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STORMÄKTIGSTE, ALLERNÅDIGSTE KONUNG! 

Eders Kongl. Maj:ts och Rikets Commerce Collegium får härmed i underdånighet afgifva berättelse 

angående Sveriges utrikes handel och sjöfart år 1872, dervid följts enahanda anordning och uppställning, 

som första gången vidtogos uti Collegii berättelse i ämnet för år .1871. Nu i fråga varande berättelse har 

dock, jemförd med den nästföregående, blifvit utvidgad i, bland annat, det afseende, at t i särskilda tabeller 

redogöres för huru stor del af sjöfartsrörelsen varit besörjd med ångfartyg. 



II 1872. 

Värdet af in- och utförseln så väl för handeln med hvarje särskildt land, som för rikets handel i all

mänhet har, i enlighet med gifna nådiga föreskrifter, både för de med Svenska och de med främmande far

tyg in- och utförda varor beräknats efter gångbara medelpris i Svensk hamn, med afdrag, hvad införseln 

beträffar, af tull för de sådan afgift underkastade varor. 

Sammanlagda värdet af Sveriges in- och utförsel, hvilket för år 1871 var upptaget till 330,202,000 

R:dr, är för år 1872 beräknadt till 416,181,000 R:dr. Införseln sistnämnda år är uppskattad till 216,366,000 

R:dr, deraf 9,714,734 R:dr utgöra värdet af infördt guld och silfver i mynt eller plantsar, och utförseln år 

1872, inbegripet myntadt och oarbetadt silfver för 93,360 R:dr, uppgår till 199,815,000 R:dr. Till jem-

förelse med förhållandet i afseende å rikets in- och utförsel under nästföregående nio år och till upplys

ning om den andel i varuomsättningen under samtliga ifrågavarande tio år, som belöper sig på Svenska och 

främmande fartyg samt på landväga trafiken, meddelas följande: 

Af förestående totalsummor utgör värdet särskildt af guld och silfver samt särskildt af andra varor 
nedannämnda belopp: 



1872. III 

I tull för införda varor har år 1872 (tabellen N:o 12) sammanlagdt uppburits 18,517,988 R:dr, hvilken 
summa.med 149,802 R:dr öfverstiger den, som tulluppbörden år 1871 inbringat. 

För följande artiklar kunna de influtna tullbeloppen antagas hafva i iemna tusental utgjort: 

Beloppet af år 1872 influtna afgifter för begagnad nederlagsrättighet utgjorde (tabellen N:o 13) 105,380 
R:dr, mot 110,566 R:dr år 1871, och i transitupplagsafgifter inflöto förstnämnda år 3,172 R:dr, mot 2,508 
R:dr år 1871. 

Besigtningsvärdet af de artiklar, hvilka, såsom till riket olofligen införda, blifvit år 1872 dömda för
brutna, uppgick (tabellen N:o 14) till 4,727 R:dr, mot 27,872 R:dr år 1871. 

Sammanlagda drägtigheten af de år 1872 med last till Sverige ankomna och derifrån afgångna 
fartyg (tabellen N:o 18) har utgjort 986,612 nyläster, eller 111,804 nyläster 'mera än de år 1871 med last 



IV 1872. 

till riket ankomna och derifrån afgångna fartygs drägtighet. Lästetalet har ökats för Svenska fartyg 

med 28,963 nyläster, för Norska fartyg med 27,798 nyläster och för andra främmande fartyg med 55,043 

nyläster. 

Sveriges handelsflotta bestod vid 1872 års slut (tabellen N:o 40) af 3,664 fartyg om 118,904 nyläster 

och har alltså från 1871 ökats ined 169 fartyg och 5,792 nyläster. Stockholms handelsflotta har ökats med 

12 fartyg och 371 nyläster, samt Göteborgs med 4 fartyg och 924 nyläster. Gefle handelsflotta har till an

talet ökats med 7 fartyg men till drägtigheten minskats med 270 nyläster. Öfriga stapelstäders handels

flotta har ökats med 39 fartyg och 1,056 nyläster. Landtmän tillhöriga fartyg hafva ökats till antalet med 

110 och till drägtigheten med 3,697 nyläster. Sjö- och uppstäders samt köpingars fartyg hafva till antalet 

minskats med 3 men till drägtigheten ökats med 14 nyläster. 

För städers och köpingars räkning hafva under år 1872 (tabellen N:o 41) blifvit nybyggda 95 fartyg 

om 6,432 nyläster och från utrikes orter inköpta 49 fartyg om 4,052 nyläster. Deremot hafva under samma 

år af städers och köpingars fartyg 55 om 3,332 nyläster förolyckats, 13 om 380 nyläster kasserats och 34 

om 2,616 nyläster försålts till utrikes orter. Angående förhållandet i nu nämnda hänseenden med landt

män tillhöriga fartyg saknar Collegium åter detaljerade uppgifter. 

Af Svenska handelsflottans fartyg hafva under år 1872 till utrikes sjöfart varit använda (tabellen N:o 43) 

tillsammans 1,783 fartyg om 102,328 nyläster, nemligen af stapelstädernas fartyg 820 segelfartyg om 61,898 

nyläster och 113 ångfartyg om 7,054 nyläster, af öfriga städers och köpingars fartyg 111 seglande om 4,928 

nyläster och 1 ångfartyg om 24 nyläster samt af landtmannafartygen 736 segelfartyg om 28,302 nyläster 

och 2 ångfartyg om 122 nyläster. Sammanställas ifrågavarande fartyg i grupper efter lästetalet, visar sig 

(tabellen N:o 42), att i här afsedda fart under året varit använda, fartyg af mindre än 6 nylästers drägtig

het 28 om 128 nyläster, af 6 intill 12 nylästers drägtighet J 82 om 1,495 nyläster, af 12 intill 30 nylästers 

drägtighet 491 om 10,638 nyläster, af 30 intill 60 nylästers drägtighet 475 om 20,191 nyläster, af 60 intill 

120 nylästers drägtighet 397 om 32,987 nyläster, af 120 intill 300 nylästers drägtighet 204 om 34,798 ny

läster samt fartyg af 300 nylästers drägtighet och derutöfver 6 om 2,091 nyläster. 

Antalet af de fartygsbefälhafvare och det sjöfolk, som under år 1872 å Svenska fartyg användts i 

utrikes sjöfart, har (tabellen N:o 44) utgjorts af 1,704 fartygsbefälhafvare och 14,0U3 sjömän, deri inbegripne 

maskinister och eldare; mot 1,566 fartygsbefälhafvare och 11,208 sjömän år 1871. 

De år 1872 för in- och utgående fartyg erlagda lastpenningar (tabellen N:o 45) utgjorde 631,632 R:dr, 

mot 572,691 R:dr år 1871. 

Ar 1872 utfärdades af Collegium 372 fribref eller 92 flera än som under nästföregående året expe

dierades. Af ifrågavarande fribref meddelades 78 för utrikes byggda och i Sverige naturaliserade fartyg 

om sammanlagdt 6,145 nyläster, 65 för städerna tillhöriga, nybyggda fartyg om 5,052 nyläster, 46 för landt

män tillhöriga, likaledes nybyggda fartyg om 2,571 nyläster, samt öfriga fribref till ett antal af 183 för 

äldre fartyg, hvilka förut varit med dylik handling försedda. 

Sedan, jemlikt nådigt bref af den 21 November 1868 samt 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, genorn 

Svenske och Norske Consulers biträde hemsända sina å undfångna hyror eller eljest gjorda besparingar, 

hafva sådane sjömän under år 1872 af denna anordning sig begagnat i följande utsträckning: 



1872. V 

Af de för Stockholms stad upptagna 2,541 R:dr 10 öre hafva, i följd af vederbörandes begäran, 544 

R:dr blifvit genom Collegii försorg i sparbank insatta. 

Collegium framhärdar med djupaste vördnad 

S t o r m ä k t i g s t e , A l l e r n å d i g s t e Konung! 
Eders Kongl. Maj:ts 

C. F. AF STRÖM. 

underdånigste, tropligtigste 

tjenare och undersåtar 

J. SJÖBERG. 

Stockholm den 16 December 1873. 

G. Hegardt. 
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1872. 

N:o 1. Sammanställning af värdet utaf år 1872 till Sverige införda och derifrån utförda 
varor, fördelade i nedanstående grupper. 
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4 1872. 
N :o 2. Tabell, utvisande qvantitet och värde af de till riket år 1872 införda varor, fördelade i grupper. 



1872. 5 
N:o 2. Tabell, utvisande qvantitet och värde af de till riket år 1872 införda varor, fördelade i grupper. 



6 1872. 
N:o 2. Tabell, utvisande qvantitet och värde af de till riket år 1872 införda varor, fördelade i grupper. 



1872. 7 
N:o 2. Tabell, utvisande qvantitet och värde af de till riket år 1872 införda varor, fördelade i grupper. 



8 1872. 
N:o 2. Tabell, utvisande qvantitet och värde af de till riket år 1872 införda varor, fördelade i grupper. 



1872. 9 
N:o 2. Tabell, utvisande qvantitet och värde af de till riket år 1872 införda varor, fördelade i grupper. 



10 1872. 
N:o 2. Tabell, utvisande qvantitet och värde af de till riket år 1872 införda varor, fördelade i grupper. 



1872. 11 
N:o 2. Tabell, utvisande qvantitet och värde af de till riket år 1872 införda varor, fördelade i grupper. 



12 1872. 
N:o 2. Tabell, utvisande qvantitet och värde af de till riket år 1872 införda varor, fördelade i grupper. 



1872. 13 
N:o 2. Tabell, utvisande qvantitet och värde af de till riket år 1872 införda varor, fördelade i grupper. 



14 1872. 
N:o 3. Tabell,ntvisande qvantitet och värde af de från riket år l872 utförda varor,fördelade i grupper. 



1872. 15 
N:o 3. Tabell,ntvisande qvantitet och värde af de från riket år l872 utförda varor,fördelade i grupper. 



16 1872. 
N:o 3. Tabell,ntvisande qvantitet och värde af de från riket år l872 utförda varor,fördelade i grupper. 



1872. 17 
N:o 3. Tabell,ntvisande qvantitet och värde af de från riket år l872 utförda varor,fördelade i grupper. 



18 1872. 
N:o 3. Tabell,ntvisande qvantitet och värde af de från riket år l872 utförda varor,fördelade i grupper. 



1872. 19 
N:o 3. Tabell,ntvisande qvantitet och värde af de från riket år l872 utförda varor,fördelade i grupper. 



20 1872. 

N:o 3. Tabell,ntvisande qvantitet och värde af de från riket år l872 utförda varor,fördelade i grupper. 



1872. 21 

N:o 4. Utdrag af General-Sammandragen öfver Rikets införsel och utförsel år 1872, 

jemte beräkning, så vidt sådan knnnat i Collegium åstadkommas, öfver totalsumman af de på hvarje tullpligtig 
artikel enligt tull-taxa af den 18 Augusti 1871 belöpande tullinkomster. 

* utmärker de artiklar, för hrilka, i anseende till beskaffenheten af tullbestämmelserna och saknaden af närmare specifikation af de förtullade varu-qvantiteterna, 
någon uträkning af influtna tullbeloppet icke kunnat i Collegium verkställas. 



22 1872. 

N:o 4. Utdrag af General-Sammandragen öfver Rikets införsel och utförsel år 1872. 



1872. 23 

N:o 4. Utdrag af General-Sammandragen öfver Rikets införsel och utförsel år 1872. 



1872. 

N:o 4. Utdrag af General-Sammandragen öfver Rikets införsel och utförsel år 1872. 

24 



1872. 

N:o 4. Utdrag af General-Sammandragen öfver Rikets införsel och utförsel år 1872. 

25 



26 1872. 

N:o 4. Utdrag af General-Sammandragen öfver Rikets införsel och utförsel år 1872. 



1872. 27 

N:o 4. Utdrag af General-Sammandragen öfver Rikets införsel och utförsel år 1872. 



28 1872. 
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Varor, enligt tull-taxan tullpligtiga, men, på grund af särskilda föreskrifter, utan erläggande af tullafgifter 
inkomna för Kongl. Maj:ts och Kronans räkning samt annat allmänt behof. 
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Varor, enligt tull-taxan tullpligtiga, men tullfritt reimporterade, med uppgift om länderna, hvarifrån och 
orterna, hvartill införseln skett. 
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År 1872 reexporterade, förtullade eller vid införsel tullfria varor. 
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4. Utdrag af Consulsrapport. 

Helsingfors. 

Jeinte det att utförseln frän Finland af trävaror år 1872 varit 
större än under något föregående år, har exporten från landet 
nämnda år af tjära och smör varit ganska betydlig. Smör har 
utförts till Sverige, Kyssland och Tyskland, i hvilket sistomför-
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malda land varan, efter att i Liibeck och Hamburg hafva un
derkastats oinpackning och befriats från öfverfiödigt salt, vunnit 
afsättning äfven inuti landet, ehuru tillgången på Tyskt smör ifråga
varande år varit betydligare än under föregående år. Några min
dre partier Finskt smör hafva äfven importerats öfver Sverige till 
Norge, der dock åtskilligt varit att anmärka mot qvaliteten, hvilken 
emellertid är på god väg att förbättras sedan större mejerier upp
stått och lärarinnor för undervisning i en förbättrad tillverknings
metod anställts i landet. Priset å smör har från 17 å 18 Finska 
mark pr lispund, efter skeppningens slut, nedgått till 14 å 15 
mark. Utförseln af ost, tillverkad efter Schweitzisk och Engelsk 
metod, är äfven i stigande. Deremot har utförseln af spanmål 
år 1872 inskränkt sig till några tiotal laster bafre till England och 
några partier utsädesråg till Sverige. 

Under år 1872 har i Finland en ny industrigren uppstått, nem-
ligen insamling af menniskohår, isynnerhet af qvinnor, hvilken in
dustri bedrifves nästan uteslutande af Svenske undersåtar och till 
största delen uti socknarne vid Bottniska viken. Insamlingen torde 
uppgå till betydliga belopp, enär ensamt genuin Wasa tullkammare 
omkring 1,700 skålpund blifvit under året till Sverige utförda. 
Priset uppgifves till 20 r:dr pr skålpund. 

Frakterna från distriktets hamnar hafva under året uppgått till 
följande belopp pr Petersb. standard: 
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4. Utdrag af Consulsrapporter. 

S:t Petersburg. 

Importen till S:t Petersburg af Svenska produkter uppgick år 
1872 till ungefår 

Dessutom infördes åkerbruksredskap, 104 lådor tändstickor, 
1,500 centner spik och 1,600 stycken spadar, men värdet af dessa 
artiklar är icke kändt. 

På det hela kan tillförseln från Sverige 1872 beräknas under
stiga föregående årets införsel med ett värde af 460,000 rubel; 
och då förnämsta importartikeln från Sverige är jern, hvaraf till
förseln år 1872 var omkring 100,000 centner mindre än 1871, 
måste orsaken till ifrågavarande förminskning sökas i det höga 
pris, hvartill denna artikel uppgått och hvilket pris köpare hittills 
icke velat erlägga. Det bör emellertid icke förbises att stora för
råd Engelskt jern funnos i S:t Petersburg upplagda från 1871, 
hvilka till en del ersatt det Svenska jernet och numera blifvit betydligt 
reducerade. Det kommer följaktligen först under år 1873 att visa 
sig om det höga pris, som på den utländska marknaden blifvit be-
viljadt för Svenskt jern, äfven kan uppnås i Ryssland. Af koppar 
och bly har år 1872 icke någon tillförsel till distriktet från Sverige 
egt rum, men deremot har under året förbrukningen af stålämnen 
tilltagit. Importen till S:t Petersburg af smältstycken understeg 
föregående årets import af denna artikel med 13,500 centner. 

Riga. 

Svenska ångbåten »Solide» har äfven under 1872 års segla-
tionstid underhållit en temligen regelbunden förbindelse emellan 
Sverige och Riga, och har den underlättade kommunikationen bi
dragit dertill, att många nya artiklar såsom tändstickor, pappers
massa, papper, kimrök, trädgårdssoffor, anjovis, delikatesssill, Kolmår
dens marmor m. m. börjat vinna afsättning å platsen. Under vå
ren blef äfven sten, dels till gatuläggning, dels till byggnader, i ej 
obetydlig mängd införd från Sverige. Deremot har af sättningen af 
hufvudartikeln stångjern under året varit af mindre betydenhet, enär 
de höga prisen ej lämpat sig för denna marknad; och hafva san
nolikt alla de jernlaster, som ankommit under året, utgjort åter
stående leverans på grund af äldre kontrakter, med undantag möj
ligen af några tusen centner jerntråd, som köptes för härvarande 
spikfabrikers räkning. 

Odessa. 

Under loppet af år 1872 har hvarken någon införsel af Sven
ska produkter till detta Consulsdistrikts hamnar eller utförsel från 
dem till Sverige egt rum. Deremot hafva från nämnda hamnar 
med 33 Norska fartyg till Norge utförts 94,854 tschetwert råg 
och 24,814 tschetwert korn. I 
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4. Utdrag af Consulsrapporter. 

Königsberg. 
För Tederierna voro konjunkturerna under år 1872 föga gyn-

samina. Frakterna höllo sig temligen låga; dock stego de rätt be
tydligt under sednare hälften af året för kollaster. Men denna för
del motverkades åter deraf att, till följd af arbetsinställningarne i 
England, en stor brist på kol uppstod, så att det ofta icke var 
möjligt att förutse huru länge fartygen skulle komma att vänta, 
samt dessa af sådan anledning mången gång måste i barlast lemna 
kolhamnarne. På hösten föllo dock frakterna för kol något. För 
petroleum voro frakterna på det hela låga; men för salt från Eng
land och Medelhafvet vore de deremot ganska goda samt stego till 
och med något mot slutet af året. De i Königsberg slutade frak
ter voro hela året igenom temligen låga. Vid skeppsfartens början 
den 27 Mars betaltes för segelfartyg till Ltibeck 6 thaler pr 5,000 
skålpund råg; till östra Skotland 1 sh. 9 d. å 2 sh. 3 d., till östra 
England 2 sh. å 2 sh. 9 d. och till Engelska kanalen 3 sh. pr 
500 skålpund hvete; till Holland 17 rloriner pr 2,400 kilogr. hvete, 
samt till Göteborg 4^ r:dr Hamb. b:co pr 5,000 skålpund råg. Un
der de tre månaderna April—Juni inträdde ett nästan fullständigt 
stillastående i förrättningarne, och frakterna från Königsberg voro i 
allmänhet lägre än de sannolikt någonsin förut varit. Endast frak
terna för kol och jern voro temligen höga och höllo rederierna nå
gorlunda skadelösa. För segelfartyg betaltes då till Firth of Forth 
och till kolhamnarne 1 sh. 6 d. å 1 sh. I i d. samt till och med 
endast 1 BVI. pr 500 skålpund hvete; till Holland 14 å 15 normer 
pr 2,400 kilogr. hvete; till Havre 30 å 35 sh., Newcastle 20 sh. 
samt Gent och Plymouth 26 sh. 6 d. pr ton hampa och lin. Un
der Juli och Augusti höllo sig frakterna nästan på samma stånd
punkt. Sednare inträdde en större, efterfrågan å fartyg, och frak
terna höjde sig något samt bibehöllo en stigande tendens intill slu
tet af Oktober, då för segelfartyg betaltes till Englands ostkust 2 
sh. G d. å 3 sh. 4 d. pr 500 skalpund hvete och 28 sh. pr ton 
hampa; till Cork 50 sh. pr ton hampa; till Holland 20 å 23 tlori-
ner pr 2,400 kilogr. hvete samt till Göteborg Gj å Gj r:dr Hamb. 
b:co pr 5,000 skålpund råg. I December erhöllo segelfartyg till 
Firth of Forth 3 sh., till östra Skotland 3 sh. 3 d. samt till 
Bristol 4 sh. G d. pr 500 skålpund hvete; till Göteborg 10 r:dr 
Hamb. b:co pr 5,000 skålpund råg o. s. v. 

Danzig. 
Sjöfarten på Consulsdistriktet med Svenska fartyg var år 1872 

af en ovanlig litlighet och importen med sådana fartyg af Svenska 
produkter betydligare än under de föregående åren: hvaremot ex
porten till Sverige var ringare. Orsaken till den liftiga sjöfarten 
1872 låg förnämligast i tillgången uti Danzig å förmånliga trälast-
frakter, äfven för mindre fartyg, till Danska och Tyska hamnar, 
men ock i goda fraktvilkor för de till hamnen från utrikes orter 
införda varor. Isynnerhet erbjöd den högst betydliga importen af 
stenkol ovanligt höga frakter; hvårföre ock ett stort antal Svenska 
fartyg, som voro destinerade från England till Norrbotten, togo vä
gen öfver Danzig med stenkolslast. På sommaren betaltes i frakt 
för trävaror till England 17 ä 20 sli. sterl. pr load och till Hol
land 20 å 21 rloriner pr läst. Frakterna till Danzig frän England 
och Skottland utgjorde 8 £ 10 sh. a 13 £ pr keel stenkol och 10 
å 14 sh. pr ton salt: och betaltes från Frankrike IG sli. sterl. pr 
ton salt samt från Belgien 13 francs pr 1,000 kilogr. jern. 

Medelprisen i Danzig .år 1872 å följande Svenska produkter 
voro, å stångjern 5J thaler samt å skrotjern Ig thaler pr Tysk 
centner; å osläckt Gotlands kalk 7 thaler pr 12 halftunnor; å Got
lands slipstenar 7 thaler 24 silfvergroschen pr stycke af 12—24 

tums diameter; å kalksten 30 thaler pr Bhenländsk kubikfamn samt 
å grofhuggen granitsten 20 silfvergroscheu pr Bhenländsk kubikfot. 

Stettin. 
Af tack- och skrotjern infördes år 1872 till Stettin 2 ,238,863 

centner, mot 1,681,774 centner &r 1 8 7 1 ; hvadan förbrukningen af 
sådan vara år 1872 betydligt ökats, oaktadt det höjda priset å den
samma. Till denna tillökning i förbrukningen hafva hufvudsakligen 
bidragit anläggandet af ett stort antal nya maskinverkstäder och 
fabriker samt utvidgning af de förutvarande, äfvensom de i stor 
omfattning bedrifna jernvägsbyggnadsarbetena. Införseln af Svenkst 
tack- och skrotjern uppgick år 1872 icke till mera än 50,265 cent
ner, mot 132,953 centner år 1871 . Denna betydliga minskning i 
importen år 1872 är hufvudsakligen att tillskrifva de högt upp-
drifna prisen. Af Svenskt stångjern och stål infördes 38,646 cent
ner år 1872, mot 28,997 centner år 1871 . Af koppar infördes 
från Sverige 10,020 centner år 1872, mot 9,745 centner år 1871 . 
Deremot infördes af sistnämnde artikel från Storbritannien 18,523 
centner år 1872, mot 38,279 centner år 1871 . Priset å koppar 
utgjorde i början af nu ifrågavarande år 27 å 29 thaler och mot 
slutet af året 31 h 33 thaler pr centner, allt efter qvalitet. 

