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STORMÄKTIGSTE, ALLERNÅDIGSTE KONUNG! 

Eders Kongl. Maj:ts och Rikets Commerce Collegium får härmedelst i underdånighet afgifva berättelse 
angående Sveriges utrikes handel och sjöfart år 1873, dervid följts enahanda anordning och uppställning, 
som första gången vidtogos uti Collegii berättelse i ämnet 1871. Utom i de delar, deri berättelsen i 
samma ämne för år 1872 tillökades, har dock nu i fråga varande berättelse jemväl blifvit utvidgad i, bland 
annat, det afseende att i särskild tabell redogöres för de för Svenska fartyg i utrikes sjöfarten influtna 
bruttofrakter, enligt derom från vederbörande Consuler inkomna uppgifter, hvilka det, enligt Collegii cir
kulär af den 26 November 1872, ålegat nämnde tjenstemän att, hvar för sitt distrikt, meddela i afseende 
å ej mindre de fartyg, som till distriktet med last ankommit vare sig från Sverige eller från främmande 
hamnar, än ock de fartyg, som från distriktet med last afgått till Sverige. 



II 1873. 

Värdet af in- och utförseln, så väl hvad handeln med hvarje särskildt land beträffar, som i afseende 
å rikets handel i allmänhet, har, i enlighet med gifna nådiga föreskrifter, både för de med Svenska och 
de med främmande fartyg 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 1872 var upptaget till 416,181,000 
R:dr, är för år 1873 beräknadt till 493,344,000 R:dr. Införseln sistnämnda år är uppskattad till 271,440,000 
R:dr, deraf 10,833,394 R:dr utgöra värdet af infördt guld och silfver i mynt eller plantsar, och utförseln 
år 1873, inbegripet myntadt och oarbetadt silfver för 3,077,780 R:dr, uppgår till 221,904,000 R:dr. Till 
jemförelse med förhållandet i afseende å rikets in- och utförsel under nästföregående nio år och till upp
lysning om den andel i varuomsättningen under samtliga ifrågavarande tio år, som belöper sig på Svenska 
och främmande fartyg samt på landväga trafiken, meddelas följande: 

Införseln 

Utförseln 

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



1873. III 

Sammanlagda beloppet af den för införda varor år 1873 uppburna tull har, på sätt tabellen N:o 12 
utvisar, utgjort 23,134,175 R:dr och öfverstiger med 4,616,187 R:dr den år 1872 i sådan afgift influtna 
summa. 

Afgifterna för begagnad nederlagsrättighet inbringade år 1873 (tabellen N:o 13) ett belopp af 121,460 
R:dr, mot 105,380 R:dr år 1872, och i transitupplagsafgifter inflöto förstnämnda år 2,978 R:dr, mot 3,172 
R:dr år 1872. 

Besigtningsvärdet af de artiklar, hvilka, såsom till riket olofligen införda, blifvit år 1873 dömda för
brutna, uppgick (tabellen N:o 14) till 9,546 R:dr, mot 4,727 R:dr år 1872. 

Sammanlagda drägtigheten af de år 1873 med last till Sverige ankomna och derifrån afgångna fartyg 
har (tabellen N:o 18) utgjort 1,020,558 nyläster, eller 33,946 nyläster mera än de år 1872 med last till 
riket ankomna och derifrån afgångna fartygs drägtighet. Lästetalet har ökats för Svenska fartyg med 63,996 
nyläster, men minskats för Norska fartyg med 20,024 och för främmande fartyg med 10,026 nyläster. 

De år 1873 för Svenska fartyg i utrikes sjöfart influtna bruttofrakter (tabellen N:o 39) hafva, enligt 
derom från Svenske och Norske Consuler inkomna uppgifter, utgjort 31,402,410 R:dr, deraf influtit i fart 
mellan Sverige och utrikes orter 18,157,636 R:dr och i fart mellan utrikes orter 13,244,774 R:dr. 

Sveriges handelsflotta bestod vid 1873 års slut (tabellen N:o 41) af 3,900 fartyg om 132,817 nyläster 
samt har alltså från år 1872 ökats med 236 fartyg och 13,913 nyläster, hvilken tillökning är större än 
som under något af^de föregående 25 åren egt rum. Stockholms handelsflotta ökades med 13 fartyg och 
2,023 nyläster, Göteborgs med 22 fartyg och 3,469 nyläster, öfrige stapelstäders med 88 fartyg och 4,838 
nyläster, sjö- och uppstädernas jemte köpingarnes med 20 fartyg och 1,059 nyläster samt landsbygdens 
med 93 fartyg och 2,524 nyläster. 

Under år 1873 blefvo för städers och köpingars räkning nybyggda (tabellen N:o 42) 109 fartyg 
om 8,156 nyläster och från utrikes orter inköpta 99 fartyg om 9,889 nyläster; i följd hvaraf, vid jem-
förelse med förhållandet 1872, för det nu ifrågavarande året visar sig en tillökning, hvad nybyggda 
fartyg beträffar, af 14 om 1,724 nyläster och, i afseende å inköpta fartyg, af 50 fartyg om 5,837 nyläster. 
Deremot hafva under år 1873 af städers och köpingars fartyg 37 om 3,515 nyläster förolyckats, 15 om 
159 nyläster kasserats samt 30 om 1,981 nyläster försålts till utrikes orter. Angående förhållandet i nu 
nämnda hänseende med landtmän tillhöriga fartyg saknar Collegium detaljerade uppgifter. 

Af Svenska handelsflottans fartyg hafva under 1873 till utrikes sjöfart varit använda (tabellen N:o 44) 
tillsammans 1,865 fartyg om 112,040 nyläster eller 82 fartyg om 9,712 nyläster mera än år 1872. Samman
ställas förstnämnda fartyg i grupper efter lästetalet, visar sig (tabellen N:o 43) att i här afsedda fart under 
år 1873 varit använda, fartyg af mindre än 6 nylästers drägtighet 24 om 106 nyläster, af 6 intill 12 ny
läster 202 om 1,685 nyläster, af 12 intill 30 nyläster 441 om 9,574 nyläster, af 30 intill 60 nyläster 504 
om 21,256 nyläster, af 60 intill 120 nyläster 476 om 39,898 nyläster, af 120 intill 300 nyläster 208 om 
36,004 nyläster, samt af 300 nyläster och deröfver 10 om 3,517 nyläster. 

