig, 
men disse, der bestaar af blöd Dynd, byder ingen Fare for Skibene. 

For Tiden er der 5 Pakhuse med en Capacitet af 100,000 Tons Last. 
Ligesom ved Muelles og Depositos benyttes ikke disse for Stykgods, som kom
mer fra Europa og som med engang sendes til Buenos Ayres; men det er 
sikkcrt, at naar Handelen tiltager og Toldpakhusene i Buenos Ayres bliver 
overfyldte, eller naar Modtagerne i den nære Fremtid finder det til sin Fordel 
og Interesse paa Grund af de forögede Lettelser ved Jernbanen at expedere 
sine Varer direkte fra La Platå til alle Dele af Republikken istedenfor at tage 
dem til Buenos Ayres for "at blive klareret, saa vil disse rummelige Pakhuse 
blive i vid Udstrækning benyttede. Det er ogsaa paatsenkt, naar Handelen 
forbedres, at have et complet System af hydrauliske Kraner ved Grand Dock 
og Muelles og Depositos ligesom nu ved Madero-Dokkene. 

Havneudgifterne i La Platå er: 

for Dampskibe: 
for Indgaaende 8 Cts Papir pr Registerton, 

for Seilskibe: 
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Ved Grand Dock: 

Kaipenge: for Damp- og Seilskibe 1 Ct Papir pr Registerton pr Dag. 

Ved Muellos og Depösitos: 

Kaipenge: for Damp- og Seilskibe 1'ƒj Cts Papir pr Registerton pr Dag. 

Dampskibe, som anlöber La Platå Havn blöt for at tage Kul, betaler 
Havneafgifter alene for det Kvantum Kul, de indtager istedenfor af deres fulde 
Registertonnage. 

Madero-Dokkene i Buenos Ayres. Dampskibe, som löber ind i disse Dokke 
med Laduing for denne Havn, fortöier längs Kaierne i Darsena eller Dokkene 
og losse direkte i Toldpakhusene, undtagen saadanne Slags Varer, som det ikke 
tillades at lägre i de almindelige Pakhuse, nemlig explosive og letantændelige 
Artikler, tunge Maskiner o.s.v., hvilke föres iland paa Dokkaien for öieblik-
kelig Overleverelse i Riachuelo (Boca). Det er visselig at foretrække, at 
Dampskibe med Last for Buenos Ayres, som med Hensyn til Dybtgaaende kan 
gaa ind og ud af disse Dokke uden noget Ophold, gjör dette hellere end at 
losse i La Platå, da i dette Tilfælde Varerne overleveres i Toldpakhusene paa 
det Sted hvortil de er bestemt; men for store Dampskibe med et Dybtgaaende 
af över 20 Fod er der i Almindelighed Ophold og betydelig Resiko ved at 
löbe ind og ud, paa Grund af Faren for Sammenstiid i Indlöbskanalen, hvor 
der ingen Regler gives for Styrelsen af Skibets Bevægelser, da alt gives i 
Hænderne paa uansvarlige Lodser og til Skibsförernes Skjön. For at undgaa 
Collision löber Damp- og Seilskibe hyppig op paa Siderne af Kanalen og maa 
lettes for at komme af. I disse Dokke kan et betydeligt Kvantum Gods blive 
modtaget, men paa Grund af Toldpersonalets og Arbeidernes Sendrægtighed, 
saa udföres ikke Arbeidet med saadan Hurtighed, som kunde önskes, hvorover 
nylig Klager er indsendt til Regjeringen af Dampskibsagenterne, hvortil der 
sandsynligvis vil blive taget Hensyn, og der vil forhaabentlig inden kort Tid 
blive taget Skridt for at raade Bod paa samme. 

Al Last, som losses i disse Dokke, har at betale en Afgift af 35 Cts 
Guld pr Ton for Benyttelsen af de hydrauliske Kraner ved Lösning fra Skib 
til Toldpakhusene eller i Jernbanevogne, og som i La Platå er denne Afgift 
for Consignatarernes Regning. 

For Tælling af Lasten, Overlevering til Toldboden og Erholdelse af Kvit
tering for samme i tilbörlig Form skaffes Betjente i dette Oiemed af Firmaer, 
som paatager sig denne Forretning mod en Afgift af 10 Cts Guld pr Ton 
ligesom i La Platå. 

Undtagen under meget specielle Omstændigheder er det alene Dampskibene 
der benytter Dokkerne, medens Boca (Riachuelo) bruges udelukkende af Seil
skibe med Undtagelse af de Dampskibe, der bringer Kul for Kullagerne ved 
Riachuelo eller Jernbanemateriel o.s.v. 

Dokafgifterne i Buenos Ayres og Boca er fölgende: 

for Indgaaende: 10 Cts Guld pr Registerton for Damp- og Seilskibe i Ballast, 
20 » » » B Seilskibe. 

Kaipenge 13 Cts Guld for hver 10 Ton af de förste 100 Ton og 7 Cts 
Guld for hver overstigende 10 Ton daglig for Damp- og Seilskibe. 

Dampskibe, som ikke kan komme ind i Dokkene af Mangel paa Vand eller 
paa Grund af andre Aarsager, og som derfor maa losse eller lade paa Buenos 
Ayres Rhed, betaler de samme Afgifter, som om disse Operationer foregik i Dok. 



44
4 

For Seilfartöiers Bugsering og Lodsnivg fra Buenos Ayres indre Rhed til Riachuelo gjælder fölgende Tarif, hvorpaa tilstaaes 
et Afdrag af 30 % : 
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Betingelser. 1. Foranstaaende Tarif gjælder for Indgaaende lästet og 
for Udgaaende tomt eller omvendt. 

2. For Indgaaende alene indtil et af ovennævnte Punkter betales 70 % 
af de angivne Priser. 

3. For Udgaaende lästet betales 50 % af de ovennævnte Priser og 35 % 
hvis Skibet gaar ud i Ballast eller tomt. 

4. I Taxten for Slæbning er indbefattct LodspeDge for Kanalen samt 
Baadpenge i Riachuelo. 

5. Det er selvfölgeligt, at naar Skibet engang er kommet til det bestemte 
Sted, vil enhver Udgift, som maatte paafölge paa Grund af Skibets Flytning 
fra et Sted til et andet, blive at betale extra og efter Overenskomst. 

6. Hvis et Skib paa Grund af Dybgaaende ikke kan komme længere op 
end til Boca, vil det blive slæbet til sit Bestemmelsessted, saasnart det er 
lettet, for den samme Pris som bestemt for Indgaaende fra Kanalen. 

7. Btlivert Skib, som slæbes höiere op end et af de föran angivne 
Punkter, betaler Taxten for det nærmest ovenfor liggende Punkt. 

8. Skibe, som tages paa Barren istedenfor fra Kanalen, betaler et Tillæg 
for Lods af Boll. 2 Papir pr Fod Dybgaaende. 

9. Dampskibsselskabet frasiger sig ethvert Ansvar for Grundstödning, 
Collision, Havari etc. 

For Slæbning af transatlantiske Dampskibe fra Rheden til Boca og om
vendt gjælder nedenstaaende Taxt, hvorpaa der tilstaaes en Rabat af 30 % , 
og hvori Lodspenge og Baadpenge er indbefattet: 

Anm. 1. I Tilfælde af Slæbning til höiere op liggende Steder er Prisen 
efter Overenskomst. 

Anm. 2. Tariffen for Slæbning af Dampskibe forhöies med Halvparten 
af den paa Afseilingsdagen gjældende Guldpræmie. 

Stuerafgift. Naar Stuer benyttes, erlægges for de forskjellige Produkter: 

for Seilskibe: 

Hvede: for Arbeide i Rummet 35 Cts Papir og for alt Arbeide 60 Cts Papir 
pr Ton. 

Quebracho: Doll. 1'25 Papir pr Ton for alt Arbeide uden Sagning. 
Saltede Huder: for Stuer alene Doll. 18 Papir og for alt Arbeide Doll. 35 

Papir pr 1,000 St. 
Ben: for Stuer alene 40 Cts Papir og for alt Arbeide Doll. 2 Papir pr Ton. 
Benaske: for Stuer alene 20 Cts Papir og for alt Arbeide 50 Cts Papir pr Ton. 
Uld: for Stuer alene 10 Cts Guld og for alt Arbeide 18 à 20 Cts Guld pr Balle. 
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Udgifter for et Seilskib paa 500 Registerton, ankommet med Ladning og 
afgaaet i Ballast: 

Udgifter for et Seilskib paa 500 Registerton, ankommet med Ladning og 
afgaaet med Ladning: 
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Udgifter for et Dampskib, dr. 1,500 Registerton, 20 Fods Dybgaaende 
med Last, i Buenos Ayres og La Plata. 



448 

for Dampskibe: 
Hvede: 22 à 25 Cts Guld pr Ton. 
Saltede Huder: 25 Cts Guld pr Ton. 
Uld: 20 Cts Guld pr 40 Kubikfod. 

Saavel under Lösning som Lastning kan eget Mandskab anvendes. Sjaucre 
betales for Nærværende med Doll. 2 k 3 Papir pr Dag. 

Ballast. Prisen paa Ballast — Jord — varierer i Almindelighed mellem 
Doll. 1 4 0 og 1.75 Papir pr Ton. Stenballast betales med Doll. 4 à 4-50 
Papir pr Ton. 

R o s a r i o . Angaaende Söfartsforholdene i Rosario har Vieekonsulen samme-
steds indberettet: 

De fasta utgifter, som åligga fartyg uti denna hamn, kunna icke kallas 
höga, utan äro tvärt om högst moderata, i jemförelse åtminstone med andra 
platser i denna republik, der dyrbara anläggningar skapat en utgift för far
tygen, som väl knappast, hvad segelfartygen beträffar, kan stå i något för
hållande till det gagn desamma hafva af anförda anläggningar. I Bosario har 
naturen afhjelpt svårigheterna och hamnen kan, trots det primitiva tillstånd, 
hvari den befinner sig, anses god. Stötestenen för skeppsfarten hit och som 
följd de hamnar belägna inne i floden, har varit och är fortfarande den be
ryktade baren vid Martin Garcia. Tills förra året ansågs det högsta djup
gåendet, som rimligtvis kunde passera baren, vara 1 6 7 a fot. Exempel funnos 
visserligen att mera djupgående fartyg passerat, men de höra till undantagen och 
hafva alla fått underkasta sig en många gånger månadslång väntan. Som be
kant upptäcktes under loppet af förra året en ny kanal, som, oafsedt att den 
erbjöd stora fördelar för sjöfarten genom att den var rätare, befans vara i 
medeltal 2:ne fot djupare än den gamla. Dertill har den nya kanalen blifvit 
mycket noggrant utprickad med väl synliga bojar, hvilket snart sagdt alldeles 
felades i den gamla till ofantlig skada för sjöfarten. Genom alla dessa för
ändringar till det bättre kan man nu anse ett djupgående af 18 fot vara tryggt 
för passerandet af denna bar. Visserligen är det ej hvarje dag som vattnet 
är så högt, men inom loppet af en vecka kan det anses »som säkert». Hvil-
ken verkan den nya kanalen haft på sjöfarten till Rosario, synes tydligen på 
storleken af de fartyg, som ankomma detta år emot i fjor. De förra åren 
har medeltalet varit 400 ton, hellre mindre, och i år synes det blifva öfver 600. 

Differensen i frakt emellan Rosario och Buenos Ayres håller sig under 
normala tider emellan 5 à 6 shilling, representerande mer eller mindre den 
frakt, som till flodmaterielen betalas för fart emellan de båda platserna. Förr 
eller senare då baren vid Martin Garcia göres trafikabel för alla djupgående, 
kommer otvifvelaktigt den nu existerande differensen att betydligt minskas, 
hvadan det kan anses — så besynnerligt det låter, att de nuvarande svårig
heterna för navigationen äro gynsamma för vår handelsflotta — emedan de 
underlätta konkurrensen med ångfartygen. Sedan ett fartyg passerat Martin 
Garcia, kan navigationen anses temligen ofarlig i floden upp till denna hamn. 
Det beror naturligtvis på lotsens capacité. Som lotsväsendet är till ytter
lighet oordnadt och den risk, som löpes genom ett olyckligt val af lots, relativt 
stor, har under de 2:no sista åren visat sig stor tendens från fartygens sida 
att taga bogsering — såväl upp som åter ned. Bogseringsafgifterna äro också 
ganska måttliga; för fartyg emellan 400 à 600 reg.-ton £ 35 à 40 från 
Buenos Ayres till Rosario i barlast; £ 50 à 60 lastade. Nedöfver från Ro
sario till Buenos Ayres £ 35 lastadt fartyg. Dessa pris med små modifika-
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tioner å ömse sidor, allt efter öfverenskomnielse. Distansen mellan Buenos 
Ayres och Rosario, d. v. s. väg som ett fartyg har att tillryggalägga, räknas 
240 eng. mil. De bankar, som finnas i floden, bestå endast af sand eller 
gyttja, så att grundstötningarna sällan äro af allvarsammare natur. Dock bör 
den försigtigheten vidtagas, att så snart fartyget grundstött, genast föranstalta 
om dess flottagning antingen genom läktring eller andra medel och aldrig bygga 
på att vattnet skall stiga. Floden är nyckfull och i stället för att stiga faller 
den. Genom det att förändringarna pä få dagar kunna vara så betydliga som 
de äro, ända upp till 7 à 8 fot, händer det, om fartyget står ojeinnt, att det 
brytes. De flesta olyckorna ske på detta sätt. 

Som bekant är Rosario centralpunkten för spanmålsskeppningen från denna 
republik, — jag skulle vilja säga från hela Sydamerika. Icke mindre än sju 
olika jernvägsnät sammanstöta här. Säsongen börjar kring den 15 januari med 
linsäden, den 1 februari med hvete och den 1 maj med majs. Den egentliga hvete-
skeppningen upphör i medio af juni månad, linsäden i april samt majsen uti 
augusti—september, allt med modifikation efter de olika årens mer eller 
mindre gynsamma väderleksförhållanden. Frakten för linsäd håller sig gerna 
1 shilling högre än för hvete, emedan den i vigt med c:a 15 .", understiger 
hvetet, så att ett fartyg, som ej är lämpligt för rymmande laster, kan riskera 
ej kunna intaga sin fullkomliga döda vigt. Detta är emellertid uti praktiken 
undantagsfall. Erfarenheten under de sista åren har visat, att frakterna, som 
då säsongen öppnats, varit ganska låga. så småningom stigit tills kring ingången 
af april månad, då de uppnått sin högsta sats. Detta förhållande kan ej anses 
vara någon regel, alldenstund vigtiga faktorer Uro tillgången på tonnage och de 
underrättelser och utsigter, som erhållas från de europeiska marknaderna och 
som naturligtvis äro utsatta för de mest betydliga och så godt som oberäkne
liga förändringar. I regeln få endast lista klassens fartyg spanmålslaster, 
men är det knappt om tonnage, händer det ock ej så sällan, att 2:dra klass 
kan erhålla sådan, dock emot en eller annan shilling mindre uti frakt och 
efter att hafva blifvit inspekterade af lastens assuradürer. Lastningen af span-
mål sker här uti Rosario i de flesta fall förmedelst hängande rännor, hvilkas 
ena ända är fäst uppe ä den cirka 75 fot höga balansen och den andra om
bord. Åtskilliga kajer hafva äfven under de sista åren anlagts, dit hvetet 
kommer ned direkt långs sidan af fartygen med jernvägen, men det är gerna 
ångfartygen som hafva preferensen att intaga sin last vid dessa kajer. Genom 
att anordningarna för att lasta år från är förbättrats, kan nu dispachen kallas 
god. Det är endast fartyg slutade på spekulation, d. v. s. vanligen befrakt-
ningar, som göras under december månad, som få ligga sin tid ut. Under 
säsongen kommer ej detta i fråga, utan fartygen lastas på frän 2 till 8 dagar. 
All spanmål emballeras uti säckar, vexlande i vigt från 55 till 70 kilo. 
Säckarne äro vanligen af ordinäraste qvalitet, hvarför många gå sönder. Van
ligen göras från befraktarnes sida svårigheter, då vid teckningen af konnosse-
menten befälhafvaren vill hafva anmärkt säckarnes dåliga tillstånd, under före-
gifvande att desamma gå sönder ombord. Som emellertid detta skäl är alldeles 
för naivt, lyckas vanligen kaptenen, utan allt för stora svårigheter, att i detta 
fall fä sin rätt. Genom en kompromiss, som ingåtts emellan de olika span-
målsexportörerna, bindes fartyget att använda den stufvare, som köpmannen 
nämner, äfvensom att betala honom. Med stufvare forstås här endast dennes 
person och ej att fartyget är pligtigt använda hans folk för arbetet med lasten; 
men som priserna för stufning äro ganska moderata, antaga de allra flesta far
tyg de kontrakt, som erbjudas dem. 

För endast en man, som representerar den i kontraktet omnämnde stufva-

Ber. om Handel o. Sjöfart. 29 
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ren, betalas 5 pesos papper pr dag. Stufvarekontrakten för spanmål lyda på. 
11 eller 12 cents guld pr ton. Det är då underförstådt, att kontraktisten 
håller för sin räkning allt nödigt folk och betalar till fartyget för de af be
sättningen, som ställas till hans disposition, 2 eller 2 7 2 pesos papper. 

Utom spanmål finnes det från Rosario följande exportartiklar (större): ben, 
hö, quebrachowood, alla resurser för 2:dra klass fartyg. Under det säsongen 
med spanmål varar, absorberar den allas intresse, så att förrän efter juli må
nad komma ej några egentliga qvantiteter i marknaden. 

Ben förekommer i fraktmarknaden antingen maskinkrossade eller som 
»campbones», d. v. s. sådana de komma hit inifrån landet. Af de förra kan 
ett fartyg lasta sin döda vigt, af de senare blott sitt registertonnage. Lasterna 
gå antingen till Förenta staterna eller Europa. Stufningen kostar 60 cents papper 
pr ton med öfriga vilkor som vid stufning af spanmål. 

Hö är uteslutande för den brasilianska marknaden. En och annan áng-
båtslast har gått till Europa, men troligen med dåligt resultat, ty vidare 
skeppning höres ej utaf. Omkr. 75 % af alla hölaster gå till Santos, dit frakten 
är hög genom den risk, som fartygen löpa genom gula feberns grasserande, 
särdeles de sista 3:ne åren. Så snart febern aftager, minskas frakten. Certe-
partien äro »rena», så att fartygen härifrån ej riskera att fä ligga månader i 
lossningshamnen utan att erhålla någon slags ersättning, som det händer med 
dem, som komma befraktade från Europa. Höet kommer ombord i balar af 
tvenne storlekar. En stor bal mäter 6 kub.-fot, en liten hälften. Vigten på 
balarne vexlar mycket, beroende på pressningen, från 40 till 70 kilo pr bal 
af samma volym. De flesta fartyg behöfva barlast under. Den som fås här, 
består af fin sand och kostar från 1 till 1 1/2 pesos papper pr ton. 

Quebrachowood. Stammen och grenarne af quebrachoträdet användas i 
Europa genom sin tanninhalt till garfning, efter att der först hafva genomgått 
den nödvändiga raspningsprocessen. Det är endast kärnan af trädet som skeppas, 
sedan barken och den cirka 2 tum tjocka ytan borthuggits. Veden är högröd 
samt tung. Specifika vigten är 1'350. Den skeppas i logs (rollizos) af de 
mest olika storlekar. Bitar finnas i hvarje last, som väga upp till 3 ton. 
Till följd af att virket merendels är krokigt, måste stufningen ske med all 
noggrannhet för att fartyget må kunna inlasta sin döda vigt. I certepartien för 
dessa laster stipuleras, att kaptenen eger rättighet låta såga så mycket som är 
nödvändigt för lastens tillbörliga stufning. Dock må han iakttaga, att ingen 
bit får understiga 1 1/2 meters längd, och det är af största vigt att detta för
behåll iakttages, ty alla stycken, som understiga 11/i meter, refuseras ovilkor-
ligen i Europa. Hufvudmarknaden för quebracho i Europa är Hamburg. Dit 
gå 50 % af allt som skeppas, 25 % till Havre samt 25 % till Antwerpen 
och Genua. 

Af följande siffror kan man se hvilken ökning skeppningen af quebracho 
tagit under de sista åren. Till Hamburg ankom frän denna republik: 

Förra årets minskning beror på, att vid slutet af 1891 fans i Hamburg 
en stock utaf 19,000 ton, som den 31 december 1892 var reducerad till 
9,000 ton. 
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I sanitärt hänseende förtjenar Rosario godt vitsord. Visserligen är an
talet af sjuka bland besättningarna mänga gånger stort, men i allmänhet är 
sjukdomen lindrig nog. Ymnigt förtärande af flodvattnet förorsakar de flesta 
fallen. För att undvika dessa olägenheter är det af vigt, att befälhafvaren, 
så vidt möjligt är, tillser, att ingen dricker vatten, som direkt tages ur floden, 
utan alltid har till hands vatten, som stått i några dagar, då det blifver godt 
och ofarligt. De oftast förekommande sjukdomarne äro gastrisk och tyfus-feber. 

Vicekonsulatet har med tvenne af stadens hospitaler gjort följande aftal: 
Med »Hospital de Caridad» att hvarje fartyg genast vid ankomsten eger rättig
het subskribera sig, erläggande en afgift af 5 cents papper pr ton. Hospitalet 
åtager sig då att vårda alla de af besättningen, som under fartygets härvaro 
skulle insjukna; likaså, sedan fartyget afseglat, vårda alla efterlemnade sjuka. 
På detta sätt kan hvarje befälhafvare försäkra sig om begränsade utgifter för 
sjukt manskap. Anhållan om subskription efter fartygets inklarering bifalles ej. 

Samma aftal är gjordt med »Hospital Anglo Aleman», dock med skilnad, 
att subskriptionsafgiften der beräknas à 1 1/2 Peso guld pr man af fartygets 
besättning, kaptenen inclusive. Så länge skilnaden mellan argentinskt guld och 
papper förblifver så stor som den för närvarande är, följer deraf, att »Hospital 
Anglo Aleman» kostar 3 gånger så mycket som »Hospital de Caridad». Sköt
seln å båda hospitalen lemnar åtskilligt öfrigt att önska. 

Skeppsutgifter för Rosario hamn: 

I. Fasta utgifter: 

a) För ett fartyg, som kommer och går med last: 

b) För ett fartyg, som kommer i barlast från argentinsk hamn och afgår 
med last: 

c) För ett fartyg, som kommer i barlast från utrikes ort för att lasta i Ro
sario, beräknas som under lit. b med tillägg af fyrafgift 8 cents guld pr ton. 

d) För ett fartyg, som kommer med last och går uti barlast, blifva utgifterna 
desamma som under lit. a med följande undantag: öppna och sluta re
gistret i tullen 40 pesos och Guia General 20 pesos. 
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II. Öfriga utgifter. Förutom ofvannätnnda utgifter tillkommer också 
följande: 

Mäklareprovision. Den vanliga mäklareprovisionen är för befraktning 5 % 
minus l/3 eller 1/2, allt efter öfverenskommelse; för in- och utklarering doll. 
30 guld, då fartyget kommer med last och går med last, samt doll. 20 guld, 
då fartyget kommer i barlast och går med last eller kommer lastadt och afgår 
i barlast. Vidare förekommer 

Hamnbogseringar och lotsningar. Som Rosario hamn är ganska vidsträckt, 
blifva dessa utgifter ej obetydliga. Hvad bogseringarna beträffar äro dessa kon
ventionella helt och hållet. Det betalas från 25 till 60 pesos papper för 
hvarje flyttning, beroende på till hvilken de! af hamnen fartyget skall. En så 
kallad lotstaxa finnes uppgjord, ej af någon auktoritet i ämnet, utan emellan 
lotsar och stadens mäklarehus. Man kan lätt tänka sig, huru der fartygens 
intressen blifvit iakttagna. Lotsningsafgifterna vexla emellan 9 oeh 30 pesos 
papper. 

Proviant och skeppsförnödenheter äro relativt billiga. 

Hamnar ofvanför Rosario, som kunna anses tillgängliga för sjögående 
fartyg, äro: San Lorenzo, Diamante, Paraná och Colastiné. Den senare är 
hamnen till Santa Fé vid Paraná-floden. Hvad som gäller om Rosario hamn 
gäller äfven om dessa i fråga om exporten och de fasta utgifterna. Vatten
ståndet till dessa platser är mera svårberäkneligt än till Rosario. Det finnes 
bankar redan på vägen till San Lorenzo, som dock ej ligger mera än 15 eng. 
mil från Rosario. der det viss tid på året händer att ej fartyg kan passera 
med 10 till 11 fot. I regeln kan det emellertid anses tryggt för fartyg, som 
ej draga mera än 15 fot, att gå så högt som Paraná under tiden 15 januari 
till 15 april. Dock ökas möjligheten för grundstötning i hvilket fall som helst 
högst betydligt på resor ofvanför denna hamn. — Den fraktskilnad, som bru
kas, är för San Lorenzo 1 sh., Diamante 2 sh., Paraná—Colastiné 3 à 4 sh. 
högre än från Rosario. Distanserna äro, frän Rosario räknadt: San Lorenzo 
15 eng. mil, Diamante 75 eng. mil, Paraná—Colastiné 120 eng. mil. — Ham
narna nedanför Rosario äro alla goda och tillgängliga för hvarje djupgående, 
som passerar Martin Garcia barren. 

Handel. 
Træ og Trævarer, som figurede paa Importlisterne for 1889 med 12 

Millioner Pesos Guld, steg i 1892 til 3'7 Millioner Doll. Guld fra 2"4 Millio
ner Doll. Guld i 1 8 9 1 . Tilvæxten skyldes næsten udelukkende Indförselen af 
uhövlet Gran; forarbeidede Artikler, f. Ex. Möbler, Vogne, Kuflerter o. s. v., 
er derimod gaaet endnu mere tilbage med Hensyn til Indförsel. 

Papir. Indförselen heraf, især af Tryk-, Skrive- og Cigaretpapir, tiltog 
ätter betydeligt, idet den indenlandske Industri endnu ikke, trods den stærke 
Protektion, har været istand til at slaa den udenlandske Concurrence af Marken. 

Jern og Jernvarer har forholdsvis hävt den störste Fordel af Forbedrin-
gen i Importforretningerne. Værdien af Indförselen af Varer af denne Branche 
har mere end fordoblet sig, fra 4 1 / , til 10Y2 Mill. Doll. Guld. Störsteparten 
af denne Forögelse kan tilskrives den store Efterspörgsel efter Landbrugs-
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maskiner og Redskaber, Jerntraad for Indhegning, Mejemaskioer, Ploge og 
forövrigt Maskiner af alle Slags. 

Konsumen af Brændemaierialier og Belysningsatoffe tiltog med 50 % . En 
större Voxfyrstikfabrik er oprettet. Skjönt Kvaliteten ikke er den bedste, er 
dog Indförselen af fransk og italiensk Vare paa Grund af den höie Indförsels-
told omtrent standset. Svenske Træfyrstikker foretrækkes dog af mange. Af 
Voxfyrstikker indförtes der i 1891 421 Kg. og i 1892 257 Kg.; af Træfyr
stikker indfortes i de samme Aar 87,431 Kg. og 25,502 Kg. 

Den indenlandske Industri i mange Brancher har vidst at vinde Terrain 
i de sidste Aar. Saalænge den höie Beskyttelsestold og den store Guldagio 
vedvarer, vil den deri have stærke, ja nær sagt uoverviudelige Bundsforvandte 
i Kampen-mod den udenlandske Produktion. 

Hvorledes den i forrige Aar stedfundne Forögelse i Importen fordeler sig 
paa enkelte af de Varer. der maatte være af Interesse for De forenede Rigers 
Handel, vil fremgaa af fölgende Oversigt: 

Heller ikke for det forlöbne Aar har det været muligt i nogen större 
Udstrækning at erholde Oplysning om De forenede Rigers Handel paa Repu
bliken. Af de Oplysninger herva^rende Forretningsmænd velvilligon har med-
delt mig freiugaar, at til Sverige afskibedes: 214 Baller Uld, 350 törrede 
Huder. 2.000 saltede Huder, 310 Piber og 2,080 Halvpiber Talg, samt til 
Norge 5,000 saltede Huder. Ligesom tidligero er imidlertid mange Ladninger 
Hvede, Linfrö og Talg, der herfra er skibet til Falmouth f. B., senere ind-
kjöbt for svensk eller norsk Regniug. 

Trælast. Fra Sverige ankom 14 Ladninger Trælast med tilsamuien 3,972 
Ptb.-Std mod 3,004 Ptb.-Std i 1891 . Fra Norge ankom blöt 1 Ladning med 
162 Ptb.-Std mod 586 Ptb.-Std i 1891 . 
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Fra De forenede Stater og Kanada er der i Aarets Löb indfört: 

Heraf er c:a 10 à 15 % gaaet op Floderne og til Uruguay. 

I 1891 indförtes der kun: 

Ligeoverfor en saa stor Forögelse i Importen maatte Priserne, trods den 
livligere Efterspörgsel, absolut falde. Medens man i Begyndeisen af Aaret be-
tingede indtil Doll. 42 Guld pr 100 Q-meter Spruee, fortoldet, paa alminde-
lige Konsignationsbetingelser, faldt Priserne gradvis i Aarets Löb saaledes, at 
man solgte enkelte Ladninger endog til Doll. 25 '50 Guld paa samme Betin
gelser. Vedkommende Konsignatarer havde givet stort Forskud, og fandt sig 
ligeoverfor det nedadgaaende Marked, for at faa sig dækket, beföiet til at sælge 
omtrent à tout prix. De övrige Importörer maatte saa fölge med eller lægge 
op. Med Pitchpine og Whitepine har det gaaet omtrent paa samme Maade. 
Pitchpine faldt fra Doll. 52 til Doll. 42 og Whitepine, hvorfor Priserne ikke 
nöie kjendes, omtrent i samme Forhold. 

Svensk og norsk Trælast har dog holdt sig bedre, idet Salg under Doll. 
32 à Doll. 34 ikke kjendes. Dette antages nærmest at maatte tilskrives den 
Omstændighed, at man har foretrukket at lægge op istedenfor som Amerika-
nerne at sælge med stort Tab (fra Doll. 5 til Doll. 8 Guld pr 100 Meter). 

I indeværende Aar vil Priserne antagelig stille sig bedre end i det fore-
gaaende, idet Indförselen fra Staterne er aftaget betydeligt. Trods Toldned-
sættelsen fra 16 % til 6 % , opnaar man allerede nu Doll. 32 for Spruee. 

Beklageligt er det, at vore Afskibere fremdeles undlader at indrette sig 
efter det herværende Markeds Fordringer. 

Klipfisk. Af denne Vare ankom under det forlöbne Aar 13,900 Kasser 
mod 5,500 Kasser i 1 8 9 1 . 

Agenten for den svenske Exportförening har ligesom tidligere velvilligen 
givet mig Opgave över Omfånget af den ved ham formidlede Omsætning af 
svenske Ariikler, nemlig Agerbrugsmaskiner og Redskaber Pesos Papir 2 9 , 8 7 5 4 0 , 
Mejerimaskiner 3 7 , 6 6 2 0 6 , Hesteskosöm 3 2 , 6 1 5 2 4 , Kridt 7 , 1 2 9 1 7 , Staaltauge 
1 4 6 4 5 , Cognac, PuDsch og Conserver 1 , 4 2 0 5 1 , Komfurer, Kaminer og Gry-
der 2 , 2 3 3 1 8 , Porcelain 2 , 8 2 7 3 2 , Tagpap og Tagfarve 5 9 7 3 0 , Fyrstikker 
5 . 8 5 7 8 5 , Rasper og Hestebeskyttere 1 6 6 8 5 , Jern og Staal 8 , 9 6 9 2 7 , Oxe, 
Knive og Saxe 2 . 2 2 2 2 8 , Möbler 310, Kjönrög 5 1 0 0 4 , Træhuse 4 ,205, Træ-
varer 1 0 , 2 8 0 3 4 , Diverse 4 ,032-63 , tilsammen Pesos Papir 1 5 1 , 0 6 0 8 4 eller 
Kr. 171,454, ömsat efter forrige Åars Gjennemsnitsagio for Guld. 

Toldafgifter. Ved ærbüdig Indberetning af 17 Januar sidstleden indsend-
tes en Oversættelse af den nye argentinske Toldlov. Da »Tarifa de Avalüos» 
(d. v. s. de officielle Værdior, hvorefter Procenttolden beregnes) dengang ikke 
var publiceret for 1893 , kunde ingen Oversigt gives över de Satser, hvorefter 
vore Varer vil have at erlægge Told for indeværende Aar. Nedenstaaende 
Opgave vil give en Oversigt över, hvorledes disse stiller sig for en Del hjem-
lige Exportartiklers Vedkommende i Sammenligning med de forrige Aar gjæl-
dende. 
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Som det vil sees, er Tolden paa Fiskevarer gjennerngaaende nedsat, saa-
ledes for Klipfisk med c:a 30'/. , % af den for forrige Aar gjældcnde. for 
Stokfisk og opskaaren Klipfisk med 1 6 l / ä % af d:o, for röget Sild med c:a 
58 % af d:o. For Whitepine og for Spruce er den nedsat med c:a 03 % 
af den for 1892 gjældende. For uhövlet Last af de mindste Dimensioner samt 
for Staal- og Jernvarer er den derimod bieven ikke ubetydeligt forhöiet. For 
mange Artikler, saaledes for hövlet Trælast, er den forbleven uforandret. 

Arbeidslönnen. I tidligere Aar blev Arbeide af ethvert Slags overordent-
ligt godt betalt; specielt i Aarene 1 8 8 5 — 1 8 8 9 . Men efter det sidstnævnte 
Aar har et stort Omslag fundet Sted. Papirpengene, der i 1884 var pari, 
begyndte efterhaanden at falde i Værdi. Allerede i 1888 var Guldagioen 
50 % , i 1889 80 %. Da Arbeidslönnen saavelsom alt andet betales i Papir-
penge (naar Guldbetaling ikke udtrykkelig var aftalt, hvad der i de daglige 
indenlandske Omsaetningsforholde ikke er almindeligt), og da den i 1889 be
taltes med det samme Antal Papir Pesos som tidligere, blev dens Guldværdi 
i det Aaar kun lidt mere end Halvparten af hvad den havde været for. For 
de her hjommehörende Arbeidere var denne Kursforskjel mindre fölelig, idet 
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Prisen paa indenlandske Produkter, beregnet i Papir, ikke paa långt nær steg 
i samme Grad som Papirpengene faldt i Guldværdi. For de europæiske Ar-
beidere derimod, der vilde omsætte til Guld sin i Papir opsparede Fortjeneste, 
var Forholdet anderledes. Da Guldagioen og Arbeidsforholdene i sin Alminde-
lighed end yderligere forværredes under Aarene 1890 og 1891 , aftog ikke 
alene Indvandringen bertil, men Tusinder af Arbeidere af alle Fag udvandrede 
for at söge sin Lykke i andre Lande. 

I 1892 forbedrede Arbeidslönnen sig noget, idet dens Belöb i Papir er 
tiltaget noget, samtidig med at Guldpræmien er faldt. I det forlöbne Aar 
var Arbeidslönnen pr Maaned: 

Foruden disse Lqnninger erholdtes i mange Tilfælde ogsaa Kost og Logi. 
I Betragtniug af Klseders, Bedskabers og alle indförte Artiklers Dyrhed skulde 
heller ikke disse Betalingsvilkaar synes tiltrækkende. 

Sundhedstilstanden. Om man end har været skaanet for Kolera og Gul 
Feber, kan Sundhedstilstanden i Hovedstaden saavelsom i Bosario i det forlöbne 
Aar ikke siges at have været god, idet Tyfus og Difterit har grebet betydeligt 
om sig og antaget en epidemiagtig Karakter. Mange Tilfælde af sorte Kopper 
er ogsaa forekomne. 

S. A. Christophersen. 

S:t Thomas. 
( Å r s b e r ä t t e l s e för 1892.) 

2 svenska fartyg om 815 ton ankommo i barlast och afgingo med last 
(frakt £ 1,050). 10 norska fartyg om 5,168 ton besökte distriktet. Inför
seln till S:t Thomaä uppgick för finansåret 1891—92 till omkr. 1 mill. doll. 
»Finska Ångbåtsbolaget» anlöper ön regelbundet för att intaga kol och öfver 
hufvud taget synes platsen såsom kolstation fá allt större betydelse; icke min
dre än 25 örlogsfartyg under div. flaggor besökte oss för att intaga kol, vatten 
och proviant. 

Från S:t Croix utfördes socker omkr. 10 mill. lbs, melass 66,000 gäll. 
och rom öfver 31 ,000 gall. Sockerplantagerna hafva lidit mycket af torkan. 

P. Aubeck. 
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Stettin den 6 juli 1893. 

(Årsberättelse för 1892.) 

II.* 

Det förflutna året står med hänsyn till de resultat, som handel, sjöfart 
och industri i allmänhet lemnat, tillbaka emot året förut och detta såväl uti 
Stettin som i hela landet. Tyskland har visserligen under året haft en ut
märkt god skörd, hvilket såväl för landtbrukaren som äfven genom det prisfall 
å spaninål, som denna omständighet föranledde, för arbetaren varit till mycket 
stor nytta. Handelsfördragen med Österrike—Ungern, Italien, Belgien och 
Schweiz hafva upphjelpt och stadgat handelsförbindelserna med dessa länder. 
Handeln trycktes emellertid ännu af de ogynsamma förhållanden inom affärs-
oeh finansverlden, som kännetecknade året 1891 . Den i flera länder, t. ex. 
Portugal, rubbade finansställningen har hittills ej ordnats och har derför ännu 
ej kunnat verka lugnande. Verkningarne af 1891 års missväxt gjorde sig äfven 
känbara under första hälften af det förgångna året och kan äfven den å alla 
områden starkare konkurrensen hänföras till de faktorer, som bidragit till årets 
å många områden ogynsamma resultat. 

Kolerans uppträdande i Tyskland har såväl direkt som indirekt utöfvat 
ett synnerligen skadligt inflytande på det tyska affärslifvet och isynnerhet på 
sjöfarten. 

