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Finland. 
t Mark à 100 Penni = 70 Öre Sv. ll:mt. 

R y s s l a n d . 
1 SilfverRubel à 100 Kopek ~ 2 B:dr 82 Öre B:mt. 

1 Pud = 38,54 Sv. Skalp. 

1 Berkowitz = 1 0 Pud. 

1 Tschetwert = 80 Kannor 20 Kub.tum Sv. mått. 

1 Petersburger Standard ( = 165 Eng. CubicFeet) = 178,5 Sv. Kub.fot bräder. 

( = 150 » » ) = 162,5 » » bjelkar. 

( = 120 » » ) = 129,75 » » master, spiror, m. m. 

D a n m a r k . 

1 Eigsdaler à 6 Mark och hvarje Mark à 16 Skillinge — 1 R:dv 98J Öre Bunt, men beräknas vanligen till jemnt 2 fi:dr lfcuit. 

1 Skippund à 20 Lispund = 376,4 Sv. Skalp. 

1 Lispund à 16 Pund = 18,8 a Sv. Skalp. 

T y s k l a n d . 

1 Preussisk Thaler å 30 Silbergroschen och hvarje Groschen ii 12 Pfennige •--• 2 B:dr 62 Öre Sv. B.-mt. 
1 Hamburger Mark kurant j 

> à 16 Schilling och hvnrje Schilling à 12 Pfennige — 1 R:dr 5 Ore Sv. liant, 
t Liibecker » » ) 

l Oentner à 100 Pfund — 117| Sv. Skalp. 

E n g l a n d . 

t Pound (£) Sterling à 20 Shillings (sh. eller s.) och hvarje Shilling à 12 Pence (d.) — 17 B:dr 54 Öre Sv. R:mt. 

1 Ton à 20 Centweight eller 2240 Avoir du poids (Avdp) Pounds —• 23 Centner 90 Skalp. 23 Ort Sv. vigt, men beräknas van

ligen till jemnt 24 Sv. Centner. 

1 Cent- eller Hundredweight (Cvvt) = 119i Sv. Skalp, 

i 00 Avoir du Poids Pounds = 106| Sv. Skalp. 

1 Ton of Shipping (Skeppslast) à 2000 Avdp. Pouuds eller 42 Eng. Kub.fots rymd ~ 21 Centner 34£ Skalp. Sv. vigt. 

I Stone = 14 Skalp. 93 Ort 89 Korn Sv. vigt. 

I Load (Läst) bräder och plankor innehåller 600 Eng. Qvadratfot à 1 Ineh's tjocklek. 

400 •> » » 1\ » » 

300 » » » 2 Inehes' 

240 » » » 2i » 

200 » » » 3 » >• o. ». v. 

1 D:o hugget eller fyrkantigt timmer » 50 » Kubikfot. 

t D:o ohugget » rundt » » 40 » » 

1 Inch = 8,55 Linier Sv. mått. 

100 Eng. Qvadratfot ~ 105J Sv. Qvadratfot. 

100 » Kubikfot = 108i Sv. Kub.fot. 

100 » Fot (hvarje Fot 12 Inehes) — 102| Sv. Fot. 

1 Acre = 4,5 903 Sv. Qvadratrefvar. 

1 Keel kol = 8 Chaldrons ~ 160 Sv. Tunnor fast mål. 

100 Imperial-Quarters (hvarje Quarter --- 8 Bashels) =. 1111 Sv. Kub.fot eller 198g Tunnor löst. uiiil. 

100 Gallons = 173,60 Sv. Kannor. 



F r a n k r i k e och B e l g i e n . 
1 Francs h 100 Centimes — 70 Öre ST. R:rat. 

1 Mètre = 3,3 7 Sv. Fot. 

1 Métro cube eller Stère — 38/2 Sv. Kub.fot. 

1 Kilogramme = 2 Skfdp. 35 Ort 25 Korn Sv. vigt. 

1 Litre - - 38 Kub.tum 209 Kub.liiiier Sv. mätt. 

N e d e r l ä n d e r n a . 
i Florin eller Gulden h 100 Cents ~ 1 E:dr 50 Öre Sv. R:mt, 

P o r t u g a l . 
1 Milreis (t $000) à 1000 Reis •-= 4 R:dr 36 Öre Sv. R:mt. 

1 Crnsado à 400 Heis = 1 Ruir 70, ä Öre Sv. R:mt. 

1 Moyo = 31f Kub.fot eller 5j Sv. Tunnor löst mal. 

1 A,!(is;s!U'e -- 3 Kannor 19 Kub.tum 809 Kub.liiiier Sv. mått. 

S p a n i e n . 

1 Peso dino (härd eller Silfver-piaster) ($) à 20 Reaies de Vallon eller 100 Oentimoc -= 3 R:dr 71 Öre Sv. )l-.mt. 

1 Real de Vellon =-- 184 Öre Sv. lt:mfc. 

1 Quintal h 100 Libras = 1081 Sv. Skfilp. 

1 Modin •••-=- omkring 8 | Sv. Tunnor. 

t Oodo •--8 Eng. eller 8,6 5 Sv. Kub.fot. 

I t a l i e n . 
I Lira nnovsi à 100 Oentesim = 70 Öre Sv. R:mt. 

Ö s t e r r i k e . 

1 »îuklen (Florin) •-- ÏOOKreusier (Ncutreuzer) -•••- 1 R:dr 74 Öre Sv. U:int. 

T u r k i e t . 

I Piaster à 40 Paras oeh livar e Para à 3 Asper — 1 5 | Öre Sv. R:mt. 

1 Oantar à 44 Oke =-- 132 Ska p. 33 Ort 46 Korn Sv. vigt. 

N o r d - A m e r i k a . 

1 Dollar ($) i guld à 100 Cent -•= 3 il-Ar 76 Öre Sv. Itmit. 

B r a s i l i e n . 

1 Milreis (1 $ 000) à 1000 Reis = 1 R:dr 83 Öre Sv. R:mt. 

t Quintal à 4 Ariobas = 138,21 Sv. Skfilp. 

1 Alqtteire — 15:\ Sv. Kannor. 

B u e n o s A y r e s . 
1 Silfvor-Piasler, Dollar, Patacon eller Peso fuerte (f ) ~ 8 Reales silfver - 25 pappera Pesos eller Moneda corrente ($ c 

••- 3 R:dr f>4 Öre R:mt. 

O s t I n d i e n . 

1 llupee (Company Rupee) à 16 Annas och hvavje Aima à 12 Piee -~ 1 R:dr 68 Öre Sv. R:mt. 

1 Candy (Surat) = 746jj Eng. eller 892,2 r, Sv. Skalp. 

t Mauud (i Calcutta) — 79 Skalp. 67 Ort 45 Korn Sv. vigt. 

C h i n a . 

1 Peciil = 133-5 Eng. Advp. Pounds = 142,28 Sv. Skfilp. 



STORMÄKTIGSTE, ALLERNÅDIGSTE KONUNG! 

Jemlikt nådig föreskrift får Eders Kongl. Maj:ts och Rikets Commerce Collegium härmedelst afgifva 
underdånig berättelse om Sveriges utrikes handel och sjöfart under sistlidet år 1870 samt dervid tillika 
i underdånighet öfverlemna följande handlingar, nemligen: 

N:o 1. Utdrag af det hos GeneralTuUStyrelsen upprättade sammandrag öfver införsel och utförsel enligt 
de vid Tullkamrarne förda specialer; i hvilket utdrag Collegium, så vidt ske kunnat, framställt 
en beräkning öfver totalsumman af de på hvarje tullpligtig artikel belöpande tullinkomster; 

Commerce Collegii Berättelse om utrikes handeln år 1870. 1 



2 1870. 

N:o 2. Jemförelse emellan Sveriges in- och utförsel under hvarje år från och med år 1861 till och med 
år 1870 af sådana varor, som under något af dessa är blifvit till betydligare belopp in- eller ut
förda eller eljest ega ett större intresse; 

N:o 3. öfversigt af Sveriges handelsförbindelser med andra länder år 1870, efter de in- och utförda varu-
qvantitetemas beräknade totalvärde; 

N:o 4. Tabell, utvisande förhållandet mellan värdet af Sveriges införsel från och utförsel till särskilda 
länder år 1870; 

N:o 5. Jemförelse emellan Sveriges omedelbara handel med andra länder efter de in- och utförda varornas 
beräknade värde åren 1861—1870; 

N:o 6. Öfversigt af tulluppbörden under sednast förflutna tio år med specifikation af det vid hvarje Tull
kammare influtna belopp, deruti likväl icke inräknats fyr- och båkafgifter, lastpenningar, neder
lags- och transitoafgifter ; 

N:o 7. Sammandrag af de från Kongl. Norska Regeringen inkomna uppgifter rörande Svenska skepps
farten till och från Norge år 1870; 

N:o 8. Sammandrag af de hos GeneralTullStyrelsen upprättade förteckningar för sistförflutna fem år öfver 
de till Sverige ankomna Norska, och främmande fartyg, särskildt upptagande hvarje nations fartyg 
och deras lästetal; 

N:o 9. Sammandrag af de hos GeneralTullStyrelsen upprättade förteckningar öfver antalet och lästetalet 
af de år 1870 med last från utrikes ort till Sverige ankomna och från detta land till utrikes 
orter afgångna Svenska, Norska och främmande fartyg; 

N:o 10. Tabell, utvisande lästetalet af de under åren 1861—1870 till Sverige med last ankomna och der-

ifrån med last afgångna Svenska, Norska och främmande fartyg; 
N:o 11. Tabell, utvisande Svenska, Norska och främmande fartygs andel i Sveriges sjöfartsförbindelser 

med främmande länder under sistnämnda tidrymd; 
N:o 12. Uppgift, på grund af GreneralTullStyrelsens sammandrag, å de vid Sjötullkamrarne i riket åren 

1866—1870 in- och utklarerade fartyg; 
N:o 13. Uppgift på antalet och drägtigheten af de, invånarne i rikets städer och köpingar samt Iandtmän 

tillhöriga fartyg, som under sistnämnda fem är varit till utrikes sjöfart begagnade; samt 
N:o 14. Sammandrag af de till Collegium inkomna förteckningar öfver antalet och lästetalet af invånarnes 

i städerna och landtmäns mätta fartyg, för stapelstäderna för åren 1795—1870, samt för öfriga 
städer och landtmannafartyg för åren 1830—1870, äfvensom öfver stapelstädernas skeppare och 
sjöfolk. 

Vid beräkningen af in- och utförselns vä,rde, sä väl för handeln med hvarje särskildt land, som för 
rikets handel i allmänhet, har Collegium följt de i sådant afseende förut antagna grunder. Enligt dessa 
grunder äro importen och exporten beräknade, den förra till hvad den anses hafva kostat och den sednare 
till hvad den anses hafva inbringat landet; och då det i allmänhet kan antagas, att in- och utförseln i 
Svenska fartyg sker för Svensk räkning, men i utländska fartyg för främmande räkning, med undantag 
likväl i sistnämnda hänseende af den i Norska fartyg till andra länder än Norge skeende utförsel, hvilken 
nästan helt och hållet verkställes för Svensk räkning, så har i allmänhet värdet af varor, införda med 
Svenska fartyg, beräknats efter gällande pris på lastningsorten, fritt ombord, samt, om de inkommit med andra 
fartyg, efter medelpriset i Svensk hamn, med afdrag af tull för sådan afgift underkastade varor. Deremot 
har värdet af varor, utförda med Svenska fartyg, eller med Norska till andra länder än Norge, i allmänhet 
upptagits efter pris på lossningsorten, med afdrag af tull och andra omkostnader derstädes, samt vid ut
försel i Norska fartyg med ytterligare afdrag af frakt. Varor, utförda med andra främmande fartyg, hafva 
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åter beräknats efter priset i Svensk hamn. De i berättelsen intagna uppgifter å qvantiteterna af de för
nämsta in- och utförselsartiklarne utvisa beloppet af förtullade eller eljest till in- och utförsel angifna varor. 

Med iakttagande af samma ordning, som uti föregående berättelser i ämnet blifvit följd, får Collegium 
först i underdånighet meddela en redogörelse för Sveriges handelsförbindelser med särskilda främmande 
länder och sedermera framställa en öfversigt af rikets handel och sjöfart i allmänhet. 

Norge. 
Importen från detta land, hvilken för år 1869 uppskattades till 7,761,000 R:dr, beräknas för år 1870 

till 9,574,000 R:dr och har icke under något föregående år utgjort så högt belopp, som det sistnämnda. 
Uti förut afgifna berättelser har Collegium anmärkt, att det för ett år till högre eller lägre belopp än 
under ett annat år uppgående värdet af införseln från Norge till hufvudsaklig del beror på en tillökning 
eller minskning i qvantiteten af den förnämsta importartikeln, sill, äfvensom på de under särskilda år mer 
eller mindre skiljaktiga pris å denna vara. För år 1870 understiger visserligen införseln af sill land- och sjö
vägen enahanda import år 1869 med en qvantitet af nära 40,000 kubikfot; men deremot har, enligt notering 
å Stockholms börs, medelpriset å samma artikel ökats från år 1869 till 1870 med 1 R:dr 60 öre pr kubikfot. 
Importen sistberörda år verkställdes med Svenska fartyg för 2,701,000 R:dr, med 421 Norska fartyg för 
4,596,000 R:dr, med 4 Danska, 1 Engelskt och 1 Franskt fartyg för 6,000 R:dr samt landvägen för ett till 
2,271,000 R:dr beräknadt värde. 

Det högsta belopp, exporten till Norge under något år före det nu ifrågavarande utgjort, är 6,258,000 
R:dr, hvartill den uppskattades är 1855. Under ett och annat af de efterföljande åren har deremot värdet 
af sagda export icke uppgått till fullt 2J millioner R:dr. Ar 1869 beräknades likväl utförseln till 5,411,000 
R:dr och år 1870 har den stigit till 7,004,000 K:dr. Denna förhöjning i exportvärdet har hufvuclsakligen 
sin grund i en betydligare utförsel af spanmål, företrädesvis korn. 1 afseeiide å andra exportartiklar till 
Norge visar sig utförseln af smör och ägg både land- och sjövägen stigande. Värdet af de med Svenska 
fartyg år 1870 utförda varor är beräknadt- till 3,022,000 R:dr. För öfrigt utfördes med 300 Norska fartyg 
för 2,223,000 R:dr, med. 1 Preussiskt och 5 Danska fartyg för 59,000 R:dr samt landvägen för 1,700,000 R:dr. 

Från Norge infördes sjöled es: 
i r 1866. 1867. 1868. 1869. 1870. 

Böcker, R:dr 1,849. 2,224. 2,108. 3,518. 3,646. 
Fisk, saltad: Anjovis m. m Skalp. 153. 11. 484. 94. 736. 

Sill Kub.fot 914,968. 930,054. 665,302. 1,157,745. 1,125,106. 
ej spécifie, slag Centn. 75. 96. 318. 81. 119. 

torr eller rökt: 
Gråsidor eller sej » 46,571. 47,239. 49,271. 71,730. 76,543. 

Längor och torsk m.m. » 3,701. 5,015. 5,414. 6,282. 6,392. 

Hudar och skinn: 
beredda: Sulläder m. m Skalp. 2,221. 80. 734. 3,028. 6,467. 

Redskap och maskinerier R:dr. 1,894. 56,545. 48,925. 96,072, 80,346. 
Salt, Kok- Kub.fot 11,987. 39,015. 50.781. 17,275. 
Trän och späck Skalp. 97,714. 149,336. 40,627. 22,906. 40,661. 
Trävaror, bräder och plankor Kub.fot 22,734. 96,496. 174,026. 129,225. 141,564. 

el. Tolft. 11,729. el. Tolft, 10,586. el. Tolft. 11,876. 
Vålnader, Ylle- Skalp. 17,148. 10,547. 12,145. 43,871. 48,747. 
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År 1870 infördes dessutom sjöledes, bland annat, 8,000 Ort silfver i plantsar, 96,423 Skålpund bröd, 
17,950 Skålpund papper, 164,279 Skålpund tobaksstjelk, oarbetad sten för 11,590 R:dr, 25,681 Skålpund 
sirup och 24,661 Skålpund tågvirke. 

Den sjöväga exporten till Norge utgjordes förnämligast af följande varuqvantiteter: 

i r 1866. 1867. 1868. 1869. 1870. 

Frö, Lin- Kub.fot 22,479. 16,496. 5,167. 9,838. 33,045. 
Klöfver- Skalp. 15,357. 61,774. 52,894. 13,870. 73,778. 

Glas: Bunkar och burkar Centn. 829. 2,885. 2,568. 3,260. 5,052. 
Jern, gjutet: Tack- » 37,710. 26,192. 18,650. 17,492. 32,717. 

ej specificerade slag... Skalp. 10,566. 12,173. 6,626. 7,920. 39. 
smidt eller valsadt: Stång-... Centn. 16,438. 29,886. 19,751. 11,458. 4,437. 

Plåtar ... » 820. 9,461. 1,095. 156. 1,712. 
Kreatur: Får St. 162. 119. 48. 250. 175. 

Svin.:. » 1,752. 1,846. 951. 799. 1,578. 
Lin Centn. 1,382. 1,019. 1,223. 998. 
Papper Skalp. 80,606. 30,175. 13,968. " 95,629. 142,076. 
Redskap och maskinerier R:dr 8,192. 5,762. 17,475. 18,743. 40,574. 
Smör Centn. 930. 494. 4,642. 5,707.' 5,875. 

Spanmål, omalen: Hafre Kub.fot 11,390. 13,018. 5,445. 31,544. 104,780. 
Hvete » 10,921. 12,753. 9,281. 18,359. 22,529. 
Korn och malt.. » 561,125. 185,862. 310,806. 427,049. 728,031. 
Råg » 161,810. 29,878. 1,380. 30,064. 332,266. 
Ärter » 1,141. 8,259. 486. 3,647. 16,376. 
andra slag » 23. 63. 6. 6. 296. 

Summa Kub.fot 746,410. 249,833. 327,404. 510,669. 1,204,278. 
målen: Gryn: Hafre- Centn. 747. 420. 429. 347. 1,470. 

Korn- » 197. 4. 4. 144. 1,352. 
Mjöl: Hvete- » 5,505. 253. 2,473. 6,712. 19,369. 

Sten R:dr 14,936. 32,267. 44,300. 4,852. 6,713. 
Tjära Centn. 22,854. 38,111. 8,220. 17,686. 22,040. 

Trävaror, oarbetade: 
Bräder och plankor Kub.fot 44,869. 67,858. 81,301. 14,257. 35,502. 

el. Tolft. 2,934. el. Tolft. 598. el. Tolft. 2,136. 
Bjelkar och spärrar, af 6,6 

tum och deröfver på 
midten » 55,198. 76,948. 90,882. 2,900. 14,955. 

el. St. 3,224. el. St. 134. el. St. 982. 
denmder St. 100. 138. 531. 2,276. 

el. Kub.f. 6,009. el. K:f. 8,220. 
Stäfver m. m.: Ek- R:dr 56,805. 130,110. St. 1,653,092. St. 971,019. St. 832,749. 

andraslag » 92,346. 49,000. St. 633,886. St. 2,021,720. St. 442,495. 

arbetade » 209,630. 229,118. 200,767. 144,523. 100,377. 
Väfnader: Bomulls- Skalp. 37,663. 40,050. 103,858. 153,772. 229,224, 
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Âr 1866. 1867. 1868. 1869. 1870. 

Väfnader: Linne- Skalp. 3,653. 1,686. 3,539. 1,405. 893. 
Ylle- » 19,025. 11,797. 30,258. 33,716. 40,277. 

Agg St. 119,540. 109,620. 128,743. 22,420. 28,520. 
Bland år 1870 sjövägen till Norge utförda varor förekomma jemväl 9,516 Centner ben, 7,071 Centner 

smältstycken, 3,494 Centner stål, 10,702 Kannor öl, 108,990 Skålpund tändstickor, 287 Skålpund handskar 
och 47 nötkreatur. 

Bland varor, införda från Norge landvägen, förekomma uti Tullspecialerna följande: 
i r 1866. 1867. 1868. 1869. 1870. 

Fisk, saltad, Sill Kub.fot 35,987. 64,964. 57,098. 91.266. 84,499. 
Hudar och skinn, beredda Skalp. 411,605. 325,446. 357,395. 420,292. 403,740. 
Jern, Manufaktursmide » 13,015. , 18,344. 7,354. 1,776. 2,281. 
Kaffe » 230,750. 245,384. 269,105. 277,073. 291,080. 
Kreatur, Hästar St. 314. 101. 131. 305. 742. 
Redskap och maskinerier R:dr 1,835, 1,741. 23,238. 18,741. 18,301. 
Sirup Skalp. 49,434. 53,485. 44,244. 65,632. 48,709. 
Socker, raffineradt >> 138,321. 149,217. 176,477. 140,959. 154,238. 
Tobak, oarbetad: Blad » 37,681. 35,035. 44,412. 45,954. 49,432. 

Stjelk » 237,736. 202,714. 303,757. 300,785. 143,799. 
arbetad: spunnen » 22,160. 19,150. 25,284. 23,554. 19,378. 

Trän och späck » 21,947. 15,536. 19,331. 26,193. 27,629. 
Ar 1870 infördes derjeinte landvägen, bland annat, 27,860 Skålpund bröd, 21,992 Centner jernvägs-

skenor, 2,420 Centner jernskrot, 21,393 Skålpund konserver, 75,562 Skålpund krut, 46,283 Skålpund pappers
tapeter, 30,329 Kubikfot korn, 3,030 Centner kornmjöl, nya säckar till ett värde af 12,777 R:dr och 238,527 
Skålpund linneväfnader. 

Enligt Tullspecialerne utfördes landvägen till Norge: 
År 1866. 1867. 1868. 1869. 1870. 

Glas, Fönster- Skalp. 275,160. 100,806. 3,000. 12,830. 4,629. 
Jern, Stång- Centn. 136. 592. 335. 2,799. 2,690. 

Plåtar » 23. 171. 96. 93. 342. 
Spik » 100. 147. 483. 1,320. 1,388. 
Manufaktursmide Skalp. 35,416. 23,180. 22,519. 38,112. 31,363. 

Koppar, garad Centn. 1,326. 993. 924. 1,190. 1,081. 
Kreatur, Nötboskap St, 248. 122. 1,065. 869. 475. 
Kött Centn. 512. 576. 779. 875. 475. 
Ljus Skalp. 40,191. 33,686. 50,027. 44,675. 72,445. 
Papper » 225,493. 533,668. 491,517. '261,522. 23,283. 
Papperstapeter och border » 12,947. 24,293. 23,916. 18,404. 8,620. 
Porslin » 13,260. 153,857. 72,682. 70,529. 55,813. 
Smör Centn. 1,941. 2,038. 3,296. 3,490. 5,090. 
Väfnader, Bomulls- Skalp. 89,034. 140,530. 161,480. 144,295. 117,716. 

Linne- » 55,498. 60,880. 85,121. 80,975. 71,795. 
Ylle- » 12,195. 19,494. 32,927. 28,254. 21,237 

Ägg St. 39,000. 36,500. 109,380. 595,975. 1,086,940. 



6 1870. 

Derjemte blefvo år 1870 till Norge landvägen utförda 3,614 Centner glasbunkar, 15,269 Skålpund 
andra glasvaror, 186,209 Kubikfot bräder, 26,278 Kubikfot timmer, 52,565 Skålpund tändstickor, 499 Centner 
ost, 10,442 Skålpund pelsverk, 33,120 Skålpund såpa, 48 hästar m. m. 

Till Norge ankommo Svenska fartyg från: 

Från Norge afgingo Svenska fartyg till: 

Finland. 
Importen derifrån ar 1870 är uppskattad till 3,603,000 R:dr och öfverstiger med 734,000 R:dr det 

beräknade värdet af införseln från Finland år 1869. Beträffande de artiklar, som hufvudsakligen utgöra 
föremål för import frän samma land, visar sig, att af smör är 1870 införts en större qvantitet än under något 
af sednast förflutna tio ar och öfver 11,000 Centner mera än år 1869. Det torde dock kunna antagas, att 
af de, enligt hvad nedan synes, till Lttbeck sistlidet är härifrån riket utförda 6,510 Centner smör, större 
delen, likasom förhållandet varit under närmast föregående tvänne år, utgjort Finsk vara. Bland andra varor, 
af hvilka importen är 1870, i jemförelse med den är 1869 införda qvantitet, ökats, äro att märka kött, råg 
och björkved. Införseln 1870, i hvilken 63 Svenska fartyg och båtar deltogo för 1,074,000 R:dr, bestreds 
i öfrigt eller för 2,529,000 R:dr med 399 Finska fartyg och båtar. 
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Värdet af exporten till Finland år 1869 var, inberäknadt myntadt och öarbetadt silfver för 400,211 
R:dr, upptaget till 1,908,000 R:dr. För ar 1870 är utförseln till samma land uppskattad till 2,342,000 R:dr, 
deri myntadt silfver ingår till ett belopp af 500,000 R:dr. Utförseln 1870 verkställdes med 29 Svenska 
fartyg för 467,000 R:dr samt med 267 Finska fartyg och båtar för 1,875,000 R:dr. 

Från Finland infördes: 

Ar 1870 infördes derjemte, bland annat, 1,116 Centner benmjöl, 3,420 Centner hö, 9,068 Kubikfot 

potates och 11,944 Skålpund tågvirke. 

Till Finland utfördes: 
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Derjemte utfördes år 1870, bland annat, 8,964 Skålpund sulläder, 2,280 Skålpund pelsverk, 50,919 
Skålpund fotogen, verktyg för 14,448 R:dr, 19,567 Skålpund ull, sten för 11,722 R:dr, 9,441 Kubikfot ek
bark, rödfärg för 18,697 R:dr, 2,046 Skålpund vax, säckar för 3,836 R:dr och 25,245 Skålpund bröd. 

Svenska fartyg ankommo till Finland: 

Svenska fartyg afgingo från Finland: 
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Ryssland. 
Värdet af importen derifrån, hvilket under åren 1867 och 1868, till följd af en ovanligt stor införsel 

af spanmål, uppgick efter medelberäkning till mera än 15i millioner K:dr för hvartdera året, men år 1869 
minskades till 7,206,000 R:dr, utgör år 1870 ungefär enahanda belopp eller 7,049,000 R:dr. Införseln af 
omalen råg var till och med sistnämnda år betydligt mindre än 1869; hvaremot af rågmjöl infördes år 1870 
en något större qvantitet. än under hvartdera af de två nästföregående åren. Importen från Ryssland af feta 
oljor, hvilken under de fyra åren 1864—1867 varit ganska omfattande och ännu 1868 utgjorde öfver 733,000 
Skålpund, har derefter högst väsendtligt aftagit samt år 1870 till och med inskränkt sig till några hundra 
Skålpund; hvarförutan under året icke någon införsel från Ryssland af oljekakor egt rum. Deremot 
har samma år importen af lumpor, hampa och lin ökats samt, hvad den sistnämnda artikeln beträffar, varit 
ganska betydlig och större än under något föregående år. Den på 83 Svenska fartyg och båtar belöpande 
andel i importen 1870 är beräknad till 2,524,000 R:dr. För öfrigt infördes under året med 17 Norska fartyg-
för 267,000 R:dr, med 273 Ryska fartyg och båtar för 677,000 R:dr samt med 39 Finska, 11 Preussiska, 
7 Danska, 2 Mecklenburgska, 1 Hamburgskt, 3 Nederländska, 19 Engelska och 1 Franskt fartyg för 
3,581,000 R:dr. 

Exporten till Ryssland år 1869 beräknades till. 1,208,000 R:dr, som var det högsta belopp, utförseln 
till samma land dittills uppnått. Ar 1870 har värdet af exporten till Ryssland stigit till 3,703,000 R:dr. 
Nedanstående jemförelsetabell utvisar ock för sistberörda år en icke obetydligt ökad utförsel af stång- och 
plattjern, stål samt redskap och maskinerier. Till exportvärdets höjande samma ar har ock till stor del 
bidragit utförseln af 4,463 Centner koppar, 4,788 Centner jernvägsskenor och 7,996 Centner jernskrot. 
Exporten 1870 verkställdes med 74 Svenska fartyg för 2,448,000 R:dr, med 7 Norska för 20,000 R:dr, 
med 313 Ryska fartyg och båtar för 523,000 R:dr samt med 10 Finska, 3 Preussiska, 1 Danskt, 1 Ltïbeckskt, 
4 Nederländska, och 2 Franska fartyg för 712,000 R:dr. 

Från Ryssland infördes: 



Svenska fartyg afgingo från Ryssland till 

Svenska fartyg ankommo till Ryssland från 

År 1870 utfördes dessutom, jemte ofvan omförmälda partier koppar, jernvägsskenor och jernskrot, 
2,408 Centner smältstycken, 1,418 Centner jerngrytor, verktyg för 9,558 R:dr, 16,072 Skålpund pelsverk m. m. 