Antalet af de fartygsbefälhafvare och det sjöfolk, som under år 1873 å Svenska fartyg användts i 
utrikes sjöfart, har (tabellen N:o 45) utgjorts af 1,906 fartygsbefälhafvare och 15,476 sjömän, deri inbegripne 
maskinister och eldare, mot 1,704 fartygsbefälhafvare och 14,003 sjömän år 1872. 



IV 1873. 

De för in- och utgående fartyg år 1873 erlagda lastpenningar (tabellen N:o 46) utgjorde 638,161 
R:dr, mot 631,632 R:dr år 1872. 

Ar 1873 utfärdades af Collegium 473 fribref eller 101 flera än som under nästföregående året ex
pedierades. Af ifrågavarande fribref meddelades 111 för utrikes byggda och i Sverige naturaliserade fartyg 
om sammanlagdt 10,740 nyläster, 65 för städerna tillhöriga, nybyggda fartyg om 6,742 nyläster, 38 för 
landtmän tillhöriga, likaledes nybyggda fartyg om 1,636 nyläster, samt öfriga fribref till ett antal af 259 
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, genom 
Svenske och Norske Consulers biträde hemsända sina å undfångna hyror eller eljest gjorda besparingar, 
hafva sådane sjömän under år 1873 af denna anordning sig begagnat i följande utsträckning: 

Af de för Stockholms stad upptagna 4,732 R:dr 50 öre hafva, i följd af vederbörandes begäran, 1,919 
R:dr 50 öre blifvit genom Collegii försorg i sparbank insatta. Sammanlagda beloppet af de år 1872 utaf 
Svenskt sjöfolk på ifrågavarande sätt hemsända besparade medel utgjorde 32,360 R:dr 63 öre. 

Collegium framhärdar med djupaste vördnad 

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

underdånigste, tropligtigste 
tjenare och undersåtar 

J. SJÖBERG. 

G. Hegardt. 

C. F. AF STRÖM. 

Stockholm den 3 December 1874. 
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1873. 

N:o 1. Sammanställning af värdet utaf år 1873 till Sverige införda och derifrån utförda 
varor, fördelade i nedanstående grupper. 

1 



†) Då i tullspecialen konserverade köttvaror och grönsaker äro under en gemensam rubrik af konserver sammanförda, ingår i här uppgifna qvantitet af sådana 
varor äfven det senare slaget. 

N:o 2. Tabell, utvisande qvantitet och värde af de till riket år 1873 införda varor, fördelade i grupper; 
hvarjemte för de varor, som äro tull underkastade, upptagits fastställd tullsats och, så vidt i Collegium 

kunnat beräknas, belöpande tullinkomst. 
 ,utmärker de artiklar, för hvilka, i anseende till beskaffenheten af tullbestämmelserna och saknaden af närmare specifikation af de fortullade varuqvantiteterna ٭

någon uträkning af influtna tullbeloppet icke kunnat i Collegium verkställas. 

2 1873. 



1873. 3 
N:o 2. Tabell, utvisande qvantitet och värde af de till riket år 1873 införda varor, fördelade i grupper. 



4 1873. 
N:o 2. Tabell, utvisande qvantitet och värde af de till riket år 1873 införda varor, fördelade i grupper. 



1873. 5 
N:o 2. Tabell, utvisande qvantitet och värde af de till riket år 1873 införda varor, fördelade i grupper. 



6 1873. 
N:o 2. Tabell, utvisande qvantitet och värde af de till riket år 1873 införda varor,fördelade i grupper. 



1873. 7 
N:o 2. Tabell, utvisande qvantitet och värde af de till riket år 1873 införda varor, fördelade i grupper. 



8 1873. 
N:o 2. Tabell, utvisande qvantitet och värde af de till riket år 1873 införda varor, fördelade i grupper. 



1873. 9 
N:o 2. Tabell, utvisande qvantitet och värde af de till riket år 1873 införda varor, fördelade i grupper. 

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



10 1873. 
N:o 2. Tabell, utvisande qvantitet och värde af de till riket år 1873 införda varor, fördelade i grupper. 



1873. 11 
N:o 2. Tabell, utvisande qvantitet och värde af de till riket år 1873 införda varor, fördelade i grupper. 



12 1873. 
N:o 2. Tabell, utvisande qvantitet och värde af de till riket år 1873 införda varor, fördelade i grupper. 



1873. 13 
N:o 2. Tabell, utvisande qvantitet och värde af de till riket år 1873 införda varor, fördelade i grupper. 



14 1873. 
N:o 2. Tabell, utvisande qvantitet och värde af de till riket år 1873 införda varor, fördelade i grupper. 



1873. 15 
N:o 2. Tabell, utvisande qvantitet och värde af de till riket år 1873 införda varor, fördelade i grupper. 



† Då den från Norge landvägen inkomna qvantitet antagligen varit Norsk tillverkning, har, till följd af gällande bestämmelser, för denna qvantitet icke någon 
tull beräknats. 
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jemte beräkning, så vidt sådan kunnat i Collegium åstadkommas, öfver totalsumman af de på hvarje tullpligtig 
artikel enligt tull-taxa af den 4 Oktober 1872 belöpande tullinkomster. 

 utmärker de artiklar, för hvilka, i anseende till beskaffenheten af bestämmelserna och saknaden af närmare specifikation af de förtullade varu-qvantiteterna, nägon uträkning ٭
af influtna tullbeloppet icke kunnat i Collegium verkställas. 
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† Till följd af gällande bestämmelser har för den från Norge sjövägen med Svenska eller Norska fartyg införda qvantitet endast half tull och för den från samma land 
landvägen inkomna vara icke någon tull beräknats. 
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† Då den från Norge landvägen inkomna qvantitet antagligen varit Norsk tillverkning, har, till följd af gällande bestämmelser, för denna qvantitet icke någon tull beräknats. 
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4. Utdrag af Consulsrapport. 
Helsingfors. 

Frakterna från distriktets hamnar hafva under 1873 uppgått 
till följande belopp pr Petersb. standard: 

Oaktadt frakterna voro år 1872 ganska höga, synes dock af 
förestående att de under år 1873 stigit till en utomordentlig höjd. 
De Förenade Rikenas fartyg hafva ock begagnat sig af denna kon
junktur, ehuru många flera kunnat deraf draga fördel. 
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De tre deri använda ångfartyg, tillhörande samma rederi, hafva gjort 
sig särdeles fördelaktigt kända. Som mera än 14 Engelska fot 
djupgående fartyg icke kunna passera Dvinabarren samt pråmafgif-
terna äro särdeles dryga, ligger följaktligen mycken vigt på fartygens 
storlek och konstruktion. Lätta varor, hafre eller lin, torde vara de 
för ångfartygstrafiken mest lämpliga laster. 