Såväl införsel som utförsel uti Stettin har, såsom det framgår af följande 
siffror, gått ytterligare tillbaka under år 1 8 9 2 : 

Angående statistiska uppgifter öfver varuomsättningen under år 1892 med 
de Förenade rikena hänvisar jag till min föregående berättelse och får nu 
härmed lemna en kortare öfversigt öfver de artiklars ställning å härvarande 
marknad, som för Sverige och Norge erbjuda det största intresse. 

Sill. Införseln till tulldistriktet uppgick år 1891 till 1,109,545 tunnor 
och år 1892 till 1,181,953 tunnor. 

Det förflutna året har att uppvisa den största fångst, som hittills före
kommit. Man torde knappast gripa för högt, om man anslår hela fångsten uti 
alla de länder, som här komma ifråga, till 4 millioner tunnor. Häraf faller 
på Skottland och Norge hvardera ungefär 1 million tunnor, Holland 1/2 och 
Sverige 1 1/4—1 1/2 million tunnor. En betydlig del isynnerhet af den svenska 
fångsten har kommit i marknaden i färskt tillstånd, hvilket naturligtvis icke 
varit utan inflytande på affärerna med saltad vara. 

* Afd. I se sid. 125. 
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Af saltad sill importerade Stettin, såsom den vigtigaste importplatsen, 
49 % utaf hela införseln till Tysklands tulldistrikt. Importen var sistlidne 
år större än något år förut. Oaktadt de låga priser, som häraf blefvo följden, 
var afsättningen mindre än under år 1890. Den skulle kanhända hafva upp
nått samma höjd som sistnämnda år, om icke åtskilliga väsentliga orsaker för
hindrat detsamma. Bland dessa må först nämnas den stora hetta, som rådde 
här uti augusti månad och som föranledde ett ihållande lågt vattenstånd i 
floder och kanaler. Icke mindre skadligt verkade de införselförbud, som öster
rikiska och rumäniska regeringarne utfärdade med anledning af koleran, och 
hvilkä, oaktadt alla ansökningar och protester, förblefvo i kraft 6—8 veckor. 

Den hufvudsakliga konsumen inföll naturligtvis äfven nu uti årets andra 
hälft och kan afsättningen af skotsk och norsk sill betecknas såsom lika god, 
ehuru isynnerhet den förstnämnda erhöll en väsentlig konkurrens i den tidtals 
betydligt billigare holländska sillen. Under årets första hälft visade sig af
sättningen, i likhet med året förut, ytterst trög, och är orsaken dertill att söka 
i de jemförelsevis höga potatispriserna samt i den alltjemt tilltagande förbruk
ningen af färsk och rökt svensk sill. 

Af svensk sill omsattes ungefär 41,000 tunnor gammal och 9,000 tunnor 
ny vara. På våren framkallade fastetidens början en lifligare efterfrågan, och 
egde betydliga omsättningar rum, isynnerhet uti Ihlen, till priser af 5—10 
mark oförtullad vara. Fulls gingo småningom tillbaka från 1 6 — 2 5 mark uti 
januari till 14—17 mark uti april månad. I allmänhet var efterfrågan på 
denna sort svag och först i september och oktober månader utvecklade sig nå
got mera lif till' priser mellan 9 — 1 4 mark för oförtullad vara. Större till
försel af ny vara kom först i marknaden uti andra hälften af november, då 
efterfrågan redan hade minskats. Under december månad var det understun
dom omöjligt att fá försäljningar till stånd, hvarför många sändningar höllos 
tillbaka uti Sverige. Priserna för oförtullad vara stälde sig vid årets slut så
lunda: Fulls mark 1 7 — 1 9 , medium fulls mark 1 4 — 1 6 , Ihlen mark 9—10, 
allt efter storlek och qvalitet. 

Af gammal norsk fetsill utgjorde hela omsättningen sistlidne år endast 
37,312 tunnor, hvilket måste betecknas såsom ovanligt litet. Förråden bestodo 
hufvudsakligen af de små märkena K och MK, hvilka vid innehafvarnes höga 
fordringar icke åtnjöto någon synnerlig uppmärksamhet. 

Icke vid något tillfälle visade affärerna tecken till liflighet; efterfrågan 
var svag, ja den felades understundom nästan helt och hållet. Större partier 
förblefvo osålda ända in i den nya säsongen och hafva då, oaktadt de låga 
fordringarne af mark 4 — 4 1 / , , endast sällan åtnjutit någon uppmärksamhet. 
Vid årets slut voro ännu 4,728 tunnor osålda. 

Priserna stälde sig uti början af januari för K K K mark 3 3 — 3 6 , K K 
2 8 — 3 2 , K 2 0 — 2 5 , MK 1 2 — 1 5 och M mark 8—10 och gingo intill slutet 
af juli tillbaka till följande priser: K K K mark 2 2 — 2 5 , K K 2 1 — 2 4 , K 
1 3 — 1 5 , MK 8—9, M 6—7 oförtullad vara. 

Den första sändningen af ny fetsill inträffade i början af augusti och upp
nådde som vanligt goda priser. Till följd af den mycket rikliga fångsten blef 
tillförseln emellertid så stor, att priserna snart måste nedsättas betydligt. Un
der loppet af höstmånaderna hafva noteringarne, isynnerhet för K, hållit sig 
så låga, som det förut sällan varit fallet under samma årstid. Genom denna 
omständighet i förening med sillens goda qvalitet och en riklig potatisskörd 
fick afsättningen en större utsträckning än under något år förut, ja den skulle 
hafva blifvit ännu större, om icke fruktan för kolera vid flera tillfällen verkat 
hämmande på konsumtionen. 
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Det kan antagas, att fetsillen under sistlidne år återvunnit den marknad 
som gått förlorad för densamma under de närmast föregående åren, men torde 
någon utvidgning af marknaden icke hafva förekommit. 

Med hänsyn till behandlingen, fyllningen etc. hafva under årens lopp åt
skilliga framsteg blifvit gjorda, som bidraga till att underlätta afsättningen. 
Packningen har alltigenom blifvit fastare, isynnerhet från de vigtigaste aflast-
ningsplatserna, och äfven tunnorna hafva förbättrats; dock är det ännu mycket att 
göra såväl med hänsyn till sorteringens jemnhet gom märkningen. Allt efter 
som fångsten gifver större eller mindre sill, använda saltare och aflastare ännu 
ofta en högre eller lägre måttstock för de särskilda märkena, hvilket visser
ligen ordnas vid besigtningen och genom försäljningspriserna, men som dock 
ofta nog gifver anledning till missförstånd och afdrag i priserna. 

Priserna voro som följer: 

Af värsill hitfördes tillsammans 5,775 tunnor. Ehuru fordringarne redan 
tidigt på sommaren nedsattes till mark 8—9, har denna sort under fjolåret 
endast åtnjutit ringa uppmärksamhet, enär andra billiga sorter, hufvudsakligen 
af svensk saltning, förekommo i rikliga mängder. Vårsillen kommer nästan 
hvarje år för sent i marknaden för att under fastetiden tagas i betraktande, 
och kan densamma i regeln blott under höstmånaderna och under särdeles gyn-
samma förhållanden räkna på afsättning på härvarande marknad. 

Af ostlandsk slosill hitfördes 2,490 tunnor. Denna sill egnar sig på grund 
af sin storlek och qvalitet hufvudsakligen för rökerier och omsättningarne röra 
sig derför städse inom bestämda gränser. 

Priserna höllo sig under sistlidne år mellan 14 och 16 mark. Den första 
tillförseln af ny vara betingade på hösten för småpartier mark 2 0 — 2 1 . men 
priserna gingo under loppet af några få dagar ned till mark 14—17 , allt 
efter qvalitet och packning. 

Af gammal skotsk sill lagrade här den 1 januari 1892 19,774 tunnor 
crown och ostämplad fulls samt 29.239 tunnor mindre sorter, och uppgick in
förseln under våren till 5,876 tunnor. Vid början af fastetiden uti mars ut
vecklade sig en liflig affär, isynnerhet uti crownfulls. hvilken sort blef knapp 
och derför började stiga i pris. Under hela den öfriga tiden var efterfrågan 
svag. Crown och ostämplad fulls, afvensom crownmatfulls, voro nästan ut
rymda emot slutet af april, hvaremot ungefär 7,000 tunnor ostämplad matties. 
mixed och ihlen gingo öfver till den nya säsongen, och hvilka under hösten 
till och med till mycket låga priser endast delvis hafva funnit köpare. 

Oförtullad crownfulls noterades vid början af året mark 35—36 och har 
sedan utrymts till ungefär 30 mark. Crownmatfulls uppnådde i början af 
januari ett pris af 3 0 — 3 2 mark och gick emot slutet af juni småningom till
baka till 25—26 mark. Under samma tid gick oförtullad crown-ihlen tillbaka 
från mark 25 — 26 till mark 15 — 16. 

Af matjessill inträffade den första större sändningen uti slutet af maj; i 
det hela omsattes 15,143 tunnor. Efterfrågan var under hela säsongen rätt 
god, och tillförseln fann för det mesta afsättning genast vid ankomsten. Pri-
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serna stälde sig för god Stornoway-saltning mellan 25 och 40, tidtals ända 
upp till 55 mark. Frän Castlebay hitfördes endast småpartier, som betingade 
9 5 — 1 1 0 mark. 

Afsättningen af ny skotsk ostkustsill uppnådde, med undantag af året 
1890, den största utsträckning, som hittills förekommit, nämligen 281,175 
tunnor. Priserna voro från början måttliga, så att handeln kunde utvecklas 
på tillfredsställande sätt. Under de sista månaderna gjorde sig emellertid kon
kurrensen utaf den billiga holländska sillen mycket känbar. 

Spanmål. Införseln af spanmål sjöledes till Stettin uppgick år 1892 en
dast till 97 ,963 ton. 

Den eljes vanliga införseln hit från Ryssland skulle icke hafva kommit 
till stånd, äfven om det ryska utförselförbudet, hvilket nu egde gällande kraft 
under större delen af året, ej funnits, och detta på grund af de höga prisen 
i Ryssland, och dorigenom att tullen på rysk vara genom handelstraktaten blif-
vit högre än för annan spanmål. 

Den spanmål. hvilken såsom ersättning för rysk vara importerades från 
andra länder, tog för det mesta vägen öfver Hamburg, under det att den nord
ryska spanmålen eljes expedieras till inlandet öfver Stettin. 

Kli. Införseln sjöledes uppgick år 1891 till 39,416 och år 1892 till 
12,085 ton; utförseln sjöledes var begge åren obetydlig. Från Sverige kom 
ingen införsel till stånd under året emot 4,510 ton året förut, och från Norge 
infördes endast 1,903 ton emot 6,496 ton år 1891 . Priserna för rågkli 
gingo ned från mark 6.50 till mark 4.50 och för hvetekli från mark 6'25 
till mark 4.40 pr 50 kg. 

Mjöl. Utförseln sjöledes till utlandet och vestra Tyskland har under de 
sista 4 åren gått alltmer tillbaka och uppgick den sistlidne år endast till 23,172 
ton emot 50,733 ton år 1889. Till Sverige exporterades under året 9,704 
ton eller 1,742 ton mer än året förut. Utförseln till Norge har sedan år 
1888, då den utgjorde 11,596 ton, nedgått hvarje år oeh uppgick sistlidne är 
endast till 1,241 ton. Priserna för hvetomjöl OO rörde sig mellan mark 16 
och 10'50 samt för rågmjöl OI mellan mark 16.50 och 8.50 pr 50 kg. 

Jern. Införseln sjöledes till Stettin af jern och jernvaror uppgick 1891 
till 116.929 och är 1892 till 135,744 ton, hvaraf 9,508 resp. 10,049 ton 
kommo från Sverige och 81,055 resp. 75 ,181 ton från England. Endast af 
tackjern infördes frän England 69,285 ton, från Belgien 26,377 ton och frän 
Sverige 709 ton. Af jernmalm, slagg och svafvelkis uppgick införseln sjöledes 
till 170,501 ton år 1891 och 195,937 ton år 1892. 

Det svenska jernet torde icke hafva någon framtid i Tyskland och kommer 
efter all sannolikhet införseln deraf icke att ökas. enär efterfrågan aftager år 
från år. Man har uti den tyska jernproduktionen gjort stora framsteg och 
har det tyska jernet förbättrats i den mån, att det mer och mer gör svensk 
vara öfverflödig. 

Svenskt jern kan numera på grund af de höga priserna endast användas 
till särskilda ändamål. Ungefär sju åttondedelar af importen hit användes till 
fabrikation af hästskosöm, hvartill fabrikanterna med viss förkärlek använda 
svenskt jern, ehuru schlesiskt jern äfven för detta ändamål ej lär vara mycket 
underlägset uti qvalitet. Äfven för andra speciela ändamål, för hvilka qvalite-
ten är en vigtigare faktor än priset, användes ofta det för sin godhet bekanta 
svenska jernet. En större införsel till Tyskland af svenskt jern kan endast 
komma till stånd, om det lyckas jernbruken i Sverige at t nedsätta tillverk-
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ningskostnaderna och derigenom betydligt minska prisskilnaden mellan tyskt och 
svenskt jern. 

För svenskt stängjern af genomsnittsqvalitet noterade en större härvarande 
firma under hela året 21—21.50 mark pr 100 kg. För tyskt stängjern voro 
noteringarne i Stettin följande: uti januari mark 16, i juui mark 15 '50 , i 
mars, september och december mark 1 5 ; för jernbleck i januari mark 17 '20, 
uti de öfriga månaderna mark 16—18 pr 100 kg. Genomsnittspriset på 
skotska Warrants var 1889 47 sh. 9 d., 1890 49 sh. 7 d., 1891 47 sh. 2 
d. och 1892 41 sh. 10 d. 

Aret 1892 började med ett pris af 47 sh., hvilket i januari ned»attes af 
ett syndikat i London till 43 sh. och i februari till 40 sh. Efter en steg
ring upp till 42 sh. 6 d. slutade året med ett pris af 41 sh. 8 d. 

Priset för Middlesbro tackjern varierade under årets fem första månader 
mellan 35 sh. och 38 sh. 6 d., drefs emellertid i juni genom spekulationer 
upp till 50 sh. och gick derefter åter hastigt tillbaka. Vid årets slut var 
priset 36 sh. 9 d. 

Trä. Med svenska trävaror gjordes endast få affärer här på platsen och 
gingo såsom under föregående år de partier, som hitkommo från Sverige, vidare 
till inlandet. Från Norge förekom ingen nämnvärd import. 

Exporthandeln med furu uppvisade emot föregående år en liten bättring, 
dock lemnade priserna ingen nämnvärd förtjenst. Afsättningeu till utlandet 
förblef trög, enär det starka utbjudandet af pitchpine och de jemförelsevis 
billiga priser, till hvilka furuträ kunde utbjudas frän Danzig och Meniel, här 
gjorde sitt inflytande gällande. I England var det hufvudsakligen efterfrågan 
på långa, tjocka bjelkar, hvilka dock saknades, emedan det dåliga resultatet 
under de sista åren hållit tillbaka från nya företag i denna artikel. 

Den inhemska afsättningen var lifligare i jemförelse med handeln på ut
landet. Berlin beviljade, isynnerhet pä hösten, något högre priser, dock höll 
det öfriga inlandet ej alltigenom jemna steg dermed. Försäljningarne på plat
sen voro vid den ihållande lifliga byggnadsverksamheten jemförelsevis bäst och 
hade varit lönande, om man ej måst taga så stor hänsyn till kapitalrisken. 

Fältspat och qvarts. Vid årets början funnos å lager härstädes öfver 
5,000 ton. På grund häraf stod importen uti dessa artiklar tillbaka emot 
året förut. Dessa partier, som befunno sig uti mellanhänder, utöfvade sä mycket 
större inflytande på priset för den nya tillförseln, som porslinsindustrien hade 
minskade behof, när afsättningen under året gått ej obetydligt tillbaka. 

Under år 1892 betalades för 

Cementfabriker. Affärerna gingo i början af året trögt, men blefvo seder
mera lifligare och hafva de flesta fabriker funuit tillräcklig afsättning för sina 
varor. Priserna visade emellertid fortfarande såväl i utlandet som inlandet en 
fallande tendens, och nedgingo de så lågt, att många tyska fabriker torde hafva 
arbetat med ringa eller ingen förtjenst. För Stettins fabriker försvarades af
sättningen utaf schlesiska fabriker, som, sedan utförseln till Ryssland genom 
de höga tullarne derstädes minskats, måst söka annan afsättning för sin cement. 
Då cementexporten till Ryssland äfven minskats för de andra tyska fabrikerna, 
önskas allmänt inom denna industrigren, att traktat med nämnda land snart 
måtte afslutas, på det att ifrågavarande missförhållande må ordnas. 
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Från Stettin exporterades under året 7,700 ton till Danmark, 14,200 ton 
till Ryssland och 11,600 ton till Förenta staterna. 

Sederiväsendet har under sistlidne år varit ännu mindre fruktbärande än 
under år 1 8 9 1 . Byggandet af fartyg har dock ej samtidigt aftagit i samma 
mån, enär nutida större fartyg i de flesta fall ännu hafva utsigt att bära sig, 
och byggnadskostnaderna samt kolpriserna voro låga. 

Bland de omständigheter, som ogynsamt inverkat på rederinäringen, isyn
nerhet uti Stettin, må nämnas bristen på spanmål uti ryska Östersjöhamnar, 
med hvilken transport en del af de här hemmahörande ångarne förut nästan 
hufvudsakligen sysselsatts, strejken i Durham-distriktet och den derigenom för
orsakade minskningen i kolexporten från England samt under andra halfåret 
de åtgärder, som vidtogos med anledning af kolerans uppträdande, det låga 
vattenståndet i Oder och andra floder samt slutligen det tidiga afslutandet af 
sjöfarten i inlandet. 

Colberg. Hamnen besöktes under året utaf 13 svenska fartyg, af hvilka 
de flesta ankommo från England med kol, samt 4 norska, af hvilka 3 an-
kommo från Norge med sill. Andra importartiklar än de nu nämnda voro 
spanmål, sleepers och gatsten. Endast ett svenskt fartyg intog last i Colberg, 
nämligen potatis till Klintehamn. 

Grreifswald. Till Greifswald ankommo under året endast två svenska 
segelfartyg om tillsammans 154 ton, hvilka införde tackjern och granitsten 
från Sverige. 

Rügenwalde. Under det förflutna året besöktes hamnen af 11 svenska 
och norska fartyg, nämligen 10 ångare och 1 segelfartyg. Af ångfartygen in
förde 6 aspvirke från Riga, 1 trämassa från Ähus, 1 spanmål från Königsberg 
och segelfartyget införde sill från Haugesund, hvilka samtliga fartyg sedan af-
gingo i barlast. Två ångare ankommo i barlast för att lasta pitprops på England. 

Stolpmünde. Hamnen besöktes under sistlidne år af 5 svenska och 4 
norska fartyg. 

Stralsund. Till Stralsund ankommo, med undantag af kustfartygen, 475 
fartyg, hvaraf 91 svenska och 3 norska. 

Införseln till Stralsund utgjordes af stenkol, trä och spanmål samt särskildt 
från Sverige af tjära, slipstenar och fisk. Från Stralsund utfördes hufvudsak
ligen spanmål och socker. 

Swinemünde. Utaf de ankomna ångfartygen voro 150 svenska och 5 
norska samt af segelfartygen 4 svenska. De svenska ångarne »Baltic», »Karls
hamn» och »Orvar Odd» hafva under årets lopp gjort regelbundna resor mellan 
Karlskrona och Swinemünde och uppgick resornas antal till 123 . De hitförda 
lasterna bestodo af gatsten. Dessa ångare afgingo härifrån i barlast. 

Under året påmönstrades på svenska fartyg 2 och på norska 13 man och 
från svenska fartyg afmönstrades 7 och från norska 10 man. 

Af granitsten infördes från Sverige 43,477 ton, färsk sill 55 ,000 ton, 
saltad sill 450 ton. Från Norge infördes 110 ton granitsten och 280 ton 
fältspat. Af norsk sill var det ingen direkt import under året. 

Priserna på färsk svensk sill varierade mellan 3 1 / , — 1 4 mark pr låda 
om 100 kilo och för saltad vara 14—17 mark pr tunna. 

Såsom transitogods ankommo 4,500 ton svenskt jern och 500 ton svensk 
cement, som aflastades till Newyork med tyska och danska ångfartyg. 
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Wolgast. Hamnen besöktes under året af 11 svenska och 3 norska fartyg. 
Införseln bestod i likhet med föregående är af färgträ, granitsten och sill och 
utfördes svafvelsyra och något färgträ. 

Bland de förestående förändringar, som äro af större betydelse för Stettins 
handel, sjöfart och industri, bör jag omnämna fördjupandet af farvattnet mellan 
Stettin och Swinemünde samt det förstorande af hamnområdet härstädes, som 
deraf skulle blifva en omedelbar följd. 

Det är redan bestämdt, att nämnda farvatten småningom skall fördjupas 
till 6 meter och har förslaget om ett fördjupande intill 7 meter utsigt att 
förverkligas, isynnerhet som medel beviljats till reglering af Öder och Swine, 
samt förbättring af hamnen i Swinemünde, hvilka arbeten stå i nära samman
hang dermed. 

F. L. P. Ivers. 

Calcutta. 
(Årsberättelse för 1892.) 

Intet svenskt, men 5 norska fartyg om 1,798 ton besökte distriktet. 
Handeln led svåra rubbningar genom prisfallet å silfver i jemförelse med guld 
samt fluktuationer i flere af de vigtigare artiklarne, och bankrutter drabbade 
många betydande affärshus. Under sådana förhållanden blef det äfven svårt 
för fartygen att erhålla sysselsättning och frakterna fullo högst ansenligt. 

E t t märkligt tidens tecken är det inhemska kapitalets allt större använd
ning i industriella företag, såsom bomulls- och jutespinnerier, pappersfabriker, 
kolgrufvor o. s. v. De för närvarande enligt Joiut Stock Act inregistrerade 
industriföretagen uppgå till 950 med ett samladt kapital af 265 mill. rup., 
hvaraf 44 % komma på Bengalen. 

Af handelsvaror i egentlig mening infördes sjöledes till britiska Indien 
för ett värde af bortåt 700 mill. rup. och utfördes derifrån för 1.082 mill. 

Räknadt från december 1892 upptages hamnafgift i Calcutta med 4 annas 
pr ton af fartyg, mätande 20 ton och deröfver. Denna pålaga nödvändiggjor
des för att betäcka räntorna å det lån, som upptogs för byggande af Kidder-
spore-dockorna vid Calcutta, hvilka i anläggning kostat 28 mill. rup., men 
föga motsvara trafikens kraf. 

Hemfrakter noterades i Calcutta under 1892 sålunda: 
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Löpande frakter noterades: 

Frakt till Amerika beräknas efter detta lands särskilda tonnage-tabell, an
nars, då intet särskildt stipulerats, efter härvarande handelskammares. 

Prisnoteringen i rupier för de vigtigaste artiklarne- vid exporten var: 

Bomull, fullgod, Bengal pr bazar-mound 12'12 à 20, jute, finaste märke, 
pr bal om 400 lbs 24 à 5 1 , hvete pr 100 pikul 10'14 à 16, cutch pr bazar-
mound 10'8 à 12, guttaperka Shillong pr d:o 80 à 100, Seeta ris n:r 2 pr 
d:o 4'6 à 5 '8, Ballam ris d:o d:o 3"4 à 4 '2 . 

Af importartiklar noterades: tändstickor pr gross, skandinaviska, al l tef ter 
märke, 12 /4 à 13 annas, Stockholmstjära rup. 17 à 18, d:o beck rup. 15 à 
16 pr barrel, jern, gartsherrie n:r 1 rup. 50 à 52 och ordin, märken 43 pr 
ton, belgiskt d:o 2'8 à 3 pr f. nid., Staffordshire refined 3'5 pr cwt och svenskt 
4 à 5 pr f. md., stål, tyskt, 10-4 och svenskt 11'8 pr d:o, spring- 6 pr cwt. 

Kursen har under året ytterligare gått ned och står nu vid 1 sh. 2 ' / 2 

d. pr rupie. 

S. E. Voigt. 

Innehåll: Antwerpen (sid. 417), Buenos Ayres (sid. 436), Calcutta (sid. 463), Mar
seille (sid. 429), Rom (sid. 428), S:t Thomas (sid. 456), Stettin (sid. 457). 



BERÄTTELSER OM HANDEL OCH SJÖFART. 
Utdrag ur 

årsberättelser från de Förenade rikenas konsuler m. m. 

Årg. 1893. STOCKHOLM, TRYCKT I CENTRAL-TRYCKERIET, 1893. N:o 9 . 

Lissabon den 30 juni 1893. 

(Årsberättelse för 1892.) 

De Förenade rikenas skeppsfart på distriket var följande: 

Svenska fartyg: 

Norska fartyg: 

Hvad beträffar ofvaastående antal fartyg, som i barlast afgatt från distrik
tet, måste framhållas, att flertalet deraf afgått från Lissabon till Setubal med 
barlast af salt för att derstädes komplettera lasten; fartyg, som i verkligheten 
endast under en resa i Portugal lastat salt, hafva derföre upptagits tvenne 
gånger, nämligen först i barlast och sedan i last. 

Hela antalet med last ankomna fartyg utgjorde alltså: 

Ber. om Handel o. Sjöfart. 30 
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Hela antalet med last afgångna fartyg utgjorde: 

Fraktförtjensten under 1892 belöpte sig för i svenska fartyg införda varor: 

och för utförda varor till: 

Fraktförtjensten för i norska fartyg under samma år införda laster utgjorde: 

och för utförda laster: 

De Förenade rikenas skeppsfart å Lissabons distrikt utgjorde under de 4 
senaste åren: 

Af ofvanstående redogörelse för de Förenade rikenas skeppsfart inom di
striktet under de 4 sista åren framgår, att densamma fortfarande är i afta-
gande. Orsaken härtill torde man icke uteslutande böra tillskrifva den under 
de senaste tvenne åren rådande finansiela krisen, utan äfven åtskilliga andra 
förhållanden, hvilka närmare skola framhållas i nedanstående rubrik om »handel». 

Af svenska fartygs besättningar hafva under år 1892 vid hufvudstationen 
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Handel. 

Den långvariga finansiela kris, som allt sedan juni månad 1891 hemsökt 
Portugal, samt de dåliga finansiela förhållandena i Brasilien, från hvilket land 
betydliga penningebelopp brukat inflyta, som numera nästan helt oeh hållet 
upphört, hafva i hög grad bidragit att försämra landets ekonomiska ställning. 
Dessa förhållanden hafva haft till följd, att en stagnation i handeln inträdt 
samt att landet sett sig mer och mer anvisadt till sina egna resurser, hvartill 
äfven den nya tulltaxan af den 10 maj 1892 i icke ringa grad bidragit. Im
porten till Portugal har derföre under året mycket minskats och skeppsfarten 
betydligt aftagit, isynnerhet den från de Förenade rikena, äfven till följd deraf. 
att som en större del af landets behof hemtas från England, dessa hufvudsak-
ligen införas med engelska ångfartyg. 

Såsom exempel på huru redan under första halfåret 1892, i jemförelse 
med samma tidrymd år 1891 , importen börjat aftaga, anföras här nedan några 
artiklar, hvilka till stor del importeras från de Förenade rikena: 

Härvid bör anmärkas, att den nya tulltaxan trädde i kraft först den 1 
juli 1892 och att alltså skilnaden under 2:dra halfåret bör betydligt öfverstiga 
den under det första. 

Hela importen under l:sta halfåret 1892 var 24 millioner kronor mindre 
än under samma tid 1 8 9 1 . 

Ehuru Portugal svårt lidit under trycket af sina dåliga finansiela förhål
landen, har dock exporten under året varit ovanligt liflig, så att densammas 
värde ungefärligen motsvarar värdet af importen, ett förhållande som på många 
år ej egt rum. Så till exempel uppgick portvins-exporten till 114,650 fat 
(61,223,100 liter) eller 25,090 fat (13,398,060 liter) mer än under år 1 8 9 1 ; 
detta är den största vinexporten under de sista 50 åren. 

Under året anlöptes Lissabons hamn af 2,325 fartyg, eller 116 fartyg 
mindre än år 1 8 9 1 ; af dessa voro 1,761 ångfartyg (778 engelska, 380 tyska. 
209 franska, 128 portugisiska, 127 norska, 28 svenska m. m.). 

Skeppsfarten har sålunda hufvudsakligen utgjorts af ängfartyg, hvarföre 
ock en större del af de svenska och norska segelfartyg, som under föregående 
år besökt landets hamnar, blifvit allt mer och mer utträngda af främmande 
ångfartyg. 

Som några statistiska uppgifter för år 1891 ännu icke äro tillgängliga, 
ännu mindre några sådana för år 1892, är det generalkonsulatet helt och hålle; 
omöjligt att, såsom man önskade, göra en detaljerad jemförelse mellan 1892 
års handel och föregående års, och har det af samma orsak mött svårigheter 
att kunna afsluta denna årsberättelse. Agiot på pund sterl. varierade under 
år 1892 mellan 22 och 23 %. 

Trävaror. Under år 1892 var införseln af svenskt och norskt timmer 
betydligt mindre än år 1891 . 

I årsberättelsen för år 1891 omnämndes, att importen af timmer hade 
varit vida mindre än året förut, som redan i sig sjelft var ett dåligt år. 
Denna årliga minskning kan man tillskrifva dels andra länders konkurrens, dels 
höjda tullsatser å trävaror. 
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Norra Portugal förser landet med ektimmer, som allt mer och mer börjar 
ersätta det svenska furuvirket, och vid husbyggnader föredrager man nu all
mänt att använda det röda furuvirket från Florida-golfen. 

Den nya tulltaxan har helt och hållet utestängt införseln af hyflade brä
der och alla slags bearbetade trävaror. Tullsatsen på hyflade bräder utgör 
10,500 reis eller 42 kronor pr kub.-meter. 

Priserna under år 1892 hafva varit desamma som under det föregående 
året, eller approximativt följande: 

Jern och stål. Ehuru den förra tullsatsen »ad valorem» i den nya tull
taxan ändrats till ett visst belopp pr kilo och alltså till förmån för det svenska 
jernet, så har dock under året icke någon större införsel af svenskt jern och 
stål egt rum. 

Det billigare engelska jernet, som med ångfartyg för mycket billigare 
frakter och i mån af behof kan på kort tid erhållas från England, är en allt 
för stor konkurrent till det svenska jernet, för att ändringen i den nya tull
taxan skulle kunna utöfva något större inflytande på importen af denna artikel 
från de Förenade rikena. 

Trämassa. Som en naturlig följd af den förhöjda tullsatsen på papper 
var att emotse en stegrad utveckling af papperstillverkningen i Portugal och 
härmed en ökad afsättning af svensk och norsk trämassa; men som den nya 
tulltaxan först den 1 juli 1892 trädde i kraft, då flera af de större pappers-
fabrikerna under det första halfåret upphört med sin tillverkning, samt måna
der förgingo under det andra halfåret för att åter sätta dem i verksamhet, 
kunde naturligtvis någon större afsättning af trämassa under året icke ega rum. 
Under första halfåret 1891 importerades 593,626 kilo trämassa från alla län
der tillsammans, mot 423,557 kilo under samma tid 1892. Först år 1893 
torde kunna utvisa en stegring i afsättningen å denna artikel. 

Tändstickor. Ehuru det från regeringens sida föreslagna monopol på 
tändstickor i verkligheten icke kommit till stånd, har dock all införsel af denna 
vara upphört till följd af den dryga tullsatsen af 1,200 reis pr kilo. 

Is. Importen från Norge af denna artikel under år 1892 var lika med 
de föregående årens, oaktadt tullsatsen höjts från 169 reis till 1,000 reis 
pr ton. 

Landets behof fylles till största delen af inhemska fabriker för tillverk
ning af konstgjord is. 

Salt. Den goda skörden, som man under förlidet år väntat sig, utföll 
dock ovanligt ogynsam. Det låga saltpriset, som i Setubal noterades i slutet 
på år 1 8 9 1 , eller 1,200 reis pr moj af 792 liter, fritt långs sidan af far
tyget, höll sig under hela året 1892, och antagligen kommer detta pris att 
gälla för 1893 . I Lissabon var priset på salt äfvenledes detsamma som i 
slutet på föregående ár, eller omkring 50 reis lägre än i Setubal. Saltexpor
ten från Setubal var under året något mindre än år 1 8 9 1 , eller 104 ,261 moj 
mot 122 ,849 moj år 1 8 9 1 . 

Till Sverige exporterades från Setubal omkring 48,000 moj salt och till 
Norge omkring 30 ,000 moj. 
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Från Lissabon exporterades med svenska oeh norska fartyg till Sverige 
omkring 3,400 moj och till Norge omkring 5,700 moj; dock bör bemärkas, 
att en del fartyg afgått från Lissabon med barlast af salt till Setubal, hvarest 
de kompletterat lasten. 

Den direkta utförseln af salt från Lissabon till de Förenade rikena har 
alltså under året betydligt stigit i jemförelse med år 1891 , då den till Sverige 
var endast omkring 900 moj och till Norge 2,000 moj. Totalutförseln till 
alla länder utgjorde under l:sta halfáret 91,659 ton mot 88,145 ton under 
samma tid 1891 . 

Vin. 1892 års vinskörd var i jemförelse med de senaste årens ganska 
god, oaktadt phylloxeran fortfarande härjar i landet. De från regeringens 
sida gjorda ansträngningarna för att åter höja vinodlingen komma att med hvarje 
år allt mer och mer föröka vinproduktionen. Vinexporten under året var 
ovanligt liflig, isynnerhet från Oporto, frän hvilken plats icke allenast exporte
rades det kända gamla portvinet, utan äfven i ganska stora qvantiteter de 
lättare röda vinerna från norra Portugal, hvarföre ock exporten uppgick till 
den ganska ansenliga qvantiteten af 61,223 hektoliter. Äfven från Madeira 
beräknar man att exporten under året varit något större än år 1891 . Under 
första halfåret 1892 utfördes från Madeira 125,800 dekaliter mot 124,000 
dekaliter år 1891 . 

Exporten af portugisiska viner till de Förenade rikena har under året 
hufvudsakligen utgjorts af portvin. 

Kork. Produktionen af kork är fortfarande i aftagande till följd af den 
sjukdom hos korkeken, som allt mer och mer griper omkring sig; dock har 
exporten af denna artikel obetydligt minskats, så att under l:sta halfáret 1892 
utgjorde totalbeloppet 13,749,726 kilo mot 13,797,590 kilo under samma 
tid 1891 . 

Deremot var exporten till Sverige och Norge under året betydligt större 
än under år 1891 . Allenast från Lissabon exporterades med svenska och nor
ska fartyg omkring 740 ton kork mot 447 ton år 1891 . 

Priserna hafva under året betydligt stigit, så att vid slutet af år 1892 
noterades följande priser: 

C. G. 

A. B. 

Frakter. 

Frakterna under året hafva varit särdeles låga, såsom framgår af nedan
stående noteringar: 

Salt från Lissabon till 



470 

Kork från Lissabon till 

Lök från Lissabon till 

Salt från Setubal till 

Under år 1892 har inom distriktet icke någon epidemisk sjukdom före
kommit. 

Generalkonsulatets adress är fortfarande Campo das Sebolas 43 , och kon
toret har hållits öppet alla helgfria dagar från kl. 9 f. m. till 3 e. m. 

A. Cronhielm. 

Tanger. 
(Årsberättelse för 1892.) 

Till distriktet ankommo 2 svenska fartyg om 464 ton, det eua med trä
last från Hernösand till Tanger, det andra i barlast från Gibraltar. Det ena 
afgick med last af bönor till Portugal, det andra i barlast. 33 norska fartyg 
om 6,154 ton besökte distriktet. Bruttofrakten uppgick för de svenska far
tygen till 7,547 kr. och för de norska till 112,814 kr. Den direkta inför
seln från Sverige, hufvudsakligen jern och trä, kan i värde anslås till 150,000 
kronor. 

Tattenbach. 
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Alger den 28 juni 1893. 

(Årsberättelse för 1892.) 

De Förenade rikenas skeppsfart på distriktet var följande: 

Svenska fartyg: 

Norska fartyg: 

Till hamnar i distriket, hvarest vice-konsuler ej finnas anstälde, hafva an-
ländt följande 

Svenska fartyg: 

Norska fartyg: 

och utgör således hela antalet och drägtigheten af de Förenade rikenas fartyg, 
som år 1892 besökt distriktet, 120 om tillsammans 72,890 ton. 

Aret förut uppgick deremot antalet och drägtigheten till resp. 158 och 
101,118. 

Af dessa uppgifter framgår, att 1892 års skeppsfart med 38 fartyg om 
28,228 ton understiger fjolårets, eller en minskning till tontalet af omkring 
28 %. 

Denna minskning faller nästan uteslutande på den norska skeppsfarten, 
enär den svenska, som ár 1891 utgjorde 51 fartyg om 36,187 ton, under år 
1892 deremot uppvisade 59 fartyg om 35,315 ton, eller en tillökning till an
talet af 8 fartyg och en minskning i tontalet af 872 ton eller 2'4 %. 

Antalet norska fartyg belöpte sig år 1891 till 107 om 64,931 ton, hvar-
emot under 1892 ankommo blott 61 om 37.574 ton, hvilket sålunda visar en 
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minskning till antalet af 46 fartyg och till tontalet med 27,357 ton eller om
kring 42 %. 

Jemföres åter de Förenade rikenas skeppsfart med afsecnde på afgångs-
orten, framgår att under 1892 afgingo till detta distrikt från 

hvaremot uppgifterna för år 1891 äro följande: 

Fördelade på de olika stationerna ankommo 

Af de svenska fartygen ankommo med last 35 ång- och 3 segelfartyg. 5 
af ångfartygen hitförde last af trä från Sverige. De öfriga ångfartygen gingo 
i månadsbefraktning mestadels till nordfranska hamnar. De trenne segelfartygen 
voro lastade med trä från Sverige. 