Frakterna i Stettin ställde sig år 1872 i allmänhet låga, till 
följd af den stora tillgången å fartyg samt den inskränkta utförseln 
af spanmål. Segelfartygen betingade i början af året till 31 Maj 
för ekvirke till Hull 12 sh. 6 d. å 13 sh., till Liverpool 16 sh., till 
kolhamnar 10 sh. å 10 sh. 6 d. och till Swansea 15 sh. 6 d., 
samt för furuträ till Hull 10 sh., till Liverpool 12 sh., till kol
hamnar 8 sh. och till Montrose 10 sh. pr load; för furu till Bor
deaux 29 francs & 15 % till Boulogne 32 francs & 15 'i och till 
Brest 31 francs & 15 % pr läst; under tiden från den 31 Maj 
till den 31 Augusti, för furuträ till London 13 sh., till Grimsby 10 
sh. 6 d. pr load ocli till Briigge 30 francs & 15 % pr läst; samt 
under tiden från 31 Augusti till slutet af året, för ekvirke till Bri
stolkanalen 19 å 20 sh., till kolhanmar 12 å 16 sh. och till Li
verpool 17 sh. pr load, för furuträ till London 17 sh. 3 d. pr 
load; och för hvete till Firth of For th 1 sh. 6 d. å 2 sh. 3 d., 
till ostkusten af Skotland 2 sh. 6 d. pr qvarter o. s. v. 

Kiel. 

Frakterna under år 1872 hafva utgjort, från Norrbotten, för 
bjelkar och spärrar 7J a 7^ r:dr r:mt och för bräder 7 r:dr, allt pr 
3 1 ^ kubikfot och med 5 procent kaplake, samt från Hernösands 
distrikt, för bräder 5 J—6 å 6J r:dr & 5 °i. Priserna å trävaror 
från Norrbotten hafva noterats, å spärrar af 4, 5 och G tum 23 
öre, af 7 tum 25 öre och af 8 a Hf, tum 35 öre, å bjelkar 45 
öre pr kubikfot, samt fi 1X9 tums bräder, l :a qvalité 6 r:dr 50 
öre, 2:a 5 r:dr 50 öre och 3:e 4 r:dr pr 144 löpande Engelska 
fot. Calmar bräder såldes till 12 mark 8 schilling pr tolft. För 
att användas vid hamnen i Kiel och andra byggnadsföretag an-
koramo dit under året 16 laster tillhuggen granitsten, deraf 9 laster 
från Sverige och 7 från Norge. De gyusamma konjunkturer, som 
under ar 1872 varit rådande äfven med hänseende till exporten 
af Svenskt jern, har föranledt att jemväl inom detta Consulsdistrikt 
uppmärksamheten å denna artikel blifvit fäst och att deraf un
der året dit ankommit en ej obetydligt större qvantitet än som un
der de närmast föregående åren införts. 



1872. 51 

N:o 6. Sammanställning af införsel och utförsel för hvarje särskildt land år 1872. 

4. Utdrag af Consulsrapport 

Rostock. 

Den genom kriget med Frankrike 1870 uppkomna stockning i 
affärerna var redan det följande året nästan utjemnad, och afsättningen 
1872 af de från föregående året återstående trävarulager var ganska 
liflig till följd af dels det stora behof af sådana artiklar, som före-
fanns, och dels den omständighet att de höga fordringarne å pro
duktionsorterna gåfvo anledning att förvänta ytterligare prisstegring. 
Det större behofvet förorsakades hufvudsakligen deraf att i Rostock 
och i närmaste trakten flere större byggnadsföretag, för hvilkas ut
förande till en stor del bolag' bildat sig, påbörjats, i följd hvaraf 
betydliga qvantiteter byggnadsmaterialier måste tagas från behåll
ningarne. Priset på hvad som ytterligare tillfördes ställde sig alltså 
högt, och köparne nödgades, ehuru i början något tveksamma, foga 
sig efter de stegrade anspråken. 

Åfven skeppsbyggeriet, som redan 1871 börjat åter upplifvas, 
utvecklade sig betydligt 1872, med anledning deraf att godtgörelsen 
för de af Fransmännen tagna fartygen utföll så fördelaktigt för rede
rierna att större delen af kapitalen åter kunde användas till byggande 
af nya fartyg. Dessutom hade frakterna under föregående året nå
got stigit och de sålunda erhållna gynsamma resultat i afseende å 
segelfartygen uppmuntrade till nybyggnader. 

Priserna å trävaror hafva sedermera ytterligare stigit och torde 
komma att än mera stegras, i betraktande af de betydliga qvanti-
teter af trämaterialier, hvilka erfordras i följd af förödelsen genom 
den stora öfversvämning, som hemsökte hela Tyska kusten och isyn
nerhet Pommern, Mecklenburg, Slesvig-Holstein och äfven Danmark, 
hvarvid på en del ställen hela byar och stadsdelar bortfördes. Åter
uppbyggandet af hvad sålunda förstörts måste ske inom den när
maste tiden, och då alla betydande orter i dessa trakter stå i för
bindelse med Sverige, lära de väl komma att derifrån fylla sitt 
behof af trävaror. 

A kalk har äfven år 1872 större af sättning egt rum än under 
det föregående året. Prisen å varan voro de normala. 

Importen af Svenskt jern var under år 1872 i det närmaste af 
samma omfattning som under det föregående och skulle sannolikt 
blifvit vida större om ej de Svenska jernverken, med hänseende till 
äldre kontrakt, måst afvisa alla härifrån under seglationstiden in
gångna ordres. 

Medelprisen på de under år 1872 importerade Svenska varor 
ställa sig ungefär som följer: 
plankor och bräder från de sydliga hamnarne, 
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4. Utdrag af Consulsrapport. 

Lübeck. 

De lofvande utsigter för Sveriges trävaruhandel år 1872, 
livilka i början af året visade sig, hafva öfver förväntan förverkli
gats icke blott på denna plats utan ock flerstädes. I qvantitatift 
afseende öfversteg tillförseln 1872 endast obetydligt importen under 

det föregående året, hvilken äfven var ansenlig, men desto mer i 
pekuniärt hänseende. Under intet föregående år liafva så höga trä-
varupris, som de, hvilka varit gällande år 1872, blifvit noterade. 
Redan kort efter sjöfartens öppnande voro de gångbara prisen om
kring 20 procent högre än under det föregående året. Under som
marens lopp, då från Sverige högre fordringar ånyo ställdes, bör
jade ytterligare en prisstegring, som mot hösten slutade med ända 
till 35 å 40 procents förhöjning, och dock voro redan föregående 
årets pris någorlunda tillfredsställande. Orsakerna till den oförmo
dade prisstegringen under år 1872 äro visserligen flerfaldiga, men 
alla, som låta tänka sig, skulle sammanlagda icke vara tillräckliga 
att nöjaktigt förklara denna förändring. Bland annat anför man så
som skäl till den så utomordentligt ökade förbrukningen af bygg
nadsvirke, att det fredslugn, som följde på de blodiga åren 1866 
och 1870, var icke blott i Tyskland utan ock i andra länder in
bjudande till industriela företag, deribland stora byggnader, både 
allmänna och enskilda. Häraf föranleddes de brådstörtande reqvisi-
tionerna på våren. Priserna gingo med ens upp, höjde sig ytterli
gare och fortfara att hålla sig uppe. Dertill kommer en brist på 
virke i några på skog ej fattiga trakter af östra och södra Tysk
land, till hvilken anledningen ännu ej är utredd. I stället för att 
såsom vanligt fylla sina behof från närmare håll, reqvireras nu dit 
genom Liibecks trävaruhandlande nordiska produkter. De förstörande 
öfversvämningarne bidrogo ock att minska virkesforråderna på ku
sten. Hela lager dels skingrades, dels förskämdes. Måhända ver
kade dock mest till de höga prisen säljares från årets början be
stämda oryggliga fordringar. Säljare så väl som köpare tyckas 
ändtligen hafva insett, att skogsprodukter år från år minskas och 
måste derföre hållas mera i värde än som under den framfarna tiden 
skett. Varan minskas alltmera, men behofvet af densamma ökas. 
Af trävaror utfördes från Sverige till Lfibeck hufvudsakligast bräder 
och plankor. Af sådana varor ankommo omkring 200,000 tolfter, 
deraf tredjedelen med främmande fartyg. Af bjelkar och spärrar 
infördes omkring 100,000 stycken. 

Såsom medelpris under året uppgifves för bräder och plankor: 

För Svenska produkter betaltes i början af året 1, i Juli 2 
och mot slutet af året ända till 3 £ pr standard mera än under 
samma tider år 1871 . 

Bjelkar betaltes med 12 och spärrar med 8^ sch. kurant pr 
kubikfot. Priserna på olika dimensioner och sorter voro i början 
på året: 

(xefle bräder: 

allt pr 164 kubikfot. 

Till de på denna plats mest eftersökta trävarusorter räknas 
skurna plankor af 1|—3 turas tjocklek och 7—12 tums bredd samt 
producerade i trakterna emellan Norrköping och Hernösand. Lifligt 
efterfrågas också A tums iomnkantiga granplankor om 9 tums bredd 
och helst ämiuji bredare. Från Finland ankomma betydliga sådana 
sändningar, som i senare åren skeppats till Nordsjöhamnar. Norr-
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bottens spärrar om 4 å 12 tum, ju längre desto bättre, finna i Lu-
l>eok liflig afsättning oaktadt det höga priset. 

Af de gamla förråden är numera å platsen föga qvar. Afven 
de sämre lagren äro upprymda, så att ny tillförsel emotses år 1873 
med större intresse än nästan någonsin. Såsom bevis på de i sista 
tiden mycket förbättrade konjunkturerne för trävaruhandeln emellan 
Norden och Liibeck må anföras, att consignation ej så ofta behöft 
anlitas, utan träffas vanligen fasta köpslut. 

Liksom den nya jernbanan genom Mecklenburgska landet öfver 
Kleinen tillskyndat Liibeck ökad afsättning af jern och trävaror, 
emotser man ytterligare utvidgning af denna afsättning medelst den 
snart färdiga Liibeck—Eutiner-banan, som nu kommer att äfven för 
Sveriges produkter upplåta det hittills endast för Norge tillgängliga 
Sleswig-Holsteinska landet. 

Trä varufraktema ställde sig 1872 öfverlmfvud 10 procent högre 
än under år 1871 , och betaltes: 

från Valdemarsvik—Vesterviks distrikt för okantade bräder: 

samt från Gefle 5 | , 5 | r:dr r:mt, och på hösten 6 r:dr pr 
tolft om 31 $ kubikfot; 

från Sundsvall—Söderhamns distrikt 5 ^ — 1 \ r-.dr; och från 
Hernösand, Luleå, Haparanda 6 — 1 \ r:dr, allt för bräder af ofvan 
uppgifna dimensioner och 5 'Å kaplake. 

Spärrar och bjelkar från Skellefteå—Piteå 7^—8A r:dr och 5 
% kaplake pr 3 1 ^ kubikfot. 

Införseln till Liibeck af Svenskt jern var år 1872 något mindre 
än under föregående året. Af stångjern importerades från Sverige 
78,618 centner, deraf tredjedelen med främmande fartyg. Utom 
vanlig transatlantisk utskeppning har Svenska jernet för dess ut
märkta beskaffenhet funnit en vidt utbredd afsättning i hela Tysk
land, Österrike, Ungern ni. ni. Jernpriserna hafva också under år 
1872 varit ovanligt höga, och det lär ej vara anledning att antaga 
någon synnerlig återgång. Svenskt stångjern betaltes på våren med 
10 mark 8 sch. å 11 mark kurant. Priset höjdes under sommaren 
och utgjorde vid slutet af året 16 mark 4 sch. å 16 mark 8 sch. 
pr tullcentner oförtullad vara. 

Tändstickor införas fortfarande från Sverige, och utgjorde till
förseln 1872 nära 14,000 kistor, i värde uppskattade till omkring 
en million mark kurant. 

Deremot har skeppningen till Liibeck af granit nästan upphört; 
och ankomo deraf år 1872 endast 4,027 stycken. 

Af koppar, som i Liibeck ej utgör någon handelsartikel, tran
siterade 4,226 centner. 

Af tjära importerades år 1872 från Sverige 2,77B hela och 
09 halftunnor. Priset var i början 14 j å 15 mark, höjde sig slut
ligen till 17 å 18 mark och noteras för närvarande till 21 å 
22 mark. 

Från Gotland infördes 8,400 tunnor kalk. Priset var 18 å 20 
mark kurant pr läst om 12 tunnor. 
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4. Utdrag af Consulsrapport. 
Hamburg. 

Svenska produkter funno Sr 1872 en god afsättning i Ham
burg till i allmänhet höga pris. Priset å Ptångjern, hvilket under 
år 1871 stegrades, har under förra året än mera uppdrifvits. Ena-

hända var ock förhållandet med andra metaller. Åfven Svenska 
trävaror stego under år 1872 i pris. Såsom vanligt tillfördes den 
största qvantiteten på indirekt väg, öfver Kiel eller Liibeok. Tjära 
höll sig vid ungefär samma pris som under 1 8 7 1 ; men då förråden 
öfverallt äro temligen inskränkta, lära nog priserna år 1873 stiga. 
A beck, som i Juni månad såldes på leverans till 14 å 15 mark 
banko pr 300 skålpund, stegrades priset efter hand ända till om
kring 21 mark, till hvilket pris nästan hela förrådet vid årets slut 
blef upprymdt. Af denna artikel infördes tillsammans 4,362 tunnor, 
af hvilka 966 tunnor utgjorde Svensk vara. Trän föll under årets 
lopp circa 3 å 4 mark i pris. Först i December inträdde någon 
prisförbättring, och kan man antaga att priserna komma att hålla 
sig, om efterfrågan fortfar såsom den var under nämnda månad. 
Jemväl kalfskinn funno god efterfrågan till förhöjda pris. Införseln 
af sådana varor från Sverige har dock mer och mer aftagit af den 
anledning att dervarande exportörer ej finna räkning uti att konsig-
nera varan, utan heldre träffa fasta köpslut. Svenska fondpapper 
betingade år 1872 ganska höga kurser, och äro sådana papper fort
farande särdeles begärliga. Omsättningen af dem här på platsen 
aftager dock, enär en stor del för Svensk räkning uppköpts och 
hemsändts. 

Hamburgs skeppsrederirörelse liar sedan förra året betydligt ökat 
sig, och ångbåtsförbindelserna med såväl transatlantiska som Euro
peiska hamnar hafva i hög grad tilltagit. En mängd aktiebolag för 
anskaffande af ångbåtar, som göra reguliera turer på aflägsnare plat
ser, har bildat sig, så att man kan hoppas att snart få från och 
till denna plats med ångare afsända och emottaga de artiklar, som 
förut blott ined seglande fartyg kunde fortskaffas. 

För fondbörsen var år 1872 ej så gynnsamt som det före
gående året, i det att tväune gånger, neml. i April och September, 
ganska starka kursfall inträffade, som medtogo de 1871 vunna för-
tjenster, isynnerhet för dem, hvilka spekulerade på differenser, då 
deremot kurserna hela året 1871 alltjemt voro i uppgående. De 
solidare privatbankerna hafva dock lemnat en god utdelning, troligen 
mycket till följd af dels avancer å det stora Fransyska lånet, som 
äfven i Hamburg utbjöds till teckning, dels ock det i allmänhet 
högre discontot, som i medeltal var 3 ^ å 4 %. Penningetillgången 
var ock riklig, och bankernas kunder läto sina tillgodohafvanden 
räntelösa qvarstå i bankerna, så att dessa derigenom kunde göra be
tydligare discontaffärer. 

Inom distriktet inköptes år 1872 för Svensk räkniug 12 far
tyg om 1,002 nyläster, och till främmande rederier såldes 4 Svenska 
fartyg om 380 nyläster. 
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4. Utdrag af Consulsrapport. 
Bremen. 

Varuomsättningen har jemväl under år 1872 i allmänhet varit gan
ska lönande, och hafva prisen på flera artiklar uppnått en ovanlig höjd, 

hvaraf följden visat sig uti en på hösten inträffad lifligare efterfrå
gan å penningar med en diseonto af 5 å 6 procent. Äfven rederi
rörelsen har under året på det hela taget varit gynBam. Till följd 
af ej mindre den omständighet att skeppsbyggeriet under de senaste 
åren försummats, än ock det stora behof af produkter från de sär
skilda transatlantiska länderna, som inträdde efter slutadt krig mellan 
Frankrike och Tyskland, voro nemligen fartyg mycket eftersökta 
samt betingade betydligt högre frakter än under föregående åren; 
och efter alla de, olyckligtvis till ett ovanligt stort antal, inträffade 
skeppsbrott under den sista vinterns oupphörliga stormar, bör äfven 
för framtiden en bättre utsigt för fraktfarten vara att påräkna. 
Det stora rederibolaget »Nordtyska Lloyd» har i rätt tid insett dessa 
omständigheter och bereder sig till en ytterligare utvidgning genom 
fortgående byggande af stora ångfartyg, hvarmedelst äfven tillgodo
ses den på Bremen växande trafikens behof. En af några enskilda 
personer anordnad ångbåtsförbindelse mellan Bremen och de tre 
Skandinaviska länderna har ännu ej blifvit regelbunden och ej heller 
visat sig lönande, då trafiken på dessa linier ännu ej fått nå
gon större omfattning; men med någon ihärdighet torde man kunna 
hoppas att forhållandet skall blifva annorlunda. 



60 1872. 

N:o 6. Sammanställning af införsel och utförsel för hvarje särskildt land år 1872. 

4. Utdrag af Consulsrapport. 

Amsterdam. 

Exporten frän Norrland till Nederländerna af trävaror med 
Svenska, Norska och Holländska fartyg var äfven år 1872 högst 
betydlig; och, ehuru Finland genom billigare prisnoteringar söker 
att tillegna sig bjelkhandeln, har dock erfarenheten lärt Holländarne 
att de äro bättre betjente med de Svenska än med de Finska bjel-
karne, äfven om prisen å de förra noteras nägra gulden högre pr 
tolft. Af jern, tjära och beck var tillförseln under året ej stor, 
hvaremot prisen å dessa artiklar voro höga. 

De Svenske handlande böra fästa sin uppmärksamhet på Amster
dam och Rotterdam såsom betydande kaffemarknader i Europa, syn-
uerligast nu då kaffeprisen äro alltjemnt stigande; och som å en 
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framåtgående marknad de varor, hvilka äro af lägre qvalité, jem-
förelsevis stiga mest i pris, torde det nu vara en gynsam tidpunkt 
att söka förmå nordens innebygare att begagna den bättre sortens 
Java kaffe som, enligt kännares utsago, är drygare samt derföre vid 
förbrukningen likaledes billigare än det ordinarie Brasilianska kaffet. 
Priset å godt ordinärt Java kaffe steg under årets lopp från 42 till 
50 cents pr skålpund. 

Afven å Java tobak böra de Svenske handlande fästa uppmärk
samhet. Denna vara blifver alltmera eftersökt, och förbrukningen, 
synnerligen för cigarrtillverkning, är alltjemnt tilltagande. 

Efter ki-iget mellan Frankrike oeh Tyskland har Amsterdam 
blifvit en betydande marknad för bomull, deraf Tyskland och 
Schweitz hemta stora qvantiteter; och de Svenske spinneriidkarne 
böra icke försumma samma marknad, helst frakterna till Sverige 
med returnerande fartyg, hvilka eljest nästan alla segla i barlast, 
böra blifva mycket billiga. 

Den nya farleden till Rotterdam genom Hoch van Holland är 
visserligen ännu icke fullt färdig, men kan dock redan begagnas af 
12 å 13 fots djupgående far tyg; och mindre fartyg med bestäm
melse till hamnarne vid Maasfloden bespara en betydlig omväg ge
nom nämnda mycket kortare farled. Arbetet med genombrytning 
af Holland op zyn Smalst eller den nya farleden till Amsterdam 
fortgår med drift. Slussarne mot Zuidersjön och Nordsjön äro fär
diga och Y's vatten flyter redan direkte ut i Nordsjön. 

För nedannämnda Svenska exportartiklar till Nederländerna äro 
der gällande importtullar följande: 

Fria från tull äro jern samt tjära och beck. 
Fraktfarten år 1872 var lönande så väl i Nordsjön och Öster

sjön som i de Nederländsk-Indiska farvattnen. Uti de Nederländ
ska hamnarne i Ost-Indien finnes för främmande fartyg numera en 
större qvantitet produkter än förr att tillgå för skeppning till Ca-
lifornien, Australien och Europa, efter det sockerodlingen på Java 
öfvergått i enskilda händer, i stället för att, såsom förut var fallet, 
till en stor del bedrifvas af koloniens Regering, hvilken var för-
pligtad att befrakta endast Holländska fartyg. Den bästa tid att 
å Java finna lönande frakter är Juni, Juli, Augusti och September; 
och de redare, som sända sina fartyg i den Noderländsk-Indiska 
farten böra vara angelägna om att fartygen äro å Java disponibla 
i rätt tid. Segelfartygen hafva, långt ifrån att komma ur bruk, 
tvärtom betydligt stigit i värde; och det synes numera vara större 
benägenhet att bygga segelfartyg än ångbåtar. Den regelbundna 
ångbåtsfarten emellan Amsterdam och Stockholm samt emellan Rot
terdam och Göteborg har upphört i saknad af tillräckligt gods att 
underhålla densamma på ett lönande sätt. 
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4. Utdrag af Consulsrapport. 

Antwerpen. 

Från LSwen, Ostende och Gent uppgifves, att den lätta af sättnin
gen å dessa platser af trävaror år 1872 synes lofva goda utsigter för 
sådana varor på samma marknader, så att i detta hänseende en jemn 
och fortgående trafik kan påräknas, och ehuru i Antwerpen ännu 
finnes ett osåldt förråd af nämnda års tillförsel, kan dock antagas 
att der fortfarande erfordras betydliga qvantiteter byggnadsmate-

rialier så väl för staden sjelf som för det inre af landet. Särskildt 
komma att förbrukas stora partier snickeriarbeten, deraf under sed-
nare tid tillförsel från de Förenade Rikena egt rum, och för hvilket 
ändamål nödigt är, att af vederbörande byggnadsentreprenörer för-
skafEa sig uppgifter om modeller och dimensioner, på det att artik-
larne må svara mot de i landet brukliga husinredningar. Oaktadt 
de betydliga behållningar af trävaror från 1871 , som förefunnos, 
var afsättningen deraf år 1872 så liflig, att priserna stego 25 å 30 
procent. 