S:t Petersburg. 

Importen till S:t Petersburg af Svenska produkter utgjorde år 
1873 ungefär 

Det kända värdet af importen från Sverige under de fem näst
föregående åren utgjorde: 

Om således värdet af importen i dess helhet år 1873 äfven med 
omkring 153,000 rubel öfverstiger värdet af de 1872 från Sverige 
införda varor, visar sig dock för förstnämnda år en betydlig minsk
ning i qvantiteten af infördt jern, deraf importen utgjorde samma 
år endast 82,500 centner, mot 107,000 ccntner år 1872 och 200,000 
centner år 1871. Det är ock sannolikt att med nu gällande höga 
pris å denna artikel införseln deraf år 1874 kommer att blifva än 
mindre. Importen år 1873 af stål och stålämnen visar ock en till 
qvantiteten mindre, ehuru till värdet högre, siffra än 1872. Af kop
par, bly och smältstycken af Svensk tillverkning har under ifråga
varande år icke någon införsel egt rum. Svenska åkerbruksredskap 
och tändstickor äro fortfarande begärliga. 

Under loppet af år 1873 har jernvägslinien genom Finland 
blifvit utsträckt till Hangöudd, och pä denna banas fullbordan grun
das förhoppningar om en lifligare förbindelse med Sverige och en 
betydlig transitohandel i framtiden. 

Riga. 
Med afseende dera, att Sveriges- hufvudsakliga exportartikel till 

denna plats, jern, under år 1873 fortfarande stod så högt i pris, att 
samma artikel derstädes hade ringa utsigt till afsättning samt på 
långt när icke kunde täfla med det Siberiska jernet, var importen 
från Sverige i sin helhet särdeles obetydlig, och ankomnio derifrån 
med last endast 14 Svenska fartyg om tillsammans 498 nyläster, 
mot 29 fartyg om 1,775 nyläster 1872 samt 26 fartyg om 1,198 

4. Utdrag af Consulsrapporter. 
Archangel. 

Till följd af sen islossning i Dvinafloden och ogynsamma is-
förhållanden i Hvita hafvet, dit massor af polaris indrifvits, började 
sjöfarten år 1873 temligen sent. Islossningen i Dvina inträffade 
den 18 Maj, och de första ångfartyg ankommo den 17 Juni samt 
de första segelfartyg dagen efter. En stor del af de senare hade 
haft ovanligt lång resa af ända till 60 dagar från England, och 
hade de först ankomna fartygen varit i hög grad hindrade af isen 
samt deraf uppehållits flera veckor. Då likväl vädret var ihållande 
godt, förekommo endast ytterst få haverier. Vid jemförelse af Ar-
changels skeppslistor för en följd af år, 'visar sig att nästan utan 
undantag minst 3 å 4 veckor åtgått innan fartygen efter islossnin
gen i Dvina kunnat uppkomma till Archangel. Ångbåtsfarten på 
Archangel har under de sista åren varit allrjemnt i stigande; och 
äfven Svenska ångbåtar hafva i nämnda fart tagit en verksam del. 
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nyläster år 1871 . De flesta af förstnämnda 14 fartyg voro endast 
till en del lastade. De förnämsta importartiklame 1873 voro stål-
bandsjern till jeravägshjul, åkerbruksredskap, gammal Norsk sill, ång-
slammad krita, tändstickor och anjovis. Icke heller för 1874 torde 
införseln frän Sverige blifva af någon större omfattning, derest ej, 
mot förmodan, jempriset i Sverige kan minskas med 20 procent af 
sitt nuvarande belopp, ty endast i sådant fall skulle artikeln, för
tullad, kunna i Riga konkurrera med det Ryska jeruet. 



1873. 55 
N:o 6. Sammanställning af införsel och utförsel för hvarje särskildt land år 1873. 



56 1873. 
N:o 6. Sammanställning af införsel och utförsel för hvarje särskildt land år 1873. 



1873. 57 
N:o 6. Sammanställning af införsel och utförsel för hvarje särskildt land år 1873. 



58 1873. 
N:o 6. Sammanställning af införsel och utförsel för hvarje särskildt land år 1873. 

4. Utdrag af Consulsrapport. 
Köpenhamn. 

Partiprisen å Svenskt stångjern af allmänna dimensioner, väl
kända stämplar, noterades vid 1873 års början i Danskt mynt till 
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5½ r:dr för smidt, hvaraf dock en obetydlig qvantitet infördes, och 
till 5 3/4 r:dr för valsadt jern pr centner; men uppgingo redan i bör
jan af sommaren till respektive 6½ och 6 3/4 r:dr. Prisen å öfriga 
jernvaror utgjorde: för stål omkring 10 r:dr pr bunke om 100 Danska 
skålpund; för spik, 3 å 4 tums, omkring 40 r:dr pr par kistor å 
400 skålpund och för jernplåt omkring 8 r:dr pr centner, allt oför-
tulladt. 

Å trävaror hafva, enligt mäklares uppgifter, följande partipris 
i Danskt mynt och inberäknadt införselstull varit noterade: 

Piteå furutimmer, fyrhugget: 
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4. Utdrag af Consulsrapporter. 
Königsberg. 

Fraktfartsrörelsen var under nr 1873 rätt liflig. Om äfven 
frakterna intill September månad voro temligen låga, förekom dock 
sällan brist på laster, och de fartyg, som infunno sig, blefvo uäsian 
alltid upptagna. För segelfartyg betaltes i början af året till London 
3 sh., till Firth of Forth och östra Skotland 2 sb. 3 d. å 2 sli. 6 d. 
pr 500 skålpund hvete; till Holland 16 ä 18 floriner pr 2,400 kilo
gram hvete; till ostkusten af Norge samt Bergen 7 å 8 thalcr pr 
5,000 skålpund råg samt till Eras- och Weserfloderna 8½ thalcr pr 
4,520 skålpund råg. Under Maj—Augusti inträdde någon stegring 
i frakterna till Norge, Ems- och Weserfloderna samt Holland. 1 
September och senare betaltes till London 3 sh. 6 d., till ostkusten 
af Skotland 2 sh. 10½ d., till vestkusten af England 3 sh. 9 d. å 
4 sh. 6 d. pr 500 skålpund hvete, till Holland 23 a, 24 floriner pr 
2,400 kilogr. hvete, till ostkusten af Norge 10 å 15 thaler pr 5,000 
skalpund rag o. s. v. Af Svenska ångfartyg har ännu icke något 
gått i regelbunden fart på Königsberg; och de Svenska ångbåtar, 
som dit ankommit, hafva till största delen varit mycket små. De 
äro för öfrigt mycket eftersökta, förnämligast för skeppning af span-
mål till Norge samt till en del äfven till Sverige, äfvensom för 

skeppning af lin till de grunda hamnarne å östra Skotland. Ett 
Norskt ångfartyg af 190 commerceläster från Christiansand har under 
de två sistförflutna åren gått i regelbunden fart mellan Königsberg 
och Antwerpen. Det är icke heller något tvifvel oin att de För
enade Rikena skulle kunna göra lika goda förrättningar på Königs
berg som Danmark, genom att bygga ångfartyg af lämplig storlek, 
500 å 600 tons, försedda med kolbesparande maskiner och som, enär 
farvattnet mellan Königsberg och Pillau ännu icke är djupare än 
mellan 11½ å 12 fot, tillika äro temligen grundgående. 