Utfrakter erhöllo 44 ång- och 1 segelfartyg. 1 ångfartyg afgick med 
korkbark till Sverige; af de öfriga afgingo en del med styckegods till nord
franska hamnar; ett ångf. »Vesta» gjorde under flere månader reguliera resor 
i en af våra fartyg hittills ej här nere använd fraktfart, nämligen den algeri-
anska kreaturstransporten. Först trafikerades limen Oran—Marseille samt senare 
på sommaren Alger—Marseille. 

Utfrakter erhöllo 3 ångfartyg till England med alfa, korn och mineralier. 
De öfriga 32 afgingo med vin och styckegods till franska hamnar. Af segel
fartygen erhöllo 2 utfrakter med crin végétal, det ena till Nordamerika, det 
andra till England. 

Träfrakterna till Alger från Hernösand, Sundsvall och Söderhamn voro i 
början af året uppe till 67 francs pr standard, men sänkte sig under somma
ren till 58 francs. 

Isfrakterna från Kristiania voro för segelfartyg frcs 18 '60 pr ton och för 
ångfartyg 24"60 à 26 '50 pr ton. 
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Vinfrakterna Alger—Bordeaux höllo sig i början af säsongen, d. v. s. sep
tember månad, til] 15 à 16 francs pr ton, men nedgingo snart så lågt som 
till 12'50 à 12 francs pr ton. 

Från norska fartyg afmönstrades 4 man och från svenska fartyg 4 ; 2 pá-
mönstringar gjordes å norskt fartyg. 

Under året har ingen rymning anmälts å generalkonsulatet. 

Skeppsfarten på Algeriet var följande: 

Bland de utländska fartygen intogo de engelska första rummet, derefter 
de spanska och i tredje rummet fortfarande de svensk-norska. 

Bland de artiklar, som till Algeriet infördes, må nämnas: 

Från Algeriet utfördes förnämligast följande varor under 

Statistiken öfver det officiella värdet af de exporterade och importerade 
varorna har ännu ej blifvit offentliggjord för år 1892. 

Af de importerade varor, som bidrogo till denna tillökning, äro att märka 
kaffe, tobak, trä, stenkol, alkohol, bomullsväfnader och kolonialvaror. 

De varor, hvarutaf konstaterades en mindre export, voro isynnerhet ull, 
spanmål, torkade grönsaker, alfa och mineralier. 
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Hela trävaruinförseln till Algeriet var 1892 enligt tullens uppgift följande: 

Med de Förenade rikenas fartyg infördes trävaror direkt 

från Sverige 

från Norge 

Af tullverkets statistik framgår endast hvad som direkt blifvit infördt 
från de Förenade rikena. 

Frän Sverige infördes således 3,805 kg. jern, 161,937 kg. hyflade golf-
bräder, 21 liter likörer. 

Från Norge infördes likaledes 2,350,000 kg. is, 225,300 kg. hyflade 
golfbräder, 15 kg. ost, 44 kg. smör, 6,600 kg. bröd, 93 liter öl, 42,537 kg. 
tunnband, 177,167 kg. ribbor, 15,062 kg. stänger. 
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Enligt samma uppgifter utgjorde Algeriets export till Sverige 250 kg. 
olivolja, 352,440 kg. korkbark, 500 kg. alfa, 25,000 kg. crin végétal, 500 kg. 
oranger, 3,500 liter vin; 

samt till Norge 735 liter alkokol och 6,700 liter vin. 

Året 1892 har för Algeriet i dess helhet varit föga lyckosamt. Vinplan
teringarna härjades af gräshopporna och siroccon. För att bekämpa de förra 
har man emellertid nu funnit medel att i någon mån förhindra deras framfart; 
deremot orsakade siroccovindarne under augusti månad stor skada både på vin-
och sädesskörden. 

Utförseln af johannisbröd tog under året stor utsträckning, och ensamt 
från Bougie exporterades deraf öfver 20,000 ton till norra Europa, England i 
synnerhet. 

Koloniseringsarbetet har under året endast bestått i att utvidga gamla 
centra. Staten eger ännu mer än 250,000 hektarer, hvarutaf 80,000 odlings
bar jord. 

För anställande af försök med alla slags växter att införas i Algeriet har 
regeringen inrättat en s. k. »Service botanique» (direktör d:r Trabut), som mot
tager försändningar af frön och plantor och derined anställer rön. 

I Paris har man etablerat ett handelsmuseum uteslutande för Algeripro-
dukter. Man erhåller der prof och priser samt alla nödiga upplysningar. 

Hamnarbeten hafva utförts i Alger, Arzew, Philippeville och Böne, och 
det är fråga om att snarast utvidga Algers hamn och kajer, otillräckliga för 
den ständigt tilltagande sjöfarten, detta i samband med utvidgande af staden 
genom redan beslutad rasering af fortifikationsmurarne. Vidtomfattande hus
byggnader bli deraf följden och större afsättning för nordiskt trä. 

Man fortsätter i Alger gatläggningen med vårt trä och ämnar börja der-
med äfven i Oran, sedan försöken lemnat tillfredsställande resultat. 

Alger som kolstation blir mer och mer anlitad och man har vidtagit åt
gärder till snabb expedition äfven nattetid på tull- och sundhetshus. 

Generalkonsulatet har naturligtvis äfven tillmötesgått våra kaptener genom 
utlemnande af bref och visering af sundhetspass på hvilka tider som helst. 

Utgifterna vid anlöpande af Algers hamn endast för att kola och provian
tera äro: 

dessutom visering af sundhetspass å konsulatet, om nödigt. 

Medelpriset på stenkol har under året varit ungefär 22 frcs 50 centimes. 

T u n i s i e n . 

Antalet af alla nationers fartyg, som besökte Tunisien under aret. uppgick, 
inberäknadt kustfart, till 
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Till de olika hamnarna i Tunisien anlände af de Förenade rikenas fartyg: 

hvarutaf 12 ångfartyg om tillsammans 7,632 ton och 4 segelfartyg om sam-
manlagdt 1,161 ton. 

Hela Tunisiens import var: 

Exporten: 

Frän de Förenade rikena importerades till Tunisien 1892 5,002 ton di
verse varor, men exporterades deremot till Sverige och Norge endast 300 ton. 

Generalkonsulatet bör icke underlåta fasta våra exportörers uppmärksamhet 
på Tunisiens framåtskridande och tillfällen till afsättning derstädes af andra 
artiklar än trä, medan ännu införseltullarne icke lägga hinder derför, såsom i 
Algeriet. 

Vårt snickeri har haft god efterfrågan och den svenska fabrik, som in
rättat filial i Tunis, har rönt sådan framgång, att den måste utvidga affären 
med upplag i andra närgränsande städer. 

Den norska trävaruaffären i Sfax lemnar äfven lyckligt resultat. 
Det är glädjande konstatera, att våra industriidkare börja göra sig mödan 

att sjelfva resa och tillse hvad som är att göra. Med brefvexling och agenter 
kan man omöjligt ernå tillfredsställande resultat. 

De allmänna arbetena i Tunisien hafva senast förnämligast utgjorts af 
hamnbyggnader. Tunis' hamn med kanal från Gloulette är nu färdig och inom 
kort skola arbetena vara fullbordade i Bizerte, Sousse och Sfax. 

Hamnafgifterna i Tunisien äro numera följande: 

Allmänna : 

Fyrafgift: 9 centimes pr ton t. o. m. 500 ton för hvarje fartyg, ankom
mande från utländsk ort. 

Sundhetsafgift: 9 centimes pr ton t. o. m. 500 ton. 

Obs.! Fartyg, anlöpande nödfallsvis, betala endast halfva afgiften, om de 
proviantera. 

Kajafgift: 30 centimes pr ton och pr dag i alla Tunisiens hamnar utom 
Goulette och Sfax. 
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Speciella: 

För Goulette: 

Vattenafgift: 30 centimes pr man intill 16 för hvarje fartyg. 
Kanalafgift: 30 centimes pr ton för fartyg, som begagna kanalen. 

För Sfax: 

Kanalafgift: 30 centimes pr ton för fartyg, kommande frän utrikes ort, 
men hälften för de från en tunisisk hamn. 

Helsotillständet under året har varit godt. 

J. A. Nordström. 

Shanghai den 15 juni 1893. 

(Årsberä t t e l se för 1892.) 

Distriktet besögtes af 79 norske Fartöier med en samlet Drægtighed af 
52,625 Ton. Svenske Fartöier er fremdeles usynlige herude. De fleste Damp-
skibe var under maanedlig Befragtning; nogle var i Kultraden og havde Doll. 
1.10 à 1.20 pr Ton for Kul fra Nagasaki til Shanghai. 

Fragterne har været meget lave; Gjennemsnitsfragten til London med Post-
baadene og de regulære Linier har været omtrent 40 Sh. pr Ton; for »out
siders» 5 Sh. mindre. Fragterne fra Newyork med Petroleum har faldet saa 
overraskende, at en Mængde Dampere nu er engageret i Olietraden: tidligere 
besörgede for en stor Del amerikanske og britiske Seilskibe denne lönnende 
Fart , men nu er Fragten kun Halvdelen hvad den var i 1891, idet der be-
fragtes Dampere fra 23 til 25 Gold Cents pr Kasse. Et norsk Seilskib, »Si
gurd», paa 1,512 Ton bragte en Ladning Petroleum fra Newyork og havde i 
Fragt Doll. 3,600. 

Fyrstikker importeredes t i l : 
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(Den bedste Qvalitet japanesiske Fyrstikker sælges 
i Detail i Swatow for 40 til 50 Cash pr Pakke 
af 10 Æsker. 1,070 Cash er lig 1 Doll.) 

Af ovenanförte Tabel fremgaar, at de japanesiske Fyrstikker for en stor 
Del har erobret Markedet, hvad Sikkerkeds-Fyrstikker betræffer. Kineserne 
begynder selv at anlægge Fyrstikfabrikker långt inde i Landet. I Chunking, 
i Provinsen Szechuan, er der to Fabrikker, som Taotai en dersteds ifölge Pro
klamation har givet Monopol paa Salg af alle Sorter Fyrstikker. De tvende 
Fabrikker, som tilsammen danner en »Guild» eller Förening under Navn af 
Liang Ch ang Companie, beregner ti Procent i Commission for Salg af Fyr
stikker fra Udhavnene — dette for at beskytte den indenlandske Industri. 

Derimod har der hele Aaret igjennem været god Efterspörgsel efter Fos-
forstikker (Svovlstikker), især er Malmö-Fabrikatet godt likt, som fandt villige 
Kjöbere til Tis 14'50 og 14"7 5 pr Kiste. 

Af Jern og Staal införtes 

Der har været lidet Salg for svensk Jern i Shanghai af den Grund, der 
er ingen der specielt anbefaler Våren, men dersom Exportföreningen havde en 
svensk Representant herude, som udelukkende kunde offre sin Tid for Salget 
af svenske Produkter, kunde der oparbeides en Forretning. Det mest kjendte 
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Jernmærke er S. Gr., hvoraf der sælges över 300 Ton aarligen; af andre 
Mærker er der solgt över 200 Ton. Et gångbart Sortiment er 

25 Ton à 1 6 8 Piculs; for Öieblikket (Juni 1893) er Prisen herfor 
Taels 3. 

Af Preserver er rögede norske SardiDer en indfört Vare; ligesaa nedlagt 
Sild. Forbruget er dog udelukkende blandt Europæerne. 

Ost og Smör blev importeret til en Værdi af 51,194 Tls. Det er mest 
fransk Smör der sælges for prima Vare, men som smager som daarlig Margarin. 

Cement, baade engelsk, amerikansk og japanesisk, blev der indfört til en 
Værdi af 106,869 Tis. 

Cigarretter. Dette er en Artikel, bvoraf Importen stadig stiger, da Kine-
serne nu engang bar faaet Smag for denne Form af Tobak. Det er mest 
billige amerikanske Cigarretter der röges, og de amerikanske Tobaksfabrikanter 
driver en uhört Reklame tor deres Varer, der indförtes for en Værdi af 
40,728 Taels. Norske Cigarretter er netop kommen i Handelen baade med 
amerikansk og tyrkisk Tobak, men Udstyret kan ikke maale sig endnu med du 
udenlandske Fabrikata, og det bör lægges Mærke til, at Emballeringen og For-
pakningen er noget som Kineserne sætter Pris paa. 

Condenseret Melk er ogsaa en Vare, hvoraf Forbruget stiger. Kineserne 
begynder at tro, at baade condenseret Melk og norsk Tran er en Sort Livs
elixir. Af Melk solgtes 26,137 Dusin til en Værdi af Tls 36,060. 

Bellit. Af dette Sprængstof importeredes som Forsög en halv Ton. 
Hvad Sverige har tabt paa Fyrätikker kan muligens indhentes paa det 

electro-tekniske Omraade, i det det nemlig har vist sig, at de svenske elektri-
ske Lamper er billigere og bedre end andre udenlandske Fabrikata; der er 
solgt en 3,000 Lamper her og i Japan. 

Telegraf- og Telefontraad fra Lesjöfors Bolag er der som en Begyudelsc 
givet en mindre Bestilling. Svenske Telefoner er ogsaa begyndt at indföres. 
og efter hvad som er bragt i Erfaring läder til at kunne blive en större Ar
tikel i dette uhyre Land, hvor all Vestens Kultur saa synligt langsomt baner 
Vei. Endnu er Telefonen blöt et Legetöi hos nogle höie kinesiske Embeds-
mænd og rige Kjöbmænd, men der er Tale om at Wusung, en Signalstation 
12 engelske Mil herfra, vil blive sat i Förbindelse med Shanghai pr Telefon. 
Endnu vigtigere vilde det være, om man kunde bevæge Kineserne til at for-
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binde Shanghai med to store Byer her i Naerheden — Soochow og Hankow 
— som i Kinesernes Öine er fine og rige Steder og begge er Hovedpladser 
for Silkeindustrien. Forhaabentlig läder Exportföreningen nu ikke længe vente 
paa sig, for den har en Agent herude, som udelukkende kan offre sig for at 
indarbeide den svenske Industri i Kina. 

Firmaet Schiller & Co. har undergaaet en Förändring, idet Hr E. G. 
Schiller er traadt ud af Firmaet; ene Indehaver af samme er nu Hr Gustaf 
Oberg. 

Oversigt. 
1892 har ikke været et godt Aar for Shanghai, en Mængde Folk har 

tabt store Pengebelöb; men det er ingenlunde som Fölge af daarlige Forret-
ninger, hverken i Import- eller Exporthandelen i Almindelighed. Det er paa 
Aktier i Gruber Pengene er tabt. De gode Dage i Kina er længst förbi; saa-
kaldte fyrstelige Kjöbmandshuse existerer ikke længere, da Kjöbmændene gjorde 
en stor Formue paa en kort Tid — nu maa de nöie sig med en liden For
tjeneste. Denne Förändring har Tydskerne for en Del tilveiebragt, ligesaa de 
nye Huse af forskjellig Nationalitet, som hvert Aar etablerer sig, hvorved 
Konkurrensen tiltager, og som alle nu driver mere eller mindre Commissions-
aflærer med Kineserne. Tydske Varer fortrænger engelske mere og mere aar-
ligen; den tydske Industri er jo billigere end den engelske, dog er Qvaliteten 
ringere; og de tydske Handelshuse arbeider alle med en mindre Fortjeneste. 
Det kan de ogsaa gjöre, da de betaler sit Kontorpersonale knappere — Lön-
ningerne er altid större i de engelske og amerikanske Huse. Tydskerne stu-
derer långt mere i Detaillen de Varer, for hvilke der er Afsætning i Kina, 
og retter sig ganske nöiagtigen efter Kinesernes Önsker, hvad de foreskriver 
med Hensyn til Qvalitet, Monster, Farve, Forpakning, Antal og Maal af hver 
Artikel, og hvad der vel mest har bidraget til de overordentlig store Frem-
skridt Tydskerne og den tydske Handel og Industri har giort i Kina, er mu-
ligens den at de har adopteret den kinesiske Kjöbmands Motto: »small profits, 
quick returns/-» Det er mig gjentagende fortalt, at de tydske Huse arbeider 
uden Fortjeneste paa enkelte Artikler — ja endog med Tab. Det er ikke 
godt at vide i hvor Udstrækning dette er korrekt; saa meget er sikkert, de 
nöier sig alle med liden Fortjeneste. 

Missionærer. Her er över 120 svenske og norske Missionærer af begge 
Kjön i Kina; störste Parten er Svenskere, hvoraf de fleste heldigvis bliver un-
derholdt af Foreninger i Amerika. Saaledes har »International Missionary Alli-
ance» i Newyork alene iaar sendt ud 45 svenske Missionærer. Denne Förening 
har paataget sig at sende Missionærer »en masse» ud til Kina, og da Föreningen 
ikke kunde erholde saa billigt Materiale i De forenede Stater som i Sverige, 
sendte Selskabet en Agent til Stockholm (Pastor F. Franson, Kungsgatan 40), som 
i en Far t fik mönstret den förste Kontingent mod en billig Betaling, omtrent 
850 Kröner for hvert Individ i aarlig Lön og frie Reise ud og hjeru. Alle 
disse er Tjenestefolk uden nogen theologisk Dannelse; enkelte synger og spiller 
lidt paa Gitar, som ikke Kineserne sætter ringeste Pris paa. 

De fleste af vore Missionærer er stationerede i Provinserne Shansi og 
Shensi, hvor Befolkningen heldigvis til Dato har været meget fredelig; der er 
ogsaa större svenske og norske Missionsanstalter i Wuchang, ligeoverfor Hankow. 

Carl Bock. 
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Nürnberg den 26 juli 1893. 

(Årsberättelse för 1892.) 

Det förgångna året kan i allmänhet betecknas som icke gynsanit för han
deln och industrien. De iakttagelser och rön, som gjorts under årets lopp af 
vår handelskammare, motsvaras af de ingångna berättelserna från enskilda han
dels- och industribranscher, hvilka icke förmäla någon förbättring i affärsläget, 
utan snarare konstatera ett vidare tillbakagående. Åtskilliga orsaker härför 
kunna anföras; om man frånser det förlamande inflytande, som kolerans upp
trädande förorsakade i flere affärsgrenar, så äro just de många utländska sta
ternas införseltullar de svåraste hindren, som möta den tyska industrien, hvil-
ken i utlandet söker göra afsättning. 

Amerika, Frankrike och Ryssland äro hufvudsakligen de stater, som oer-
hördt försvåra införseln af tyska produkter och fabrikat, under det att å andra 
sidan de lyckligtvis afslutade handelstraktaterna med andra länder, isynnerhet 
med Österrike-Ungern, naturligtvis icke med ett slag kunna åstadkomma en 
förändring till det bättre, utan blott efter hand låta de hysta förväntningarna 
gå i fullbordan. 

Fabrikationen af blyertspennor. I blyertspennmarknadens läge har icke 
någon förbättring inträdt under året; priserna för billiga sorter hafva delvis 
gått så tillbaka, att enskilda fabriker måst inskränka produktionen. Många 
firmor torde hafva fått nöja sig med att räntan å driftkapitalet uppnåtts ge
nom vinstutdelningens facit. Orsakerna till denna återgång äro enkla. Fram
för allt öfversvämmas nu den tyska marknaden af det österrikiska fabrikatet 
med billiga pennor, så att stora ansträngningar fordras för att kunna hålla 
fältet. Åt exporten till Spanien och Portugal har den fallande valutan der-
städes gifvit en väldig stöt; i Ryssland arbetar den inhemska industrien sig 
kraftigt upp i skydd af höga tullar, och tyska pennor kunna blott hålla sig på 
marknaden genom uppoffringar i priset. England öfverhopas på ett sådant sätt 
af det amerikanska fabrikatet, att det ej kan blifva tal om en afsättning af 
Nürnbergervara. Till iuk 1'7 5 pr gross franeo England kan man köpa ameri
kanska cederträpennor i brukbar vara, och den tyska industrien är derföre hän
visad till medel- och finare sorter samt inskränkt i exporten. 

Jernhandeln kan tyvärr ej anföras såsom tillfredsställande. I jembredd 
med den afslappade byggnadslusten, som allt mer gör sig märkbar, har äfven 
behofvet af alla slags konstruktionsjern och byggnadsartiklar väsentligt aftagit. 

Oaktadt lifliga bemödanden gjordes af de förenade jernverken att höja de 
sjunkna jernpriserna något, för att bringa mera lif i affären, måste dessa för
sök betraktas som misslyckade, ty priserna hafva i följd af öfverproduktionen 
och det obetydliga behofvet gent emot densamma gått ytterligare tillbaka. 

För trähandeln var året i allmänhet icke vinstgifvande; förminskad om
sättning i följd af den svaga byggnadsverksamheten jemte den amerikanska tull -
bilien förorsakade en återgång i priset, och uppnåddes derigenom ringa förtjenst. 

Humlehandeln. Affärens förlopp under åren 1891—92 och 1892—93 
uppvisade i likhet med nästföregående åren skarpa kontraster. Säsongen 1891 

Ber. om Handel o. Sjöfart. 31 
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— 9 2 , hvara skörd man hade öfverskattat, slutade med en prisstegring af 50 
till 60 mark, under det att förflutna affärsåret 1 8 9 2 — 9 3 framkallade illusio
ner i motsatt riktning, så att noteringarna nära säsongens slut voro 40 till 50 
mark lägre än vid dess början i september. De mångfaldiga vexlingar, för 
hvilka humleplantan utsattes ända tills inbergningen börjar, tillika med det osäkra 
i fastställandet af skörderesultaten, göra att man först efter säsongens förlopp 
erhåller en klar bild öfver orsaken till de olika företeelserna. 

Plantans utveckling var, oaktadt det varma vädret, mycket oregelbunden 
och den utomordentligt torra och heta väderleken i augusti gaf anledning till 
lifliga farhågor. I enskilda distrikt uppträdde också s. k. »Kupferbrand» och 
anstälde isynnerhet i Baden temligen stora förhärjningar. Den derigenom i 
allmänhet förorsakade skadan skildrades af producenterna värre än den verk
ligen var, och från alla sidor utbreddes rykten att en missväxt stode att för
vänta. 

Under intrycket af dessa meddelanden började enskilda större hus att 
göra sina inköp med sådan hast, att vara, som man i de första dagarne af plock
ningen betalade med 120 mark, inom kort uppdrefs till 180 à 200 mark. 
En stor del af handeln rycktes med af denna rörelse i september månads bör
jan i den tron, att konsumen och exporten skulle ingripa med för denna tid 
rätt omfattande inköp. 

Samma förhållande visade sig i de böhmiska distrikten, hvarest konsumen
terna, uteslutande österrikiska och böhmiska bryggerier, snart uppträdde som 
köpare. G-ent emot dessa upprörda marknader förhöll sig tyska bryggareverlden 
mestadels afböjande och reserverad oeh kunde göra detta, då den förfogade 
öfver icke obetydliga förråd af 1891 års konserverade vara. 

Äfven England, som uppnådde en medelskörd, intog en afvaktande ställ
ning och räknade på en stark import från Amerika, som afkastat en god skörd. 

Trots detta kunde priserna å härvarande plats hålla sig till slutet af 
september på en höjd, som ej stod i förhållande till de utländska marknader
nas noteringar och som ej tillät en större export åt något håll. Under infly
tandet af dessa fakta nådde stegringen sin höjdpunkt vid september månads 
slut och priserna gingo från denna tid långsamt, men beständigt tillbaka. 

Mycket hämmande för den inhemska handeln verkade kolerans uppträdande 
i Nordtyskland, och äfven för exporten till England och de nordiska rikena 
var densamma till stor nackdel, då man derstädes ej utan grund befarade sjuk
domens insläppande förmedelst emballaget. 

Omsättningen å Nürnberger-marknaden var från september 1892 till april 
1893 105,600 balar. Exporten af humle till de Förenade rikena från de 
tyska distrikten utgjorde under samma period: till Sverige 5,422 centner, till 
Norge 2,038 centner. 

Maskinbyggnad. (Utdrag af Maschinenbau-Actien-Gesellschafts berättelse). 
Arets verksamhet i denna bransch uppvisar föga förändring mot år 1 8 9 1 . I 
hvarje fall är affären sedan 1890 i beständigt tillbakagående, om änskönt ej 
så stort under sista årgången. Omsättningen höll sig temligen lik. Nya be
ställningar för kommande året ingingo deremot mycket sparsamt, så att fabri
ken, soin hittills sysselsatt omkring 3,500 arbetare, snart måste afskeda ett 
flertal, om ej konjunkturerna förbättras. Af de hufvudsakligaste råmaterialierna, 
såsom jern, stål och trä, hafva de sistnämnda hållit sig i priset — tränoterin
gen delvis stigit —, men priserna för jernet deremot betydligt gått tillbaka. 
Priserna för färdiga tillverkningar voro betydligt lägre än fjolårets, delvis 
nästan förlustbringande. Med hänsyn till jernvägsvagnar, den vigtigaste fabri-
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kationsgrenen, är en konkurrens utöfver Bayerns gränser nästan omöjliggjord 
på grund af de höga banfrakterna samt skyddstullarne i Österrike, Kyssland 
och Italien. 

Nürnbergs leksaks- och kortvaruexport. Tyvärr hafva de hysta förhopp
ningarna om ett kraftigt återupplifvande af denna industri ej heller detta år 
förverkligats. Fabrikanterna klaga alltjemt öfver de tryckta försäljningsprisen, 
och ehuru afsättningen i många fall forblef densamma, så minskades likväl 
vinsten mer oeh mer, då försäljningspriserna knappast öfverstego tillverknings
kostnaderna. Hvad som likväl mest är till hinder för en liflig export, äro de 
främmande staternas höga tullar å dessa artiklar, oeh med Sverige har förhin-
delsen tyvärr redan lidit afbrott genom de sist i kraft trädda tullstegringarna. 

Intet år har den bayerska ölproduktionen varit så stor som år 1892. De 
bayerska bryggerierna, till antalet 6,646, förbrukade 6.797,186 hektoliter malt, 
hvaraf 15,096,702 hektoliter öl bryggdes. Exporten belöpte sig på 2,291.275 
hl., importen 49,828 hl. Antalet bryggerier har sedan fjolåret minskats med 
240, deremot har maltförbrukningen och öltillverkningen ökats med mer än 
5 %. Maltskatten inbragte under året 38,372,318 riksmark. 

Konsulatet, adress Marienplatz 11, hålles öppet alla helgfria dagar från 
kl. 8 till 12 och 2 till 6. 

Bernhard Lang. 

Guatemala. 

(Årsberättelse för 1892.) 

Intet vare sig svenskt eller norskt fartyg besökte distriktet. 
Den totala införseln hade ett värde af öfver 6 mill. pesos. utförseln upp

gick till nära 15 mill. pesos. hvaraf kaffe representerade ett värde af 13 3 / 4 

mill. för utskeppade 492.000 qvintaler. Socker, tobak och andra produkter 
erbjödo intet från vanliga år afvikande. 

På grund af de många förfrågningar, som i kaffe-affärer ingå till konsula
tet från svenska oeh norska hus, har jag ansett det lämpligt att här meddela 
ett och annat om 

Kaffeodlingen i Guatemala. 

De trakter, der denna kultur är mest gifvande, ligga nästan alla på en 
höjd af 1,500 à 4,500 fot öfver hafvet och hafva fördelen af ett mycket gyn-
samt klimat. Inom denna zon finnas fortfarande lediga områden, hvilka likväl 
under de sista åren mycket tagits i anspråk på grund af den gynsamma pris
ställningen för kaffe på den europeiska marknaden. För förvärfvaudo af jord 
och andra dermed sammanhängande utgifter är för närvarande att räkna med 
en hög kurs pä guld, 1 engelskt pund i värde af 8'40 pesos. Främmande 
spekulanter hafva också uppträdt i mängd och ständigt hör man omtalas, att 
egendomar öfvergått i deras händer, alltid med räkning pä den lukrativa kaffe
odlingen. Isynnerhet hafva tyskarne här visat sig vaksamma, liksom den huf-
vudsakljga kaffeexporten är riktad på Hamburg. De verkliga förmögenheter. 
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som här i landet samlats genom kaffeodling, borde locka äfven företagsamma 
svenskar att försöka denna förvärfsgren, ooh det torde icke lida. tvifvel, att 
utgången skulle mer än motsvara förhoppningarna hos den unge man, som med 
något litet kapital förenade driftighet och arbetslust. 

Kaffeplantagerna i stort räkna sin tillvaro från år 1835 och hafva sedan 
dess mångdubblats i utsträckning och afkastning, så att man kan säga att de 
nu utgöra grunden för landets hela ekonomi. Utförseln visar alltjemt stigande 
siffror och har under de sista sex åren utgjort årligen omkr. 50 niill. lbs, dä 
den exempelvis under hela tiden 1861—70 icke nådde upp till 12 mill. lbs. 

Såsom ofvan nämndt försiggår odlingen pä ett bälte, beläget mellan 1,500 
och 4,500 fot öfver hafvet, naturligtvis med olika framgång allt efier jord
manens beskaffenhet. Den mest passande temperaturen är 60 à 80° Fahren 
heit. Mellan 1,500 och 2,000 fots höjd är det nödvändigt att bereda kaffe
busken skugga från löfrika träd, hvilka vanligen finnas i tillräcklig mängd pä 
platsen, men skulle så icke vara förhållandet, planterar man bananer, hvilka 
genom sina breda blad äro särdeles väl egnade att mot de brännande solstrå-
larne skydda den unga plantan och dessutom sjelf bära nyttig frukt. Om kaffe
busken icke erhåller nyssnämnda skydd, inträder sjuklighet och dermed ringare 
fruktsättning. A andra sidan behöfs å odlingsbältets öfre rand, alltså på omkr. 
4 ,500 fots höjd, skydd emot de kalla nordanvindarne i december—februari, dá 
en enda natt är tillräcklig att förstöra hela årsväxten. Man anlägger för den 
skull plantagen så, att kullarne bilda ett naturligt värn mot vinden, och der 
marken icke medgifver detta, tänder man eld på ris och beck, hvaraf den tunga 
röken såsom ett täcke breder sig ut öfver plantagen och fullkomligt skyddar 
den jemförelsevis låga kaffebusken. Sådana eldar tändas alltid, så snart tem
peraturen sänker sig under 60° i \ , och särskilda väktare hafva noggrann upp-
sigt dermed. Isynnerhet i Antigua-dalen, hvilken ligger 5,000 fot öfver haf
vet, är det sistnämnda förfaringssättet vanligt. 

Guatemalakaffets utmärkta beskaffenhet och deraf betingade höga pris har 
helt naturligt framkallat mycken företagsamhet, och ännu mer skulle hafva 
blifvit uträttadt, om blott arbetskrafter funnes. Tyvärr är detta icke händel
sen och mången odlare har gjort stora förluster derigenom att han ej kunnat 
skaffa folk till skörden. Man har derför sett sig om efter arbetare från andra 
länder, och de försök man anstalt med invandrare från Polynesien och Japan 
samt kulier från Jamaica anses vara uppmuntrande, hvaremot européerna icke 
uthärda arbetet under bar himmel. 

Som jag ofvan nämnde, fins det ännu tillgång på lämplig mark till mode
rata pris. Helt naturligt blir köpet af en jordlott dyrare, om densamma ligger 
i närheten af stad, helst hamnstad, och har drägliga kommunikationer; billigare 
ställer sig affären, då det gäller mera aflägsna områden, der likväl jorden kan 
vara synnerligen lämplig och väl belöna den flit och omtanke, som offras pà 
densammas odling. I det förra fallet blifva utgifterna: för utstakning af om
rådet genom landtmätare 50 pesos (omkr. 6 £ ) pr caballeria (nära 45 hektar) 
mark och 100 pesos pr caballeria i afgift åt myndigheterna. Detta salupris 
är likväl icke bestämdt fastslaget, utan gäller endast i de fall, då ingen kon
kurrens om det ifrågavarande jordstycket finnes, och det kan derför under an
dra omständigheter stiga betydligt. För nybörjare ür det rådligast att hålla 
sig till mark af den senare kategorien, som krgfver mindre kapital. Pá Atlan
tiska kusten finnes ständigt tillfälle att göra dylika affärer med spekulanter, 
som redan köpt jord och nu vilja sälja den; der kan man med säkerhet på
räkna synnerligen lämplig jord för 100 k 200 pesos pr caballeria. Sjelf har 
jag nyligen köpt tvenne jordlotter om inalles 46 caballerias, delvis planterade 
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med kaffe, för 20,000 pesos, men samma jordstycke kostade för några år sedan 
blott 3,000 pesos. Stegringen i pris är visserligen ansenlig, men jag kan på 
samma gång nämna, att på 1 caballeria blir skörden med all säkerhet 1,000 
qvintaler. 

Då inga statistiska uppgifter finnas, är det omöjligt att ens närmelsevis 
angifva på huru stor areal kaffeodlingen med framgång kan bedrifvas. Hvad 
sjelfva skötseln af en kaffeplantage beträffar, är den enkel nog och kan på 
jemförelsevis kort tid inhemtas af den som är tillräckligt intresserad. Tre 
eller fyra är förgå innan kaffebusken bär frukt, men derefter bär den ständigt 
under inånga år mer eller mindre rikt, lemnande i genomsnitt, allt efter plan
tagens läge, 1 à 2 lbs pr buske. Af sista årets skörd utfördes från: 

Oskaladt kaffe sändes mest till Hamburg och London, der det skalas och 
klassificeras med större omsorg än här ute och i följd deraf äfven betingar 
högre pris. För våra kaffeodlare är det en ren fördel att fá sälja varan oren
sad, dà de härigenom slippa hålla sig med ett dyrt maskineri. Omkr. 20 % 
af råvaran går förlorad vid rensningen. Vatten för kaffets tvättning är det 
god tillgång på i alla distrikten och detta är en mycket stor fördel, emedan både 
färg och andra egenskaper i hög grad äro beroende af den första tvättningen. 

S. Ascoli. 

Georgetown (Brit. Guayana). 

(Årsberättelse för 1892.) 

Distriktet besöktes af 4 svenska fartyg om 1,549 ton och 54 norska oui 
23,925 ton. 

Guld vinnes fortfarande i ansenlig mängd, ehuru denna handtering ej är 
mera än fem år gammal härstädes. Sålunda exporterades omkr. 130,000 uns. 
mot 101.000 år 1891 , och af alla tecken att döma synes landet blifva ett af 
de förnämsta gulddistrikt som finnas. 

J. H. de Jonge. 
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Singapore den 6 juni 1893. 

(Årsberättelse för 1892.) 

Intet svenskt fartyg besökte distriktet. 

Svenska tändstickor undanträngas mer och mer af billigare japanskt fabri" 
kat. Sålunda infördes af de förra 6,150 kistor mot 7,880 under året förut: 
under det att vi från Japen emottogo 26,174 kistor eller nära 6,000 mera 
än år 1 8 9 1 . Priset för den svenska varan stälde sig vid 40 à 48 cents, un
der det att japaneserna sålde sin till 32 à 35 cents. 

Importen af svenskt jern uppgick till 110 ton (mot 150 år 1891) ; stör-
sta afsättningen har skotsk »Govan brand», ehuru införseln äfven af detta 
märke nedgick från 3,000 till 1,800 ton. 

Svensk tjära infördes till belopp af endast 300 barrels, då lagren vid 
1891 års utgång ännu voro tämligen betydliga. Priset var något högre än 
förut, nämligen doll. 8 à 9. 

Någon direkt export till de Förenade rikena egde icke rum. 

Frakter noterades sålunda: 

Till London: 

Till Liverpool: 

Utom den sedvanliga skeppningen på Storbritannien och Förenta staterna 
gingo betydliga laddningar också till kontinentala hamnar. 

Förordningen mot arbete å söndag trädde i kraft den 1 juli 1892, men 
synes icke hafva inverkat menligt på förhållandena. Ångare, som anlöpa för 
att förse sig med kol, äro undantagna från bestämmelserna i nämnda förordning. 
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Kursen noterades: 

J. R. Cuthbertson. 

Galatz den 3 juni 1893. 

(Årsberättelse för 1892.) 

1 svensk ångare om 1.218 ton ankom i barlast och afgick med last. 
Norska skeppsfarten utvisar under samma tid 59 fartyg om 71,254 ton. 

Skörden var mycket riklig, isynnerhet af hvete och majs, men utförseln 
var dock lägre än de tre föregående åren på grund af koleran med åtföljande ka
rantän. I allt utfördes från Sulina-mynningen spanmål omkr. 28 1/2 mill. hl., 
mjöl 20,000 ton, plankor 1,935,000 st. och granvirke 217,000 kub.-meter, 
jemte div. mindre betydande artiklar. Innevarande års skörd lofvar det bästa. 

Frakterna noterades lägre än under år 1891 , i medeltal 11 sh. 9 d. mot 
15 sh. 6 d. sistämnda år från Donau till England. Från Sulina betaltes 9 
sh. 8 d. mot 13 sb. 6 d. 

Donau isbelades den 27 december och blef klar den 11 februari. 
Den i föregående årsrapport omnämnda jordbruks-kreditbanken började sin 

verksamhet med inträdet af år 1893. Högsta lånebeloppet är faststäldt till 
1,000 fres, lägsta till 50 fres, åt en person. Räntan beräknas efter 10 proc. 
och vid prolongation 12 proc. 

Dockorna i Galatz och Braila äro tagna i ganska vidsträckt bruk och 
uppfylla isynnerhet vid fartygens aflastning och godsets expedition till det inre 
af landet alla förväntningar, dock qvarstår som en olägenhet det ringa djupet 
i de till dockorna angränsande bassängerna. 

E t t ganska anmärkningsvärdt projekt föreligger att uttorka en del öar i 
Donau, hvarigenom skulle uppstå en landvinning af omkr. 400,000 har. Hela 
detta område är statens egendom och torde af densamma utlemnas till odling 
af enskilda. Början skall ske med ön S:t Georges. 

Louis Mendl. 
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Triest den 17 juli 1893. 

(Årsberättelse för 1892.) 

De Förenade rikenas skeppsfart på distriktet var följande: 

Svenska fartyg: 

Norska fartyg: 

Bruttofrakten utgjorde för: 

På fraklmarknaden noterades för seglare till Marseille och Cette 9 à 10 
frcs pr ton om 42 franska kub.-fot; frakter till Bordeaux slötos blott uied 
ångare, hvilka erhöllo 9 à 12 frcs pr ton stäfver. Under årets sista månader 
inträdde dock en förändring så till vida, att fartyg utan åtskilnad befraktades 
med denna vara. 