Tillförseln från Sverige af zinkmalm och blende har under år 
1872 regelbundet fortgått med Svenska ångfartyg. Efter erhållna 
prof börjades under året i Antwerpen med mindre beställningar af 
sandsten från Gotland, föranledda af behofvet utaf varan för slip-
ning af marmorarbeten. Vederbörandes uppmärksamhet hade nem-
ligen fästs på denna artikels tjenliga beskaffenhet för bildhuggeri-
och byggnadsarbeten, hvartill nu användes en ganska betydlig qvan-
titet liknande sten från Frankrike. 

Af skeppslistorna visar sig, att Belgiska stenkol börjat blifva 
föremål för skeppning med Svenska far tyg; och det vore önskligt 
att icke några hinder måtte möta för utvecklingen af denna skepp
ning, enär för närvarande de flesta af de till Belgiska hamnar ankom
mande Svenska segelfartyg derifrån afgå i barlast samt vid åter
resan till Sverige eller främmande Östersjöhamn först med betydlig 
tidsförlust gå att hemta stenkol i England. 
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4. Utdrag af Consulsrapport. 
London. 

Enligt do af "Board of Trade" utgifna tabeller infördes till 
Stor-Britannien följande qvantiteter trävaror tmd"r de seduaste 
trenne åren: 

och har värdet af dessa varukvantiteter blifvit beräknadt till: 

Importen af trävaror ar 1872 var den största, som någonsin 
egt mm, och öfversteg med 372,786 loads eller omkring 8 pro
cent enahanda införsel under det föregående uret. Hvad Sverige 
och Norge angår, ökades importen derifrån 1872 med 78,880 loads 
eller endast omkring 4 procent. Det uppskattade värdet öfversteg 
emellertid värdet af trävaru-importen 1871 med 437,503 £ eller 
mera än 11 procent, men var dock lägre än värdet af importen 
1870. 

Till London uppgifvas hnfva under ar 1872 med trävaror an
kommit 1,455 fartyg om 640,502 tons, mot 1,358 fartyg om 
605,394 tons 1871. Af de förra anlände frän Sverige 415 fartyg 
om 183,819 tons, mot 477 fartyg af 200.308 tons drägtighet 1 8 7 1 ; 
hvavaf alltså visar sig en ganska betydlig minskning i importen från 
Sverige under är 1872. I allmänhet har importen af trävaror till 
London icke tilltagit i samma förhållande som totalimporten till hela 
landet, till hvilket förhållande orsakerna måste sökas i större lätt
het för det inre af landet att fylla sitt behof af trävaror frän andra 
hamnar, samt i de högre kostnaderna för uppläggning i och trans
port från London. 

Afsättningen af Svenska trävaror var ovanligt gynsam under 
år 1872. Redan vid årets början voro kontrakter om stora q van ti -
teter afslutade för leverans under våren och sommaren till ett med 
omkring 10 s. pr Petersb. standard höjdt belopp utöfver 1871 års 
pris eller 8 £ fritt ombord för "mixed" G-efle plankor af bästa till
verkningar, samt för andra slag i förhållande derefter, och dessa 
höga pris icke allenast bibehöllo sig utan stego oupphörligt så, att 
i December betaltes 10 £ fritt ombord för samma slags plankor, 
ett hittills oerhördt pris. 

På platsen betaltes s. k. Gefle plankor "mixed" under förra 
hälften af året med 10 £ 10 s. å 12 £ 10 s. pr Petersb. stan
dard, hvilka pris under sednare hälften stego till 12 £ å 13 £ 
10 s. Andra tillverkningar stego från 10 å 11 £ till 11 £ 10 s. 
å 13 £ . Tertia qvalitet gällde 1 £ å 1 £ 10 s. lägre. 

"Battens" voro jemförelsevis mindre begärliga, men stego än
dock från 7 £ 10 s. å 9 £ 10 s. till 8 £ ä 11 £ 10 s. pr Petersb. 
standard, allt efter beskaffenhet. 

Bjelkar rönte äfven god efterfrågan och prisen för Sunds
valls, som noterades 47 å 53 s. pr load i början af året, stego till 
55 å 60 s. vid årets slut. Bjelkar från Wester- och Norrbotten 
af mindre dimensioner stego likaledes, nemligeu från 40 å 44 s. 
till 50 s. å 52 s. 6 d. 

Plankstump, som under början af året betaltes med 85 å 95 s. 
pr kubikfamn, gällde i December 120 k 135 s. 

Lagren i Londons dockor af utländskt virke voro vid årets 
slut mindre än under de tvänne föregående åren, och då det är 
all anledning förmoda att förbrukningen under 1873 icke skall 
blifva mindre än 1872, bör afsättningen af Svenska trävaror blifva 
både betydlig och lönande. 

Till Hnl l infördes från Sverige under år 1872 nedannämnda 
partier trävaror, jemförda med de qvantiteter, som under närmast 
föregående tvänne år dit importerades: 

visande för ar 1872 en allmän tillökning, hvilken Vice Consuln 
förmäler skulle liafva blifvit betydligt större cm icke ett stort antal 
fartyg, lastade med trävaror från Sverige till Hull, förolyckats under 
de svåra höststormarne. Afven i Hull hade efterfrågan af trävaror 
varit litlig och priserna höga. 

Vice Consuln i Newcastle inberättar, att importen af trävaror 
från Sverige och Norge under de sednare åren antagit allt större 
omfång och att importen under 1872 öfverstigit det föregående 
årets med omkring 37,000 loads. Största importen skedde från 
Sverige, hvarifrån år 1872 ankomino 36,352 loads plankor, hattens 
och plankäudar, under det att från Norge infördes 21.543 loads, 
från Br i t ika Nord-Amerika 7,833 loads och från andra länder en
dast en obetydlig qvantitet; hvarjcmte från Sverige sändes 50,102 
loads timmer, grufstolpar m. m„ mot 26,408 loads från Norge, 
29,337 loads från Britiska Nord-Amerika och 22,602 loads från 
Tysklaud. 

Vice Constdn i Bristol uppgifver, att importen dit af Svenska 
plankor år 1872 öf versteg det föregående årets med 2,400 Petersb. 
standard. Efterfrågan var god och priserna voro fasta med en 
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förhöjning af 30 å 40 s. pr standard. Priset å bjelkar af större 
dimensioner steg1 också från 13£ ä 14 d. pr kubikfot till 15j å 
16 d. 

Från Liverpool meddelar Vice Consuln, att det ökade använ
dandet af Svenska trävaror fortfarit, men att några statistiska upp
gifter öfver importen icke kunnat erhållas, dels derföre att Svenska 
trävaror klassificerades under den allmänna benämningen "Baltic 
Woods", och dels emedan mycket Svenskt virke komme med jern-
väg från hamnar vid Englands östra kust. 

Vice Consuln i Leith inberattar, att importen af trävaror från 
Sverige till Leith och Granton under år 1872 uppgått till: 

samt att trävara-prisen under året stigit med 40 till 50 procent. 

Importen till Stor-Britannien och Irland af stångjem uppgick 
år 1872 till 82,888 tons, mot 74,538 tons år 1871 och 74,149 
tons år 1870, en tillökning under 1872 af 8,350 tons, som troligen 
kom på Sveriges andel. Svenskt jern, isj-nnerhet så kalladt "stål-
jern" och tackjern, var mycket efterfrågadt under året, och betyd
liga qvantiteter såldes i manufakturdistrikterna till höga pris. Af 
ordinärt stångjem för skeppning till Ost-Indien var afsättningen 
mindre till följd af de stegrade prisfordriugarne i Sverige. Priset 
å sådant stångjern steg från 12 £ pr ton i början af året till 16 
£ 5 s. å 16 £ 10 s. i Juli för goda assortimenter, men föll åter 
småningom till 15 £ . I slutet af December hade priset emellertid 
åter uppgått till 16 £ 10 s. 

Af oarbetadt stål var importen 7,557 tons år 1872, mot 7,569 
tons år 1871 och 8,070 tons år 1870. Afsättningen af Svenskt 
stål i bunkar var mycket inbkränkt, ehuru prisstegringar äfven i 
denna artikel förekommo i förbindelse med de ökade prisen å 
jern. Sålunda noterades priset till 15 £ i början af året och till 
18 £ på sommaren. 

Till Hul l infördes från Sverige: 

utvisande en ganska betydlig tillökning under 1872, särdeles af 
tackjern. 

Priset å ordinärt ståljem steg under året i Hull från 12 till 
18 åL och för tackjern från 7 till 9 £ pr ton. 

Införseln af spanmål till Stor-Britanuien och Irland, som år 
1871 uppgick till en synnerligen stor qvantitet, ökades åter höget 
betydligt år 1872, såsom af nedanstående uppgifter inhemtas: 

Till följd af en kall och regnig Bommar utföll skörden, sär
deles af hvete och korn, mycket ofördelaktigt under 1872, och an-
tagea hveteskörden hafva varit minst 20 och kornskörden 10 pro
cent under medelmåttan. Redan i Juni började derföre priset å 

hvete att stiga och höll sig sedan, oaktadt en riklig införsel, myc
ket högt. Medelpriset under hela året var 57 s. pr imperial quar-
ter, mot 56 s. 8 d. år 1871 och 46 s. 11 d. år 1870. Hafre-
skörden var deremot öfver medelmåttan, och ärter, rotfrukter och 
hö lemnade en riklig äring. A potäter var deremot nära nog 
missväxt. Icke destomindre var tillförseln af hafre och isynnerhet 
af mais ovanligt stor, ehuru prisen voro lägre än under före
gående året. 

Till London infördes från Sverige: 

så att hafre-importen under år 1872 var betydligt större än år 
1871, ehuru den på långt när icke uppnådde den omfattning, im
porten 1870 hade. Prisen å hafre voro emellertid, i motsats till 
förhållandet med andra Svenska produkter, mycket tryckta under 
större delen af året. Oriad Göteborgs-hafre betaltes i början af året 
med 19 s. 9 d. å 20 s. pr quarter af 304 skålpunds vigt från 
fartyg, och i Juni hade priset nedgått till 18 s. 6 d. I Augusti 
blef efterfrågan något lifligare i samband med stegringen i hvete-
priset, och vara af ofvannämnda slag betaltes under höstmånaderna 
med 19 å 20 s. Den nya hafre-skörden från Sverige befanns 
mycket underhaltig och betingade låga pris. Hafre af god beskaf
fenhet från Skåne och östra kusten såldes i början af året till 21 
s. ä 22 s. 6 d. pr quarter af 320 skålpund, föll i Juni till 19 s. 
6 d., steg åter i September till 23 å 24 s. Den nya skörden sål
des på senhösten till 22 s. å 22 s. 6 d. för god svart hafre. 
Medelpriset å hafre i Stor-Britannien var 23 s. 2 d. pr quarter år 
1872, mot 25 s. 2 d. år 1871 och 22 s. 10 d. år 1870. 

Till Hall infördes från Sverige: 

Till Leith och Cfranton infördes från Sverige 1872: 

Importen till Stor-Britannien af slagtkreatur från Sverige till
tog ganska betydligt under år 1872, såsom af nedanstående uppgif
ter inhemtas: 

Häraf infördes år 1872: 

Icke ett enda af dessa kreatur befanns vara lidande af sjuk
dom, men 35 hade under resan blifvit skadade, så att de måste 
nedslagtas vid landningsplatsen. 

Tillförseln af kreatur från utlandet minskades betydligt år 1872, 
hvilket förhållande möjligen hade sin grund i de åtgärder, som 
måste vidtagas för att hindra kreaturspestens införande och sprid
ning, på samma gång som landtmännen icke voro angelägne att 
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Balja boskap, till följd af öfverflöd på hö och rotfrukter. Prisen 
å kreatur höllo sig derföre mycket höga hela året, och förbruknin
gen af kött måste hafva minskats i hög grad, då man af stati
stiska uppgifter finner, att antalet kreatur inom landet betydligt 
ökades under året, under det att tillförseln från främmande länder 
minskades. 

Torgprisen & kött voro under år 1872: 

Importen af smör nedgick äfven under år 1872, antagligen till 
följd af den rika höskörden inom landet. Priset å s. k. Waterford-
smör föll också under årets lopp från 145 s. pr Engelsk centner af 
112 skålpund, hvartill det stod i Januari och Februari, till 117 s. 
i December. 

Importen af papper från Sverige ökades till 36,933 cwts år 
1872 från 28,463 cwts år 1871 och 31,773 cwts år 1870. Af-
sättningen har varit god till pris af 4 å 4£ d. pr skalpund för 
tryckpapper. 

Trämassa har också ankommit från Sverige i allt större om
fattning, men, ehuru varan kommer mer och mer i bruk för pappers
tillverkning, har den dock, på grund af stor tillförsel, varit 
trögsåld. 

Fraktfarten skall i allmänhet hafva varit ganska lönande under 
år 1872, till hvilket resultat flera orsaker varit bidragande. Genom 
den under flera år fortgående inskränkningen i byggandet af segel
fartyg har antalet af dessa betydligt minskats, och isynnerhet af 
sådana fartyg, som äro lämpliga för fraktandet af trävaror, under 
det att tillförseln af dessa alltjetnnt tilltagit. De stegrade prisen å 
stenkol och höjandet af afgifterna för genomfart af Suez-kanalen 
hafva också minskat ångfartygens företräde framför segelfartyg och 
gjort täflan för de sednare mindre svår. Möjligen såsom en följd 
häraf har antalet Svenska fartyg, som afgått med styckegodslaster 
till transatlantiska hamnar från London, Liverpool och Glasgow, 
betydligt ökats under 1872. Under-det att blott ett Svenskt fartyg 
intog sådan last i London 1869, upgick antalet år 1872 till 13 . 

Frakterna för trävaror från Gefle och närliggande hamnar voro 
på våren 42 s. 6 d. pr Petersb. standard och stego efter hand till 
52 s. 6 d. i September. Från Sundsvall betaltes 47 s. 6 d. på 
våren och på eftersommaren 57 s. 6. d. å 60 s. pr standard, 
och utgjorde frakten från Göteborg 27 s. 6 d. å 33 8., från Cal-
mar och Oscarshamn 40 å 45 s. För hafre betaltes i frakt från 
Göteborg, vestra kusten och Skåne 1 s. 6 d. i 1 s. 9 d. å 2 s. 
pr quarter, från Stockholm, Mem ra. fl. hamnar 2 s. 3 d. å 2 s. 
9 d. Frakterna för jom uppgingo till 15 å 17 s. pr ton från 
Stockholm, 14 s. från Norrköping och mindre, då varan innehades 
såsom bottenlast, allt till London. Stenkolsfrakterna stego betydligt 
under året, i följd af dels större efterfrågan och dels svårigheten 
att erhålla last, hvilken sednare omständighet förorsakade lång väntan 
för fartygen. Till Stockholm betaltes från Newcastle i början af 
året 8 £ 10 s. pr keel, hvilket pris sednare steg ända till 13 £ , 
ehuru det åter nedgick mot slutet af året, till Göteborg till 6 £ 
å 9 £ 15 s., till Malmö till 9 å 12 £ samt till Gefle och Norr
ländska hamnarne till 6 £ 4 9 £ 10 s. 

Under år 1872 förolyckades inom distriktet 4 Svenska fartyg, 
och 4 sådana fartyg försåldes derstädes, af hvilka sednare 1 efter 
föregången strandning. 

För Svensk räkning inköptes inom distriktet 21 fartyg, deraf 
7 ångfartyg. 
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4. Utdrag af Consulsrapporter. 

Hävre. 

Priset ft trävaror, afsedda för skeppning till Frankrike under 
loppet af 1872, höjde sig i slutet af 1871 och början af det föl
jande året med 6 å 10 procent utöfver de under närmast före
gående åren gällande pris. Trävaror från de nordliga Iänderne af 
furu och, hvad Håvre's Consulsdistrikt beträffar, äfven af gran 
hafva sedan lång tid tillbaka blifvit en nästan oundgänglig artikel 
för den Franska marknaden, och, jemte det nämnda prishöjning, 
i följd af vare sig de utomordentliga behof af varan, som före-
funnos, eller af andra omständigheter, under fortgången af året 
bibehållit sig, visade sig till och med i Juli och Augusti månader 
en särdeles märkbar tendens till ytterligare prisstegring. Denna 
stegring, som synnerligast yttrade sig i afseende å köp för skepp-
ning under loppet af 1873, fortfor sedermera och hade under hela 
hösten samt särskildt i December gradvis så ökats, att prisen under 
innevarande försäljningsperiod i allmänhet kunna antagas vara 30 
och för vissa trävaruslag ända till 60 procent högre än under näst
föregående period; omfattande den årliga försäljningsperioden egent
ligen månaderne December—Mars. Det är under sådana förhållan
den helt naturligt, att Franske köpare skola inskränka sina ordres 
till hvad som oundgängligen erfordras för att underhålla sina affärs
förbindelser, helst de hafva stor svårighet att åstadkomma en mot
svarande prishöjning vid försäljningar inne i landet. Kanske är ock 
att frukta, det de lysande utsigter för skogsafverkningen i de nord
liga länderna, som nu framställa sig, skola föranleda en öfverdrifven 
spekulation, hvilken möjligen kommer att, likasom under år 1853, 
få en återgång, åtföljd af en kris med dertill hörande förluster och 
ruin. Komma åter priserna att hålla sig på den punkt, de nu upp
nått eller att gå än högre, är det nästan otvifvelaktigt att den 
Franska skogsafverkningen i de östliga Departementen skall tilltaga 
och derigenom möjligen tillförseln från norden komma att i någon 
mån minskas. 
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Till distriktets hamnar hafva under 1872 från Sverige med 
Svenska och Norska fartyg införts 35,100 centner jem, hvilken 
qvantitet med 4,538 centner öfverstiger enahanda införsel 1871. 
Nämnda tillökning är så mycket mera anmärkningsvärd, som pri
sen å varan i början af 1872 höjdes med 20 å 30 procent; men 
då prisstegringen gällde ej blott det Svenska jemet utan ock jern 
i allmänhet, så låter den ökade förbrukningen af Svenskt jern, oak-
tadt de höjda prisen dera, lätt förklara sig. För närvarande no
teras prisen å smidt och valsadt lancashirejern af gröfre dimensioner 
till 45 å 48 francs samt å valsadt spik jern till 52 å 53 francs pr 
100 kilogr., eller omkring 100 procent mera än det sedan några år 
tillbaka gällande pris. 

Ehuru vid 1872 års början spanmålsprisen voro ganska höga, 
så att anledning förefanns det införsel af hafre från Sverige på 
våren skulle, likasom under 1871, kunna blifva lönande, visade sig 
emellertid förhållandet annorlunda; och då Frankrike under år 1872 
åtnjutit en högst riklig skörd, kan någon införsel dit af spanmål 
ej ifrågakomma, utan exporteras tvärtom från landet betydliga par
tier säd af alla slag. 

Fraktnoteringarne under första delen af sommaren voro de 
vanliga, nemligen 62 å 64 francs & 5 % kaplake pr Petersb. standard 
från de nedre och 5 francB högre från de öfre hamnarne i Bott
niska viken till hamnar i distriktet; men då ännu i Augusti, Sep
tember och Oktober stora qvantiteter trävaror funnos att afhemta 
å aflastningsorterna, stegrade redarne betydligt sina fordringar, så 
att från nedre hamriarne i Bottniska viken afslutades frakter ända 
till 82 francs & 5 %. Det är hufvudsakligen den Norska handels
flottan, som bestrider införseln till distriktet af Svenska trävaror. 

I fraktfart från ett tredje land hafva under 1872 till distriktet 
anländt 35 Svenska fartyg om 3,806 nyläster. Denna fraktfart, 
som för rederierna bör vara ganska vinstbringande, låter sig fort
farande bedrifvas i kraft af 14:de artikeln i sjöfartstraktaten med 
Frankrike, hvarigenom de Förenade Rikenas fartyg tillförsäkras 
samma behandling, som fartyg, tillhörande den mest gynnade nation. 

Nantes. 

Sveriges direkta handels- och sjöfartsförbindelser med Consuls-
distriktet inskränka sig fortfarande till import af trälast och jem 
samt export af raffineradt socker och sirap. Importen visade 
1872, vid jemförelse med förhållandet föregående åi'et, icke någon 
anmärkningsvärd förändring, men exporten till Sverige af socker 
och sirup under det ifrågavarande året var betydligare än under de 
föregående Aren. Denna omständighet bidrog ock något att åt 
Svenska fartygen gifva returfrakter från Nantes, hvilka mot slutet 
af året voro särdeles gynsamma, så att det vanliga fraktpriset af 
25 francs pr ton till Stockholm höjdes ända till 45 francs, i följd 
hvaraf äfven några Svenska lastångare till Nantes ankommo i bar
last för att lasta på Stockholm. Den rika spanmålsskörden i Frank
rike 1872 förskaffade dessutom goda utfrakter till England, ocn är 
efterfrågan & goda fartyg för sådana befraktningar fortfarande 
ganska liflig. 

Behållningen i Nantes af Svenska trävaror är den vanliga, och 
säljas de nu till stegrade pris, som för 3X9 tums plankor ökats 
från 30 till 38 centimes pr löpande fot och för andra dimensioner 
i förhållande derefter. Det är dock att antaga, det dessa höga 
pris, som otvifvelaktigt komma att, i följd af de i Sverige så högt 
uppdrifna pris, bibehålla sig under hela året 1873, skola något 
förminska förbrukningen och inskränka efterfrågan. 

Priset å raffineradt socker för export i fastager har efter hand 
stigit från 84 till 88 francs pr 100 kilogr., med 3 % disconto. 
Sirnpen gäller 35 å 38 francs pr 100 kilogr. 

Bordeaux. 

Af jern importerades ar 1872 från Sverige med Svenska och 
Norska fartyg endast omkring 16,000 centner, mot 23,500 centner 
1871 och 43,300 centner 1870. Importen af denna artikel aftager 
alltså betydligt, hvilket förhållande är helt naturligt då prisen ställa 
sig till omkring 45 francs pr kilogr. för Svenskt, men 40 francs 
för Franskt jern. Som skörden i Frankrike 1872 var god, infördes 
under året från Sverige till distriktet icke någon hafre. Införseln 
från Sverige af trävaror var deremot exempellöst stor och verk
ställdes med 24 Svenska fartyg om 2,316 nyläster samt 69 Norska 
fartyg om 13,029 commerceläster, och väntas ännu 15 å 20 fartyg, 
som hört redan i November eller December månader anlända, men 
nu med större och mindre haverier ligga hufvudsakligen i Engelska 
hamnar; hvarförutan några fartyg förolyckats på resan till Bordeaux. 
Prisen stego oupphörligt och noteras för närvarande till 38 å 40 
centimes pr fot furuplankor, 26 ä 28 centimes för hattens och 15 
å 16 centimes för bräder. 