Danzig. 
Sjöfarten på distriktet med Svenska fartyg var under år 1873 

ganska liflig och till lästetalet af större omfång än under många 
föregående år. Detta förhållande berodde egentligen på de goda 
konjunkturerna för fraktfarten, emedan af Svenska produkter icke 
någon ovanlig tillförsel egde rum. I införseln af granitsten deltogo, 
till följd af de lönande frakterna, flera Svenska än främmande fartyg. 
Trävarufrakterna började tidigt att stiga, och under senare hälften 
af skeppningstiden betaltes pr load furubjelkar till Grimsby 17 å 18 
s., till Hull 18 å 19 s., till Cardiff 17 å 20 s., till London 18 å 
22 B., till Liverpool 21 å 23 s., till Gloucester 25 s. samt till Dublin 
27 s. sterl., pr load eksleepers till Ostende 22 å 27 s. och till Gent 
23 å 28 s. Spanmålsfrakterna stego mot hösten, då det betaltes pr 
quarter hvete till Hull 3 s. 3 d., till London 3 s. 9 d. samt till 
Antwerpen 4 s. å 4 s. 3 d. Senare i Oktober beviljades till Hull 
3 s. 6 d. och till London 4 s. 9 d. ä 5 s. pr quarter hvete. I af-
seende å införseln voro frakterna särdeles gynsamma för petroleum 
från NewYork och uppgingo ända till 8 s. 6 d. å 9 s. pr tunna. 

Medelprisen under året å följande Svenska produkter voro: å 
stångjern 7 thaler och å skrotjern 2 2/3 thaler pr Tysk centner, å tjära 
9 thaler pr tunna, allt för varan i magasin, samt å Gotländsk osläckt 
kalk 7 1/3 thaler pr last om 12 halftminor, å Gotlands kalksten 31 
thaler pr Rhenländsk kubikfamn och å groft tillhuggen granitsten 
20 silfvergroschen pr Rhenländsk kubikfot, beräknadt, livad sist
nämnda tre artiklar beträffar, för varan ombord. 

Stettin. 
Antalet af de i sjöfarten på distriktet använda Svenska fartyg 

har år 1873 varit större än under något föregående år samt från år 
1872. ökats med 158 fartyg och 7,976 nyläster. Tillökningen i de I 
direkte från Sverige med last ankomna fartygs lästetal utgjorde 
5,412 nyläster, hvilken tillökning kan anses hafva sin grund i de 
gynsamma konjunkturerna för importen af timmer och malmer. Till
ökningen i de från andra länder med last ankomna Svenska fartyg 
föranleddes deraf, att ett stort antal Svenska ångfartyg deltogo i 
spanmålsinförscln från Ryska Östersjöhanmarne. I utförseln från di
striktet till Sverige med Svenska fartyg visar sig jemväl för år 1873 
en ansenlig tillväxt, härrörande dels af de bildade nya ångbåtsför
bindelserna mellan Stockholm och Stettin samt Göteborg och Stettin, 
dels deraf att ett stort antal Svenska fartyg ankommo för att söka 
frakt till hemlandet. De dit skeppade varor bestodo förnämligast af 
styckegods, rågmjöl, socker och potates. 

Omsättningen i Stettin af metaller och fabrikatet- deraf hade 
under år 1873 betydligt aftagit. Den redan i medlet af 1872 upp
komna öfverproduktion verkade störande. Sålunda föll priset å stång
jern, som i November 1872 uppgått till 6 1/3 à 7 thaler, i slutet af 
1873 till 3½ å 3 5/6 thaler pr centner. Införseln af tackjern och jern-
skrot minskades från 2,261,381 centner år 1872 till 1,657,201 
centner 1 8 7 3 ; hvilken minskning är att tillskrifva den omständighet, 
att till Schlesien år 1873 sändes knappt en fjerdedel af den under 
det föregående året expedierade qvantitet. Priset å Svenskt stång
jern, inberäknadt införselstull af 17½ silfvergroschen, utgjorde år 1873 
intill Augusti månad 7½ thaler och nedgick sedermera, i följd af 
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vikande noteringar i Sverige, till 7 thaler pr centner. Då det in
hemska jernet på senare tiden betydligt nedgått i pris, men priset å 
det Svenska ej i samma mån minskats, torde detta förhållande ej 
blifva utan menligt inflytande på importen af Svenskt jern. Priset 
å koppar noterades i Januari 30 å 31 thaler och var i början af 
året fast, men blef mot slutet deraf omkring 2 thaler billigare. 

Kiel. 
Hufvudsakligaste föremålet för importen från de Förenade Ri

kena till distriktet har år 1873, såsom vanligt, varit trävaror; hvar-
jemte införts från Sverige en obetydlig qvantitet jern och 8 laster 
huggen granit samt från Norge ett lika antal laster sådan sten. Af 
sistnämnda artikel komma ytterligare betydliga qvantiteter att blifva 
behöfliga vid de i Kiel pågående hamnarbeten. Exporten från di
striktets hamnar till de Förenade Rikena har under året varit obe
tydlig och bestått af några mindre laddningar mursten. Frakterna 
från Norrbottniska hamnar hafva utgjort, för spärrar och bjelkar 8 
å 8½ r:dr samt för bräder 7 3/4 å 8 r:dr rmt pr 31½ kubikfot, allt med 
5 % kaplake. Från Norrländska hamnar betaltes i frakt för bräder 
6 1/4 ä 6½ r:dr och 5 % kaplake. Prisen å trävaror hafva utgjort, för 
spärrar från Norrbotten 4, 5 och 6 tums 35 öre, 7 tums 40 öre, 
8 å 8½ tums 50 öre, för bjelkar 70 öre pr kubikfot samt för 1 x 9 
tums bräder, 1 :a qvalitet 8 r:dr, 2:a 7 r:dr, 3:a 6 r:dr och 4:a 4J 
r:dr pr 168 löpande Engelska fot. Calmar 6 å 12 tums bräder 
hafva sålts till 20 å 21 riksmark pr tolft samt andra dimensioner i 
förhållande derefter. Oaktadt de betydligt stegrade prisen å trävaror 
af alla slag, har importen af sådana varor under året varit ungefär 
lika »tor som under det föregående året; men dä förråderna öfver 
allt äro stora, och de höga prisen hålla köpame tillbaka, kommer 
importen till distriktet under år 1874 sannolikt att ej obetydligt 
minskas. 