Handelstraktaten mellan Österrike och Italien inverkade betydligt till hö
jande af vinimporten, hvilken uppgick till öfver 56 mill. kg. eller 15 mill. 
mera än under 1891. 

Utförseln till de Förenade rikena egde rum med Wilson-liniens ångare. — 
Från Sverige infördes ett parti jern om 268,100 kg.; från Norge emottogo vi 
sill, stockfisk och tran, hvilka båda sistnämnda artiklar äfven i ansenlig mängd 
hitfördes öfver Hull, Hamburg och Italien. Totalvärdet af införseln från Sve
rige och Norge uppgick till omkr. 230,000 fl. mot 131,000 föregående året. 

Svenska fartyg inklarerades från främmande länder med talg och oxhorn 
samt utförde div. trävaror, bönor och kurbitsfrö. Såväl in- som utförseln med 
norska fartyg var ansenligt större. 

Otto von Leitenburg. 
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Adelaide (Södra Australien). 

(Årsberättelse för 1892.) 

Under de Förenade rikenas flaggor ankommo till distriktet under aret 8 
fartyg och under främmande flagg 3 med last direkt från Sverige och Norge, 
hufvudsakligen med timmer. Efterfrågan å denna artikel var temligen ringa 
på grund af den hämmade byggnadsverksamheten, och några tecken till lyftning 
äro ännu ej för handen. Prisen voro också lägre än under året förut, näml.: 

Totalvärdet af det från de Förenade rikena införda timret uppgick till 
£ 59,509 eller något mer än föregående året. Öfver London och andra ham
nar infördes äfven andra artiklar, såsom öl, tändstickor, fisk, mjölk o. s. v., 
men några exakta uppgifter om mängden äro ej tillgängliga. Oregonlast har 
betydlig afsättning hit, och är det isynnerhet Broken Hill som ger ansenliga order. 

Hveteskörden, af hvilken man väntat 8 à 9 bushels pr acre, slog icke så 
väl ut, men gaf i alla fall 6 1/2 bushels, hvilket lemnade till export omkring 
200,000 ton. Vinodlingen gör raska tramsteg och produkten finner villiga 
köpare både hemma och utomlands. 

På grund af den delvis felslagna skörden 1891 var fraktmarknaden mycket 
tryckt; under redogörelseåret voro utsigterna betydligt bättre, men det stora 
öfverflödet på skeppsrum inverkade högst menligt, så att många fartyg, som 
hitkommit i barlast, måste nöja sig med frakter på Nya Zeeland och Stilla-
hafshamnar. Åtskilliga befraktades dock till Europa och Sydafrika till rater 
om 21 sh. 6 d. à 25 sh. 

R. Barr-Smith. 
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Moskva den 20 april 1893. 

(Årsberättelse för 1892.) 

Ryssland hade under redogörelseåret att lida både under följderna af 1891 
års missväxt och genom koleran, som uppträdde mycket häftigt isynnerhet i 
de södra provinserna. Då härtill kom exportförbudet för spanmål, är det lätt 
att inse, hvilka rubbningar handeln skulle blifva underkastad. Införseln steg 
till öfver 367 mill. rub. eller 5'3 proc. mera än år 1 8 9 1 , hvaremot utförseln 
stannade vid omkr. 470 mill. rub. och understeg föregående årets med nära 
33 proc. 

En fördelning på större varugrupper visar för året: 

En vigtig importartikel är te. Införseln deraf öfver Europa aftog under 
året, hvaremot landvägen öfver Kiachta infördes nära 1,200,000 pud i värde 
af bortåt 16 mill. rub., hvilket visar en tillväxt mot året förut af 5'7 proc. 
Äfven bomull infördes i ökad mängd och förarbetades mest för att stärka lagren 
i afvaktan på högre pris än de för tillfället gällande. 

Koleraepidemien bekämpades med ganska godt resultat af regeringen i 
förening med de lokala myndigheterna i Moskva, och messan i Nischnij fort
gick i det hela taget ostörd af densamma. Tillförseln var visserligen något 
mindre, liksom antalet köpmän, men resultatet var tillfredsställande. Hela om
sättningen anslås till omkr. 144 mill. rub. eller 24 mill. mindre än ár 1 8 9 1 . 

Skörden år 1892 var i de flesta guvernementen ungefär medelmåttig, i 
Sydryssland på sina ställen derunder, men i Kaukasus mycket god. 

Kursen noterades å 3 mån. vexlar: 

N. Winkel. 
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Odessa. 
( Å r s b e r ä t t e l s e för 1892.) 

Intet svenakt, men 79 norska fartyg om 99,901 ton besökte distriktet. 
Aret 1892 lemnar efter sig ett dystert minne i Rysslands ekonomiska 

historia och bragte på många ställen i de södra guvernementen större nöd öfver 
befolkningen än år 1891 . I Cherson och Bessarabien fans knappast utsäde 
och ännu mindre några förråd. Till och med de tyska och bulgariska koloni
erna, hvilkas invånare genom flit och måttligt lefnadssätt så fördelaktigt skilja 
sig från sina kringboende ryska grannar, måste uthärda nöd i den bittraste 
form. Foderbrist nödvändiggjorde nedslagtning eller försäljning af kreaturen och 
derigenom afhände sig bönderna också de för jordens skötsel nödvändiga arbets
krafterna. Mänga af de större egendomsherrarne bragtes till ruin och hundra
tals gårdar annonserades samtidigt till salu. Många af dem voro skuldsatta 
förut hos bankerna och hade ej kunnat betala sina räntor på flere år. Rege
ringen hade under sådana förhållanden svårt att få in skatterna och måste 
dessutom vidkännas betydliga utgifter för att i någon mån lindra den all
männa nöden. 

I denna mörka tafla är det svårt att finna någon ljuspunkt, i all synner
het som det sädesproducerande Ryssland fått svåra konkurrenter i Nordamerika 
och andra länder. Det blir nödvändigt att icke endast skapa lättnader i kom
munikationer och frakter, utan äfven att införa ett annat odlingssystem än det 
nuvarande, hvilket, trots jordens fruktbarhet, i längden måste utarma densamma 
der detta icke redan skett. På de väldiga slätterna, der vinterns stormar gå 
lika förödande fram som sommarens glödheta vindar, saknas all trädvegetation 
och en sådan borde äfven med stora uppoffringar skapas. Nödvändigheten häraf 
har man länge insett, men allt har stannat vid det gamla, och der skog finnes, 
såsom i de gammalpolska provinserna, pågår sköflingen lika svårt som för trettio 
år sedan. Den ena kommissionen har aflöst den andra för att undersöka och 
råda bot på dessa missförhållanden, men till något resultat har man icke kom
mit, om man frånser några halfmesyrer utan all betydelse. Kommer sä härtill 
den sedan en följd af år konstaterade igensandningeu af floderna med åtföljande 
vattenminskning, hvilken hotar att förstöra de farleder naturen sjelf skapat, 
bör man kunna finna, att utomordentliga åtgärder måste vidtagas, om dessa 
trakter skola kunna hållas uppe såsom kulturområden. — Att handeln skulle 
lida af utförselförbudet insåg man snart och fråga kan blifva, huruvida en så
dan åtgärd var välbetänkt, åtminstone för vissa trakter. Detta gäller hufvud-
sakligen export af hvete och majs, ty öfriga jordbruksalster betingade så höga 
pris inom Ryssland, att all utförsel förbjöd sig sjelf. E t t svårt slag drabbade 
också handeln genom kolerans uppträdande, hvilken framkallade karantänsåtgär
der mot allt som kom från Ryssland, passagerare, fartyg och gods. Tyvärr 
är det att befara, att den hemska farsoten återkommer med sommarens inträde. 

Rob. Wilkins. 
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Mexiko den 7 april 1893. 

(Årsberättelse för 1892 ) 

Följande meddelanden hafva ingått från distriktets vicekonsuler: 

G u a y m a s . — Handelsförhållandena påverkades känbart af den ihållande 
torkan i förening med fluktuation å silfvermarktraden. Liksom förut sker största 
handelsutbytet med Förenta Staterna, hvilka bl. a. emottaga all vår silfvermalm. 
Endast fosfat frän öarna i Golfen söker sig andra vägar, dock tages mycket 
häraf tillbaka af amerikanska fartyg, som hitkommit med trälast från Puget 
Sound och Humboldt Bay. De europeiska fartygen hitföra vanligen styckegods 
och äro befraktade för tur och retur. 

Trots det ansenliga prisfallet å silfver har grufdriften hållits uppe med 
förtjenst. Nya fyndigheter skola inom närmaste tiden bearbetas och äfven 
guldvaskerierna komma antagligen att drifvas med ökad kraft. Till all denna 
mineralrikedom kommer nu ytterligare upptäckten af en cinnobergrufva vid 
Esperanza, hvilken lär lemna bortåt 70 proc. rent qvicksilfver. E t t engelskt 
bolag sökte förvärfva densamma för ett pris af 100,000 doll., men anbudet 
afslogs. De i förra årsberättelsen omnämnda kolfälten vid San Marcial hafva 
ännu icke bearbetats, men länge torde det icke dröja, innan denna skatt till-
godogöres. 

Den då och då inträffande rognbristen har på flere ställen framkallat vatten
ledningsarbeten, bl. a. i dalen mellan Yokee- och Mayo-floderna, der på detta 
sätt 100,000 acres af yppersta jord kunna tillgodoses med nödigt vatten. Me
ningen är att utlemna hela detta område åt kolonister, som der önska bosätta 
sig. Liknande företag omtalas från andra trakter. 

M e r i d a . — Exporten var större än året förut, ehuru affärerna sakna 
önskvärd fasthet. Utförseln af hampa uppgick till omkr. 350,000 balar. 
E t t nytt fyrtorn håller på att uppföras och väntas blifva färdigt under inne
varande år. 

T a m p i c o . — Både in- och utförsel visade stegrade siffror mot året förut. 
En olägenhet är fortfarande de dryga frakterna till det inre af landet. Af 
införselsartiklar äro bl. a. maskiner och trävaror tullfria. 

Lotsafgiften är obligatorisk och utgör 2 1/2 doll. pr fot djupgående; lots-
båt kostar 8 doll. Bar-afgiften är från innevarande års början 3 doll. pr fot 
djupgående och 1 doll. pr ton infördt gods. 

M ä v e r s . 
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Port Louis (Mauritius). 

(Årsberättelse för 1892.) 

4 svenska fartyg om 1,192 tou ankommo hit med last, deraf 1 från 
Göteborg med trälast; i barlast ankomnio 3 om 1,016 ton. Alla utom ett 
afgingo med last. 1 Göteborgsfartyg reparerade här och afgick sedan med 
originallast (teak) till Greenock. 

Af norska fartyg ankommo hit med last 11 om 5,543 ton och i barlast 
2 om 1,101 ton. 

Frakter noterades, pr ton och med 5 %, till: 

Till Bombay erhölls 4 à 10 annas pr bag, motsvarande rup. 3'25 à 8'12 
pr ton. Fraktmarknaden beherskas snart helt och hållet af ångarne. 

Utförseln af socker uppgick till omkr. 114 mill. kg. Den närvarande 
skörden (1892—93) har lidit svårt af orkaner och torde knappast öfverstiga 
70,000 ton, hvaraf utskeppats omkr. 58,000 ton. A andra sidan har dock en 
afgjord prisstegring inträdt, hvilkep säkerligen i icke ringa mån håller plantage-
egarne skadeslösa för den mindre afkastningen. Indien synes mer och mer 
blifva afnämare af vårt socker och tog sålunda hälften af föregående årets skörd. 

Den i föregående rapporter omnämnda diffusionsprocessen är fortfarande 
föremål för experiment, men resultaten synas icke på alla ställen blifva de 
väntade. Ökad vana och noggrannare studium torde likväl äfven här bära Ön
skad frukt, liksom försöken med uppdragande af sockerröret ur frön visat allt 
bättre resultat. Till stor nytta för plantagerna blir utan tvifvel den nyinrättade 
agrikultur-kcmiska anstalt, som inrättats för undersökning af de olika slagen 
af jordmån och deraf följande anvisning till lämplig fördelning af olika slags 
kulturväxter. 

Utom socker exporterades 1892 : rom 23/4 mill. liter, vanilj omkr. 18,000 
kg. och aloefiber l 1 / , mill. kg. 

E t t nytt företag är odlingen af te, hvilken tagit sin början på en plantage 
i det inre af ön och står under uppsigt af en van teodlare från Ceylon. Intet 
sparas för att ernå ett godt resultat och detta torde icke uteblifva, såvidt man 
hittills kunnat döma. 

I hög grad olycksbringande för vår ö var orkanen den 29 april, hvars 
ödeläggelser blefvo synnerligen vidtomfattande och kräfde verksamt ingripande 
från myndigheternas sida för att råda bot på skadan. 

Hamilton Stein. 
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Venedig den 7 juli 1893. 

(Årsberättelse för 1892.) 

Till distriktet ankom 1 svenskt ångfartyg om 947 ton, hvilket afgick i 
barlast. Ingående bruttofrakten utgjorde c:a kr. 10,000. 

Af norska fartyg anlände till distriktet 61 om 37,444 ton. 
Den norska fraktförtjensten utgjorde c:a kr. 321,600 utom frakterna för 

9 månadsbefraktade ångare, som torde kunna anslås till c:a kr. 46,000. 
De under år 1892 i månadsfrakt ankomna norska ångfartygen voro mellan 

370 och 520 ton och erhöllo 7,00.0, 6,000, 5,600, 5,500 och 5,000 lire pr 
månad med kol och alla hamnutgifter betalda af befraktarne. 

Fiskfrakterna från Norge hafva år 1892 något nedgått och voro i medel
tal lire 1.40 från Finmarken och lire 1'10 à 1'2 0 från Bergen pr vog. 

Kolfrakterna från England voro 1892 också lägre än föregående är. näm
ligen 7 à 9 sh. pr ton. 

Spanmålsfrakterna från Svarta hafvet voro i medeltal fr. 13 pr ton. 

Förutom de fasta afgifter till staten, som skeppsfarten är underkastad, och 
som äro desamma i hela Italien, är här att märka: 

Lotsafgifter. I . När lots tages på redden utanför Hnien Piave Maistra, 
betalas till hamnarna Malamocco, Lido eller Chioggia lire 0'60 pr ton med 
ett minimum af lire 20 och ett maximum af lire 108, men endast lire 0 '02, 
rir ton, om lots tages i närheten af Pelorosso till någon af ofvannämnda ham
nar, med ett minimum af lire 12 och ett maximum af lire 36. Vid utgående 
från någon af dessa hamnar är afgiften endast hälften. I dessa farvatten, lika
som vid infart genom Lidohamnen, hittills endast praktikabel för mindre fartyg 
och ej officielt öppnad, äro inkommande fartyg icke underkastade lotspligt. 

I I . Från Malamocco till Stazione Marittima i Venedig erlägges lire 0'0 4 5 
pr ton med ett minimum af lire 20 och maximum af lire 90. Fartyg, som 
ej gä längre än till Poneglia, betala hälften af senast nämnda taxor. Utgående 
fartyg erlägga samma afgifter som ingående, men hafva rättighet att behålla 
lotsen om bord till en mil ut i sjön från Malamocco. För rörelser inom Vene
digs hamn betalas efter öfverenskommelse. I händelse lotsen behöfver stanna 
om bord mer än 12 timmar, skall han hafva kost af kaptenen och lire 5 pr 
dag utöfver taxan. 

Förtöjningsafgifter uppgå till c:a lire 30 a 35. 
Vakthållning om bord lire 3 pr natt. 
Barlast kostar, grus- eller stenbarlast, c:a lire 2'50 pr ton. 
Vatten från vattenledningen kostar lire 2 pr 1,000 liter. 
Inga afgifter till kommunen påhvila skeppsfarten här. 

Handel. 
Den enda kända import från Sverige under år 1892 är ett parti »spån 

till färdiga tändsticksaskar», vägande kg. 73,052, hvilket hit infördes via Eng-
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land för härvarande tändsticksfabriks, L. Baschiera & Co., räkning. Dessutom 
anlände öfver Hull kg. 24,350 nordisk trämassa för flera pappersfabriker i 
Venetien; dock är det ej bekant, om varan var af svenskt eller norskt ursprung. 

Försök hafva här gjorts att införa norskt öl på buteljer, men det kan ej 
i pris konkurrera nied det tyska och österrikiska. 

I följd af de senare årens billiga vinpriser i dessa trakter hafva förbruk
ningen och införseln af österrikiskt öl under 1892 något aftagit. Likaså hafva 
försöken med norsk rökt och saltad sill här icke utfallit lyckligt. Engelsk 
rökt sill är deremot här en omtyckt vara, som isynnerhet vintertiden konsume
ras i temligen betydliga qvantiteter. Införseln deraf uppgick år 1892 till c:a 
11,000 tunnor och priserna höllo sig mellan lire 21 och 33 pr tunna. 

Om exportörer i de Förenade rikena ville i varans beredning och för
packning söka att i möjligaste mån likna den engelska s. k. Yarmouth-sillen, 
borde det ej vara omöjligt att här konkurrera med densamma. 

Af engelsk saltad sill infördes till Ancona några mindre partier, för 
hvilka betingades lire 45 à 60 pr tunna. 

Införseln af norsk stock- oeh klippfisk var år 1892 betydligt större än 
föregående år, nämligen c:a kg. 2,870,000 stockfisk. Till Ancona importera
des dessutom direkt från Norge c:a kg. 500,000 klippfisk. 

Arets vinskörd var riklig, likaså maisskörden, som äfven var af utmärkt 
qvalitet. Hvete gaf en god medelskörd, och kan man säga, att de begge se
naste årens goda skördar i icke oväsentlig mån förbättrat den ekonomiska ställ
ningen i distriktet, ehuru den ännu lemnar åtskilligt att önska. 

C. V. Lexow. 

Smyrna. 
( Å r s b e r ä t t e l s e för 1892.) 

Distriktet besöktes af 5 svenska fartyg om 4,056 ton, hvilka alla ankommo 
och afgingo med last. Norska skeppsfarten utvisade 10 fartyg om 10,740 ton. 

Upprättandet af nya ångbåtslinier, deribland en tysk frän Hamburg samt 
två grekiska, bidrog mycket till att sänka frakterna. E t t antal danska båtar 
idka regelbunden fart på Smyrna; last intages i Vourla, Tschesnie och Alat-
zata för att lossas i Antwerpen, Köpenhamn och S:t Petersburg; direkta kon-
nossementer utfärdas till hamnar och platser i det inre Nederländerna, Belgien, 
Tyskland, Sverige, Norge och Finland. Samma är förhållandet med ett neder
ländskt rederibolag, hvars båtar anlöpa Smyrna tvä gånger i månaden. Ame
rikanska flaggan är alldeles undanträngd från våra farvatten och handeln mellan 
Förenta staterna och Levanten försiggår uteslutande i transit med engelska ångare. 

Införseln till Smyrna uppgick 1892 till omkr. 77 mill. frcs, mot 71 mill. 
året förut. England bidrog härtill med 24 mill., Österrike med 13 mill. och 
Frankrike med 11 mill. frcs. 

Af metaller har införseln under de senare åren varit i stigande, hvartill 
bidragit användningen för byggnadsändamäl af jern i stället för trä samt en 
ökad bearbetning inom landet af införd råvara. Hela metall-importen till 
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Smyrna uppgick i värde till omkr. 4 mill. frcs, mest jern och stål. Det sist
nämnda utgöres af valsade stänger, hvilka säljas under namn af åttkantigt flat-
och rundt stål samt sändes i lådor af netto 70 kg. vigt. Priset är 34 à 35 
frcs pr 100 kg netto f. o. b. pr fyra månader. Jern och jernband införas 
från England, Belgien och Sverige; salupriset är pr ton svenskt jern i stänger 
290 à 295 frcs. Verktyg ooh kramvaror, såsom saxar, filar, hyfveljern, sågar, 
skrufnycklar m. m., levereras vanligen af fabrikerna i Rhenpreussen. 

Papper införes årligen till ett belopp af 1 3/4 mill. frcs; ordinärt omslags
papper säljes till 25 à 30 frcs pr 100 kg. Det bästa skrifpapperet kommer 
från Frankrike och Österrike samt till mindre del från England. 

Tändstickor af ordinär qvalitet införas uteslutande från Österrike och till 
ett pris, som omöjliggör all konkurrens. Årliga importen hit uppgår till ' / i 
mill. frcs; priset är franco Triest 36 frcs pr 200 dussin. Af bättre märken 
föredrages Jönköpings utmärkta fabrikat, hvilket alltid finner köpare. 

Rumänien förser oss med trävaror, bjelkar och bräder; de sistnämnda 
förbrukas i stor mängd af ett härvarande tobaksbolag, hvilket har monopol på 
sin handtering. Underhandlingar lära pågå med ett hus i Fredriksstad om 
kontrakt angående leverans af lådor. Till förpackning af fikon och russin åtgå 
årligen två millioner lådor; nyssnämnda norska hus har på föreök levererat ett 
parti sådana jemte plankor och bräder, men frakten hit stälde sig för hög; 
skall något häri kunna uträttas, måste en direkt linie skapas mellan Norge och 
Smyrna. 

Staden M e r s i n a går ständigt framåt, isynnerhet genom förbättrade kom
munikationer. För fem år sedan hade den 6,000 inv., nu räknar den 15,000 
och har blifvit säte för en pascba. Spanmål och bomullsfrö utföras i rätt be
tydliga qvantiteter. Man är mycket orolig öfver att jernvägens ändpunkt möj
ligen kommer att förläggas till Yumurtalik i stället för till Mersina; den senare 
staden skulle dervid lida mycket, för att icke säga ruineras. — Provinsen har 
härjats svårt af boskapspest; af oxarne finnes blott fjerdedelen qvar och dra-
gare saknas för jordbruket. Det är derför alls icke ovanligt att se kameler 
eller qvinfolk för plogen, och många gårdar ligga alldeles obrukade, sedan folket 
utvandrat till Amerika. 

F. W. Spiegelthal. 

Innehåll: Adelaide (sid. 489), Alger (sid. 471), Galatz (sid. 487), Georgetown (sid. 
485), Guatemala (sid. 483), Lissabon (sid. 465), Mexiko (sid. 492), Moskva (sid. 490), Nürn
berg (sid. 481), Odessa (sid. 491), Port Louis (sid. 493), Shanghai (sid. 477), Singapore 
(sid. 486), Smyrna (sid. 495), Tanger (sid. 470), Triest (sid. 488), Venedig (sid. 494). 



BERÄTTELSER OM HANDEL OCH SJÖFART. 
Utdrag ur 

årsberättelser från de Förenade rikenas konsuler m. m. 

Årg. 1 8 9 3 . STOCKHOLM, TRYCKT I CENTRAL-TRYCKERIET, 1893. N:o 1 0 . 

Helsingfors den 19 augusti 1893. 

(Årsberä t t e l se för 1892.) 

II.* 

Åberopande min vördsamma skrifvelse af den 30 sistlidne mars, får jag 
äran härmed öfversända tvenne af mig, på grund af de utaf härvarande tull
styrelse välvilligt lemnade uppgifter, utarbetade förteckningar öfver den hufvud-
sakliga handelsomsättningen emellan Sverige och Finland under år 1892, upp
tagande de artiklar, hvilkas tullvärde beräknats till minst 10.000 Fmk; och 
har jag för jemförelsens skull ansett mig böra dervid jemväl foga uppgifter 
för motsvarande förhållanden under är 1891 , i den mån sådant låtit sig göra. 

Af denna jemförelse framgår, att importen från Sverige, som år 1891 
uppgick till ett sammanlagdt värde af Fmk 10,207,752, under år 1892 en
dast uppgått till Fmk 9 ,088,521, utvisaude alltså en minskning under sist
nämnda år af Fmk 1,119,231, under det att exporten till Sverige från Fin
land under samma perioder utgjorde respektive Fmk 6,109.193 och 4,876.666, 
utgörande likaledes härutinnan en minskuing under år 1892 af Fmk 1,232,527. 

I afseende å importen från Sverige visar sig visserligen under år 1892 
en delvis rätt märkbar ökning under åtskilliga rubriker, förnämligast sill med 
cirka 300,000 Fmk, rågmjöl med cirka 270,000 Fmk, stålplåt med cirka 
126,000 Fmk samt korn, stångjern, färdiga kläder, spånadsämnen, frö och 
dynamit med cirka 50- à 60,000 Fmk för hvardera, hvarjemte under året 
införts en ängbåt till värde af Fmk 440,000 och ett mudderverk till värde 
af cirka 154,000 Fmk. 

Men denna ökning vida mera än uppväges af den minskning, som deremot 
kan spåras under de flesta öfriga rubriker och som för flere af dem ställer 
sig högst betydande. Sålunda utgör minskningen för artiklarne maskiner cirka 
350,000 Fmk, hudar cirka 346.000 Fmk, tackjern cirka 300,000 Fmk, väf-
nader cirka 188,000 Fmk, bottenplåtar cirka 163,000 Fmk, jernmalm cirka 
122,000 Fmk, svartsmide cirka 110,000 Fmk samt för snickeriarbeten, mur
tegel, spik, viner, bomull och böcker cirka 50- à 70,000 Fmk för hvardera. 

Hvad åter beträffar exporten till Sverige under det senast förflutna året, 
visar sig en ökning under rubriken smör med cirka 154,000 Fmk, lax med 
cirka 88,000 Fmk, flyttgods med cirka 74,000 Fmk och tyger med cirka 
56,000 Fmk, men synes i motsats dertill en vida betydligare minskning hafva 
egt rum under åtskilliga andra rubriker, och torde denna kunna beräknas för 
artiklarne råg till cirka 753.000 Fmk, hafre till cirka 150,000 Fmk, boskap 
till cirka 147,000 Fmk, kött till cirka 140,000 Fmk, tjära till cirka 100,000 
Fmk samt rågmjöl och strömming till cirka 50,000 Fmk för hvardera. 

* Afd. I se sid. 145. 

Ber. om Handel o. Sjöfart. 32 
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I fråga om Norges handelsomsättning med Finland under år 1892, steg 
importen frän förstnämnda land derunder till ett sanimanlagdt varde af Fnik 
891,099 emot Fmk 395,037 under år 1891, samt exporten från Finland till 
nämnda land till ett sammanlagdt värde af Fmk 61,656 emot Fmk 52,910 
under år 1891 . Af införselsbeloppet faller cirka 527,800 Fmk på fiskvaror, 
emot 367.700 Fmk under år 1891 , samt cirka 357,400 Fmk på rågmjöl. 
Af utförselsbeloppet faller cirka 14,000 Fmk på sågtillverkningar emot cirka 
46,400 Fmk under år 1891 samt cirka 6,900 Fmk på tjära emot cirka 6,500 
Fmk under föregående året. Dessutom har under 1892 till Norge försålts etc 
segelfartyg till värde af 40,000 Fmk. 

Jemförande förteckning öfver den hufvudsakliga exporten från Finland till 

Sverige under åren 1892 och 1891. 
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Jemförande förteckning öfver den hufvudsakliga importen från Sverige till 
Finland under åren 1892 och 1891. 
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M. Björnstjerna. 
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Lübeck den 28 augusti 1893. 

(Årsbe rä t t e l s e for 1892.) 

II.* 

På grund af nyligen offentliggjorda statistiska uppgifter har jag äran med
dela följande angående Lübecks handel — och särskildt med de Förenade 
rikena — under år 1892. 

Hela in- och utförseln under året uppgick till: 

Införseln 8,853,013 metr. ctr mot 9,066,813 metr. ctr under år 1891 
Utförseln 5.615,391 y> » 5,854,313 » » » 

Omsättningens värde beräknas till: 

Införseln 265.300,000 rmk mot 260.100.000 rmk under år 1891 
Utförseln 232,200,000 » » 230,900,000 » » » 

Införseln från Sverige sjöledes uppgifves för de fem nedanstående åren 
som följer: 

Importen af norsk sill skedde, såsom vanligt, indirekt. Den direkta in
förseln från Norge inskränkte sig till ett parti maskindelar, vägande omkring 
10 metr. ctr och värda c:a 1.000 rmk. 

* Afd. 1, se sid. 12. 
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Under samma år infördes från Lübeck till Sverige: 

På samma gång som Lübecks affärsverksamhet under år 1892 företedde 
tillbakagående i nästan alla andra riktningar, tilltog handeln med Sverige både 
hvad import och export beträffar. Den svenska trävaruioförseln var betydligt 
större än år 1891 och dubbelt så stor som 1885 , hvilket hade sin grund i 
de högre tullsatserna för finska och ryska trävaror. Genom den från den 1 
februari 1892 tillämpade minimaltariffen för den svenska importen nedsatte» 
tullen för sågad vara från Sverige från 6 rink till 4 rmk 80 pf. pr kub.-m. 
samt för huggen från 2 rmk 40 pf. till 1 rmk 80 pf. Af jern och stål in
fördes något mer än år 1 8 9 1 . Mycket betydlig var tillökningen i importen 
af färsk sill för rökerierna. Införseln af tändstickor, hvilka här blott transitera, 
var likaledes i tilltagande; men deremot var importen af sten inskränktare. 
Äfven exporten till Sverige visade i jemförelse med år 1891 ånyo förökning, 
isynnerhet den af fabriksvaror. Bland annat var antalet af öfver Lübeck ex
porterade jernvägsvagnar betydligt. Andra föremål för export äro isynnerhet 
manufaktur- och korta varor, maskiner och maskindelar, koks, salt, gödnings
ämnen, tobak och färgstofter. 

Totalimporten af trävaror uppgifves till c:a 75,000 standard och var 
nästan lika stor som år 1 8 9 1 ; men var omsättningen hela året temligen trög 
och behållningen vid början af år 1893 ovanligt stark. Purubräder och plankor 
betingade ungefär samma priser som år 1 8 9 1 ; gran höll sig bättre än furu. 
Den under år 1891 inträdda prisfrtrbättringen för spärrar af 5 à 7 pf. pr 
kub.-fot gick under årets lopp småningom förlorad. Öfverhufvud taget var 
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året mindre fördelaktigt för trävaruhandeln, hvartill kolerans uppträdande äfven 
bidrog. Införseln af bräder och plankor från Sverige uppgifves till 160,242 
kub.-m. mot 139,467 d:o för 1891 och 116,336 d:o för 1890. Under do 
nämnda tvenne åren infördes från Finland och Ryssland resp. 98,909, 122,510 
och 98.200 kub.-m. 

Af fyrhugget virke var den svenska importen 9,791 kub.-m. mot 9,590 
d:o 1891 och 2,918 d:o 1890. Importen af bjelkar, spärrar, jernvägssyllar 
och läkter från Finland och Ryssland uppgifves för de tre sista åren till resp. 
25,259, 17,619 och 17.596 kub.m. 

Sedan den 21 sistlidne juni är det här i Lübeck, liksom i många andra 
hamnar, tillåtet att angifva och förtulla trävaror antingen efter kubikinnehåll 
eller efter vigt, efter mottagarens skön, och anställes i senare fallet profvägning 
med en mindre del af lasten. 

Importen af svenskt jern var äfven under nästlidet år inskränkt och upp
gifves till 76,473 metr. ctr mot 70,709 d:o år 1891 och 142,770 d:o år 
1890. På förändring är ej 'att hoppas så länge tidsenlig vattenförbindelse 
med Elben fattas och jernvägsfrakterna till det vestliga Tyskland bibehålla sig 
på sin närvarande höjd. Derest inga oförutsedda hinder ställa sig i vägen, 
torde öfverenskommelsen mellan Lübeck och Preussen rörande Elbe-Trave-
kanalens byggnad komma att ratificeras af preussiska landtdagen innan slutet 
af innevarande år. 

Importen af färsk fisk från Sverige, hufvudsakligen af sill för rökerierna, 
uppgifves till 144,632 metr. ctr mot 86,659 d:o för 1891 och 111,194 d:o 
för 1890. 

Af salt sill ankommo från Sverige 747 t:r och från Norge 4,180 t:r, 
hvaraf 3,641 öfver Hamburg. 

Lingon-importen från Sverige uppgifves till 9,513 metr. ctr mot 3,913 d:o 
nästföregående år. 

Importen från Sverige af åtskilliga vigtigare varor uppgifves som följer: 
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Hela införseln från Sverige uppgifves för nägtlidna år till 1,475,269 tu. ctr, 
värda 19 .374,833 rmk, mot 1,306,735 m. ctr, värda 15,297,935 rink, år 
1 8 9 1 . Till vigten utgjorde den svenska importen under aret 18'30 % och 
till värdet 8.55 % af totalimporten mot resp. 15-62 % och 6'79 % för 
nästföregående år. 

De hufvudsakligaste artiklar, som öfver Lübeck utfördes till Sverige, voro: 
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Den sammanlagda exporten öfver Lübeck till Sverige uppgifves till 391,674 
ni. ctr, representerande ett värde af 39.109,534 rmk eller 19'58 % af hela 
införseln. För år 1891 uppgafs exportvärdet till 31,949,683 rmk eller 
16-27 %' af hela införseln, men for år 1890 till 42 ,301,460, utgörande 
20-9 2 % af det hela. 

Totalexporten till Norge uppgick endast till 3,180 m. ctr och anslogs till 
325,477 rmk mot 2,410 m. ctr värda 361,413 rmk för år 1891 . Minskningen 
i utförselvärdet var 35.936 rmk. 

De hufvudsakligaste exportartiklarne voro: 
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Under sommaren eger Lübeck förbindelse med Kristiania hvarje måndag, 
onsdag och torsdag kl. 1/2 6 e. m. Direkt ångbåtskommunikation utan omlast
ning i Köpenhamn lär komma att försökas. 

Leonard Åkerblom. 

Cagliari. 
(Årsberättelse för 1892.) 

De Förenade rikenas skeppsfart på distriktet har under de båda sistför-
flutna åren ansenligt minskats på grund af den ringare utförseln af salt. Så
lunda ankom blott 1 svenskt fartyg, drägtigt 767 ton, mot 2 om 863 ton år 
1891 och 18 om 8,897 ton år 1890. De norska fartygen voro under nämnda 
trenne år resp. 4, 4 och 12. 

Varuomsättningen med de Förenade rikena inskränkte sig till införsel af en 
last is om 400 ton från Norge, under det att utförseln omfattade 2,350 ton salt. 
Indirekt bitkom jern, tjära, beck och fisk, hvarjemto utfördes smärre partier 
vin och olja. 

Totalinförseln till distriktet uppgick i värde till omkr. 7"7 mill. och ut
förseln till 18'7 mill. lire. Af salt vunnos 145 000 ton i värde af 1"3 mill. 
l ire; priset var 8 à 9 lire pr metrisk ton vid fartygets sida. Orsaken till 
den mindre saltutförseln är ett regeringskontrakt, hvarigenom saltkompaniet 
sedan d. 1 jan. 1891 har att till staten leverera årligen omkr. 100,000 ton. 
Kompaniets ansenliga lager af denna vara göra emellertid en ökad export 
sannolik under innevarande år. 

Spannmålsskörden var i det hela taget tillfredsställande och vinodlingen 
gör betydliga framsteg på samma gång särskildt sardinska viner erhållit större 
efterfrågan. Af landets hela vinskörd 33 1/3 mill. hl. lemnade emellertid Sar
dinien blott 786,000 hl. 

Den vigtigaste sidan af Sardiniens näringslif är bergsbruket, hvilket af-
kastade div. malmer för bortåt 22 mill. lire. 

Frakterna noterades sålunda: 

Kursen var på Paris 103 à 104, på London 26 à 26.20. 

P. Pernis. 
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Archangel den 30 augusti 1893. 

(Årsberättelse för 1892.) 

De forenede Rigera Skibsfart paa Distriktet var som fölger: 

Svenske Fartöier: 

Norske Fartöier: 

Optjent Bruttofragt var for: 

Af Paamönstringer foretoges ved Generalkonsulatet 18 og Afmöostringer 
ved d:o 2 1 . Noget Römningstilfcelde anmeldtes ikke. 

Fragterne har været lave. 
For Havreladninger pr Dampskib til Ostkysten af England betaltes kun 

undtagelsesvis över 2 Sh. pr Quarter à 320 eng. &, 2 ' / 2 D. mere til Konti-
nentet mellem Havre og Hamburg, og 3 D. mere til Rouen. For andre Korn-
sorter proportionell efter London & Baltic printed råtes of freight. I flere 
Tilfælde er endog betalt lavere. 

For Lin betalte man gjennemsnitlig 22 Sh. 6 D. pr Ton til Ostkysten 
og for Tow and Codilla 35 Sh. pr Ton; til Kontinentet omtrent 10 % mere. 

Trælastfragterne pr Dampskib vare 40 — 50 Sh, til Ostkysten, 44 Sh. 6 D. 
til Vestkysten, 60 — 70 Frcs til Bordeaux, 5 7 ' / , Frcs til Antwerpen, alt pr 
Petersb.-Std og varierende efter Dampskibenes Störrelse, Lastens Dimensioner 
og Aarstiden. Særligt lave vare Seilskibsfragterne. Der accepteredes til Vest
kysten 40 Sh. ja endog 38 Sh. pr Standard. For Tjære betalte man til 
ostkysten gjennemsnitlig 2 Sh. 6 D. pr Tönde, 1 Sh. mere pr Fad Beg. 
Til Holland Fl. 1-76 for Tjære, Fl. 2"55 for Beg. 
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Exporten til Udlandet (norsk Finmarken ikke iberegnet) har været mindre 
end det foregaaende Aar. Der udförtes: 

Linfrö udviser en kolossal Tilbagegang af e:a 30,000 Tschetv., sammen-
lignet med forrige Aar. Dette maa först og fremst tilskrives den slette Höst 
i 1891 , særlig i Gruvernenientet Wjatka. Desuden medvirkede Konkurrencen 
i Indlandet, idet Fabrikkerne, som Fülge af den billige Arbeidslön, forbrugte 
store Kvanta. 

Efterspörgselen i Udlandet var ikke livlig. Cif. England opnaaedes om-
trent 40 Sh. 9 D. pr 424 8 engelsk. Her paa Stedet varierede Priserne fra 
Srb . 1.20—1.40 pr Pud, alt efter Kvalitet og Renhed. 