Exporten till Sverige tilltog äfven betydligt 1872. Att densamma 
genom ångfartygsförbindelsen med Stockholm skulle ökas var visserligen 
att förvänta; men att tillökningen skulle blifva af sådan omfattning, 
som nu visat sig, kunde ej förutses. Förr skeppades på hösten till Stock
holm omkring 500 å 600 tons ; men år 1872 utfördes dit i Oktober 
månad med ångfartyget af samma namn 1,000 tons. Både för in
gående och utgående stego frakterna under året. I frakt från 
Sundsvall betaltes på våren 77 francs och på hösten 95 francs pr 
Petersb. standard. Alla klassificerade fartyg erhålla fördelaktiga frak
ter från Bordeaux. Bland annat hafva flera Svenska och Norska 
fartyg tagit last af pitprops till England för 16 s. pr ton, hvilken 
frakt anses lönande. Utom ångfartyget "Stockholm", hvilket under
höll regelbunden fart på Sverige, ankom under året ångfartyget 
"August Leffler" till Bordeaux med last från Göteborg, och afgick, 
efter att hafva gjort några resor på London, från Bordeaux med 
last till Singapore via Suez samt var sannolikt det första Svenska 
ångfartyg, som begagnat den vägen. Sammanlagda fraktbeloppet 
för de år 1872 till distriktet ankomna Svenska fartyg uppgick till 
504,547 francs, och utgjorde de för sådane från distriktet till 
Sverige afgångna fartyg förtjenta frakter 72,955 Rdr. 

Vinskörden var visserligen 1872 något bättre till qvalitén än 
1871 års skörd, men dock medelmåttig och till qvantiteten mindre 
än eller ungefär hälften af en vanlig skörd. 

Marseille. 
Till distriktet infördes år 1872 med Svenska fartyg 11,881 

och med Norska fartyg 23,926 eller tillsammans 35,807 reducerade 
tolfter bräder och plankor, mot endast 11,160 tolfter år 1 8 7 1 . 
Hela trävaruimporten från Sverige, Norge, Finland och Byssland år 
1872 torde uppgå till ungefär 15,000 Petersb. standard, eller om
kring dubbelt af hvad som infördes år 1871. Om äfven nämnda 
qvantitet ej kan jemföras med den ansenliga införsel, som egde rum 
till andra hamnar i Frankrike 1872, öfverstiger dock samma qvan
titet betydligt den vanliga införseln och skulle lätt kunnat med
föra ett ganska känbart fall i prisen, om Marseille's behof ej vore 
så stort, som det är, och prisstegringen i Norden ej gifvit impor-
törerne anledning att frukta, det en brist i de för förbrukningen 
under år 1873 erforderliga qvantiteter skulle uppstå. Af omför-
mälda 15,000 standard har en stor del likväl ej anländt förr än j 
början af 1873, och de svåra stormarne under förutgångna Novem
ber hafva i det afseendet medfört ett fördelaktigt resultat, a t t la
sterna ankommit successift, hvarigenom et t större hopande af trä
varor undvikits. Ehuru köpare på platsen i början visade sig föga 
hugade att betala de i Norden fordrade höga pris, har dock sedan 
och oaktadt förråden ännu gro rätt ansenliga et t stort antal köp 
afslutsts. P s sätt i föregående årsrapport är anmärkt, blifva olyck-
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ligtvis 3 X 9 tums plankor alltmer sällsynta i Sverige; och i Mar
seille^ handel och industri är det svårt att få antagna 5, 6 & 7 
tums dimensioner, hvilka icke finna en regelbunden användning å 

i platsen, I denna omständighet ligger anledningen dertill att trä
varor från Björneborg så väl i Marseille som å flera ställen i gran-
skapet deraf ega ett visst företräde. 

Den utomordentliga stegringen i priset å jern, som egt rum, 
har motverkat någon större import af denna artikel år 1872, hvil-
ket förhållande är så mycket mera att beklaga, som det kan äfven 
för framtiden inverka särdeles menligt på afsättningen af det Svenska 
jernet, hvilket just började finna en växande marknad i Frankrike. 
Man förutser allmänt för år 1873 ett prisfall hvad det Franska 
jernet angår. Såsom bevis på de högst betydliga behof af jern 
utaf alla slag, som öfverallt göra sig' gällande, må anföras, att 
under år 1872 från Marseille exporterats till Förenta Staterna icke 
mindre än 20,000 å 25,000 tons gamla, från Franska jernvägar, 
tagna rails, å hvilka prisen under några månader stigit från 125 
till 170 francs pr ton. Dessa rails ersättas af rails utaf Bessemer-
stål, hvilkas öfverlägsna beskaffenhet fullkomligt utjemnar skilnaden 
i pris. Den Franska jernhandteringen har under år 1872 befunnit 
sig i en särdeles fördelaktig ställning och, i motsats till den En
gelska jernindustrien, undgått arbetsinställningar och höga stegringar 
i prisen å kol. Om den sistnämnda artikeln äfven helt naturligt 
stigit i pris, har detta dock på långt när ej uppnått de Engelska 
kolprisen. I allmänhet och om några produkter, å hvilka förluster 
lidits, varda undantagna, har Frankrike under år 1872 varit sär
deles gynnadt i afseende å Hå väl sitt jordbruk som sin industri. 

Fraktmarknaden har under år 1872 varit ganska liflig. Utom 
de frakter, som i Marseille erbjuda sig för skeppning af jern och 
ställets produkter m. m. till Newyork och Philadelphia, förekomma 
å förstnämnda plats betydliga befraktningar till La Plataländerna. 
Det har till och med sedan någon tid inträffat att fartyg till dem 
saknats, och frakterna, som för några månader tillbaka noterades 
till 35 k 40 francs, hafva nu stigit ända till 50 francs. Den för
nämsta exportartikel till berörda länder är taktegel, hvaraf till
verkningen uppnått storartade proportioner och uppskattas till om
kring 40 å 50 millioner tegel pr år. Denna artikel utgör ock ett 
ständigt föremål för förbindelserna med ön Cuba. I Marseille's 
handel äro Svenska och Norska fartyg särdeles värderade. De lasta 
mycket i förhållande till sin drägtighet, och fartygens befälhafvare 
vårda sig om den dem anförtrodda varan betydligt bättre än de 
Italienske och Grekiske skepparne. Också erhålla alltid Svenska, 
Norska och Tyska fartyg företrädet. 4. Utdrag af Consulsrapporter. 

Lissabon. 

Hvad förbrukningen i Portugal af Svenska produkter år 1872 
beträffar, är resultatet visserligen gynsamt med hänseende till de 
höga pris, som erhållits, men visar ett tillbakagående hvad omfatt
ningen vidkommer. Vid jemförelse med importen efter medel
beräkning under närmast föregående 11 år framställer sig föl
jande förhållande: 

år 1872 åren 1861—1871 

Till Lissabon, der förbrukningen af stenkol år efter år ansen-
ligen tilltager, infördes år 1872 med Svenska fartyg den jemförelse-
vis obetydliga qvantiteten af 4,400 tons. Orsaken till Sveriges in
skränkta skeppsrörelse på Portugal ligger i rederiernas alltför be
gränsade spekulationslust, ty fraktfarten, och isynnerhet den s. k. 
Brasilianska, erbjuder fortfarande fördelar, som andra nationer samt 
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särdeles Englands köpmän ingalunda åsidosätta. Bristen på fartyg 
har i Lissabon länge varit så stor, att fartyg numera börja i bar
last ankomma från England för att afhemta Spanska, på Estre-
madura-jernvägen tillförda betydliga partier spanmål. Flere Svenske 
skeppare hafva dock af hvarjehanda anledningar, utan afseende å 
sina rederiers verkliga intressen, hemseglat med saltlast, under det 
att större fördelar i fraktväg stått till buds, helst skeppningen af 
salt bör i allmänhet anlitas endast såsom en sista utväg. 

Följande under året i Lissabon till stort antal afslutade frakter 
böra anses såsom normala: 

I afseende å Portugals förbrukning af Svenska jern- och plank
varor har under år 1872 det egna förhållande inträffat, att beställ
ningarne från Lissabon af sådana varor, oaktadt de beviljade högre 
noteringarne, endast delvis kunnat utföras. Sålunda har förnyade 
gånger underrättelse om jernbrist i Stockholm inlupit på samma 
gång som från Norrländska hamnar både genom telegraf och skrift
ligen tillkännagifvits, att icke ens ordinära plankor vidare funnes 
att afyttra; och blefvo på detta sätt nere gamla kunder af visade. 
Att värdet å planklaster skulle under sådane omständigheter betyd-
ligen stiga säger sig sjelft, och 14 fots 3 X 9 tums plankor, hvilka 
vid årets början betaltes med 225 crusados pr 122 stycken, med 
5 procents afdrag för utskott, betingade vid årets slut lätteligen 
280 å 290 crusados och derutöfver. I betraktande af dels den 
misshushållning med och den uthuggning af Svenska skogarne, som 
under sednare åren egt rum, dels de Svenska trävarornas oumbärlig
het så väl i Portugal som annorstädes, torde nu gällande pris å 
dem snarare stiga än falla, och det talas redan om ackorder för 
sommaren på högre vilkor. Bjelkar röna mindre efterfrågan till 
följd af ännu förefintliga stora partier. Endast för grof vara kunna 
260 å 300 reis pr löpande fot erhållas. För bjelkar af mindre 
dimensioner betalas 240 reis pr fot. Bjelkar böra ej till Portugal 
försändas i större qvan^teter på en gång än 200 å 300 stycken 
och äfven då af ej allt för små dimensioner. A spiror, af hvilka 
jemväl ett betydligt förråd finnes, är icke heller för närvarande 
»tor köplust. Priset å tjära noteras till 5 $ 600 a 6 $ 400 pr 
tunna. De här ofvan angifna pris gälla för varorna fria från bord. 

Svenska tändstickor och i främsta rummet Fredriksdahls till
verkning möta en stigande efterfrågan samt börja äfven att allmänt 
begagnas i landsorten. År 1872 infördes 369 lador. 

Hvad Portugals produkter angår, så utföllo hvete- och mais-
skördarne ovanligt goda och voro således tillräckliga för rikets 
behof. Vingårdarne och oljeparkerna producerade något mindre än 
i allmänhet väntats, men produkterna visade sig i afseende å styrka 
och renhet öfver medelmåttan. Saltproduktionen blef inskränkt. I 
följd af förefintliga stora behållningar från föregående åren, inträf
fade dock icke någon prisstegring. Lissabons salt af hvit, grof 
beskaffenhet gäller fortfarande 1 $ 300 reis pr moj af 828 litres 
längs fartyget. Från distriktet utfördes till Sverige 3,084,000 litres. 
Kork af alla slag steg 15 å 20 procent i pris. Fiskarekorken gäller 
för närvarande 2 $ 200 reis pr bal af 60 kilogr. och finare sorter, 
allt efter deras många olika märken, i förhållande till nämnda pris. 
Till Sverige utfördes 1872 från distriktet 522,000 kilogr., mot en 
qvantitet af 254,000 kilogr. i medeltal årligen under de tre näst
föregående åron. Beställningar å denna artikel böra göras tidigt, 
emedan betydliga ordres för Englands räkning som oftast ingå, och 
varan afskeppas så fort den hinner beredas. 

Från Lissabon exporteras årligen stora qvantiteter malm af 
olika slag och upptages för denna skeppning en mängd, i synnerhet 
Engelska, fartyg, hvilka till största delen lossa sina laster i Bristol
kanalens hamnar. 

Antalet af Lissabon anlöpande ångfartyg ökas alltjeint. Bland 
dem hafva flera Norska, men ännu icke något Svenskt visat sig. 

I sistnämnda trade upptages årligen omkring ett dussin fartyg. 

St. Ybes. 
Saltskörden år 1872 var obetydlig och uppskattas till endast 

omkring 100,000 moj, som dock tillsammans med en lika qvantitet 
gammalt salt blifva tillräckliga för skeppning intilldess nästa skörd 
inträffar. Priset å varan är fortfarande 1,200 reis pr moj och 
qvalitén är i allmänhet utmärkt god. Skeppningen af ifrågavarande 
artikel var år 1872 betydligt mindre än vanligt, synnerligast med 
Svenska fartyg. 

Vinskörden inom distriktet var år 1872 långt ifrån rik, men 
likväl ymnigare än under föregående år. Den är dock fortfarande 
otillräcklig för marknadens behof, som derföre fylles från provinsen 
Alemtejo, hvarest vinodlingen är i ständigt tilltagande, på samma 
gång som i trakten af St. Ybes de gamla vinfälten upplåtas till 
spanmålsodling eller planteras med oliv- eller apelsinträd, efter 
jordens beskaffenhet, allt till följd deraf att ortens vinplanteringar 
fortfarande äro utsatte för härjningarne af Oidium Tuckeri. Prisen 
å de allmännast förekommande vinslagen noteras från 40 $ 000 till 
150 $ 000 reis pr pipa. 

Apelsin-, citron- och pomeransplantagerna hafva fortfarande 
varit fredade från den sjukdom, af hvilken de i så inånga år hem
söktes; till följd af hvilket förhållande ock nya plantager årligen 
tillkomma och föröka den aUtjemnt tilltagande produktionen, hvaraf 
största delen med ångfartyg skeppas öfver Lissabon till England. 
Priset å frukterna är för närvarande 2,000 reis pr låda om unge
fär 350 frukter. 

Olivträden lofvade i början en utmärkt skörd, men frukten 
torkade och gaf vid slutlig pressning endast en ringa afkastning. 
Det oaktadt har priset å olja ej stigit öfver 1,100 reis pr alqueire. 

Kork är fortfarande en högst betydande artikel i landets indu
stri och i handelsmarknaden; och då efterfrågan å varan är i stän
digt tilltagande, stegra äfven korkodlarne sina fordringar. Priserna 
hafva ock högst betydligt stigit och noteras från 30 till 264 reis 
pr kilogr., som motsvarar 1,800 och 15,840 reis pr qvintal. 

Grufvor af åtskilliga malmer, såsom jern, koppar, manganer 
in. m., hafva under sednare år blifvit bearbetade på många platser 
i landet och synnerligast i provinsen Alemtejo, hvars jernbanor draga 
stor fördel af malmens transporterande till Tajofloden, der den in
skeppas till största delen till England. En mäktig association af 
grufegare i nämnda provins undersöker för närvarande om det icke 
skulle vara ändamålsenligare att från St. Ybes' hamn utskeppa mal
men, hvilken anordning, om den kommer till stånd, skall blifva af 
en oberäknelig fördel för platsens skeppsfart. 

Fraktmarknaden i St. Ybes var under året mycket begränsad; 
dock hafva några befraktningar slutats till Rio Grande för 40 å 42 s. 
samt till Bio de Janeiro eller Santos för 25 å 26 a. sterl. pr ton. 
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4. Utdrag af Consulsrapporter. 

Gibraltar. 

Af de år 1872 till Gibraltar med Svenska produkter ankomna 
Svenska fartyg lossade derstädes endast två sina laddningar, be
stående af tre tums plankor af diverse längder samt ett mindre 
parti spiror. Priserne å plankor hade under året betydligt stegrsts 
och uppgingo från 9 å 11^ $ ända till 12^ $ pr tolft. Tre tums 
plankor äro fortfarande den enda Svenska artikel, hvaraf på nämnda 
plats någon mera betydande afsättning kan påräknas. 

Malta. 
Såsom vanligt infördes år 1872 med de till ön ankomna Sven

ska och Norska fartyg nästan icke annat än stenkol; och äfven af 
denna artikel var tillförseln med sådana fartyg obetydlig, i jemfö-
relse med den, som egde rum under främmande länders flaggor. 
Hela importen af stenkol till Malta år 1872 utgjorde nemligen 
270,620 tons, och deraf infördes med Svenska fartyg endast 2,992 
samt med Norska 2,371 tons. Af Svenska trävaror och Svenskt 
jern såldes år 1872 å Malta, likasom under föregående år, endast 
mindre qvantiteter, till följd af de höga prisen å dessa artiklar. 
Det sattes i fråga att år 1872 direkte från Sverige till Malta införa 
en laddning furuplankor och tjära; men det visade sig, att inköpet 
icke kunde verkställas till lönande pris, och planen Wef derföre öf-
vergifven. Priset å plankor af 3 x 9 tum 14 fot utgör för närva
rande 3 s. 6 d. å 3 s. 8 d. pr stycke eller omkring 3 d. pr löpande 
fot; och för Svenskt stångjern, hufvudsakligen i platta stänger, for
dras 28 s. 8 d. a 29 s. pr Maltesish quintal eller 175 Engelska 
skålpund. Svenskt stål finnes nu knappast att tillgå på platsen och 
priset dera, 42 s. pr qvintal, kan betraktas såsom endast nominelt. 
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4. Utdrag af Consulsrapporter. 

Lirorno. 

Med Svenska och Norska fartyg ankommo år 1872 flera ladd
ningar plankor, hufvudsakligen från Sverige. Då köpsluten upp
gjorts direkte eller genom agenter i Hamburg, är Consulatet icke i 
tillfälle att uppgifva inköpsprisen. Detaljpriserne i Livorno utgjorde 
för Neder-Calix plankor, eller de minst eftersökta, 60 å 61 lire, för 
Finska 66 å 68 lire samt för plankor från Göteborg 72 lire pr 
tolft, allt 3X9 tums 14 fots, samt alla kostnader inberäknade. Af 
bjelkar infördes endast en laddning, och priset å dem kan beräknas 
till omkring 54 ä 60 lire pr kubikmétre. Af tjära och beck inför
des från Sverige endast ett parti, hvaremot från Byssland flera ladd
ningar ankommo. Prisen voro under år 1872 särdeles höga, och 
betaltes i detalj 40 å~42 lirejfpr tunna tjära samt 33 å 35 lire pr 
tunna beck från Archangel. Svenskt beck är, oaktadt dess renhet 
och på det hela goda beskaffenhet, icke eftersökt. 

De flesta under 1872 till Livonio ankomna Svenska och Nor
ska fartyg erhöllo fördelaktiga frakter, antingen der eller i närlig
gande hamnar. Någon laddning med Italienska produkter har icke 
under året från Livorno afgått direkte till Sverige eller Norge. 

Bom (GeneralConsulatet). 

Införseln till Italien år 1872 af jern och trävaror synes, i 
jemförelse med föregående årets införsel, hafva, om ej minskats, dock ej 
ökats; till hvilket förhållande, hvad jern beträffar, orsaken uppgifves 
förnämligast hafva varit den stegring i priset å artikeln på utför
selorten, som egde rum. Utförseln af salt till de Förenade Rikena, 
hvilken år 1871 ej obetydligt nedgick, har år 1872 nära fördubb
lats, då från Sicilien, derifrån den hiifvudsakligen sker, till Sverige 
utfördes 3,032 läster, mot 1,997 läster år 1871, och till Norge 
12,979 läster, mot 6,838 läster 1871. Ifrågavarande utförsel för
siggår i de flesta fall direkte från Italien till de Förenade Rikena 
och till stor del med Svenska och Norska fartyg. Utförseln af öf-
riga exportartiklar till Sverige och Norge verkställes deremot till 
större delen med främmande fartyg på indirekt väg. Sålunda skall 
inom kort ett Engelskt ångfartyg, hörande till den s. k. Hull-linien, 
till Hull afgå med en i Messina och Milazzo intagen last af 200,000 
kilogr., till största delen olivolja, destinerad till åtskilliga hamnar i 
de Förenade Rikena. 

Spanmålsskörden i Italien har år 1872 utfallit ofördelaktigt, 
under det att maisskörden deremot varit tillfredsställande öfver hela 
Konungariket och i flera provinser särdeles god. Då spanmål i Ita
lien är en mycket vigtigare produktionsartikel än mais, måste der-
före året betraktas såsom ett ogynsamt skördeår. Vinskörden har 
äfven varit ofördelaktig så väl till qvantitet som qvalitet. Olivskör-
deu var deremot år 1872 mycket god i alla afseenden och bättre 
än föregående årets skörd. Silkesodlingen har äfven under år 1872 
gifvit något gynsammare resultat än under år 1871. 

Messina. 

Sveriges och Norges handelsförbindelser med Sicilien blifva 
med hvarje år af större betydelse; men dessa rikens handelsflottor 
draga icke deraf stor fördel, enär största delen af öns till de För
enade Rikena bestämda produkter utföras under främmande flagga, 
dels direkte med seglande fartyg, dels indirekte med Engelska, Hol
ländska och Tyska fartyg öfver Hull, Rotterdam och Hamburg. Till 
Messinas ConsulsdiBtrikt egde icke någon utförsel rum från Sverige 
år 1872, hvilken omständighet är att tillskrifva de höga prisen å 
stål, jern och trävaror å produktionsorten samt de efter hand hopade 
lagren i Messinas marknad. Det visar sig nu att förbrukningen icke 
står i förhållande till införseln, isynnerhet livad beträffar Svenskt 
stål, hvaraf behållningen vid 1872 års slut utgjorde omkring 4,000 
lådor af l f cwt nettovigt hvarje låda eller tillsammans ungefär 
279,400 kilogr. Till följd af den inträdda stegringen i prisen, har 
dock tillfälle till afsättning af en del utaf lrgren uti närliggande 
hamnar yppat sig. Men det är att befara att återstoden icke så lätt 
låter sig realisera, enär sedan någon tid från Frankrike införes ett 
slags stål i stänger, som är mera omtyckt af manufaktnrarbetarne 
och eger ett afgjordt företräde, oaktadt sitt höga pris. 
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4. Utdrag af Consulsrapport. 

Triest. 
Direkte från Sverige ankom år 1872 till Triest en laddning 

tjära, och afgick derifr&n till Sverige ett fartyg med styckegods, an-
löpande Gallipoli för att komplettera sin last. Af Svenskt stål in
fördes under året 600 kistor af N:o 00 till och med N:o 4. Priset 
utgjorde i början af året i medeltal 126 florincr pr 1,000 skålpund; 
oeh betalas för närvarande för N:o 00: 150, för N:o 0 : 148, för 
N:o 1: 146, för N:o 2: 144, för N:o 3 : 142 och för N:o 4: 140 
floriner. Frakterna för segelfartyg till Brasilien varierade under 
1872 emellan 40 s. å 42 s. 6 d. och 50 s. å 52 s. 6 d. pr ton 
mjöl. Fartyg af lämplig storlek, nemligen af 150 ä 200 tons dräg-
tighet, äro sällan att tillgå i Triest. Frakterna för stäfver varierade, 
till England emellan 6 s. 6 d. och 5 s. 6 d., till Bordeaux emel
lan 10 och 7 francs pr 100 stäfver, till Marseille emellan 131 och 
20 francs samt till Oette emellan 15 | och 21 francs pr 42 kubikfot. 

Grekland. 

Utdrag af Consulsrapport. 

Athén. 

År 1872 har, liksom under föregående år, icke någon direkt 
införsel från Sverige eller Norge till Grekland, eller utförsel derifrån 
till de Förenade Rikena egt rum. Åtskilliga Svenska och Norska 
handelsartiklar, i större eller mindre qvantiteter, hafva visserligen 
funnit afsättning på Grekiska handelsplatserna, men, som vanligt, in
förts i andra hand från främmande länder samt i tullbehandlingen 
och försäljningen betraktats såsom produkter af de länder, hvarifrån 
de blifvit införda. Af sådan anledning är det ock omöjligt att för
skaffa sig utförligare uppgifter i afseende på qvantitet m. m. af de 
på detta sätt importerade Svenska och Norska varor. Bland dessa 
må särskildt nämnas stångjern, de välbekanta Svenska säkerhetständ
stickorna, samt till en del den Norska klippfisken. 