4. Utdrag af Consulsrapport. 
Rostock. 

De under år 1873 till Rostock och Wisinar från Sverige med 
Svenska fartyg införda produkter utgjordes, såsom vanligt, af trä
varor, kalk, sten, jern, beck och tjära. Importen af de fyra sist
nämnda artiklarna var dock af ringa betydenhet. Dessutom infördes 
med Svenska fartyg från Amerika petroleum, från England stenkol 
och hartz samt frän Norge sill och andra fiskprodukter. Trävarorna, 
som utgöra Sveriges hufvudsakliga exportartikel på Mecklenburg, hade 
derstädes år 1873 en större afsättning än vanligt. Till detta för
hållande bidrogo väsendtligen flera särskilda och äfven opåräknade 
orsaker, uemligen den svåra stormfloden på hösten 1872, hvarigenoni 
en otalig mängd större och mindre byggnader och dammar blefvo 
dels totalt dels i mindre mån förstörda. De påkallade ett skynd
samt nybyggande eller återställande af dem i deras förra skick, 
hvartill kom att tvänne storartade byggnadsföretag, som redan voro 
började, måste äfven skyndsamt fullbordas, nemligen ett aktieölbryg
geri i Bostock och en aktiesockerfabrik i närheten af staden. Till 
dessa tvänne inrättningar, som voro anlagda i stor skala, erfordrades 
en betydlig qvantitet Svenska trävaror. Vid 1872 års slut och i 
början af 1873 voro förråden af trävaror af hvad slag som helst 
icke betydliga, hvarken i Rostock eller Wismar. Till följd af de 
allestädes inom Sverige oskäligt uppdrifna trävaruprisen och de höga 
frakterna, minskades afsättningen 1873 och inskränktes till de ound
gängligaste behofven, livadan ock importen från Sverige af alla slags 
trävaror blef samma år väsendtligen mindre än under föregående 
året. Af kalk infördes år 1873 endast 68,557 centner, mot 96,097 
centner år 1872. Hvad Svenskt jern angår, så kan det i Mecklen
burg aldrig, vare sig i rått, smidt eller valsadt skick, påräkna någon 
större afsättning, så länge alla sorter dylikt jern i hemlandet bibe
hålla sina, särdeles i förhållande till det Engelska, höga pris. De 
ringa qvantiteter Svenskt jern, som till Mecklenburg införas, begagnas 
till beläggning af yxor, plog- och åderbilar samt smide af hästskospik. 

Medelprisen å nedannämnda under 1873 till distriktet införda 
Svenska varor kunna antagas hafva varit följande: 
plankor och bräder från de södra hamnarne, 
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4. Utdrag af Consulsrapport. 
Lübeck. 

Trafiken mellan Sverige och Lubeck har icke under något före
gående år varit af sådan betydenhet som under år 1873, och af de 
flesta artiklar, som från Sverige i allmänhet utföras till Lubeck, var 
tillförseln större än vanligt, hvilket förhållande särdeles gäller om 
den hufvudsakligaste exportartikeln till Lubeck, trävaror. Af plankor 
och bräder infördes 1873 från Sverige 232,000 tolfter, deraf i 
Svenska fartyg 183,200 tolfter, och af bjelkar och spärrar infördes 
150,400 stycken, deraf i Svenska fartyg 66,154 stycken. År 1872 
infördes deremot från Sverige 206,000 tolfter plankor och bräder 
samt 106,000 stycken bjelkar och spärrar. Tillförseln af trävaror 
från Norden 1873 lät, till följd af naturhinder, längre än vanligt 
vänta på sig. Som de gamla förråden voro upprymda, motsågos 
med otålighet nya sändningar, och prisen stego under tiden från den 
ena veckan till den andra högre än någonsin kunnat förväntas. 
Oaktadt alltså högst gynnsamma affärer förebådades, inträdde dock 
efter någon tids förlopp mindre angenäma konjunkturer. Afsätt-
ningen från Lubeck minskades af åtskilliga orsaker och hufvudsak-
lh;en af den anledning, att de många byggnadsföretag, på hvilka 
trävaruhandlande hade räknat, nästan öfver allt måste uppgifvas i 
anseende till de beklagansvärda förhållanden, som under senaste tiden 
uppkommit emellan arbetsgifvare och arbetstagare; åtminstone för
lamades derigenom äfvensom genom den olycksbringande s. k. Grtin-
dersvindeln i Tyskland all byggnadsspekulation och till följd deraf 
jemväl trävaruhandeln. En annan orsak till minskad afsättning torde 
vara att söka deruti, att de flera delar af Ost-Tyskland, som i senare 
åren brukade, med förbigående af närmare belägna trävaru-orter, fylla 
sina behof från Lubecks brädgårdar, numera reqvirera från Böhmen 
och Schlesien. I betraktande häraf och af de i Lubeck befintliga 
stora trävarulager vid fortfarande höga samt till och med ytterligare 
höjda pris i produktionsländerna, äro utsigterna för trävaruhandeln på 
Lubeck för den instundande skeppningstiden icke lofvande. Köpare 
tyckas hafva beslutat intaga en väntande ställning och inskränka sina 
köp till det allra nödvändigaste, så att några kontraheringar sällan af-
höras. Lubeck har i senaste tiden lyckats erhålla ökade, mycket 
vigtiga kommunikationer, såsom jernbanan till Kleinen, hvarigenom 
Mecklenburgs område öppnats för Lubecks trävaruhandel, och nu 
senast jernbanan till Eutin, hvars välgörande verkningar, trävaru-
handlanderne redan mot slutet af 1873 fingo erfara. Under det att 
före tillkomsten af dessa banor köpare voro anvisade, de Mecklen-
burgske på Rostock och Wismar, samt de Holsteinske på Kiel och 
Neustadt, stå dem nu Lubecks fyllda lagerplatser öppna, der val af 
alla sorter och, utan tvifvel, till billigare pris än på de mindre sta-
tionerne erbjuder sig. Härtill kommer att bansträckan mellan Ham
burg och Bremen lärer redan på sommaren 1874 blifva upplåten 
till allmänt begagnande, hvarigenom ytterligare ett aflopp för Lu
becks trävaror beredes. I af seende å de till Lubeck sända assorti -
monter af trävirke förekommer, att vid början af 1873 behofvet af 
valplankor och bräder var ganska kännbart, hvilken omständighet 
åter föranledde en sådan tillförsel, att af dylik vara betydliga qvan-
titeter ännu äro osålda. I allmänhet utmärker sig det Svenska virket 
genom passande dimensioner och användbarhet framför det Finska. 
Det har dock anmärkts, att bland de qvantiteter, som under år 1873 
infördes, funnits en jemförelsevis stor del, som synts vara hemtad 
af unga, omogna träd, hvadan ock i Lubeck öfverflöd finnes af kort 
och smal, mindre användbar vara. Sådan industri inbringar föga 
vinst åt producenten, men bidrager till skogarnes förödande. Mest 
begärliga för export från Lubeck äro 3 x 9 tums jemnkantiga plankor. 
Med U tums bräder blef Lubeck under 1873 alltför rikligen för-
sörjdt; hvaremot I å l j x 8 å 9 tums bräder af bättre qvalitet saknas. 
Vankantiga bräder af 5, 6 och 7 tums bredd äro oftast svursålda, 
enär bredare sorter hufvudsakligast ingå i förbrukningen. Liingden 