Havre. TJagtet den sikkert paaregnelige Tilförsel af Mel, Rug etc. til 
Archangelsk var fuldstændig tilstrækkelig for eget Behov, blev alligevel Export-
forbudet opretholdt for Havnen lige til Slutningen af Juni gl. Stil, og Exporten 
först frigjort samtidig med Förbudets Ophævelse i de baltiske Havne. Ved 
Navigationens Begyudelsc tillodes kun Export af Havre, forsaavidt den var 
ankommet hertil inden 11/23 Mai, hvad selvfölgelig kun var Tilfældet med en 
tueget ringe Del, da Varerne först arrivere efter Flodens Opgang. 

Disse Forhold har ikke været uden skadelig Indflydelse paa Handelen. 
Kjöbmændene, der havde gjort sikker Regning paa, at Exportförbudet for 
Archangels Vedkommende vilde blive ophævet allerede ved Navigationens Aab-
ning, gjorde i Vinterens Löb sine Indkjöb til ret höie Priser, indtil 65 Kopek 
pr Pud. Da imidlertid Forudsætningen viste sig ikke at holde Stik, faldt 
Priserne her paa Stedet betydeligt i Mai og Juni , lige ned til 50 Kopek pr 
Pud, hvad der for störste Delen rammede de mindre bemidlede Kjöbmænd, 
som vare nödsagede til at sælge. 

Efter Exportförbudets Ophævelse steg Priserne ätter op til det tidligere 
Niveau, og gik endog betydelig över dette, navnlig foranlediget ved den Om-
stændighed, at et stort Antal af de befragtede Dampskibe ankom samtidig og 
derved foranledigede en stærk Efterspörgsel efter leverancefærdig Havre. De 
saaledes fremkaldte höie Priser stode ikke i Forhold til Priserne i Udlandet, 
der befandt sig i hurtig Falden som Fölge af de stedfundne Masseudskibninger 
fra Rusland. Situationen var i det Hele taget usund og unaturlig. Endnu 
maa nævnes en Omstændighed af stor Betydning. Havren var ikke af god 
Kvalitet, let af Vægt og indbjerget under ugunstige Veirforhold Hösten 1891 . 
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Som Fölge deraf var den ikke holdbar, og da Afskibningen i det Store taget 
foregik meget sent, gik store Kvantiteter af Våren varm, inedens den opbe-
varedes paa Flodfartöierne. 

Dette har foranlediget betydelige Erstatningsansvar, ligesom det selvfölgelig 
har vanskeliggjort Salget. Mange Ladninger antages at være afsendt for egen 
Regning i Konsignation. 

I Mai betalte Eugland for middels Kvalitet 16 Sh. til 16 Sh. 3 D. pr 
304 ffi eng. cif. Ostkysten, men senere faldt Priserne stærkt. 

Byg. Hvad der hidbragtes af denne Artikel, konsumeredes paa Stedet. 
Prisen var c:a Srb. 1'éO pr Pud. 

Lin, hvaraf en stor Del er gaaet til Amerika, udviste et Overskud af 
c:a 23,000 Pud mod foregaaende Aar. Forretningerne i denne Vare udmær-
kede sig ved stor Regelmæssighed, da de herværende Priser holdt sig fast fra 
Januar Maaned med Srb. 44 — 45 pr 10 Pud I Zabrak, Srb. 49 — 50 for IV 
Krone, Srb. 54 — 55 for I I I Krone, Srb. 58 — 59 for I I Krone og Srb. 61 
— 62 for I Krone. Derhos vare Forretningerne ret livlige, og de anförte 
Priser maa have givet herværende Kjöbmænd en god Profit. 

Tow & Coåilla. Det samme gunstige Udfald läder sig ikke notere for 
denne Artikels Vedkommende. Udlandets Priser vare under hele Forretnings-
perioden hurtigt og stærkt vigende. Saaledes betalte Skotland i Februar for 
Codilla 2 og for Tow, Halvdelen 1 og Halvdelen 2 (hvilke sædvanlig pleie at 
staa i samme Pris), £ 22 og endog S. 23 cif., men i Mai Maaned kun £ 20. 
alt pr Ton à 63 Pud. I Löbet af Navigationen faldt Priserne yderligere. 
Selvfölgelig gik ogsaa Priserne her paa Stedet ned, nemlig fra Srb. 30 pr 10 
Pud til Srb. 27, hvad der bevirkede, at Forretningerne kun gik slæbende. 

Exporten af Sadhunåtran og Skina var som Fölge af den uheldige Fångst 
betydeligt mindre end Fjoraarets; men desuagtet vare Priserne ikke höie, da 
Markedet var fyldt fra andre Fangststeder. Hersteds gik Prisen paa Trän 
neppe över 2 Rubel pr Pud. 

Fjær. For urenset Rypefjær betaltes her Srb. 5 '50—6'60 pr Pud. 
Hvid Terpentin kostede her Srb. 1 '40—1'50 pr Pud; Röd (den saakaldte 

Tjæreolie) 30—40 Kp. 
Oliekager iabrikeres ikke her paa Stedet, men opkjöbes i Indlandet. De 

opnaaede i England indtil £ 7 pr Ton Cif. 
Tjære. Heraf gaar de tykke Sorter, 4 og 5, for det meste til England 

og solgtes til 6 Sh. 3 D.—G Sh. 7 D. pr Tönde fob. Arehangelsk. De tynde 
Sorter, 1, 2 og 3, gaar for det meste til Holland og opnaaede dersteds Fl. 
6 ' / , — 61/ , pr Tönde Cif. De russiske Priser fluktuerede uæsten ikke og holdt 
sig paa Srb. 2'70 for 4 og 5, Srb. 3-00 for 3 og Srb. 3'30 for 2 og 1 Sort. 

Beg. For denne Artikel betalte Englænderne 3 Sh. 3 D.—3 Sh. 4 ' / ä D. 
pr 112 eng. <K netto fob. Arehangelsk; Hollænderne Fl. 125 — 135 pr 2,400 
Kilo netto Cif. holländsk Havn. De russiske Priser fluktuerede saagodtsom 
ikke og blev der for det meste betalt 47 Kopek pr Pud. 

Tuiiger ere for störste Delen exporterede til London, hvor man for Oxe 
tunger af Vægt 20 'S pr Dusin betalte 10 D. pr eng. $8 og for ditto af 
Vægt 18 ffi pr Dusin 8 D. For Rensdyrtunger paa 7 tB Dusinet betaltes 
1 Sh. 4 D. pr <ffi. 

Lastematter blev hovedsagelig solgt til England efter Priser af indtil 62 
Sh. 6 D. pr 100 Stykker Cif. 

Trælast. Udlandets Priser vare særdeles gode, og betalte f. Ex. England 
for de gangbareste Dimensioner Fureplanker £ 13. 10. 0 for I , £ 10. 10. 0 
for I I , £ 7. 10. 0 for I I I og £ 6. 10. 0 for IV fob. For Granplanker 
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£ 7. 10. 0 for I , £ 6. 5. 0 for I I og £ 5. 10. 0 for I I I fob. pr Ptb.-Std. 
Sagbrugseierne have derfor, trods de höie Indkjöbspriser for Tömmeret, tjent 
ganske godt. 

Traelasten er som bekjendt Archangels vigtigste Exportartikel. Dens 
Middelværdi sees anslaaet til 65 Rubel pr - Ptb.-Std., hvilket for 6 1 , 1 5 1 ' / , Std. 
(Exporten i 1892) giver en Sum af Srb. 3,974,847"50. I dette Kvantum er 
indbefattet alle Sorter Trælast, som Planker og Boid af Gran og Furu, Deal-
ends, Stav, hövlede Bord, samt Rails and Broomhandles. I Archangels Fögderi 
haves 10 Damp- og 1 Vandsag. Alle disse Brug kjöbe sit Tömmer næsten 
udelukkende hos Archangels og Vologdas Domænestyrelser. Tömmeret sælges 
ved Auktioner, der afholdes i Slutningen af September. I 1892 afholdtes 
disse Auktioner i Archangelsk den 28 , 29 og 30 September under en livlig 
Konkurrence fra Sagbrugseiernes Side. Til Salg var ialt udbudt 1,428,593 
Stokke til en samlet Værdi efter Taxten af 1,459,066 Rubel. Efterspörgselen 
belöb sig til 2 ,987,216 Stokke til en Værdi af 4 ,439,154 Rubel med et 
Overbud över Taxten af 28"6 %. 

Salget belöb sig for Archangels GuverDeineots Vedkominende ti! 803,732 
Stokke og 3,351 Kubikfavne Ved til en samlet Værdi af 1,084,788 Rubel 
med et Overbud över Taxten af 23"é %. For Guvernementet Vologdas Ved-
kommende belöb Salget sig til 407,530 Stokke til en Værdi af 655,319 Rubel 
med et Overbud över Taxten af 45 %. Trælast fra Vologdas Guvernement 
exporteres udelukkende över Archangelsk, medens Trælast fra Archangels Gu
vernement tillige exporteres fra Onega, Soroka, Kem, Mesen og Kowda, hvor 
der paa hvert Sted for Tiden er 1 Sagbrug i Gäng, i Mesen 2 Sagbrug. 

Forskjellen i Overbudene for begge Guvernementers Vedkommende söger 
sin Förklaring deri, at Taxterne i Archangels Guvernement omtrent ere 22 % 
höiere end i Vologdas. 

Saa store Overbud som i 1892 vides endnu aldrig at have fundet Sted, 
og kan kun forklares ved at Udbuddet af Tömmer er alt for lidet i Forhold 
til Sagbrugenes Behov. Störstedelen af Brugene arbeide kun 7 à 8 Maaneder, 
enkelte endog kun 5 à 6. En anden vigtig Faktor var Rubelens lave Kurs i 
England, hvorhen næsten al Archangels Trælast gaar. Efterspörgselen i Frank-
rige bliver mindre fra Aar til Aar. 

Nedenstaaende Tabel udviser Distriktets Trælastexport de sidste fem Aar: 

Foranstaaende Oversigt, der i det væsentlige hviler paa Opgaver fra Ar
changels Exporthuse, tager, som tidligere bemærket, intet Hensyu til Samhan-
delen med det nordlige Norge, ligesaalidt som til Importen af de forskjellige 
Varer, der indföres til Hvidehavets Havne. Da dertil kommer, at Handels-
ståndens og Toldstyrelsens Statistiker ere ordnede efter forskjellige Systemer, 
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gjengives nedenfor, i Lighed med tidligere Aar, et Uddrag af den ved Ar-
changels Toldkammer förte samlede Statistik for Hvidehavets Havnes Export 
og Import, idet der dog ogsaa her skjelnes mellem Export og Import i videre 
Förstånd og Export og Import til og fra det nordlige Norge. 

Import. 

Pra norsk Finmarken indförtes i russiske Kystfartöier: 

1. Til Archangelsk i 224 Partöier, drægtige 16,450 Ton, hvoraf 11 Dampskibe: 

2 . Til Onega, Surna, Soroka og Mesen indförtes i 16 Fartöier, drægtige 
842 Ton: 

Samlet Import fra norsk Finmarken Srb. 586,547. 

Fra andre udenrigske Steder, hovedsagelig fra England og Hamburg, indförtes: 

1. Til Archangelsk: 

Ber. om Handel o. Sjöfart. 33 
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2. Til Archangelsk indförtes fra Murman: 

3. Fra Finland indförtes til Archangelsk: 

Import fra Steder udenfor Finmarken Srb. 293,858. 

Export. 

Til norsk Finmarken udförtes i russiske Kystfartöier: 

1. Fra Archangelsk i 184 Fartöier, dr. 14,180 Ton, hvoraf 10 Dampskibe: 

2. Fra Onega, Soroka, Surna, Kem og Mesen udförtes i 36 Fartöier, drægtige 
2,024 Ton: 

Export til norsk Finmarken Srb. 398,689. 

Til andre udenrigske Steder: 

1. Fra Archangelsk: 
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2. Fra Onega: 

3 . Fra Soroka: 

4. Fra Kem: 

5. Fra Keret : 

6. Fra Mesen: 

Nedenstaaende Tabel udviser Distriktets Export i de sidste fem Aar: 
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Som i forrige Aarsberetning meddelt blev der fra den russiske Styrelses 
Side, tiltrods for det i Aarets förste Del herskende almindelige Forbud mod 
Export af Kornvarer, givet Tilladelse til, at Pomorerne, til Opretholdelse af 
sine Handelsförbindelser med Norge, kunde udföre et samlet Kvantum af 
200,000 Pud Kornvarer. Her anföres, i fri Grjengivelse, det væsentligste 
Indhold af de for denne Export emanerede Regler: 

1) Det tilkommer Archangels Guvernör eller de Lokalmyndigheder, han 
dertil bemyndiger, at afgjöre, hvor stort Kvantum Kornvarer hver enkelt af 
de Pomorer, som derom indgive Ansögning, skal have Ret til at udföre. Herom 
udstedes til vedkommende Pomor et in duplo affattet Dokument. 

2) Kontrollen med de fastsatte Kvantums Indlastning paaligger Toldvæsenet 
eller, hvor saadant ikke findes, Grænsevagten eller Politiet. 

3) Ved Indlastningen fremviser Pomorerne de fra Guvernören, eller anden 
dertil bemyndiget Person, modtagne Dokumenter, der skulle tjene som Grundlag 
for Kontrollen med Indlastningen. E t af Exemplarerue tilstilles Archangels 
Toldkammer, efteråt först vedkommende Pomor paa samme har undertegnet en 
Erklæring, gaaende ud paa 

at han forpligter sig til inden sex Maaneder efter Skibets Afseiling at 
fremlægge i Archangels Toldkammer en af russisk Konsul i Norge attesteret 
Bevidnelse om, at han har indfört til Norge og dersteds borttusket mod Fisk 
det hele Kvantum Kornvarer, der blev indtaget i Fartöiet og som ikke er bragt 
tilbage til Rusland igjen; 

eller til i modsat Fald at betale i Böder den tredobbelte Værdi af det 
Kvantum Kornvarer, der ikke er borttusket mod Fisk i norske Havne og ikke 
bragt med tilbage til Rusland. 

4) Vicekonsulerne i Norge skal, under Overopsyn af Konsulen i Fin
marken, kontrollere Indförselen til Norge af de fra Rusland udförte Kornvarer. 

5) I Anledning denne Kontrol skal de russiske Konsuler under hele 
Navigationstiden have Opmærksomheden fæstet paa Tuskhandelens Priser i 
Norge, og i Henhold til disse an före paa de af Pomorerne medbragte Export-
dokumenter det Minimum af Fiskevarer, der i Henhold til Ovenstaaende af 
dem skal udföres til Rusland. 

6) Ved Sammenligning af det Exemplar af Exportbevidnelsen, Pomorerne 
medbringe fra Norge, med det Exemplar, der ved Skibets Indlastning blev 
tilstillet Toldkammeret, sættes dette i Stånd til at kontrollere Pomorernes 
Forretninger i Kornvarer og Fisk, og til at træffe de Forföinioger, der efter 
Omstændighederne maatte paakræves enten Indfordring af de foreskrevne Böder, 
eller Tilbagelevering af det Dokument, ved hvilket Pomorerne forpligtede sig 
til i Tillælde at betale saadanne. 

Disse Regler kom dog faktisk kun til delvis Anvendelse, idet Exportfor-
budet ud paa Sommeren i sin Helhed blev hævet. Om nogen Kontrol med 
Anvendelsen af det til Norge exporterede Mel blev der saaledes ikke Tale. 

Da Exporten blev frigjort, var imidlertid den störste Del af Pomorerne 
allerede afseilede herfra, som Fölge hvoraf det til Norge exporterede Kvantum 
Kornvarer kun ubetydeligt kom til at overstige det oprindelig bevilgede Kvantum 
af 200 ,000 Pud. Som af foranstaaende Tabel fremgaar, udgjorde det samlede 
Exportkvantum neuilig kun 227,000 Pud. 

Tuskhandelen i Norge har imidlertid vist sig at have saa dybe Rödder, 
at flere Pomorer, efter hvad det berettes, skal have forsynet sig med Mel i 
Tromsö og for dette tilbyttet sig Fisk. Melhandlerné i Norge havde ogsaa, i 
Anledning Exportförbudet i Rusland, forsynet sine Lagere med specielt Hensyn 
til at kunne imödekomme Pomorernes forögede Behov. Selv om Forbudet ikke 
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var blevet delvis ophævet for Hvidehavets Vedkommende allerede ved Naviga
tionens Aabning, vilde der fölgelig neppe være indtraadt nogen Mangel i Norge. 

Som et interessant Faktum kan det i saa Henseende ogsaa noteres, at 
Konsulatet i Begyndelsen af Aaret 1892, inedens Exportförbudet endnu var i 
Krafl, og paa en Tid, da man ikke kunde forudse det Prisfald paa Melet, der 
indtraf udover Vaaren, modtog en Porespörgsel fra Tromsö, om hvorvidt Ar-
changelsk vilde faa Behov for Tilförsel af Mel fra Norge. 

Melpriserne i Archangelsk, der i Löbet af Vinteren 1891—92 vare gaaede 
op til Srb. 1'80 vare ved Skibsfartens Aabning igjen sunkne ned til Srb. 1'30 
—1'36 pr Pud. Fra dette laveste Niveau hævede de sig, som Fölge af Ex
portens Frigivelse, ätter lidt efter lidt i Sommerens Lrtb, indtil der i August 
Maaned noteredes Srb. 1'50 pr Pud. Det Mel der kom i Handelen i 1892 
var for den ailerstörste Del tilfört fra Ruslands nordlige Guvernementer, der 
paa Grund af den usædvanligt rige Höst, der indtraf i Guvernementet Vologda 
1891, havde seet sig istand til ogsaa at forsyne de sydligere beliggende, nöd-
lidende Egne med större Partier Kornvarer. Under almindelige ümstændig-
heder er det, som bekjendt, netop fra de samme Egne, at Archangelsk mod
tager en större Del af sin Melforsyuing. 

Uaglet Melexporten til Norge i 1892 ikke engang omfattede Halvdelen 
af det Kvantum, der som Regel udföres, og var næsten 100,000 Pud mindre 
end i det foregaaende Aar 1891 , som indtil da repræsenterede den mindste 
Export, der i mange Aar havde fundet Sted, saa har dog Pomorerne forstaaet 
i Norge at erhverve et Fiskekvantum af indpaa 760,000 Pud. Den i 1888 
stedtundne enestaaende store Tilförsel översteg kun med c:a 200,000 Pud Fiske
importen i 1892. 

Dette viser, at Pomorerne maa have raadet över Midler, der under almin
delige Omstændigheder ikke komme til Anvendelse, eller ialfald ikke i saa stor 
Udstrækning som dette Aar. Af saadanne Midler kan nævnes flere: 

1) Foroget Export af andre Artikler end Kornvarer; 
2) Anvendelse af kontante Penge enten til direkte Indkjöb af Fisk eller 

til i Norge at erhverve Varer, passende for Tuskhandelen, navnlig Mel; 
3) Kjöb af Fiskevarer paa Credit; 
4) Foroget Deltagelse i de ved Norges Kyst foregaaende Fiskerier. 
Antagelig ere flere af disse Midler i större eller mindre Udstrækning 

kommen til Anvendelse, uden at det dog for allés Vedkommende kan konsta-
teres herfra. 

Hvad Rolle saaledes f. Ex. Russernes Fiskeri under den nor.-ke Kyst har 
spillet i 1892, specielt sammenlignet med det foregaaende Aar, kan ikke over-
sees. Men det fortjener at bemærkes, at der (ra Hvidehavstrakterne, Vaaren 
1892, afreiste til Murmanskysten -i- à 500 flere Fiskere end i 1891 , og det 
synes ikke usandsynligt. at denne ümstændighed ogsaa kan have hävt Indfly-
delse paa det i Norge af den russiske Almue drevne Fiskeri. Paa den anden 
Side fremgaar det af Korrespondaucer, der i sin Tid har været indtagne i 
Archangels officielle Tidende, at Fiskeribefolkningen paa Murman for en Del 
har været afholdt fra at indfinde sig i Norge, ved at erfare de Forholdsregler, 
som dersteds vare trufne i Hensigt at forhindre Omgaaelser af den gjældende 
Fiskerilovgivuing. 

Med Hensyn till Erhvervelse af Fisk for rede Penge, direkte eller indi-
rekte, da har vistnok de faa Pomorer, der raadc över saadanne Midler, i 1892 
gjort en usædvanlig stærk Brug af samme. 

Hvad angaar Exporten af andre Artikler end Kornvarer kan mærkes, at 
næst efter Mel er Træmaterialier den vigtigste Artikel for Pomorernes Export. 
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En stor Del af disse Materialier, ja vel egentlig det hele Kvantum, er som 
bekjendt hentet fra Hvidehavets Sagbrug og repræsenterer disses for det euro
peiske Marked ikke egnede, lidet værdifulde Förråad. Disse Materialier har 
dog gjennem Tiderne hävt en ikke uvæsentlig Betydning for det nordligste 
Norge, men har i de senere Aar maattet taale Konkurrence som Fölge af Til-
försler af bedre Virke söndenfra i det nordlige Norge, navnlig fra Namsos. 
Pomorernes Trælast spillede saaledes kun en mindre væsentlig Rolle under 
Hammerfests Gjenopbygning, uagtet Hovedmarkedet for Afsætningen netop er 
paa dette Sted. Ifölge Toldvæsenets Opgaver var Værdien af Trælast, expor-
teret til Norge, fölgende: 

Antagelig som Fölge af Melmangelen og Exportförbudet Vinteren 1891 
— 9 2 , sees den tilvandrende Fiskerbefolkning paa Murman, som för nævnt, at 
have været foröget med 400 — 500 Mand, sammenlignet med forudgaaende Aar. 
At der i Hvidehavstrakterne maa have været ledig Arbeidskraft synes ogsaa 
at fölge af den Reduktion i Antallet af til Norge udexpederede Fartöier, der 
ovenfor er paapeget. Formentlig er derved en Del Individer bleven henvist 
til at söge sit Livsophold ved Deltagelse i Fiskeriet paa Murman. 

Forholder dette sig saaledes, saa har der i 1892 ved Exportförbudets 
Hjælp virkelig været opnaaet nogen kunstig Beskyttelse for de murmanske 
Fiskerier. 

Disse har ogsaa i 1892 givet et Udbytte, der er adskillig större end det 
vanlige Udbytte i et Middelsaar. Medens Murmans aarlige Fiskekvantum med 
et rundt Tal ansættes til 400,000 Pud, af hvilke Halvdelen gaar til S:t Pe
tersburg og Halvdelen til Archangelsk, saa leverede Kysten i 1892 til sidst-
nævnte Marked adskilligt över 300,000 Pud, samtidig med at Forsendelserne 
fra Murman till S:t Petersburg ikke uvæsentlig översteg hvad Tilfældet er i 
et Middelsaar. 

Archangels Markeds Forsyning med Fiskevarer i 1892 Bkal i sin Helhed 
have omfattet fölgende Kvantum: 

Större Kvanta afsendtes dog om Hösten fra Archangel til S:t Petersburg. 

Tilförselen af Sild var i det Hele taget usædvanlig stor, vel nærmest som 
Fölge af de rige Sildefiskerier paa den norske Kyst. Der skjelnedes paa Mar-
kedet i 1892 mellem 3 forskjellige Sorter Sild, nemlig: I. Udsögt pakket stor 
Sild af ensartet Störrelse. I I . Samfængt nyfisket Sild, styrtet i Tönden med 
Salt. I I I . Restbeholdningen af Finmarkens Agnsild. 

Fiskerierne paa Murman. 

Fiskernes Överfart til Murman tog sin Begyndclsc den 23 Februar g:l 
Stil. De förste der ankom til Kola var 35 Finlændere. Över Rasnavalok 
fulgte senere, fra 8 — 27 Marts, 1,484 Russere, deribland 151 Drenge og 7 
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Kvinder. Af dem passerede gjermem Kola til Vestsiden 450 voxnc Fiskere 
og 32 Drenge. De övrige, 876 Voxne, 119 Drenge og 7 Kviader, tog fra 
Rasnavalok den direkte Vei til de forskjellige Fiskevær paa Östkysten. 

Den 12:te Marts ankom Dampskibet »Tschischow» fra sin Vinterstation i 
JekateriDahavn til Kola. Dermed var Muligheden af Fiskernes hurtige For-
deling til de forskjellige Vær givet. Endnu saa sent som den 21 April var 
Vaarfisket paa Murman endnu ikke begyndt, hvorfor Fiskerne fra Ostsiden 
begav sig vestover enten til de russiske Fiskevær vestenfor Kolafjorden eller 
til Norge, hvor Fiskeriet paa denne Tid gik godt, og hvor der fandtes til-
strækkelig Forsyning af Agn. 

Fra Fiskeværerne Teriberka og Gawrilowo meldtes det dog, at Fiskerne 
dersteds i större eller mindre Udstrækning havde fundet sig foranlediget til at 
forblive hjemme, da de frygtede Fölgerne af de Foranstaltninger, den norske-
Styrelse havde truffet i Hensigt at forebygge Omgaaelse af den norske Fiskeri-
lovgivning. Derimod Iaa alle övrige Fiskevær paa Ostsiden paa denne Tid öde. 

Denne Fiskernes Träng til under den förste Del af Fisketiden at dragé 
vestover og derved gaa Fisken imöde foröges ogsaa som Fölge af, at Murmans-
kysten paa denne Tid af Aaret som Regel er utilstrækkelig forsynet og Pri-
serne paa Livets förste Fornödenheder som Fölge deraf overordentlig höie. I 
1892 gik Prisen paa Rugmel op lige til Srb. 2"20 pr Pud, Smör kostede fra 
35—50 Kopek Pundet, Salt fra 3 0 — 4 5 Kopek Pudet og selv til denne Pris 
næsten uerholdeligt. 

Disse Forhold forandre sig som Regel först, naar Pomorfartöierne og 
Dampskibeue ankomme fra Archangelsk. Priserne pleie da pludselig at falde, 
ofte indtil 50 %'. I Fiskeværet Teriberka noteredes den 8:de Mai fölgende 
Priser paa fersk Fisk: 

Torsk 4 5 — 5 0 , Hyser 20 — 25 , Kveite 160, Stenbit 35 og Flyndre 25 
Kopek pr Pud. 

Murmanskystens Förbindelse med Vardö. 

Herom foreligger der nogle Udtalelser fra den russiske Konsul i Fiumar-
ken, nemlig i hans Aarsberetning for 1891. I denne heder det: 

Jeg har i mine tidligere Rapporter og Indberetninger altid fremhævet den 
exceptionelle og voxende Betydning, som Byen Vardö, paa Grund af dens Han
delsförbindelser med den murmanske Kyst og som Centrum for Finmarkens 
Fiskerier, har for Russerne. Antallet af russiske Baade, der samle sig paa Vardö 
tidligt om Vaaren og om Hösten, överstiger långt Antallet af pomorske Han-
delsfartöier, der ankomme til samme Sted, og dette Antal er, som det vil sees 
af nedenstaaende Tabel, i stadigt Voxende. 

1887 1888 1889 1890 1891 
Antal Baade 144 218 239 382 443 

Disse Tal forkiare ogsaa, hvorfor den norske Regjering fra anstundende 
Vaar har til Hensigt at træffe Forholdsregler til Forhindring af det Proforma-
salg af russiske Baade til norske Kjöbmænd, der en Tid läng har været prak-
tiseret, og iodskrænke de russiske Fiskeres Virksomhed til de ved norsk Lov 
bestemte Fiskevær, saaledes som ogsaa fastsat i Traktaten af 1838. 

Toldfrikeden paa Murmanskysten. 

Som bekjendt har der i en läng Aarraekke hersket fuldstændig Toldfrihed 
paa Murmanskysten. 
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For nogle Aar siden forlangte imidlertid det russiske Finansministerium 
den herværende Gavernementsforvaltnings Udtalelse om, hvorvidt de Forrettig-
heder, der ved Forordning af 1876 vare tilstaaede Indvandrerne paa den nsevnte 
Kyst, havde vist sig at medföre de forventede heldige Resultater, samt om 
hvorvidt Forholdene i Mellemtiden maaske havde forandret sig saaledes, at 
Rettighederne nu burde bortfalde. 

Udtalelserne fra Archangels Guvernör gik ud paa, at nogle af de nævnte 
Rettigheder fremdeles burde forblive i Kraft, medens derimod andre og blandt 
dem först og fremst Retten til toldfri Indförsel af udenlandske Varer, uden 
Skade kunde ophæves. Til Begrundelse af denne sin Opfatning gjorde Guver
nören gjældende, at paa den Tid, da de systematiske Bestræbelser for Kolonisa
tion af Murman tog sin Begyndelse, vare de norske Markeder de eneste hvorfra 
Kystens Beboere kunde erholde Forsyning af sine Livsfornödenheder, men at 
dette Forhold gjennemgaaende har forandret sig med Udviklingen af det Ar-
changelsk—Murmanske Dampskibsselskab, hvis Skibe om Sommeren regelmæs-
sigt traflkere Kysten, og ved hvis Formidling Kystens Beboere fra Archangelsk 
af ville kunne forsynes med alle Fornödenhedsgjenstande undtagen Fiskekroge 
og udenlandsk Salt; men disse Artikler, hvis Fortrin ikke benegtes, ere alle-
rede ved de bestaaende Love erklærede toldfri paa Murman, og der behöves 
fölgelig ikke for deres Skyld at opretholdes nogen særlig Forordning. 

Hvad derimod angaar de övrige udenlandske Varer, Manufakturvarer, 
Kolonialvarer etc., hvis toldfri Indförsel blev tilladt ved Forordningen af 1876, 
da tog Guvernören bestemt Ordet for, at de for Freiutiden burde indgaa under 
den almindelige Toldtarifs Bestemmelser. 

Derved havdes for Öie ikke alene Unödvendigheden i ökonomisk Hen-
seende af en saadan lettet Tilgang for udenlandske Varer, men ogsaa de mange 
Ulemper, som dermed ere forbundne for Kystens Beboere. 

Da nemlig det ovennævnte Dampskibsselskabs Skibe under sin Befaring 
af Kysten tillige anlöbe Byerne Vardö og Vadsö, og dersteds modtage uden
landsk Last, maa de ved Ankomsten til Archangelsk underkaste sig alle de 
Formaliteter, der ere en Fölge af at de har anlöbet udenlandsk Havn. Derved 
foranlediges ikke alene Tidsspilde, men ogsaa Udgifter til Stempelniærker o.s.v., 
ganske bortseet fra, at Vareafsenderne paa Murman fra derværende Politi maa 
erhverve og i Archangelsk framlægge en Bevidnelse om, at angjældende Varer 
ere af russisk Oprindelse og ikke indforte fra Udlandet. 

Ulemperne ved den nu gjældende Toldfrihed blev særlig iöinefaldende i 
1891 , som Fölge af dette Åars Misvæxt og det deraf foranledigede Export-
forbud for Kornvarer. Da nemlig Murmanskysten ligger udenfor det russiske 
Toldgebet, vilde, under Exportförbudet, Kornvarer heller ikke kunne været 
exporteret did, og for Kystens Forsyning var det fölgeligt nödvendigt at er
hverve en speciel Tilladelse, der imidlertid ikke blev givet uden paa Betingelse 
af, at enhver, der afsendte Kornvarer til Murman, forpligtede sig til senere at 
fremlægge en Bevidnelse om, at det Kvantum saadanne Varer, der var blevet 
ham tilladt at udlöre af Toldgebetet, ogsaa virkelig var blevet udlosset paa 
Murman. 

Tiltrods for Guvernörens ovennævnte Udtalelser blev det dog i 1890 be
stemt, at Indvaanerne paa Murman fremdeles skal have Ret til toldfrit at mod
tage saavel til eget Forbrug, som til Salg i Kolonierne og paa hele den mur
manske Kyst udenlandske Manufaktur-, Kolonial- og andre Varer, og det uanseet,. 
om de indföres paa russiske eller paa udenlandske Skibe. 

At Guvernörens Mening saaledes blev underkjendt skyldes udelukkende 
fiscale Hensyn. Man fandt nemlig, at Organiseringen af et effektivt Toldopsyn 
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paa den länge og lidet beboede Kyst — og uden et saadant Kontrolapparat 
skulde enhver Bestemmelse om Toldafgifters Erlæggelse forblive et dödt Bog-
atav — vilde være förbundet med saa betydelige Udgifter for Statskassen, at 
man heller fik finde sig i de Ulemper, der ere forbundne med, at Murmans-
kysten fremdeles, som hidtil, förbliver Porto franco. 

Novaja Semljas Kolonisering og kommercielle Frigjörelse. 

Af en i Archangels officielle Tidende indtaget Artikkel om Udviklingen 
af Kolonien paa Novaja Semlja finder jeg her at burde gjengive Fölgende: 

Fra gammal Tid har Ögruppen Novaja Semlja, trods sin Fjernhed og 
Ubeboethed, været besögt saavel af de russiske Pomorer som af de norske 
Fangstmsend, der alle har villet tilgodegjöre sig Oernes Rigdom paa Polardyr. 
Fra Aaret 1840 at regne er imidlertid Antallet af russiske Fartöier stadig 
gaaet tilbage, medens Antallet af norske derimod er jævut voxet. Aarsage» 
til dette de russiske Fangstexpeditioners Frafald er, foruden i Oens Ubeboethed, 
tillige at söge i Hvidehavshavnenes ufordelagtige Beliggenhed og deres Tilfrys-
ning fra tidiigt paa Hösten til långt ud paa Vaaren og det derved bevirkede 
Forhold, at Russerne ikke kunne komme frem til Fangstfeltet for 2 ' / 9 Maancd 
senere end Nordmændene og igjen maa förlade samme långt tidligere paa Hösten 
ond sidstnævnte. Russerne kan som Fölge heraf ikke tage Del i den rige 
Fångst, der foregaar tidiigt paa Vaaren og sent paa Hösten. At overvintre 
paa Novaja Semlja har Pomorerne ikke dristet sig til, da de i Tilfælde af 
Skibbrud ikke vilde kunne finde nogetsomheldst Tilflugtsted paa Öen. 

Fra 1870 er man imidlertid begyndt at fæste en mere aktiv Opmserk-
somhed paa disse Forhold. Paa Fiskeværet Kostin Scbar opförtes i 1872 
Öens förste Hytte, og snart begyndte man at omgaaes med Tanken paa Op-
rettelse af en Redningsstation, der, foruden at virke i Overensstemmelse med 
sit filantropiske Öiemed, tillige ved sin Tilværelse skulde levere det faktiske 
Bevis for Ogruppens Henhören under det russiske Rige. Det russiske Red-
ningsselskab tog Sägen i sin Haand med det Resultat, at der af Statsmidler blev 
stillet et Belöb af 25,000 Rubel til Disposition for Fremme af Foretagendet. 

For disse Midler opförtes i 1877 Stationens Bygninger, samtidig med at 
der fra Mesens Tundraer blev överfört 6 Samojedfamilier, hvem Opsynet med 
Stationen blev överdraget. Forat Samojederne tillige skulde kunne drive Jagt 
og Fiskeri bleve de udstyrede med de fornödne Redskaber og Levnetsmidler 
for det förste Aar. 

Fra Aaret 1880 har et af det Archangelsk—Murmanske Selskabs Damp-
skibe aarlig gjort to regelmæssige Ture til Öen og derfor opbaaret en Subsidie 
af Srb. 5,000 Aaret. Forsaavidt var altsaa nu Muligheden tilveiebragt forat 
Redningsselskabet, under livilket Stationen fremdeles sorterede, aarligt skulde 
kunne forsyne de derværende Samojeder med allo Fornödenheder, hvilke for-
udsattes dækkede ved Afhændelse i Archangelsk af deres i Aarets Löb ind-
vundne Fangstudbytte. 

Resultaterne stcmmede dog ikke med Selskabets Forvontuinger. Da Samo-
jedernes Forsyning gjennem Redningsselskabet kun blev effektueret inden meget 
snævre Grænser og tildels paa mindre heldigt valgte Tidspunkter, saa de samo-
jediske Kolonister sig nödsaget til at afhænde sine Produkter enten til Pomo
rerne eller ogsaa, og det fortrinsvis, til Nordmændene, naar disse med sine 
Fartöier ankom til Öen tidligere paa Vaaren end det ovennævnte Dauipskib. 
Hverken Pomorer eller Nordmænd, der hver Vaar forefandt Samojederne i en 
sörgelig Forfatning efter den länge Vinters paa Giænsen af Hungersnöden 
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henslæbte Liv, undlode til egen Fordel at benytte sig af denne Omstændighed, 
idet de overlod Samojederne forskjcllige uundværlige Artikler saasom Mel, Krud, 
Bly o.s.v. i Bytte mod Produkterne af deres Fångst, men kun paa Grundlag 
af Priser, der vare aldeles ödelæggende for Samojederne og under tilbjælp af 
Brændevin, der gjorde dem end mere eftergivende og medgjörlige. 

Naar saa Dampskibet ud paa Vaaren ankom til Novaja Semlja, viste Samo 
jederne sig at være udplundrede til Skindet, og ikke i Besiddelse af noget, 
hvormed de kunde betale de dem fra Redningsselskabet oversendte Provisioner. 
Af Mangel paa Tilsyn forfaldt ogsaa efterhaanden Stationens Bygninger. 

For igjen at bringe Redningsstationen og dens Kolonister paa Fode, blev 
den i 1887 henlagt under Archangels Guvernör, der paany lod Bygningerne 
sætte i forsvarlig Stånd, og samtidig overförte til Öen en liden Trækirke, 
istandbragt ved Midler, der indsamledes ved frivillige Bidrag. Til Samojedernes 
geistlige Betjening blev en Munk sendt över paa Öen. 

Da en Del Samojeder havde yttret Onske om at bosætte sig ved Matotskin 
Schar, blev dersteds en liden Hytte opfört. Hovedkolonien er beliggende i 
Karmakula. 