I bristen på direktare kommunikationer, ligger hufvudorsaken 
dertill att våra produkter införas i andra hand från främmande län
der, i stället för att uppsökas der det fördelaktigaste anbudet af va
rorna ovilkorligen bör finnas, eller produktionsorten. Då penninge
räntan i Grekland utgör 10 å 12 procent, är det af vigt att icke 
länge i en och samma spekulation använda kapitaler, samt att erhålla 
de begärda varorna snabbt och på bestämd tid och hellre flera gånger 
i mindre partier än i en större sändning, hvarigenom öfverflöd lätt 
skulle kunna föranledas. Sedan förbättringarne i konstruktionen af 
ångmaskiner medfört en högst betydlig besparing af brännämne, är 
skillnaden i frakt för ångare och segelfartyg mycket mindre än förr, 
och olikheten i assurans för det ena och det andra slaget af fartyg 
gör det äfven, i flesta fall, fördelaktigare att använda de förra. 
Konkurrensen mellan ångfartyg och segelfartyg är för närvarande 
nå omfattande och visar sig dagligen så mycket mera till de förras 
fördel, att medgifvas måste, det den dag är i annalkande, då segel
fartygen, åtminstone hvad Medelhafstrafiken angår, blifva helt och 
hållet utträngda. Till och med under år 1872, då stenkolen, i följd 
af arbetsinställningar i England, nått ett så ovanligt högt pris, att 
det skulle kunnat antagas att ångbåtarne blefve tvungna inskränka 
sina resor eller höja sina fraktpris, har dock täflan snarare till- än 
aftagit och relatiya fraktprisen knappt förändrats. Anda till sednaste 
åren hade denna täflan icke inverkat på två marknader, der segel
fartygen hade fritt fält, nemligen spanmålstransporten från Svarta haf-
vet och stenkolsimporten från England. För dessa skeppningar, hvilka 
medgåfvo en naturlig och fördelaktig combination af tur- och retur
frakt, användes uteslutande segelfartyg, men numera har ett förän-
dradt förhållande inträdt» Redan för några år tillbaka hade span-
målshandlanderne i Svartahafshamnarne börjat inse fördelen, i följd 
af billigare assurans, snabbare och mera regelbundna resor, att äfven 
i spanmålstransporten använda ångfartyg. Knappt 5 ä 6 år hafva 
erfordrats för att införa denna ändring i allmänna handelsprak
tiken samt åstadkomma den ansenliga ångbåtsflotta, som nu årli
gen söker nämnda fraktmarknad. Under år 1872 har något dy
likt skett äfven i importen af stenkol. De ovanligt höga prisen på 
denna vara samt allmänna öfvertygelsen att dessa pris, beroende en
dast på den af grufarbetarne föranledda arbetsinställning, icke kunde 
blifva varaktiga utan skulle komma att plötsligen falla så snart detta 
förhållande ordnats, gjorde att importörerne föredrogo att betala ett 
något högre fraktpris under visshet om varans snabba och säkra leve
rerande än att utsätta sig för äfventyret af prisernas fallande under 
en långvarig transport med segelfartyg. Under föregående åren- in
fördes minst en tredjedel af den i Grekland förbrukade qvantitet 
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stenkol med Norska fartyg, hvilka sedermera i barlast fortsatte resan 
I till Svarta hafvet, för att der söka sig en returfrakt i spanmåls-

transport. Ar 1872 hafva endast 7 Norska segelfartyg kunnat er
hålla kolfrakter till Grekland, och sådant tillfälle erbjöd sig endast i 
början af året, innan priserna nått sin betydliga höjd. Ofriga im
porter skedde med ångfartyg. Att såväl fördelen af ångbåtars an
vändande i spanmålsimporten, som vigten af en ångbåtsförbindelse 
med Medelhafs- och Svartahafshamnarne rätt uppskattats i Norge, bevisas 
deraf, att i samma land nyligen blifvit bildade rederi-bolag för anskaf
fande af ändamålsenliga ångbåtar till denna fraktfart. Den omständighet, 
att ett af dessa bolag, hvilket har för afsigt att åstadkomma en regel
mässig ångbåtsförbindelse mellan Stavanger, Neapel, Syra, Constanti-
nopel och Odessa, består af både Grekiska och Norska kapitalister, 
ådagalägger det praktiska intresse, hvarmed Grekiska handelsverlden 
omfattat tanken på en närmare handelsförbindelse mellan de För
enade Bikena och Orienten. För min del är jag öfvertygad om att 
i dessa försök ligger frön till en lysande framtid för vår handel med 
denna verldsdel. Medelst väl anordnade ångbåtsförbindelser skulle 
de nu fullkomligen saknade lättnader för en annars naturlig och för
delaktig omvexling af produkter införas. A ena sidan skulle våra 
produkter, sedan de blifvit bättre kända och upplysning om deras 
rätta källa vunnits, komma att i Grekland finna en vida mera ut
sträckt marknad, samt många af våra industriartiklar, som äro nu 
fullkomligen okända, der få en ny afsättningsort, och å den andra 
sidan skulle flera af Greklands produkter, såsom korinter, viner, 
tobak, smergel in. m., med fordel kunna till Sverige utföras. I af-
seende å försök uti denna riktning, kan här redogöras endast för 
några af de artiklar, som skulle kunna för ändamålet lämpa sig. 

Jern; Totalimporten uppgår årligen till omkring 50,000 kanta-
rer oarbetadt jern till ett värde af 1,140,000 drachmer, samt 20,000 
kantarer arbetadt, såsom allehanda redskap och verktyg,- kettingar, 
spikar, sängställen, m. ni. till ett värde af 1,120,000 drachmer. Pri
serna hafva år 1872 utgjort,- för 
stångjem af 8—10 fots längd, J å \ tums tjocklek och 2 å 3 tums 

bredd, 30 drachmer pr kantar af 44 oke. 
» af 8—10 fots längd, J a | tums tjocklek och 2 å 3 tums 

bredd, 35 drachmer pr kantar. 
» af \ å \ diameter till hästskosmide, 40 drachmer. 

Importtullen är 0,80 lepta pr kantar, 
spikar, smidda af olika dimensioner, 1 drachme 30 lepta å 1 drachme 

60 lepta pr oke. 
» runda knappspikar 2 drachmer pr oke. 
» s. k. Pointes de Paris i paketer, innehållande 4 oke, ungefär 

6 drachmer pr paket, 
stål i stänger 1—4 fot, 1 drachme 40 lepta å 1 drachme 80 lepta 

pr oke. 
» Steinmark, i bundtar af 55 oke, 64 drachmer pr bundt. 

tändstickor, färgade, från Wien, 9 bundtar, hvardera af 12 lådor och 
hvarje låda innehållande 100 stickor, 1 drachme pr bundt. 

svafvelstickor, af mycket underlägsen qvalité från Grsetz fabrik, i 
bundtar af 24 lådor, hvarje låda å 50 stickor, 50 lepta pr 
bundt. 

säkerhets-tändstickor, införda från Triest, ibland äfven från Constan-
tinopel i paketer af 20 lådor, 1 drachme. 
Korinter: Skörden år 1872 var betydligt under den vanliga. 

Enligt en approximativ beräkning uppskattas produktionen samma 
år i hela Grekland till 130,000,000 Venetianska skålpund, mot 
165,000,000 skålpund, som producerades år 1871 . (Jvalitén af 
denna frukt är mycket olika, och priserna variera efter qvalité från 
25 till 45 Maria Theresia daler pr 1,000 Venetianska skålpund, 
hvilket endast nominela slag af mynt och vigt af gammalt specielt 
begagnas i och för denna varas omsättning, samt motsvarar, efter 
ett medelpris af 35 daler pr 1,000 skålpund, 12 öre pr skålpund i 

Svenskt mynt och Svensk vigt. Prakterna för denna vara noterades 
till 40 å 50 sh. sterling med ångbåt samt 30 ä 35 sh. med segel
fartyg pr ton till England, 40 å 45 sh. med segelfartyg till konti
nenten (mellan Antwerpen och Hamburg) samt 50 a 55 sh. till 
New York. I allmänhet voro frakterna under 1872 lägre än under 
föregående året. Mindre fartyg af 60 till 100 nylästers drägtighet 
föredragas i denna fraktfart. 

PVra-skörden var ock 1872 under medelmåttan, hvilket förhållande 
dock var af mindre inflytande, i anseende till den ovanligt rika skörd, 
som erhölls föregående året. Mest lämpliga till export äro: Santorin-
vinema: hvitt, nattvin 1 drachme pr oke; rödt, Brusko, 80 lepta 
pr oke; Santo-vin sött, 1 drachme 80 lepta pr oke; Korinter-vin, 
rödt, 80 lepta pr butelj af fabriken »Tripos»; Kymettus-vinet, hvitt 
och rödt, 60 lepta pr butelj samt Patras-vinerna. Af nu nämnda 
sorter exporteras för nära 2 millioner drachmer om året. 

Tobak. Skörden var år 1872 mycket god. Totalproduktionen 
utgjorde omkring 8,500,000 oke och är värderad till mera än 
2,000,000 drachmer. Af nämnda qvantitet är en fjerdedel afsedd 
till export. Priserna äro: blad 60 till 80 lepta pr oke, och karfvad, 
såsom den begagnas i landet, från 2 drachmer 40 lepta till 4 drach
mer pr oke. 

3. Utdrag af Consulsrapporter. 

Constantinopel. 
Redan för några år tillbaka började skeppsredare och handlande 

i Norge att inse icke allenast att ångfartyg kunde med fördel an
vändas i den ej obetydliga spanmålsimport, som årligen eger mm 
från Svarta hafvet till Norge, utan ock att ångbåtars användande i 
spanmålstransporten tilltagit i den grad, att Norska handelsflottan 
löpte fara att mista den betydande ställning, hon hittills innehaft j 
denna fraktfart, och nödgas träda tillbaka för fartyg, tillhörande natio. 
ner, som bättre förstått att foga sig efter tidens behof och den mo 
derna handelns förändrade bruk genom att till en väsendtlig del ut 
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byta segelfartyg mot ångbåtar. Första försöket att använda ångfar
tyg i spanmålsiniporten från Svartahnfshamnarne gjordes i Norge 
år 1869, då ett aktiebolag, livurs hufvudsäte är i Stavanger, lät i 
England bygga tvänne ångbåtar enkom för detta ändamål. Dessa 
två fartyg gjorde samma år ett par resor hvardera till Svarta haf
vet. Företaget lemnade så tillfredsställande resultat, att andra redare 
snart funno anledning att anskaffa och sända ångfartyg till berörda 
fraktmarknad, och antalet af Norska ångfartyg, som besöker den, 
har sedan dess med hvart år tilltagit. 

En Svensk ångbåt om 650 nyläster, tillhörande H. Leffler & 
C:o i Göteborg, ankom år 1872 till Constantinopel i barlast på ge
nomgång till Odessa, der den intog en last spanmål. Bet är första 
exemplet af en Svensk ångbåt i denna fraktfart; och ehuru vinsten 
af resan måste inskränkas till returfrakten, då utresan gjordes i bar
last, bör det kunna antagas att resultatet blifvit sådant, att andre 
ångbåtsredare deraf blifva uppmuntrade att låta sina ångfartyg söka 
fraktmarknaderne vid Svarta hafvet, deri andra nationer nu finna ett 
så fördelaktigt fält för sin ångbåtsfart. Då Norge och Danmark re
dan kunnat öfvertyga sig om de fördelar, som med denna trafik äro 
förenade, torde väl nämnda marknad icke vara mindre lämpad för 
utvidgandet af Svenska ångbåtsflottans verksamhet. Ångfartyg för 
sagda fraktfart böra icke vara mycket djupgående, på det att de 
med lätthet må kunna passera bankerna i Donaufloden, Nicolaieff 
och Azofska sjön. Denna omständighet är af stor vigt, emedan 
derigenom de dryga afgifter, som djupgående fartyg äro under
kastade vid lastningen, när lasten måste föras ut till dem öfver 
bankerna, blifva besparade. I allmänhet böra ifrågavarande ångfar
tyg med last icke draga mera än 15 eller högst 17 fot och kunna 
rymma 5,000 å 6,000 qvarters hvete samt ett kolförråd för 10 å 
15 dagar. Stenkol äro jämförelsevis dyra i Hyssland och få ofta, 
då många ångbåtar på en gång anlända för att söka last, betalas 
med särdeles höga pris. Det är derföre lämpligast att i Constanti
nopel, eller ännu bättre å Malta, så vidt ske kan, förse sig med 
brännmateriel för hela resan till Svarta hafvet och tillbaka. Fartygen böra 
vara goda seglare för att kunna profitera af den gynnande vind, som un
der flera dagar fortfarande blåser från samma håll, men tillika vara 
försedda med en hjelpmaskin af 120 å 150 hästars kraft. De böra 
ock vara af god och solid beskaffenhet, emedan fartygsreparationer 
blifva öfverallt i Orienten både svåra och kostsamma till följd af 
bristen på tjenliga verkstäder och goda maskiningeniörer. 

Såsom bevis på den framgång Norska ångbåtsfarten haft i 
Svarta hafvet och det goda intryck, som dessa fååriga försök gjort hos 
skeppsredare i Norge, ma nämnas att derstädes blifvit bildadt ett 
stort ångbåtsrederi-aktiebolag, hvars grundläggare äro uteslutande 
Norrmän och Greker, intresserade i spanm filsexporten från hamnarne vid 
detta haf, och hvilka hafva för afsigt att anskaffa en större ång
båtsflotta, som under Norsk flagga skall underhålla en regelbunden 
förbindelse mellan Norge och åtskilliga af sagda hamnar. 

För de Förenade Rikenas segelfartyg blifver täflan med ång
båtsfarten hvarje år svårare att uthärda, och det är alldeles uppen
bart, att det anseende, Svenska och Norska nationerna såsom sjöfa
rande ega i härvarande farvatten, löper säker fara, derest de icke i 
rätt tid lämpa sig efter tidens hehof. De få då träda tillbaka icke 
allenast för Engelsmännen, hvilka för länge sedan antagit och fogat 
sig efter, om de ej till en viss grad skapat denna förändring i span-
målshandels bedrifvande, utan ock för Belgierna, hvilka, nyligen in
komna på fältet, nu uppträda med tre regelbundna ångbåtslinier och 
35 ångbåtar om året. Att de Svenska och Norska handelsflottorna 
icke hafva att frukta för konkurrens om de blott försättas på jemn 
fot med andra nationers flottor, torde en hvar medgifva. Ehuru 
nästan alla spanmålsexportörer äro Greker, och Grekiska sjömän äro 
snart sagdt hemma i Svarta hafvet, äro de Förenade Rikenas fartyg 
lika eftersökta af dessa betraktare, som de nationella fartygen, till 
följd af det anseende förstnämnda fartyg ega hos assuranaförenin-

Kolfraktema från England till Constantinopel pr segelfartyg ut
gjorde 16 å 18 S, pr Keel. 

Galatz. 

Under år 1872 har icke något Svenskt fartyg besökt distriktets 
hamnar, och de Förenade Rikenas handelsförbindelser med landet 
hafva under året varit inskränktare än under år 1871. Nämnda 
rikens sjöfart på distriktet skall ock först då vinna en större utveck
ling, när rederierna hunnit öfvertyga sig om den fördel, de skulle 
hemta af att öppna en ångbåtsfart mellan samma rikens och Svarta 
hafvets hamnar. 

garne. Men för närvarande äro konkurrensförhållandena alltför ojem-
na. Angbåtarnes fördelar äro för stora, trots de ovanligt höjda pri
serna på stenkol, som annars borde verka emot dessa transportmedel. 
Hafva de Förenade Rikena en gång fått ett tillräckligt antal ång
båtar regelmässigt sysselsatta med spanmålstransporten, skola dessa 
kunna täfla med fartyg, tillhörande hvilken nation som helst. Det 
namn för redbarhet och duglighet, som Svenskt och Norskt sjöfolk 
förskaffat sig, skall alltid under för öfrigt lika förhållanden gifva de 
Förenade Bikenas fartyg ett visst företräde, hvartill ytterligare en 
grund finnes i de billigare vilkor, under hvilka dessa fartyg segla, 
jernfördt med t. ex. Engelska. För öfrigt torde en sådan direkt och 
regelbunden ångbåtsförbindelse mellan de Förenade Rikena och Tur
kiet, hvarom nu är fråga, inverka ej mindre gynsamt på vår handel 
med denna del af verlden. Med nutidens behof af snabba och regel
bundna försändningar är det endast få gröfre artiklar, hvilka kunna 
tåla de dröjsmål och den osäkerhet i leveranser, som äro förenade 
med transporten på segelfartyg. Angbåtstransportens fördelar äro så 
stora, att de icke allenast öfverväga den numera obetydliga skilnaden 
i' frakten, utan blifver en sådan transport oftast en absolut nödvändig
het, såsom bestämmande om importen till ett land af en vara kan ske; 
i följd hvaraf ock export- och importhandeln dragés till de hamnar, der 
sådana regelbundna kommunikationer finnas, till förfång för den ort, 
der varan produceras och erbjudes i första hand. Et t slående bevis 
härpå erbjuder sig i importen till Turkiet af Svenska och Norska 
natur- och industriprodukter. Ehuru således den direkta importen 
från de Förenade Rikena inskränker sig till 2 ä 3 laddningar 
jern och kanske ett par trälaster om året, förekommer dock i lan
det en icke obetydlig förbrukning af Svenska produkter, i synnerhet 
hvad jern-industrialster beträffar, som införas i andra hand från Eng
land, emedan fördelarne af lättare och snabbare kommunikationer 
samt af regelmässiga ångbåtsförbindelser, hvilka medgifva att jemt 
den qvantitet af varan, som behöfves, kan införas och göra leverans
dagen säker, öfverväga skillnaden i uppköpspriset om varorna inför
des direkt från produktionsorten. 

I fraktmarknaden rådde år 1872 mindre liflighet än under de 
föregående åren, hvilket förhållande hade sin grund i den betydligt 
minskade spanmålsexporten i följd af missväxten år 1871—1872 . 
Frakterna noterades: 
i Januari, Februari och Mars från Kustendje och 
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Smyrna. 
Något Svenskt fartyg har icke besökt Smyrnas hamn år 1872, 

under det att deremot 17 Norska fartyg samma år dit ankommit. 
Likaledes har under året icke någon direkt handelsförbindelse mellan 
distriktet och Sverige egt rum. En last trävaror för jernvägsbygg-
naderna i landet är dock väntad från Gefle. Andra Svenska pro
dukter hafva indirekt införts och bland dem kemiska tändstickor, 
som uppgifvas vara mycket begärliga. 

3. Utdrag af Consulsrapport. 

Alexandria. 
I förhållande till den omfattning, skeppsfarten på Egypten med 

Svenska och Norska fartyg egde för flera år tillbaka eller t. ex. 
nnder åren 1866 och 1867, då sammanlagda drägtigheten af de till 
distriktet ankomna sådana fartyg utgjorde omkring 17,000 läster, 
har sjöfarten med de Förenade Rikenas fartyg numera betydligt 
minskats och uppgår knappt till en tredjedel af nämnda lästetal. 
Orsaken till denna minskning ligger hufvudsakligen i den omstän
dighet, att Alexandrias export och import nu till största delen be-
sörjes med ångfartyg. Det är icke vidare endast de dyrbarare va
rorna, såsom bomull, socker och droguer, som exporteras med ång
fartyg, utan sådana fartyg föredragas numera jemväl för segelfartyg 
i transporten af mindre värdefulla varor såsom bomullsfrö, mais 
samt bönor, och äfven Egyptens betydliga import af stenkol verk
ställes nu till största delen med ångfartyg. Med det intresse, som 
i Sverige och Norge visar sig för ångbåtsflottans utveckling, bör 
emellertid kunna antagas, att Svenska och Norska ångfartyg snart 
skola komma att intaga det framstående rum i farten på Alexandria, 
som de Förenade Rikenas segelfartyg på sin tid egde. Frakterna 
från Alexandria under loppet af år 1872 voro jemförelsevis låga. 
För segelfartyg betaltes till Falmouth för ordres under Januar i -
April 18 å 21 sh., under Maj—September 16 å 17 sm. och 
under Oktober—December 23 å 26 sh. pr ton bomullsfrö; under 

Januari—September 3 sh. 6 d. å 4 sh. samt under Oktober-
December 4 å 5 sh. pr quarter mais och bönor; och till Marseille 
från Januari till Oktober 1 franc 40 centimes å 1 franc 50 cen
times samt från Oktober till December 1 franc 75 centimes å 2 
francs 50 centimes pr 100 kilogr. bomullsfrö, hvete och bönor. 
Fi-.ikt >rna för ångfartyg till Liverpool utgjorde från Januari till 
och med Juni 3 å 4 sh., i Juli 2 sh. 6 d. å< 3 sh. samt i Augusti 
till och med December månader 4 å 6 sh. pr quarter hvete och 
bönor. Till sistnämnda plats erhöllo ångfartyg för bomull, pressad 
i balar ä 40 kubikfot pr ton, från Januari till April 21 å 26 sh., 
under April till och med Augusti 16 å 18 sh., under September 
22 sh., under Oktober 25 å 40 sh., under November 37 å 40 sh. 
och under December 25 ä 30 sh. pr ton. 

3. Utdrag af Consulsrapport. 

Tunis. 
Under år 1872 har icke något Svenskt fartyg besökt Tunis, 

men under samma år har 1 Norskt fartyg, som mot slutet af år 1871 
ankom från Sverige till Sousa med last af plankor, afgått till 
England ined en last af spartogräs, hvaraf stor tillgång finnes på 
åtskilliga trakter af östra och sydöstra kusten af Tunesien. Tnne-
siska Regeringen har nedsatt exporttullen å denna artikel, och det 
är följaktligen troligt att utförseln deraf skall stiga samt sålunda 
tillfälle till returfrakter beredas Svenska och .Norska fartyg, som 
besöka de Tunesiska farvattnen, helst exportörerne gerna gifva 
dylika fartyg företräde framför andra. 
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3. Utdrag af Consulsrapport. 

Alger. 