så väl af plankor som af bräder bör företrädesvis utgöras af 14 fot 
och deröfver, såsom bäst motsvarande förbrukningens behof. Bräder 
af 12 fots längd och derunder äro i de flesta fall oanvändbara. Medel
prisen för trävaror år 1873 utgjorde för: 

På hösten betaltes för bräder af samma dimensioner 11 , 17, 
21 och 24 mark kurant. 

Trävarnfrakterna hafva under 1873, oaktadt varans stegrade 
pris, endast med några få procent öfverstigit föregående årens frakter. 
Förstnämnda år betaltes i frakt för kantade bräder från 

pr tolft om 3 ½ kubikfot. 
Frakterna från Waldemarsvik och Westervik för okantade bräder 

utgjorde: 

pr tolft; och allt med 5 procents kaplake. 
Importen till Liibeck af Svenskt jern minskades frän 94,500 

centner år 1872 till 60,500 centner 1873. Af sättningen var de 
första månaderna af ifrågavarande år mycket liflig under höga pris, 
men aftog på hösten, oaktadt införselstullen minskades med 7^ silfver-
groschen. Tyskt jern föll betydligt, men Svensk vara höll sig nå
gorlunda uppe. Såsom medelpris uppgifvas pr 100 skålpund tullvigt 
och oberäknadt tull, 

För jernplåt betaltes pr kista om 272 skålpund netto 80 å 85 
mark kurant samt för brännstål pr kista om 102 skålpund netto 22 
mark å 24 mark 8 sch. kurant. 

Af tjära infördes till Liibeek en större qvantitet från Finland, 
men från Sverige endast omkring 3,000 å 4,000 tunnor. Priset 
under 1873 varierade mellan 19 och 23½ mark kurant. Svensk vara 
anses bättre än den Finska, men de Svenska tunnorna äro 10 å 15 
procent mindre än de Finska, å hvilket förhållande köparen fäster 
afseende. 
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4. Utdrag af Consulsrapport. 
Hamburg. 

Svenska produkter hafva under år 1873, i likhet med de ilesta 
andra varor, uti Hamburg varit underkastade betydliga prisförändrin
gar, men torde dock i allmänhet haft en tillfredsställande afsättning. 
Priset å Svenskt jern har under förra hälften af året icke allenast 
bibehållit sig lika högt som under det föregående året, utan ock 
ytterligare något stegrats, hvilket förhållande dock till en del torde 
böra tillskrifvas den ohejdade spekulation, som länge gjort sig gäl
lande. Med utbrottet af den handels- eller börskris, hvaraf Tysk
land under året så svårt hemsöktes, förlamades dock spekulationen, 
och äfven å priset å jern visade sig småningom en vikande tendens, 
hvilken fortfor till årets slut, enär köpare drogo sig alltmera till
baka. Möjligen utöfvade ock de icke så obetydligt reducerade sten
kolsprisen någon verkan på metallprisen i allmänhet. I afseende å 
koppar förekommo samma fluktuationer i prisen som för jern, så att 
de i början af året stegrade prisen snart efterträddes af billigare, 
hvilka fortforo till årets slut. Tjära var oafbrntet föremål för liflig 
köplust, hvarian priset å denna artikel småningom höjde sig från 28 
till 32 riksmark pr tunna och slutade vid årets utgång med 31 riks
mark. Beck, hvaraf dock endast 462 tunnor Svensk vara infördes, 
rönte äfven under hela året god efterfrågan till fasta pris af 38 å 
40 riksmark. Trän var underkastad liera prisförändringar, men hade 
på det hela taget en temligen jemn afsättning. Svensk vara, 3 kro-
uor, betingade vid årets slut 09 ä 70 viksmark pr 200 skålpund 
netto. Svenska fondpapper, till hvilka förtroendet allt mera befäst 
sig, hafva äfven under år 1873, oaktadt de i Tyskland inträffade 
financiela skakningar och dcraf föranledda betydliga prisfall å nästan 
alla värdepapper, bibehållit sig vid höga kurser. 

För Tysklands handel och industri var år 1873 ingalunda gyn-
samt. Visserligen började året under temligen lofvande utsigter och 
företedde under dess förra hälft en ganska liflig affärsverksamhet, 
om dervid ock icke rådde samma ohejdade spekulation och företag
samhet, hvilka utgjorde ett så karakteristiskt drag af de närmast 

föregående tvänne årens handelsverksamhet och voro upphofvet till 
otaliga nybildade aktiebolag, bankinstitutioner och industriela anlägg
ningar af alla slag. Den handelskris, som i Maj utbröt uti Wien 
och derifrån småningom spred sig till andra Tyska börsplatser, rub
bade dock det så länge upprätthållna förtroendet, och en reaktion, 
som röjde sig genom aftagande liflighet uti alla affärsförhållanden, 
inträdde. En lugnare stämning tycktes dock småningom åter börja 
att göra sig gällande, då den Amerikanska krisen inträffade och ånyo 
förlamade all företagsamhet. Hamburg har naturligtvis icke kunnat 
undgå inflytelsen af så ogynsamma omständigheter, i följd hvaraf en 
återhållsamhet i affärsväg, synnerligast under senare hälften af året, 
visade sig. Den egentliga varuhandeln har dock mindre hårdt 
träffats af nu antydda kritiska tilldragelser, emedan den icke utmärkt 
sig genom någon öfverdrift i spekulationsvåg eller någon konstlad 
prisstegring; utan har samma handels verksamhet endast genom de 
i allmänhet rubbade kreditförhållandena i någon mån hämmats och 
försvårats. 