Forat gjöre en Ende paa Samojedernes Udsugning af Pomorer og Nord-
mænd besluttede Guvernören fra 1889 af aarligt at sende en af sine Embeds-
mænd op til Öen i Hensigt at modtage fra Samojederne, for hver enkelts 
Regning, Udbyttet af hans Fångst og afsætte samme i Archangelsk til de vir-
kelig gjældende Priser, og for det derved indkomne Belöb at opkjöbe paa bil-
ligste Maade alle for Livet paa Novaja Semlja fornödne Artikler. I Förbin
delse hermed blev en Feltskjær ansat ved Kolonien, der ved Siden af sine 
egentlige Funktioner tillige har at forestaa Förvaltningen af Forraadshusene og 
at besörge den dermed forbundne Regnskabsförsel, samt at före Tilsyn med 
Koloniens Bygninger. 

Forat gjöre Seiladsen längs den farlige Kyst fra Karmakula op til Matot
skin Sehar mulig blev i 1889 en Söoffieier sendt derop forat beskrive Kysten 
og foretage de fornödne Maalinger. Efter Tilendebringelsen af dette Arbeide 
er det Dampskib, der aarlig besöger Novaja Semlja, blevet forpligtet til ved 
hver Tur at forlænge sine Reiser op til Matotskin Schar og de der boende 
Samojeder. 

Med disse Foranstaltninger ansees en bedre Tid at være oprundet for den 
fjernliggcnde Ö. I rette Tid blive Kolonisterne nu forsynede med alt fornödent, 
ja saagar med Luxusartikler som The, Sukker, Tobak o.s.v. 

Samojedernes Energi er vaagnet og med foröget, Kraft har de taget fat 
paa Udnyttelsen af Stedets Næringskilder, hvis Udbytte öges Aar for Aar. 
Takket være de fordelagtige Priser, efter hvilke deres Produkter nu afsættes, 
og deres Fornödenhedsartikler indkjöbes, erholde de nu aarlig et kontant Over-
skud al' 50—300 Rubel hver, og det uagtet der nu tilstilles dem et fire Gange 
saa stort Kvantum Varer som tidligere. I de sidste Aar er Samojederne be-
gyndt at reise til Archangelsk for selv at indkjöbe sine Varer, hvoriblandt 
möderne Skydegeværer og forskjelüge Sorter Sirts og Klsede. Flere af dem 
har ladet sine overskydende Pengo indsætte i Archangels Sparekasse. 

Forventningerne med Hensyn til Virkningerne af den indförte geistlige 
Betjening skildres som fuldt ud at være gaaet i Opfyldelse. Samojederne be-
söge Kirken ikke alene paa Helligdagene, men ogsaa för og efter enhver Ud-
reise paa Havet. 

Ogsaa som Redningsstation har Kolonien gjort meget godt, og gjentagende 
er skibbrudne Söfolk, hvoriblandt ogsaa Nordmænd, blevnc optagne dersteds og 
reddede fra Undergång. 
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Under de öven skildrede gunatige Vilkaar, der nu bydes, antages det soin 
sikkert, at Kolonisationen af Novaja Semlja vil gaa fremad, hvad der i För
bindelse med den paagaaende Kolonisation af Murmanskysten, vil være til ikke 
liden Hjælp for Russernes ökonomiske Udvikling i disse ugjæstmilde Trakter. 

Til Beskyttelse af Russernes Rettigheder i disse Farvand vil fra 1893 af 
et Krigsskib blive beordret at krydse i Ishavet, og Fangstmænd af andre Na
tionaliteter vil fölgelig let kunne resikere Ubehageligheder, hvis de ikke respek-
tere de folkeretslige Regler for Havets Benyttelse eller sikkre sig Bevisuiidler 
for, at de ikke har krænket russiske Rettigheder. 

C. Falsen. 

Rio de Janeiro den 5 augusti 1893 

(Årsberättelse för 1892.) 

De forenede Rigers Skibsfart paa Distriktet var som fölger: 

Svenske Fartöier: 

Norske Fartöier: 

I forrige Aarsberetning er paavist, at vor Fart paa Distriktet siden 1884 
er betydelig öget. Jeg tror ogsaa her til Sammenligning at burde anföre Zifrene 
for de sidste fem Aar. 

Til Distriktet ankomne Fartöier: 
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Fra Distriktet afgaaede Fartöier: 

Det vil heraf sees, at Aaret 1892 opviser en niindsket Fart, der dog: 
snarere kan betragtes som en Standsning end som en Tilbagegang. Forniind-
skelsen i Antal og Tonnage viste sig nemlig hovedsagelig ved Hovedstationen. 
Aarsagen var dels ugunstige ekonomiske Forholde paa Stedet, dels Vanskelig-
heder med Lösningen i Havnen og med Transport fra denne til det Indre, 
hvilket allerede havde ladet sig rnærke i de sidste Maaneder af 1891 men 
blev föleligt i 1892, sserligt fra Juni af, og som med Nödvendighed maatte 
paavirke Indförselen og Handelsvirksomheden i det Hele. Ved enkelte Vice-
konsulsstationer derimod ogedes Farten betydeligt, saaledes i Santos trods alle 
lokale Vanskeligheder og Ulemper; ligesaa i Pernambuco og Para, hvilket sidste 
Sted synes at gaa fremad. Hvad Santos og dets specielle Forholde angaar, 
samt de Tab eller Fordele, vore Fartöier der have havt, er der af mig rede-
gjort i et större Antal specielle Indberetninger. 

Den ved Hovedstationen indseilede Bruttofragt udgjorde: 

Fragtfortjenesten ved Hovedstationen er saaledes i afvigte Aar bleven for-
mindsket med £ 113,725 eller med £ 96 ,450 for de norske og £ 17.275 for 
de svenske. Det maa herved erindres, at Antallet af ankomne Fartöier i 1891 
ved Hovedstationen var 261 dr. 157,609 Ton, hvoraf 219 dr. 135,134 Ton 
norske og 42 dr. 22,475 Ton svenske, medens det i 1892 kun var 119 dr. 
75,225 Ton, hvoraf 100 dr. 67,352 Ton norske og 19 dr. 7,873 Ton svenske. 

For hele Distriktet tilsammen opgik Fragtfortjenesten t i l : 

Formindskelsen i Fragtfortjenesten siden 1891 for det hele Distrikt opgaar 
saaledes til £ 177 ,746 ; da det föran er sagt, at heraf paa Hovedstationen 
falder ialt £ 113,725, bliver Formindskelserne paa Vicekonsulsstationerne altsaa 
£ 6 4 , 0 2 1 . Da Farten i 1893 ätter visor Tendents til nogen Stigen, er det 
imidlertid at haabe, at denne Standsning i Udbyttet snarlig udjævnes. 

Ved Hovedstationen udförtes fölgende Möytstrings-Forretninger: Paamönst-
ringer paa norske Fartöier: 75 Svenske, 113 Nordmænd, 76 Udlændinge, ialt 
2 6 4 ; paa svenske Fartöier: 20 Svenske, 6 Nordmænd og 22 Udlændinge, ialt 
48 , eller tilsammen 312 Mand. Afmönstringer: paa norske Fartöier: 30 
Svenske, 86 Nordmænd, 70 Udlændinge, ialt 186 ; paa svenske Fartöier: 12 
Svenske, 1 Nordmand og 2 Udlændinge, ialt 15, eller tilsammen 201 Mand. 
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Der anmeldtes fölgende Römninger: fra svenske Fartöier: 2 Svenske, 4 Nord
mænd, 4 Udlændinge, ialt 10; fra norske Fartöier: 3 Svenske, 22 Nordmænd 
og 16 Udlændinge, ialt 4 1 , eller tilsammen 51 Mand. Der efterlodes i Aarets 
Löb: fra svenske Fartöier: 16 Svenske, 4 Nordmænd og 1 Udlænding, ialt 2 1 ; 
fra norske Fartöier: 11 Svenske, 20 Nordmænd og 19 Udlændinge, ialt 50, 
eller tilsammen 71 Mand. Der döde: fra svenske Fartöier: 16 Svenske, 2 
Nordmænd og 2 Udlændinge, ialt 2 0 ; fra norske: 6 Svenske, 23 Nordmænd 
og 10 Udlændinge, ialt 39, eller tilsammen 59 Mand. 

Nærmere Data angaaende disse Döde ligesom angaaende deres Efterladen-
skaber ere blevne hjemsendte i specielle Indberetninger eller tilkjendegivne ved-
kommende fremmede Ländes Autoriteter. 

Ligeledes ere specielle Meddelelser efterhaanden indsendte angaaende Udlæg 
gjorte i Distriktet for Skibbrudne eller efterladte Syge. Disse belöbe sig for 
norske Söfolk til Milr. 14,945, hvoraf i Para for to förliste Skibsbesætninger, 
der hjemsendtes til Europa, Milr. 5 ,785; for svenske Söfolk til Milr. 2 ,107. 
For Emigranters Hjemreise udlagdes Milr. 2,722. 

Fra Generalkonsulatet hjemsendtes forskjellige Fragtbelöb og Deposita, 
tils. Milr. 40 ,387, Arvemidler efter afdöde Svenske Milr. 4 ,041 , efter afdöde 
Norske Milr. 4 ,652. efter afdöde Udlændinge (der havde været bosatte i Sve
rige eller Norge) Milr. 623 . 

I Aarets Löb er der bleven hjemsendt for norske Sömænd Hyrebelöb til 
en Sum af Milr. 3,869 (modsvarende £ 177. 8. 9) og for svenske til en Sum 
af Milr. 2,147 (modsvarende £ 119. 7. 6). 

Skibsfarten paa det hele Distrikt var i 1892 idethele livlig. Ogsaa dette 
Aar tog Hovedstaden den störste Anpart af denne Virksomhed. Ved at sam-
menligne de hertil ankomne Skibes Antal med det for 1891 opdager man 
imidlertid nogen Tilbagegang, ikke alene for svensk og norsk Fart men for 
alle fremmede Flags Vedkommende, undtagen det engelske, der endog viser 
höiere Zifre end i 1891 . Heraf udledes, at det eugelske Flag i 1892 paa 
andre Lande har hävt mindre Sysselsættelse end vanligt, og britiske Skibe der-
for have taget sin Tilflugt til endel af de Befragtninger, væsentlig fra engelske 
Havne, der ellers tilfalde fremmede, særlig vore Fartöier. 

Sammenlignes de sidste Åars udenrigske Fart paa Rio de Janeiro, findes 
fölgende Tal: 

Hvad Kystfarten angaar have fremmede Skibe ogsaa i 1892 i nogen Grad 
taget Del i samme, men Virksomheden var i det store og hele taget noget 
mindre end forrige Aar. 

Den nye brasilianske Konstitution forbeholder Kystfarten for det nationale 
Flag. Hidtil havde Landets egen faatallige Flaade ikke kunnet gjöre Realisa
tionen af denne Bestemmelse og dette Folkets Yndlingsönske mulig. Der var 
saaledes givet Landets udövende Myndighed förnöden Magt til at reglementere 
nærmere dens Ikrafttræden. Dette er nu gjort ved Dekret af 11 November 
1892, der bestemmer, at fra November 1894 skulde Udlændinge undtagen i 
faa Tilfælde være udestængte fra Kystfarten. Bestemmelsen er bleven opfattet 
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Fragter. 
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som en Opmuntring til Bygning eller Indkjöb af Skibe for brasiliansk Regning. 
Nærmest er den dog foranlediget ved idelige Klager fra de nationale Damp-
skibsselskaber över at de paa Grund af Priserne paa Kul, Levnetsmidler, Folke-
hjælp etc. ikke kunne holde Konkurrensen med fremmede Dampskibe, der slaa 
Fragterne ned for dem og saaledes idelig foraarsage dem Tab. Hvorvidt For
budet for udenlandsk Flag til at deltage i Kystfart virkelig vil blive iværksat, 
turde endnu ikke kunne siges. Denne Kystfart hade hidtil for vore Fartöier 
ikke været uden Betydning. De have dels fra Mossoro og Macau fört Salt til 
Rio, Santos og Rio Grande, for derpaa fra Paranaguá, at medtage Herva Matte 
til La Plata-Floden og derfra bringe Hö, Kornvarer, Kjöd etc. tilbage, dels 
have de fra forskjellige Havne fört Sukker, Trae m. m. Der er saaledes en
kelte af dem, der have kunnet holde sig sysselsatte paa den sydamerikanske 
Kyst under et længere Tidsrum. Da der under Saltskibningen ved daarlig 
Anordning fra det store brasilianske Kompagni, der indehar Saltværkerne i 
Macau, Mossorö og Assü, viste sig at opstaa talrige Vanskeligheder og idelig 
Tvist om Forstaaelse af Certepartier og Beregning af Erstatning for Overligge-
dage, ansaaes det hensigtsmæssigt at anordne Tilsættelse af en Vicekonsul i 
Macau, der paa Stedet kunde gaa Skibenes Interesse tilhaande. 

Fragtmarkedet i Rio de Janeiro har i 1892 stillet sig paa fölgende 
Maade (sid. 526 og 527 ) : 

Hvad der skibedes fra Rio de Janeiro i Dampskibe, var væsentlig Kaffe. 
Seilskibene befragtedes hovedsagelig for at bringe Huder til Europa og mindre 
Partier Kaffe til Kapstaden og Port Elizabeth. Den Karantæne, der i Aarets 
Löb paalagdes mod Skibe fra Europa og Nordamerika og som nödte disse til 
at gaa til Ilha Grande nær Rio de Janeiro gav Anledning til forskjellige Be-
fragtninger af brasilianske og fremmede Dampskibe for at bringe ind til Rio 
eller Bestcmmelsesstedet de Varer disse Dampere lossede. Stundom leiedes 
Dampskibe til saadant Brug for £ 500 à 800 pr Maaned. Derimod var der 
i Rio mindre at gjöre for Seilskibe som Lægtere mod Aaret för. I Santos 
tjente adskillige Seilskibe i saadan Anledning betragtelige Belöb. Forsaavidt 
vore Fartöier angaar, vil dette være bekjendt fra mine specielle Indberetninger 
om Stedet. Det kan slutningsvis tillægges, at Saltfragterne fra Nordhavnene 
var c:a 15 Sli. pr Ton (beregnet efter 26 alqueires), Mattefragterne fra Para
naguá 7 , à 1 1/4 Real (Pr 15 Kilos, 8 R e a l e r = 1 Daler Guld), Kaffefragterne 
til Kapstaden pr Seilskib £ 3 0 0 — 7 0 0 for Reisen. 

Pengekursen vexlede meget, stundom med pludselige Sprang. Gjennem-
snitlig stillede den sig saaledes pr Maaned: 

Medens Kursen i Aarets Löb var nede næsten ved 10 D. i enkelte Öie-
blikke, naaede den paa den anden Side ogsaa op til c:a 17 D. med Tendents 
til Stigen, hvorpaa den til almen Forundring ligesaa pludselig faldt. Sammen-
ligningsvis kan anföres, at medens Middelkursen for det hele Aar 1892 kan 
ansættes til 11'94 D. eller l l s / 4 , var den i 1891 1 6 ' / , D., i 1890 22'/„ D., 
i 1889 26 1 3 / 1 8 D., i 1888 2 5 7 , D. 
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Importhandel. 

Indförselen lod sig i Aarets förste Halvdel ikke skræmme af Vanskelig-
heder og var idethele ret livlig, medens don derimod hæninaedes og næsten 
standsede i den anden. Aarets Indförselshandel rcgnes derved at være ringere 
end i 1 8 9 1 . Af de Varer, der for Norden have Interesse, sees der nogen 
Forögelse i Importen af Tjære og delvis i Klipfisk, medens Trælast, saavel 
hvad svensk og norsk som amerikansk angaar, viser Formindskelse. 

Vi skulle nedenfor kaste et Blik paa enkelte Artikler, der enten ere eller 
kunne blive vigtige for vor Export, eller kunne sysselsætte vor Fragtfart. 

Trän. Der indförtes 1,036 Fade og Tönder mod 1,200 à 1,600 i 1891 . 
Priserne vare först 18 à 19 Milr. pr Fad, steg efterhaanden til 38 à 40 Milr. 

Klipfisk. Den samlede Indförsel heraf var 49,845 Bötter, 27,669 Kasser, 
11,408 Tönder og 1,595 Halvtönder, eller ialt 90,517 Kolli mod 95,804 
Kolli i 1 8 9 1 . 

Foruden fra Canada og Norge ankommer der ogsaa til Rio de Janeiro 
smaa Partier amerikansk Klipfisk, der nyder godt af den ved Traktaten mellem 
de Forenede Stater og Brasilien fastsatte Toldbegunstigelse. Disse Forsendelser 
have hidtil ingen egentlig Betydning for Markedet. Hvorvidt Tilvirkning i 
Staterne foregaar eller kan komme til at foregaa af Klipfisk i nogen Udstræk-
ning, der kan blive farlig for den norske Aftætning, turde være Gjenstand for 
Opmærksomhed. 

Tjære. Der indförtes i 1892 24,331 Fade og Tönder fra Udlandet. 
Heraf vare 24,193 fra de Forenede Stater og kun 138 fra Europa. Priserne 
vare ved Aarets Begyndelse 14 à 15 og ved dets Slutning 15 à 25 Milr. efter 
Partiets Störrelse. 

Öl. Der ankom 59.243 Kasser i 1892 mod 66,426 Kasser og Tönder 
i 1 8 9 1 . E t herværendc Skibshandlerfirma forsögte Import af norsk Öl. Det 
er at beklage, at vore Bryggerier ei forsöge at komme ind paa dette Marked, 
forsögende at rette sig efter Kundernes Smag og Krav. 

Trælast. Indförselen faldt betydelig. 
Af P i n o B a l t i c o (svensk, norsk og tydsk Last) ankom 12,871 Dusin 

Planker mod 48 ,248 ' / 2 Dusin i 1891 . Det meste ankom som tidligere for 
egen Regning, ubetydeligt for Salg. Priserne kunne angives ved Aarets Slut
ning til 64 à 65 Milr. pr Dusin for röd Furu og 61 à 62 Milr. pr Dusin for 
hvid Furu, af Dimension 3 X 9 X 1 4 . Indförselen var störst, i Februar, Sep
tember og November Maaned. 

Lasten modtoges af fölgende Importhuse: D:r F . Pereira Passos 4.469 
Dusin, Chr. Heekseher & C:o 3,303 Dusin, Companbia Geral Commercio e 
Industria 1,481 Dusin, C. W. Gross & C:o 1,297 Dusin, Walter Christianseu & C:o 
925 Dusin, Quayle Davidson & C:o 913 Dusin, Companhla Luz Stearica 
483 Dusin. 

Af a m e r i k a n s k L a s t ankom i 1892 : 
Pitch Pine: Der indförtes 25,101,453 Fod mod 34,475,128 i 1891 eller 

en Formindskelse af 9,373,675 Fod. 
White Pine. Der ankom 5,502,162 Fod i 1892 mod 4,470,453 i 1891 

eller en Forögelse af 1,031,709 Fod. 
Af Spruce ankom der 2,215,449 Fod, 1,331 Fod mindre end i 1891 . 

Tændstikker. Indförselen var i Aarets sidste Maaneder meget livlig paa 
Grund af den eventuelle Toldforhöielse. Der ankom i 1892 ialt 24,036 Kasser, 

Ber. om Handel o. Sjöfart. 34 
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hvoraf 20,083 angives at være komne fra Tydsfcland (men hvoraf den störste 
Del i Virkeligheden kom fra Sverige), 2,850 Kasser kom fra Belgien og 1,103 
fra forskjellige andre Lande. Priserne vare i Januar 195 til 200 Milr. pr 
Kasse og i December fra 235 til 250. Af svenske Tændstikker sees Mær-
kerne »Uddevalla», »Enköpings», »Jönköpings Vestra», men dog hovedsagelig 
»Jönköpings». 

Jern, Staal, Maskiner. Indförselen var i Aarets Löb ret betydelig, ihvor-
vel nöiagtige Data mangle. Svensk Staal indföres, omend væsentlig indirekte. 
Importen fra Nordamerika væsentlig af Maskiner og Redskaber steg. Ihvorvel 
Brasilien har rige Leier af Jernmalm, har dets egen Tilvirkning ikke meget 
at sige. 

Handel med Norden. 

De fleste nordiske Varer ankomme indirekte. Medens Portugiser, Eng-
lændere og Tydskere have sat sig fast i den vigtigere Handel og Italienere i 
Smaahandelen över det hele Lands Kyst, kan der kun nævnes faa Forsög fra 
svenske eller norske Kjöbmænda Side paa at aabne Filialer eller at etablere 
Huse paa brasiliansk Grund. Ethvert Land har for sine Produkter sine natur
lige Banebrydere i sine egne Sönner. De mellem disse, der ville have den 
störste materielie Interesse og ivrigste ökonomiske Spore, ere de, der staa ved-
kommende Exportbedrift nær. Staten har hos os med Liberalitet tænkt derpaa. 
De Pengetilskud, der gives yngre Kjöbmænd for at studere Handelsforhoidene 
udenlands, ville sætte flere af disse istand til at faa fast Fod. Men dels ville 
de alene gives til Mænd med en vis Ålder, Ilddannelse og Forudsætning, dels 
kunne de kun komme forholdsvis faa tilgodc, dels er det forudsat, at disse 
ikke blöt skulle arbeide i sin egen eller sine nærmesti>s Förbindelsers Interesse, 
men ogsaa med Oplysning og Raad for enhver, der har Lyst til at kjende de 
samme Forholde, selv for en eventuel Konkurrent. Disse Mænd ville först 
være Blænkere, siden selvskrevne Ledere, om de forstaa at lade sine Anskuelser 
og Erfaringer trænge igjennem, i den Exportbevægelse, der er nüdvendig (og i 
hvilken de fleste Lande nu vise Iver). Men det paakræves, at ogsaa andre 
virke med, de, jeg vilde kalde den menige Soldat i Bevægelsen. Medens mange 
andre Emigranter tabes for Fædrelandet. vilde disse ogsaa udenfor det være 
interesserede i dets Handel og dets Fremskridt, paa samme Tid som de selv 
vedbleve at være knyttede til det ved de samme Pligter og Rettigheder som 
för. Engelske Producenter og Kjöbmænd begunstige Bosættelsen i brasilianske 
Havne af unge Englændere, der ere færdige med den förste, tarveligere eller 
höiere Skoledannelse og som anbragte i Egenskab af Lærlinge eller Junior 
Clerks i större Forretninger efterhaanden fra den beskedneste Begyndelse ar
beide sig frem, samtidig som de opnaa en Fortrolighed med Klima, et Kjend-
skab til Sprog og en Smidighed i lokale Forholde, som det senere er vanskeligt 
at erhverve, derpaa etablere sig selvstændigt og derefter oftest dragé sig tilbage 
til Hjemlandet med Udbyttet for at give Pläds for de yngre Kræfter, der efter
haanden have fulgt samme Vei. Kun sjelden höres det derimod, at de nordiske 
Exportörer sende sine egne yngre Sönner eller Afhængige ud og befordre deres 
Ansættelse i Forretninger i oversöiske Havne, for at de med Tiden kunne blive 
Pionerer for deres egen Bedrift, tage Skridt til at hente Varerne direkte, saa-
ledes formindske Omkostningerne, lette Indförselen, gjöre Salget fordelagtigere 
og Omsætningen större og i sin Tur dragé andre yngre Kræfter efter sig. En 
saadan Bevægelse vilde med Nödvendighed efterhaanden hidföre Kravet paa 
direkte Dampskibskommunikation. Direkte Kommunikation i det Hele, være 
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sig med Dampskib eller med Seilskib, i större Omfång, vilde selvfölgelig ogsaa 
hidföre eller begunstige en Bevægelse som nævnt. 

Vor Handelsstand foretrækker i sine Forretninger paa fjerne Lande en 
liden og sikker Vinding fremfor en större og usikker, den undgaar helst Resiko, 
den viger tilbage for ukjendte Spekulationer. Intet er bedre som Princip. 
Men denne Tilbageholdenhed hidtil indsnævrer lige saa sikkert dens Virksomhed. 
Der er Kjöbmænd, der iagttage Handelssædvanen i et fremmed Land, undersöge 
om deres farligste Konkurrenter fölge den og kunne vinde ved den, pröve den 
og fölge den selv med Forsigtighed, og dette er et Princip, der gjör Fremskridt 
og, Udvidelse mulig. Hos os önsker man gjerne kontant Betaling eller Opgjör 
inden kort Frist. Franskmændene ville have Opgjör idethöieste 3 Maaneder 
efter at Modtageren har erholdt Konnossement paa Våren. Tydskerne indrömme 
derimod i Sydamerika läng Fris t : 6 Maaneder, 9 Maaneder, 1 Aar. I Bra
silien er läng Frist nödvendig, alt gaar langsomt, Toldklareringen forhales, 
Transporten er vanskelig, Expeditionen sendrægtig, — Taalmodighed og ätter 
Taalmodighed og Tid udkræves. for at en Kjöbmand overhovedet skal kunne 
före en Forretning tilende med Indiand eller Omegn; han maa selv give läng 
Kredit, vente med Opgjör, har Vanskelighed med Indkassering, han appellerer 
med Nödvendighed, selv, om forlænget Frist til sin udenlandske Förbindelse. 
Tydskere, Engelskmænd, Belgiere have været imödekommende i dette Punkt, 
Fransktnænd gjenstridige. Fölgen har været, at de selv nu se, at Tydskernes 
Handel gaar frem, inedens den franske gaar tilbage, og uden at de befrygtede 
Tab fölge de Förstes större Indrömmelser. Tydskerne have ogsaa lært Fransk
mændene en anden Side ved Handelen i Brasilien, som er nödvendig tillige 
for vor Handelsstand: at tage nöie Hensyn til Kundens Krav. Hvis en svensk 
eller norsk Artikkel, indfört paa det brasilianske Marked, gaar af sig selv, 
viser dette, at den ikke alene har gode Egenskaber, men ogsaa, at den er, 
som Kunden önsker den. Begynder under Konkurrencen Våren at mode Ind-
vcnding, nytter det i Længden lidet at overtale Kunden til at tro, at Våren 
har de bedste Egenskaber og at den kun kan præsenteres i saadan Form. Det 
som Kjöbmand og Tilvirker da maa gjöre, er at tage Hensyn til Landets For-
holde, Önsker og Smag, og sende en Artikkel ændret, muligens ringere, men 
tillempet for dette Land. Franskmændene havde tidligere Afsætning af Silke-
varer i Brasilien, ligesaa solide, smagfulde og fine som de der solgtes i Frank-
rige selv. Da imidlertid Pengeforholdene bleve daarlige, Indtægterne mindskede, 
Udgifterne steg, medens samtidig Forbindelserne med det Indre og den i lavere 
Klasser vaagnende Träng til Luxus snarere ögede Kjöbernes Antal men ci 
Kjöbeevnen, mödtes den franske Vare med Indvendingen, at den var for dyr. 
Franskmændene ændrede ikke Kvalitet, ikke Pris. Tydskere og Italienere 
derimod böd strax billigt, uvarigt Silketöi — og de have faaet en stor Del af 
Afsætningen. Dette Princip, saavidt muligt at byde hvad Kjöberen önsker, at 
give efter, hvor Kjöberen ei har Forudsætningen til at vurdere hvad der i 
Produktionslandet ansees just for det gode ved Fabrikatet, eller at betale for 
bedste Kvalitet, dette kunde ogsaa være af Nytte for vor Handel i dens För
bindelse med Brasilien. 

Af nordiske Huse i Rio de Janeiro har hidtil Firmaet Chr. Heekscher & 
C:o (dansk) (Rua Theophilo Ottoni N:o 3) været en betydelig Importör af 
svensk og norsk Trælast, svenske Tændstikker etc., ligesom det med Elskvær-
dighed har imödekommet saadanne af vore Exportörer, der vilde gjöre Forsög 
med en Artikkels Salgbarhed. Skibshandelsfirmaet Struck & Petersen (dansk 
& norsk) (Rua Primeiro de Marco N:o 99) har indfört norske Konserver, norsk 
Öl og forsögt at introducere forskjellige andre Produkter. Svenske Artikler 
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have sin specielle Representant i Huset Holmer & C:o (Rua Theophilo Ottoni 
N:o 5), der delvis stöttes af svenske Industridrivende og arbeider for svenske 
Varer, men ogsaa vilde kunne være norske Exportörer nyttig. Pra November 
1891 til Slutningen af 1892 har dette H u s e s Salg af svenske Varer repræ-
senteret en Værdi af 243,892 Milreis. De solgte Varer bestode af Træhuse 
og Trævarer, Jern og Staal, Porcelæn, Cement, dampslemmet Kridt , Öl og 
Punsch, Jernvarer, Agerbrugsredskaber, Stöbegods samt Pindestole. Det kan 
slutningsvis bemærkes, at en norsk Fabrik, Strömmen pr Kristiania, gjennem 
Medvirkning af en i Rio bosat norsk Arkitekt Sissenère i 1892 har afsat en 
Ladning Træhuse, der muligens kunde give Anledning til andre Bestillinger. 

Exporthandel. 

Kaffe. Aaret 1892 var idethele meget gunstigt for Kaffehandelen. For 
Salg afsluttede i Guld, vare Priserne ret fäste, ihvorvel med Tendents til 
Stigen, for Salg afsluttede i Papirmynt fandt store Oscillationer i Priserne Sted. 
Udförselen foregik ialdfald i Aarets förste Del ret jævnt, de udenlandske 
Markeder tog efterhaanden hvad der fra det Indre bragtes frem til Rio Havn. 
Hösten 1 8 9 2 — 9 3 var beregnet til c:a 3 Mill. Ssekke (ligesom Hösten i Staten 
Sao Paulo til samme Kvantum). Det er imidlertid tvivlsomt, om den var saa 
stor. Ialfald var det til Rio fremkomne Kvantum mindre end ventet. Hertil 
bidrog dog for nogen Del Trafikhindringerne paa Estrada de Ferro Central do 
Brasil, der nödte Plantageeierne til at blive siddende med större Kvanta i 
Oplag. Den nye Kaffe begyndte at komme ned til Rio i August; i denne 
Maaned og i September var Tilförselen nogenlunde regelmæssig; i Oktober 
derimod kom meget lidet. Priserne vexlede i Aarets Löb mellem 12 og 18 
Milr. pr Arroba ( = 1 5 Kg.) for Kaffe N:o 7. 

Fölgende Oversigt viser Bevægelsen paa Markedet i de forskjellige Maa-
neder af Aaret samt gjældcnde Priser: 
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Medens der altsaa i 1892 udförtes 3,393,561 Sække, kan det være af 
Interesse at se, hvorledes Udförselen fra Rio har stillet sig i tidligere Aar: 

Skibet Kvantum i Sække Kaffe à 60 Kg.: 

De vigtigste Afskibere vare: Arbuckle Brothers 485,622 Sække, Karl 
Valais & C:o 284,480, Härd Rand & C:o 207,805, Ed. Johnston & C:o 
207,639, Levering & C:o 181,847, W. F. Mac Laughlin & C:o 140,989, 
James Mathew & C:o 132,418, Gustav Trinks & C:o 120,273, Rich. Riemer 
& C:o 119,050, I . W. Doane & C:o 116,199, Andrew Muir & C:o 106,938, 
Frank Norton & C:o 101.000, Max Nothmann & C:o 83,308, Phipp Brothers 
85,980, John Bradshaw & C:o 84,099, Norton Megaw & C:o 82,426, P . S. 
Nicolson & C:o 78,817, Forskjellige 810 ,671 . 

Denne Kaffe afsendtes til fölgende Havne: F o r e n e d e S t a t e r : New-York 
2,080,785 Sække, New-Orleans 180,043, Baltimore 139.083, Galveston 3,912, 
Newport 1,532, tils. 2 ,405,355 Sække. E u r o p a : Hamburg 236,081 Sække, 
Triest 126,488, Marseille 115,900, Havre 97,322, Genua 61 ,551 , London 
60,009, Antwerpen 31 ,351 , Southampton 6,128, Bordeaux 6,078, Odessa 1,751, 
Bremen 850, Oporto 640, Liverpool 245, Lissabon 230, Saloniki 200, Vigo 
20, Neapel 14, ialt 744,858 Sække. F o r s k j e l l i g e H a v n e : Capetown 77,552, 
Rio de la Platå (Buenos Ayres og Montevideo) 48 ,243 , Valparaiso 997, Rosario 
de S:U Fé 100, tils. 126,892 Sække. Yderligere forsendtes i Kystfart nord-
over 102,597 og sydover 13,258, tils. 115,855 Sække, Totalsum 3,393,561 
Sække. 

For S a n t o s foreligger heller ikke for Aaret 1892 sikre Data. Dog an-
tages det at være nogenlunde sikkert, at en Udförsel af mellem 3 og 3 1/3 
Mill. Sække har fundet Sted. 
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Sukker. Tilförselen til Markedet var meget större end i 1891 . Der 
kom nemlig 860,342 Sække mod 807,798 i 1891 eller en Forögelse af 
52,544 Sække. Beholdning paa Lager den 1 Januar: 40,582 Sække. Til-
försel 860,342, tils. 900,924 Sække, Salg 839 ,843 Sække, Beholdning paa 
Lager 31 December 1892 : 61,081 Sække. 

Tobak. Aarets Höst var ikke betydelig, Kvaliteten ordinær, men Priserne 
vare i Stigende, saavel for Rio Grande- som for Bahia-Tobak. Der ankom fra 
Bahia 1,234 Baller Tobaksblade, der solgtes til varierende Priser for de for-
skjellige Sorter. Extremerne vare 1'560 à 1"770 Milr. pr Kg. for bedste Sort 
»primeira boas) og 272 à 480 Reis pr Kg. for daarligste (»refugo»). Fra Rio 
Grande ankom 6,150 Baller Tobaksblade, der solgtes til 10 à 15 Milr. pr 15 Kg. 
for den bedre Sort og 9 à 12 Milr. pr 15 Kg. for den ringere. 

Bomuld. Der ankom til Markedet 85,509 Baller, hidrörende fra fölgende 
Produktionshavne: Pernambueo 49 ,525 , Parahyba do Norte 16,717, Maceio 
7,900, Penedo 1,130, Aracajü 8,904, Ceará 426, Assu Macau 406, Marauhào 
202, tils. 85,210 Baller. Prisen var mellem 7 og 9 Milr. pr 10 Kg. 

Aarets Omsætning af Cacao, Mahogny og Farvetræ har omtrent hävt 
vanligt Omfång. 

En Artikel, der for Brasiliens Exporthandel vinder alt mere og mere 
Betydning er Guttaperclia (Caoutschuc, Borracha). Som bekjendt vindes den af 
den melkeagtige Saft af forskjellige Gummiplanter (Mangabeira, Seringa, Ser-
namby) behandlet med Svovlsyre, og pakkes i Form af store Kugler eller Kager. 
Den skibes fra Para og Manáos (Hovedstad i Staten Amazonas), hvor en Række 
betydelige Exportfirmaer drive en meget lönnende Virksomhed dermed. De 
betydligste af disse ere: Pusinelli Prusse & C:o, Singlehurst Brocklehurst & 
C:o i Para og Manáos, La Roque da Costa & C:o, Norton & C:o, Rud. Zietz, 
R. F . Sears & C:o i Para samt I. H. Andresen i Manáos. Udförselen sker 
fra Para og Manáos direkte til de Forenede Stater og Europa. Fölgende Zifre 
vise dens Omfång i 1892 : Til Europa 7,078,000, til De Forenede Stater 
11,432,000 Kg., ialt 18,510,000 Kg. 

Agerbrug. Det kan ikke nægtes, at der paa dette Feldt endnu er meget 
at gjöre. Imidlertid mangler Arbeidshjælp. Det Haab, der efter Slaveriets 
Opliör sattes til den sorte Race som frie Arbeidere, er slaaet feil. Den euro-
pæiske Emigrant vil maaske med Undtagelse af Italienerne ei trives med Ar-
beidet paa Fazendaerne. Mange Landgodser, hvor Bönner, Ris, Kornvarer og 
Alfalfa kunde dyrkes, ligge derfor ubrugte. Der næres Haab om, at dette 
med den vordende kinesiske Indvandring skal ændre sig. Medens saaledes meget 
ældre dyrket Land ligger brak, opbrydes særlig i Sao Paulo og Minas meget 
nyt Land til Dyrkning. Det er bestemt til Kaffeavl. Urskoven og Nymarken 
give en rig Höst og fortsætte dermed 4—5 Aar, derpaa maa ogsaa de helst 
have Hvile. Sammen med den udvidede Dyrkning af Kaffe gaar forövrigt 
Forbedring af Methoder og Redskaber. Ved Bönnens Törring iagttages nu 
meget större Forsigtighed end för. Der gives særegne Apparater derfor. I 
det sidste Aar har en saadan Opfindelse vakt Opmærksomhed, nemlig den saa-
kaldte »Seccador Arens». Medens för Kaffebærene altid törredes paa en flad, 
stenlagt Terrasse, kunne de her ved varm Luft torres paa en roterende Cylinder 
ifra 5 til 10 Timer. Herved undgaaes, livad der i regnfulde Aar er hændt, 
særlig i 1888 i Sao Paulo, at Bönnerne paa Törrepladsen begynde at spire, 
hvorefter de maatte sælges til lav Pris (den saakaldte Café de rabo). Det Tab 
Godseierne saaledes led, ansloges til Millioner af Milreis. Saadan Opfindelse 
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er sserlig af Betydning nu, da Arbeidshjælp mangler, og det vilde være endnu 
vanskeligere end tidligere at faa råget Kaffebærene sammen paa Törrepladsen 
under truende Uveir. 

Indvandringen. 

Ligesom tidligere foregaar Indvandringen væsentlig över Rio de Janeiro 
og Santos. Regjeringen har ganske vist nedsat Kommissioner for at fremme 
den ogsaa i de nordlige Stater, men disses Klima og Forholde synes endnu ei 
i synderlig Grad at opmuntre Europæere. Kun til Victoria (Espiritu Santo) 
vil den aabnede Immigration sandsynligvis blive af nogen Betydning. Medens 
den Indvandring, der efter officiel Kilde fandt Sted til Brasilien i 1891 , var 
216,659 Personer, var den i 1892 betydeligt formindsket, nemlig kun 86 ,513. 
Hertil har bidraget Vanskeligheder, opstaaede mellem Regjeringen og »Com-
panhia Metropolitana», der havde Kontrakt om Indförsel af Immigranter, end-
videre den lave Pengekurs og de dyre Livsforholde, der dels gjorde det van-
skeligt for Indvandrore at lægge Noget tilside, dels hindrede dem fra at sende 
Sparepenge til Hjemlandet. 