Till Ryssland utfördes: 

År 1870 infördes derjemte, bland annat, 27,039 Kubikfot hvete, 2,332 Centner kornmjöl, 58,056 Skål
pund segel- och tältduk af linne, 25,830 Skålpund kautschuksarbeten, 307 Centner ospritad fjäder, 754 
Centner smör, 22,433 Skålpund stärkelse och 2,439 Skålpund svampar. 
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Af Svenska fartyg ankommo år 1870 till nedannämnda Consulsdistrikt: 

11 

och afgingo 

till 

från 

Svenske och Norske GeneralConsuln i S:t Petersburg uppgifver i sin årsberättelse för 1870, att im
porten till nämnda hamn af Svenska produkter under aret utgjort omkring: 

Öfver varuimporten till platsen i allmänhet utgåfves ej mera några förteckningar, men kändt vore dock 
att mera än 2,200,000 Pnd stångjern och 187,000 Pud plåt blifvit under sagda år dit införda, förutom ganska 
betydliga qvantiteter jernvägsskenor och maskiner, hvaraf Sverige infört endast en mindre del, men af hvilka 
produkter afsättningen borde kunna i väsendtlig mån uppdrifvas. De orsaker, som utgjorde hinder för till
förseln af Svenska produkter i större omfång, nemligen dels svårigheten att inom en kortare tid utföra 
större uppdrag, dels det högre priset för dessa produkter i jemförelse med det, hvartill andra länders 
afyttrades, qvarstode emellertid fortfarande, ehuru det ej kunde förnekas att flera af Sveriges fabriksidkare 
genom besök i Ryssland sökt inhemta kännedom om förhållandena i landet, utan tvifvel i ändamål att i 
möjligaste måtto derefter rätta sina tillverkningar; hvadau det vore att hoppas att nämnda orsaker små
ningom skulle kunna häfvas. Svensk koppar hade äfven funnit afsättning i S:t Petersburg, och det vore 
sannolikt att en än större förbrukning af denna artikel skulle kunna beredas om densamma förekomme i 
ett mera renadt tillstånd. Hela importen till S:t Petersburg af koppar från olika länder utgjorde ifråga
varande år 211,000 Pud, deraf omkring 42,000 Pud kopparplåt. 
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Danmark. 
I afseende å importen från Danmark af de få artiklar, hvilka kunna betraktas såsom landets egna pro

dukter, företer sig åv 1870, vid jemförelse med införseln derifrån de närmast föregående fem år, hvarunder 
konungariket Danmark befunnits till sitt nuvarande område begränsadt, icke någon mera anmärkningsvärd 
förändring än att under det nu ifrågavarande året den införda qvantiteten fläsk, oberedda hudar och ull i 
mer eller mindre betydlig mån ökats. Detta förhållande inverkar dock icke väsendtligt på värdet å 
hela importen från Danmark, hvilken, till följd af den deri ingående mängd endast transito öfver lan
det hit inkommande varor, är högst ansenlig och, näst införseln från Stor-Britannien och Irland, den der 
af samma anledning uppgår till ett betydligt värde, den största, som eger rum från de särskilda länder, med 
hvilka Sverige underhåller handelsförbindelser. För år 1870 är importen från Danmark uppskattad till 
30,889,000 R:dr, mot 33,179,000 R:dr år 1869. I sistnämnda belopp ingingo myntadt och oarbetadt guld 
för 28,588 R:dr samt myntadt silfver för 528 R:dr. Ar 1870 har af myntadt samt oarbetadt -guld och 
silfver från Danmark införts för icke mera än tillsammans 2,425 R:dr. Införseln samma år har, såsom van
ligt, till största delen bestridts med Svenska fartyg och båtar eller för 26,892,000 R:dr. För öfrigt infördes 
med 258 Danska fartyg för 3,516,000 R:dr, med 8 Norska för 335,000 R:dr, samt med 1 Finskt, 17 Preus
siska, 3 Nederländska, 1 Engelskt och 1 Franskt fartyg för 146,000 R:dr. 

Inberäknadt myntadt och oarbetadt silfver för 2,184,946 R:dr, uppgick värdet af exporten till Danmark 
år 1869 till 8,045,000 R:dr. För år 1870 är exporten till samma land uppskattad till 8,720,000 R:dr, deri 
jemväl ingår myntadt och oarbetadt silfver, men icke till högre belopp än 487,789 R:dr. Hvad de hufvud-
sakligaste exportartiklarne till Danmark angår, så har under år 1870, i jemförelse med förhållandet 1869, 
den utförda qvantiteten af stångjeru samt bräder och plankor något ökats. Af svinkreatur utfördes år 1870 
ett större antal än under något af närmast förflutna tio år samt af smör 26,412 Gentner, eller mera än 
under något föregående år, och hvilken qvantitet med 23,113 Gentner öfverstiger hvad af samma vara under 
det nämnda året hit från Danmark inkommit. Exporten år 1870 verkställdes med Svenska fartyg för 
5,954,000 R:dr, med 22 Norska för 22,000 R:tlr, med 679 Danska fartyg och båtar för 2,287,000 R:dr samt 
med 56 Finska, 1 Ryskt, 33 Preussiska, 3 Hamburgska, 2 Nederländska och 1 Engelskt fartyg för 457,000 R:dr. 

Af nedannämnda artiklar infördes från Danmark: 
1866. 1867. 1868. 1869. 1870. 

Apelsiner Skalp. 149,368. 87,430. 127,636. 56,587. 86,429. 
Bomull » 27. 478,890. 790,349. 448,856. 823,787. 

Bränvin och sprit: af säd m. m.K:rà.50% 1,175. 4,924. 2,650. 1,799. 2,533. 

af ris och socker: Arrak 
,och rumm » 48,698. 40,830. 40,749. 59,985. 71,401. 

af vindrufvor 1,376. 2,258. 3,892. 4,855. 3,390. 
Böcker R:dr 35,697. 39,071. 44,447. 48,695. 73,858. 
Citroner Skalp. 23,062. 15,921. 16,172. 12,849. 15,105. 
Fikon » 27,223. 30,000. 27,029. 21,956. 27,238 
Fisk, saltad, Sill Kub.fot 12,740. 9,141. 7,906. 8,482. 16,034. 

torr eller rökt Centn. 400. 4,274. 4,662. 3,809. 3,268. 
Fläsk » 2,147. 6,642. 6,684. 8,999. 11,459. 
Frö, Kanarie- Skalp. 1,622. 950. 7,859. 9,344. 2,580. 

Hamp- Kub.fot 678. 458. 582. 372. 652. 
Lin- « 6,114. 2,990. 3,057. 6,824. 15,145. 
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År 1870 infördes jemväl från Danmark, bland annat, 2,314 Centner ben, 240,200 Skålpund bröd, 
65,366 Skålpund bönor, broderade arbeten för 16,692 R:dr, 143,383 Skålpund kamel- och ullgarn, 37,925 
Centner guano, pelsverk för 33,473 R:dr, kemiskt-tekniska fabrikater för 27,012 R:dr, 20,963 Ortsilfver, 
6,68,5 Ort guld, segel för 11,013 R:dr, slöjdvaror för 25,492 R:dr, sten för 22,450 R:dr, 142,835 Skålpund 
stärkelse, säckar för 33,737 R:dr, verktyg för 33,377 R:dr samt ångmaskiner och ångpannor för 37,780 R:dr. 

Samma år infördes från Danmark och lades på nederlag 295,663 Skålpund risgryn, 2,201,576 
Skålpund kaffe, 1,401,153 Skålpund raffirieradt och 1,362,333 Skålpund oraffineradt socker, 379,208 Skålpund 
vin, 97,184 Skålpund tobaksblad, 59,930 kannor arrak m. m. 

Af nedannämnda varor utfördes till Danmark: 
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Dessutom utfördes år 1870, bland annat, 15,176 lefvande foglar, 2,500 Centner jernvägsskenor, 88,024 
Kubikfot kalksten, lera för 17,999 R:dr, 136,284 stycken sleepers, oarbetade trävaror för 71,916 R:dr och 
arbetade trävaror för 86,496 E:dr samt 248,150 Skålpund tändstickor. 

Svenska fartyg ankommo till Danmark: 



Importen derifrån beräknades till endast 3,421,000 år 1867, men till 7,597,000 R:dr år 1868 och 
8,879,000 R:dr år 1869. Denna förhöjning i importvärdet sistnämnda tvänne år föranleddes hufvudsakligen 
af en större införsel af spanmål i förening, år 1868, med en icke obetydlig import af bränvin. Ar 1870 
har en jemförelsevis mindre qvantitet spanmål inkommit från Preussen och af bränvin, likasom år 1869, för
tullats endast en obetydlig qvantitet. Värdet af importen i sin helhet beräknas icke heller för år 1870 
högre än 3,888,000 R:dr. Utom det att denna nedsättning i importvärdet kan antagas hufvudsakligen hafva 
sin grund i omförmälda minskning i spanmålsinförseln, och dertill förnämsta anledningen torde vara att finna 

Preussen. 

allt förtulladt. 

och mindre dimensioner i proportion derefter. 

Svenske och Norske GeneralConsuln i Köpenhamn uppgifver i sin årsberättelse för 1870, att tillförseln 
af de Svenska och Norska hufvudprodukterna jern och trävaror nämnda år varit något större än under före
gående år. Af Svenskt stångjern ankommo omkring 150,000 Centner, som betaltes i medeltal med 6 R:dr 
50 Öre oförtnlladt. Svenska och Norska trävaror hade haft temligen jemn afsättning och priserna, obe
tydligt högre än under nästföregående året, utgjorde vid försäljning i större partier, för 

Dessutom hafva Svenska öppna båtar till nedannämnda antal med last 

ankommit till: och afgått från: 

Uti förenämnda skeppsfart äro icke inberäknade de på Köpenhamn med passagerare och varor gående 
Svenska ångfartygs resor, hvilka tillsammans utgjort 660. 

och afgingo från Danmark: 
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i den goda skörd, hvarmed Sverige gynnades så väl år 1869 som 1870, bör för öfrigt erinras, att under det 
sednare året handels- och sjöfartsförbindelserna emellan detta land och Preussen å en stor del af seglations-
tiden voro afbrutna i följd af Tyska hamuarnes blokad efter utbrottet af kriget emellan Frankrike och Tysk
land. Af importsumman för 1870 belöpa på 106 Svenska fartyg 1,541,000 R:dr, på 10 Norska 72,000 R:dr, 
på 103 Preussiska 1,987,000 R:dr samt på 13 Danska, 1 Mecklenburgskt, 2 Nederländska och 7 Engelska 
288,000 R:dr. 

Exporten till Preussen, hvilken uppskattades till 4,801,000 R:dr år 1868 och till 4,005,000 R:dr år 
1869, är för år 1870 beräknad till ett värde af 3,536,000 R:dr. Den minskning i utförseln sistnämnda år 
af Sveriges hufvudsakligaste exportartiklar till Preussen eller trävaror, stångjern och koppar, hvilken i 
nedanstående jemförelsetabell visar sig, torde jemväl vara att tillskrifva omförmälda afbrott i sjöfarts
förbindelserna under året och krigets inverkan i öfrigt på affärsverksamheten. Att anmärka är emellertid 
en icke obetydlig tillökning i exporten under sagda år af tackjern. I utförseln 1870 deltogo 404 Svenska 
fartyg för 2,205,000 R:dr. För öfrigt utfördes med 13 Norska fartyg för 54,000 R:dr, med 145 Preussiska 
för 997,000 R:dr, samt med 23 Finska, 2 Ryska, 28 Danska, 2 Mecklenburgska, 2 Oldenburgska, 12 Neder
ländska, 2 Engelska, och 1 Franskt fartyg för 280,000 R:dr. 

Från Preussiska hamnar infördes: 

Derjemte infördes 1870, bland annat, 5,944 Centner fläsk, 6,641 Centnev lumpor, 227,999 Skålpund 

fossila oljor, 871,745 Skålpund raffineradt socker och 3,265 Centner kornmjöl. 



och afgingo från Preussiska hamnar 

Âr 1870 utfördes derjemte 5,866 Centner jernskrot, 1,267 Centner lumpor, 140,563 stycken ekstäfver, 
72,225 Kubikfot ved, virke för 10,345 R:dr, arbetade trävaror för 8,341 R:dr m. m. 

Oberäknadt de emellan Malmö och Stralsund gående Post-ångfartyg, ankommo Svenska fartyg till 
Preussiska hamnar 

18 1870. 

Till Preussiska hamnar utfördes: 
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Följande tabell utvisar förhällandet med Svenska skeppsfarten till och från nedannämnda Consuls-
distrikt år 1870: 

Svenska fartyg ankommo 

och afgingo 

från 

Enligt livad Svenske och Norske Consuln i Königsberg uppgifvit, hade, till följd af den gynsammare skörden 
år 1869 och den deraf föranledda större tillförsel af spanmål, frakterna derstädes ar 1870 efter medelberäkning 
hållit sig högre och fastare än nästföregående året. Tillfälle till befraktningar hade sålunda nästan aldrig 
saknats. Under de tre första månaderna af det ifrågavarande året betaltes för segelfartyg pr 500 Skålpund 
hvete till Firth of Forth och kolhamnarne 2 sh. 6 d. à 3 sh. 6 d., till London 3 sh. 3 d. à 4 sh. och till 
Dublin 5 sh. 3 d. à 6 sh. Sedan farten genom Sundet börjat, betingades för samma qvantitet hvete till 
Firth of Forth 2 sh. 3 d., till kanalen och Dunkerque 3 sh. 3 d. Vid krigets utbrott stego frakterna till 
nära dubbla beloppet, och erhölls till Firth of Forth 5 sh. 6 d. pr 500 Skålpund hvete, till Holland 32 
Floriner pr 2,400 Kilogrammes hvete, samt till Bergen 32 och till Trondhjem 34 sch. Hamb. Banco pr Tunna 
råg. Dessa frakter höllo sig temligen fasta tilldcss Tyska Östersjöhamnarne förklarades i blokadtillstånd, då 
sjöfarten helt och hållet upphörde. Den började åter först när den Franska flottan lemnat Östersjön i slutet 
af September, då frakterna utgjorde till Firth of Forth 3 sh. och till Englands ostkust 3 sh. 3 d. k 3 sh. 
9 d. pr 500 Skålpund hvete, 28 à 30 Floriner till Amsterdam pr 2,400 Kilogrammes hvete samt 12 à 13 
sch. pr Tunna råg till Norge. 

Uti den af Svenske och Norske Oonsuln i Danzig till Collegium afgifna årsberättelse för 1870 for
mâtes, bland annat, att Sveriges handel och sjöfart på platsen under året hufvudsakligen haft till 
föremål en större leverans af tillhuggen granitsten, afsedd till offentliga byggnadsföretag i Thorn, och att 
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införseln med Svenska fartyg för öfrigt varit ganska obetydlig samt bestått af Gotländsk osläckt kalk till 
en ringa qyantitet eller ungefär hälften af föregående årets import af samma vara jemte en laddning kalk
sten. Utförseln till Sverige af en mindre qvantitet spanmål grundade sig på köp, som redan under år 1869 
voro afslutade. Deremot hade det ifrågavarande året i fraktväg varit gynsamt, och efter krigets utbrott 
samt isynnerhet kort före blokaden erhöllo de från Danzig afgående Svenska fartygen högst förmånliga 
frakter, såsom till England för hvete 8 à 12 sh. pr Quarter och till Norge för råg 32 à 36 sch. Hamb. 
Banco pr Tunna. Från magasin såldes i Danzig under året osläckt Gotländsk kalk till 7 Thaler pr Läst 
om 12 halftunnor, Svenskt stångjern till 4§ och sådant skrotjern till H Thaler pr Tysk TuUcentner samt 
slipstenar af 12-—24 tums diameter till 4 à 8 Silfvergroscb.cn pr stycke. Oonsuln anmärker vidare, att Elbing 
uti sin fabriksindustri, handel och utrikes sjöfart under de sednare åren gjort sådana framsteg, att denna 
stad numera äfven i de Förenade Rikena förtjenade de handelsidkandes uppmärksamhet, samt att, i följd 
af jerntullens nedsättning sedan år 1869, de i staden befintliga fabriker för maskiner, ångbåtar, lokomotiver 
m. m. kunde blifva förbrukare af Svenskt jern; och användes äfven skrotjern i stor mängd af Elbings 
tackjernsbruk, som drefvos med tilltagande framgång. 

Svenske och Norske GeneralConsuln i Stettin erinrar om, att hans i afgifven handelsberättelse för 
1869 yttrade åsigt, det de då vidtagna ändringar i Tyska tullföreningens taxa skulle medföra en gynsam 
verkan för några af de Förenade Rikenas vigtigaste exportartiklar, synneiiigast jern, bekräftat sig; och att, 
när detta förhållande under ett år, då all affärsverksamhet så väsendtligt stördes af krigstillståndet, på-
tagligen visade sig, förnämligast i en betydligt ökad införsel af tackjern, det icke borde betviflas att 
under en betryggad fred resultatet skulle blifva än fördelaktiga,re. M Svenskt stångjern och stål infördes år 
1870 till Stettin 20,355 Centner, mot 20,232 Centner år 1869, och denna ringa tillökning förstnämnda år af 
123 Centner skulle icke hafva varit af någon betydelse om à platsen en oafbruten verksamhet egt rum; men 
under de sistlidet år rådande förhållanden vore denna låga siffra och ännu mera den samma år från 7,825 
Centner år 1869 till 112,785 Centner ökade införseln af Svenskt tackjern förtjent af uppmärksamhet. Priset 
å Svenskt stångjern hade under år 1870 icke varit underkastadt någon större vexling och kunde antagas 
hafva varit ungefär 7i R:dr R:mt pr TuUcentner. Af Svensk rå och garad koppar infördes år 1870 till 
Stettin 14,583 Centner, mot 23,670 Centner år 1869, och utgjorde priset å varan förstnämnda år omkring 
58 R:dr R:mt pr TuUcentner. 

Af Svenske och Norske Oonsuln i Kiel är anmäldt, att förråden å platsen af trävaror vid början af 
1870 voro stora, men att ej obetydliga partier af synnerligast bjelkar och spärrar funno en rask af-
sättning till befästningsföretagen vid Fredriksort och inloppet till Kielerfjord; att för öfrigt afsättningen 
under året varit ringa, då alla byggnadsföretag till följd af det pågångna kriget legat neder; att 
priset å trävaror under året delvis varit för exportörerne förmånligare än under år 1869, och att frakterna 
från Norrbotten varierat emellan 6 à 7 R:dr R:mt med 5 procent kaplake pr 31! Kubikfot, samt att i af
sättningen af Svenskt jern icke någon förändring till det bättre egt rum, enär denna afsättning sedan de 
nya tullförhållandena trädt i kraft fortfarande inskränkt sig till några få tusen Centner. 

Mecklenburg, Hansestäderna och Oldenburg. 
Mecklenburg. Importen derifrån uppskattades för år 1869 till ett värde af 110,000 R:dr och är för 

år 1870 beräknad till 74,000 R:dr. Häraf infördes med 6 Svenska fartyg för 64,000 R:dr, med 1 Mecklen-
burgskt för 3,000 R:dr samt med 1 Preussiskt och 1 Danskt fartyg för 7,000 R:dr. De sistnämnda år in
förda varor bestodo hufvudsakligen af 5,835 Centner hvetemjöl, 28 Centner rågmjöl och 27,559 Kubikfot 
koksalt. 
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Värdet af exporten till Mecklenburg beräknades för år 1869 till 698,000 R:dr och är för 1870 min-
skadt till 315,000 R:dr. Deraf belöpa på 92 Svenska fartyg 297,000 R:dr, på 6 Mecklenburgska 4,000 R:dr 
samt på 3 Finska, 4 Preussiska och 2 Danska fartyg 14,000 R:dr. 

Till Mecklenburg utfördes: 

År 1866. 1867. 1868. 1869. 1870. 

Beck Centn. 38. 10. 18. 126. 
Jern, Stång- » 10,998. 14,335. 4,346. 1,494. 1,837. 

Band-, bult- m. m » 971. 2,415. 362. 402. 163. 
Plåtar » 931. 463. 92. 54. 
Spik » 99. 211. 60. 99. - — 

Kalk Kub.fot 101,267. 82,826. 120,621. 108,489. 76,035. 
Sten K:dr 608. 1,932. 1,481. 7,711. 12,014. 
Tjära Centn. 281. 469. 2,574, 123. 64. 
Trävaror: Bräder och plankor Kub.fot 524,361. 616,355. 593,677. 655,525. 308,704. 

el. Tolft. 47,962:el.Tolft.51,589.el.Tolft.24,529. 
Bjelkar och spärrar, af 

6,fi tum och deröfver 

på midten » 157,602. 103,292. 196,645. 83,185. 17,864. 
el. St. 13,859. el. St. 5,213. el. St. 994. 

under 6,6 tum » 30,629. 43,331. 327,634. 345,614. 25,917. 
el. St. 52,093. el. St. 54,222. el. St, 4,245. 

Ar 1870 utfördes derjemte, bland annat, 11,072 Kubikfot ved, 16,470 stycken ekstäfver och virke för 
3,250 R:dr. 

Svenske och Norske Consuln i Rostock yttrar uti sin till Collegium för år 1870 afgifna handelsberät
telse, bland annat, att orsaken till Sveriges minskade handel och sjöfart på hans distrikt under året kunde 
sökas i de omständigheter, att vid årets början både i Rostock och Wismar trävarulagren voro betydliga, 
att under vintermånaderna afsättningen i städerna och på landsbygden var ringa, att i all handel och indu
stri en fullkomlig stagnation, i följd af bristande tillgång på rörliga kapital, egde rum, att alla utom de 
nödvändigaste byggnadsföretagen afstadnat, att sedan flere månader förut en panisk fruktan för ett snart 
förestående krig emellan Tyskland och Frankrike benriäktigat sig alla sinnen, att, efter det kriget blifvit för-
klaradt och innan den fiendtliga flottan hunnit visa sig i de Mecklenburgska farvattnen, hamnarne i distriktet 
blifvit spärrade för neutrala fartyg, så att de kunde hvarken in- eller utlöpa samt att först då, när icke 
vidare något iiendtligt besök från sjösidan befarades, hamnarne väl åter vilkorligt öppnades, men hvarvid 
årstiden var så långt framskriden, att endast få Svenska fartyg ankommo och de i dem medförda varor funno 
trög afsättning till ett ovanligt lågt pris. 

Lubeck. Oafsedt det år 1870 i sjöfartsförbindelserna med denna hamn, likasom med öfriga Tyska 
Östersjöhamnar, på sätt förut är nämndt inträffade afbrott, har värdet af införseln från Lttbeek samma år 
öfverstigit det beräknade värdet af importen derifrån nästföregående året och utgjort 22,756,000 R:dr, mot 
21,675,000 R:dr år 1869. Antalet af de i införseln år 1870 deltagande Svenska fartyg utgjorde, enligt nedan, 
pag. 31 införda tabell, 254, mot 336 år 1869, och värdet af de med sagda 254 fartyg införda varor är upp
taget till 19,406,000 R:dr. För öfrigt infördes år 1870 med 1 Norskt fartyg för 6,000 R:dr, med 22 Lu-
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beckska för 3,109,000 R:dr samt med 1 Finskt, 1 Preussiskt, 2 Danska och 1 Nederländskt fartyg för 
235,000 R:dr. 

Utförseln till Lubeck är 1870 är uppskattad till 4,011,000 R:dr eller endast 210,000 R:dr mindre än 
det för 1869 upptagna exportvärdet, och utfördes förstnämnda är med Svenska fartyg för 3,071,000 R:dr, 
med 2 Norska för 8,000 R:dr, med 25 Lttbeckska för 772,000 R:dr samt 24 Finska, 3 Danska och 1 Meck-
lenburgskt fartyg för 160,000 R:dr, 

Frän Liibeek infördes; 
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Derjemte utfördes 1870, bland annat, 24,899 Skålpund olackerade bleckslagarearbetcn, 4,349 Centner 
tackjern, 26,260 Skålpund poleradt manufaktursmide, 20,100 Skålpund jern- och ståltråd, 63,330 Skålpund 
frö, hår för 24,486 R:dr, oarbetadt virke för 35,307 R:dr och 23,089 Kubikfot, ved. 

1870. 25 
o 

Ar 1870 infördes derjemte frän Lubeek, bland annat, 28,675 Centner guano, 27,810 Kubikfot hvete, 
128,424 Skålpund bönor, 30,986 Skålpund hvitbetsfrö och 25,493 Ort arbetadt silfver. 

Samma år infördes från Ltibeek och lades på nederlag 706,987 Skålpund kaffe, 759,367 Skålpund 
tobaksblad, 160,099 Skålpund vin, 109,543 Skålpund rumm, 196,136 Skålpund raffineradt socker m. m. 

Till Lubeck utfördes hufvudsakligen : 
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Den frän Svenske och Norske Consuln i Lubeck till Collegium inkomna årsberättelse för 1870 inne
håller, bland annat, följande: 

Ehuru antalet af de till Lttbeck år 1870 ankomna Svenska fartyg betydligen minskats, understeg 
dock värdet af de under året från Sverige införda varor icke mycket värdet af importen föregående 
året. Att skeppsantalet varit minskadt men importvärdet nästan oförändradt, förklarades deraf, att 
under år 1870 till Ltlbeck infördes betydligt mera af de värdefullare artiklarne såsom jern och spanmål. 
Äfven borde bemärkas, att, ehuru antalet af främmande, från Sverige med Svenska produkter år 1870 an
komna fartyg med endast 7 öfversteg antalet af sådane fartyg under föregående året, värdet af de med främ
mande fartyg 1870 från Sverige införda varor likväl utgjorde 1,072,875 Mark kurant, mot endast 280,700 Mark år 
1869; hvartill orsaken vore att finna deri, att 2:ne Lubecker-ångbåtar, i konkurrens med de Svenska, numera 
utförde de dyrbarare artiklarne jern och koppar, hvilka förr uteslutande skeppades med Stockholms-ångbåtar. 

Af trävaror importerades från Sverige, i följd af krigsoroligheterna, vida mindre år 1870, än under 
år 1869 och flera föregående år. Skilnaden år 1870, vid jemförelse med 1869, var omkring 40 procent af 
de flesta sorter. Prisen 1870 öfverstego föga föregående årets för de laddningar, som ankommo före krigets 
och blockadens början, äfvensom för de derefter ankomna men dessförinnan kontraherade laster; hvaremot 
för försändningar, derom köp afslutats på hösten, pris betingades högre än någonsin. De förstnämnda prisen 
noterades för furuplankor och bräder, frakt ej inberäknad, till följande belopp, nemligen för 

plankor : 

bräder: 

För sparrar och bjelkar från Norrbotten, frakt inberäknad: 

Frakterna noterades före krigets utbrott: 

samt 4 sch. kurant mer eller mindre för hvarje i tum öfver eller under 11 tum. 
Efter det blockaden upphört, betaltes under den korta tid, som återstod för sjöfarten, såväl för trä

varor, nar de ej förut betingats, som i frakt högre pris än någonsin under flera föregående år, hvilket 
förhållande hade sin grund dels deri, att årets sjöfart något sent började, dels i den omständighet, att till 
krigsbehof, hufvudsakligen barackbyggnader, åtgingo högst betydliga qvantiteter bräder och spärrar, för 
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hvilkas transporterande framför all annan varusändning jernbanorna höllos öppna sa vidt möjligt var. 
Blockaden inträdde just under den tid af sommaren, hvarunder norra Sveriges trälaster vanligen ankomma, 
och redan någon tid före blockadens officiella förklarande började månget rederi att hysa betänkligheter vid 
att utsända sina fartyg till östersjöhamnar. Den 11 Augusti ankom sista segelfartyget före blockaden, och först 
med Oktober började segelfarten ånyo; i följd hvaraf en alltför kort tid för fyllande af trävarubehofvet återstod. 

Förbrukningen af packkistor för transatlantiska varusändningar, till hvilka slags kistor hufvudsakligen 
användas Svenska 1 tums jemnkantiga bräder om 8—9 tums bredd, var i tilltagande. Särdeles begärliga 
på platsen voro 1, I i & 1| tums bräder och plankor om 3 tums tjocklek och 9 tums bredd eller derutöfver, 
samt bjelkar från Hernösand af mera än 30 fots längd. 

Ehuru den nya tullföreningstariffen först med den 1 Oktober 1870 trädde i verksamhet, hade dock 
den lättnad i tûllafgifterna, som genom samma tariff beviljades, haft till följd en ökad import af Svenskt 
jern, oaktadt jernhandeln hämmades af krig, blockad och ofta afbruten transport både till lands och vatten. 
Införseln från Sverige utgjorde under året 59,471 Svenska Oentner, mot 52,373 Centner år 1869. De gamla 
förråden voro till största delen disponerade, och de från det inre af landet ingående täta förfrågningar efter 
Svenskt jern tydde på en lofvande liflig afsättning. Af Engelskt och Tyskt jern hade endast obetydliga 
qvantiteter införts. 

Af tjära infördes till Lùbeck under året endast 1,510 Tunnor, mot omkring 7,000 Tunnor år 1869. 
Såsom en ny exportartikel från Sverige kunde omnämnas trästickor (tändsticksämne). Denna artikel, 

som komme uteslutande från Malmö arbetshus, började redan år 1869 att till Lubeck införas. Tillförseln 
hade under år 1870 varit ganska betydlig, eller nära 10,000 kollis, och motsvarade på långt när icke ingå
ende reqvisitioner. 

Hamburg. Den direkta importen dei'ifrân år 1869 var uppskattad till 4,804,000 R:dr, hvaraf 806,326 
R:dr beräknades för infördt silfver i plantsar. Införseln omedelbarligen från Hambui'g 1870, i hvilken icke 
ingår något silfver eller guld vare sig i plantsar eller mynt, motsvarar icke högre värde än 2,571,000 R:dr. 
Häraf infördes med Svenska fartyg för 2,213,000 R:dr, med 3 Norska för 36,000 R:dr samt med 4 Preus
siska, 2 Danska, 1 Nederländskt och 3 Engelska fartyg för 322,000 R:dr. 

Den omedelbara utförseln till Hamburg, hvilken för år 1869 är upptagen till ett värde af 1,501,000 
R:dr, beräknas för år 1870 uppgå till icke mera än 775,000 R:dr, deraf belöpa på Svenska fartyg 756,000 
R:dr, på 1 Hamburgskt 1,000 R:dr samt på 10 Preussiska och 1 Nederländskt fartyg 18,000 R;dr. 