De i sjöfarten på Consulsdistriktet använda Svenska segelfartyg 
hafva under år 1873, vid jemförelse med förhållandet under det näst
föregående året, till antal och lästetal betydligt minskats, eller med 
42 om 2,889 nyläster, hvaremot ångfartygen ökats med 19 om 768 
nyläster. Jemväl under år 1873 har ett icke obetydligt antal främ
mande fartyg inom distriktet inköpts för Svensk räkning, nemligen 
14 om 1,013 nyläster. Dessa alltjenvt återkommande och ökade upp
köp af främmande fartyg för Svensk räkning, ehuru de visserligen 
ännu icke uppnått samma omfattning, som fartygsinköpen för Norsk 
räkning, visa dock, helst de äfven inom andra Consulsdistrikt ofta 
förekomma, en viss benägenhet å Svenska skeppsredares sida att följa 
det efterdöme, Norrmännen sedan flere år gifvit, i det att de till 
billigt pris å utrikes ort inköpt en icke obetydlig del af deras han
delsflotta. För de Förenade Rikenas rederirörelse kan år 1873 med 
skäl betecknas såsom gynsamt, enär fraktenia, särdeles på hösten, 
voro mycket höga. Med undantag af hvad beträffar ett segelfartyg, 
som till distriktet ankommit med last från Sverige, har hela den di
rekta importen derifrån till Hamburg under året verkställts af de 
Svenska ångfartyg, till ett antal af 7, som underhållit förbindelserna 
mellan nämnda land och Hamburg. 
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4. Utdrag af Consulsrapport. 
Bremen. 

Till följd af synnerligen rika skördar i de Transatlantiska län
derna och den deraf föranledda stora efterfrågan å fartyg var frakt
farten för segelfartyg under år 1873 mycket fördelaktig. Deremot 
var för ångfartyg fraktvinsten, i anseende till de höga stenkolsprisen, 
mindre god. Ångfartygsbolaget "Neptun", hvilket under året under

hållit en regelbunden ångbåtsförbindelse med hufvudstäderna i de 
Skandinaviska länderna, har, efter hvad det vill synas, arbetat med 
god framgång och utvidgar sin ångbåtsflotta i och för den Europeiska 
fraktfarten. Nämnda regelbundna förbindelse med de Förenade Ri
kena har ock utöfvat ett väsendtligt inflytande på utvecklingen af 
Bremens handel med samma riken. För Svensk räkning inköptes 
1873 i Bremen 1 fartyg om 256 commerceläster för 40,500 riks
mark, och såldes derstädes 1 Svenskt fartyg om 60 nyläster för 
10,000 rikBmark. 

Svenske och Norske ViceConsuln i Papenburg har uppgifvit, att 
varuomsättningen med de Förenade Rikena år 1873 varit mycket 
liflig. Den bestod hufvudsakligen i import från dem af trävaror, 
men omfattade större qvantiteter deraf än under något föregående 
år. Den stora köplusten under våren föranledde en stegring i prisen 
uti de nordliga länderna, men det oaktadt blefvo lagren snart upp
rymda, och behofven på importplatserna öfverstego tillgången. Han
deln med is lofvade i början af året att blifva mycket liflig; men 
till följd af inträffad frost, hvarvid de flesta konsumenterna försågo 
sig med is af inhemsk produkt, visade sig snart ett återgående i 
denna handel, och prisen blefvo mycket tryckta. Från Sverige och 
Norge infördes tillsammans 25,000 standard trävaror och 1,000 stan
dard is, hvaraf en stor del fann afsättning på Westphalen och i 
Rhenländerna, tilldess de i Tyskland inträffade ogynsamma penninge-
förhållandena förorsakade en stockning i affärerna och isynnerhet lade 
sådana hinder för byggnadsföretag, att desamma ej kunnat återupp
tagas. 
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4. Utdrag af Consulsrapport. 
Amsterdam. 

Ar 1873 var, likasom det föregående året, för Sveriges sjöfart 
och handel på Holland särdeles gynsamt. Fraktrörelsen var mycket 
lönande i Östersjön, Nordsjön samt den Transatlantiska farten; och 
de Svenska och Norska rederierna hafva allt skäl att vara tillfreds
ställda, så mycket hellre som anledning är för handen att vid början 
af det nya året kunna påräknas samma frakter, som erhöllos vid 
slutet af det tilländagångna. 

Ehuru för två å tre år sedan förutsades att segelfartygen skulle 
komma ur bruk, äro de nu mera eftersökta än någonsin, och nt-
bjudes ett sådant fartyg till salu, anmäler sig genast ett stort antal 
köpare till pris, som man för några år sedan skulle ansett omöjliga. 
För Svensk räkning inköptes år 1873 i Holland fyra fartyg af 
tillsammans omkring 700 nyläster. En regelbunden ångbåtsförbin
delse på Stockholm kan ännu icke löna sig; hvaremot på Göteborg 
underhålles en någorlunda regelbunden sjöfart med ångbåtar, som på 
väg till Östersjön anlöpa nämnda hamn. 

Svenska handeln på Holland under året var mycket inbringande. 
Skogsprodukterna betaltes väl, och om tillförseln ej var större än 
under föregående året, må anledningen dertill sökas i den omstän
digheten, att det befanns mera lönande att sälja sågad vara till Eng
land och Frankrike än att sända timmer till Holland. Piisenie å 
trävaror hafva under årets lopp alltjemt stigit och synas ännu hafva 
en stigande tendens. De köpare, som trodde att en återgång i prisen 
kunde förväntas, hafva sedermera fått finna sig i säljarnes fordringar; 
och så länge produktionen ej öfverdrifves, är någon väsendtlig åter
gång i trävaruprisen icke att emotse. Finsk vara har hittills sålts 
billigare än den Svenska, men då Finnarne äfven börja betydligt 
höja prisen för 1874, torde prisskillnaden efter hand försvinna. Inom 
kort tid torde utan tvifvel en ny marknad för Svenska trävaror i 
Rhenländerna öppna sig. Från Norge utfördes till dem 1873 tran-
sito öfver Amsterdam och Eotterdam mera än 100 laster, bland 
hvilka mänga innehöllo hyflade och spontade bräder; och i stället 
för att för 20 å 25 år sedan nämnda länder voro Norges största 
konkurrent på den Holländska trävarumarknaden, förekommer nu i 
dem en betydlig förbrukning af sådana varor. 