Under år 1872 hafva Svenska trävaror varit underkastade en 
för alla hamnarne i Algeriet känbar stegring i prisen. Inköpsprisen 
uppgingo sålunda för furubjelkar af 4 Engelska tum i qvadrat och 
deröfver i början af året till 51 francs pr stére och mot slutet 
af året till 53 francs 50 centimes å 55 francs samt för plankor 
af 3 X 9 tum 14 fot, sccunda qvalitet, till 44 å 52 francs pr tolft. 
Försäljningsprisen utgjorde fur furubjelkar, till en början, 66 å 68 
francs pr stére och stego till 70 å 75 francs. Priset å plankor 
steg från 57 francs 50 centimes å 62 francs 50 centimes till 65 
francs samt till och med 77 francs 50 centimes pr tolft. Till denna 
stegring i prisen A trävaror bidrogo ock till en dol de höjda frak
terna. I början af året betaltes pr Petersb. standard från Bottniska 
viken 105 å 110 francs, från Östersjöhanm 95 å 100 francs samt 
från hamn i Södra Sverige 70 å 75 francs och 5 % kaplake. Mot 
slutet af året betaltes åter respektive 115 ä 120 francs, 105 a 
110 francs och 75 å 80 francs jemte 5 % kaplake eller en till 
ökning af ungefär 10 francs pr standard. Under år 1872 har icke 
någon direkt införsel till Algeriet af Svenskt jern förekommit. Be-
hofvet af sådant jern, som i landet intager första rummet vid 
finare tillverkningar, fylles för närvarande från Marseille, som, till 
följd af de hastiga och billiga transporterna med ångfartyg, är all
männa nederlagsplatsen för norra Afrika. Likväl gjordes under 
året af ett handelshus i Alger en direkt reqvisition af jern från 
Stockholm, hvilken emellertid, till följd af den hastiga stegringen i 
priset af denna artikel, icke bringades till verkställighet. 

4. Utdrag af Consulsrapport. 

Capstaden. 

Importen till kolonien af trävaror ökades från 400,721 kubik
fot år 1871 till 513,837 kubikfot år 1872, till hvilken sistnämnda 
qvantitet Sverige bidragit med ungefär en tredjedel, som dock, med 
undantag af en med Norskt fartyg införd last, för öfrigt skeppats 
endast i utländska fartyg. De öfriga två tredjedelarne hafva an
kommit från England och Amerika. Priset å 3 X 9 tums plankor 
var under större delen af året 5 d. pr löpande fot, men steg hastigt 
mot slutet af året och noteras för närvarande ända till 7 d. Å 
plankor och brädor var efterfrågan år 1872 något lifligare än under 
föregåeende året, och komma sådanc artiklar under år 1873 otvif-
velaktigt att röna en mer än vanligt god afsättning, då tvänne nya 
jernvägsbyggnader, som påbörjades år 1871, nu med all ifver be-
drifvas och dessutom så väl den åkerbruksidkande, som den med 
boskapsskötsel sysselsatte allmogen, hvilken under de tvänne åren 
1871 och 1872 haft ovanligt stor förtjenst på sina produkter, 
utan undantag börjar att beqvämare inreda sina i allmänhet små 
och usla bostäder samt äfven uppföra nya och rymligare boningshus. 

Införseln af stångjern, bultjern m. m. har, likasom alla andra 
artiklar, under år 1872, ökats och uppgick till ett värde af 21,000 
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£ eller 5,459 £, mera än värdet af enahanda import föregående 
året utgjorde. Någon direkt tillförsel från de Förenade Rikena egde 
dock icke rum under ifrågavarande år. 

Tjära bibehöll sig år 1872 vid samma pris som under före
gående året eller 2 £ pr tunna, men icke heller af denna artikel 
förekom under förstnämnda år någon direkt införsel från Sverige. 

På plankor, strykstickor, plogar, spisar m. m. hafva under år 
1872 från kolonien till Sverige ingått betydliga beställningar, men, 
till följd af brist på fartyg, med hvilka dessa varor kunde för 
måttliga frakter sändas till kolonien, och då samma varor icke, kunde 
bära de med omskeppning i England förenade dryga omkostnaderna, 
hafva nämnda beställningar ännu icke kunnat utföras. 

4. Utdrag af Consulsrapporter. 

Bombay. 

Under år 1872 besöktes denna hamn icke af något Svenskt 
fartyg. Deremot ankommo under året till hamnen tre Norska fartyg, 
som medförde laster från England. Bland sistnämnda fartyg före
kommer ångbåten' S:t Olof, som gjorde tväune resor med last från 
London. Detta fartyg är den första ångbåt i de Förenade Rikenas 
handelsflottor, hvilken med begagnande af Suezkanalen besökt Bom
bay. Öppnandet af denna kanal och den vidsträckta omfattning, 
hvari den numera anlitas af ångbåtar, förklarar den minskning, som 
inträdt i antalet af Svenska och Norska segelfartyg i Bombay, och 
samma minskning har äfven visat sig derstädes i afseende å andra 

| nationers segelfartyg. Enahanda förhållande har ock i mer och 
mindre mån förekommit i andra delar af Ost-Indien, och häraf kan 

: förutses, att segelfartyg skola alltmera försvinna från de Ost-Indiska 
farvattnen samt der ersättas af ångfartyg. Under sådana omstän
digheter är det sannolikt, att den direkta exporten från de Förenade 
Rikena till Ost-Indien kommer att helt och hållet upphöra, helst en
dast ett ringa antal af nämnda Rikens produkter är i Ost-Indien 
eftersökt och för öfrigt afsättes till så oväsendtlig qvaulitet, att för 
detta ändamål en direkt ångbåtsförbindelse icke kan underhållas. 
Dessutom å'ro frakterna för ångbåtar i England så låga, att det blir 
fördelaktigare sända varor bestämda till Ost-Indien transito med de 
Engelsk-Ost-Indiska ångbåtarne. 

Importen till Bombay från de Förenade Rikena består numera 
af jern, stål, tjära och tändstickor. Plankor, som förut utgjorde en 
importartikel, förekomma icke vidare å importlistorne, till följd deraf 
att sådana trävaror ej vidare erfordras till det särskilda ändamål, för 
hvilket de förut införskrefvos. I importen af jern och stål vi^ar sig 
en betydlig minskning under de sednare åren, hvilket förhållande 
kan tillskrifvas dels den omständighet, att tillförseln under de före
gående åren var för stor, så att de derigenom nedtryckta prisen un
der en lång tid medförde stor förlust, dels det stegrade värdet å ar
tikeln i produktionsorten. Följden deraf är, att härvarande marknad 
nu är nästan uttömd samt att prisen redan börjat betydligt stiga 
och sannolikt komma att ytterligare högt stegras. Den årliga för
brukningen af Svenskt stål uppgår till något öfver 30,000 cwt, 
och för närvarande är förrådet icke mera än ungefär 4,000 cwt. 
Af andra slags stål, isynnerhet Tyskt, är deremot tillgången större 
än vanligt och kan beräknas till omkring 8,000 cwt. Beträffande 
tjära och tändstickor kan icke uppgifvas, huru stor del af de impor
terade qvantiteterna varit Svenska produkter, enär tullspecialerne i 
detta hänseende icke lemna någon ledning; men införseln af Svenska 
tändstickor har under sednare år betydligt ökats, och det antages 
allmänt, att en stor del af de tändstickor, hvilka här angifvas såsom 
Engelska, är Svensk vara. 
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Calcutta. 

Något Svenskt eller Norskt fartyg bar under år 1872 icke be
sökt Calcuttas hamn. För ett sådant land so u Ost-Indien, der en 
bögst betydlig handel med skrymmande artiklar bedrifves, är till
gången å fartyg en angelägenhet af stor vigt, och Consulatet har i 
sin handelsberättelse för år 1871 fäst särskild uppmärksamhet på det, 
till följd af hvarjehanda omständigheter, minskade antalet seglande 
fartyg i skeppsrörelsen på Calcutta; dervid Consulatet tillika uttryckte 
den åsigt, att dessa fartyg skulle småningom nästan helt och hållet 
utträngas af ångfartyg. Emellertid hafva väsendtliga hinder för 
denna förändring uppstått, hvilka komma att fördröja dess tillväga-
bringande. Bland dem äro att nämna arbetsinställningarne i skepps-
byggeriet samt de stegrade prisen å jern och kol t under det att de 
ökade afgifterna för trafiken å Suezkanalen varit för rederierna 
tryckande. Af skeppsregisterno synes derjemte, som om under de 
två sista månaderna af året ett ovanligt stort antal fartyg gått för
lorad! Alla dessa omständigheter gifva anledning antaga, att de 
höga frakterna skola fortfara, och denna förutsättning öfverensstäm-
mer med den allmänna åsigten hos affärsmännen på platsen. Denna 
sakernas nuvarande ställning hindrar dock icke, att på ett och annat 
ställe, till följd af ett för stort tillopp af fartyg, frakterna kunna för 
någon tid åter falla. Under år 1872 hafva frakterna i medeltal ut
gjort för seglande fartyg 3 £ 15 s. samt för ångfartyg 4 £ 15 s. 
pr ton till London. 

Akyab. 

Såsom i föregående berättelser blifvit erinradt, är Akyabs handel 
nästan helt och hållet inskränkt till utförsel af ris. Skörden deraf år 1871 
och den år 1872 till utförsel tillgängliga qvautitet voro ovanligt rika, 
så att af varan under sistnämnda år utfördes 149,785 tons, deraf 
141,631 tons till Europa. Qvalitén var derjemte ganska god. I 
början af året var priset å artikeln mycket fast samt utgjorde om
kring 5 s. 3 d. å 5 s. 6 d. pr cwt för varan fri ombord, och detta 
pris höll sig till medlet af Mars, då ett mindre prisfall inträdde, så 
att varan gällde 5 s. å 5 s. 3 d. Derefter föll priset ytterligare 
ända till den 10 April, då Necransceris af vanlig qvalitet kunde er
hållas för 4 s. 6 d. å 4 s. 9 d. pr cwt. Med S.W. mousoonvin-
darnes annalkande och en inträdande brist å fartyg föll priset efter 
hand ytterligare och stod lägst i böljan af Juni, då det noterades 
till 4 s. 3 d. å 4 s. 6 d. 

Antalet af Svenska och Norska fartyg, som år 1872 besökte 
hamnen och der befraktades, var större än under föregående år, syn-
nerligast hvad Norska fartyg beträffar. Den omsorg, de Förenade 
Rikeuas fartygsbcfälhafvare i allmänhot egna åt laddningarne, har 
ock åt Svenska och Norska fartyg gifvit ett visst företräde. Största 
delen af de år 1872 ankomna ifrågavarande fartyg voro redan i 
Europa befraktade för 3 £ 2 s. 6 d. pr ton till en bestämd hamn 
dorstädos, samt för ii £ 12 M. 6 d. till kanalen för ordres till en 
Kritisk hamn eller kontinenten mellan Havre och Hamburg. 

Singapore. 

Antalet af Svenska och Norska fartyg, som år 1872 besökt 
Singapore, har varit ganska inskränkt och utgjort sju af de förra 
och två af de sednare. Hvarkcn någon direkt import från Sverige 
till hamnen eller direkt export derifrån till Sverige har under året 
förekommit. Frakterna hafva under hela året varit fasta och ut
gjort från London 3 £ å 3 £ 15 s., från de risexporterande ham
narne till Europa 3 £ 15 s. å 4 £ , samt från Bangkok och Sai
gon till China 40 å 60 cents. Å Svenskt stål och jern har en god 
efterfrågan visat sig. För närvarande utgör priset å stål 4 $ 25 
cents å 4 $ 40 cents pr bunke och å jern 5 $ 30 cents å 5 $ 
50 cents pr pieul. 

Batavia. 

Den direkta importen till kolonien från de Förenade Rikena år 
1872 utgjordes af 22,394 stänger jern, 1,000 bunkar stål och 146 
kistor spik. Angående den indirekta införseln från nämnda länder 
öfver Holland och StorBritannien kunna deremot icke några uppgif
ter meddelas, i saknad af all kontroll dera i tullverket; hvarförutan 
under benämning af Svensk tillverkning stora qvantiteter eftergjordt 
jern och stål införas. Som priset å jern i tillverkningsorterna be
tydligt steg under vintern 1871—1872 , så att, enligt telegram, i 
Februari månad sistnämnda år en stegring af 30 procent inträdde, 
erhöll den andra direkta sändningen från Sverige samma år med 
fartyget »Dahlkarlså», hvilket ankom i slutet af sagda månad, 
omkring 10 procent högre pris än den med fartyget »Amazon» mot 
slutet af Januari anlända laddning. Sedermera inträffade icke vidare 
några direkta laster; och som prisen älven å alla produktionsorter 
stego, blef äfven snart tillförseln från andra länder inskränkt. Så
som vanligt å alla platser med en blott begränsad förbrukning, 
lyckades det emellertid icke spekulationen att inom kolonien genast 
bringa prisen upp i förhållande till de, som gällde i produktions
orten. En förändring härutinnan inträdde först sedan förråden i an
dra hand blifvit betydligen minskade eller mot slutet af Oktober, 
då prisen nådde sitt högsta belopp, 16 floriner pr picul, utgörande 
fullt 60 procent mera än medelpriset under föregående fem år. För 
närvarande kan till och med ett godt assortiment Svenskt stångjern 
icke köpas under 16j[ floriner. Priset å stål steg icke i jemnbredd 
med jernpriset, ehuru införseln af artikeln år 1872 var 50 procent 
mindre än under 1871, då likväl tillförseln öfversteg reqvisitionerna. 
Det högsta priset år 1872 utgjorde 13 floriner pr kista, eller en
dast 10 å 15 procent mer än det år 1871 gällande pris. 

Den enda direkta utförseln från kolonien till Sverige under året 
utgjordes af en last socker å 6,210 piculs, skeppad med briggen 
»Dahlkarlså» till Stockholm. 

Sockerodlingen har under år 1872 bedrifvits med ökad kraft 
sedan plantageegarne befriades från åliggandet att till Begeringen 
lemna en del af sin tillverkning och tillätos att med penningar be
tala sin accis, genom hvilken anordning de satts i tillfälle att pro
ducera det slag af socker, som finnes lämpligast, och rätta sig efter 
behofvet å de särskilda afsättningsplatserna. Fördelen häraf har 
redan visat sig i den under år 1872, i jemförelse med förhållan
det år 1871 , så betydligt ökade efterfrågan å artikeln för utförsel 
till Amerika och Australien. Prisen bibehöllo sig fasta under hela 
året, oafsedt det för varan mindre fördelaktiga förhållandet å mark
naderna i Europa: och i början af året kunde kontrakt om leverans 
af den blifvande skörden utan svårighet afslutas till I65 floriner för 
N:o 14. I Mars och April voro underrättelserna från utlandet än 
mindre gynsamma, men det oaktadt uppgjordes icke något aftal till 
lägre pris än 16 floriner. I Juni och Juli betaltes 17 floriner för 
leverans af socker utaf de låga numren 8—12, och i slutet af året 
erlades för varan, direkte levererad, 16 i floriner. 

Hvad kaffeodlingen beträffar, så är största delen deraf i Bege-
ringens händer. Afkastningen af 1872 års skörd uppskattas till 
ungefär 1,000,000 piculs af Regeringens och till 130,000 af en
skildes produkt. För att ådagalägga det stigande värdet af denna 
artikel må det vara tillräckligt att anföra hurusom priset år 1872 
började med 39 å 40 samt slutade med 45 å 46 floriner för ordi- i 
när vara, och numera liafva köp afslutats till 57 floriner för ordi- j 
när och till 60 floriner föv den för West-Indiska marknaden af- | 
sedda vara. | 

Under nästan hela året 1872 stod efterfrågan och tillgång å j 
fartyg i ett jemnt förhållande till hvarandra. I början af året fun- ; 
nos stora varuqvantiteter att aflasta, och som fartyg endast till | 
mindre antal ankommo, rådde en allmän efterfrågan dera till frak- ! 
ter af 70 floriner pr läst eller 3 £, 7 s. 6 d. pr ton till Europa, j 
I medlet af Februari anlände emellertid ett större antal fartyg, så i 
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att tillgången dera snart öfversteg efterfrågan, och frakterna skulle 
då otvifvelaktigt hafva betydligt fallit, om icke ett stort behof af 
fartyg inträdt för skeppning af ris från Bangkok till China till 
lönande frakter af 50 å 65 dollarcents pr picul. Denna omstän 
dighet hindrade frakterne å Java att falla lägre än till 60 floriner 
pr läst eller 2 SL 17 s. 6 d. pr ton, vid hvilket belopp de för-
blefvo till medlet af April, då åter tillgången på fartyg började 
blifva knapp och frakterna stego intill slutet af Augusti, vid hvil-
ken tidpunkt 9 fartyg på en gång befraktades till 1 0 2 | floriner pr 
läBt eller 4 £ 18 s. pr ton. De högsta och lägsta frakterna un
der året för seglande fartyg voro: 

Utom postångbåtarne och de ångfartyg, som underhålla regel
bundna förbindelser mellan kolonien och moderlandet, besökte äfven 
ett stort antal andra ångfartyg Batavias hamn år 1872 och erhöllo 
alla vinstgifvande befraktningar till Holland, med undantag af Sven
ska ångfartyget »August Leffler», som befraktades till Singapore, 
Hongkong och Yokohama, äfvensom en Engelsk ångbåt, som intog 
last till Australien. Det lider icke heller något tvifvel att ej inom 
kort utförseln af koloniens dyrbarare produkter såsom tenn, kaffe, 
specerier och hudar skola komma att verkställas med ångfartyg. 
Prakterna med ångfartyg till Holland utgjorde i medeltal 108 flo-
riner pr läst kaffe af 1,800 kilogr. bruttovigt. Lägsta beloppet 
var 100 och det högsta 125 floriner. 

3. Utdrag af Consulsrapport. 

Melbourne. 

Under år 1872 ankommo till Melbourne fem Svenska fartyg, 
samtliga direkte från Sverige med last af trävaror, och sju Norska 
fartyg, eller tillsammans ett fartyg mera än de år 1871 ankomna 
Svenska och Norska fartyg, men hvilket antal utvisar en stor minsk
ning i sjöfarten på denna hamn med sådana fartyg för flera år 

sedan. En betydlig direkt införsel till kolonien från Sverige och 
Norge har dock egt rum med främmande fartyg, på samma gång 
som en stor tillförsel från Nord-Amerikanska Förenta Staterna och 
Britiska Nord-Amerika regelbundet fortgår. Koloniens handelsrörelse 
liar år 1872 varit mera vinstgifvande än under 1871, ehuru den 
fortfarande tryckes af nu gällande, högst protektiva tulltariff, hvilken 
haft till följd, att till de närliggande kolonierna öfverflyttnts en 
stor del af den handel, som förut bedrefs på Melbourne. Det in
förda drawbaekssystemet har visserligen till någon del förbättrat 
förhållandena, men har icke kunnat återställa de handelsförbindel
ser, hvilka förut förefunnos emellan Victoria och närliggande kolonier 
i Australien samt Nya Zeeland. 
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4. Utdrag af Consulsrapporter, 

Washington. 

Värdet af hela införseln till Förenta Staterna under fiskalsåret 
1871—1872 utgjorde 040,000,000 dollars, deraf på Sverige och 
Norge belöpa 1,770,000 dollars. Sistnämnda belopp öfverstiger 
endast obetydligt värdet af det från nämnda riken införda jern, 
Uvilken artikel således kan anses nästan ensamt vara föremål för 
införseln från dem till de Förenta Staterna. Norge deltager 
dock endast till ringa del i berörda skeppning, och under loppet 
af år 1872 har, så vidt kändt är, till sagda Stater icke mera 
än en last af 500 tons Norskt jern ankommit; i följd hvaraf alla 
de från offieiela källor hemtade uppgifter om jerninförseln, a hvilka 
Sverige och Norge äro sammanförda, kunna betraktas såsom om
fattande endast Svenskt jern. Aret 1871 — 1 8 7 2 uppgick hela vär
det af det till Förenta Staterna införda jern till 56,000,000 dollars, 
deraf beräknats for jern, infördt från Sverige, 1,704,000, från Stor-
Britaimien 49,000,000, från Tyskland 1,544,000, från Frankrike 
750,000 och från Ryssland 45ö,000 dollars. Förnämsta marknaden 
för Svenska jernet är fortfarande Boston, till hvilken plats under 
kalenderåret 1872 infördes tillsammans 17.044 tons Svenskt jern, 
allt stångjern, nemligeu i Svenska fartyg 1,302, i Norska 3,240 
ocli i främmande fartyg 12,442 tons. Efterfrågan å Svenskt jern 
har under årets lopp varit lirlig och priset alltjemnt stigande, så 
att samma slags jern, som i början af år 1872 betaltes med 88 
gulddollars pr ton, vid slutet af December noterades 125 gulddollars. 
Den omständighet, att under år 1872 till Boston en något mindre 
qvantitet än under föregående året infördes, hade sin grund deri, 
att ett större antal till samma hamn bestämda fartyg, som i Ok
tober och November månader 1872 lastade i Svenska hamnar, ännu 
icke vid utgången af December voro framkomna. 

New-York. 

Den under ar 1872 erhållna rika spanmålsskörd och högt upp-
drifna produktion af petroleum, hvilken sistnämnda icke någonsin 
förr varit af så stor omfattning, förorsakade en betydlig nedsättning 
i priset å dessa produkter, i följd livaraf äter en ökad export egde 
rinn till höga frakter, enär bristen på fartyg ofta var temligen stor. 
Do högsta frakterna å spanniål slutades i Oktober, då det betaltes 
9 sh. pr quurter till Cork eller Falmouth för ordres. Högsta frak
ten för raffinerad petroleum utgjorde 7 sh. 6 d. pr 40 gallons till 
Östersjön oeh 7 å 8 sh. till kontinenten, samt för Naphta 11 sh. 
å 11 sh. G d. pr 40 gallons till Sverige oeh Cronstadt. Aret var 
alltså särdeles gynsamt för de rederier, som använde sina fartyg i 
fraktfart på New-York, oeh det är icke något tvifvel om att frak
terna skola blifva lika lönande år 187li. 

Exporten till Sverige oeh Norge af saltadt fläsk tilltager år
ligen; oeh har donna export otvifvelaktigt framkallats af de låga 
pris å varan, som under de två sednast förflutna åren varit gällande 
i följd af de rika spanmålsskördarne. Svinafveln 1872 är den 
största, som någonsin förekommit; oeh blifver skörden år 1873 lika 
stor, som under föregående året, är en betydlig tillgång å fläsk för 
utförsel att emotse. Svinafveln» tillökning beror ensamt på en 
gyusam skörd af mais, enär detta spamnålsslag, om det kan erhållas 
till billigt, pris, användes till födoämne åt svinkreaturen. A svin-
ister är priset fortfarande lågt, men det oaktadt synes någon export 
af samma artikel till Sverige eller Norge icke kunna framkallas. 
Enahanda är ock förhållandet med talg. 

Priset å bomull, ''Middle Upland", utgjorde år 1872 i medeltal 
20 cents pr skålpund; oeh raffinerad petroleum gällde 24 cents 
pr gallon 

Hela produktionen af petroleum år 1872 beräknas till 6,539,000 
tunnor. Exporten under' uret af denna artikel utgjorde 2,105,459 

tunnor, deraf till Sverige utfördes 23,765 tunnor, till största delen 
raffinerad olja. 