Från Hamburg infördes: 
kx 1866. 1867. 1868. 1869. 1870. 

Apoteksvaror R:dr 56,876. 50,482. 59,365. 61,515. 31,588. 
Frö, Klöfver- och gräs- Skalp. 155,031. 39,985. 125,490. 166,336. 195,412. 
Färger: Blyhvitt m. m » 156,085. 176,908. 145,111. 111,141. 79,976. 

Indigo » 7,175. 12,855. 14,926. 17,219. 7,995. 
ej specificerade slag R:dr 145,770. 162,681. 139,445. 148,228. 76,500. 

Gryn, Ris- Skalp. 50,563. 81,086. 60,268. 63,355. 11,682. 
Harts » 60,616. 141,061. 96,772. 113,349. 7,078. 
Hudar och skinn, oberedda Centn. 7,764. 8,291. 11,150. 12,011. 5,308. 
Kaffe Skalp. 709,303. 1,273,900. 1,512,571. 1,644,679. 680,104. 
Kanel » 27,352. 39,884. 25,483. 35,815. 27,001. 
Kautschuk, arbetad » 11,133. 3,928. 4,291. 8,939. 1,838. 
Oljor, feta » 138,303. 156,124. 201,349. 138,584. 101,664. 
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År 1870 infördes derjemte direkte från Hamburg, bland annat, 14,014 Centner alun, 120,310 Skålpund 
bomull, 20,002 Centner guano, 31,345 Skålpund linneväfnader och 15,498 Skålpund fanérskifvor. 

Samma år infördes och lades på nederlag 464,986 Skålpund kaffe, 27,827 Skålpund tobaksblad, 45,604 
Skålpund vin m. m. 

Exporten till Hamburg utgjordes hufvudsakligen af: 

Derjemte utfördes ai- 1870, bland annat, 13,639 Kannor bränvin, 3,494 Centner plattjern, oarbetad sten 

för 15,750 R:dr och 6,002 Kubikfot omaien krita. 
Svenske och Norske GeneralConsuln i Hamburg yttrar uti sin till Collegium för ar 1870 afgifna 

handelsberättelse, bland annat, att uti det för samma ar, vid jemförelse med förhållandet nästföregående 
året, minskade värdet af importen till distriktet från Sverige med Svenska fartyg visade sig oförtydbart in
flytelsen af det ifrågavarande årets politiska tilldragelser, hvilka visserligen icke kunnat undgå att inverka 
hämmande äfven pä Sveriges handels- och sjöfartsförbindelser med sagda distrikt, så föga betydande dessa 
än vore och sedan en följd af år fortfarit att vara. A en annan sida borde dock anmärkas, att de Svenska 
fartyg, som efter krigsutbrottet blifvit i Hamburg befraktade, i allmänhet betingat ganska förmånliga frak-
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ter, enär genom den overksamhet, till hvilken den Tyska handelsflottan såg sig tvingad, ökadt begär efter 
skeppsrum uti neutrala fartyg uppstod. Svenska produkter hade, i följd af den Hamburgska marknadens 
tryckta ställning, trög afgång till i allmänhet föga fördelaktiga, pris. Hvad metaller beträffade, deraf inför
seln från Sverige under året var mycket inskränkt, så bibehöll sig jern vid ungefärligen samma pris, som 
gällde under föregående året. Koppar, hvarå priset under de sednare åren alltjemnt visat en starkt nedgående 
riktning, nedgick under år 1870 ytterligare i värde. Af trävaror infördes på direkt väg endast obetydligt, 
och afsättningen af denna artikel var trög dels i följd af de för nya byggnadsföretag så föga uppmuntrande 
tidsomständigheterna, dels i anseende till den temligen kritiska ställning, hvari husspekulationen sedan 
längre tid befunnit sig. Tjära rönte god efterfrågan, hvadan ock priserna å denna vara efter hand höjde 
sig från 11 Mark 8 sch. till 15 à 16 Mark B:co per Tunna. Beck, som i början af året noterades till 17 
Mark 8 sch. B:co per Tunna, steg under årets lopp till 19 Mark 8 sch. à 20 Mark och var fortfarande 
föremål för god köplust. 

Bremen. Importen derifrån var för år 1869 uppskattad till 4,526,000 R:dr och är för år 1870 upp
tagen till 3,399,000 R:dr, hvaraf beräknats för Svenska fartyg 353,000 R:dr, för 1 Norskt 53,000 R:dr, för 6 
Bremiska 170,000 R:dr samt för 20 Preussiska, 1 Danskt, 2 Hamburgska, 3 Oldenburgska, 15 Nederländska, 
1 Engelskt och 1 Canadensiskt fartyg 2,823,000 R:dr. 

Den i allmänhet till endast ett mindre belopp uppgående och för år 1869 till 286,000 R:dr uppskat
tade exporten till Bremen är för år 1870 beräknad till ett värde af 314,000 R:dr. Svenska fartygs andel 
i utförseln 1870 anses utgöra 133,000 R:dr. För öfrigt utfördes med 4 Norska fartyg för 44,000 R:dr, med 
4 Bremiska för 66,000 R:dr samt med 18 Preussiska, 4 Danska, 3 Oldenburgska och 5 Nederländska fartyg 
för 71,000 R:dr. 

Från Bremen infördes: 

År 1870 infördes derjemte frän Bremen, bland annat, 219,3(5") Skålpund harts och oarbetade trävaror 

för 18,739 R:dr. 



Lubeck: 

till Mecklenburg: 

Oldenburg. Sedan några direkta handelsförbindelser mellan detta land och Sverige hvarken under 
1867 eller 1868 egt ram, infördes år 1869 från Oldenburg åtskilliga partier risgryn, tegel med flera varor 
till ett sammanlagdt värde af 5,000 R:dr. Ar 1870 har icke någon annan införsel från Oldenburg 
förekommit än 1,650 Skålpund kaffe, som införts med ett främmande fartyg och hvilken import upp
tagits till 1,000 R:dr. 

År 1869 utfördes till Oldenburg diverse trävaror till ett beräknadt värde af 2,000 R:dr; men år 
1870 har icke någon omedelbar utförsel till samma land från Sverige egt rum. 

Svenska fartyg (ångfartyg inberäknade) ankommo 

Derjemte utfördes år 1870, bland annat, 33,900 Kubikfot hafre, 18,575 Kubikfot råg, arbetade trä
varor för 16,200 R:dr samt 10,500 Skålpund tändstickor. 

30 1870. 

Af följande från Bremen införda varor lades på nederlag: 
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till Hamburg och Altona: 

Bremen : 

Svenska fartyg (ångfartyg inberäknade) afgingo 

från Mecklenburg: 

Lubeck: 

Hamburg och Altona: 

Bremen : 
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Nederländerna. 
Värdet af importen från Nederländerna år 1869 var upptaget till 5,338,000 R:dr och hade derförinnan 

icke under något år beräknats till så högt belopp. Collegium anmärkte ock i sin handelsberftttelse för sagda 
år, att, under det den direkta importen från Nederländska kolonien Java af oraffineradt socker efter år 1860 
i högst väsendtlig mån aftagit och de sednare åren inskränkt sig till en jemförelsevis ringa qvantitet, 
införseln af samma vara från moderlandet de sex åren 1864—1869 visat sig jemnt stigande. Under det 
sistnämnda aret utgjorde denna införsel 12,888,028 Skålpund, men år 1870 har den stigit till 22,564,816 
Skålpund, jemte det att medelpriset å varan, enligt notering å Stockholms börs, samma år från det före
gående höjts med 4 öre pr Skålpimd. Då. dessutom importen år 1870 af raffineradt socker och kaffe be-
tydligen ökats, har hufvudsakligen i följd af dessa omständigheter värdet af införseln från Nederländerna 
år 1870 uppgått till 10,243,000 R:dr. Endast en mindre del af denna summa, eller 750,000 R:dr, belöper 
på Svenska fartyg till ett antal af 13, och på 3 Norska fartyg är icke mera än 184,000 R:dr beräknadt. 
Deremot hafva med 83 Nederländska fartyg införts för ett värde af 8,545,000 R:dr, äfvensom i importen 
under året deltogo 3 Preussiska, 6 Danska och 3 Engelska fartyg för 764,000 R:dr. 

Exporten till Nederländerna, hvilken år 1861 icke uppskattades till högre belopp än 2,049,000 R:dr, 
hade efter hand genom en tilltagande skeppning af trävaror så ökats, att värdet af denna export år 1868 
beräknades till något öfver 5^ millioner R:dr och för 1869 ansågs utgöra 5,122,000 R:dr. Under så väl 
det sistnämnda året som än mera år 1870 har emellertid utförseln till Nederländerna af trävaror 
åter aftagit; men då deremot näst-lidet år skeppningen till samma land af korn betydligen ökats, har 
värdet af hela exporten samma år icke minskats till mera än 4,415,000 R:dr. Häraf utfördes med 32 
Svenska fartyg för 744,000 R:dr, med 115 Norska för 762,000 R:dr, med 132 Nederländska för 2,179,000 
R:dr samt med 8 Preussiska, 24 Danska, 1 Mecklenburgskt och 4 Engelska fartyg för 730,000 R:dr. 

Importen utgjordes förnämligast af följande qvantiteter: 
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År 1870 infördes derjemte från Nederländerna 62,020 Skålpund bomull, 138,138 Skålpund bomulls-
och 14,346 Skålpund ullgarn, 161,600 Skålpund salpeter, 111,856 Skålpund sirup, m. m. 

Samma år infördes från Nederländerna och lades på nederlag, bland annat, 18,752,387 Skålpund 
orafiineradt och 1,220,621 Skålpund rafflneradt socker, 1,345,218 Skålpund kaffe, 323,42,0 Kannor arrak och 
145,696 Skålpund vin. 

Till Nederländerna utfördes: 
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Trävaror : 

Dessutom utfördes år 1870, bland annat, 4,648 Centner bomber och kulor, 42,476 Skålpund kimrök och 
178,090 Skålpund tändstickor. 

Till Nederländerna ankommo Svenska fartyg 

Svenska fartyg afgingo från Nederländerna: 

Af Svenske och Norske GeneralConsuln i Amsterdam har uppgifvits, att frakterna på Holland under 
första hälften af år 1870 voro låga, men att de på sommaren, sedan Tyska fartyg till följd af kriget uteslötos 
från fraktmarknaden, betydligt stego. För öfrigt kunde året 1870, likasom de tre nästföregående åren, kallas 
ogynsamt. Väl visade sig i början af aret tecken till att förtroende i handel och industri ånyo skulle inträda, 
men det oväntade kriget bragte allt åter i stillestånd. Frakterna från Java till Holland voro låga. 

Belgien. 
Införseln från detta land uppskattades för år 1869 till ett belopp af 312,000 R:dr. I följd hufvudsakligen 

af en högst betydlig tillökning i de införda qvantiteterna mineralolja, kaffe, ull och hudar har värdet af im
porten från nämnda land år 1870 stigit till 3,271,000 R:dr. Sveriges handels- och sjöfartsförbindelser med 
Belgien hafva ock numera i väsendtlig mån underlättats genom den regelbundna fart på Antwerpen med Svenska 
ångfartyg, som under sistlidet är öppnades ej mindre från Göteborg än Stockholm. Värdet af de samma år 
med Svenska fartyg införda varor ar beräknadt till 2,571,000 R:dr. För öfrigt infördes med 1 Norskt fartyg för 
496,000 R:dr samt med 1 Preussiskt, 2 Nederländska, 2 Franska och 1 NordAmerikanskt fartyg för 204,000 R:dr. 

Utförseln till Belgien var för år 1869 uppskattad till 3,818,000 R:dr och hade förut icke under något 
är uppgått till så högt belopp. Exporten till samma land år 1870 är beräknad till ett värde af 4,610,000 



År 1870 infördes derjemte, bland annat, 6,443 Centner humle, redskap och maskinerier för 32,011 K:dr, 
186,565 Kubikfot stenkol, 12,905 Skålpund ylleväfnader och 25,407 Skålpund stärkelse. 

Samma år infördes från Belgien och lades på nederlag, bland annat, 443,043 Skålpund kaffe och 106,749 
Skålpund oraffineradt socker. 

Till Belgien utfördes hufvudsakligen: 

Af följande artiklar infördes: 

R:dr. Skeppningen af de hufvudsakligaste exportartiklarne till Belgien eller trävaror var dock sistnämnda år 
något mindre än under föregående året, men deremot förekom under det nu afsedda året en icke obetydlig 
utförsel af spanmål, till största delen hafre, hvilken omständighet förnämligast bidragit till exportvärdets 
höjande samma år. Utförseln 1870 verkställdes med Svenska fartyg för 1,247,000 R:dr. med 115 Norska 
för 1,507,000 R:dr, med 3 Belgiska för 112,000 R:dr samt med 8 Finska, 27 Preussiska, 26 Danska, 4 Neder
ländska, 8 Engelska och 1 Franskt fartyg för 1,744,000 R:dr. 

1870. 35 
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Trävaror: 

Derjemte utfördes 1870, bland annat, 137,260 Centner zinkblende, 43,800 Skålpund gevär, 34.472 Skål
pund tändstickor och 74,785 stycken stäfver. 

Till Belgien ankommo Svenska fartyg 

och afgingo från Belgien: 

Svenske och Norske Consuln i Antwerpen uppgifver, att det med Svenska fartyg i fart till och från hamnar 
inom hans distrikt under år 1870 inbringade fraktbelopp uppgått till 1,730,100 Francs, och anmärker, att ett 
större antal främmande fartyg än vanligt under året deltog i trävaruskeppningen från de Förenade Rikena, 
hvilket förhållande hade sin grund uti en i början af samma år förefintlig tryckning i fraktpriserna, som dock 
under sista delen af året blefvo fördelaktigare. 

Storbritannien och Irland. 

Införseln från Storbritannien och Irland var för år 1869 upptagen till ett värde af £6,572,000 R:dr, 
deri ingingo myntadt och oarbetadt guld samt silfver i plantsar för tillsammans 2,980,982 R:dr, och är för år 
1870, inberäknadt myntadt guld för 240,900 R:dr samt silfver i plantsar för 1,479,448 R:dr, uppskattad till 
31,950,000 R:dr. Importen från detta knd har dock ett år förut uppgått till större belopp, nemligen år 1866, 
då den beräknades till 35,853,000 R:dr. Hufvudsakliga anledningen till en sådan stegring af importvärdet 
sistnämnda år var dock att finna i det samma år så högt uppdrifna priset å bomull och bomullsgarn. Tagas 
åter i betraktande de införda varukvantiteterna, så. visar sig att dessa, i fråga om nyssberörda tvänne artiklar, 
varit större år 1870 än under så väl 1866 som hvartdera af nästföljande tre år och att importen från Eng-
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land af bomull under det nu afsedda året öfverstigit enahanda införsel under hvarje föregående år. Likaledes 
har importen af stenkol år 1870 egt en förut icke under något år uppnådd omfattning, utgörande, jemlikt 
nedanstående tabell, öfver 20 1/2 millioner Kubikfot. Samma tabell utvisar ock hurusom för öfrigt år 1870, så
som i allmänhet är förhållandet, från England införts betydliga qvantiteter kaffe, oraffineradt socker, ull, ylle-
och bomullsväfnader, redskap och maskinerier m. m. För Svenska fartyg till ett antal af 982 är andelen i 
importen under året beräknad till endast 3,607,000 R:dr, och på 264 Norska fartyg belöpa icke mera än 
1,776,000 R:dr. Deremot infördes med 437 Britiska fartyg för 25,608,000 R:dr; hvarjemte i införseln deltogo 
35 Finska, 6 Ryska, 41 Preussiska, 50 Danska, 5 Mecklenburgska, 1 Lûbeckskt, 5 Hainburgska, 27 Neder
ländska och 20 Franska fartyg för 959,000 R:dr. 

Exporten till Storbritannien och Irland beräknades för år 1869 till 62,117,000 R:dr och har förut endast 
ett år, nemligen 1867, och i obetydlig mån eller med icke fullt \ million R:dr öfverskjutit förstnämnda summa. 
För är 1870 har åter utförseln till samma land stigit till ett värde af 83,693,000 R:dr och har efter för
loppet af tio år mer än fördubblats. Denna betydliga tillökning i värdet af exporten till ifrågavarande land är 
dock i viss mån att tillskrifva en tillfällig anledning, i det att, på sätt oinförmäldt blifvit uti Svenske och Norske 
GeneralOonsulns i London afgifna årsberättelse, hvaraf utdrag här nedan finnes intaget, en del af de trävaru-
laster, som voro afsedda för Frankrike, i stället, till följd af det mellan samma land och Tyskland utbrutna kriget, 
försändes till England. Af bräder och plankor utfördes ock under året till sistnämnda land en större qvantitet 
än under något föregående år. Men till den stora tillökningen i exportvärdet 1870 har utan tvifvel förnäm
ligast bidragit den betydliga skeppning af hafre, som under året egde rum, och hvilken förut icke något år 
uppgått till så stor qvantitet, äfvensom för år 1870 visar sig en större utförsel af korn än vanligt. Jemte 
det för öfrigt exporten af stångjem det nämnda året var i det närmaste lika omfattande som under det näst
föregående, förekom 1870 en ovanligt stor utförsel af tackjern. I afseende å andra artiklar, som utgöra före
mål för export till Storbritannien, är att bemärka, det utförseln af kreatur år 1870, vid jemförelse ined för
hållandet åren 1868 och 1869, åter något ökats, samt att utförseln af ägg, ost, och smör fortfarande är, syn-
nerligast hvad den sistnämnda varan beträffar, stigande. I högst väsendtlig mån tilltagande är ock utförseln 
af papper, hvilken från ett belopp af icke fullt 43,000 Skålpund år 1864, ökats år 1870 till mera än 3 | 
millioner Skålpund. Af tändstickor utfördes sistlidet år i det närmaste en lika betydlig qvantitet som år 1869. 
Den för 1,450 Svenska fartyg beräknade andel i exporten 1870 uppgår till 27,164,000 R:dr och således i det 
närmaste till lika stort belopp, som det, hvartill utförseln med 909 Britiska fartyg är uppskattad, eller 
27,564,000 R:dr. Med 1,201 Norska fartyg utfördes för 16,431,000 R:dr. För öfrigt verkställdes exporten 
under året med 153 Finska, 8 Ryska, 111 Preussiska, 385 Danska, 24 Mecklenburgska, 1 Liibeckskt, 4 Ham
burgska, 2 Bremiska, 91 Nederländska, 14 Franska, 2 NordAmerikanska och 1 Canadensiskt fartyg för 12,534,000 R:dr. 

Den direkta importen från StorBritannien och Irland har hufvudsakligen utgjorts af följande varu-
qvantiteter: 
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Derjemte infördes år 1870, bland annat, 2,208,132 Ort oarbetadt silfver, myntadt guld för 240,900 R:dr, 
12,425 Oentner alun, 5,871 Centner bly, 12,302 Skålpund cochenilj, pelsverk för 22,585 R:dr, kemiskt-tekniska 
preparater för 45,728 R:dr, 17,768 Skålpund konserver, 126,461 Skålpund klorsyradt kali, 4,637 Centner olje
kakor, 22,047 Centner hvetemjöl, 238,899 Skålpund stärkelse samt 27,882 Skålpund vaxade och lackerade 
vafnader. 

Samma år infördes från England och lades på nederlag 4,499,305 Skålpund oraffineradt och 5,618 
Skålpund raffiueradt socker, 4,292,627 Skålpund kaffe, 1,334,822 Skålpund risgryn, 100,533 Skålpund vin, 
48,629 Skålpund tobaksblad m. m. 

Till StorBritannien och Irland utfördes: 
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Är 1870 utfördes derjemte, bland annat, guldmynt för 8,100 R:dr, 63,444 Kannor sädesbränvin, 1,172 
Centner saltad och 3,854 torr eller rökt fisk, 480 Centner rå koppar och 77,909 Kubikfot ved. 

Enligt uppgift från Svenska och Norska GeneralOonsulatet i London, hafva medelprisen â denna plats 

på nedannämnda Svenska export-artiklar varit följande: 



och afgingo derifrån 

Svenska fartyg ankommo till StorBritanniska och Irlandska hamnar 

42 1870. 
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Svenska fartyg med last 

Till Storbritanniska hamnar nfgingo med last från Sverige: 

Från Storbritanniska hamnar ankommo med last till Sverige: 

ankomnio år 1870 och afgingo från Sverige : från Utrikes ort: till Sverige : till Utrikes ort: 

Den af Svenske och Norske G-eneralConsuln i London till Collegium afgifna årsberättelse för 1870 
innehåller, bland annat, följande: 

Införseln af trävaror, som under år 1869, vid jemförelse med enahanda införsel under nästföregående 
året, något nedgick, steg åter ganska betydligt år 1870, såsom af nedanstående tabell inhemtades: 

Häraf visade sig, att importen af trävaror år 1870 uppgått till den högst betydliga qvantiteten af 
4,095,306 Loads samt öfverstigit föregående årets import med 489,897 Loads, uti hvilken tillökning Sverige 
och Norge bidragit med icke mindre än 434,526 Loads. Om man undantoge Preussen, hvarifrån importen 
hade aftagit ganska betydligt, belöpte sig den ifrågavarande tillökningen på alla, nyss nämnda eller i öfrigt 
afsedda länder och var fördelad i nästan samma förhållande på både sågadt och hugget virke. 



Afsättningen af trävaror var under år 1870 på det. hela taget rätt liflig, och i början af året såldes 
plankor och hattens till 5 à 10 sh. högre pris pr Standard; men det i Juli uppkomna kriget verkade 
störande, stegrade frakterna och föranledde, att många till Frankrike bestämda trälaster i stället sändes 
till England. Emellertid fortgick förbrukningen jemnt, och trävaruhandeln kunde anses hafva lemnat ett 

Importen till London af trävaror öfversteg således år 1870 det nästföregående årets import med 
31,747 Tons; och kunde dervid anmärkas, att mer än hela detta öfVerskott, eller 60,388 Tons, erhållits från 
Sverige, äfvensom att förminskningen från NordTyska hamnarne var nästan omärklig, men deremot särdeles 
stor från Ryssland. Importen var dock mindre .än under åren 1863, 1864, 1865, 1866 och 1868. Det 
framginge häraf, att, medan hela rikets import ökats från 3 millioner Loads år 1862 till öfvcr 4 millioner 
Loads år 1870, Londons under samma tid snarare af- än tilltagit, ett resultat, som troligen var att till— 
skrifva öppnandet af lättare kommunikationer från det inre af landet till kuststäderna. 

Trävärutillföfseln till London från Sverige bestod af: 

utvisande för de Förenade Rikena en tillökning under är 1870, i jemförelse med det nästföregående aret, 
af icke mindre än 1,299,480 R 

Till London ankommo under samma år följande antal laster trävaror: 

44 1870. 

Värdet af förenänmda import af trävaror var af "Board of Trade" beräknadt till nedanstående belopp : 
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ganska godt resultat. De till Frankrike ursprungligen bestämda lasterna hade dock, såsom i allmänhet 
af underlägsen qvalitet för den Engelska marknaden, ej kunnat säljas utan förlust. Frakterna höllo 
sig ock låga med undantag af en temligen hastig stegring vid krigets utbrott, hvilken dock icke 
länge varade. 

De utsökta Grefle furuplankorna, som under de sistförflutna åren tillvunnit sig stort anseende pä 
Engelska marknaden, hade betalts med 12 £ pr Standard för "mixed", 9 £ 10 sh. för tertia och 8 £ 10 
sh. för quarta qvalitet. Plankor från andra hamnar i Norrland betaltes med 30 sh. mindre för "mixed" och 
15 sh. mindre för de Grefleplankor underlägsna qvaliteterna, allt pr Petersb. Standard. 

Granplankor såldes med svårighet till mycket nedsatta pris. 
Bjelkar, hvaraf lagret vid 1869 års slut var mycket medtaget, rönte god efterfrågan och såldes till 

52 sh. 6 d. à 57 sh. 6 d. pr Load för de bättre sorterna samt 50 sh. och derunder för mindre god qvalitet. 
Lagret var dock betydligt vid årets slut. Spärrar voro ej mycket eftersökta och såldes till 30 à 40 sh. pr 
Load, allt efter beskaffenhet. 

Af lathwood förekom år 1870 icke någon import från Sverige. Det äldre lagret såldes så lågt 
som till 3 £ pr kubikfamn. 

Plankstump (firewood) noterades till 75 à 85 sh. pr kubikfamn. 
Jemväl till Hull infördes år 1870 en betydligt större qvantitet trävaror från Sverige än under 1869 

med undantag af lathwood, hvaraf införseln mer och mer aftoge. 

De införda qvantiteterna utgjorde: 
I r 1868. 1869. 1870. 

Plankor, batteris och bräder 137,054 Loads. 71,098 Loads. 97,600 Loads. 
Bjelkar 7,971 » 3,615 » 8,010 » 
Lathwood 7,928 » 8,883 » 1,950 » 

Af stångjern infördes ar 1870 till StorBritannien 72,882 Tons, mot 68,463 Tons år 1869 och 64,689 
Tons år 1868. Huru mycket som af den för 1870 angifna qvantitet infördes från Sverige, kunde icke in-
hemtas af uppgifterna från "Board of Trade", men antagligen hade det, som vanligt, varit största delen. 
Af de år 1869 införda 68,463 Tons kommo 63,808 från Sverige, mot 52,793 Tons året förut; hvaraf syntes 
att importen af stångjern tilltoge. Sammanstämmande uppgifter från flera håll gåfvo dock anledning för
moda, att de pris, som erhållits, i allmänhet icke lemnat tillverkarne någon behållning. Beträffande 
stångjern för den Ost-Indiska marknaden, kunde medelpriset i London år 1870 antagas hafva varit 9 £ 
15 sh. pr Ton. Mot slutet af året inträdde dock en lifligare efterfrågan för nämnda marknad, föranledd 
af särdeles billiga frakter, emedan jern erfordrades såsom tung last, s. k. "dead weigth" i fartyg, utgående 
med styckegods. Priset steg derföre till 10 £ à 10 £ 5 sh., och lagret på platsen uttömdes. I Ost-Indien 
steg priset från 34 Rupees pr Candy i Mars till 38 k 39 Rupees i Juli och 41 Rupees i December. I 
Sheffield hade Svenskt ståljern fortfarande varit mycket trögsåldt och endast till låga pris kunnat finna 
afnämare. 

Deremot rönte Svenskt tackjern mot slutet af året en märkbar efterfrågan, och i Hull stego priserna 
från 4 £ 10 sh. pr Ton till 4 £ 17 sh. 6 d. à 5 £ . Efterfrågan af Engelskt hämatit-tackjcrn höll jeinna 
steg med tillverkningen, och det vore derföre högst sannolikt att Svenskt tackjern komme att fortfarande 
blifva begärligt, under förutsättning att Bessemerstillverkningarne fortginge i samma omfattning, som för 
närvarande. 

Af stål minskades tillförseln 1870, i jemförelse med förhållandet 1869. Den uppgick nemligen till 
10,016 Tons det förra och 10,768 Tons det senare året. Svenskt stål var nästan hela året 1870 så godt 
som osäljbart, och priset kunde angifvas till 13 £ 10 sh. pr Ton. 
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Till Hull infördes från Sverige följande partier jern: 

Spanmålsinförseln under år 1870 var i sin helhet betydligt mindre än under det föregående året, 
i synnerhet af hvete. 

De införda qvantiteterna uppgingo till: 

Årets skörd inom StorBritannien antogs att i qvantitet hafva varit under medelmåttan, hvaremot 
qvaliteteu, såsom vanligt under torra år, varit utmärkt. Vårsäd och foderväxter ledo deremot desto-
mer af den kalla våren och torra försommaren. I följd af en riklig tillförsel från andra länder höllos dock 
priserna låga, och medelpriset för hvete för hela riket utgjorde 46 sh. 11 d. pr Quarter, mot 48 sh. 2 d. 
1869 och 63 sh. 9 d. 1868. För korn var under år 1870 medelpriset 34 sh. och för hafre 22 sh. 10 d., 
allt pr Quarter räknadt. 

Från Sverige infördes, såsom vanligt, hufvudsakligen hafre; men huru stor andel samma land egde i 
ofvannämnda import, kunde ej från de af "Board of Trade" offentliggjorda uppgifter inhemtas; dock måste 
densamma varit större än itnder något föregående år att döma af tillförseln till London. Till London an-
kommo nemligen under de trenne senaste åren följande partier spanmål: 

en tillökning år 1870 af icke mindre än 390,815 Quarters utöfver det nästföregående årets import. 
Vid 1870 års början förefanns i London ett särdeles stort lager af hafre, och priserna å varan höllo 

,sig derför under de första månaderna temligen låga, eller 19 sh. 6 d. à 20 sh. pr Quarter.- På försommaren 
började man emellertid att befara, det höskörden skulle blifva svag, och priserna uppgingo derför efterhand 
till 22 sh. 6 d. à 23 sh. Vid krigsutbrottet i Juli inträdde derjemte en stark efterfrågan af hafre för import 
till Frankrike, och priset steg nu till 26 sh. k 27 sh. pr Quarter af 320 «, levereradt från fartyget. I 
September föll priset åter till 23 sh. à 23 sh. 6 d. och höll sig temligen fast vid denna siffra, eller 
till och med något högre, intill årets slut, då likväl stora qvantiteter qvarlågo i magasinen. 

Sammanräknade hafreimporten till London uppgick till: 
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Till Hull ankommo: 
År 1868. 1869. 1870. 

Hafre Cwts 139,391. 296,660. 300,855. 
Korn » 54,233. 42,608. 92,550. 
Hvete » 260. 25,644. 3,000. 