Havnearbeider. Da der opstod Tvivl om Forstaaelseu af den Kontrakt, 
hvorefter et fransk Selskab skulde udföre Arbeiderne ved R i o G-rande do S u l , 
ere disse Arbeider forelöbig ikke bleven udförte. 

I S a n t o s ere Kaiarbeiderne skredne raskt frem, ihvorvel de mod For-
modning ikke endnu ere fuldendte. De færdige Strækninger ere dog aabnede 
for Trafikken og yde allerede væsentlig Nytte, idet talrige Skibe längs Kaien 
udföre sine Losse- og Lasteoperationer. 

I R i o de J a n e i r o vare större Arbeider forestaaede af en amerikansk 
Ingeniör Melville Hora gaaende ud paa af Regjeringen at faa overladt Ilha das 
Enxadas (mod at bygge et Nyt Sökadetinstitut) og opfylde Stranden om denne, 
der bygge Kaier og Magasiner og ved en Viadukt at sætte den i Förbindelse 
med Prainha. Ved dette Projekt vilde ganske vist större Losseplads og lettere 
Pläds for Skibe opnaaes, men der vilde muligens ogsaa dannet sig Banker i 
Havnen, idet Arbeiderne vilde ændre de raadende Strömforholde. Projektet 
var nær ved at gaa igjennem i Kamrene, men mödtes tilsidst med en stærk 
Modstand og forkastedes. Der er ingen Tvivl om, at det vilde have beriget 
de deri Interesserede, men der kan være grundct Tvivl om, hvorvidt det vilde 
have været til noget definitivt Gavn for Havnen. 

I Victoria paatænkes större Havnearbeider; de ere imidlertid ikke paa-
begyndte endnu, da den nödvendige Kapital ei er bragt tilveie. Ligesom Santos 
synes denne Havn at have stor Fremtid, men de samme Ulemper ville sand
synligvis melde sig: träng Pläds og daarlig Sundhedstilstand. 

1 C e a r á har et engelsk Selskab större Havnearbeider före; da det er 
blevet enigt med Regjeringen om Vilkaar og Forstaaelse af Kontrakten er det 
at haabe, at Arbeiderne ville gaa raskt frem. 

Sundhedstilstanden var heller ikke i 1892 tilfredsstillende. I Santos haer-
jede gul Feber og i Rio de Janeiro krævede den ogsaa talriga Offere. I Santos 
vare tre Hospitaler i Virksomhed: Santa Caso de Misericordia, Almeida Moraes 
og Beneficencia Portugueza, ligesom der byggedes et större Hospital »Isolamento» 
(Macoco), der kunde tages i Brug i de förste Dage af 1893. I Rio de Ja-
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neiro vare baade Hospitalet i Jurujuba og Sao Sebastiao i Virksomhed. I de 
sidste Maaneder af Aaret optraadte Feberen i Rio, dog kun med ringe Inten
sitet. I Havnene nordover Kysten synes Feberen desværre at optræde hyppi-
gere Qg hyppigere, om man dog ei har hävt at kjæmpe med egentlige Epide
mier. Inoeulation mod gul Feber har i det i Rio oprettede bakteriologiske 
Institut været foretagen i nogen Udstrækning; dog synes der ikke at raade 
nogen grundfæstet Tro paa Fremgangsæaadens praktiske Betydning. 

Im. B o l s t a d . 

Sveriges handelsförbindelser med Kapkolonien. 
Berättelse till K. Utr. Dep. frän innehafvaren af Johnsonska stipendiet Erik Wadner. 

Kapstaden den 9 september 1893 . 

Med anledning af det uppdrag, som Hans Excellens herr ministern för 
utrikes ärendena gifvit mig, att med understöd af stipendium ur Johnsonska 
donationsfonden afresa till Kapstaden för att afgifva berättelse öfver Sveriges 
handelsförbindelser med Kapkolonien, har jag äran att här nedan meddela de 
iakttagelser och rön, som jag under fem månaders vistelse här gjort rörande 
vårt lands kommersiela förhållanden till kolonien. 

Hvad som genast väcker affärsmannens uppmärksamhet, när han tager sina 
första steg i detta land, är den stora komersiela företagsamhet, som han möter, 
den betydande skeppsfarten, de stora varuhusen med sina värdefulla lager, de 
ofantliga kapital, som äro nedlagda i affärsföretag och det antal firmor, som 
finnas i hvarje hamn från Kapstaden till Port Natal och hvilka förse det inre 
landets städer och centra med förnödenheter. 

Detaljaffärerna lemna ej heller något öfrigt att önska. Många af dem 
äro ganska omfattande — liknande »stores» i England — och tillhandahålla 
allt möjligt, under det att andra äro specialister och väl försedda. 

De fabriksalster, som säljas och användas i kolonien, äro till största delen 
engelsk tillverkning. Tyska och amerikanska artiklar harva äfven stor marknad 
— isynnerhet billigare saker. Tyskt öl införes i stora qvantiteter. 

Amerikanskt gods har ett godt namn. Af amerikanska fabrikater träffar 
man de lätta, starka åkdonen, de utmärkta verktygen och vackert gjutgods, 
billiga plogar och andra Iandtbruksredskap, oljor, cigarretter m. m. Trä im
porteras äfven från Amerika i stora mängder, äfvensom stolar och möbler, 
jerntråd för inhägnader samt amerikanska småsaker, som ingenting äro i sig 
sjelfva, men säljas förträffligt. Förenta Staterna hafva redan uppdrifvit sina 
affärer med Sydafrika i sådan grad, att de ansett med sin fördel förenligt, att 
upprätta regelbunden månatlig ångbåtsförbindelse mellan Newyork och Kapstaden, 
hvilken tog sin början med maj månad detta år. 

När man bereser det inre landet, förvånar man sig öfver huru glest be-
folkadt det är — i genomsnitt tre menniskor på en engelsk qvadratmil — och 
med förundran frågar man sig, hvart de storartade skeppsladdningarna från 
England taga vägen. Men kommer man till en liten stad eller marknadsplats 
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inne i landet, finner man den vara centrum för en vidlyftig landthandel — 
folk rider dit tio till trettio och fyratio engelska mil för att handla. 

Handelsbodar finnas i öfverflöd och der säljes nästan allt hvad man kan 
önska sig — från en synål till en trebent kaffergryta, från en aln silkesband 
till en fyrskärig plog. Dessa bodar och varor äro hufvudsakligen afsedda för 
den hvita befolkningen, men köpmannen har alltid derjemte en bod för in
födingarne. Och affärerna med dem äro icke de minst lönande. Tre millioner 
svarta hafva, äfven de, behof. Det antal täcken och filtar, som de förbruka, 
representerar stora summor. De kaffrer, som besökt skolor och missionsanstalter, 
begagna dessutom europeiska kläder såsom ett tecken att de uppgifvit det oci
viliserade lifvet och blifvit kristna. Handeln med de infödda stammarne är nu 
enorm, jemförd med hvad den var, innan missionärerna började att utöfva sitt 
inflytande på dem. Innan kaffern öfvergått till kristendomen, lefver han ett 
sorglöst lif och hans behof äro ringa — ett täcke, några glasperlor och en 
gryta är allt hvad han åstundar, men med missionsverksamheten blir hans smak 
odlad och han tillegnar sig civiliserade vanor och behof. Missionärerna äro 
banbrytare för handeln i Sydafrika, och om industriidkarne och köpmännen ej 
hafva högre bevekelsegrunder att bidraga till utsändande af missionärer, böra 
de af praktisk hänsyn göra det, ty en missionärfamilj uträttar mycket godt i 
handelns intressen. 

Sveriges handelsförbindelser med Kapkolonien äro af underordnad betydelse 
och nästan inga direkta affärer göras. Trä och jern äro hufvudimportvarorna 
från Sverige och förmedlas dessa affärer genom engelska hus. Industrialster 
af svensk tillverkning såsom plogar, spislar, smiden, tändstickor och cement 
har jag äfven påträffat, men exakta uppgifter om storleken af importen af 
hvarje artikel är ej möjligt att erhålla, enär vid tulldeklarationerna här ej frågas 
efter tillverkningsorten utan endast afskeppningshamnen. Varor, som omlastas 
i tysk eller engelsk hamn, inkomma derför vanligen såsom engelskt eller tyskt 
gods. Införsel af svenska fabrikater har hittills ej systematiskt eller med allvar 
bedrifvits. 

Trä. Af svenska produkter, importerade till Kapkolonien, intager träet 
första rummet. Svensk gran har sedan lång tid tillbaka varit känd och använd 
i Kapkolonien och förbrukningen häraf är i stigande på samma gång som landet 
mer och mer öppnar sig mot norr. De norra delarne af landet, hvarest de 
rika diamant- och guldgrufvorna äro belägna, sakna skog nästan helt och hållet. 
Förbrukningen af lätt bearbetadt trä är mycket stor och största delen af do 
skeppslaster trä, som hitkomma från Sverige och Norge, går norrut öfver Kap
staden, East London och Port Natal. 

Det är egendomligt att införseln af svenskt, norskt och amerikanskt trä 
har antagit så stora proportioner, då de södra delarne af kolonien ej hafva 
brist på skog. Verklig timmerskog betäcker en yta af omkring 400,000 acres 
och återstoden af skog, som antingen blifvit brä"nd eller på annat sätt förstörd, 
kan sammanslås till 570,000 acres. Härtill kommer skog under uppväxt c:a 
4,000 acres. 

Innan svenskt trä började att användas här tillverkades golf- och tak-
bräder samt dörrar och fönster af »colonial wood». Nu importeras af endast 
plankor och bräder årligen öfver en million kubikfot. 3 " × 9 " är nästan ute
slutande den dimension som skeppas. På senare tid hafva försök gjorts att 
införa mindre dimensioner såsom 6" och 4 1/2" och ehuru stort motstånd möter, 
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torde den tid ej vara aflägsen, då dessa dimensioner vunnit fast fot. Härför 
har man till stor del att tacka de norska kommersiela stipendiaterna, herrar 
Egeland & Aadnesen i Port Natal, som med berömvärd energi arbeta i sitt 
lands intressen och häri understödjas af sin regering och norska exportörer. 
Lagren äro för närvarande ej stora och den ena skeppslasten trä efter den 
andra inlöper från Sverige och Norge. 

Under förra året infördes från Sverige: 

Priser, som för ögonblicket betalas i Kapstaden, äro följande: 

Införseltullen å plankor och bräder är 2 pence och å tak- och golfbräder 
4 pence pr kub.-fot. 

Dörrar och fönster af svensk tillverkning hafva stor afsättning i Kap-
kolonien. De konkurrera med framgång med inhemska och amerikanska fabri-
kater och importen är i tilltagande. De svenska dörrarna ställa sig något 
dyrare än de amerikanska, men föredragas för sin soliditet och bättre arbete. 
Amerikanska dörrar äro sällan mer än 1 1/4" tjocka under det att de svenska 
äro 1 1/2" till 1 3/4". Liksom i England användas dubbeldörrar mycket sparsamt 
i kolonien, utan mest enkla dörrar af dimensionerna: 

Dörrarna äro dubbelpanelade och afståndet mellan de öfre och nedre pa
nelerna är i regel omkring tolf tum, för att gifva plats åt de stora och grofva 
lås, som i allmänhet begagnas. 

När dubbeldörrar förekomma, äro de af följande dimensioner, båda till
samman: 

Fönsterramar som införas äro för 

Fönster inkomma mycket ofta, med glasrutor redan insatta. 

Stolar och möbler. Sverige har under de senare åren utfört rätt mycket 
häraf och en del har äfven funnit sin väg till Sydafrika, hvilket framgår af 
tullstatistiken, som uppgifver att från Sverige importerats under förra året 
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stolar och möbler till ett värde af £ 544. Detta är hvad som direkt införts 
och kan man antaga, att äfven mycket under årets lopp ingått som engelskt 
och tyskt fabrikat. I Kapstaden har jag ej funnit några svenska stolar och 
möbler i handeln. 

Konkurrensen mellan inhemska och utländska fabrikater är mycket skarp. 
Inom kolonien finnas flera stora möbelfabriker, hvilkas tillverkningar omhuldas 
genom hög tull eller 12 % å importeradt gods. Flera sydafrikanska träslag 
lämpa sig särdeles väl till möbler. De värdefullaste äro »Stink wood», »Sneeze 
wood» och »Yellow wood». Det första slaget förekommer i vestra delarne af 
kolonien, det andra finnes endast i skogarne i öster, under det att det tredje 
träslaget påträffas på båda hållen. Möbler, gjorda af dessa träslag, äro såväl 
eleganta som varaktiga. 

Oaktadt konkurrensen är jag öfvertygad om, att de prydliga, starka och 
jemförelsevis billiga möbler och stolar, som nu tillverkas vid flera fabriker i 
Sverige, skulle vinna en god och stor marknad i Sydafrika, om exporten ord
nades på praktiskt sätt. Att befordra godset hitut i ångare med omlastning i 
Hamburg eller engelsk hamn faller sig för kostsamt. De höga fraktsatserna 
för så skrymmande gods som möbler försvåra betydligt arbetet och täflingen. 
Godset borde sändas med timmerlaster, hvaraf så många hvarje år utgå från 
både nordliga och sydliga svenska hamnar. Härvid kunde låga frakter betingas. 
För att göra godset så litet skrymmande som möjligt bör det före inpackningen 
isärtagas, men delarne vara så väl afpassade i fabriken, att någon svårig
het vid hopsättningen ej må uppstå. Lemnad i goda händer skulle införsel 
till Sydafrika af svenska stolar och möbler otvifvelaktigt gifva båda parterna 
tillfredsställande resultat. 

Färdiga trähus från Sverige hafva förut haft god afsättning i kolonien, 
men på sista åren har införseln häraf afstannat. Orsaken härtill är att söka 
i trähusens eldfarlighet i detta torra och varma klimat, och brandförsäkrings-
bolagen vilja ej upptaga trähusen till försäkring utan mot mycket hög pre-
mium. Jag vill härmed ej säga, att de transportabla trähusens tid härute är 
förbi. Jag tror i stället, att en marknad skulle kunna beredas dem, om de 
komme på sin rätta plats. Denna är ej i städerna, som hittills varit fallet, 
utan utmed kusterna, vid badorterna samt inne i landet på egendomarne, hvarest 
tegel är dåligt samt dyrt genom dryga fraktkostnader och arbetskraft en kost
bar faktor. 

Jern och stål. Svenskt jern har liksom svenskt trä vunnit mycket er
kännande och föredrages framför annat jern, men användes dock ej i stor ut
sträckning, emedan det ställer sig för dyrt. Jag har påträffat flera af våra 
mera kända jernstämplar hos jernimportörer. Det svenska jernet tyckes mer 
och mer få gifva vika för billigt engelskt och tyskt jern, framstäldt medelst 
Thomas-metoden,. som gjort ett stort afbräck i vår jernexport. Godt svenskt 
jern skulle vinna stor afsättning i Sydafrika, om det kunde säljas billigare, 
men de många onödiga händer, genom hvilka det går, innan det ändtligen ham 
nar hos förbrukaren, fördyra varan i för hög grad. 

Importen af jern är liksom allt annat i tilltagande och stora laster engelskt 
och tyskt jern inkomma. Sedan nu flera svenska jernverk äfven egna sig åt stål
tillverkning och framställa stål, som i godhet ej står det engelska efter, finnas 
stora utsigter att i denna vara vinna en marknad i Kapkolonien. Enstaka 
partier svenskt stål hafva hitkommit, och i flera verkstäder, der det användts, 
har jag hört det berömmas på grund af sin jemnhet och smidbarhet. Det 
kan också säljas billigare än det engelska stålet. 
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Jernverk hafva ej ännu uppstått i kolonien, men den tid torde ej vara 
aflägsen, då kolonien kan framställa sina behof af jern, enär rik tillgång på 
jernmalmer och stenkol finnes. Denna fråga har mycket dryftats på senare 
tiden. Flera mekaniska verkstäder hafva uppstått i kolonien och deras arbeten 
äro särdeles goda, men också dyra. Maskiner för grufdrift samt pumpar, som 
drifvas af vinden, är en stor industri. 

Tullen å jern och stål är hög, eller 10 % å det förra och 12 % å 
det senare. 

Cement har införts i mindre partier och de försök, som dermed gjorts, 
hafva utfallit till belåtenhet och visat, att den svenska cementen är fullt ut 
lika god som den engelska. Den är ej heller dyrare. 

En betydande firma här började arbeta för svensk cement, men upphörde 
snart dermed på grund af, såsom chefen meddelade mig, att han ej rönte det 
tillmötesgående, som han väntat från den svenska fabriken. 

Spislar. »Swedish Stoves» hafva vunnit ett godt namn i Kapkolonien 
och föredragas ofta framfor andra länders fabrikater, detta både med anledning 
af deras utmärkta konstruktion och prydliga utseende. Försäljningen har emel
lertid ej forcerats och de engelska jernkramhandlarne framhålla alltid i främsta 
rummet engelskt fabrikat, hvilket äfven är ganska naturligt. Det är ej heller 
ovanligt att från deras sida få höra de svenska spislarne klandras, men ett 
faktum är, att hvarhelst de äro i bruk, är man mycket belåten med dem, 
emedan de förbruka mindre bränsle än de engelska och steka väl. 

Spislar för gas och fotogen komma mer och mer i användning och det 
är på tiden att våra gjuterier följa engelsmännens och amerikanarnes exempel 
att utsläppa sådana i marknaden. 

Plogar af svensk tillverkning äro äfven en känd artikel härute. Jag har 
emellertid äfven härvid gjort den ledsamma erfarenheten, att vårt fabrikat fått 
allt för mycket träda i bakgrunden för engelska och amerikanska plogar. De 
plogar, hvarmed jorden mest brukas, äro de engelska Kansomplogarne och dessa 
hafva vunnit sin marknad till icke ringa del på bekostnad af de svenska. En 
agent från nämnda fabrik utsändes på sin tid till Kapkolonien för att studera 
förhållandena inom deras bransch. Han fann, att de svenska plogarne började 
vinna burskap, hvarför han eftergjorde den modell, som mest användes, dervid 
företagande en mindre förändring, som gjorde Ransomplogarne bättre passande 
för jorden i kolonien. När ingen med kraft och intresse arbetade för afsätt-
ningen af de svenska plogarne, stannade den i växten och nu äro stora an
strängningar af nöden, om man skall lyckas att återtaga hvad som förlorats. 

At t jordbruket i Kapkolonien, med sin jemförelsevis ringa jordbrukande 
befolkning, ej är lemnadt å sido, framgår af landtbruksstatistiken från förra 
året, som visar, att i kolonien funnos: 

64 ,006 enskäriga plogar 
6,489 tvåskäriga » 
1,238 treskäriga » 

188 fyrskäriga » 
19,099 harfvar 

1,780 skördemaskiner 

1,604 slåttermaskiner 
3,007 sädesrensningsmaskiner 

741 separatorer 
1,032 qvarnar med hästkraft 

878 » » vattenkraft 
179 väderq varnar. 

Smör. Af importeradt smör går allra största delen under danskt märke. 
Svenskt smör har jag ej funnit någonstädes, men att det ej är okändt framgår 
af ett samtal i ämnet med en af de största smörhandlarne på platsen. Han 
meddelade mig, att han för omkring tretton år sedan erhöll genom framlidne 
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generalkonsul Åkerberg svenskt smör, men visste ej hvarifrån det kom. Han 
kunde blott erinra sig, att bleckburkarne voro märkta »Aktiebolaget» etc., och 
försäkrade mig, att smöret var »far superior to danish butter, and the most 
delicious butter he ever had». 

Jag är öfvertygad, att direkt och väl ordnad försäljning af godt svenskt 
smör till Kapkolonien skulle vara en lönande affär. Mejerihandteringen inom 
landet har ej ännu nått den utveckling, att den kan täcka behofven, utan stora 
mängder smör och ost införas. Regeringen omhuldar emellertid denna liksom 
andra näringar inom kolonien och skyddar den genom hög tull eller 3 pence 
per Ib för smör och ost. 

De Lavals separatorer, isynnerhet de mindre storlekarne för handkraft, 
hafva stor spridning i Kapkolonien. 

Hästskor och hästskosöm äro tvenne artiklar, som hafva en stor marknad 
i Sydafrika, hvarest hästar och mulåsnor användas i kanske större utsträckning 
än i något annat land. Hästskorna inkomma såsom ämnen från England och 
färdiggöras och passas af hofslagarne sjelfva. Et t norskt märke har nästan 
uteslutande dominerat hästskosöm-marknaden i kolonien, men börjar nu få gifva 
vika för ett svenskt fabrikat, som en firma i Kapstaden gjort till sin uppgift 
att inarbeta. 

Tändstickor. Svenska tändstickor säljas väl inom kolonien, men ej i så
dan myckenhet som i andra engelska kolonier. Anledningen härtill är att söka 
i tvenne omständigheter: 

1:o) den höga tullen eller 2 shillings per gross; 
2:o) att de tändstickor, som af fabrikerna inom kolonien tillverkas, äro 

af särdeles god qvalitet. 
Fabrikerna äro bygda af svenska och norska iugeniörer samt försedda med 

tidsenliga maskiner och täcka lätteligen landets behof. Kemikalierna, papperet 
och tändsticksämnena importeras, men askarne framställas af ett slags inhemsk 
poppel, som lämpar sig väl härför. Stora kostnader hafva nedlagts på att 
göra något inhemskt träslag lämpligt till splints, men det har hittills ej lyckats. 
Den koloniala poppeln, ehuru passande till askar, är för skor till ämnen och 
bräckes, när stickan strykès emot plånet. Försök att acklimatisera svenskt 
träslag hafva dock nyligen gjorts och lyckats öfver förväntan. Alla slags gran och 
furu trifvas väl i Sydafrikas jord. 

Importen af tändstickor aftager med hvarje år. I östra delarne af kolo
nien begagnas svenska tändstickor vid sidan af det inhemska fabrikatet; der-
emot är det mera sällan man påträffar dem i Kapstaden och dess omnejd, 
hvarest tändsticksfabrikerna äro belägna. 

1 Natal hafva svenska tändstickor bättre marknad och nästan uteslutande 
svenskt fabrikat användes. Men tullen är der också endast 1 shilling per gross. 

Täudsticksämnen införas genom London- och Hamburgerhus direkt från 
Ryssland. De svenska ämnena ställa sig för dyra. 

Införseln af svenska tändstickor under förra året belöpte sig enligt stati
stiken till 3,000 gross med ett värde af £ 216. 

Efter så omsorgsfulla undersökningar, som förhållandena och tiden med-
gifvit rörande Kapkoloniens handel, kan jag med visshet säga, att svenska in
dustrialster på det hela taget hafva goda förutsättningar att vinna en marknad 
i Sydafrika. 
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Utom här ofvan omnämnde artiklar anser jag att andra alster af våra 
industrier, såsom filtar, handelsgjutgods, hammare, jerntråd, plåt, stängseltråd, 
jern- och ståltrådslinor, knifsmiden, ljus, papper, porslin, spadar, grepar och 
skyfflar, spik, sten och grufredskap, symaskiner, sågblad, tapeter, tjära, yxor 
och utsädeskorn, kunna i qvalitativt hänseende konkurrera med andra länders 
fabrikater-

Redan i de former de nu framställas hafva dessa artiklar utsigter att 
kunna inarbetas om verkliga försök och energi utvecklas. I öfrigt måste man 
rätta sig efter smaken och fordringarne samt noga studera förhållandena för 
att med framgång arbeta. Våra exportsökande industriidkare böra skaffa sig 
profver å sådana artiklar, som äro specialiteter för Sydafrika, ty i att produ
cera dem ligga stora utsigter för god afsättning af svenska fabrikater, allt 
naturligtvis under förutsättning att, då priset kommer i fråga, fabrikanten äfven 
har förmåga att täfla. 

Man har ofta den föreställningen, att enda sättet att vinna en marknad 
för sina produkter i de engelska kolonierna, är att vända sig till de stora ex
portfirmorna i England såsom förmedlande alla affärer med kolonierna och bäst 
förtrogna med förhållandena dorstädes. Detta förfaringssätt kan vara riktigt, 
så länge frågan handlar om engelska produkter. Men i allmänhet hysa de 
engelska exporthusen motvilja för utländskt gods och om de upptaga det till 
afsättning, fordra de af den utländske fabrikanten ruinerande låga priser. 

Bäst och fördelaktigast är onekligen att undvika mellanhänder, som för
dyra varan och sälja så direkt till produktionsorten som möjligt. Det möter 
ofta svårigheter att på transmarinska platser finna lämplig firma eller agent, 
som vill arbeta för ett okändt fabrikat. Detta hinder kan emellertid öfver-
vinnas, om man söker skaffa sig underrättelser om handelsförhållandena på 
platsen och med dessa framför sig börjar inleda underhandlingar. När en agent 
vunnits, bör han göras noga förtrogen med den eller de artiklar, som honom 
anförtros, och förses med på engelska språket tryckta cirkulär och prislistor. 
Priserna måste noga kalkyleras och ställas så lågt som möjligt. Ät varornas 
utstyrsel och inpackning bör egnas synnerlig uppmärksamhet såsom varande 
ytterst vigtiga faktorer vid export. Det är ett stort misstag, som våra vid 
export ej vana köpmän och fabrikanter göra, när de notera högre priser vid 
förfrågningar från utlandet, än varorna säljas till i Sverige. Förhållandet bör 
vara omvändt, isynnerhet på platser der de stora kulturländerna täfla. 

Att svenska fabrikater ej vunnit den spridning utomlands som de verk
ligen förtjena, Ur till icke ringa del att söka hos fabrikanterna sjelfva. Det är 
ej ovanligt att från firmor på aflägsna platser förfrågningar ingå till svenska 
fabrikanter med anhållan om profver eller en mindre sändning på fördelaktiga 
vilkor för att introducera fabrikanten. Vanligen svarar fabrikanten att det 
skulle glädja honom att få en vidsträcktare omsättning för sina alster, men gör 
samtidigt en del omständigheter och framställningar såsom liqvid i förväg för 
profsändningen, framtida betalningssätt extra kontant, innan varorna afsändas. 
m. m. 

Det är i sin ordning att grunda ömsesidiga affärer på en sund och säker 
basis, men det är att afskräcka i stället för att uppmuntra importören att, 
innan han sett eller försökt den vara, för hvilken han erbjuder sig att arbeta, 
göra dylika yrkanden. När han gjort försöket och funnit att för varan kan 
skaffas en marknad, kunna öfverenskommelser träffas och då är det betydligt 
lättare att komma till sådana. 
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Handeln med det inre landet förmedlas hufvudsakligen genom s. k. 
»Traders» som göra direkt med infödingarne. Tradern slår ned sina bopålar 
antingen på en större stams hufvudplats, hvarifrån han besöker landet rundt 
om eller också drager han igenom landet med en karavan af fyra till sex med 
oxar förspända vagnar. En sådan resa tager i regeln i anspråk sex till tolf 
månader och om Tradern tränger långt upp i landet åtgår mången gång ända 
till två år. Tradern utrustas af de stora handelshusen i hamnstäderna. 

Utom Tradern genomfares landet fortfarande af mindre krämare, som gå 
från by till by och från gård till gård. Dessa större och mindre krämare 
förse sig med alla möjliga saker — kläder, tyger, täcken, smycken af obetyd
ligt värde, klockor, korta varor m. m. som de utbyta mot boskap, skinn, struts-
fjädrar, elfenben o. s. v. På de stora handelsplatserna afsättas sedan dessa 
produkter mot penningar. Andra handelsartiklar äro vapen och ammunition. 
Dock hafva de respektiva regeringarna vid hårdt straff förbjudit såväl genom-
forsel som försäljning till infödingarne af dylika artiklar. Vidare förbjuda 
många af de förnämsta höfdingarna, vid förlust af handelsrättigheten, försäljning 
af spirituösa drycker till deras undersåtar. Dessa föreskrifter iakttagas också 
i allmänhet af handelsmännen. 

Tradern är mestadels född i landet och af tysk, holländsk eller engelsk 
härkomst. Han måste vara förtrogen med holländska språket, som talas på 
landsbygden och känner vanligen ett eller flera kafferspråk. Ibland dessa Tra
ders påträffas många svenskar, som genom oförskräckhet, arbete och sparsamhet 
skaffat sig ekonomiskt oberoende. I allmänhet vilja de dock ej öfvergifva det 
äfventyrliga lif, hvaråt de egnat sig, utan fortsätta dermed, så länge krafter 
och lycka följa dem. 

Dessa svenska Traders hafva vi till icke ringa del att tacka för att svenska 
artiklar blifvit kända uppåt landet. De hafva nämligen från sina besök i hem
landet medfört sådana artiklar som hästskosöni, hästskor, Eskilstunasmiden, spik. 
yxor, stenredskap m. m., som de på sina resor spridt i landet. När deras förråd 
häraf tagit slut hafva svenska fabrikater ej funnits att tillgå här och Tradern 
återgått till engelskt och tyskt gods, som förqväft den uppspirande sådden. 

Marknaden är för närvarande ej så lifaktig som önskligt vore, dock bättre 
och gynsammare än den varit på flera år. Affärerna inom kolonien äro nu 
grundade pä en sundare och säkrare basis än hvad förut varit fallet och deu 
långa krediten har måst vika för kortare betalningstider. Många affärer göras 
på »cash»-basis. På samma gång har konkurrensen vuxit såväl mellan export
husen som representanterna för engelska, tyska och amerikanska firmor. 

Den uppmärksamhet, som på sista tiden blifvit riktad på Sydafrika, har 
ledt affärsmännen i andra länder att öfverskatta detta lands konsumtionsförmåga. 
Om man emellertid tager i betraktande den tryckta ställning, hvari kultur
ländernas handel befinner sig och reaktionerna i andra länder, härledda af ett 
uppblåst affärssystem, kan man ej annat äñ med glädje se den lugnande och 
lofvande ställning, hvari de kommersiela förhållandena befinna sig i Kap-
kolonien. 

Det nya El Dorado i Transvaal, hvars rikedomar på guld äro häpnads
väckande, har gifvit affärerna ett stort uppsving. Utsigterna för framtiden äro 
också lofvande, i det handeln måste betydligt tilltaga för att täcka de behof, 
hvartill invandringen till de på guld och andra värdefulla metaller så rika 
delarne af landet gifvit upphof. 
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E t t annat förhållande, som är uppmuntrande för handeln, är den out
vecklade rikedom, som ligger i Sydafrikas fruktbara jord. Kegermgen har 
börjat egna uppmärksamhet åt jordens odliDg och uppmuntrar jordbruket på 
flerfaldiga sätt. Nu importeras jordbruksprodukter af alla slag och behofven 
äro stora. 

En icke ringa del af de personer, som emigrera till Sydafrika i afsigt att 
bruka jorden, slår snart öfver på någon annan förvärfsgren, — icke derför att 
landtbruket ej betalar sig, utan af orsak, att de se sig i stånd att förtjena 
pengar lättare vid gruffälten och i städerna. 

E t t hoppfullt tecken för handeln ligger äfVen i jernvägars utsträckning 
till det inre landet såväl inom kolonien som till norra Transvaal och Bechuana-
land. Dessa jernvägsanläggningar gifva arbete åt många händer och gör jorden 
värdefull der de draga fram. 

Med dessa förhållanden för ögonen: lyftning i jordbruket, stor emigration 
från Europa till Sydafrika, nya fynd af guld och diamanter, nya jernvägslinier, 
som öppna en marknad för jordens alster samt ökad missionsverksamhet bland 
infödingarne, måste Sydafrikas handel blomstra och gå framåt. 

Tablå öfver införseln till Kapkolonien af alster, som kunde vara föremål 
för export från Sverige. 

Tablå öfver varor direkt utförda från Sverige till Kapkolonien under år 
1892 enligt tulluppbördsjournal: 

Importen från Sverige utgjorde: 

Erik Wadner. 

Innehåll: Archangel (sid. 509), Cagliari (sid. 508), Helsingfors (sid. 497), Kapstaden 
(sid. 536), Lübeck (sid. 503), Rio de Janeiro (sid. 523). 



BERÄTTELSER OM HANDEL OCH SJÖFART. 
Utdrag ur 

årsberättelser från de Förenade rikenas konsuler m. m. 

Årg. 1893. STOCKHOLM, TRYCKT I CENTRAL-TRYCKERIET, 1893. N:o 11. 

London den 23 september 1893. 

Ur en i dessa dagar offentliggjord officiel redogörelse för under året den 
1 juli 1892—30 juni 1893 af vederbörande myndigheter i britiska hamnar 
såsom icke sjövärdiga anhållna fartyg, tillåter jag mig härmed vördsamt anföra 
följande. 

Med anledning af bristfällighet å skrof, utrustning eller i maskineri 
qvarhöllos: 

samtliga britiska, hvilka vid närmare undersökning af dertill förordnade besigt-
ningsmän befunnos utan undantag vara icke sjövärdiga. 

Med anledning af för djup eller olämplig lastning hafva qvarhållits: 

af hvilka 1 efter närmare besigtning frigafs. 

Af sistanförda 55 fartyg voro 27 utländska, nämligen: 

De svenska voro: 

De norska åter voro: 

Ber. om Handel o. Sjöfart. 35 
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Af dessa frigåfvos 7 efter lossning af en del af lasten; ångaren Schwei-
gaard i Cardiff utan lossning, emedan den obetydliga förseelsen berott af en 
missuppfattning af befälhafvaren, samt segelfartyget Carmen i Newport såsom 
obehörigen qvarhållet, hvarför ersättning erlades af »Board of Trade». 

Jemföras nu anförda siffror med antalet af de svenska och norska fartyg, 
som liktidigt besökt britiska hamnar, torde deraf kunna slutas att den olägenhet, 
som ifrågavarande åtgärd medfört för de Förenade rikenas sjöfart, ingalunda 
kan anses hafva egt den betydenhet, som från åtskilliga håll framhållits. Utan 
tvifvel har deraf framkallats varsamhet vid intagandet af isynnerhet kollastcr; 
men detta torde svårligen kunna anses såsom ett odeladt ondt. 

C. Juhlin-Dannfelt. 

Lübeck den 18 september 1893. 

(Årsberättelse för 1892.) 

III.* 

Såsom ytterligare tillägg till årsberättelsen för 1892 har jag äran meddela 
följande uppgifter öfver handels- och sjöfartsförhållandena i Kiel. 

Det sammanlagda antalet fartyg af diverse nationaliteter, som under de 
trenne sista åren ankommo från de Förenade rikena till Kiel, uppgifves till: 

Segelfartyg: 

Ångare: 

De afgångnas antal var: 
Segelfartyg: 

Ångare: 

I den vid ån Swentines utlopp i Kielerbugten belägna byn Neumühlen 
med den bekanta stora vatten- och ångqvarnen inklarerade från Sverige 5 seg
lare om 484 kbm., men ingen ångare. Till svenska hamnar utklarerade 16 
seglare om 5,199 kbm. och 10 ångare om 13,705 kbm. Från Norge anlände 
1 ångare om 1,170 kbm., men intet segelfartyg; till norska hamnar utklarerade 
5 seglare om 2,660 kbm. samt 31 ångare om 36,530 kbm. 

* Afd. I och I I , se sid. 145 och 497. 
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I förbindelsen med Sverige visade året ett tillbakagående af 16 % i 
antalet fartyg och af 8 % i drägtigheten, hvaremot den innehafvande lasten 
steg med 3 %. Särskildt hvad ångbåtsfarten beträffar företedde antalet fartyg 
en minskning af 17 % , drägtigheten af 13 % och den innehafvande lasten 
af 12 %; äfven antalet segelfartyg gick tillbaka med 15 %, hvaremot drägtig
heten ökades med 2 % och den innehafvande lasten med 10 %. Förökningen 
föll helt och hållet på de inkommande fartygen. 

I trafiken med Norge visade sig ingen väsentlig förändring. 
Isförhållandena voro under vintern 1 8 9 2 — 9 3 för Kiels sjöfart särdeles 

ogynsamma. Postångarne nödgades inställa sina resor till Korsör den 12 januari 
och blef ångbåtsfarten genom Stora Bält och till Östersjön först mot slutet af 
februari ånyo fullkomligt fri. 

Den större handelsrörelsen i Kiel är, såsom bekant, hufvudsakligen in
skränkt till trävaror, spanmål, smör och stenkol. 

Af trävaror infördes: 

Dessutom infördes, hufvudsakligen från Ryssland och de gamla preussiska 
provinserna, 436,880 kg. jernvägssyllar mot 444,917 kg. 1891, 94,990 kg. 
1890 och 3,897,401 kg. 1889. 

I trävaruhandeln aftog efterfrågan och blef stämningen ännu mattare än 
nästföregående år, hvartill koleraepidemien i Hamburg väsentligen bidrog. Vid 
årets slut voro lagren väl försedda och skedde få inköp för nästa år. Im
porten sker hufvudsakligen med segelfartyg och voro frakterna intill juli något 
fastare, 22 rmk från södra och 24 1 / , från norra Botten; sedermera föllo ra-
terna oupphörligt samt regulerade i augusti och september 19 1 / , rmk ab södra 
Botten; från Uleåborg betaltes på sommaren 24—27 rmk, allt pr std. Frak
terna för spärrar från svenska Norrbotten höllo sig mellan 4 ' / och 5 kr. pr 
3 1 7 , kub.-fot. 

Öfver hufvud taget beror såväl Kiels spanmålshandel som dess rederi
verksamhet och trävarurörelse på importen från Ryssland. Förhoppningen på 
nytt lif i spanmålshandeln efter återtagandet af det ryska exportförbudet till
intetgjordes genom differentialtullen på rysk spanmål (50 %). 

Den inhemska förbrukningen af smör anses vara i stigande och betaltes 
vid leverans för längre tid i allmänhet 6 rmk mer pr ctr vintersmör och 2 
rmk mer för sommarsmör än nästföregående år. En stor del af det finare 
smöret säljes till Hamburg, der det ompackas och under namn af Factory-smör 
utföres till England. Man klagar öfver att det holsteinska smörets anseende 
genom denna trafik nedsättes och hafva från Berlin varningar utgått mot den 
nämnda varan. 