Tillverkningen af tackjern har under år 1872 betydligt tilltagit 
i Amerika och beräknas för samma år till 2,400,000 tons, mot 
1,800,000 tons år 1 8 7 1 . En ännu större tillverkning kommer sanno
likt att ega rum 1873, med anledning af nu gällande höga jern-
pris; likasom af samma anledning tillverkningen i landet af stång'-
jern och jernvägsskenor kommer att tilltaga, hvilket förhållande 
måste blifva af väsendtligt inflytande på importen af utländskt jern. 
Många fabrikanter, som hittills nästan uteslutande begagnat Svenskt 
jern af de bättre qvalitéerna, börja nu att i stället använda de 
bästa sorterna Amerikanskt stångjern för tillverkning af liar, yxor, 
spadar in. m. Dock kan detta förhållande icke hafva till följd att 
det Svenska jernet nteslutes från Amerikanska marknaden eller att 
importen af sådant jern inskränkes, ty, oaktadt en hvar konsument 
måste förbruka mindre qvantitet än vanligt, antages dock att, som 
antalet af konsumenter är alltjemnt stigande, importen icke skall 
minskas. Ehuru prisen å en stor del af det Svenska jern, som nu 
levereras, grunda sig på kontrakt, af slutade för längre tid sedan, 
kunna dock följande noteringar anses för närvarande gälla, nemligen 
jern af bästa qvalité, tillverkadt efter Laneashiremethod, 145 guld
dollars, tull inberäknad, och assorteradt jern af mindre god qvalité, 
till olika dimensioner, 135 gulddollars pr ton. Åtskilliga kontrakt 
om större leveranser under år 1873 sägas vara af slutade till 18 å 
19 £ fritt ombord i Sverige, hvilket pris motsvarar 130 å 137^ 
dollars i guld, oberäknad! tull. Efter ett pris af 20 £ fritt om
bord i Sverige är tullen på stångjern för närvarande 31 $ 50 cents 
och efter ett pris af 18 £ för assorteradt jern är tullen 29 $ 20 
cents i guld pr ton. Då mycket Svenskt jern importeras till Förenta 
Staterna indirekte öfver London ocli Hamburg, är det svårt att med 
visshet uppgifva den qvantitet, som under år 1872 införts; dock 
antages den hafva utgjort omkring 40,000 tons, deraf importerats 
ungefär till Boston 25,000, till Philadelphia 10,000 till New-York 
4,000 och till sydliga hamnarne 1,000 tons. 

B r i t i s k a Nord-Amerika. 
Quebee. 

Under år 1872 förekom för första gången en direkt införsel 
från Sverige till Canada, i det att med barkskeppet "Hedvig" från 
Stockholm till St. Johns infördes en laddning öl och bryggeriinven
tarier till ett beräknadt värde af 0,000 dollars. Deremot egde någon 
utförsel från distriktet till Sverige ieke rum. 

Trävarufrakterna voro under hela skeppningstiden mycket goda. 
I Maj betaltes till London 30 s. a 32 s. 6 d. pr load timmer och 
80 s. å 82 s. 6 d. pr Petersb. standard plankor; samt till Liver
pool 30 å 31 s. pr load bjelkar samt 81 s. pr Petersb. standard 
plankor. Frakterna visade dock snart en benägenhet att falla och 
noterades i slutet af månaden 1 å 2 s. lägre. Till dessa lägre 
belopp afslötos frakter i Juni månad: men under nästföljande månad 
började åter en stegring, som fortfor under hela Augusti månad, 
då frakter afslutades till London för timmer till 35 s. pr load och 
för plankor till 85 s. pr standard samt till Liverpool respektive 34 
och 83 s. Frukterna nådde högsta beloppet omkring den 20 Sep
tember, då noteringarne utgjorde 37 s. pr load och 87 s. 6 d. pr 
standard. De föllo derpå åter hastigt, och omkring den 8 Oktober 
betaltes endast 28 s. för timmer och 77 s. 6 d. för plankor under 
en emellanåt inskränkt efterfrågan. 

Prisen på alla slags trävaror äro fortfarande höga, och sedan 
Förenta Staterna mimera uppträdt såsom förbrukare af Canadas 
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produkter, är icke någon utsigt för handen att prisen skola falla, 
utan är snarare en förhöjning att emotse. För "white pine" af större 
dimensioner betalas från 15 till 37 cents efter qualité och storleken 
af partiet, och för "red pine" af små dimensioner fordras från 20 
till 33 cents pr kubikfot. Furuplankor hafva under de sednare åren 
betydligt stigit i pris och betalas för närvarande med 64 å 90 $ 
pr Standard-Hundra. 

Befraktningarne af spanmål i Montreal började något sent, men 
hafva på det hela taget varit fördelaktiga för rederierna. I Juni 
månad noterades för segelfartyg 5 s. 6 d. pr quarter (480 skål
pund) hvete eller mais till Queenstown för ordres, men någon större 
liflighet i fraktfarten visade sig icke, hvarken i samma eller efter
följande månad. I Augusti inträdde deremot en betydlig stegring, 
och i slutet af månaden betaltes 7 s. 3 d. pr quarter under stor 
efterfrågan å passande mindre fartyg. Högsta beloppet noterades 
i medlet af Oktober, då första klassens fartyg erhöllo 9 s. pr 
quarter. Frakterna höllo sig höga intill slutet af sjöfarten, men i 
saknad af lämpliga fartyg gjordes nästan icke några förrättningar. 

De fördelar, som Norska skeppsfarten under en längre tid hemtat 
af fraktfarten på Canada, börjar nu, att döma af den under sednare 
år ökade sjöfarten på dessa farvatten med Svenska fartyg, tilldraga 
sig en förtjent uppmärksamhet i Sverige; och det är att hoppas, 
det detta intresse för saken måtte fortfara, hvartill ock anledning 
visar sig i den tillökning af Svenska fartyg, som synnerligast under 
det tilländagångna året egde rum. 

4. Utdrag af Consulsrapporter. 

Rio de Janeiro. 
Hela importen till Brasilien under år L872 af bräder och plan

kor från Östersjöhamnar och Norge uppgick till 22,473 tolfter af 
diverse dimensioner, mot 30,556 tolfter under nästföregående året. 
Af förstnämnda qvantitet infördes från Sverige 

Prisen å plankor noterades i Januari till 25 å 26 $ pr redu
cerad tolft, men stego i Februari till 27 $ 500. I April och Maj 
omsattes fyra laster till 29 $ ocli en last till 28 $. Som i Juni icke 
någon import egde rum. kunde i Juli tvänne laster omsättas till 
33 $ och en till 35 $, hvilket sednare pris bibehöll sig till slutet 
af September. I Oktober realiserades fyra laster till 37 $ 500. 
I November började prisen att deklinera till följd af den starka 
importen, och omsattes elfva laster till pris, varierande från 35 § 500 
till 31 $ 000. I December utgjorde prisen mellan 33 och 28 $. 

En del af de från hamnar i Bottniska viken importerade plan
korna voio svartfläckiga och angripna af röta, hvarför åtskillige 
lastemottagare, som på konnossemcnterna betalt sina laster, sökte 
genom afdrag på frakten hålla sig skadeslöse för den rabatt, de sett 
sig tvungne att bevilja köparne; påstående att befälhafvarne ej bort 
underteckna rena konnossementer för plankor, som påtagligen voro 
skadade vid inlastningen. Säkrast är för befälhafvarne att genom för
behållet: ''Not aceountable for the condition af the deals wlien shipped" 
söka fria sig från ansvar. Protei-t kan väl gifva rätt till regress 
mot aflastaren, men gäller ej mot mottagaren. Kan befälhafvaren 
ej undvika att teckna rent konnossemeiit, bör aflastaren åtminstone 
göra sig skriftligen ansvarig för rabatt på frakten till följd af 
plankornas beskaffenhet vid inlastningen. 

Af tjära importerades frän Sverige 75 tunnor, som realiserades 
till omkring 22 $ pr tunna. Prisen varierade från 17 till 23 $. 
Importen, som i sin helhet för året uppgick till 3,131 tunnor, sker 
mest öfver Hamburg. 

Direkte från Sverige infördes 12,487 centner jern, och om
sattes Svenskt jern till 9 $ å 10 $ 800 pr quintal. 
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Förbrukningen af Svenska säkerhetständstickor är öfver hela 
Brasilien i starkt tilltagande, och anses importen till Rio de Janeiro, 
hvilken mest sker i smärre partier öfver Hamburg, uppgå till om
kring 200 kistor om 10,000 gross pr manad. Jönköpings fabrikat 
omsattes under aret till 2 $ 300 a 2 $ 400 pr gross. Andra slags 
Svenska äfvensom Norska tändstickor af Nitedals tillverkning om
sattes till circa 2 $ 000. Engelska tändstickor af Bryant & May's 
tillverkning finna numera icke någon afsättning. Importtull, kom
mission, delcredere och all andra speser, nloni frakten, belöpa sig 
för närvarande till omkring 4 £ 17 s. pr kista om 50 gross. En 
sådan bör innehålla sex mindre blecklådor å 100 dussin. Tänd
stickornas bruttovigt med pappaskarne, men utan lådorna, bör i och 
för tullbehandlingen uppgifvas. 

Importen af öl var år 1872 nära 50 '/, större än under det 
närmast föregående. Bass-öl, buteljeradt af Ilhers & Bells tillverk
ning och hvilket hittills varit det mest eftersökta, omsattes till 8 $ 600 
å 9 $ 800 pr dussin. Throndhjems-öl betaltes med omkring 7 $ 500 
och Christiania-öl med 5 $ 500 å 6 $ 800. Et t mindre parti Svenskt 
öl om 150 dussin från Tulldahls bryggeri i Landskrona lär hafva 
omsatts till 7 $ å 7 $ 500. Et t ungefär lika stort parti Norrköpings-
öl påstods vara för sött och skall icke kunnat afyttras till mera än 
5 $ 250 pr dussin. Importtull, försäljningskommission, delcredere, 
diskonto och andra omkostnader för öl pä buteljer uppgå för när
varande, oberäknadt frakten, till omkring 5 sh. 11 d. pr dussin. 

Någon direkt export till Sverige af kaffe förekom icke 1872. 
Totalexporten af denna artikel under året uppgifves till 1,919,930 
balar, mot 2,353,703 år 1871 och 2,107,060 år 1870. Åf dessa 
qvantiteter hafva mer än hälften sändts till de Förenta Staterna. 
De högsta och lägsta prisen pr arroba Bio-kaffe voro under året 
som följer: 

Under år 1871 voro de högsta och lägsta noteringarne som 
följer: 

Efter kurs af 2GJ d. pr 1000 reis orh 18 rdr r:mt pr £ är 
en niilreis Brasilianskt pappersmynt 1 ulr 07 öre r:nit. Kursen var 
äfven muler är 1872 underkastad starka fluktuationer, men visade 
på det hela en oafbruten tendens att stiga. De högsta och lägsta 
noteringarna på England voro 24 och 2trJ d. pr 1000 reis och på 
Hamburg 735 och 680 reis pr b:co mark. ])iskon1on i bankerne 
var under hela året 9 och i marknaden 5 å 8 procent. 

Enligt hvad af följande tabell synes, voro returfrakterne från 
Maj till årets slut mycket låga. 

Med kollaster ankommo till Rio de Janeiro 20 Svenska fartyg 1 
om 2,336 nyläster och 27 Norska om 3,602 cornmerceläster. Som 
hamnen numera regelmässigt besökes af mera än 100 transatlantiska! 
ångare, genom hvilka såväl importen af styckegods som exporten 
af kolonialvaror till större delen verkställas, är förbrukningen af 
stenkol mycket stor, i följd hvaraf denna artikel gifver regelbunden 
sysselsättning åt en mängd större till Sydamerikas vestkust och 
Ost-Indien bestämda segelfartyg. Kolimporten uppgick under år 
1872 till 223,000 tons. Kolfrakterne från Newcastle utgjorde 
mellan 26 och 30 £ pr keel om 2 I i tons och från Cardiff mellan 
25 och 30 sh. pr ton. Med salt ankommo 8 Svenska fartyg om 
960 nyläster och 15 Norska om 1,811 cornmerceläster. Saltfrak-
terne från Lissabon varierade mellan 22 sh. 6 d. och 27 sh. 6 d. 
pr ton. Fartyg, som från Rio de Janeiro afgingo till Cap Verd 
för att hemta salt, erhöllo från 400 till 480 reis pr alqueire. Vin-
frakterne från Tarragona och Barcelona uppgingo till 28 å 30 francs 
pr pipa. I frakt för tuktad sten från Rio de Janeiro till Plata-
floden betaltes 20 sh. pr ton. Trävanifrakterna från Ostei'sjöham-
narne belöpte sig till 4 a 6 £ pr Petersb. standard; dock erhölls 
under sednare hälften af året 5 £ a 5 £ 15 sh. På hösten be
taltes undantagsvis 6 £ pr standard. Under nästföregående år 
varierade sistnämnda frakter från 4 £ 10 sh. till 5 £ 15 sh. För 
jern betaltes frakterne med 25 sh. å 32 sh. 6 d. pr ton. 

Bruttobeloppet af förtjenta frakterne för de 57 till Rio de 
Janeiro med last ankomna Svenska fartyg uppgick till ungefär 
34,000 £ . 

Totalsumman af de till hamnen med last ankomna 90 Norska 
fartygens bruttofrakter kan anslås till 42,000 £ . 

Bahia. 

Under år 1872 hafva några direkta sjöfartsförbindelser mellan 
distriktet och de Förenade Rikena icke egt rum. Frakterna fluk
tuerade i förhållande till större och mindre tillgång å fartyg och 
noterades sålunda i Januari 50 s. pr ton till Europa, hvilket belopp 
nedgick, i Juni (ill 35 och i Juli till 25 s.; hvarefter en stegring 
förspordes, och i Oktober betaltes 40 s samt i November och 
December 42 s. 6 d. pr ton. Kursen å England noterades i Ja
nuari 25 d., i Juni 2 4 i d , i Juli 24f d., i Oktober 2 5 ^ ' d . samt 
i November och December 26 d. pr milreis. Tillförseln af nordens 
produkter skedde, likasom under föregående år, öfver Hamburg i 
mindre partier. För 14 fots plankor betaltes 30 å 32 $ 000 pr 
tolft, och priset å Svenskt stångjern utgjorde 11 å 12 $ 000 pr 
quintal. I tillförseln af tjära förspordes brist, och vid årets slut 
betalies 24 å 25 $ 000 pr tunna tjära samt 28 $ 000 pr tunna beck. 
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4. Utdrag af Consulsrapport. 

Byenos Ayres. 

Prisen å de förnämsta af landets exportartiklar varierade under 
loppet af år 1872 sålunda: 

Till Sverige utfördes: 

Från Sverige har icke någon direkt införsel egt rum år 1872. 

Med afseende å de högst betydliga qvantiteter trävaror, som i 
La Plata-länderna förbrukas, har Consnlatet sökt att utfinna hurule-
des de Förenade Rikenas produkter skulle kunna fördelaktigt täfla 
med de Amerikanska, hvilka så godt som uteslutande fylla ifrågavarande 
länders behof. Det visar sig emellertid, att de varor, som der företrä
desvis begagnas, och de enda, hvilka kunna med säkerhet finna en 
hastig ocii fördelaktig af sättning, hafva en större bredd än de, som i 
allmänhet skeppas från de Nordliga länderna och dera tillgång knap
past finnes i Sverige och Norge. De i dessa länder förekommande 
9 fots 3 tums plankor kunna uti La Plata-länderna endast med 
svårighet säljas i hela laster. De från Amerika vanligen införda 
laddningar bestå deremot nästan uteslutande af bräder, 12 tum breda, 
t å 2 tum tjocka samt af 12 å 16 fots längd. 

Hela mtorselii ar trävaror till La Plata-landerna trän Nord-Ame
rikanska Förenta Staterna och Canarla år 1872 utgjorde 77] millio
ner superfieial fot eller 38,625 Petersb. standard, mot 19,375 Pe-
terb. standard år 1871 . Priserna under år 1872 uppgingo föl 
»pitch pine» till 50 å 56 samt för »red Fastern» till 36 å 44 $. 

Frakterna för de till La Plata-länderna förhyrda segelfartyg 
hafva under år 1872 varit ganska fördelaktiga för rederierna och till 
en del här mera lönande än under föregående året, men det allt-
jemnt växande antalet ångbåtar på La Platå gifver anledning befara 
att segelfartygen med tiden skola reduceras till transport af de min
dre värdefulla artiklarne, såsom trävaror, stenkol och salt, af hvilka 
artiklar förbrukningen dock är mycket betydlig. Den å fraktfarten 
på La Plata-länderna år 1872 af 18 Svenska fartyg förtjenta brutto
frakt har uppgått till 14,830 £ . Till följd af det jemförelsevis stora 
antal fartyg, som år 1872 ankom till Byenos Ayres, har åter der 
en mindre tillgång å utgående frakter erbjudit sig, äfvensom note
ringarne under året å dessa frakter voro lägre än under det före
gående. De höga frakter, som betaltes i slutet af år 1871, bibehöllo 
sig knappast till slutet af Januari 1872 och nedgingo från 35 till 
25 s. pr ton ull, och under de efterföljande månaderna kunde med 
svårighet l ö s . erhållas. Från Februari till Oktober kunna frakterna 
anses hafva ställt sig sålunda: 

under det att en tillfällig stegring inträdde vid början af den nya 
skeppningstiden, men hvilken stegring icke blef af lång varaktighet, 
med anledning af de laga pris, hvartill landets produkter började 
falla i Europa. Fraktförrätttiingarne vid consulsstationen kunna der-
före antagas under året liafva varit mindre fördelaktiga än i allmän
het, ehuru många mindre fartyg voro upptagna till goda frakter 
från de många ».<alwl'-ros>i vid noderna; och synas för närvarande de 
fartyg, hvilkas drägtighet ej öfvcrstiger 100 commerceläster och som 
äro grundgåendo samt väl klassificerade, hafva att påräkna den mest 
lönande användning och föresträdesvis vara eftersökta vid befraktnin-
gar. De af 7 Svenska fartyg under året förtjenta returfrakter från 
distriktet hafva i brutto uppgått till 5,160 £ . 



1872. 

N:o 7. Öfversigt öfver Sveriges handelsförhållanden med andra länder år 1872 efter de in-

88 



1872. 89 

och utförda varuartiklarnes, enligt antagna grunder, beräknade totalvärde i jemna tusental. 



90 1872. 

N:o 8. Tabell, utvisande de t i l l särskilda 



1872. 91 

t u l l p l a t s e r i R i k e t å r 1872 införda varor . 



92 1872. 

N:o 8. Tabell, utvisande de t i l l särskilda 



1872. 93 

tullplatser i riket år 1872 införda varor. 



94 1872. 
N:o 8. Tabell, utvisande de till särskilda 



1872. 95 

tullplatser i riket år 1872 införda varor. 



96 1872. 

N:o 8. Tabell, utvisande de till särskilda 



1872. 97 

tullplatser i riket år 1872 införda varor. 



98 1872. 

N:o 8. Tabell, utvisande de till särskilda 



1872. 99 

tullplatser i riket år 1872 införda varor. 



100 1872. 

N:o 8. Tabell, utvisande de t i l l särskilda 



1872. 101 

t u l l p l a t s e r i r i k e t å r 1872 införda va ro r . 



102 1872. 
N:o 8. Tabel l , u tvisande de t i l l sä rsk i lda 



1872. 103 

tullplatser i riket år 1872 införda varor. 



104 1872. 
N:o 8. Tabel l , u tvisande de t i l l sä rsk i lda 



1872. 105 

tullplatser i riket år 1872 införda varor. 



106 1872. 

N:o 8. Tabell, utvisande de t i l l särskilda 



1872. 107 

tullplatser i riket år 1872 införda varor. 



108 1872. 

N:o 8. Tabel l , u tv isande de t i l l sä rsk i lda 



1872. 109 

t u l l p l a t s e r i r ike t år 1872 införda varor . 



110 1872. 
N:o 8. Tabel l , u tvisande de t i l l sä rsk i lda 



1872. 111 
t u l l p l a t s e r i r i k e t å r 1872 införda va ro r . 



112 1872. 

N:o 8. Tabell, utvisande de t i l l särskilda 



1872. 113 

t u l l p l a t s e r i r i k e t år 1872 införda va ro r . 



114 1872. 
N:o 8. Tabel l , utvisande de t i l l sä rsk i lda 



1872. 115 

t u l l p l a t s e r i r i k e t å r 1872 införda varor . 



116 1872. 

N:o 8. Tabel l , u tvisande de t i l l sä r sk i lda 



1872. 117 

t u l l p l a t s e r i r i k e t å r 1872 införda varor . 



118 1872. 
N:o 8. Tabel l , u tv isande de t i l l sä rsk i lda 



1872. 119 

t u l l p l a t s e r i r i k e t år 1872 införda varor . 



120 1872. 

N:o 8. Tabell, utvisande de t i l l särskilda 



1872. 121 

t u l l p l a t s e r i r ike t år 1872 införda varor. 



122 1872. 

N:o 8. Tabell, utvisande de t i l l särskilda 



1872. 123 

tullplatser i riket år 1872 införda varor. 



124 1872. 

N:o 8. Tabell, utvisande de t i l l särskilda 



1872. 125 

tullplatser i riket år 1872 införda varor. 



126 1872. 

N:o 8. Tabell, utvisande de t i l l särskilda 



1872. 127 

tullplatser i riket år 1872 införda varor. 



128 

N:o 8. Tabel l , utvisande de t i l l sä rsk i lda 
1872. 



1872. 129 

tullplatser i riket år 1872 införda varor. 



130 1872. 

N:o 8. Tabel l , u tvisande de t i l l särski lda 



1872. 131 

t u l l p l a t s e r i r i k e t år 1872 införda va ro r . 



132 1872. 

N:o 8. Tabel l , u tvisande de t i l l sä rsk i lda 



1872. 133 

tullplatser i riket år 1872 införda varor. 



134 1872. 

N:o 8. Tabell, utvisande de t i l l särskilda 



1872. 135 

tullplatser i riket år 1872 införda varor. 



136 1872. 
N:o 8. Tabel l , u tv isande de t i l l sä r sk i lda 



1872. 137 

tullplatser i riket år 1872 införda varor. 



138 1872. 

N:o 8. Tabell, utvisande de t i l l särskilda 



1872. 139 

tullplatser i riket år 1872 införda varor. 



140 1872. 

N:o 8. Tabell, utvisande de t i l l särskilda 



1872. 141 

t u l l p l a t s e r i r i k e t å r 1872 införda va ro r . 



142 1872. 

N:o 8. Tabell, utvisande de t i l l särskilda 



1872. 143 

tullplatser i riket år 1872 införda varor. 



144 1872. 