Frakterna höllo sig under år 1870 lika låga. som under det nästföregående året, och antogs i allmän
het orsaken härtill vara att söka i ett mycket utsträckt byggande af ångfartyg. Denna omständighet tycktes 
dock icke hafva haft något menligt inflytande på de Förenade Rikenas sjöfart. För öfrigt vore det till
fredsställande att finna, det de Svenska och Norska rederierna icke försummat att taga i akt fördelen af 
ångkraftens användande på lastfartyg, ty antalet af lastångare under de Förenade Rikenas flaggor syntes 
ärligen tilltaga. För trävaror från Norrland till London och Englands östra kust bjöds på våren endast 
42 sh. 6 d. pr Petersb. Standard. Som denna frakt ansågs för låg att lemna någon vinst, bildades af 
skeppsredare i Norge en kombination för att stegra träfrakterna med 5 sh. pr Standard. Denna åtgärd 
rönte dock icke någon synnerlig framgång. Frakterna ökades emellertid längre fram pä året, och i Juni 
betaltes 47 sh. pr Petersb. Standard från Gefle till London och för andra resor i förhållande derefter. Till 
följd af det i Juli utbrutna kriget stego frakterna helt hastigt med 15 till 20 sh. pr Standard eller till 
60 sh. à 62 sh. 6 d. Denna stegring var dock af kort varaktighet, ty i September föllo frakterna åter till 
50 sh. à 47 sh. 6 d., hvarvid de bibehöllo sig till skeppningstidens slut. Från Göteborg till London hade 
frakten för trävaror varierat från 29 till 35 sh. pr Petersb. Standard. Frän Québec betaltes 72 sh. 6 d. 
till 80 sh. pr Petersb. Standard för plankor och 27 sh. 6 d. till 30 sh. pr Load för timmer; från S:t John's 
N. B. 60 à 70 sh.; från Pagwash och platser längre ned i S:t Lorenzofloden 70 till 72 sh. 6 d.; från 
Cronstadt 32 sh. 6 d. till 52 sh. 6 d. vid krigets utbrott; från Wiborg 40 sh. till 55 sh., allt pr Petersb. 
Standard; från Danzig och Memel 13, 18 till 20 sh. pr Load; och från Archangel 72 sh. 6 d. pr Petersb. 
Standard. För hafre betaltes i frakt från Göteborg till London 2 sh. à 2 sh. 6 d. pr Quarter och från 
andra hamnar på vestra kusten 1 sh. 9 d. à 2 sh. 6 d. Från Stockholm var frakten 3 sh. 3 d. till 3 sh. 
6 d. och från sydligare hamnar vid Östersjön 2 sh. till 2 sh. 9 d. pr Quarter; från Archangel 3 sh. 9 d. 
till 5 sh. 3 d. Från Cuba betaltes i frakt för socker till StorBritannien 35 till 45 sh. pr Ton; från Pensa-
cola 40 sh. pr Load för timmer; från NewYork 7 sh. à 7 sh. 9 d. pr Quarter hvete; och för guano från 
Peru till hamnar i Norra Europa från 57 sh. 6 d. till 65 sh. pr Ton. Utfrakterna från det Förenade 
Konungariket år 1870 företedde icke heller, vid jemförelse med förhållandet 1869, någon märkbar för
ändring, ehuru exporten betydligt tilltog af stenkol och jern, hvilka varor erfordrade det största skepps
rummet. Sålunda betaltes i frakt för stenkol 26 à 34 £ pr Keel till Bombay; 24 sh. à 31 sh. 6 d. pr 
Ton till Point de Galle; 27 sh. à 36 sh. pr Ton till Hongkong; 17 sh. 6 d. à 22 sh. 6 d. pr Ton till Callao; 
12 sh. à 17 sh. 6 d. pr Ton till S:t Thomas; 18 £ 10 sh. à 25 £ pr Keel till Alexandria; 16 à 20 £ pr 
Keel till Genua; 21 sh. à 24 sh. 6 d. pr Ton till Rio de Janeiro och 26 à 27 sh. pr Ton till Monte Video. 

Frankrike. 

Med afseende å den rubbning och det afbrott i Sveriges handels- och sjöfartsförbindelser med Frank
rike, som måste blifva en följd af det under sednare hälften af 1870 började och fortgående kriget 
mellan sistnämnda land och Tyskland, kunde för samma år hafva förväntats en högst betydlig inskränkning 
ej mindre i den direkta importen från Frankrike hit till riket än ock i Sveriges under nästföregående fem 
år sä väsendtligt utvidgade exportrörelse på ifrågavarande land. Ett gynsammare förhållande har 
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emellertid visat sig och gifvit grundad anledning till det antagande, att, under en vanlig sakernas ord
ning samt derest affärsverksamheten kunnat obeliindradt fortgå den tid af året då handel och sjöfart äro 
mest lifliga, Sveriges varuafsättning på Frankrike nu ifrågavarande år skulle hafva vunnit en ytterligare och 
synnerligen betydande utveckling. Den direkta importen, hvilken för år 1869 är upptagen till 3,770,000 
R:dr, uppskattas för 1870 till 4,082,000 R:dr och har alltså samma år i det närmaste uppgått till det för 
importen från Frankrike hittills antecknade högsta belopp eller 4,170,000 R:dr, som beräknades för år 1867. 
I införseln 1870 deltogo 21 Svenska fartyg för 1,431,000 R:dr. För öfrigt infördes med 13 Norska fartyg 
för 463,000 R:dr, med 31 Franska för 1,519,000 R:dr samt med 1 Preussiskt, 1 Danskt, 1 Hamburgskt, 
1 Oldenburgskt, 8 Nederländska, 1 Engelskt och 1 Algieriskt fartyg för 669,000 R:dr. 

Den direkta utförseln till Frankrike var för år 1869 uppskattad till 16,507,000 R:dr och anses för år 
1870 uppgå till 16,616,000 R:dr. Det högsta belopp, utförseln till nämnda land förut utgjort, är 18,306,000 
R:dr, hvartill värdet af densamma beräknades för 1867. Exporten af stångjern understiger år 1870 endast 
i mindre mån den, som egde rum under hvartdera af närmast föregående tvänne år; men deremot har ut
förseln af de hufvudsakligaste exportartiklarne till Frankrike eller bräder och plankor minskats från 
20,800,740 Kubikfot år 1869 till 17,046,219 Kubikfot år 1870. Sistberörda qvantitet öfverskjuter emellertid 
den, som utfördes år 1867, med nära l|:dels millioner Kubikfot samt understiger endast med omkring 820,000 
Kubikfot skeppningen af bräder och plankor år 1868. Af hafre, som är 1869 ej utgjorde föremål för någon 
omedelbar export till Frankrike, men af hvilken vara ej obetydliga qvantiteter dit skeppades åren 1867 och 
1868, utfördes år 1870 till samma land 832,809 Kubikfot. Den på 169 Svenska fartyg belöpande andel i 
exporten 1870 är beräknad till 4,760,000 R:dr och med 596 Norska fartyg utfördes för 8,018,000 R:dr. 
För öfrigt verkställdes utförseln under året med 162 Franska fartyg för 1,847,000 R:dr samt med 27 Finska, 
1 Ryskt, 16 Preussiska, 10 Danska, 7 Mecklenburgska, 1 Hamburgskt, 7 Nederländska och 11 Engelska 
fartyg för 1,991,000 R:dr. 

De från Frankrike direkte införda varor hafva hufvudsakligen utgjorts af: 

Bränvin och sprit af vindrufvor: 



Af följande artiklar utfördes: 

Af direkte från Frankrike införda varor hafva på nederlag blifvit upplagda, bland annat: 

År 1870 infördes derjemte direkte från Frankrike, bland annat, 64,500 Skålpund bomull, 35,919 
Skålpund risgryn, 3,810 Centner oberedda hudar, 32,271 Centner jernvägsskenor, 2,797 Centner talg, 549,648 
Skålpund fossila oljor och 26,000 Skålpund ull. 
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Derjemte utfördes 1870, bland annat, 1,884 Centner garad koppar, redskap och maskinerier för 40,310 
R:dr, 23,425 Kubikfot bräd- och plankstump, 10,950 Kubikfot ved, 35,911 Stycken stäfver och 12,760 Skål
pund tändstickor. 

Till Frankrike ankommo Svenska fartyg 

Svenska fartyg afgingo från Frankrike 

Svenska fartyg ankomma till Franska hamnar vid 

Svenska fartyg afgingo från Franska hamnar vid 



Svenske och Norske GeneralConsuln i Havre yttrar i sin till Collegium för är 1870 afgifna berät
telse, att trävaror, hvilka produkter utgjorde liufvudföremålet för Sveriges export till Frankrike samt till 
största delen införskrefvos och infördes för Fransk räkning, fortfarande under året med framgång och under 
enahanda prisnoteringar i allmänhet som år 1869 afyttrats intill utbrottet af kriget, som naturligtvis straxt 

Från Franska hamnar ankommo med last till Sverige: 

Antalet och drägtigheten af Svenska och främmande fartyg, som från Svenska hamnar utklarerat med 
last till Frankrike, hafva varit följande: 

afgående: 

ankommande: 

Svenska fartyg hafva 1870 besökt nedannämnda Consulsdistrikt, 
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förorsakade ett högst menligt inflytande på afsättningen; och då flere derförinnan redan expedierade laster 
ankommo, uppgingo lagren snart till ganska betydliga qvantiteter, isynnerhet i de större importstäderna 
Havre, Dieppe, Harfleur och Rouen. 

Syenske och Norske Consuln i Nantes anmärker, att, ehuru handelsverksamheten under de sednare 
sex månaderna af år 1870 hämmades af kriget, Svenska sjöfarten på hans distrikt samma år likväl bibe
hållit sig vid ungefär lika omfattning, som under de närmast föregående tvänne åren, då antalet ankomna 
fartyg, vid jemförelse med förhållandet åren 1865—1867, tredubblats; och att, derest icke detta krig egt 
rum, en betydlig tillökning i samma antal otvifvelaktigt skulle under år 1870 hafva förekommit, hvartill 
anledningen ensamt vore att tillskrifva de gynsamma verkningarne af den med Frankrike afslutade trak
taten. Värdet af de varor, som till distriktet införts med Svenska fartyg, utgjorde endast 77,500 Francs 
år 1865, men 527,500 Francs år 1869 och 616,500 Francs år 1870. För de med Norska fartyg från Sverige 
ankomna varor hade värdet beräknats till | million Francs år 1865, till 1 million Francs år 1869 och 
850,000 Francs år 1870. 

Svenske och Norske Consuln i Bordeaux erinrar, att i afseende å importen till distriktet från Sverige 
1870 någon jemförelse med införseln föregående året icke kunde uppställas, emedan kriget afbröt de vanliga 
höstexpeditionerna. Utsigterna derförinnan hade emellertid varit högst lofvande; men flera frakt- och köp
slut häfdes. Behållningen af trävaror var högst betydlig. Inköpsprisen kunde antagas hafva varit 25 à 28 
Centimes pr fot 3 X 9 tums plankor, 18 à 21 Centimes för battens samt 12 à 14 Centimes för 1 i tums 
bräder eller circa 10 procent högre än under år 1869. 

Af den från Svenske och Norske Consuln i Marseille till Collegium inkomna årsberättelse för 1870 
inhemtas, bland annat, följande: 

Importen till Marseille af plankor och bräder hade under år 1870 betydligt öfverstigit enahanda im
port år 1869 och utgjorde med Svenska och Norska fartyg 23,750 reducerade Tolfter, mot 15,060 Tolfter 
år 1869. Dessutom ankom ett stort antal trävarulaster med Tyska fartyg, af hvilka flere dock i anledning 
af kriget med Tyskland nödsakades att tills vidare inställa sina resor samt upplägga i Danmark och Södra 
Sverige, hvarifrån de först efter fredens afslutande framkommo till Marseille. Med de Ryska och Finska pro
dukterna hade de Svenska fortfarande att utstå en svår täflan. De pris, som i allmänhet betalts, kunde 
icke med bestämdhet angifvas, enär största delen af de laster, som under året ankommit, blifvit, likasom 
under de föregående åren, köpta direkte genom kommissionärer eller agenter, och vilkoren följaktligen 
förblifvit okända. Af den kris, hvilken framkallats genom kriget, hade trävaru-affärerna mindre lidit än an
dra handelsgrenar och äfven uthärdat de prisfall, som egt rum. 

Införseln af jern med Svenska och Norska fartyg hade under året varit mindre än förut, nemligen 
23,491 Centner, mot 64,100 Centner år 1869. Som emellertid kändt vore, att omfattande ordres blifvit af-
sända till Sverige från de förnämsta husen i Lyon, funnes anledning att antaga, det stora partier passerat 
genom hamnarne å Frankrikes norra och vestra kuster, till hvilka de reguliera ångbåtslinierna från Göteborg 
förskaffade en lätt och Iiflig kommunikation. Om äfven den allt mer och mer utvidgade tillverkningen af 
Bessemerstål hotade att småningom uttränga det Svenska stâljernet, visade sig dock, att förbrukningen 
af smältstycken årligen tilltoge, allt efter som detta slags jern blefve mera bekant. 

Som skörden i Frankrike varit mindre fördelaktig, hade en riklig tillförsel af spanmål från Svarta 
hafvet och följaktligen en god sysselsättning för Svenska och Norska fartyg kunnat förväntas; men den 
Franska regeringen hade straxt vid krigets utbrott förbjudit all utförsel ur landet af spanmål, hvilken omstän
dighet åter gjorde tillförseln af varan mindre behöflig och föranledde, att flertalet af de Grekiska husen, i 
hvilkas händer denna slags handel nästan uteslutande befunne sig, redan före lasternas afgång från Svarta 
hafvet låtit ändra destinationsorterna och sända ett stort antal laster till England. Det vore således troligt, att 
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större delen af de Svenska och Norska fartyg, som eljest skulle hafva kommit till Marseille med spanmålslast, 
blifvit destinerade till de nordliga länderna. Tillgången å frakter från Marseille hade ej varit betydlig. 
Endast smärre fartyg af 200 à 300 Tons hade funnit last af oljekakor till England, men äfven denna 
fraktfart hotades att blifva upptagen af det tillväxande antal ångare, som till Marseille ankomme för att 
söka last. Skilnaden i frakt för ångare och segelfartyg vore nu högst obetydlig, och olikheten i assurance 
gjorde det fördelaktigare att använda de förra. Oljekakefrakterna pr ångare, utgörande 23 sh. pr Ton, stode 
numera för segelfartyg ej högre än 18 à 20 sh. pr Ton. Då de senast gjorda förbättringar i konstruktionen 
af ångmaskiner medfört en så betydlig besparing af brännämne, skulle segelflottorna otvifvelaktigt komma att 
småningom försvinna, och den tid vore möjligen ej så aflägsen, då de Svenska produkterna äfven korame 
att gifva sysselsättning åt den ångbåtsflotta, som årligen besökte Marseille. England hade skyndsamt till
egnat sig alla de nyaste förbättringar i nämnda hänseende, och det vore af vigt att de Förenade Rikena 
äfvenledes, för att fortfarande med sina handelsflottor uppträda vid sidan af de stora nationerna, införde 
dessa numera nödvändiga förändringar och efter hand utbytte sina segelfartyg mot ångfartyg. Lättheten 
i kommunikationerna hade alltid fördubblat konsumtionen, och endast för få år tillbaka skulle man tviflat 
på att det kunde bära sig att pr ångare skeppa vissa handelsartiklar. Så t. ex. hade under en följd af år 
alla skeppningar af jernmalm från Bona till Marseille utförts med ångfartyg, och år 1870 användes ett stort 
antal ångfartyg att från Oran till England öfverföra en ny produkt, Alpha eller s. k. Esparto, en artikel, 
som ej värderades till mera än 10 à 15 Francs pr 100 Kilogr. och som dessutom upptoge ett stort lastrum. 
Numera ankomme dessutom från Indien genom Suez-kanalen ej obetydliga qvantiteter sesamfrö, och inom 
några år skulle säkerligen denna artikel, som intager en så vigtig plats i Marseilles industri, uteslutande 
anlända på denna väg. I Consulatets föregående årsrapport hade Svenska rederiernas uppmärksamhet fästats 
på en fraktfart, som kunde blifva särdeles vigtig, nemligen transport af Arachidfrö från vestkusten af 
Afrika, men endast ett fartyg hade begagnat sig af detta tillfälle till fraktförtjenst. 

Portugal. 

Införseln derifrån, hvilken i allmänhet icke uppgår till något större belopp och under sednast förflutna 
tio år utgjort högst 690,000 R:dr, hvartill den beräknades år 1868, är för år 1870 uppskattad till 574,000 
R:dr, mot 402,000 R:dr år 1869. Hufvudsakligaste föremålen för importen år 1870 har, såsom vanligt, be
stått af vin och salt, af hvilken sistnämnda vara en större qvantitet än under nästföregående året infördes, 
men som dock icke uppgick till den från Portugal år 1868 inkomna. Importen 1870 verkställdes med 66 
Svenska fartyg för 300,000 R:dr, med 9 Norska för 220,000 R:dr, samt med 1 Preussiskt, 1 Danskt, 1 Ne
derländskt och 1 Engelskt fartyg för 54,000 R:dr. 

Den direkta utförseln till Portugal är icke heller af någon större betydenhet och har icke något år i 
värde öfverstigit det belopp af 2,129,000 R:dr, hvartill den uppskattades år 1865. Exporten 1869 beräkna-
till 1,299,000 R:dr, och värdet af de till Portugal år 1870 utförda varor, hvilka, i likhet med förhållandet 
under föregående år, hufvudsakligen bestått af stångjern, bräder och plankor, är upptaget till 1,485,000 
R:dr. Häraf belöpa på 37 Svenska fartyg 1,083,000 R:dr samt på 19 Norska 402,000 R:dr. 

Från Portugal infördes hufvudsakligen: 
År 1866. 1867. 

Apelsiner Skalp. 13,235. 9,245. 
Korkbark Centn. 7,959. 6,693. 
Lök Skalp. 31,212. 39,236. 

1868. 

13,507. 
7,441. 

49,557. 

1869 . 

1,560. 
6,887. 

38,992. 

1870. 

2,341. 
7,739. 

36,678 
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År 1870 infördes derjemte från Portugal, bland annat, 13,306 Centner guano, 3,200 Skålpund feta 
oljor, 38,600 Skålpund bönor och 2,015 Skålpund vindrufvor. 

Samma år infördes från Portugal och lades på nederlag 143,917 Skålpund vin. 

Till Portugal utfördes: 

Derjemte utfördes 1870, bland annat, 4,200 Skålpund tändstickor och 2,187 Kubikfot bräd- och 

plankstump. 

Svenska fartyg ankommo till Portugal 

och afgingo från Portugal 
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Svenske och Norske GeneralConsuln i Lissabon yttrar i sin till Collegium för år 1870 afgifna handels
berättelse, bland annat, att upphörandet vid slutet af året af den differentialtull â 20 procent, som utgick för 
varor införda till Portugal från ett främmande land med ett tredje lands fartyg, otvifvelaktigt skulle bereda 
fraktsökande fartyg en icke obetydlig fördel. Svenska och Norska fartyg kunde hädanefter till Portugal öfver-
föra främmande varor från hvilket land som helst, utan att vara underkastade några mot nämnda tull svarande 
fraktafdrag, samt borde, synnerligast från Riga, Odessa och Newyork, till större antal än hittills kunna deltaga i 
fraktfarten på Lissabon och Oporto. I afseende â afsättningen af Svenska produkter var Portugals marknad 
fortfarande inskränkt och dess behof nästan uteslutande lokala. Priserna kunde antagas till 200 à 220 Cru-
sados för 122 stycken 3 X 9 tums 14 fots plankor, 260 à 280 Reis pr löpande fot medelstora bjelkar samt 
4 $ 800 à 5 $ 000 Reis pr Tunna Stockholms tjära, allt fritt från bord. Hvad exportartiklar beträffade, så 
noterades salt, grof hvit vara till 1 $ 300 Reis pr Moj längs fartyget. Häraf återbetaltes dock 100 Reis pr 
Moj såsom gratifikation åt fartygsbefälhafvaren. För öfrigt noterades Lissabons bordsvin, beredt för skepp-
ning, till 20 samt Portvin till 50 à 100 £ pr Pipa, fiskarekork till 1 $ 500 à 2 S 000 Reis pr 60 Kilogram
mes. På frakter hade under hela året funnits god tillgång, och betaltes för salt från Lissabon till Riga 
10 à 16 Rubel pr Läst, till Antwerpen 14 sh., till Vlardingen 14 à 16 sh., till Rio de Janeiro 20 à 25 sh., 
till Rio Grande 32 à 35 sh. Sterl. pr Ton, till Köpenhamn 5 Danska Mark pr Tunna, för kork från Lissa
bon till Bremerhaven 70 à 80 sh. pr Ton, för pbosphat till Leith 13 sh. och till Hamburg 16 sh. pr Ton 
samt för styckegods från Lissabon till Hamburg 15 à 16 sh. pr Ton, död vigt. Största delen af de till 
Lissabon ankomna Svenska fartyg afhemtade salt enligt ordres. 

Svenske och Norske Gonsuln i S:t Tbes förmäler, att, ehuru icke någon direkt import till platsen från 
Sverige egde rum, var dock förbrukningen å samma plats af Svenska produkter, hvarmed denna plats 
fortfarande försågs från Lissabons marknad i smärre partier, sammanlagdt för året icke obetydlig, ehuru 
afsättningen ej vore sådan, att den kunde uppmuntra till försändning omedelbarligen af hela laster, hvilka 
otvifvelaktigt med svårighet skulle realiseras. Saltskörden hade under år 1870 varit särdeles ymnig, och 
behållningen af varan i lager vid årets slut kunde antagas uppgå till minst 160,000 Moj. Priset stod allt-
jemnt fast vid 1,200 Reis pr Moj. Vinskörden var medelmåttig, men af en särdeles god qvalitet. Efter det 
sjukdomen i rankan börjat härja, hade vinplanteringarne sedan flera år tillbaka alltmera förminskats, hvar-
före ock produktionen numera ej var tillräcklig för behofvet â platsen, som försågs med vin från det inre 
af provinsen Alemtejo, der nämnda sjukdom på många ställen ännu ej visat sig. Det der producerade vin 
hade dock en betydligt mindre drufstyrka än det vin, som pressades i S:t Ybes och trakten deromkring, 
och var derföre i marknaden af mindre värde än detta sednare. Priset dera noterades fortfarande efter 
ålder och godhet från 40 I 000 till 150 $ 000 Reis pr Pipa. Apelsin-, citron- och pomeransafkastningen 
tilltoge årligen allt efter som de nya planteringarne tillväxte, helst de unga träden vore mindre utsatta för 
den sjukdom, som länge härjat bland dessa ädla frukter. Ar 1870 var dock af kastningen ej särdeles stor 
och priset 2,000 Reis pr Kista. Olivskörden inom distriktet hade under året varit ovanligt rik och af en 
utmärkt god qvalitet. Då stora uppköp af olivolja gjordes för Englands räkning, hade priset å varan stigit 
från 1,000 till 1,300 Reis pr Alqueire. Korkhandeln var fortfarande af stor betydenhet i S:t Ybes. Till
förseln af kork från det inre af landet hade år 1870 varit mindre än vanligt, hvarföre ock, då efter
frågan alltmera tilltoge, prisen å varan stigit och noterades från 1,500 till 13,500 Reis pr 60 Kilogrammes 
efter qvalitet. 
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Spanien. 
Importen från detta land är för år 1870 beräknad till ett värde af 686,000 R:dr, mot 679,000 R:dr 

år 1869, och företer för det nu ifrågavarande året icke någon annan väsendtlig skiljaktighet från det all
männa förhållandet i detta afseende, än att af salt införts en större qvantitet än vanligt, under det att der-
emot införseln af feta oljor varit särdeles inskränkt. Den på 45 Svenska fartyg belöpande andel i införseln 
1870 utgör 331,000 R:dr. För öfrigt infördes under året med 21 Norska fartyg för 189,000 R:dr samt med 
3 Finska, 2 Preussiska, 2 Danska, 1 Mecklenburgskt och 1 Engelskt fartyg för 166,000 R:dr. 

I afseende å exporten till Spanien har Collegium i sin för år 1869 afgifna berättelse i förevarande 
ämne erinrat, hurusom den år 1865 uti landet började finansiela kris i förening med sedermera inträdda 
politiska förvecklingar åstadkommit en inskränkning i allmänna handelsrörelsen derstädes, hvilken under de 
efterföljande åren och synnerligast 1869 högst märkbart inverkat på afsättningen i landet af Sveriges huf-
vudsakligaste exportartiklar till samma land eller trävaror. Under år 1870 har affärsverksamheten i Spanien 
varit störd ej allenast genom de politiska förhållandena utan äfven genom gula feberns utbrott i åtskilliga af 
de Spanska Medelhafshamnarne och genom de stränga karantänsåtgärder, som vidtagits i landets öfriga ham
nar. Den från Sverige utförda qvantitet bräder och plankor var dock samma år större än 1869, och värdet 
af hela exporten har från ett belopp af 1,500,000 R:dr sistnämnda år stigit år 1870 till 1,910,000 R:dr. 
Häraf utfördes med 43 Svenska fartyg för 832,000 R:dr, med 83 Norska för 931,000 R:dr samt med 1 
Preussiskt, 11 Danska, 1 Mecklenburgskt, 1 Nederländskt och 1 Franskt fartyg för 147,000 R:dr. 

Importen från Spanien bestod förnämligast af följande varuqvantiteter: 
År 1866. 1867. 1868. 1869. 1870. 

Anis , Skalp. 598. 5,715. 7,745. 23,046. 
Apelsiner » 812. 9,810. 7,534. 17,172. 72,321. 
Citroner » 34,047. 20,994. 23,193. 20,286. 35,195. 
Fikon » 226,477. 200,020. 204,897. 179,698. 217,619. 
Mandel » 1,184. 5,174. 18,020. 18,511. 15,719. 
Oljor, feta » 426,547. 914,426. 440,845. 510,408. 95,367. 
Pommeransknoppar och skal » 86,138. 95,435. 77,404. 76,434. 84,886. 
Russin » 841,638. 778,979. 730,190. 639,791. 680,733. 
Rör, Rotting m. m. » 2,395. 2,400. 230. 
Salt, Kok- Kub.fot 398,315. 604,913. 401,082. 618,004. 907,212. 
Vin, på fastager Skalp. 363,773. 363,049. 315,786. 277,782. 282,616. 

på buteljer K:r 38. 126. 66. 91. 45. 
Vindrufvor Skalp. 7,410. 8,525. 5,280. 5,335. 2,090. 

Derjemte infördes år 1870, bland annat, 1,028 Centner korkbark, 750 Centner oarbetadt gräs och 74 
Centner fjäder. 

Sistnämnda år inkommo från Spanien och lades på nederlag 289,736 Skålpund vin. 

Till Spanien utfördes, bland annat: 
Ar 1866. 1867. 1868. 1869. 1870. 

Beck Centn. 231. 125. 25. 187. 167. 
Jern, Stång- » 380. 4,995. 827. 625. 2,360. 
Stål » 529. 10. 
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År 1870 utfördes dessutom, bland annat, 17,909 Kubikfot bräd- och plankstump, 2,796 Kubikfot tim
mer och 90 Centner oberedda hudar. 

Till Spanska hamnar ankommo Svenska fartyg 

och afgingo från Spanska hamnar 

År 1870 ankommo Svenska fartyg till nedannämnda Consulsdistrikt: 
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och afgingo 
till Sverige: 

med last. i barlast. 

Antal. Nyläster. Antal. Kyläster. 

från Bilbao distrikt 
» Barcelona d:o : 

» Alicante d:o 32 om 3,102. 
» Malaga d:o 5 » 225. 
>> Cadiz d:o 4 » 414. 

Enligt uppgift af Svenske och Norske Consuln i Bilbao, hade frakterna för trävaruskeppningar på plat
sen från Bottniska viken varierat från 80 till 90 Francs och 25 procents kaplake pr Petersb. Standard. Im
porten till samma plats af nämnda varor hade år 1870 varit omkring 25 procent större än 1869, men medel
priserna lika med dem, som noterades sistberörda år, nemligen 1 Real de Vellon pr löpande Engelsk fot 3 
tums plankor, 40 Centimes pr fot 1 | tums bräder samt 5 Reales pr Kubikfot spärrar. 

Svenske och Norske Consuln i Barcelona uppgifver i sin årsberättelse för 1870, att, såsom vanligt, 
nästan alla till distriktet under året ankomna Svenska och Norska fartyg innehaft last, nemligen trävaror 
från Sverige och Finland, kol från England, petroleum och stäfver från Nord-Amerika o. s. v. De flesta 
fartygen afgingo i barlast till salthamnarne samt en del till Svarta hafvet, äfvensom en del från Tarra-
gona med vin, nötter och olja till Amerika och England, hvarjemte åtskilliga fartyg befraktades i Bar
celona för att intaga last i andra Spanska hamnar samt i Marseille och Cette. Kolfrakterna voro i början 
af året låga, och betaltes från hamnar i Wales 17 à 18 sh. pr Ton och från NewCastle 18 £• pr Keel. 
Sedermera stego frakterna något, och på hösten stodo de från Cardiff till 23 sh., men gingo snart ned 
till 19 à 20 sh. pr Ton från Wales och 19 £ pr Keel från NewCastle. Trävarufrakterna från Östersjön 
hade varierat emellan 90 och 112 Francs pr Petersb. Standard. Behållningen af trävaror i Barcelona var i 
början af året mycket obetydlig, och till följd deraf blef införseln af sådana varor från de Förenade Rikena 
under året större än 1869. För öfrigt var, hvad Sverige beträffade, införseln derifrån, såsom vanligt, ringa. 
Jemte det inflytande den osäkra politiska ställningen under år 1870 utöfvade på handelsrörelsen i Barce
lona, hade så väl kriget i Frankrike som gula febern, hvaraf staden under tre månader hemsöktes, ytterli
gare bidragit att förlama all företagsamhet. Hamnen var i två månader stängd och sjöfarten på densamma, 
för hela året räknadt, ungefär 40,000 Tons mindre än 1869. 