Hela den utländska fiskimporten till Kiel sjöledes uppgifves för 1892 till 
6,544,121 kg. mot 5,063,256 kg. för 1891 , 5,118,859 kg. för 1890, 4,671,802 
kg. för 1889, och 2,858,775 kg. för 1888. De 35 i Kiel och dess närhet 
belägna fisk rökerierna förse sig mest från Sverige, men äfven från Danmark 
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och till en mindre del från Norge. Man klagar öfver att de få under senare 
hälfåret i Kiel förekomna kolerafallen utöfvade ett ofördelaktigt inflytande 
äfven på afsättningen af rökt fisk. Fiskimporten från Göteborg sker hufvud-
sakligen genom de begge ångarne »Diana» och »Flora». Godstrafiken på denna 
linie var äfven under året i tilltagande. 

Kreatursexporten från Sverige till Tyskland går hufvudsakligen öfver Lü
beck och Warnemünde. Öfver Kiel transiterade under året 433 st. svensk 
nötboskap och kalfvar mot 375 under ár 1891 . 

Leonard Åkerblom. 

Cadiz den 21 oktober 1893. 

(Årsberättelse för 1892.) 

De Förenade rikenas skeppsfart på distriktet var följande: 

Svenska fartyg: 

Norska fartyg: 

Bruttofrakten utgjorde för: 
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Frakterna hafva under året varit: 

Cadiz: Trävaror från Sverige och Finland med seglare: 

Vin till Stockholm, Göteborg, Kristiania och Köpenhamn 

Salt till Norge: 

till Finland: 

Sevilla: Trävaror från Sverige och Finland med seglare p:tas 60 à 65 
pr stånd. 

Huelva: Trävaror från Sverige och Finland med seglare p:tas 60. 
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Mineralier till södra hamnar i Förenta 

S:ta Cruz de Tenerife: 

Import. 

Af varor, som närmast kunna vara af intresse för de Förenade rikena, 
infördes följande qvantiteter: 

af dessa kommo från Sverige 

och från Norge 

Besten har kommit: 

Till S:ta Cruz de Tenerife har kommit: 

af dessa kommo från Sverige 

och från Norge 
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Importen 1892 visar således: 

deraf från Sverige 

och från Norge 

Stäfver för tunnbinderiarbeten har till Cadiz importerats: 

Jern. Cadiz' import af bandjern för tunnbinderiarbeten var: 

Af andra sorter importerades: 

Salt fisk. Importen har varit: 

Sprit. Importen har varit: 
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Den betydande minskningen i sista årets import är att söka i den höjda 
tulltariffen, som trädde i kraft den 1 februari och af hvilken orsak nästan allt 
af det importerade anlände under januari månad. 

Export. 

Vin. Exporten har varit: 

Salt. Af denna för Cadiz så betydande exportartikel inhöstades under 
1892 cirka 100,000 läster netto, och som yid årets början återstod af 1891 
års skörd cirka 45,000 läster, så kalkylerar man att omkring 145,000 läster 
lågo lastbara den 1 januari 1893. 

Senaste årets skörd var, i likhet med de tvenne föregående årens, af sär
deles god och vacker qvalitet, men utföll deremot i qvantitet under ett medel
års, hvilket man räknar till 120,000 läster, i anledning af den relativt kyliga 
väderlek, som under en del af fabrikationstiden var rådande. 
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Priset var p:tas 27'50 pr läst intill den 28 augusti, då det sent omsider 
lyckades exportörerna, som endast hafva affären i kommission, att förmå salin-
egarna, hvilka bilda saltassociationen, nedsätta detsamma till p:tas 24, hvilket 
pris fortfarande är rådande. 

Exporten har varit som följer: 

Förbrukningen 1892 understeg således det föregående året med: 

Till Sverige exporterades: 

och till Norge: 

Sanlucar. Det salt som der produceras kan ej mäta sig i qvalitet med 
Cadizvaran, detta hufvudsakligen beroende på att hafsvattnet vid Sanlucar är 
uppblandadt med det vatten som Guadalquivir der utsänder, äfvensom att för 
laboreringen vid saltinhöstningen användes bondfolk, utan tillräcklig inaigt i 
detta slags arbete. Lagren voro i början af 1892 2,100 läster 

Under samma år inhöstades 4,036 » 

Summa 6,136 läster. 

Af dessa afyttrades nästan uteslutaude till Sevilla och andra 

ställen deromkring 4,418 » 

hvadan lagren vid årets slut utgjorde 1,718 läster. 

Priset var vid årets början p:tas 27'50 och vid dess slut p:tas 26 pr läst. 

Olivolja. Af denna artikel exporterades: 
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Oliver. Af denna artikel exporterades: 

Malmer från Huelva. Från England importerades för fabrikation a 
precipiterad koppar: 

Exporten har varit: 

Kurser. Medelkurserna under året hafva varit i: 

Karantän. Lazaretten för obligatorisk karantän äro i Spanien för när
varande följande: 

San Simon i Vigo, 
S:ta Maria de Oza i Coruna, 
Pedrosa i Santander, 
Mahon i Mahon. 

Föratom tillfälliga karantänsförordningar äro permanenta för fartyg kom
mande från samtliga hamnar i Mexikanska viken: La Guayra, Costa Firma och 
Antillerna — för gula febern — då de derifrån afgå mellan 1 maj och 30 
september, men äro för den öfriga delen af året fritagna. 
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Vid konsulatet verkstäldes följande på- och afmönstringar: 
Å svenska fartyg påmönstrade 4 och afmönstrade 4 sjömän, å norska 

resp. 2 och 2. 
En rymning anmäldes: en utländsk sjöman från norskt fartyg. 

C. Segerdahl. 

Papeete. 

(Årsberättelse för 1892.) 

Ställningen på öarna Raiatea, Huahine och Borabora ar densamma som 
förut och önskligt vore, om mera regelbundna förhållanden der kunde komma 
till stånd. 

Affärslifvet under det gångna året var ganska tillfredsställande, men ut-
sigterna för det innevarande äro sämre. Bomull har fortfarande svårigheter att 
kämpa med och priset höll sig nästan hela året mellan 6 och 7 d. per Ib. 
En plötslig prisstegring till 8 ' / , à 9 l / a d. har föga att betyda, men om den 
blefve af mera varaktig natur, kunde odlingen löna sig. Kaffe odlas temligen 
allmänt, dock är det svårt att säga, om fälten verkligen skola bli skötta under 
de båda år, som återstå, innan någon skörd kan ega rum. Odlingen af socker 
bedrifves icke utan framgång under en skyddstull af 25 c. per kg., men kross-
qvarnar och andra inrättningar äro af gammal konstruktion och mycket otill
fredsställande, hvarför skörden hufvudsakligen användes för beredning af rom. 
Perlemor har hållit sig väl uppe på den europeiska marknaden och äfven Ame
rika köper numera mycket, hvarför något prisfall knappast kan befaras. Sedan 
den 1 febr. detta år är det förbjudet att vid upphemtandet af musslorna an
vända maskiner, ehuru detta helt visst kommer att betydligt inskränka handte
ringen. Vår stapelprodukt kopra hade ända till de sista månaderna af året en 
tryckt marknad. 

H. F. Jörss. 

Pointe-à-Pitre (Guadeloupe). 

(Årsberättelse för 1892.) 

Från utrikes ort ankomnio med last 2 svenska fartyg om 444 ton (frakt 
10,500 fres) och i barlast 4 om 1,141 ton; af dem afgingo till d:o med last 
5 om 1,364 ton (frakt 66,600 fres). Norska skeppsfarten utvisade 26 fartyg 
om 8,511 ton. 

James Jopp. 
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Genua 25 Okt. 1893. 

Kursen paa de italienske rentebærende Statspapirer (Rendita italiana), der 
i Midten af April d. A. stod i 97 , noteres nu paa herværende Börs med 91.50, 
medens Agioen, som paa nævnte Tidspunkt var 4'2 5 %, nu er gaaet op til 
13'56 %. Dagens Notering for Cheques paa Paris er 100 Francs = 113'55 
Lire italiani. 

Ved Siden af den Besværlighed, som denne höie Agio medförer i Handels
förbindelsen med Udlandet, har Krisen ogsaa hävt uheldige Fölger for Detail-
omsætningen inden Landet selv, idet Pengesedlernes lave Værdi har gjort det 
til en lönnende Spekulation her at opsamle italiensk Sölvmynt og forsende den 
til de Nabolande, hvor den er gångbar efter den latinske Myntkonvention. 
Da Mangelen paa Sölvmynt i Landet saaledes begyndte at blive fölelig, blev 
der vistnok truffet Forholdsregler til at hindre yderligere Udförsel, men den 
cirkulerende Myntbestand var da allerede aftagen i den Grad, at Sölvmynt siden 
har været sjelden at se og af de Handlende maa kjöbes for höi Pris hos Vexe-
lererne. Af offentlige Representativer gaar der i Detailomsaetningen for nær-
værende saagodtsom alene 5- og 10-Liresedler samt Kobbermynt (5 og 10 
Centesimi). Selv den cirkulerende Kobbermynt begynder under de nuværende 
Forholde at vise sig utilstrækkelig, efteråt Enhver ser sig nödsaget til at holde 
et vist Kvantum tilbage for dermed at kunne foretage Smaa-Indkjöb. Bndel 
Kobberpenge er derfor nu under Myntning og vil snart blive sat i Cirkulation. 

For at böde paa det ved Sölvmyntens Forsvinden fra Landet opstaaede 
Onde, har Regjeringen besluttet at udstede 30 Millioner Sedler paa 1 Lira, 
men det synes endnu ikke at være fuldt bestemt, naar disse ville blive satte 
i Cirkulation. Sedlerne ere for Öttblikket under Trykning i Turin, og det er 
berettet, at Emissionen af de förste 4 Millioner vil finde Sted de förste Dage 
af November. 

Ondet har imidlertid i de sidst forlöbne Maaneder været i den Grad 
föleligt for al Omsætning, at de Handlende have maattet söge at hjælpe sig 
ved höist extraordinære Midler. Foruden at der i stor Udstrækning betales 
ved Postfrimærker, cirkulerer der ogsaa private Börs paa 1 Lira, udfærdigede 
af Handlende og forsynede med deres Stempler til senere Indlösning med deres 
Paalydende. At Valuta, udfærdiget paa en saa uregelmæssig og lidet legal 
Maade, ikke kan nyde synderlig Tillid hos det store Publikum, er selvfölgeligt, 
og Fenomenet er derfor væsentlig af Interesse som Maalestok for Bedömmelsen 
af den herskende Trang til at erholde Byttemidler for Smaa-Handelen. 

For ikke at udsætte Publikum for fölelige Tab ved fortsat ukontrolleret 
Udstedelse af denne Slags Bons besluttede en Association af Næringsdrivende 
i Genua under 20 d. M. at tage Sägen i sin Haand ved at lade udfærdige 
Repræsentativer paa 1 Lira til et Belöb af en halv Million og samtidigt til 
Sikkerhed at deponere en tilsvarende Sum i Nationalbanken. Lignende Foran-
staltning har allerede for nogen Tid tilbage været truffen af Næringsdrivende 
i Milano, ligesom der sees at være fattet tilsvarende Beslutning ogsaa i Turin. 

At der gribes til saadanne Midler af de Næringsdrivende i Landets be-
tydeligere Handelsstæder netop i det Öieblik, da Regjeringen selv er ifærd med 
at emittere Smaa-Sedler, maa forekomme mærkeligt og synes derfor næriuest at 
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maatte opfattes som et Tryk paa det Offentlige for at paaskynde en Foranstalt-
ning, hvis Iværksættelse i flere Maaneder har været imödeseet af Almenheden 
med den störste Spænding. Det tör vel under enhver Omstændighed antages, 
at disse extraordinære private Foranstaltninger af sig selv bortfalde, saasnart 
Statens Sedler ere bragte i Cirkulation og have afhjelpet Mangelen paa 
Sölvmynt. 

Et Spörgsmaal, som med naturlig Konsekventse har maattet opstaa under 
den italienske Seddel-Valutas stadige Synken, er Maaden for Toldafgifternes 
Erlæggelse. Toldkamrene have hidtil modtaget og modtage fremdeles Afgifterne 
i Sedler, men den stadig tiltagende Differents mellem Metal og Papir har selv-
fölgeligt rettet de italienske Finantsmyndigheders Blik mod Onskeligheden for 
Statskassen af at erholde Afgifterne indbetalte i Metal, — en Foranstaltning. 
der under de nuværende Agio-Forholde vilde medföre en ganske betydelig For-
ögelse af Toldintraderne. Italiens store Import fra TTdlandet och dets höie 
Toldsatser gjör delte Spörgsmaal til et Anliggende af fremragende finantiel Be-
tydning. Allerede for nogen Tid tilbage, da der begyndte at utbrede sig et 
Rygte om en saadan Foranstaltnings nær forestaaende Indförelse, opstod der en 
stærk Bevægelse inden Handelsverdenen, og der udgik her i Genua en stor 
Mængde Varer fra Kreditoplagene, idet Importörerne fandt det raadeligst strax 
at fortolde sine Varer for at undgaa den med Toldens Erlæggelse i Metal for
bundne Forhöielse. 

Den omhandlede Forföinings Realisation lod imidlertid vente paa sig, og 
Importen, der til Undgaaelse af den forventede Forhöielse syntes at skulle blive 
adskillig forceret,* traadte igjen ind i sit normale Spor, indtil Spörgsmaalet i 
de sidste Dage ätter er kommet paa Dagsordenen, idet den italienske Minister 
præsident ved en politisk Banket i Dronero har berört Sagen og derunder 
udtalt sig som om Forföiningen var nær forestaaende. Ved at omtale den 
finantielle Situation ytlrede Ministerpræsidenten nemlig, at han ansaa det som 
en paatrængende Nödvendighed at skride til Toldafgifternes Opkrævelse i Me-
talvaluta og bemærkede endvidere, at de Forföininger. som gjennem General-
tariffens Fastsættelse og ved Haudelstraktaternes Afslutning vare trufne til den 
indenlandske Industris Beskyttelse, hvilede paa Beregning af de indfördte Varers 
virkelige Værdi, og for at den derigjennem tilsigtede Protektion kunde virke 
konstant, vilde det ogsaa være nödvendigt, at Toldafgifterne opkrævedes i Va
luta med fuld Værdi i den internationale Omsætning, idet deres Erlæggelse i 
Papir i Virkeligheden repræsenterede en Nedsættelse i Beskyttelsestolden, sva-
rende til den til enhver Tid gjældende Agio. 

Denne Udtalelse synes at være bestemt nok og har derfor selvfölgelig og
saa bevirket fornyet Uro blandt Importörerne. Efter hvad enkelte Blade vide 
at berette, skal der paa de forskjellige Toldsteder for Tiden foregaa Fortold-
ning af usædvanlig store Kvanta af Varer, der henligge paa Kreditoplag, sam
tidig med at der fra Landets Handelskamre rettes Forestillinger om Bibehol-
delsen af Status quo. Paa den anden side höres ogsaa udtalt den Formening, 
at Ministerpræsidentens Yttring nærmest er at betragte som en Præcision af 
Regjeringens theoretiske Opfatning angaaende Statens Berettigelse til at forlange 
Toldsatserne i Guld og saaledes væsentligst som et Vink til de Handlende om 
at være forberedte paa en saadan Eventualitets Intræden, saafremt Omstændig-
hederne skulde gjöre det uomgjængeligt förnödent, og man har fra denne Side 

* Indförselen af freromede Varer til Italien anföres i de förste 9 Maaneder af 1893 at 
være gaaet op til 897 Millioner, medens den i det tilsvarende Tidsrum af 1892 kun udgjorde 
802 Millioner. Udförselen ndyjorde i de förste tre Fjerdiugaar af 1893 689 Mill. og i til
svarende Tidsrum af 1892 694 Millioner. 
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som Stötte for sin Opfatning specielt villet bemærke, at Ministerpræsidentens 
Ytring heller ikke angiver noget bestemt Tidspnnkt for Foranstaltningens Ikraft-
træden. 

Visselig frembyder det omhandlede Spörgsmaal under Italiens nuværende 
Forholde betydelige Vanskeligheder, og det staar i nöieste SammenhæDg med 
saa mange finantielle Problemer, at det muligens endnu ikke paa længere Tid 
vil være modent til Lösning. Saalænge det endnu er svævende, vil det selv-
fölgelig medföre adskillig Usikkerhed paa Varemarkedet. Skulde den Opfatning 
blive almindelig raadende, at Forföiningen er nær forestaaende, er det at forudse, 
at de Steder i andre Lande, som afgive Varer til Indförsel i Italien, i den 
nærmeste Fremtid kunne vente adskillig större Ordres end under normale For
holde. 

Harald Asche. 

Victoria (Hongkong). 

( Årsberättelse för 1892.) 

Den svenska skeppsfarten har under de båda sista åren varit ingen och 
äfven den norska har aftagit. Sistlidna år besöktes sålunda distriktet af blott 
34 norska fartyg om tills, bortåt 40,000 ton, hvaremot deras antal 1891 upp
gick till 50 med en drägtighet af öfver 70,000 ton. Om de Förenade rikena 
öfver hufvud taget vilja konkurrera med andra nationer, och särskildt tyskarne, 
i farten på våra vatten, måste de hitsända ångare, som äro fullt lämpliga för 
denna trade och dit hör först och främst att de äro försedda med mellandäck 
så att kinesiska passagerare kunna tagas ombord, hvilket är en synnerligen 
vigtig sida i kustfarten. Vidare böra fartygen hafva fyra stora sidoportár till 
mellandäcket, hvilket underlättar lastning och lossning och är att betrakta så
som ett nödvändigt vilkor för att kunna hålla sig på traden. Fartyg, som icke 
äro så inrättade, hafva ingen utsigt till fart pä Saigon, Bangkok, Java och 
Singapore, utan få nöja sig med kolfart mellan Japan och Shanghai eller Hong
kong. Fraktmarknaden har i allmänhet icke varit lysande, dock hafva regu-
liera ångare ständigt kunnat gå med god förtjenst. 

Som Hongkong är frihamn, offentliggöres ingen officiel statistik, dock torde 
följande inhemtade upplysningar möjligen vara af intresse. 

Tändstickor af svensk tillverkning infördes förut i stor myckenhet, men 
hafva nu nästan fullständigt utträngts af japanska, hvilka numera äro af mycket 
god beskaffenhet. De säljas till doll. 13 à 14 pr kista om 50 gross och andra 
länders fabrikanter måste rymma fältet, om de ej kunna hålla ungefär detta pris. 

Stångjern importeras i rätt stora qvantiteter från Sverige och kineserna 
veta mycket väl att varan är öfverlägsen både den tyska och belgiska. Deremot 
hafva svenska jern- och stålverktyg icke kunnat konkurrera med de engelska, 
hvilka äro kända sedan gammalt och stå i mycket lägre pris än de förra. 
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Lämpliga assortiment af stångjern äro t. ex. följande: 

Norska konserver äro mycket omtyckta, men afsättas blott till härvarande 
européer och hafva derför inskränkt marknad. 

Öl och spirituösa importeras hufvudsakligen från Tyskland. 
Införseln har svårt påverkats af förändringarna i silfvervärdet, hvilka i 

hög grad störa beräkningarna; för närvarande är kursen 2 sli. 43/8 d. per mex. 
dollar, hvilket så godt som omöjliggör all import. 

Den direkta utförseln härifrån till Sverige och Norge är obetydlig och 
det mesta synes gå genom mellanhänder i Tyskland och England, hvilket är 
att beklaga. 

F. Seip. 

La Paz. 

(Årsberättelse för 1892.) 

Såväl in- som utförsel torde vara högre än under föregående året, upp
gående till resp. 28 och 36 mill. kronor, dock är detta endast approximativa 
siffror, ty någon officiel statistik finnes icke. Bergsbruket har förnämligast 
visat ökad afkastning i tenn och silfver; af den senare metallen erhölls under 
första hälften af året omkring 187,000 kg. Kautschuk och kaffe torde hafva 
lemnat omkring 20 % mera än under 1891 . Jordmånen är den yppersta; 
den saknar endast arbete och kapital för att rätt utveckla sin rikedom. Våra 
bankinrättningar äro solida och lemna 15 à 20 % i utdelning. 

Kommunikationerna äro ännu mycket otillfredsställande, då landet icke eger 
mer än en jernväg, i längd 923 km., och varor destinerade till det inre nästan 
alltid transporteras på ryggen af mulåsnor, åsnor och lamadjur. 

T. Böttiger. 
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Batavia den 28 september 1893. 

(Årsberättelse för 1892.) 

Från utrikes ort ankommo med last 2 svenska fartyg om 1,700 ton (frakt 
fl. 8,400) och i barlast 1 om 519 ton; alla afgingo till d:o med last (frakt 
fl. 36,000) . 27 norska fartyg om 24,653 ton besökte distriktet. 

Frakterna för seglare härifrån till Kanalen, Cadiz eller Lissabon f. o., 
Amerika eller Marseille noterades 32 sh. 6 d. à 42 sh. 6 d. Vid lastning å 
Molukkerna voro raterna något högre, men i allmänhet stipulerades »lumpsum». 
För socker gälde 25 à 35 sh. och undantagsvis var frakten 30 à 42 sh. för 
kaffe till Amerika från Java, Makassar och Padang. Eegelbundna ångare på 
Nederländerna hade i det hela taget samma frakter som året förut. Outsiders 
till Port Said f. o. beräknade för socker 30 à 40 sh. och till Australien 18 
à 20 sh. pr ton. 

Som vanligt egde inga direkta handelsförbindelser rum med de Förenade 
rikena. Af importartiklar, som kunna vara af intresse för de Förenade rikena 
må nämnas följande: 

Jern af svenskt ursprung noterades fl. 7 1 / , å 95 engelska märken fl. 5 1 / , 
à 7 1 / , , allt i förhållande till befintliga lager. Galvaniserad vara såldes till fl. 
1 0 ' / , à l l / 4 . Stål gälde som förut fl. 7 1 / , à 8 1 / , . 

Tjära hade ganska tryckt läge på marknaden vid utgången af 1 8 9 1 , men 
steg under redogörelseåret och höll sig vid fl. 17 à 18 s / 4 för svensk vara samt 
fl. 14 à 16 för stenkolstjära. 

Svenska tändstickor regulerade ända till 115 fl. pr kista, men efter hand 
som lagren ökades, föll priset och gick ända ned till fl. 70, under det att 
sämre märken varierade mellan fl. 30 och 60. 

I allmänhet kan sägas att importhandeln lätt nog realiserade, dock gjorde 
sig konkurrensen efter hand gällande och likaså bristen på afnämare i andra 
hand bland köpmännen. 

De vigtigaste utförselsartiklarne voro: 

Socker noterades som 1 8 9 1 , ungefär pr pikul fl. 8 à 9 för n:o 14, och 
melass fl. 4 à 4 1/2. 
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Regeringens försäljningar af kaffe omfattade: 

Vid auktionerna å Sumatrakaffe i Padang afyttrades: 

Skörden af ris var lägre än föregående året, men prisen höllo sig tem-
ligeu oförändrade. Kandanghauer såldes till fl. 224'66 pr kojang (à 27 pik.), 
för Indramayo bjöds högst fl. 210 '27 , hvilket anbud dock afslogs. Partiet var 
limiteradt till fl. 220 och dá detta pris ej uppnåddes, sändes varan till Europa. 

Peppar gaf riklig skörd och prisfallet blef betydligt ända till fl. 11 ,/1 

pr pik. 
För ié var väderleken mycket gynsam, och skörden blef riklig. 
Damargummi noterades fl. 30 à 3 3 ' / 2 , guttaperka och kautschuk som 

året förut. 
Auktionerna å Billiton-tenn, sex till antalet, förde hvardera i marknaden 

otnkr. 15,000 pik. till pris fl. 62'06 à 68 '32 . 
Auktionen på indigo realiserade fl. 2 ' / s à 5 pr Ib. 
Kinabark står f. n. så lågt å den europeiska marknaden, att plantage-

egarne här knappast kunna fortsätta med odlingen. 
Kopra hade också att kämpa med låga pris och skeppades derför i ringa 

mängd. 

W. Suermondt. 

San Domingo. 

Intet svenskt fartyg, men 1 norskt om 178 ton besökte distriktet. 

Ber. om Handel o. Sjöfart. 36 
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Havana. 

(Årsbe rä t t e l s e för 1892.) 

Distriktet besöktes af 6 svenska fartyg om 2,748 ton, af hvilka 1 med 
last och 5 i barlast. Dessutom ankom Malmöångaren »Ceres», drägtig 530 
ton, två gånger med last och två gånger i barlast. Totala bruttofrakten ut
gjorde 5,500 doll. Af norska fartyg ankommo 227 fartyg med en samman
lagd drägtighet af 111,310 ton. 

Berättelseåret erbjuder intet anmärkniugsvärdt. De goda skördarna af 
tobak och socker under de sista åren hafva stält handelsbalansen till favör för 
ön och flera millioner i guld hafva kommit oss till godo. 

På grund af ihållande torka är sockerskörden jemförelsevi9 knapp i år 
och kommer antagligen icke att öfverstiga 800,000 ton (mot 970,000 ton året 
förut). Plantageegarne blifva dock fullt ersatta härför genom högre pris och 
utsigter finnas att dessa skola ytterligare stiga. 

Beträffande tobak kan ännu intet med visshet sägas, dock synes skörden 
komma att utfalla riklig i Vueltas och Partidos, deremot i Remedios mera 
knapp. 

Fruktskörden var god öfver hela ön. 
De direkta handelsförbindelserna med de Förenade rikena inskränkte sig 

till en last socker till Göteborg samt införsel af tre laddningar klippfisk från 
Norge. 

Liksom förut går vår utförsel förnämligast till Förenta staterna; införseln 
derifrän har ökats väsentligt efter afslutandet af handelstraktaten med detta 
land. 

Edward Francke. 

Nassau (Bahama-öarna). 

( Å r s b e r ä t t e l s e för 1892.) 

Intet svenskt, men 16 norska fartyg om 7.516 ton besökte distriktet. 
Någon direkt handelsförbindelse egde emellertid icke rum med de Förenade 
rikena. Varubytet försiggår hufvudsakligen med England och Förenta staterna 
som sända oss lifsmedel, färska och konserverade, timmer, socker, tobak, pe
troleum, spirituösa och manufakturvaror. Vår export består förnämligast af 
svamp, frukt, ädla trädslag och sköldpadd. En ny kulturväxt, hvarmed lyckade 
försök gjorts härstädes, är Sisal eller Bahama-hampa, hvilken t. o. m. är öfver-
lägsen Yucatanhampan och vid profning i London väckt mycken uppmärksamhet. 
Också hafva såväl engelska som amerikanska affärsmän inköpt stora landsträckor 
för denna odling. Förtjensten att hafva ledt uppmärksamheten på denna nyhet 
tillkommer i första rummet koloniens guvernör. 

Lewis Taylor. 
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Nagasaki. 

( Å r s b e r ä t t e l s e för 1892.) 

Totalinförseln till härvarande hamn uppgår till ungefär samma belopp som 
förra året eller 2,929,000 silfveryen (f. n. 1 yen = kr. 2 '50); utförseln, i 
värde af 3,276,000 yen, var ansenligt mindre än året förut. Bland import-
artiklarne märktes bl. a. tackjern för 5,766 yen, stångjern 11,576, plåt 12,010, 
spik 2,500, rör 12 ,383 , skrufvar 7,828, ståltrådslinor 8,508 och diverse 
annat jern- och stålgods onikr. 21,000 yen. Timmer importerades till ett värde 
af 15,542 yen och cement för 1.137 yen. De förnämsta exportfoaterna voro 
stenkol för 1 1/2 mill. yen och fisk för 672,000 yen. 

En följd af silfvermarknadens ställning var den i hög grad minskade in
förseln af bomullsväfnader, hvaremot af rå bomull infördes mer än dubbelt 
mot året förut, hufvudsakligen från Kina. Den inhemska industrien i denna 
bransch synes vilja aflägsna främmande vara. 

Hamnen i Nagasaki är djup nog för huru lastdryga fartyg som helst och 
har en alldeles utmärkt ankargrund, väl skyddad af ouigifvande bergshöjder. 
En torrdocka med tillhörande slip och mekanisk verkstad finnes likaledes och 
äro fullt tillfredsställande. Hamnafgifterna äro för inklarering 15 och för ut-
klarering 7 doll. 

Lotsafgift utgör 3 doll. pr fot. men bör knappast komma i fråga för den 
skeppsbefälhafvare, som varit här en gång förut, ty iuseglingen är synnerligen 
beqväm. 

Lourenço Marques. 

( Å r s b e r ä t t e l s e för 1892.) 

1 svenskt fartyg om 330 ton ankom från Sverige med trälast (frakt t' 
600) och afgick till utrikes ort i barlast. 4 norska fartyg om 1.647 ton be
sökte distriktet. Under åren 1890 och 1891 emottogo vi både på direkt och 
indirekt väg flera trälaster frän Sverige, och det ür att förutse, att när jern-
vägslinien till Pretoria blifvit färdig. Lourenço Marques skall blifva stapel
platsen för det trä. som införes till Transvaal. 

Joh. Bang. 

Wellington. 

( Å r s b e r ä t t e l s e för 1892.) 

Distriktet besöktes af 3 svenska fartyg om 2.555 ton samt af ett tjugu
tal norska. 

Några direkta handelsförbindelser med de Förenade rikena hafva ej kom
mit till stånd. De svenskar och norrmän, som hit inflyttat, sysselsätta sig i 
allmänhet med landtbruk och timmerfångst, mera sällan med handel. De synas 
trifvas här mycket väl och äro omtyckta på grund af sitt lugna sätt samt sin 
flit och laglydnad. 

Pearce. 
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Guayaquil. 

( Å r s b e r ä t t e l s e för 1892.) 

Intet svenskt, men 1 norskt fartyg om 429 ton besökte distriktet. Total
införseln uppgick i värde till bortåt 8,400,000 sucres och öfversteg med mera 
än en million föregående årets, men importhusen gjorde dock klena affärer på 
grund af den ogynsamma kursen under årets första hälft. Utförseln blir mer 
och mer betydande, isynnerhet genom den tilltagande odlingen af kakao och 
kaffe, hvilken sistnämnda artikel vunnit godt namn på den europeiska mark
naden. Betydande exportartiklar äro också socker och sagua (elfenbens-nötter). 
Totala exportvärdet uppgick till öfver 12 mill. sucres. 

Den inhemska industrien har fortfarande att kämpa med svårigheter, mest 
genom bristen på dugliga arbetare; härifrån är dock att undantaga fabrikatio
nen af chokolad och vermicelli (macaroni), hvilken skötes af italienare och 
lofvar godt för framtiden. 

Guldvaskning pågår i Bsmeraldas, men lemnar långt ifrån den väntade be
hållningen och torde liksom grufvorna i Zaruma efter hand komma att ned
läggas. Brytningen af silfvermalm lemnar i och för sig godt resultat, men på
verkas svårt af de fallande silfverprisen. 

Handeln med Europa led starkt genom karantänen, som i synnerhet be
rörde fartyg kommande från Tyskland och Frankrike. Kakao exporterades 
dock i betydlig mängd, nämligen bortåt 15 mill. kg. i värde af 7 1/2 mill. 
sucres; derjemte märktes socker 2,130,000 kg. och kaffe 1,800,000 kg., frukt 
4 3/4 mill. kg. och elfenbensnötter 3,800,000 kg. 

Bankerna gjorde goda affärer och lemnade dividender af 10—15 %, un
dantagsvis ända till 28 %. 

Ed. Rickert. 

Larnaca (Cypern). 

( Å r s b e r ä t t e l s e för 1892) . 

Riklig nederbörd har i hög grad gynnat årsväxten och sädesskörden har i 
allmänhet varit mycket ymnig; köplusten i Europa låter vänta lönande pris. 
Äfven för olivträden var året synnerligen gynsamt och man väntar en rikare 
skörd än på många år förut. Annorlunda ställer det sig tyvärr med Johannis-
bröd, en af öns förnämsta produkter, hvilken lemnat klen skörd och röner 
ringa efterfrågan med deraf följande låg notering. Silkekokonger synas på 
grund af höga pris i Frankrike hafva att vänta en god marknad. Svampfisket 
går helt säkert en bättre framtid till mötes, sedan det börjat ledas af ett bo
lag, som redan gjort sig fördelaktigt kändt genom sina bemödanden att för
bättra vårt vin. Deuna vara står nu i högt anseende och skeppas i mängd 
till London. 

E t t norskt fartyg, men intet svenskt, besökte under året distriktet. 

C. Watkins. 
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Honolulu (Havai-öarna). 

(Årsbe rä t t e l s e för 1892.) 

4 norska fartyg om 2,980 ton ankommo med last (frakt 60,600 kr.); 1 
svenskt afgick härifrån i barlast. 

Den totala införseln till öarna uppgick i värde till öfver 4 mill. doll., ut
förseln till dubbelt så mycket. Liksom förut egde handelsutbytet till allra 
största delen rum med Förenta staterna. Af socker utfördes omkr. 264 mill. 
Ibs i värde af 7 1/4 mill. doll., derefter kom ris 11 1/2 mill. lbs i värde af 
464,000 doll. samt bananer, hudar, ull o. s. v. Sockerutförseln understeg 
föregående årets med öfver 11 mill. Ibs. eller ett värde af 2 1/4 mill. doll. 
Ris, ull och kaffe visade deremot ökad export. 

I det hela taget var året ur affärssynpunkt mindre gynsamt för öarna 
och den enda lyftningen synes vara att vänta från en närmare anslutning till 
Förenta staterna. 

H. W. Schmidt. 

Alexandria. 

Med last ankommo till distriktet från Sverige 6 svenska fartyg om 8,476 
ton och från utrikes ort 9 d:o om 9,962 ton. Till utrikes ort afgingo 9 
svenska fartyg om 10,784 ton med last och 6 om 7,654 ton i barlast. 

Frakterna noterades: 
högst lägst 

Till Liverpool, bomull pr ton om 40 kub.-fot 17 sh. 6 d. 7 sh. 6 d. 
» » spanmål pr quarter om 480 Ibs. . . . 2 » 1 B 3 » 
» London, Hull och Östkusten bomullsfrö pr 

20 cwt 13 » 6 » 5 B » 
» » » » » spanmål pr quarter 2 » 6 » I B 3 B 

Stanley (Falklandsöama). 

(Årsberä t te l se för 1892). 

Intet svenskt fartyg besökte distriktet under året. Af norska fartyg an
kom 1 om 336 ton med last och afgick 1 om 374 ton i barlast. 

Införseln till öarna hade ett totalvärde af £ 67,872, utförseln uppgick 
till £ 130,752. En vigtig exportartikel är ull, hvilken står i högt anseende 
på Londonmarknaden; utförseln deraf kan anslås till bortåt 4 mill. Ibs. Fruset 
fårkött exporteras äfven i betydlig mängd. 

Willemstad (Curaçao). 

1 svenskt fartyg om 923 ton (frakt £ 300) och 2 norska ankommo hit 
under året. Handeln är fortfarande trög. 
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Belize. 

6 svenska fartyg om 2,272 ton ankommo i barlast och afgingo alla med 
last. 47 norska fartyg besökte distriktet. 

Valparaiso. 

Distriktet besöktes af 1 svenskt fartyg om 1,265 ton, som ankom med 
last frän utrikes ort och afgick till d:o likaledes med last (in- och utfrakt £ 
2,680), samt af 10 norska fartyg om 10,666 ton. 

Segeltrafiken aftager mer och mer, sedan nu sex reguliera ångbátslinier 
äro anknutna til Valparaiso. 

Monrovia. 

Intet svenskt, men 2 norska fartyg om 537 ton besökte distriktet. 

Manilla. 

Intet svenskt fartyg besökte distriktet; dcremot hitkommo med last 8 
norska fartyg om 9,583 ton och i barlast 2 om 1,985 ton. 

Madras. 

Intet svenskt fartyg, men 1 norskt om 1,027 ton besökte distriktet. 

Colombo. 

Intet svenskt fartyg besökte distriktet. Deremot ankommo till hufvud-
stationen 8 norska fartyg och till Point de Galle 10 under samma flagga. 

Hamilton (Bermudas-öarna). 

Från utrikes ort ankom med last 1 svenskt fartyg om 404 ton (frakt £ 
250) och afgick till d:o i barlast. 1 norskt om 309 ton ankom likaledes med 
last (frakt £ 286) och afgick i barlast. 
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Bridgetown. 

Från utrikes ort ankommo 5 svenska fartyg om 2,084 ton med last samt 
46 om 20,701 ton i barlast. 2 af dem afgingo med last, de fifriga i barlast. 
Af norska fartyg ankommo hit 284 om 132,378 ton. 

Caracas. 

Till Maracaibo ankommo med last från utrikes ort 2 svenska fartyg om 
423 ton: båda afgingo åter lastade. Distriktets hamnar besöktes af 8 norska 
fartyg. 

S:t Pierre (Martinique). 

Från utrikes ort ankommo med last 2 svenska fartyg om 915 ton, hvilka 
båda afgingo i barlast. 11 norska fartyg om 4.489 ton besökte distriktet. 

San Juan (Portorico). 

Distriktet besöktes af 4 svenska fartyg om 2.439 ton och 11 norska om 
4,222 ton. 

Innehåll: Alexandria (sid. 565), Batavia (sid. 560), Belize (sid. 566), Bridgetown 
(sid. 567), Cadiz (sid. 548), Caracas (sid. 567), Colombo (sid. 566), Genua (sid. 556), Guaya-
quil (sid. 564), Hamilton (sid. 567), Havana (sid. 562), Honolulu (sid. 565), La Paz (sid. 
559), Larnaca (sid. 564), London (sid. 545), Lonrenço Marques (sid. 563), Lübeck (sid. 546), 
Madras (sid. 566), Manilla (sid. 566), Monrovia (sid. 566), Nagasaki (sid. 563), Nassau (sid. 
562), Papeete (sid. 555), Pointe-à-Pitre (sid. 555), San Domingo (sid. 561), San Juan 
(sid. 567), S:t Pierre (sid. 567), Stanley (sid. 565), Valparaiso (sid. 566), Victoria (sid. 558), 
Wellington (sid. 563), Willemstad (sid. 565). 
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