N:o 8. Tabell, utvisande de t i l l särskilda 



1872. 145 

tullplatser i riket år 1872 införda varor. 



146 1872. 

N:o 8. Tabell, utvisande de t i l l särskilda 



1872. 147 

tullplatser i riket år 1872 införda varor. 



148 1872. 

N:o 9. Tabell, utvisande de från särskilda 



1872. 149 

tullplatser i riket år 1872 utförda varor. 



150 1872. 

N:o 9. Tabell, utvisande de från särskilda 



1872. 151 

tullplatser i riket år 1872 utförda varor. 



152 1872. 

N:o 9. Tabell, utvisande de från särskilda 



1872. 153 

tullplatser i riket år 1872 utförda varor. 



154 1872. 

N:o 9. Tabell, utvisande de från särskilda 



1872. 155 

tullplatser i riket år 1872 utförda varor. 



156 1872. 

N:o 9. Tabell, utvisande de från särskilda 



1872. 157 

tullplatser i riket år 1872 utförda varor. 



158 1872. 

N:o 9. Tabell, utvisande de från särskilda 



1872. 159 

t u l l p l a t s e r i r i k e t å r 1872 utförda va ror . 



160 1872. 
N:o 9. Tabel l , utvisande de från särsk i lda 



1872. 161 

tullplatser i riket år 1872 utförda varor. 



162 1872. 

N:o 9. Tabell, utvisande de från särskilda 



1872. 163 

tullplatser i riket år 1872 utförda varor. 



l64 1872. 
N:o 9. T a b e l l , u t v i s a n d e de f r ån s ä r s k i l d a 



1872. 165 

t u l l p l a t s e r i r ike t år 1872 utförda varor. 



166 1872. 

N:o 9. Tabell, utvisande de från särskilda 



1872. 167 

tullplatser i riket år 1872 utförda varor. 



168 1872. 

N:o 9. Tabell, utvisande de från särskilda 



1872. 169 

tullplatser i riket år 1872 utförda varor. 



170 1872. 

N:o 9. Tabell, utvisande de från särskilda 



1872. 171 

tullplatser i riket år 1872 utförda varor. 



172 1872. 

N:o 9. Tabell, utvisande de från särskilda 



1872. 173 

tullplatser i riket år 1872 utförda varor. 



1872. 

N:o 9. Tabell, utvisande de från särskilda 

174 



1872. 175 
tullplatser i riket år 1872 utförda varor. 



176 1872. 

N:o 9. Tabell, utvisande de från särskilda 



1872. 177 

tullplatser i riket år 1872 utförda varor. 



178 1872. 
N:o 9. Tabell, utvisande de från särskilda 



1872. 179 

tullplatser i riket år 1872 utförda varor. 



180 1872. 

N:o 10. Jemförelse emellan rikets in- och utförsel under åren 1863-1872 



1872. 181 

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



182 1872. 

N:o 10. Jemförelse emellan rikets in- och utförsel under åren 1863-1872 



1872. 183 

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



184 1872. 

N:o 10. Jemförelse emellan rikets in- och utförsel under åren 1863-1872 



1872. 185 

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



186 1872. 

N:o 10. Jemförelse emellan rikets in- och utförsel under åren 1863-1872 



1872. 187 

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



188 1872. 

N:o 10. Jemförelse emellan rikets in- och utförsel under åren 1863-1872 



1872. 189 

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



190 1872. 

N:o 10. Jemförelse emellan rikets in- och utförsel under åren 1863-1872 



1872. 191 
af sådana varor, som till något betydligare belopp blifvit in- eller utförda. 



192 1872. 

N:o 10. Jemförelse emellan rikets in- och utförsel under åren 1863-1872 



1872. 193 

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



194 1872. 
N:o 10. Jemförelse emellan rikets in- och utförsel under åren 1863-1872 



1872. 195 

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



196 1872. 

N:o 10. Jemförelse emellan rikets in- och utförsel under åren 1863-1872 



1872. 197 

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



198 1872. 

N:o 11. Jemförelse emellan Sveriges omedelbara handel med andra länder, 



1872. 199 

efter de in- och utförda varornas beräknade värde, åren 1863—1872. 



200 1878. 

N:o 12. Öfversigt af Tulluppbörden åren 1863-1872; 
deruti likväl icke inberäknade lastpenningar, nederlags- och transito- eller fyr- och båkafgifter. 



1872. 201 
N:o 13. Öfversigt öfver uppbörden af nederlags- och transitupplagsafgifter åren 1868—1872. 



202 1872. 

N:o 14. Tabell, utvisande besigtningsvärdet af de till riket åren 1868—1872 införda 
och förbrutna dömda varor. 



1872. 203 
N:o 15. Uppgift å de på Stockholms och Göteborgs börser anmälda vexelslut i främmande 

myntslag åren 1863—1872. 



204 1872. 
N:o 16. Uppgift å de på Stockholms börs för nedannämnda varor år 1872 noterade 

medelpris, efter afdrag af tull för tullpligtiga artiklar. 



1872. 205 

N:o 17. Uppgift å förhållandet emellan nedannämnda, i Svenske och Norske Consulers 
embetsberättelser förekommande, utländska samt Svenska mynt, 

vigter och mått. 



206 1872. 
N:o 17. Uppgift å förhållandet emellan nedannämnda, i Svenske och Norske Consulers 

embetsberättelser förekommande, utländska samt Svenska mynt, 
vigter och mått. 



U T R I K E S S J Ö F A R T E N 

ÅR 

1872. 





1872. 209 

N:o 18. Tabell, utvisande antalet och lästetalet af de år 1872 från nedannämnda länder 
till Sverige med last ankomna och derifrån till likaledes nedan uppgifna länder med 

last afgångna Svenska och främmande fartyg. 



210 1872. 

N:o 19. Tabell, utvisande antalet och lästetalet samt nationaliteten af de från utrikes 



1872. 211 

orter till särskilda tullplatser i riket år 1872 ankomna så väl segel- som ångfartyg. 



212 1872. 

N:o 19. Tabell, utvisande antalet och lästetalet samt nationaliteten af de från utrikes 



1872. 213 

orter till särskilda tullplatser i riket år 1872 ankomna så väl segel- som ångfartyg. 



1872. 

N:o 19. Tabell, utvisande antalet och lästetalet samt nationaliteten af de från utrikes 

214 



1872. 215 
orter till särskilda tullplatser i riket år 1872 ankomna så väl segel- som ångfartyg. 



216 1872. 
N:o 20. Tabell, utvisande antalet och lästetalet samt nationaliteten af de 



1872. 217 

från utrikes orter till särskilda tullplatser i riket år 1872 ankomna ångfartyg. 



218 1872, 

N:o 20. Tabell, utvisande antalet och lästetalet samt nationaliteten af de 



1872. 219 

från utrikes orter till särskilda tullplatser i riket år 1872 ankomna ångfartyg. 



220 1872. 

N:o 21. Tabell, utvisande antalet och lästetalet samt nationaliteten af de från särskilda 



1872. 221 

tullplatser i riket till utrikes orter år 1872 afgångna så väl segel- som ångfartyg. 



222 1872. 

N:o 21. Tabell, utvisande antalet och lästetalet samt nationaliteten af de från särskilda 



1872. 223 

tullplatser i riket till utrikes orter år 1872 afgångna så väl segel- som ångfartyg. 



1872. 
N:o 21. Tabell, utvisande antalet och lästetalet samt nationaliteten af de från särskilda 

224 



1872. 225 

tullplatser i riket till utrikes orter år 1872 afgångna så väl segel- som ångfartyg. 



226 1872. 
N:o 22. Tabell, utvisande antalet och lästetalet samt nationaliteten af de 



1872. 227 

från särskilda tullplatser i riket år 1872 till utrikes orter afgångna ångfartyg. 



228 1872. 

N:o 22. Tabell, utvisande antalet och lästetalet samt nationaliteten af de 



1872. 229 

från särskilda tullplatser i riket år 1872 till utrikes orter afgångna ångfartyg. 



230 1872. 

N:o 23. Tabell, utvisande de främmande länder, från hvilka, och de tullplatser i riket, 



1872. 231 

till hvilka Svenska och främmande så väl segel- som ångfartyg år 1872 ankommit. 



232 1872. 

N:o 23. Tabell, utvisande de främmande länder, från hvilka, och de tullplatser i riket, 



1872. 233 

till hvilka Svenska och främmande så väl segel- som ångfartyg år 1872 ankommit. 



234 1872. 

N:o 23. Tabell, utvisande de främmande länder, från hvilka, och de tullplatser i riket, 



1872. 235 

till hvilka Svenska och främmande så väl segel- som ångfartyg år 1872 ankommit. 



236 1872. 

N:o 23. Tabell, utvisande de främmande länder, från hvilka, och de tullplatser i riket, 



1872. 237 

till hvilka Svenska och främmande så väl segel- som ångfartyg år 1872 ankommit. 



238 1872. 

N:o 24. Tabell, utvisande de främmande länder, från hvilka, och de tull-



1872. 239 

platser i riket, till hvilka Svenska och främmande ångfartyg år 1872 ankommit. 



240 1872. 

N:o 24. Tabell, utvisande de främmande länder, från hvilka, och de tull-



1872. 241 

platser i riket, till hvilka Svenska och främmande ångfartyg år 1872 ankommit. 



242 1872. 
N:o 25. Tabell, utvisande de tullplatser i riket, från hvilka, och de främmande 



1872. 243 

länder, till hvilka Svenska och främmande så väl segel- som ångfartyg år 1872 afgått. 



244 1872. 
N:o 25. Tabell, utvisande de tullplatser i riket, från hvilka, och de främmande 



1872. 245 

länder, till hvilka Svenska och främmande så väl segel- som ångfartyg år 1872 afgått. 



246 1872. 

N:o 25. Tabell, utvisande de tullplatser i riket, från hvilka, och de främmande 



1872. 247 

länder, till hvilka Svenska och främmande så väl segel- som ångfartyg år 1872 afgått. 



248 1872. 
N:o 25. Tabell, utvisande de tullplatser i riket, från hvilka, och de främmande 



1872. 
länder, till hvilka Svenska och främmande så väl segel- som ångfartyg år 1872 afgått. 

249 



250 1872. 
N:o 25. Tabell, utvisande de tullplatser i riket, från hvilka, och de främmande 



1872. 251 

länder, till hvilka Svenska och främmande så väl segel- som ångfartyg år 1872 afgått. 



252 1872. 
N:o 26. Tabell, utvisande de tullplatser i riket, från hvilka, och de främ-



1872. 253 

mande länder, till hvilka Svenska och främmande ångfartyg år 1872 afgått. 



254 1872. 
N:o 26. Tabell, utvisande de tullplatser i riket, från hvilka, och de främ-



1872. 255 

mande länder, till hvilka Svenska och främmande ångfartyg år 1872 afgått. 



256 1872. 

N:o 27. Tabell, utvisande de främmande länder, från hvilka, och de tullplatser 



1872. 257 

här i riket, till hvilka Svenska så väl segel- som ångfartyg år 1872 ankommit. 



258 1872. 

N:o 27. Tabell, utvisande de främmande länder, från hvilka, och de tullplatser 



1872. 259 

här i riket, till hvilka Svenska så väl segel- som ångfartyg år 1872 ankommit. 



260 1872. 
N:o 27. Tabell, utvisande de främmande länder, från hvilka, och de tullplatser 



1872. 261 

här i riket, till hvilka Svenska så väl segel- som ångfartyg år 1872 ankommit. 



262 1872. 
N:o 28. Tabell, utvisande de främmande länder, från hvilka, och de 



1872. 263 

tullplatser här i riket, till hvilka Svenska ångfartyg år 1872 ankommit. 



264 1872. 

N:o 28. Tabell, utvisande de främmande länder, från hvilka, och de 



1872. 265 

tullplatser här i riket, till hvilka Svenska ångfartyg år 1872 ankommit. 



266 1872. 

N:o 29. Tabell, utvisande de tullplatser i riket, från hvilka, och de främmande 



1872. 267 

länder, till hvilka Svenska så väl segel- som ångfartyg år 1872 afgått. 



268 1872. 

N:o 29. Tabell, utvisande de tullplatser i riket, från hvilka, och de främmande 



1872. 269 

länder, till hvilka Svenska så väl segel- som ångfartyg år 1872 afgått. 



270 1872. 

N:o 29. Tabell, utvisande de tullplatser i riket, från hvilka, och de främmande 



1872. 271 

länder, till hvilka Svenska så väl segel- som ångfartyg år 1872 afgått. 



272 1872. 

N:o 29. Tabell, utvisande de tullplatser i riket, från hvilka, och de främmande 



1872. 
länder, till hvilka Svenska så väl segel- som ångfartyg år 1872 afgått. 

273 



274 1872. 

N:o 30. Tabell, utvisande de tullplatser i riket, från hvilka, och 



1872. 275 

de främmande länder, till hvilka Svenska ångfartyg år 1872 afgått. 



276 1872. 

N:o 30. Tabell, utvisande de tullplatser i riket, från hvilka, och 



1872. 277 

de främmande länder, till hvilka Svenska ångfartyg år 1872 afgått. 



278 1872. 
N:o 31. Tabell, utvisande Svenska och utländska segel- och ångfartygs 



1872. 279 
andel i fraktfarten mellan Sverige och främmande länder år 1872. 



280 1872. 
N:o 31. Tabell, utvisande Svenska och utländska segel- och ångfartygs 



1872. 281 

andel i fraktfarten mellan Sverige och främmande länder år 1872. 



282 1872. 

N:o 32. Tabell, utvisande Svenska och utländska ångfartygs andel 



1872. 283 

i fraktfarten mellan Sverige och främmande länder år 1872. 



284 1872. 
N:o 33. Tabell, utvisande antalet och lästetalet af de från nedanstående främ-

främmande länder med last afgångna Svenska 



1872. 285 

mande länder till Sverige med last ankomna och derifrån till likaledes nedan uppgifna 
och främmande fartyg åren 1863—1872. 



286 1872. 

N:o 34. Tabell, utvisande antalet och lästetalet af nedanstående främmande nationers under 



1872. 287 

åren 1868—1872 till Sverige med last eller i barlast ankomna och derifrån afgångna fartyg. 



288 1872. 

N:o 35. Tabell, utvisande antalet och lästetalet af de vid Sjötullkamrarne 



1872. 289 

i riket åren 1868-1872 inklarerade Svenska och främmande fartyg. 



290 1872. 
N:o 36. Tabell, utvisande antalet och lästetalet af de vid Sjötullkamrarne 



1872. 291 

i riket åren 1868—1872 utklarerade Svenska och främmande fartyg. 



292 1872. 

N:o 37. Tabell, utvisande Svenska sjöfarten med så väl segel- som ångfartyg på Norge och 
utrikes orter år 1872, enligt derom från Kongl. Norska Regeringen samt Svenske och Norske 

Consuler inkomna uppgifter. 



1872. 293 

N:o 37. Tabell, utvisande Svenska sjöfarten med så väl segel- som ångfartyg på Norge och 
utrikes orter år 1872, enligt derom från Kongl. Norska Regeringen samt Svenske och Norske 

Consuler inkomna uppgifter. 



294 1872. 

N:o 37. Tabell, utvisande Svenska sjöfarten med så väl segel- som ångfartyg på Norge och 
utrikes orter år 1872, enligt derom från Kongl. Norska Regeringen samt Svenske och Norske 

Consuler inkomna uppgifter. 



1872. 295 

N:o 37. Tabell, utvisande Svenska sjöfarten med så väl segel- som ångfartyg på Norge och 
utrikes orter år 1872, enligt derom från Kongl. Norska Regeringen samt Svenske och Norske 

Consuler inkomna uppgifter. 



296 1872. 
N:o 37. Tabell, utvisande Svenska sjöfarten med så väl segel- som ångfartyg på Norge och 
utrikes orter år 1872, enligt derom från Kongl. Norska Regeringen samt Svenske och Norske 

Consuler inkomna uppgifter. 



1872. 297 

N:o 37. Tabell, utvisande Svenska sjöfarten med så väl segel- som ångfartyg på Norge och 
utrikes orter år 1872, enligt derom från Kongl. Norska Regeringen samt Svenske och Norske 

Consuler inkomna uppgifter. 



298 1872. 
N:o 37. Tabell, utvisande Svenska sjöfarten med så väl segel- som ångfartyg på Norge och 
utrikes orter år 1872, enligt derom från Kongl. Norska Regeringen samt Svenske och Norske 

Consuler inkomna uppgifter. 



1872. 299 

N:o 37. Tabell, utvisande Svenska sjöfarten med så väl segel- som ångfartyg på Norge och 
utrikes orter år 1872, enligt derom från Kongl. Norska Regeringen samt Svenske och Norske 

Consuler inkomna uppgifter. 



300 1872. 

N:o 37. Tabell, utvisande Svenska sjöfarten med så väl segel- som ångfartyg på Norge och 
utrikes orter år 1872, enligt derom från Kongl. Norska Regeringen samt Svenske och Norske 

Consuler inkomna uppgifter. 



1872. 301 

N:o 37. Tabell, utvisande Svenska sjöfarten med så väl segel- som ångfartyg på Norge och 
utrikes orter år 1872, enligt derom från Kongl. Norska Regeringen samt Svenske och Norske 

Consuler inkomna uppgifter. 



302 1872. 
N:o 37. Tabell, utvisande Svenska sjöfarten med så väl segel- som ångfartyg på Norge och 
utrikes orter år 1872, enligt derom från Kongl. Norska Regeringen samt Svenske och Norske 

Consuler inkomna uppgifter. 



1872. 303 

N:o 37. Tabell, utvisande Svenska sjöfarten med så väl segel- som ångfartyg på Norge och 
utrikes orter år 1872, enligt derom från Kongl. Norska Regeringen samt Svenske och Norske 

Consuler inkomna uppgifter. 



304 1872. 
N:o 37. Tabell, utvisande Svenska sjöfarten med så väl segel- som ångfartyg på Norge och 
utrikes orter år 1872, enligt derom från Kongl. Norska Regeringen samt Svenske och Norske 

Consuler inkomna uppgifter. 



1872. 305 

N:o 37. Tabell, utvisande Svenska sjöfarten med så väl segel- som ångfartyg på Norge och 
utrikes orter år 1872, enligt derom från Kongl. Norska Regeringen samt Svenske och Norske 

Consuler inkomna uppgifter. 



306 1872. 

N:o 37. Tabell, utvisande Svenska sjöfarten med så väl segel- som ångfartyg på Norge och 
utrikes orter år 1872, enligt derom från Kongl. Norska Regeringen samt Svenske och Norske 

Consuler inkomna uppgifter. 



1872. 307 

N:o 38. Tabell, utvisande Svenska ångbåtsfarten på Norge och utrikes orter år 1872, enligt 
derom från Kongl. Norska Regeringen samt Svenske och Norske Consuler inkomna uppgifter. 



308 1872. 

N:o 38. Tabell, utvisande Svenska ångbåtsfarten på Norge och utrikes orter år 1872, enligt 
derom från Kongl. Norska Regeringen samt Svenske och Norske Consuler inkomna uppgifter. 



1872. 309 
N:o 38. Tabell, utvisande Svenska ångbåtsfarten på Norge och utrikes orter år 1872, enligt 
derom från Kongl. Norska Regeringen samt Svenske och Norske Consuler inkomna uppgifter. 



310 1872. 

N:o 38. Tabell, utvisande Svenska ångbåtsfarten på Norge och utrikes orter år 1872, enligt 
derom från Kongl. Norska Regeringen samt Svenske och Norske Consuler inkomna uppgifter. 



1872. 311 
N:o 38. Tabell, utvisande Svenska ångbåtsfarten på Norge och utrikes orter år 1872, enligt 
derom från Kongl. Norska Regeringen samt Svenske och Norske Consuler inkomna uppgifter. 



312 1872. 

N:o 39. Sammandrag af de för nedannämnda år till Commerce Collegium inkomna förteck
ningar öfver antalet och drägtigheten, i nyläster, af städers, köpingars och landtmäns 

mätta fartyg. 



1872. 313 
N:o 39. Sammandrag af de för nedannämnda år till Commerce Collegium inkomna förteck

ningar öfver antalet och drägtigheten, i nyläster, af städers, köpingars och landtmäns 

mätta fartyg. 



314 1872. 

N:o 40. Tabell, utvisande antal, lästetal samt ångkraft af 



1872. 315 

Svenska handelsflottans fartyg vid slutet af åren 1871 och 1872. 



316 1872. 
N:o 40. Tabell, utvisande antal, lästetal samt ångkraft af 



1872. 317 

Svenska handelsflottans fartyg vid slutet af åren 1871 och 1872. 



318 1872. 

N:o 41. Tabell, utvisande den år 1872 genom nybyggda eller från utrikes ort inköpta fartyg 
minskning genom förolyckade, kasserade 



1872. 319 

uppkomna tillökning i städers och köpingars handelsflotta, äfvensom den deri inträdda 
och till utrikes ort försålda fartyg. 



320 1872. 
N:o 42. Tabell, utvisande i grupper, sammanställda efter lästetalet, antalet och drägtigheten 

år 1872 varit begagnade 



1872. 321 

af de, innevånare i rikets städer och köpingar samt landtmän tillhöriga fartyg, som under 
till utrikes sjöfart. 



322 1872. 
N:o 42. Tabell, utvisande i grupper, sammanställda efter lästetalet, antalet och drägtigheten 

år 1872 varit begagnade 



1872. 323 
af de, innevånare i rikets städer och köpingar samt landtmän tillhöriga fartyg, som under 
till utrikes sjöfart. 



324 1872. 

N:o 43. Uppgift på antalet och lästetalet af de, invånare i rikets städer 
utrikes sjöfart under 



1872. 325 

och köpingar samt landtmän tillhöriga fartyg, som varit begagnade till 
åren 1868—1872. 



326 1872. 
N:o 43. Uppgift på antalet och lästetalet af de, invånare i rikets städer 

utrikes sjöfart under 



1872. 327 
och köpingar samt landtmän tillhöriga fartyg, som varit begagnade till 
åren 1868—1872. 



328 1872. 

N:o 44. Tabell, utvisande antalet af de till hvarje Sjömanshusdistrikt hörande fartygsbefäl-
hafvare och sjöfolk, som varit använda till utrikes sjöfart med Svenska fartyg år 1872. 



1872. 329 

N:o 45. Öfversigt af uppbörden utaf lastpenningar för in- och utgående fartyg 
åren 1868—1872. 



Rättelser. 

Pag. 21 rad. 27 nedifrån står: Brodérduk, påbörjade arbeten Skålp. läs: R:dr. 

» 23 » 15 ofvanifrån » Grönsaker, friska, Skålp. läs: Cent. 

26 » 15 » » Salt, raffineradt: Bords- Kub.fot läs: Skålp. 

» 32 » 5 nedifrån » Papper, Kardus-, makulatur- m. m. Skålp. 165, 899 läs: 175. 899. 

» 245 » 4 ofvanifrån » ankomstort läs: afgångsort. 
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