Den af Svenske och Norske GeneralConsuln i Alicante afgifna årsberättelse för 1870 innehåller, bland 

annat, följande: 
Sveriges handels- och sjöfartsförbindelser med hamnarne i distriktet inskränkte sig fortfarande hufvud-

saklio-en till import af trävaror, deraf största delen ankom i Norska fartyg, och till utförsel af salt från 
Torrevieja för fartygsrederiernas räkning samt till en ringa fraktfart. Priset å Svenska furuplankor af 3 X 9 
Engelska tum noterades i nämnda hamnar under loppet af hösten till 7 à 9 $ pr 168 löpande fot för varan 
fri ombord å fartyget, allt efter qvalitet och notering. Alicante, Palma och Valencia hade under de fyra 
sista månaderna af året lidit känbara förluster genom afbrottet i handelsoperationerna till följd af gula fe
bern. I Torrevieja bibehölls oförändradt det förut af Regeringen å salt, som exporterades till utlandet, be
stämda pris af 50 Reales de Vellon pr Modin, af hvilket belopp fartygsbefälhafvarne erhöllo 3 Reales såsom 
gratifikation. Lastningsomkostnaderne utgjorde omkring 6 Reales pr Modin. Som saltverken i Yviza komme 
att afyttras, tillät Regeringen icke försäljning derstädes till export af de ringa saltförråden. Vexelkurserna 
i Alicante och Valencia hade under året varierat emellan 49 | och 51 Pence Sterl. pr $ för vexlar à 90 da-

till Utrikes ort: 
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gars dato på London. Under första halfåret noterades å Paris från 5 Francs 10 Centimes à 5 Francs 20 
Centimes pr $ för vexlar à 8 dagars sigt. Diskonton hade varierat emellan 6 à 8 procent för år räknadt. 

Svenske och Norske Consuln i Malaga anmäler, att införseln af plankor, eller den enda från Sverige 
till distriktet ankommande artikel, under hösten 1870 betydligt tilltagit och att hela importen under året 
af denna artikel med Svenska och främmande fartyg varit ungefär dubbelt större än under nästföregående 
året. Priset hade hållit sig fast och i medeltal utgjort 9 S pr Tolft ombord. Förbrukningen hade, till följd 
af pågående byggnadsarbeten, varit ganska stor, och äfven till Almeria hade en icke obetydlig import af 
plankor egt rum. Skeppsfarten på distriktet med så väl Svenska som Norska fartyg hade ock år 1870 varit 
större än under föregående året. Vinskörden hade lemnat vanlig qvantitet och en ganska god vara, äfven-
som olivskörden varit ganska riklig och gifvit olja af god qvalitet. Prisen å varan höllo sig emellertid så 
höga, i förhållande till dem, som gällde å öfriga produktionsorterna, att nästan icke någon export till främ
mande land egde rum. 

Svenske och Norske Consuln i Cadiz förmäler, att den direkta importen till platsen af Svenska pro
dukter under år 1870 varit större än under något af de nästföregående fem åren, utan att dock uppnå den 
omfattning, införseln af sådana produkter egde åren 1863 och 1864. Goda maskinsågade plankor hade 1870 
sålts till 8 | à 9^ $ pr Tolft, och bjelkar hade afyttrats till 58 Reales pr Godo. Fraktfarten med de Förenade 
Rikenas fartyg hade under året varit mindre än vanligt, h vilken omständighet kunde hufvudsakligen till-
skrifvas en inskränktare export af salt till La Platå, hvarmed under vanliga förhållanden ett stort antal 
fartyg sysselsattes. 

Öfriga länder vid Medelhafvet och Adriatiska hafvet samt vid Norra 
kusten af Afrika. 

Gibraltar och Malta. I likhet med livad i allmänhet är förhållandet har icke heller ar 1870 någon 
införsel till Sverige från nämnda orter egt rum. Enligt Tullspecialen utklarerade deremot samma år till 
dessa orter 6 Svenska, 6 Norska och 1 Preussiskt fartyg med last af 1,406 Oentner stångjern, 695 Centner 
stål, 690 Centner tjära, 324,582 Kubikfot bräder och plankor, 3,257 Kubikfot bjelkar och sparrai", 2,659 
Kubikfot timmer och master samt 1,640 Kubikfot bräd- och plankstump. Af den utaf Svenske och Norske 
Consuln i Gibraltar till Collegium afgifna handelsberättelse för 1870 inhemtas, att under året till sagda 
hamn med last direkte från Sverige ankommit 4 Svenska och 6 Norska fartyg, af hvilka endast 3 Svenska 
om 312 Nyläster och 1 Norskt fartyg å platsen lossat sin medförda last, som beräknats i värde för de 
Svenska fartygen till 45,000 R:dr samt för det Norska fartyget till 19,000 R:dr; och då härtill lägges det 
till 7,000 R:dr upptagna värdet af de med omförmälda Preussiska fartyg utförda varor, skulle alltså utför
seln till Gibraltar år 1870 sammanlagdt xippgå till 71,000 R:dr. Jemlikt livad Svenske och Norske Consuln 
å Malta anmält, har åter icke någon omedelbar införsel till denna ö från Sverige egt rum 1870; förmälande 
Consuln likväl, att tid efter annan Svenskt och Norskt jern till ön vanligen från London infördes. Utförseln 
till Gibraltar och Malta år 1869 var uppskattad till 81,000 R:dr. 

I Gibraltar hade år 1870 betalts för 3 ,X 9 tums 14 fots plankor 8i à 10 $ pr Tolft, för 11 à 14 
tums fyrkantiga bjelkar 45 à 50 Centimos pr Kubikfot samt för stångjern af 2 à 4 tums X I M tum 2 S 
90 Centimos à 3 $ 30 Centimos pr 112 Skålpund. 

Jemte förenämnda till Gibraltar år 1870 direkte från Sverige ankomna 3 Svenska fartyg, hvilka der lossade, 
anlände under året till berörda hamn från utrikes ort 1 Svenskt fartyg om 39 Nyläster med last af stenkol, som 
i samma hamn äfven lossades; och afgingo samtliga dessa 4 fartyg i barlast, 2 till Sverige och 2 till utrikes orter. 



År 1870 infördes derjemte, bland annat, 1,060 Skålpund anis, 12,078 Skålpund kanariefrö och 20,866 
Skålpund pimpsten. 

Samma år infördes och lades på nederlag 36,473 Skålpund vin och 9,886 Skålpund gryn. 
Till Italien utfördes; 

60 1870. 

Till Malta ankomîno under året från utrikes orter 2 Svenska fartyg om 575 Nyläster med last af 
stenkol och afgiek det ena af dessa fartyg till utrikes ort i barlast. 

Italien. Den direkta importen derifrån, hvilken icke är af stor betydenhet, uppgick år 1869 till 808,000 
R:dr och är för år 1870 uppskattad till 707,000 R:dr. Häraf infördes med 34 Svenska fartyg för 260,000 
E:dr, med 10 Norska för 97,000 R:dr samt med 3 Finska, 2 Danska och 1 Nederländskt fartyg för 350,000 R:dr. 

Värdet af den direkta utförseln till Italien var för år 1869 upptaget till 935,000 R:dr och beräknas 
för år 1870 till 549,000 R:dr. Den på 10 Svenska fartyg belöpande andel i exporten sistnämnda år utgör 
208,000 R:dr. För öfrigt utfördes med 12 Norska fartyg för 279,000 R:dr samt ined 1 Danskt, 1 Mecklen-
burgskt, 1 Nederländskt och 1 Franskt fartyg för 62,000 R:dr. 

Från Italien infördes: 
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Derjemte utfördes år 1870, bland annat, 600 Centner smältstycken och 817 Kubikfot bräd- och 
plankstump. 

Svenske och Norske Consuln i Genua har uppgifvit, att å platsen betaltes för grofva s. k. Östersjö-
bjelkar 65 och för spärrar 50 Francs pr Kubikmètre samt för 3 X 9 tums maskinsågade plankor 250 à 255 
och för handsågade plankor 200 à 210 Francs pr Petersb. Standard, allt af furu. I allmänhet borde, enligt 
Consulns åsigt, för skeppning till nämnda plats väljas secunda sortering af maskinsågade plankor samt 
blandad prima och secunda af handsågade, de förre till en medellängd af 17 Engelska fot samt de sednare 
af 14 fot och deröfver. Med tjära försågs platsen under sednare år från Finland, och den årliga förbruk
ningen utgjorde nära 4,000 Tunnor; men importen 1870 uppgick till icke mera än 1,500 Tunnor. Priset å 
varan noterades till 27 à 28 Francs pr Tunna. 

Enligt uppgift af Svenske och Norske Consuln i Gagliari å ön Sardinien hade under år 1870, såsom 
i allmänhet är förhållandet, någon direkt import från Sverige till ön icke egt rum och skeppningen derifrån 
till nämnda land inskränkt sig till salt. Skörden deraf hade under året lemnat en större qvantitet än före
gående året och utmärkt god vara samt uppgått till 1,295,000 Quintaux. Priset utgjorde 9 Francs pr 1,000 
Kilogrammes för betalning i guld eller silfver samt 10 Francs vid licjvid medelst landets pappersmynt. 

Till Livorno hade, på sätt Svenske och Norske Consuln derstädes inberättat, under år 1870 af plankor 
direkte från Sverige icke införts mera än sex laddningar. De à exportorterna eller till agenter i Hamburg 
erlagda pris för dessa artiklar voro icke kända, men antogos hafva varit låga, enär marknaden från föregå
ende året var väl försedd. Förbrukningen i Livorno var ock år 1870 mycket inskränkt, och de å platsen 
betalda detaljpriser för partier af 50 à 100 Tolfter utgjorde, för handsågade furuplankor från NederCalix 42 
à 44 Lire samt för maskinsågade furuplankor 46 k 48 Lire pr 168 fot, frakt och alla omkostnader inbe
räknade. För granplankor betaltes 10 k 15 procent mindre, och afsättningen af dem var trög. Bjelkar från 
de nordliga länderna hade ock en ringa afsättning till följd af den tillförsel af bjelkar från hamnar vid 
Adriatiska hafvet, som egde rum på jernväg och h vilka sednare bjelkar ansågos vara af fördelaktigare dimen
sioner än dem, som infördes från nämnda länder. Af tjära hade förlagen under året varit temligen betyd
liga men afsättningen jemförelsevis inskränkt. Priserna voro för partier af 40 à 60 Tunnor ungefär 30 Lire 
och för mindre partier omkring 35 Lire pr Tunna. Af stångjern hade icke någon omedelbar införsel från 
Sverige nämnda år förekommit. Från Marseille utbjöds visserligen i Livorno ett parti Svenskt jern, men 
det fann icke någon afnämare. 

Svenske och Norske Consuln i Messina förmäler, att Svenskt stål och jern alltmera inginge i förbruk
ningen uti landet, men att importen af sådana varor år 1870 öfversteg behofvet. Direkte från Sverige 
blefvo under året införda 267,359 Kilogrammes jern, mot 173,460 Kilogrammes 1869, och af stål, som sist
nämnda år icke utgjorde föremål för någon omedelbar import från Sverige, 199,326 Kilogrammes. Priset å 
Svenskt jern af vanliga dimensioner utgjorde 31 Francs och å Svenskt stål 45 Francs pr 100 Kilogrammes. 
Af Svenska plankor infördes 134,577 löpande Engelska fot 3 X 9 tums, mot 42,480 fot år 1869, och priset 
å dem 1870 hade utgjort 30 Centimes pr fot. I afseende å afsättningen af Svenska trävaror vore anledning 
antaga, att densamma efter hand skulle ökas, enär prisen å de från hamnarne vid Adriatiska hafvet införda 
trävaror, hvarmed Sicilien hufvudsakligen försågs, visade sig alltmera stiga och sålunda, till förmån för de Sven
ska trävarorna, utjemna den prisskillnad, som förefunnes emellan dem och de från nämnda hamnar skeppade. 

Svenske och Norske GeneralConsuln i Florens yttrar uti sin till Collegium för år 1870 afgifna handels
berättelse, bland annat, att den för H år sedan öppnade kommunikationen genom Suezkanalen på Italienska 
skeppsbyggeriet utöfvat ett, om ock med skäl förutsedt, dock, med hänsyn till omfånget af sina resultat på 
så kort tid, nära nog oväntadt inflytande; och syntes det som om äfven uti Italien började att tillämpas 
den vid de förnämsta utländska skeppsvarfven under sednare tid mera allmänt antagna princip att med 



Sednare i Augusti månad gingo frakterna i Constantinopel betydligt ned, och der kunde nästan icke af-
slutas några spamnålsfrakter frän hamnarne vid Donaufloden, Svarta hafvet och Azowska sjön. De flesta 

62 1870. 

ångkraft förse alla nybyggda fartyg af någon betydenhet. Handeln på Ost-Indien och China hade äfven 
efter den inträdda lättnaden i kommunikationerna ej obetydligt tilltagit i liflighet, hvilken omständighet 
föranledt, att under året en direkt ångbåtsförbindelse emellan Italienska hamnarne och Bombay blifvit 
inrättad. 

Österrikiska hamnar. Ar 1869 infördes direkte från sådane hamnar varor för ett till 61,000 R:dr be-
räknadt värde, men den omedelbara importen derifrån 1870, hvilken verkställdes med 1 främmande fartyg, 
är uppskattad till endast 5,000 R:dr och bestod hufvudsakligen af 8,574 Skålpund anis, 1,262 Skålpund 
korkar, 4,075 Skålpund russin och 1,676 Skålpund lakrits. 

Till Triest utfördes år 1869 direkte från Sverige, jemte ett mindre parti bräder och plankor, 13,421 
Centner tjära, hvilken export värderades till 63,000 R:dr. Enligt uppgift af Svenske och Norske General 
Consuln å nämnda plats ankom är 1870 till hans distrikt omedelbarligen från Sverige 1 Svenskt fartyg 
med last af 1,270 Tunnor tjära och 420 kistor stål, för hvilken last, som lossades i Triest, värdet blifvit 
beräknadt till 37,000 R:dr. Detaljpriset derstädes å tjäran var 14 à 15 Floriner pr Tunna. För Svenskt 
stål betaltes 143 Floriner pr 1,000 Skålpund. I saknad af spanmål att exportera voro frakterna under år 
1870 mycket låga. Vid utbrottet af kriget emellan Frankrike och Tyskland betaltes väl något högre 
frakter för neutrala fartyg, men denna stegring varade endast en kort tid i följd synnerligast deraf, att ut
förseln af stäfver till Frankrike upphörde. Segelfartyg utträngdes dessutom alltmera af ångfartyg. 

Grekland. Ar 1870 har, likasom under föregående år, icke någon omedelbar handelsförbindelse emel
lan Sverige och Grekland egt rum och, enligt hvad Svenske och Norske GeneralOonsuln i Athén anmält, 
har icke heller något Svenskt fartyg under året besökt hans distrikt. 

Turkiet. Under hvartdera året 1868 och 1869 infördes till Sverige direkte från Turkiet tre laddningar 
råg, hvilken import för det förra året uppskattades till 318,000 R:dr och för det sednare året beräknades 

o 

till ett värde af 217,000 R:dr. Ar 1870 har deremot, såsom i allmänhet är förhållandet, icke någon omedel
bar import från Turkiet hit till riket förekommit. 

Till Turkiet utfördes år 1869 varor för ett värde af 287,000 R:clr, och hafva till samma land under 
1870 med 1 Svenskt, 4 Norska, 1 Finskt och 1 Nederländskt fartyg skeppats 23,170 Centner stångjern, 
22,563 Centner platt- och bandjern samt 1,650 Kubikfot bräder och plankor, hvilken export blifvit upp
skattad till 191,000 R:dr. 

Den af Svenske och Norske Consulat-Sekreteraren i Constantinopel afgifna årsberättelse för 1870 inne
håller, bland annat, följande: 

Frakterna noterades uti Constantinopel 
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till Constantinopel ankomna obefraktade fartyg afgingo derföre till nämnda hamnar att söka frakt och er-
höllo omkring 50 sh. pr Ton talg från Taganrog och 40 sh. likaledes pr Ton talg från Odessa till Eng
land. Kolfrakterna från NewCastle till Constantinopel varierade under aret emellan 15 à 17 £ pr Keel. 

Vid en jemförelse emellan de Svenska och Norska fartygens sjöfart på ifrågavarande farvatten, visade 
sig, att det vore hufvudsakligen de sednare fartygen, som deltogo i denna fart, och att antalet af de till 
Constantinopel ankommande Svenska fartyg vore obetydligt. Anledningen härtill vore väl icke att söka 
endast deri, att den Svenska handelsflottan vore mindre talrik än den Norska, utan torde ock till en del 
ligga i den omständighet, att Svenska rederierna i allmänhet icke egde kännedom om dervarande frakt
förhållanden. Det kunde nemligen eljest svårligen förklaras hvarföre dessa rederier skulle underlåta att 
använda sina fartyg i omförmälda, jemnt fördelaktiga fraktfart, som icke oväsendtligt bidragit att utveckla 
flere af de största Norska sjöstädernas handelsflotta och särskildt Stavangers och Bergens, hvilka städer 
under en följd af år oafbrutet haft största delen af sina fartyg använda i samma fart. 

Den vigtigaste importartikel från de Förenade Rikena till Turkiet vore jern. För endast få år till
baka var det blott Smyrna, till hvilken en regelbunden årlig införsel från Sverige af en eller två ladd
ningar jern egde rum; men sednare sträckte sig importen äfVen till Beirut, som fortfarande årligen 
mottoge några laddningar, och under de sednaste åren vore importen ock utsträckt till Constantinopel. 
Under loppet af 1870 ankommo dit från Stockholm tre laddningar jern af tillsammans omkring 1,100 Tons. 
Dessutom anlände en icke obetydlig qvantitet Svenskt jern, som skeppats öfver England med Engelska 
ångfartyg. Man började numera uti Turkiet inse, att det vore fördelaktigare att köpa det goda Svenska 
jernet, om ock till temligen högt pris, än det billigare men mindre goda Engelska jernet; och det vore att 
antaga, det förbrukningen i landet af Svenskt jeni skulle betydligen ökas. Sålunda hade det sednare 
jernet under loppet af några få år nästan helt och hållet utträngt det Österrikiska jernet, som infördes i 
form af tjock jerntråd och användes till förfärdigande af hästskosöm. De till Constantinopel år 1870 an
komna jernladdningar bestodo hufvudsakligen af stänger i bundtar, hvardera af 10 k 12 stänger af om
kring 4 à 6 fots längd, i k 1 tums bredd och | à \ tums tjocklek. Priset utgjorde omkring 96 à 106 
Piaster pr Quintal. Det för vanligt Svenskt stångjern af 4 à 16 fots längd, | tums tjocklek och 3 | tums 
bredd i Constantinopel gällande pris utgjorde omkring 85 à 95 Piaster pr Quintal. Jernhandeln derstädes var 
nästan uteslutande i händerna på två à tre Grekiska och Armenianska handelshus, som för egen räkning 
läto varorna inkomma. Det skulle således knappt vara lönande att till Constantinopel sända jern i konsig-
nation, enär, då fråga vore om att afsätta större partier och köparnes antal befunnes inskränkt, det lätt 
kunde blifva en nödvändighet att sälja åt dervarande två à tre jernhandlande och till pris, som af dem 
föreskrefvos. En artikel, som i stora qvantiteter infördes till Constantinopel och hvilken säkerligen för-
tjente de Svenska fabriksidkarnes uppmärksamhet, vore de s. k. "Pointes de Paris", ett slags runda jern-
spikar, som nästan helt och hållet utträngt förbrukningen af de förut allmänna spikarne. Årliga införseln 
af denna vara antogs utgöra mera än 50,000 Tunnor, som hvardera innehölle omkring 50 Kilogrammes, och 
skedde hufvudsakligen från Frankrike. Priset pr Tunna uppgick till omkring 100 à 110 Piaster. 

Enligt hvad Svenske och Norske Consuln i Smyrna anmält, hade icke något Svenskt fartyg under är 
1870 besökt hans distrikt, men till Beirut hade under året ankommit och der lossats två med Norska 
fartyg från Stockholm skeppade laddningar jern, om hvilkas qvantitet och värde någon uppgift likväl icke 
blifvit meddelad. 

Egypten. Exporten till detta land år 1869 var beräknad till ett värde af 173,000 E:dr. För år 1870 
är den omedelbara utförseln till Egypten uppskattad till 119,000 R:dr. Tullverkets sammandrag utvisa, att 
under det sistnämnda året 2 Svenska, 5 Norska och 2 Preussiska fartyg från Sverige utklarerat med destina
tion till Egypten, samt dervid innehaft last af 257,807 Kubikfot bräder och plankor, 11,257 Kubikfot bjelkar 
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och spärrar, 1,403 Kubikfot bräd- och plankstump samt 24 årträn ; men, enligt den frän Svenska och Norska 
GeneralConsulatet i Alexandrin till Collegium inkomna handelsberättelse för 1870, hade under samma år till 
hans distrikt anländt 4 Svenska, 6 Norska och 3 Preussiska fartyg, hvilka samtliga från Sverige medfört 
last af trävaror. 

Af sagda berättelse inhemtas för öfrigt, utom annat, följande: 
De till distriktet under året ankomna, dels för Svensk och dels för främmande räkning befraktade 

Svenska fartyg hade, såsom i allmänhet var förhållandet, icke medfört annan last än trävaror och stenkol 
samt afgått med last af bomullsfrö och födoämnen, så framt icke befälhafvarne, till följd af för låga fraktanbud, 
föredragit att låta fartygen afgå i barlast. Utförseln af Egyptens väsendtligaste exportartikel bomull verkställdes 
deremot, på sätt redan i fiere år skett, uteslutande med ångfartyg, likasom äfven de artiklar, hvilka ännu till en 
del utfördes med segelfartyg, i betydlig mån öfvergått till ångfartyg, isynnerhet vid skeppning till de orter, 
med hvilka regelbundna ångbåtsförbindelser underhöllos, såsom Liverpool och till en del London. I farten 
på den förstnämnda hamnen var täflan emellan ångfartygen så stor, att deras frakter från Alexandria ofta 
stodo lägre än som för segelfartyg var möjligt att antaga, när nemligen för de förra vore fråga om att 
komplettera sina laddningar. Följden häraf hade ock blifvit, att numera nästan icke någon sjöfart med 
segelfartyg från Alexandria till Liverpool egde rum. För bönor och dylikt stodo frakterna med ångfartyg 
till Liverpool så lågt som 2 sh. 6 d. pr Quarter, och för bomullsfrö till samma plats med sådan lägenhet 
utgjorde frakten 22 sh. 6 d. pr Ton, under det att för nämnda artiklar med segelfartyg i frakt betaltes 
till andra delar af England respektive 4 sh. à 4 sh. 6 d. och 23 k 25 sh. samt med ångfartyg till London 
erlades 4 sh. 9 d. à 5 sh. och 29 à 30 sh. Bland utförselsartiklar, som under sednare året blifvit af större 
betydenhet, var att märka socker, som dock skeppades nästan uteslutande med ångfartyg, samt ben, som 
uppgräfdes från stora högar eller s. k. benberg, hvilka tillkommit från äldre tider. Befraktningen af denna 
sednare artikel sysselsatte både ångfartyg och segelfartyg, af hvilka de sistnämnda erhölle omkring 22 sh. 
pr Ton "till England. Äfven införseln af till och med voluminösa varor, såsom stenkol och trälast, hade 
numera till en betydlig del öfvergått till ångfartygen, enär, vid de tillfällen då tillgången å fördelaktiga 
utfrakter vore jemförelsevis inskränkt, det befunnes vara titräkning att i sådane fartyg medtaga stenkol från 
England samt trävaror från Triest och Venedig. Emellertid hade antalet af ångfartyg i Alexandria under de 
sednare åren i förhållande till segelfartygen icke betydligt ökats samt sålunda t. ex. sedan år 1867 stigit 
endast från något mindre än en fjerdedel af hela fartygsantalet till omkring en tredjedel deraf år 1869; 
och hufvudsakligaste anledningen härtill var utan tvifvel den, att under sednare tid det blifvit alltmera 
brukligt att låta bomullen före inlastningen undergå en pressning medelst ångkraft, hvarigenom varans 
volum betydligen minskades och således skeppsrum besparades. 

Svenska fartyg ankommo år 1870 
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Svenska fartyg afgingo år 1870 

Algeriet. Värdet af de dit omedelbarligen från Sverige ar 1869 utförda varor beräknades till 820,O0U 
R:dr, och exporten till Algeriet ar 1870 är uppskattad till 787,000 R:dr. Hnraf belöpa på Svenska fartyg 
359,000 R:dr, på 21 Norska 350,000 R:dr, på 1 Algieriskt fartyg 51,000 R:dr samt pä 1 Preussiskt och 1 
Mecklenburgskt fartyg 27,000 R:dr. 

Till Algeriet utfördes: 
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Trävaror: 

o 

Ar 1870 utfördes derjemte 20 Centner beck, 21 Centner tjära, 2,220 Kubikfot bräd- och plank
stump m. m. 

Svenska fartyg ankommo till Algeriet 
från Sverige: från Utrikes ort: 

och afgingo från Algeriet 
till Sverige: till Utrikes ort: 

Priserne å Svenska trävaror i Alger hade under 1870 utgjort, för 3x9 tums secunda furuplankor, 
eller den å platsen mest afsättliga sort, 42 à 44 Francs pr Tolft reducerad till 14 fots längd, för bräder i 
förhållande derefter, samt för bjelkar 48 à 51 och för spärrar 42 à 43 Francs pr Stère. A de sistnämnda 
vore dock numera föga efterfrågan. Det under året i Europa utbrutna kriget hade gjort trävarumarknaden 
ovanligt tryckt; och då, under det att ett icke obetydligt upplag af sådana varor förefanns, 8 à 10 fartyg 
nästan samtidigt ankommo med trälaster, af hvilka 6 à 7 voro osålda, måste största delen uppläggas. 

Tunis. Af Svenske och Norske Consuln i Tunis är anmäldt, att under år 1870 till denna hamn an
kommit 1 Svenskt fartyg om 128 Nyläster från Hernösand med last af 11,572 plankor samt 2 Norska 
fartyg från Neder Kalix med last af 19,765 plankor, hvilka laddningar blifvit värderade till 39,000 R:dr. 
Consuln anmärker, att handels- och sjöfartsrörelsen på Tunis under året otvifvelaktigt skulle hafva varit 
lifligare om icke de politiska tilldragelserna i Europa för de å platsen inrättade främmande handelshus haft 
ett menligt inflytande. 

Nord-Amerika och West-Indien. 

Förenta Staterna. Den omedelbara importen derifrân var för år 1869 uppskattad till endast 558,000 
R:dr och beräknas för år 1870 till 1,094,000 R:dr. Under sistnämnda år har, likasom under det nästföre
gående, icke någon direkt införsel af bomull från omförmälda Stater egt rum, och hufvudsakliga före
målet för importen utgjort mineralolja, hvaraf år 1870 en betydligt ökad qvantitet inkommit i oberedt 
tillstånd. Importen samma år, i hvilken 2 Svenska fartyg deltogo för 200,000 R:dr, verkställdes för öfrigt 
med 6 Norska för 535,000 R:dr samt med 1 Finskt, 1 Engelskt och 2 Canadensiska fartyg för 
359,000 R:dr. 

Den omedelbara exporten till Förenta Staterna år 1870 är uppskattad till 4,863,000 R:dr, mot 
3,850,000 R:dr år 1869, och har, såsom vanligt, hufvudsakligen omfattat artikeln stångjern; men den deraf 
sistlidet år utförda qvantitet öfverstiger med 143,739 Centner utförseln af samma artikel nästföregående 
året och är den betydligaste, som under något år efter 1839 till nämnda Stater skeppats direkte från 



Svenska fartyg afgingo från Förenta Staterna (utom Californien): 

Svenska fartyg ankommo till Förenta Staterna (utom Californien) 

Derjemte blefvo år 1870 utförda 335 Centner stål samt redskap och maskinerier för 9,165 R:dr. 

Till Förenta Staterna utfördes: 

Från Förenta Staterna infördes: 
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Sverige. Af nedan intagna utdrag af Svenske och Norske Consulns i NewYork för året afgifna handels-
berättelse synes emellertid, som om tillgången derstädes å Svenskt jern varit större an som med en fördel
aktig afsättning af artikeln varit förenlig. Utaf de 5 Svenska fartyg, hvilka under år 1870 med last från 
Sverige ankommo till Förenta Staterna, lossade 2 om 160 Nyläster i NewYork, 2 om 213 Nyläster i Boston 
samt 1 om 55 Nyläster i Savannah, och de med dessa fartyg förda laddningar äro beräknade till ett värde 
af 434,000 R:dr. För öfrigt belöpa på 11 Norska fartyg 805,000 R:dr, på 19 af de Förenta Staternas far
tyg 2,461,000 R:dr samt på 1 Preussiskt, 2 Engelska och 11 Canadensiska fartyg 1,163,000 R;dr. 
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Svenske och Norske Consuln i New York anmäler i sin årsberättelse för 1870, att han för samma år, 
i likhet med hvad förhållandet under föregående år varit, funne sig urståndsatt att meddela uppgift å 
den qvantitet Svenskt och Norskt jern, som till distriktet införts, men att tillförseln af sådant jern under det 
nämnda året kunde anses hafva varit fullt lika stor som under föregående år, om icke större. Tillgången 
i marknaden å Svenskt och Norskt jern hade nemligen under hela året visat sig betydlig, och denna om
ständighet torde möjligen kunna anses såsom anledningen till de lägre pris, hvartill omsättningen å dylikt 
jern i allmänhet verkställdes, Särdeles brukbart Svenskt jern af välkända stämplar såldes till 82| à 87è 
Dollars. Jern af bättre och finaste qvalitet såldes med ringa omsättning till 90 à 95 Dollars. De mest 
allmänna jernsorterna, hvari största omsättningen skedde, utbjödos i betydliga qvantiteter till 80 à 8 H 
Dollars, och för ståljern betaltes icke mera än 79 Dollars, allt i guld och pr Ton beräknadt. Bristen å 
Svenskt smidt jern uti assorterade dimensioner gjorde sig hvarje år alltmera känbar. Af denna artikel 
ankommo numera endast smärre poster, men efterfrågan å densamma vore fortfarande betydlig. Uti 
fraktmarknaden hade i början af 1870 visat sig en större liflighet, hvilken under årets lopp och synner
ligen efter utbrottet af det Europeiska kriget något ökades, om ock frakterna ej alltid motsvarade 
förväntan. 

Enligt uppgift af Svenske och Norske Vice Consuln i Boston eller den ort i Förenta Staterna, der 
hufvudsakliga införseln af Svenskt och Norskt jern eger rum, hade under 1870 till platsen införts 19,411 Tons 
sådant jern för ett sammanlagdt värde af 1,006,788 Dollars eller en något mindre qvantitet än den år 1869 
införda. Denna minskning hade haft sin grund deri, att vid början af år 1870 en större behållning från 
föregående året förefunnits. Deremot hade behållningen vid slutet af 1870 varit mindre än under många 
år tillbaka. Äfven bemälde Vice Consul fäster uppmärksamhet å den alltjemnt fortfarande efterfrågan å 
smidt assorteradt jern, som funne god afsättning till ett pris af 80 à 81 Dollars pr Ton. 

Följande tabell utvisar förhållandet med Svenska skeppsfarten till och från San Fransisco nedan-

nämnda år. 

Canada. Nedanstående tabell utvisar Svenska skeppsfarten på Quebec's Consulsdistrikt efterföljande år: 

Svenska fartyg ankommo till distriktet 

från Sverige: från Utrikes ort: 

afgingo från distriktet 
till Utrikes ort: 



Svenska fartyg afgingo från 

Havana 
till Sverige: till Utrikes ort: 

Kingston 
till Utrikes ort: 

Port au Prince 
till Utrikes ort: 

S:t Thomas 
till Utrikes ort: 

Svenska fartyg ankommo till 

Havana 
från Utrikes ort: 

Kingston (Jamaica) Portau Prince(Hayti) S:t Thomas 
från Utrikes ort: från Utrikes ort: från Sverige: från Utrikes ort: 

Direkte från West-Indien inkom: 
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Consuln i Québec uppgifver, att trävarufrakterna under loppet af sommaren 1870 varit lika fördel
aktiga som under nästföregående året. Sålunda betaltes till en början 80 sh. pr Standard plankor och 30 
sh. pr Load timmer till London. I Juni gingo frakterna dock ned till 77 sh. 6 d. à 75 sh. pr Standard 
med ett ytterligare fall af 2 sh. 6 d. något efter midsommaren, och först i medlet af Augusti visade sig åter 
någon stegring. Sedermera stodo frakterna högst i September och noterades då till 32 sh. 6 d. för timmer 
samt 80 sh. för plankor allt till London. Dessa höga belopp bibehöllo sig likväl icke länge, och sednaste 
frakterna under året till London kunde noteras till 26 sh. pr Load timmer och 70 sh. pr Standard plankor. 
Spanmålsfrakterna i Montreal hade varit vexlande och på det hela taget mindre goda. De första no
teringarne voro 5 sh. 6 d. pr Quarter hvete till London. I augusti manad uppnåddes 8 sh. pr Quarter, 
men derefter föllo frakterna ånyo och vid slutet af September kunde knappt 5 sh. erhållas. På senhösten 
voro förrättningarne så inskränkta, att icke några andra skeppningar än de, som verkställdes med ångfartyg, 
egde rum. 

West-Indien. Den direkta införseln derifrån år 1869 beräknades till ett värde af 2,777,000 R:dr. För 
år 1870 är importen från West-Indien uppskattad till 2,353,000 R:dr, och har samma import, jemte det 
deri ingått några mindre qvantiteter kaffe, cigarrer, likör m. m., för öfrigt, såsom vanligt, hufvudsakligen 
bestått af råsocker. Uti införseln 1870 deltogo 2 Svenska fartyg för ett, till 496,000 R:dr beräknadt vilrde. 
Den på 2 Norska fartyg belöpande andel i sagda import utgjorde deremot 1,626,000 R:dr; h varförutan med 
1 Mecklenburgskt, 1 Engelskt och 2 NordAmerikanska fartyg infördes för 231,000 R:dr. 

Ar 1869 utfördes direkte från Sverige till en af de West-Indiska öarne en laddning af diverse 
trävaror till ett värde af 13,000 R:dr; men år 1870 har icke någon omedelbar export till West-Indien 
från riket egt rum. 
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Havana Kingston Port au Prince S:t Thomas 
till Sverige: till Utrikes ort: till Utrikes ort: till Utrikes ort: till Utrikes ort: 

Af den från Svenske och Norske Consuln i Barbados inkomna skeppslista för 1870 visar sig, att 1 
Svenskt fartyg om 148 Nyläster i barlast anländt till ön och derifrån likaledes i barlast afgått; men att 
någon fraktfart på denna ö med Svenskt fartyg icke under året egt rum. 

Till Bermudas öarne ankom år 1870 ett Svenskt fartyg om 163 Nyläster med last af socker, hvilket 
fartyg vid afgången derifrån förolyckades. 

Af Svenske och Norske Consuln i Belize uti Britiska Honduras är anmäldt, att icke något Svenskt 
fartyg under år 1870 besökt hans distrikt, 

Södra Amerika. 

Från Brasilien inkommo: 

Af de från Brasilien införda varor upplades på nederlag: 



Ankomna fartyg 

Svenska fartyg ankommo till och afgingo från nedannämnda Consulsdistrikt i Brasilien är 1870: 

och afgingo derifrån 

Svenska fartyg ankommo till Brasilien 

Derjemte utfördes år 1870, bland annat, 50,800 Skålpund tändstickor. 

Till Brasilien utfördes: 
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Afgångna fartyg 

Uti den af Svenske och Norske Consuln i JJahia till Collegium afgifna årsberättelse för 1870 yttras, 
bland annat, att i April manad, med anledning af det då inträdda slut a kriget med Paraguay, en märkbart 
gynsammare förändring i alla handelsförrättningar visat sig och att i Maj månad kursen på England, hvil-
ken under år 1869 noterades till 18 à 20 d. pr Milreis, uppgått till 25 d.; men att, sedan kriget i Europa 
tillintetgjort de stora förhoppningarne om en större lifaktighet i affärerna, samt förbindelserna med Frank
rike och Tyskland till större delen upphört, kursen i September åter fallit till 18 à 19 d., hvarefter den, 
under vexlande noteringar, i December ånyo stigit till 23 à 24 d. Sockerpriserna noterades i förhållande 
till penningkurserna, och betaltes sålunda i Januari månad, med en kurs af 20 ..d., för hvitt socker 
4 $ 500 samt för brunt 3 S 500, men i December, med en kurs af 24 d., för hvitt socker 3 S 200 och för brunt 
2 $ 200. Fraktmarknaden var utan liflighet, och frakterna varierade emellan 25 och 40 sh. pr Ton för neu
trala fartyg. En stor mängd Tyska fartyg kunde efter krigets utbrott icke erhålla något fraktanbud. Nå
gon direkt import från eller export till Sverige hade icke under år 1870 förekommit; men några mindre 
partier Svenskt jern och Svenska plankor, som införts från Hamburg, hade i början af året realiserats till 
10 $ 500 pr Quintal jern och 32 $ 000 pr Tolft plankor. 

Af den från Svenske och Norske GeneralConsuln i Rio de Janeiro till Collegium inkomna årsberättelse 
för 1870 inhemtas hufvudsakligen följande: 

Under de sju första månaderna af året voro frakterna utomordentligt låga och utgjorde mellan 25 
och 30 sh. till Kanalen samt 20 och 25 sh. till NewYork. Den 2 Augusti ankom emellertid underrättelsen 
om det mellan Frankrike och Tyskland utbrutna kriget, hvilken föranledde upphäfvandet af alla med Tyska 
fartyg afslutna certepartier, och erhöllo de i dessas ställe befraktade neutrala fartygen genast 40 sh. till 
NewYork och 45 sh. till Kanalen. Sedermera utgjorde frakterna för neutrala fartyg mellan 42 sh. 6 d. och 
60 sh. till Kanalen, allt efter fartygens klass och drägtighet samt de mer eller mindre krigiska underrättel
serna från Europa. Jemförelsevis få Svenska och Norska fartyg drogo fördel af de gynnsamma fraktkon
junkturerna, hvilket förhållande väl till en del torde hafva haft sin grund i fruktan för gula feberns åter-
utbrytande. Före krigsutbrottet utgjorde frakterna från Ostersjöhamnar till Rio de Janeiro mellan 4 och 5 
£ pr Standard samt 20 och 22 sh. pr Ton för jern. Sednare befraktade fartyg erhöllo i allmänhet 6 £ 
pr Standard. 

Totalimporten af bräder och plankor uppgick till 22,903 Tolfter af diverse dimensioner. 

Deraf infördes från Sverige: 

Under år 1869 uppgick den Svenska plankimporten till 13,581 reducerade Tolfter, mot 9,798 år 1868 

och 13,973 år 1867. 
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Lägsta och högsta noteringarne för gran- och furuplankor voro pr Tolft 3 X 9 tums 14 fots, 
år 1870: 29 $ 000 och 36 $ 000. 
» 1869: 301000 » 45 $ 000. 
» 1868: 29 $000 » 44 $000. 
» 1867: 26 $500 » 35 $ 000. 

De lägsta och högsta noteringarne år 1870 för "lumber" voro 105 och 115 Eeis pr löpande fot, mot 
.95 och 117 Reis år 1869 samt 95 och 105 Reis år 1868. De starkt kådhaltiga furuplankorna från Nord-
Amerikas sydstater (Pitch-pine) såldes till 36 $ 000 à 49 $ 000 pr reducerad Tolft. 

Hvarken af tjära eller beck förekom år 1870 någon direkt import från Sverige Af norsk tjära om
sattes 58 Tunnor till omkring 18 $ 000 pr Tunna. Totalimporten under året uppgick till 1,772 Tunnor. 
De lägsta och högsta noteringarne voro 18 $ 000 och 18 $ 500, mot 16 $ 000 och 18 $ 000 under nästföregående året. 

Jernimporten var år 1870 betydligt mindre än under de närmast föregående åren och utgjorde endast 
3,470 Tons och 8,755 stänger, mot 8,507 Tons och 41,941 stänger under år 1869. Från Sverige importe
rades med 4 Svenska fartyg 8,067 Centner samt med 2 Norska och 1 Danskt fartyg 7,045 Centner, eller 
tillsammans 15,113 Centner. Svenskt jern omsattes till 8 $ 000 à 9 I000 pr Quintal om 138,21 Svenska 
Skålpund. 

En Svensk vara, som borde vara föremål för större direkt import och i Brasilien kunde finna för
månlig afsättning, vore säkerhetständstickor, hvaraf under året tvänne partier om tillsammans 5,880 gross 
från Kalmar importerats. Det första partiet om 2,480 gross omsattes till 3 $ 100 eller omkring 5 sh. 8 d. pr 
gross och det sednare till nära samma pris. En i Rio bosatt och ansedd Tysk köpman hade meddelat, att 
han under år 1870 omsatt Svenska säkerhetständstickor för ett belopp af ej mindre än omkring 5,000 £. Dessa 
stickor hade importerats öfver Hamburg, men större delen var af Jönköpings tillverkning, hvilken, enligt 
uppgift, ej kunde i Hamburg eftergöras. 

Redaktionen af Rios förnämsta Tidning hade via Liverpool erhållit ett parti af 26J balar Svenskt 
'tryckpapper af Rosendahls aktiebolags tillverkning, vägande tillsammans 15,900 Kilogrammes netto, hvilket 
papper ansågs vara af god beskaffenhet. Fakturapriset för nämnda papper, levereradt i Liverpool, hade 
uppgifvits vara omkring 600 £. 

Af kaffeskörden för året 1870—1871 voro den 1 Januari omkring 1,200,000 balar utskeppade, och beräk
nades behållningen i Rio och i det inre af landet till omkring 1,300,000 balar. Den stegring i vexelkursen 
af öfver 20 %, som egde rum omedelbart efter slutet af kriget mot Paraguay, förorsakade ett prisfall af 1$ 000 
till 2 $ 000 pr Arroba och gaf anledning till åtskilliga bankrutter bland Rios kaffehandlare. Prisen för "good 
first" voro i början af året 7 $ 200 à 7 $ 800 pr Arroba, som, efter kurs af 20 d., motsvararde 51 sh. 9 d. à 
53 sh. pr Cwt, fritt ombord, inberäknadt frakt till Kanalen för ordres. I Februari gingo noteringarne upp 
till 7 $ 500 à 7 $ 700 eller 53 sh. 9 d. à 54 sh. 11 d. pr Cwt fritt ombord. Paraguayska krigets slut för
orsakade för omkring fem veckor ett fullkomligt uppehåll i alla kaffetransaktioner. I slutet af April om
sattes kaffe ånyo till 6 $ 200 à 61400 för »good first», hvilka pris efter kurs af 24 d. motsvarade 53 sh. 11 
d. à 55 sh. 5 d. pr Cwt fritt ombord. Under den följande perioden egde ingen förändring rum i noterin
garne i Brasilianskt mynt, oaktadt vexelkursen var i fortfarande fallande. I början af Juli hade kursen 
nedgått till 22 d., och kostade »good first» fritt ombord följaktligen 54 sh. 4 d. à 51 sh. 8 d. pr Arroba. 
En plötslig stegring i kursen till 23f à 23f d. tvang vid denna tid kaffehandlarne att moderera prisen till 
5 $ 800 och 6 $ 000 för »good first», motsvarande 49 sh. 6 d. à 51 sh. Vid ankomsten af underrättelsen om 
det mellan Frankrike och Tyskland utbrutna kriget omsattes «good first» för en kort tid till pris, motsva
rande 45 à 46 sh. pr Cwt fritt ombord. Med anledning af de invecklade politiska förhållandena effektue
rades likväl blott få skeppningar till dessa låga pris. 

Commerce Cottegii Berättelse om utrikes handeln ar 1870. J-" 
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Vexelkursen var under 1870 underkastad plötsliga fluktuationer. Från årets början till den 17 Mars 
noterades omkring 19| à 20 d. pr Milreis. Men sedan under nämnda dag underrättelse ankommit om att 
kriget mot Paraguay blifvit lyckligen bragt till slut, steg kursen plötsligen ända till 24 à 24 1/8 d., till hvilka 
noteringar högst betydliga belopp remitterades. I Maj och Juni föll kursen ånyo med 2 d., men i Juli visade sig 
benägenhet till stegring, så att vid månadens slut 23 à 23 1/2 d. noterades. Den i början af Augusti ankomna 
underrättelsen om krigsutbrottet i Europa förorsakade emellertid en panisk förskräckelse i marknaden och 
nedtryckte kursen med omkring 3 d. Förtroendet återvände dock småningom, och noterades vid årets slut 
ånyo 23 | à 24J d. pr Milreis. 

Diskonton var i bankerna under hela året 9 % och i marknaden 5 à 10 %. 

La Platå länderna. Den direkta importen från La Platå länderna uppskattades för år 1868 till 693,000 
R:dr och hade år 1869 stigit, till ett belopp af 1,145,000 R:dr. För år 1870 är värdet af importen från 
dessa länder beräknadt till icke mera än 525,000 R:dr; och infördes med 1 Svenskt fartyg för 320,000 
R:dr samt med 1 Norskt för 205,000 R:dr. De sistnämnda år införda varor utgjorde hufvudsakligen 137,100 
Skålpund ull, 5,868 Centner oberedda hudar, 7,060 Centner talg och 14,400 Skålpund horn. 

Värdet af den direkta exporten till La Platå länderna beräknades för år 1868 till 83,000 R:dr och 
för år 1869 till 65,000 R:dr. De år 1870 med 2 Svenska fartyg till nämnda länder utförda varor, i afse-
ende hvarå närmare redogöres i nedan intagna utdrag af den utaf GeneralConsuln i Buenos Ayres afgifna 
årsberättelse, äro uppskattade till 51,000 R:dr. 

Till Valparaiso, dit någon omedelbar export från riket icke egt rum sedan år 1860, då till nämnda 
hamn utfördes en last trävaror, ankom år 1870 från Sverige 1 Svenskt fartyg om 153 Nyläster med last 
likaledes af trävaror, hvilken last blifvit värderad till 44,000 R:dr. 

Svenska fartyg anhommo med last till 

Svenska fartyg afgingo med last från 

Den af Svenske och Norske GeneralConsuln i Buenos-Ayres till Collegium afgifna årsberättelse för 

1870 innehåller, bland annat, följande: 
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Prisen å de vigtigaste af landets exportartiklar varierade under loppet af året sålunda: 

Exporten till de Förenade Rikena hade 1870 varit mindre än under närmast föregående år och, hvad 
Sverige beträffade, utgjorts af, 

Sistnämnda års utförsel verkställdes uteslutande under första hälften af aret med 1 Svenskt och 1 
Norskt fartyg samt till en del öfver Antwerpen. Importen från Sverige 1870 bestod af 438,500 Superficial 
fot eller 221i Petersb. Standard trävaror samt 25 fot tjära. I jemförelse med den högst betydliga import 
af trävaror, som egde rum från Norra Amerika, var skeppningen af sådana varor från de Förenade Eikena 
mycket underordnad. Ar 1870 ankommo nemligen till Buenos Ayres från Förenta Staterna och Canada 46 
millioner fot eller 23,000 Petersb. Standard, mot 35 millioner fot 1869 och 27 millioner fot 1868. Icke 
heller vid sammanställning med importen från de Förenade Rikena 1869, hvilken uppgick till 628 Petersb. 
Standard, visade importen från dessa Riken år 1870 någon utveckling. Anledningen härtill torde böra sökas 
dels i de låga pris, hvartill trävaror under årets lopp i allmänhet stodo till följd af den stora importen 
från Norra Amerika, dels i det på marknaden i La Platå länderna fortfarande ringa förtroendet till Svenska 
och Norska trävaror. Visserligen skeppades till en del virke af god qvalitet, men mycket hade varit 
medelmåttigt och föga egnadt att undanrödja de fördomar, som mot trävaror från de Förenade Rikena gjort 
sig gällande. Hvad de sednaste sändningarne beträffade, hade isynnerhet klagats öfver den mängd qvistar, 
som i allmänhet visade sig å varan. Det syntes dock för de Svenske och Norske trävaruexportörerne böra 
vara af intresse att öppna sig en marknad i ett land, der förbrukningen af sådana varor är betydlig och 
jemnt stigande; men detta mål kunde icke uppnås med mindre än att från desse exportörers sida gjordes 
allt för att tillfredsställa de förbrukandes fordringar, och som i främsta rummet afsåge god vara samt pas
sande dimensioner. Af de från Sverige år 1870 införda travai'or betaltes en från Stockholm ankommen 
laddning af 150,000 fot ohyflade bräder och plankor samt 30,000 fot hyfiade bräder med 34 % och en från 
Hernösand ankommen laddning af 258,500 fot ohyflade bräder och plankor med 28 $ pr 1,000 fot, allt 
ombord. För Amerikanskt trä hade priserna under året utgjort: 
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Dessa pris hade, till följd deraf att tillförseln blef större än efterfrågan, varit lägre än de under före
gående år gällande. Oroligheterna i Banda Oriental hade föranledt att nästan all förbrukning derstädes 
upphört, och laddningar, som voro bestämda till Montevideo, måste säljas i Buenos Ayres. Importen af 
hyflade bräder hade icke varit betydlig. Denna artikel vore ock ännu temligen okänd och efterfrågan dera 
alltså icke mycket liflig; men åtskilliga omständigheter syntes antyda, att för samma artikel småningom 
kunde erhållas en vigtig marknad. Förenta Staterna hade äfven i afseende å sagda artikel under året upp-
trädt såsom medtäflare, och det syntes tvifvel underkastadt att Sverige och Norge skulle kunna leverera varan 
billigare än Förenta Staterna. 

Tjära såldes till 13£ $ pr Fot fritt från bord. 
Ett af de från Sverige ankomna fartyg medförde jemväl islårar, parksoffor, dörrlås m. m., som såldes 

till fördelaktiga pris. 
De Förenade Rikejias sjöfart på distriktet, hvilken år 1869 erhöll en så betydlig och hastig utveck

ling, hade under 1870 endast till en del bibehållit sig på samma ståndpunkt. Anledningen till den sist
nämnda år minskade sjöfarten vore närmast att söka i upphörandet af kriget med Paraguay, till följd hvaraf 
den år 1869 temligen lifliga farten med Svenska och Norska fartyg på Ascension bief alldeles afbruten. 
Totalbeloppet af bruttofrakterna för de till distriktet med last ankomna Svenska fartyg kunde beräknas till 
33,000 £ eller samma belopp, som under år 1869. Då lastdrägtigheten af de till distriktet sistnämnda år 
ankomna fartyg med 323 Nyläster öfversteg drägtigheten af de år 1870 inklarerade, hade följaktligen brutto
frakten för inkommande fartyg det sednare året varit i någon mån större än år 1869. Jemlikt nu angifna 
beräkningar å bruttofrakten, hvilka stödde sig på uppgifter af fartygsbefälhafvarne, hade år 1870 samma 
förhållande, som under föregående år egt rum, gjort sig gällande, nemligen a$t ingående frakter från Nord-
Amerikanska hamnarne ställt sig högst och dernäst frakterna från Amerikas vestkust. Frakter från Spanska 
hamnarne hade 1870 visat sig fördelaktigare än de från Franska och ännu mera från Engelska hamnar er
hållna, ehuru sistnämnda hamnar, oafsedt den alltjemnt tilltagande ångbåtsfarten, i allmänhet erbjöde 
segelfartyg ganska lönande sysselsättning i fart på La Platå länderna. Utfrakterna från La Platå hade un
der hela året stått temligen låga och undergått få förändringar. Frakterna i Januari började med följande 
belopp 

men de bibehöllo sig endast en kort tid vid dessa belopp och nedgingo under Februari till 15 sh. för balar 
till Antwerpen samt förblefvo vid dessa och. an lägre noteringar intill rätta skeppningstidens början i Oktober, 
då de åter stego till 20 sh, för balar och 30 sh. för talg till Antwerpen. I November och December må
nader inträdde ytterligare en stegring i frakterna, som då utgjorde 25 sh. för balar och 40 sh. för talg. 
Sammanlagda bruttofrakten för Svenska, från distriktet afgångna fartyg kunde uppskattas till 8,000 £. 
Af de i barlast afgångna fartygen var största delen bestämd för Amerikas vestkust, Särskildt var Montevideo 
en hamn af vigt för de fartyg, som användas i skeppning af guano från Peru, i det att årligen ett be
tydligt antal uti nämnda hamn lossade de från Europa medförda laddningar, för att derefter afgå i bar
last till Callao. 

Ecuador. Enligt hvad Svenske och Norske Consuln i Guayaquil anmält, hade hans distrikt under år 
1870 icke varit besökt af något Svenskt fartyg. 
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Syd-Afrika, Ost-Indien och öfriga Ost-Asiatiska Länder samt Australien. 
Caplandet. Någon direkt import från denna koloni till Sverige egde icke rum 1870. 
Den omedelbara exporten till Caplandet var för 1869 uppskattad till 214,000 R:dr och är för 1870 

beräknad till 256,000 R:dr. Häraf belöpa på Svenska fartyg 145,000 R:dr samt på 2 Preussiska, 1 Danskt, 
1 Bremiskt och 5 Engelska fartyg 111,000 R:dr. Enligt tullspecialen hade de sistnämnda år till Syd-Afrika 
utklarerade fartygslaster bestått hufvudsakligen af 302,114 Kubikfot bräder och plankor, 12,817 Kubikfot 
bjelkar och spärrar, 2,386 Kubikfot timmer och master, redskap för 11,435 R:dr, 263 Centner stångjern, 80 
Centner grytor, 344 Centner tjära och 2,500 Skålpund tändstickor. 

Svenska fartyg ankommo till Oapstadens distrikt och afgingo från Capstadens distrikt 
från Sverige: från Utrikes ort: till Utrikes ort: 

, — — — — — ^ — — — — — . 
med last. med lnst. med last. i barlast. 

Antal. Nyläster. Antal. Nyläster. Antal. Nyläster. Antal. Nyläster. 

År 1866 
1867 4 om 513. 2 om 234. 2 om 226. 3 om 431. 
1868 9 » 879. 1 » 218. 5 » 527. 3 » 417. 
1869 5 » 550. 2 » 168. 6 » 572. 
1870 4 » 448. 1 » 137. 4 » 360. 4 » 546. 

Af den utaf Svenske och Norske Consuln i Capstaden till Collegium afgifna årsberättelse för 1870 
inhemtas, bland annat, följande: 

Importen till kolonien af trävaror uppgick under året till 402,696 Kubikfot eller omkring 60 % mera 
än året förut, af hvilken qvantitet direkte från de Förenade Rikena ankommo omkring 100,000 Kubikfot. 

o 

Återstoden hade till större delen skeppats från England, hvarifrån plankor af de Förenade Rikenas pro
dukt kunde importeras lika billigt om icke billigare än direkte från dessa Riken. Priset på plankor hade 
under året ej undergått någon väsendtlig förändring utan bibehållit sig vid minst 4^ och högst 5 d. pr 
löpande fot 3 X 9 tums. 

En lifligare afsättning af trävaror och ett högre pris å dem hade under år 1870 förväntats i anled
ning af de tusentals menniskor, som strömmade till diamantfalten och hvilka förmodades skola derstädes åt 
sig uppföra bostäder; men då flertalet af dessa invandrare hade för afsigt att endast en kortare tid der 
qvarstadna, och då dessutom transporten dit mångdubblade priserna på trävaror, föredrogo de flesta att 
under sin korta vistelse derstädes lefva i sina tält eller vagnar, och hittills voro vid fälten, enligt sednaste 
underrättelser, endast några få byggnader uppförda. Som dock antalet af diamantsökande oupphörligen för
ökades, lede det ej något tvifvel att ordentliga bostäder komme att småningom uppstå, och då något annat 
byggnadsmaterial ej funnes att tillgå, måste naturligtvis Svenska plankor och bräder inom kort tid komma 
att röna en lifligare efterfrågan. 

Importen till kolonien af stångjern, bultjern m. m. uppgick under året till ett värde af 12,733 £, af hvilket 
jern dock ej något blifvit direkte från Sverige importeradt och endast en ringa del bandjern införts från Norge. 

Af tjära hade under året importerats direkte från Sverige 150 Tunnor, och priset dera hade oförän-
dradt varit 37 sh. 6 d. pr Tunna. 

Dessutom hade från Sverige importerats åkerbruksredskap, köksspislar och några få lådor tändstickor. 
Sistnämnda artikel såldes dock numera i England lika billigt som i Sverige, och frakten från England var 
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så betydligt mindre, att det kunde antagas att införseln af denna artikel hädanefter uteslutande komme att 
ske derifrån. 

I frakterna från kolonien hade någon märkbar förändring under årets lopp icke egt rum. För ull 
hade i medeltal betalts f à \ d. pr Skålpund med seglande fartyg och för får- och getskinn 5 £ 5 sh. à 6 
£ 6 sh. pr 1,000 st. För kopparmalm betalades, såsom förut, 2 £ 10 sh. pr Ton. 

Diamantfälten vid Vaal- och Orangefloderna bearbetades numera flitigare än någonsin, och, enligt 
sednaste uppgifter, voro derstädes öfver 10,000 personer sysselsatte med diamantvaskning, och flere dit-
strömmade oupphörligen. Ett stort antal diamanter hade under årets lopp blifvit exporteradt till England, 
och värdet af dem antogs till omkring 300,000 £, ehuru några officiela uppgifter i ämnet icke erhållits. De 
s. k. Tatinska guldfälten, norr om republiken Transvaal, bearbetades också fortfarande, men underrättel
serna derifrån voro få; dock hade på sista tiden från England blifvit utsände flera vetenskapsmän för verk
ställande af noggranna geologiska undersökningar af terrängen. Från tvänne olika håll inom kolonien hade 
rykten spridt sig att stenkol blifvit funna, och, om detta bekräftades, blefve en sådan upptäckt till lika 
stort om ej större gagn än både diamant- och guldfält, emedan kommunikationerna i det inre af kolonien, 
som för närvarande vore mycket bristfälliga och ofullständiga, då skulle betydligen underlättas och för 
bättras. 

Sä Helena. Af de Svenska fartyg, som under år 1870 anlöpt denna ö, har icke något der lossat eller 
intagit last. 

Mauritius. Under år 1870 ankommo dit 6 Svenska fartyg om 951 Nyläster, nemligen 4 från Callao 
med last af guano, 1 från Montevideo med boskap och 1 från Oardiff med stenkol. Af dessa fartyg afgingo 
under året till utrikes orter 1 om 176 Nyläster med last af socker och 3 om 492 Nyläster i barlast. 

Ost-Indien och öfriga Ost-Asiatiska länder. Den omedelbara importen från dessa länder beräknades för 
år 1861 till 2,224,000 R:dr, men hade under hvartdera af efterföljande åtta år betydligt understigit nämnda 
belopp samt år 1868 till och med icke utgjort mera än 80,000 R:dr. Jemlikt hvad Collegium i föregående 
berättelser i detta ämne anmärkt, hade den sålunda inträdda minskning i värdet af importen från ifråga
varande länder sin grund i en aftagande införsel af råsocker från Java. Ar 1869 infördes dock af denna 
vara en större qvantitet än under nästföregående året, hvarigenom ock värdet af importen något ökades 
och beräknades till 179,000 R:dr. Deremot har under år 1870 icke någon införsel af råsocker från Ost-
Indien egt rum, och värdet af hela importen, hvilken bestått af några i 1 Svenskt fartyg införda, mindre 
partier arrak och kaffe, uppgått till det ringa beloppet af 11,000 R:dr. 

Den direkta exporten till nämnda länder samt till Australien har under sednast tilländagångna tio år 
icke något år öfverstigit det belopp af 2,096,000 R:dr, hvartill den beräknades år 1867. För år 1869 var 
exporten upptagen till ett värde af 1,068,000 R:dr, och för år 1870 är den uppskattad till 1,392,000 R:dr. 
Då värdet af exporten sistberörda år således öfverstigit det för utförseln föregående året beräknade belopp, men 
af nedanstående, ur tullspecialen hemtade tabell visar sig, att de, såsom afsedda att utföras till Ost-Indien och 
Australien, angifna qvantiteter jern- och trävaror år 1870 varit betydligt mindre än under år 1869, torde 
hufvudsakliga anledningen till det för nu ifrågavarande är uppkomna högre värde, hvilket för utförseln med 
Svenska och Norska fartyg grundar sig på vederbörande Consulers uppgifter å de till deras distrikt i så
dana fartyg under året införda laddningar, kunna antagas vara, antingen att ett eller flera af de år 1869 
med destination till sagda länder utklarerade fartyg först påföljande år dit anländt, eller ock att till samma 
länder år 1870 från Sverige införts laster, som vid utklarering frän riket haft en annan bestämmelseort; 
och är i nu nämnda hänseenden att bemärka, det antalet af år 1870 från Svenska hamnar till Ost-Asiatiska 
länder och Australien utklarerade Svenska fartyg, jemlikt tullspecialen, utgjort endast 10, men att, enligt 
inkomna skeppslistor från bemälde Consuler, till samma länder under året direkte från Sverige med 



Svenska fartyg afgingo år 1.870 

från 

till 

Svenska fartyg ankommo år 1870 

År 1870 utfördes derjemte, bland annat, 709 Centner plattjern, 1,678 Centner smältstycken och 20 
Centner beck. 

Till Ost-Indien och Australien utfördes: 

Från Ost-Indien infördes: 

last ankommit 25 sådana fartyg. Af omförmälda för 1870 upptagna utförselsbelopp hafva beräknats 968,000 
R:dr för de 25 Svenska fartygen, 200,000 R:dr för 5 Norska samt 224,000 R:dr för 1 Danskt, 5 Engelska 
och 1 NordAmerikanskt fartyg. 

1870. 79 
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från 

Från Svenska och Norska Consulaten i Bombay, Colombo, Madras, Sydney och Wellington hafva upp
gifter rörande Svenska sjöfarten på dessa Consulatsdistrikt år 1870 icke kommit Collegium tillhanda. 

Svenske och Norske Consuln i Åhyab har uppgifvit, att skörden af ris i Arakan år 1870 lemnade en 
god vara, men att den för export tillgängliga qvantitet, ehuru större än år 1869, likväl var mindre än 
under föregående år och utgjorde 92,037 Tons, mot 100,199 Tons 1868 och 109,216 Tons 1867. Priset å 
artikeln var i början af Februari omkring 5 sh. à 5 sh. 3 d. Sterl. pr Cwt, fritt ombord, hvarvid det bibe
höll sig temligen fast intill slutet af Mars, då, till följd deraf att ett för stort antal fartyg inträffade och 
frakterna nedgingo, priset började hastigt stiga och uppnådde 6 sh. i slutet af April samt 6 sh. 9 d. pr 
Cwt i medlet af Maj. Men efter sistnämnda tidpunkt, då skeppningstiden i det närmaste var förgången 
och alla fartygen i hamnen intagit sina laster, föll priset inom kort till ungefär 5 sh. 6 d., hvarvid det 
förblef till medlet af Juni, då tillförseln från det inre af landet, sedan förråden blifvit uttömda, helt 
och hållet upphörde. I början af skeppningstiden förväntades att Regeringen den 1 April vid inträdet 
af ett nytt finansår skulle medgifva någon lättnad i den höga exporttullen på ris, men, till stort men för 
de risodlande provinserna i Burmah, förblef denna tull oförändrad. Af de 92,037 Tons ris, som blefvo 
exporterade, skeppades 80,337 Tons till Europa, men endast 519 Tons till Malaccasundet och China samt 
återstoden hufvudsakligen till kusten af Madras. Afsättningen på Europa hade varit föga vinstgifvande, och 
många skeppningar till höga frakter, som afslutats i Europa, hade utfallit med stor förlust. Hvad frakterna 
beträffade, så hade en stor del af dem afslutats i Europa under hösten 1869 till 3 £ 10 sh. à 3 £ 15 sh. 
pr Ton; men i de risexporterande hamnarne uppgingo frakterna i början af skeppningstiden icke till mera 
än högst 3 £ à 3 £ 5 sh. och i April samt Maj hade frakterna så fallit, att de utgjorde endast 2 £ 5 sh. 
till StorBritannien och Irland eller till kontinenten emellan Havre och Hamburg. 

Svenske och Norske Consuln i Calcutta har uppgifvit, att Svenskt stål, som i början af år 1870 å 
platsen såldes till 6 Rupees 8 Annas pr Maund, mot slutet af December afyttrades till 5 Rupees 12 Annas. 
I afseende å fraktfarten visade sig, att ångbåtar i alltmera ökadt antal till Calcutta ankommo genom Suez-
kanalen för besörjande af så väl varu- som persontrafik samt att dessa båtar snart komme att på ett in
gripande sätt täfla med de omkring Cap gående segelfartyg. Under hela året 1870 hade frakterna icke 
mycket vexlat, ehuru vid en tidpunkt ett stort antal fartyg var upptaget för skeppning af kornvaror och annat 
skrymmande gods; men utbrottet af kriget i Europa hämmade dessa skeppningar, och till följd deraf upp
kom småningom en betydlig tillökning af fartyg, hvarigenom frakterna nedtrycktes ända intill slutet af året 
eller till November och December månader, då en större fasthet i frakterna inträdde. 

Jemlikt den af Svenske och Norske Consuln i Singapore till Collegium afgifna årsberättelse för 1870, 
hade endast tre Svenska fartyg under året besökt denna hamn. Frakterna hade i början af året stått lågt 
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eller till 2 £ 2 sh. 6 d. à 2 £ pr Ton död vigt till London eller Liverpool. Under April och Maj stego 
de till 2 £ 12 sh. 6 d. à 3 £; men folio åter småningom, och i November betaltes icke mera än 1 £ 15 
sh. Mot slutet af December gingo de åter upp till 2 £ , under visad benägenhet till fortfarande stegring. Ett 
icke obetydligt antal ångfartyg hade begagnat Suezkanalen och tagit last till icke mycket högre frakter än 
de nu nämnda, med undantag i fråga om artikeln tenn, för hvilken ett högre belopp betingades. Con-
suln anmärker, att icke något Svenskt fartyg å platsen intagit last för direkt skeppning till Sverige, men 
att ett sådant försök, enligt hans åsigt, skulle röna framgång. Andra nationer började numera att im
portera direkte från platsen, och saken förtjente att af Svenske importörerne tagas i öfvervägande. Af 
Svenskt jern hade icke någon införsel under året förekommit. 

Af den från Svenske och Norske Consuln i Hongkong inkomna årsberättelse för 1870 inhemtas, bland 
annat, att platsen under året varit besökt af 8 Svenska och 16 Norska fartyg, af hvilka 3 Svenska och 14 
Norska derifrån afgått i barlast. Större delen af de i barlast afgångna fartygen hade dock i Singapore 
erhållit goda frakter dels för intagande af last i Manila med bestämmelse till Europa samt dels för att i 
Saigon lasta ris för den Japanska marknaden, och på det hela hade frakterna under året ställt sig tem-
ligen fördelaktigt. Denna omständighet borde dock tillskrifvas kriget emellan Frankrike och Preussen, 
hvilka länders fartyg förblefvo liggande i åtskilliga af Chinas hamnar, utan att finna användning. Eljest 
hade Suezkanalens öppnande numera för seglande fartyg väsendtligen afskurit möjligheten att deltaga uti 
fraktmarknaden i China, i det att ett stort antal ångfartyg i regelbunden fart ankom från London och i de 
särskilda hamnarne på Chinesiska kusten upptog alla sådana varor, som förr skeppades i segelfartyg; och nästan 
allt thé komme sannolikt hädanefter att expedieras med ångfartyg direkte till Europa. Det vore alltså att 
befara, det de förut i China för segelfartygen så gynsamma tillfällen till fraktförtjenst för framtiden blefve 
mycket inskränkta. Synnerligast komme ångfartygen att uttränga segelfartygen i transporten af de dyr
barare produkterna i China, såsom thé, silke in. m. För skeppning af kol, ris och andra billigare varu
slag kunde ännu segelfartyg blifva använda, men icke till så stort antal, som förut. 

Svenske och Norske Consuln i Batavia, till hvars distrikt under år 1870 icke mera än 5 Svenska 
fartyg ankommo, förmäler, att frakterna derstädes emellertid varit ganska fördelaktiga och att, i följd af 
de politiska tilldragelserna i Europa, Svenska och Norska fartyg varit mycket eftersökta. För öfrigt er-
bjöde kolonien vigtiga fördelar åt skeppsfarten under större delen af året, helst, hvad Java anginge, der 
ännu icke inträdt samma förhållande, som egde rum i andra kolonier, hvilkas läge i förening med beskaf
fenheten af deras produkter föranledde, att en stor del laddningar expedierades med ångfartyg genom Suez
kanalen. Då Svenskt jern till kolonien infördes indirekt öfver Holland, kunde Consuln icke med någon 
tillförlitlighet uppgifva beloppet af tillförseln utaf sådant jern, som vore den enda Svenska artikel, hvaraf 
någon lättare och mera betydande afsättning i kolonien förekom. Priset å samma artikel vexlade icke 
mycket och utgjorde 9£ à 10 Floriner pr Pecul. 

Utrikes handeln i allmänhet. 
De, enligt förut angifna grunder, beräknade värden af införseln till och utförseln från Sverige hafva 

under hvartdera af sednast förflutna tio år uppgått till följande belopp i runda tal: 

Norska fartyg Det landa fartyg, andra frim-
InfÖrseln • m e a Svenska fartyg. frun annat lanå hvariiråu inför- mundi, firrrö tandvägen. Summa. 

J än Norge. seln skett, ""'JS-

År 1861 Sv. R:mtR:dr 52,177,000. 2,130,000. 31,228,000. 20,809,000. 226,000. 106,570,000. 
1862 » 51,807,000. 2,254,000. 25,704,000. 18,250,000. 505,000. 98,520,000. 
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Enligt förestående beräkningar skulle sammanlagda värdet af Sveriges in- och utförsel, hvilken från 
ett belopp af nära 170 Millioner R:dr är 1860 ökats år 1869 till nära 262 1/2 Millioner R:dr, år 1870 hafva 
stigit till den förut icke under något år uppnådda summan af 294,188,000 R:dr. Efter afdrag af myntadt 

I dessa värdeberäkningar, hvilka afse endast den in- och utförsel, hvarom upplysning kunnat inhemtas 
af Tullverkets specialer och andra officiela handlingar, ingår således icke den varuförsel, som lagligen egt 
rum utan att vara underkastad tullangifning, på sätt förhållandet Er med en stor del af den landväga trafiken 
emellan Sverige och Norge, och icke heller den, som mot gällande tullförfattningar bedrifvits. 

Följande tabell visar huru stor andel af ofvanstående värdesummor, som belöper sig särskildt på in-
och utförseln af guld och silfver i mynt och plantsar samt särskildt på andra varor. 

Utförseln: 

Införseln : 

82 1870. 
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och oarbetadt guld och silfver har värdet af de år 1870 införda varor uppgått till nära 140 Millioner R:dr 
och med nära 74 Millioner R:dr öfverskjutit värdet af varuimporten år 1869. Det högsta belopp, hvartill 
varuinförseln förut under något år uppskattats, är omkring 1344 Millioner R:dr, som beräknades för år 1868. 
Varuexporten åter är för år 1870 upptagen till något öfver 1514 Millioner R:dr eller öfver 28 Millioner R:dr 
mera än för år 1869 och har förut icke under något år utgjort högre belopp än nära 1274,:dels Millioner 
R:dr, hvartill den ansågs uppgå 1867. Värdet af de år 1870 införda qvantiteter guld och silfver i mynt 
och plantsar öfverstiger med 733,225 R:dr värdet af de samma år från riket utförda dylika metaller i mynt 
eller plantsar. 

Ehuru, på sätt nyss är visadt, varuimporten är för år 1870 uppskattad till ett högre värde än som 
förut under något år varit beräknadt, ingår likväl i densamma artikeln spanmål för ett betydligt lägre belopp 
än under något af de öfriga efter 1866 förflutna åren. Efter beräkning af de å Stockholms börs noterade 
medelpris för de särskilda sädesslagen skulle nemligen värdet af spanmålsimporten år 1870ijemna tusental 
icke utgöra mera än 9,875,000 R:dr, mot något öfver 21 Millioner R:dr år 1869, nära 30 Millioner R:dr år 
1868 och något öfver 23 Millioner R:dr år 1867. För år 1866 var spanmålsinförseln uppskattad till icke 
högre belopp än något öfver 7 Millioner R:dr. Såsom vanligt utgöres äfven år 1870 den införda qvan-
titcten spanmål till största delen af råg. Af sådan vara infördes under året 1,065,202 Kubikfot, mot 
3,942,051 Kubikfot år 1869 och 4,786,938 Kubikfot år 1868. Införseln år 1870 af rågmjöl uppgick till 
547,891 Centner, mot 665,925 Centner år 1869 och 608,495 Centner år 1868. Importen år 1870 af 
omalet hvete understeg icke mycket införseln deraf föregående året och utgjorde 247,821 Kubikfot, mot 
262,463 Kubikfot år 1869 och endast 93,735 Kubikfot år 1868. Af hvetemjöl blefvo år 1870 införda 248,775 
Centner, mot 320,660 Centner år 1869 och 265,212 Centner år 1868. Införseln af kom hade från ett belopp 
af 923,836 Kubikfot år 1868 och 369,740 Kubikfot år 1869 minskats är 1870 till 119,327 Kubikfot, 

I mån af en genom gynsamma skördar i riket ökad inhemsk tillverkning af bränvin har äfven inför
seln af bränvin utaf säd och jordfrukter aftagit. Sedan nemligen införseln af dylikt bränvin, utom genever, 
år 1868 stigit till det ovanligt höga beloppet af 603,309 Kannor, nedgick den införda qvantiteten påföljande 
året 1869 till 12,528 Kannor och har år 1870 minskats till 6,573 Kannor. Likaledes har importen af vin-
drufsbränvin, hvaraf 561,112 Kannor förtullades år 1868, minskats till 200,502 Kannor år 1869 och 211,286 
Kannor år 1870. Deremot. har tillverkningen i riket af bränvin stigit från 10,179,533 Kannor år 1868, till 
12,215,256 Kannor är 1869 och till 15,710,312 Kannor, allt af 50 % alkoholhalt, år 1870. Införseln af arrak 
och rumm har under hvartdera af de tre åren 1868—1870 uppgått till ungefärligen enahanda qvantitet och 
i medeltal årligen utgjort 567,681 Kannor. 

Af vin på fat har år 1870 förtullats 3,503,762 Skålpund eller en i det närmaste lika stor qvantitet, 
som under nästföregående året, då den utgjorde 3,565,532 Skålpund; och importen af vin på buteljer har 
ökats från 77,085 Kannor år 1869 till 87,718 Kannor år 1870. 

En artikel åter, hvaraf införseln år 1870 i betydligare mån ökats, är oraffineradt socker. Den för
tullade qvantiteten utgjorde nemligen samma är 41,467,286 Skålpund, mot 36,000,637 Skålpund år 1869 och 
ungefärligen enahanda belopp hvartdera året 1867 och 1868. Jeniväl af rafjineradt socker har importen år 
1870 från föregående året ökats. Sålunda förtullades af sistnämnda slags socker 7,975,516 Skålpund år 1870, 
mot 5,952,307 Skålpund år 1869. Den ar 1868 till förtullning anmälda qvantitet utgjorde dock öfver 8 
Millioner Skålpund. Importen af sirap har år 1870 i det närmaste varit lika betydlig, som under föregående 
året, och utgjort 7,296,088 Skålpund, mot 7,342,234 Skålpund år 1869, hvilken sistnämnda qvantitet är den 
största, som under något år införts. Under hvartdera året 1867 och 1868 inkommo omkring 5 Millioner 
Skålpund. 
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Den förtullade qvantiteten tobaksblad, hvilken under hvartdera af de fyra åren 1865—1868 uppgått till 
omkring 4 Millioner Skålpund och 1869 utgjorde 4,315,589 Skålpund, har år 1870 ökats till 4,525,194 Skål
pund, och af tobaksstjelk blefvo år 1870 förtullade 1,567,928 Skålpund eller ungefär enahanda qvantitet, som 
under hvartdera af närmast föregående tre år till förtullning angifvits. 

Af kaffe har år 1870 förtullats 18,611,285 Skålpund eller i det närmaste lika stor qvantitet som under 
år 1867, hvilken är den största hittills under något år till förtullning anmälda. År 1869 förtullades 
16,943,142 Skålpund. 

Införseln af sill utgjorde 1,234,666 Kubikfot år 1870, mot 1,266,004 Kubikfot år 1869 och endast 
735,759 Kubikfot år 1868. 

Importen af koksalt har från ett belopp af 2,415,121 Kubikfot år 1869 ökats år 1870 till 3,079,920 
Kubikfot och har förut icke under något år uppgått till så stor qvantitet. 

Af stenkol infördes år 1870 en större qvantitet än under något föregående år, eller'21,146,438 Kubik
fot, mot 16,515,339 Kubikfot år 1869. Införseln af denna artikel har förut högst utgjort 18,933,392 Kubik
fot, som infördes år 1868. 

Införseln af fossila eller mineraloljor, hvilken år 1864 började och då utgjorde 1,590,028 Skålpund, 
hade år 1868 ökats till 8,104,184 Skålpund. Den var år 1869 något mindre än sistnämnda belopp eller 
7,809,217 Skålpund, men har år 1870 stigit till 11,709,104 Skålpund. Importen aï feta oljor ökades väl 
från en qvantitet af nära 3 Millioner Skålpund år 1868 till 4,056,363 Skålpund år 1869, men har år 1870 
åter nedgått och utgjort 3,276,678 Skålpund. 

Genom nådig kungörelse den 30 Juni 1869 upphäfdes det i kungörelsen af den 9 Mars 1866, med 
afseende å kreaturspestens härjande i flere främmande länder, stadgade förbud mot införsel till riket af 
nötboskap och får. Antalet af de under förstnämnda år efter förbudets upphörande införda dylika kreatur 
utgjorde icke mera än 631 nötkreatur och 291 får. Medelst kungörelse af den 4 Oktober 1870 blef 
likväl, i anledning deraf att kreaturspesten fått en vidsträcktare spridning i Europa, all införsel till riket af 
nötboskap och får äfvensom andra idislande djur ånyo förbjuden, och hafva under året införts endast 518 
nötkreatur samt 370 får. Deremot uppgick införseln år 1870 af hästar till det ovanligt stora antalet af 
1,373, mot 721 år 1869 och endast 374 år 1868. 

Importen af oberedda hudar och skinn ökades från 48,435 Centner år 1869 till 77,946 Gentner år 
1870, hvilken sistnämnda qvantitet är den största, som under något af sednast förflutna tio år blifvit införd. 
Jemväl infoi'seln af sulläder samt hvitgarfvade och sämskade hudar har år 1870 varit betydligare än under 
något annat år inom sagda tidrymd och utgjort 522,242 Skålpund, mot 468,246 Skålpund år 1869. 

Införseln af smör, hvilken år 1869 utgjorde 32,307 Centner, ökades år 1870 till 47,400 Centner, och 
har icke under något af öfriga sednast tilländagångna tio år utgjort så stor qvantitet. 

Af ull blefvo år 1870 införda 4,252,983 Skålpund, mot 3,096,584 Skålpund år 1869. Det högsta be
lopp, hvartill importen af denna artikel förut uppgått, är 4,109,494 Skålpund, som inkommo år 1855. 

Importen af bomull, hvilken af kända orsaker så högst väsendtligt inskränktes under åren 1862—1865, 
har från ett belopp af 13,153,124 Skålpund år 1869 stigit till 15,111,181 Skålpund år 1870 och sålunda 
betydligt närmat sig den stora omfattning, införseln af denna artikel egde åren 1860 och 1861, då den in
förda qvantiteten utgjorde öfver 19 Millioner Skålpund det förra och öfver 18 Millioner Skålpund det sed-
nare året. Införseln af ofärgadt bomullsgarn, hvilken under hvartdera året 1868 och 1869 utgjorde icke mera 
än omkring 4 Million Skålpund, har ock under år 1870 betydligt ökats samt uppgått till 1,287,107 Skålpund. 
År 1866 infördes dock 1,354,313 Skålpund. 

Af sådana ylleväfnåder, som äro föremål för den betydligaste importen eller de i tulltaxan ej specifi
cerade, har importen, hvilken år 1869 utgjorde 1,184,630 Skålpund, år 1870 ökats till 1,601,292 Skålpund. 



1870. 85 

Det. högsta belopp, hvartill införseln af dylika väfnader förut under något af sednast förflutna tio år upp
gått, är 1,141,144 Skålpund, som infördes 1863, och minsta qvantiteten under något år inom samma tidrymd 
är den för år 1867 till 779,819 Skålpund angifna. Importen af gllefiltar och mattor ökades från 137,231 
Skålpund år 1869, till 181,637 Skålpund år 1870 och har förut under sednast tilländagångna tioårsperiod 
högst utgjort 147,860 Skålpund, som infördes år 1863. 

Importen af oblekta och ofärgade, i tulltaxan ej specificerade, bomullsväfnader har från ett belopp af 
47,375 Skålpund år 1869 stigit till 93,546 Skålpund år 1870; men införseln af sådana väfnader utgjorde 
omkring 200,000 Skålpund hvartdera året 1865 och 1866. Af blekta eller färgade bomullsväfnader infördes 
hvart och ett af åren 1861 och 1862 något öfver 300,000 Skålpund. Importen af detta slags väfnader har under 
efterföljande år icke förr än år 1870 uppgått till så stor qvantitet och utgjorde sistnämnda år 433,274 
Skålpund, mot 291,413 Skålpund år 1869. Afven i importen aï tryckta eller pressade bomullsväfnader visar sig 
för år 1870 en betydlig tillökning. Af sådana väfnader infördes nemligen under året 522,259 Skålpund, mot 
438,859 Skålpund år 1869 och 324,544 Skålpund år 1868. Ar 1856 uppgick dock införseln till 522,583 Skålpund. 

För år 1870 är ock att bemärka en större import än vanligt af segel- och tältduk af lin och hampa. 
Deraf infördes under året 546,904 Skålpund, mot 397,748 Skålpund år 1869 och 413,938 Skålpund år 1868. 
Den år 1861 införda qvantitet utgjorde åter icke mera än 140,129 Skålpund. 

Artikeln lumpor, hvaraf importen först med år 18>;4 uti tullspecialen upptagits i vigt, har från en 
qvantitet af endast 1,468 Centner nämnda år under de. två sistförflutna åren samt synnerligast under det näst
lidna året betydligen stigit. Införseln uppgick sålunda till 5,289 Centner år 1869 och 16,208 Centner år 1870. 

I afseende åter ä de vigtigaste bland exportartiklarne har förhällandet varit följande: 
Till ofvan angifna väsendtliga tillökning i exportvärdet för år 1870 har till hufvudsaklig del bidragit 

den betydliga utförsel af spanmål, som, till följd af samma och nästföregående års goda skördar i riket, kun
nat ega rum. Sålunda har, efter beräkning, grundad på de å Stockholms börs noterade medelpris, värdet 
af hela spanmålsutförseln är 1870 .utgjort nära 37 Millioner R:dr, mot nära 20i Millioner R:dr år 1869 och 
nära 18 à:dels Millioner R:dr år 1868. Bland de särskilda sädesslag, hvaraf exporten 1870 bestått, har, så
som vanligt, hafre utgjort största beloppet, och af denna artikel skeppades en större qvantitet, än förut 
under något år blifvit från riket utförd, nemligen 20,161,920 Kubikfot, mot 11,155,606 Kubikfot år 1869. 
Utförseln af hafre har förut högst uppgått till 15,355,440 Kubikfot, som exporterades år 1867. Hvad öfriga 
sädesslag beträffar, har utförseln 1870 varit störst af kom och samma år från ett belopp af 864,550 Kubik
fot år 1868 och 1,426,589 Kubikfot är 1869 stigit till 2,551,953 Kubikfot. Exporten af råg, hvilken ut
gjorde endast 15,063 Kubikfot år 1868 och 46,176 Kubikfot år 1869, uppgick år 1870 till 539,670 Kubikfot 
och har icke varit så stor under något annat år efter 1860, då af denna artikel utfördes 1,477,736 Kubikfot. 
Utförseln af hvete ökades från 160,977 Kubikfot år 1868 och 263,470 Kubikfot år 1869 till 484,434 Kubikfot 
år 1870, hvilken sistnämnda qvantitet är den största, som blifvit utförd under något år efter 1860, då exporten 
af hvete uppgick till 612,896 Kubikfot. Värdet af den år 1870 utförda spanmål kan, efter nyss angifna be
räkningsgrund, antagas hafva med ungefär 27 Millioner R:dr öfverstigit värdet af den under året införda 
spanmål. 

Exporten af rå och osmält jernmalm ökades frän 222,909 Centner år 1869 till 308,618 Centner år 
1870, men uppgick till 328,129 Centner år 1866 och 409,290 Centner år 1865. Utförseln af taekjem steg, 
från 482,821 Centner år 1869, till 939,104 Centner år 1870 och har förut högst utgjort 555,728 Centner, 
som utfördes år 1867. Är 1862 utfördes af smältsti/cken 41,754 Centner, hvarefter utförseln af denna arti
kel årligen till och med 1869 stigit, och uppgick den sistnämnda år utförda qvantiteten till 194,324 Centner. 
Är 1870 har exportbeloppet något minskats och utgjort 185,923 Centner. Det högsta belopp, hvartill ut
förseln af stångjern under något år uppgått, är 3,316,194 Centner, som utfördes år 1867. Den minskades 
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år 1868 till 2,823,193 Centner, men har derefter åter ökats samt utgjort 3,169,708 Centner år 1869 och 
3,177,310 Centner år 1870. Exporten af band-, bult-, platt- och knippjern, hvilken år 1864 uppgick till endast 
43,263 Centner, har derefter årligen stigit samt utgjort 330,906 Centner år 1869 och 432,011 Centner år 
1870. Utförseln af ,<ttål har sistnämnda år icke varit betydlig och utgjort. 77,151 Centner, mot 118,339 
Centner år 1869. Den utförda qvantiteten har visserligen är 1866 icke varit större än 49,495 Centner, men 
deremot uppgått till 152,892 Centner år 1862 och 170,321 Centner år 1860. 

Utförseln af kopparmalm, hvilken år 1866 stigit till 55,306 Centner, har sedermera nedgått samt utgjort 
46,753 Centner år 1869 och 32,230 Centner år 1870. Exporten af garad koppar och koppar skrot har icke 
något år öfverstigit 46,249 .Centner, som utfördes år 1868, och har densamma derefter minskats till 42,260 
Centner år 1869 samt 38,497 Centner år 1870. 

Artikeln zinkblende är fortfarande föremål för en icke obetydlig export. Denna uppgick år 1870 till 
358,961 Centner, mot 305,668 Centner år 1869. 

I Sveriges exportrörelse intager äfven under år 1870 skeppningen af trävaror ett framstående rum, 
synnerligast hvad beträffar artiklarne bräder och plankor. Utförseln af sådana artiklar, hvilken år 1866 ut
gjorde 56,208,694 Kubikfot, har derefter ärligen ökats samt stigit år 1869 till 71,942,219 Kubikfot eller 
3,143,039 Tolfter och år 1870 till 77,378,423 Kubikfot eller 3,394,457 Tolfter, som är den största hittills 
under något år utförda qvantitet. Af bjelkar och spärrar utaf 6,e tums eller större tjocklek på midten ökades 
visserligen exporten från 8,749,421 Kubikfot år 1869 till 10,497,415 Kubikfot år 1870, men utförseln af så
dana artiklar var större under hvartdera af åren 1865, 1866 och 1868. Den utförda qvantiteten af bjelkar 
och spärrar under nämnda, lägsta dimension minskades från 5,404,190 Kubikfot år 1869 till 4,705,638 Ku
bikfot år 1870. Äfven af timmer, master och spiror har utförseln sistnämnda år minskats och utgjort 
4,735,568 Kubikfot, mot 6,433,188 Kubikfot år 1869 och 6,551,076 Kubikfot år 1868. Exporten af gruf-
stolpar (pitprops), hvilken från ett belopp af 5,643,840 Kubikfot år 1868 minskades till 4,407,375 Kubikfot 
år 1869, har år 1870 åter ökats och då utgjort 5,449,159 Kubikfot. 

Utförseln af tändstickor är fortfarande i högst betydlig mån stigande. Den utförda qvantiteten, 
som år 1864 utgjorde 1,687,245 Skålpund och är 1869 ökats till 4,634,484 Skålpund, uppgår år 1870 till 
5,792,796 Skålpund. 

Af tjära utfördes 158,476 Centner år 1870, mot 290,486 Centner år 1869. 
Utförseln af nötkreatur, hvilken år 1867 uppgick till 18,117 stycken, har sedermera icke varit så be

tydlig och utgjorde 14,583 stycken år 1869 samt 13,506 år 1870. Antalet af utförda fårkreatur utgjorde 
8,930 år 1870 eller 454 mera än år 1869 och har icke varit så stort under något annat år efter 1865, då 
11,268 utfördes. Exporten af svinkreatur hade år 1865 stigit till 15,706 stycken, men nedgick under efter
följande tre år betydligt, så att år 1868 endast 3,076 utfördes. Sedermera har antalet ökats till 10,749 år 
1869 och 16,832 år 1870. 

I afseende a lefvande foglar visar sig en stigande export. Den har sålunda från 4,255 stycken år 1868 
ökats till 7,380 år 1869 och 15,347 år 1870. 

Af artikeln ost utfördes 2,338 Centner år 1861, men under de två nästföljande åren minskades den 
utförda qvantiteten högst väscndtligt och utgjorde år 1863 icke mera än 137 Centner. Sedermera har ut
förseln af denna vara årligen alltjemnt stigit samt uppgått till 2,279 Centner år 1869 och 3,985 Centner år 1870. 

Exporten af smör, hvilken år 1861 utgjorde endast 484 Centner, hade år 1868 ökats till 35,463 Cent
ner, deraf dock omkring 12,000 Centner antogos vara Finsk tillverkning. Ar 1869 utfördes 28,155 Centner 
och år 1870 har utförseln stigit till 54,679 Centner. Under förutsättning jemväl, att den sistnämnda år till 
Lttbeck utförda qvantitet af 6,510 Centner skulle, i likhet med förhållandet under de två närmast föregå
ende åren, till större delen utgjort Finsk vara, har i allt fall den år 1870 utförda qvantitet Svenskt smör 
uppgått till mera än 48,000 Centner. 
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I Collegii berättelse om utrikes handeln är 1869 anmärktes den tilltagande exporten af ägg, hvilken 
sistnämnda år frän 370,973 stycken är 1868 ökats till 1,120,810. År 1870 har utförseln af denna artikel 
stigit till 1,638,559 stycken. 

Utförseln af lumpor har från ett belopp af 20,932 Centner år 1869 minskats till 18,736 Centner år 1870. 
Deremot har exporten af papper, hvilken efter år 1863, då endast 191,471 Skålpund utfördes, varit 

årligen jemnt stigande, ökats från 3,602,432 Skålpund är 1869 till 4,261,383 Skålpund år 1870. 
Af buteljer, burkar ra. fl. gröfre glastillverkningar har utförseln från en qvantitet af endast 845 Centner 

år 1866 ökats till 4,914 Centner år 1869 och 9,174 Centner år 1870. 
Utförseln af bomullsväfnader, hvilken år 1864 icke utgjorde mera än 9,622 Skålpund, har sedermera 

årligen ökats samt stigit till 313,467 Skålpund år 1869 och 358,979 Skålpund år 1870. • Exporten af ylle-
väfnader uppgick jemväl år 1864 till ett mindre belopp eller endast 1,034 Skålpund, men har derefter år
ligen till och med 1869 stigit samt utgjorde sistnämnda år 76,682 Skålpund. Ar 1870 har den utförda 
qvantiteten något minskats och uppgår till 67,938 Skålpund. 

För år 1870 är slutligen att bemärka en ovanligt stor utförsel af sädesbränvin, uppgående till 77,361 
Kannor af 50 % alkoholhalt. Af denna qvantitet utfördes, såsom ofvan är visadt, största delen eller 63,444 
Kannor till England. 

Jemlikt hvad tabellen N:o 6 utvisar, har sammanlagda beloppet af den för införda varor år 1870 upp
burna tull utgjort 15,082,705 R:dr, hvilken summa med 1,737,328 R:dr öfverstiger den, som tulluppbörden 
år 1869 inbringat, och är den högsta, hvartill tullinkomsten hittills under något år uppgått. 

För följande artiklar kunna de influtna tullbeloppen antagas hafva i jemna tusental utgjort: 
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Besigtningsvärdet af de artiklar, hvilka, såsom till riket olofligen införda, blifvit år 1870 dömda för-
brut-na, utgjorde 24,299 R:dr, deraf för varor, tagna i beslag uti Helsingborg 14,390 R:dr, uti Engelholra 
2,558 R:dr, uti Landskrona 1,989 R:dr, uti Malmö 1,720 R:dr o. s. v. I afseende på de särskilda artiklarne 
var beloppet af värdet högst för bränvin eller 15,630 R:dr, och för den dernäst i ordningen kommande ar
tikeln väfnader uppgick värdet till 3,414 R:dr. 

De på Stockholms och Göteborgs Börser anmälda vexelslut i främmande myntslag hafva uppgifvits 
utgöra följande belopp: 



Enligt erhållna uppgifter hafva ä Stockholms Börs för nedannämnda artiklar varit gällande följande 

medelpris, som, hvad tullplistiga artiklar angår, beräknats för varan oförvillad: 
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År 1870 importerades följande varuqvantiteter till: 

Samma år inkom på nederlag i 
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Enligt meddelad uppgift hafva å Stockholms Börs varit gällande följande medelpris â nedannämnda 
exportartiklar: 

År 1870 exporterades: 

Stångjern: frän Göteborg 1,205,749 Ceiitner; frän Stockholm 921,224 Oentner; från Gefle 661,987 Cent-
ner; från Söderhamn 75,722 Oentner; från Norrköping 65,833 Ceiitner; från Hudiksvall 60,581 Ccntner; frän 
Sundsvall 46,266 Oentner; från Westervik 25,674 Oentner; från Hemösand 24,693 Oentner; från Calmar 
20,591 Centner; från Umeå 19,303 Oentner; från Grisslehamn 9,315 Oentner; från Söderköping 8,322 Oent
ner; från Uddevalla 6,945 Centner; från Malmö 6,898 Oentner; från Kong elf 5,341 Centner; från Carlshamn 
3,607 Centner; från Strömstad 3,427 Centner; öfver Gränsen till Norge 2,690 Centner; från Ystad 1,200 
Oentner och från Carlskrona 1,005 Centner. 

Stål: från Göteborg 32,922 Oentner; från Stockholm 27,523 Oentner; frän Gefle 12,816 Oentner och från 
Uddevalla 1,863 Centner. 

Koppar, garad: från Norrköping 15,585 Centner; från Gefle 10,302 Centner; från Stockholm 7,677 
Centner; från Göteborg 1,402 Centner; från Calmar 1,300 Centner och öfvev gränsen till Norge 1,081 Centner. 

Plankor och bräder: från Gefle 14,262,583 Kubikfot eller 578,021 Tolfter; från Sundsvall 11,915,493 
Kubikfot eller 482,764 Tolfter; från Hemösand 11,266,718 Kubikfot eller 475,271 Tolfter; från Söderhamn 
10,151,932 Kubikfot eller 430,083 Tolfter; från Göteborg 7,980,192 Kubikfot eller 339,677 Tolfter; från Umeå 
4,733,107 Kubikfot eller 204,629 Tolfter; frän Piteå 3,815,095 Kubikfot eller 196,164 Tolfter; från Hudiks
vall 2,576,697 Kubikfot eller 90,466 Tolfter; frän Stockholm 1,646,371 Kubikfot eller 61,485 Tolfter; från 
Luleå 1,611,731 Kubikfot eller 67,033 Tolfter; från Haparanda 1,161,694 Kubikfot eller 40,037 Tolfter; från 
Westervik 1,136,828 Kubikfot eller 60,983 Tolfter; från Oskarshamn 951,998 Kubikfot eller 82,131 Tolfter; 
från Calmar 900,168 Kubikfot eller 62,771 Tolfter; från Uddevalla 691,963 Kubikfot eller 29,499 Tolfter; 
från Norrköping 681,280 Kubikfot eller 41,232 Tolfter; från Wùby 371,196 Kubikfot eller 23,412 Tolfter; 
från Halmstad 248,303 Kubikfot eller 18,103 Tolfter; från Söderköping «$• Mem 213,226 Kubikfot eller 14,227 
Tolfter; från Warberg 193,063 Kubikfot eller 23,567 Tolfter; öfver gränsen Ull Norge 186,209 Kubikfot eller 
6,269 Tolfter; från Carlskrona 159,960 Kubikfot eller 9,880 Tolfter; från Carlshamn 153,755 Kubikfot eller 
5,957 Tolfter och från Malmö 139,404 Kubikfot eller 11,328 Tolfter. 
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Bjelkar och spärrar af 6,6 tum och deröfver på midten: från Sundsvall 6,617,825 Kubikfot eller 253,568 
Stycken; från Söderhamn 975,053 Kubikfot eller 28,724 Stycken; från Luleå 657,263 Kubikfot eller 33,817 
Stycken; från Hudiksvall 657,195 Kubikfot eller 29,411 Stycken; från Piteå 382,468 Kubikfot eller 28,364 
Stycken; från Hemösand 310,673 Kubikfot, eller 11,725 Stycken; från Calmar 171,071 Kubikfot eller 11,603 
Stycken; från Wisby 129,528 Kubikfot eller 8,108 Stycken; från Göteborg 103,392 Kubikfot eller 4,789 
Stycken; från Malmö 89,554 Kubikfot eller 14,098 Stycken; frän Oskarshamn 80,000 Kubikfot eller 10,976 
Stycken; från Umeå 78,017 Kubikfot eller 5,315 Stycken; frän Halmstad 75,119 Kubikfot eller 6,121 Stycken; 
från Haparanda 46,104 Kubikfot eller 2,305 Stycken; från Landskrona 34,985 Kubikfot eller 3,871 Stycken; 
från Strömstad 26,315 Kubikfot eller 2,082 Stycken; från Stockholm 15,620 Kubikfot eller 615 Stycken; öfver 
gränsen till Norge 13,034 Kubikfot eller 474 Stycken; från Gefle 12,881 Kubikfot eller 415 Stycken; från 
Carlshamn 12,690 Kubikfot, eller 741 Stycken och från Norrköping 4,523 Kubikfot eller 169 Stycken; 

under 6,6 tum: från Piteå 2,482,417 Kubikfot eller 459,443 Stycken; från Sundsvall 626,242 Kubikfot 
eller 48,392 Stycken; från Luleå 534,384 Kubikfot eller 72,597 Stycken; från Halmstad 192,480 Kubikfot 
eller 32,454 Stycken; från Calmar 184,774 Kubikfot eller 30,544 Stycken; från Oskarshamn 180,198 Kubik
fot eller 112,265 Stycken; från Malmö 176,996 Kubikfot eller 47,647 Stycken; från Landskrona 109,962 
Kubikfot eller 31,807 Stycken; från Wisby 68,441 Kubikfot eller 8,201 Stycken; från Strömstad 44,270 Ku
bikfot eller 9,351 Stycken; från Haparanda 40,307 Kubikfot eller 7,195 Stycken; från Göteborg 19,274 Ku
bikfot eller 3,502 Stycken; från Hudiksvall 19,159 Kubikfot eller 1,329 Stycken: från Umeå 13,272 Kubikfot 
eller 2,942 Stycken; ifrån Hemösand 3,910 Kubikfot eller 376 Stycken; från Stockholm 3,145 Kubikfot eller 
1,007 Stycken; från Trelleborg 2,305 Kubikfot eller 538 Stycken; från Carlshamn 2,121 Kubikfot eller 295 
Stycken och från Helsingborg 1,411 Kubikfot eller 251 Stycken. 

Grufstolpar (pitprops): från Göteborg 3,135,234 Kubikfot eller 4,536,087 Stycken; från Uddevalla 882,477 
Kubikfot eller 1,116,014 Stycken; från Oskarshamn 664,040 Kubikfot eller 331,638 Stycken; från Westervik 
285,415 Kubikfot eller 155,909 Stycken; från Calmar 210,464 Kubikfot, eller 113,556 Stycken; från Carlshamn 
138,207 Kubikfot eller 71,906 Stycken; från Warberg 121,017 Kubikfot eller 130,206 Stycken; från Ström
stad 9,405 Kubikfot eller 2,069 Stycken och öfver gränsen till Norge 2,500 Kubikfot eller 3,528 Stycken. 

Spanmål: från Göteborg 5,577,141 Kubikfot hafre, 74,190 Kubikfot korn, 45,951 Kubikfot arter och 
åkerbönor, 37,205 Kubikfot råg, 23,105 Kubikfot hvete, 4,970 Kubikfot vicker, 654 Kubikfot malt, 237 Ku
bikfot blandsäd; från Helsingborg 3,435,480 Kubikfot hafre, 316,253 Kubikfot korn, 165,385 Kubikfot hvete, 
10,812 Kubikfot råg, 24 Kubikfot ärter och åkerbönor, 20 Kubikfot vicker; från Uddevalla 2,296,450 Ku
bikfot hafre, 7,668 Kubikfot råg, 1,125 Kubikfot hvete, 716 Kubikfot arter och åkerbönor, 300 Kubikfot 
vicker; från Malmö 1,153,317 Kubikfot hafre, 789,012 Kubikfot korn, 42,406 Kubikfot råg, 26,916 Kubikfot 
hvete, 7,787 Kubikfot ärter och åkerbönor, 384 Kubikfot vicker; från Ystad 1,295,326 Kubikfot hafre, 
428,807 Kubikfot korn, 18,853 Kubikfot hvete, 1,872 Kubikfot ärter och åkerbönor, 762 Kubikfot råg; från 
Stockholm 1,663,011 Kubikfot hafre, 41,201 Kubikfot råg, 19,743 Kubikfot korn, 5,377 Kubikfot hvete, 2,219 
Kubikfot blandsäd, 324 Kubikfot ärter och åkerbönor, 91 Kubikfot vicker; från Landskrona 856,159 Kubik
fot hafre, 265,948 Kubikfot korn, 126,001 Kubikfot hvete, 23,886 Kubikfot råg, 8,118 Kubikfot ärter och 
åkerbönor; från Söderköping 999,287 Kubikfot hafre, 26,987 Kubikfot råg, 15,200 Kubikfot hvete, 189 Ku
bikfot korn, 73 Kubikfot ärter och åkerbönor; från Norrköping 794,557 Kubikfot hafre, 69,234 Kubikfot 
råg, 8,699 Kubikfot hvete, 3,990 Kubikfot korn, 1,029 Kubikfot ärter och åkerbönor; från Trelleborg 444,823 
Kubikfot korn, 63,669 Kubikfot hafre; 32,595 Kubikfot hvete, 3,846 Kubikfot ärter och åkerbönor, 315 Ku
bikfot råg; från Calmar 239,590 Kubikfot hafre, 140,884 Kubikfot korn, 65,172 Kubikfot råg, 3,483 Kubik
fot hvete; från Warberg 390,660 Kubikfot hafre, 1,615 Kubikfot korn; från Westervik 358,099 Kubikfot hafre, 
6,666 Kubikfot råg; från Halmstad 280,813 Kubikfot hafre, 17,770 Kubikfot hvete, 12,970 Kubikfot korn, 



Från Sverige afgingo med last till utrikes ort: 

Till Sverige ankommo med last från utrikes ort: 

Följande tabell utvisar för nedannämnda år antalet och den i Nyläster angifna drägtigheten af dels de 
fartyg, som från utrikes ort med last ankommit till Svenska hamnar, dels de fartyg, hvilka från sådana ham
nar med last afgått till utrikes ort. 

Utrikes sjöfarten i allmänhet. 
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65 Kubikfot malt, 3 Kubikfot ärter och åkerbönor; från Nyköping 263,377 Kubikfot hafre, 25,534 Kubikfot 
råg, 6,539 Kubikfot hvete, 25 Kubikfot ärter och åkerbönor; från Wisby 168,014 Kubikfot råg, 43,194 Ku
bikfot korn, 31,068 Kubikfot hvete, 756 Kubikfot ärter och åkerbönor; från Strömstad 223,942 Kubikfot 
hafre, 6,675 Kubikfot råg, 5,573 Kubikfot ärter och åkerbönor, 3,898 Kubikfot korn, 111 Kubikfot hvete, 
56 Kubikfot malt, 20 Kubikfot vicker; från Carlskrona 120,012 Kubikfot hafre, 6,138 Kubikfot korn, 2,875 
Kubikfot råg; från Kongelf 36,666 Kubikfot hafre; från Oskarshamn 31,530 Kubikfot hafre; från Carlshamn 
23,047 Kubikfot hafre, 1,040 Kubikfot hvete, 120 Kubikfot korn, 49 Kubikfot råg; öfver gränsen till Norge 
17,836 Kubikfot hafre, 4,115 Kubikfot råg, 1,167 Kubikfot hvete, 729 Kubikfot ärter och åkerbönor, 103 
Kubikfot korn; från Falkenberg 17,704 Kubikfot hafre; från Christianstad 9,425 Kubikfot hafre; från Mar
strand. 8,862 Kubikfot hafre och från Sölvesborg 5,960 Kubikfot hafre. 
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Enligt förestående uppgifter har sammanlagda drägtigheten af de år 1870 med last till Sverige an
komna och derifrån afgångna fartyg utgjort 843,790 Nyläster eller 78,999 Nyläster mera än de år 1869 
med last till riket ankomna och derifrån afgångna fartygs drägtighet. Lästetalet har ökats för Svenska fartyg 
med 24,278 Nyläster, för Norska fartyg med 38,844 Nyläster och för främmande fartyg med 15,877 Nyläster. 

Uti ofvan uppgifna antal fartyg äro icke inberäknade post- och isbåtar samt ej heller sådana omätta 
båtar, som äro i Tullverkets tabeller särskildt upptagna. Antalet af omätta, med last till Sverige från utrikes 
orter ankomna och till sådane orter med last afgångna båtar har, enligt Tullverkets uppgifter, varit följande: 

Omätta båtar ankommo till Sverige och afgingo från Sverige 

Svenska och främmande fartygs andel i in- och utförseln, beräknad efter laddningarnes antagna värde, 
har under de sistförflutna tio åren varit följande: 

Under samma tid hafva de för in- och utgående fartyg erlagda lastpenningar utgjort följande belopp: 



eller år 1870 sammanlagdt för inkommande och utgående fartyg 551,477 R:dr, mot 505,709 R:dr är 1869. 
Till upplysning om den fraktfart, som år 1870 egt. rum dels med Svenska fartyg emellan nedan upp

räknade lftnder och ett annat främmande land och dels med nämnda länders fartyg emellan Sverige och ett 
främmande land, får Collegium meddela följande öfversigt: 
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Förhållandet med Svenska skeppsfarten pä främmande länder, jemförd med den Norska, har, sä vidt 
till Collegium inkomna handlingar utvisa, under sednast förflutna tio åren varit följande: 

Svenska fartyg. Norska fartyg. 
Från Sverige: Från Utrikes ort: 

Enligt hvad tabellen N:o 14 utvisar, bestod Sveriges handelsflotta vid 1870 års slut af 3,376 fartyg 
om 107,808 Nyläster och liar den alltså frän år 1869 ökats med 19 fartyg och 2,396 Nyläster. Stockholms 
handelsflotta har ökats med 10 fartyg och 573 Nyläster, Göteborgs med 24 fartyg och 949 Nyläster, Gefles 
med 1 fartyg och 724 Nyläster, samt öfriga stapelstäders med 31 fartyg och 2,698 Nyläster, hvaremot sjö-
och uppstäders samt köpingars handelsflotta minskats med 4 fartyg och 24 Nyläster äfvensom landtmän till
höriga fartyg minskats till antalet med 43 och till drägtigheten med 2,516 Nyläster. 

Af städers och köpingars fartyg hafva under det nu ifrågavarande året 13 om 747 Nyläster blifvit 
försålda till utrikes ort, 26 om 1,288 Nyläster förolyckats, 9 om 149 Nyläster kasserats samt 79 om 5,733 
Nyläster blifvit nybyggda eller för första gången afmätta. 

Af Svenska handelsflottans fartyg hafva under är 1870 blifvit till utrikes sjöfart använda tillsammans 
1,468 fartyg om 84,882 Nyläster, nemligen af stapelstädernas fartyg 746 seglande fartyg om 55,392 Nyläster 
samt 56 ångfartyg om 2,802 Nyläster och 3,428 Hästkrafter, af öfriga städers och köpingars fartyg 113 
seglande fartyg om 4,194 Nyläster och 1 ångfartyg om 14 Nyläster och 24 Hästkrafter samt af landtmanna-
fartygen 543 segelfartyg om 22,348 Nyläster och 4 ångfartyg om 132 Nyläster och 114 Hästkrafter eller 
tillsammans 1,402 segelfartyg om 81,934 Nyläster samt 61 ångfartyg om 2,948 Nyläster och 3,566 Hästkraf
ter. Antalet af de år 1869 till utrikes sjöfart använda fartyg utgjorde 1,393 om 81,196 Nyläster. 
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Af städers och köpingars fartygsbefälliafvare och sjöfolk hafva år 1870 till utrikes sjöfart blifvit an
vände 1,068 fartygsbefälhafvare och 8,797 sjömän, deraf för stapelstädernas räkning 961 fartygsbefälhafvare 
och 1,067 sjömän, under det att år 1869 för städers och köpingars räkning till utrikes sjöfart användes 
1,091 fartygsbefälhafvare och 8,265 sjömän. För landsbygdens räkning användes år 1870 till utrikes sjöfart 
547 fartygsbefälhafvare och 2,986 sjömän, mot 517 fartygsbefälhafvare och 2,809 sjömän år 1869. Samman
lagda antalet af fartygsbefälhafvare och sjömän, som år 1870 användes till utrikes sjöfart, har alltså utgjort 
af de förre 1,615 och af de sednare 11,783, mot 1,608 fartygsbefälhafvare och 11,074 sjömän år 1869. 

Ar 1870 utfärdades af Collegium 280 fribref eller 22 flera än under nästföregående året. Af 
ifrågavarande fribref meddelades 27 för utrikes byggda och i Sverige naturaliserade fartyg om sammanlagdt 
2,045 Nyläster, 65 för städerna tillhöriga, nybyggda fartyg om 5,008 Nyläster, 38 för landtmän tillhöriga, 
likaledes nybyggda fartyg om 1,544 Nyläster samt öfriga fribref, till ett antal af 150, för äldre fartyg, hvilka 
förut varit med dylik handling försedda. 

Sedan, jemlikt nådigt bref af den 21 November 1868 och Collegii derpå grundade kungörelse och 
cirkulär af den 15 påföljda December, tillfälle blifvit beredt för utrikes vistande Svenske sjömän att, till 
understöd för hemmavarande anhöriga eller till förvaring och förräntande för kommande behof, genom 
Svenske och Norske Consulers biträde hemsända sina å undfångna hyror eller eljest gjorda besparingar, 
hafva sådane sjömän under år 1870 till fäderneslandet öfversändt sammanlagdt 30,340 R:dr 12 öre, hvaraf, 
i följd af vederbörandes begäran, 2,052 R:dr blifvit genom Collegii försorg i sparbank insatta. 

Collegium framhärdar med djupaste vördnad, 

Stormäktigste, Allernådigste Konung! 

Eders Kongl. Maj:ts 

underdånigste, tropligtigste 

tjenare och undersåtar, 

L. MANDERSTRÖM. 

C. F. AF STRÖM. 

G. Hegardt. 
Stockholm den 17 Oktober 1871. 
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Anmärkning. 

I en del exemplar af denna berättelse har å pag. 94 sammanlagda drägtigheten af de år 1870 med 

last till Sverige ankomna och derifrån afgångna fartyg genom felaktig summering upptagits till 943,790 

Nyläster i stället för 843,790 Nyläster; utvisande sistnämnda lastetal en tillökning af 78,999 Nyläster mot 

de år 1869 med last ankomna och afgångna fartygs drägtighet, af hvilken tillökning 38,844 Nyläster falla 

på Norska fartyg. 



N:o 1. 

Utdrag af General-sammandragen öfver Rikets införsel och utförsel år 1870 
jemte beräkning, så vidt sådan kunnat i Collegium åstadkommas, öfver total-summan af de på hvarje 

tullpligtig artikel enligt tull-taxa af den 10 September 1869 belöpande tullinkomster. 

* utmärker de artiklar, för hrilka, i anseende till beskaffenheten af tullbestämmelseme ocli saknaden af närmare specifikation 

af de förtullade varu-qvantiteterna, någon uträkning af influtna tullbeloppet icke kunnat i Collegium verkställas. 



i ) Till följd af gällande bestämmelser har för den från Norge sjövägen med Svenska och Norska fartyg införda qvantitet endast half 
tull och för den från samma land landvägen inkomna varor icke någon tull beräknats. 

Införsel 1870. 



Införsel 1870. 

f) Se noten å nästföregående sida. 



i ) Till följd af gällande bestämmelse har för den från Norge laiidvägen inkomna qvantitet icke någon tull beräknats. 

Införsel 1870. 



Införsel 1870. 



Införsel 1870. 



Införsel 1870. 

t ) Då den från Norge landvägen inkomna qvantitet antagligen varit Norsk tillverkning, har, till följd af gällande bestämmelse, för 
denna qvantitet icke någon tull beräknats. 



Införsel 1870. 



Införsel 1870. 



Införsel 1870. 



Införsel 1870. 



Införsel 1870. 



Utförsel 1870. 



Utförsel 1870. 



Utförsel 1870. 



Utförsel 1870. 



Utförsel 1870. 



Utförsel 1870. 



Utförsel 1870. 



Utförsel 1870. 





Jemförelse emellan rikets in- och utförsel under åren 1861—1870 af 

N:o 



2. 

sådana varor, som till något betydligare belopp blifvit in- eller utförda. 







































Öfversigt af Sveriges handelsförhållanden med andra länder år 1870 efter de in-

N:o 



3. 
och utförda varu-artiklarnes, enligt antagna grunder beräknade, totalvärde. 



N:o 4. 

Tabell, utvisande förhållandet emellan det efter antagna grunder beräknade 
värdet af Sveriges införsel från och utförsel till särskilda länder år 1870. 





Jemförelse emellan Sveriges omedelbara handel med andra länder, efter 

N:o 



5. 

de in- och utförda varornas beräknade värde, åren 1861—1870. 



N:o 6. 
Öfversigt af Tulluppbörden åren 1861—1870; 

deruti likväl icke äro inberäknade lastpenningar, nederlags- och transito- eller fyr- och båkafgifter. 



N:o 7. 

Sammandrag af de från Kongl. Norska Regeringen till Commerce Collegium 
insända uppgifter rörande sjöfarten till och från Norge år 1870. 



Sammandrag af de hos General Tullstyrelsen upprättade förteckningar öfver de 
fartyg, särskildt upptagande hvarje nations 

N:o 



8. 
åren 1866—1870 till Sverige med last eller i barlast ankomna Norska och främmande 
fartyg och deras drägtighet i nyläster. 



Sammandrag af de hos General Tullstyrelsen upprättade förteckningar öfver antalet 
last ankomna och derifrån med last till samma länder 

N:o 



9. 

och drägtigheten i Nyläster af de år 1870 från nedannämnda länder till Sverige med 
afgångna Svenska och Norska samt främmande fartyg. 



Tabell, utvisande drägtigheten, i Nyläster, af de till Sverige med last ankomna 
åren 

N:o 



10. 

och derifrån med last afgångna Svenska samt Norska och främmande fartyg 
1861—1870. 



N:o 11. 

Tabell, utvisande Svenska samt Norska och främmande fartygs andel i Sveriges 
sjöfartsförbindelse med främmande länder under åren 1861—1870. 





Uppgift, på grund af GeneralTull-Styrelsens sammandrag, å de vid 

N:o 



12. 

Sjötullkamrarne i riket åren 1866—1870 in- och utklarerade fartyg. 



Uppgift, på grund af GeneralTull-Styrelsens sammandrag, å de vid 

N:o 



12. (Forts.) 

Sjötullkamrarne i riket åren 1866—1870 in- och utklarerade fartyg. 



Uppgift på antalet och drägtigheten af de, invånare i rikets städer 
utrikes sjöfart under 

N:o 



13. 

och köpingar samt landtmän tillhöriga fartyg, som varit begagnade till 
åren 1866—1870. 



Uppgift på antalet och drägtigheten af de, invånare i rikets städer 
utrikes sjöfart under 

N:o 



13. (Forts.) 

och köpingar samt landtmän tillhöriga fartyg, som varit begagnade till 
åren 1866—1870. 



Sammandrag af de för nedannämnda år till Commerce Collegium inkomna 
och landtmäns mätta fartyg samt 

N:o 

Anmärkning: Detta sammandrag upptager sammanräknade antalet af fartyg, elrvad de varit begagnade eller tegat overksamma i hamnarne. För de i 



samimindraget upptagna år, hvarunder Finland tillhörde Sverige, äro Finska fartygen uteslutna. 

14. 
förteckningar öfver antalet och drägtigheten, i nyläster, af städers, köpingars 
öfver stapelstädernas skeppare och sjöfolk. 
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