Af jern, beck och tjära var tillförseln 1873 icke stor, men pri
serna å dessa artiklar höllo sig höga och stego, isynnerhet för tjära, 
som redan 1872 betaltes med 195 floriner pr läst om 13 tunnor, 
men under 1873 såldes i Februari till 220, i Maj till 240 och i 
Augusti till 260 floriner. 

De Holländska kolonialvaror, som synnerligen förtjena de nord
liga ländernas uppmärksamhet, äro kaffe, socker och tobak. Holland 
är verldens största kaffemarknad och der omsattes nästan uteslutande 

Javakaffe, som under år 1873 utgjort en handelsartikel af större 
betydelse än nuvarande generation förut bevittnat. Prisen å varan 
stego från 50 till 70 cents pr skålpund, och stegringen hade sin 
naturliga grund deri, att förrådet öfverallt tömdes hastigare än det 
genom ny tillförsel kunde fyllas, så att de konsumenter, som, under 
föreställning att prisen åter skulle falla, tömde sin sista säck innan 
de anlitade marknaden, just voro de som sedermera föranledde pris
höjningen. Det är ringa utsigt att prisen å artikeln skola inom den 
närmaste framtiden åter gå ned, enär, enligt uppgjorda beräkningar, 
förråden skulle den 1 Januari 1875 komma att blifva mindre än 
de voro samma tid 1874. 

Sockerprisen åter gingo i en motsatt riktning. Socker var un
der år 1873 icke någon fördelaktig spekulationsartikel, enär nästan 
alla kolonier samt synnerligast Cuba gynnades af en god sockerskörd, 
och produktionen af hvitbetssocker var under 1872—1873 öfver 500 
millioner skålpund större än 1871 —1872 . Härtill kom, att mycket 
socker, som eljest skeppas från de West-Indiska kolonierna till Ame
rika, i stället sändes till Europa, med anledning af minskad förbruk
ning å Amerikanska marknaden, till följd af den i Amerika inträffade 
financiela kris, hvilken verkade högst förlamande på all handel och 
industri samt den arbetande klassens näringsutvägar. Sålunda sam
lades sockerförråden i Europeiska hamnar och synnerligast i Eng
land ; hvarförutan en stor del af dessa förråd utgjordes af ordinära 
bruna sorter, som icke befinnas särdeles lämpliga för raffinaderierna 
och äro nästan oanvändbara för direkt konsumtion. Belgien, Eng
land, Danmark och Sverige förbruka alltjemt de bättre sortenia Java
socker eller numren 12, 14 och de livitare numren, och den regel
bundna utförseln till dessa länder höll prisen någorlunda uppe. Hvit-
betssockertillverkningen i Holland utgjorde 22 millioner kilogram år 
1873—1874, under det att den år 1869—1870 uppgick till endast 
11 millioner kilogram. 

Java-tobak utgjorde äfven år 1873 en vigtig handelsartikel. 
Tillförseln var större än vanligt; men efterfrågan å varan var ännu 
större, så att prisen stego för de bättre sorterna. Underrättelserna 
från Java om tobaksskörden äro ogynnsamma, livadan för år 1875 
någon nedsättning i prisen icke är att förvänta. 

Af vigt för sjöfarten är den 113-a liamn i Vliessingen, som öpp
nades 1873. Denna förträffliga hamn, som står i förbindelse med 
de till den nya statsbanan anslutande Tyska och Belgiska jernbanorna, 
är under alla tider af året fri från is, och fartyg, bestämda till eller 
kommande från Antweipen, kunna i sagda hamn alltid finna en 
säker tillflyktsort, i stället för att blifva liggande på Vlicssingens 
redd, hvilken 0111 vintern under stormigt väder är mycket farlig. 
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4. Utdrag af Consulsrapport. 
Antwerpen. 

Under det att uti de Förenade Rikenas och isynnerhet Norges 
sjöfartsrörelse på Löwen år 1873 fortfarande rådde mycken verk
samhet, i hvilket hänseende utsigterna jemväl för år 1874 äro lof-
vande, enär förråden af de såsom byggnadsmaterial erforderliga trä
varor der skola i det närmaste vara utrymda, var deremot nämnda 
rikens sjöfart på Ostende och Gent mindre liflig, hvilken omständig
het tillskrifves dels det uppkomna hindret för transitorörelse på Frank
rike intilldess höstmånaderna inträdde, då den sena årstiden i för
ening med stigande frakter och varupris hämmade tillförseln, dels 
ock osäkerheten i dåvarande förhållanden. De till distriktet hörande 
hamnarne Nieuport och Termonde hafva icke heller under året, så
som i allmänhet är fallet, varit af någon betydelse för samma rikens 
handels- och sjöfartsförbindelser. Deremot hafva de många naturliga 
och egendomliga förhållanden, af hvilka Antwerpen är gynnad, jem
väl under år 1873 medverkat till en liflig handels- och sjöfartsrörelse 
på denna plats; och erfarenheten har bekräftat, att det beror hufvud-
sakligen på ställets handelskår att genom förbättrade ändamålsenliga 
anstalter och underlättade expeditionsmedel betrygga och utvidga för
bindelserna med utlandet. Det på förslag, som utgått från Antwer
pen, grundade företaget att använda de Förenade Rikenas ångfartyg 
på ett land, der såsom fallet är med Belgien, täflan i sjöfarten är 
fullkomligt fri, har utan tvifvel medfört åsyftadt resultat så väl ge
nom att befrämja en jemnare tillförsel af flera utaf förstnämnda 
rikens produkter och, bland dem, särskildt metaller, som ock genom 
att underlätta importen till samma riken af de för dem behöfliga 
främmande varor. Ehuru en större qvantitet trävaror anses ännu 
finnas osåld i Antwerpen, torde dock den rådande milda vintern, som 
till större delen varit sådan att byggnadsarbetena kunnat fortgå, bi
draga till förrådets uttömmande, och allt tyder på att 1873 års 
stegrade pris skola kunna uppehållas. 
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4. Utdrag af Consulsrapport. 

London. 

Sveriges affärsverksamhet med Stor-Britannien under 1873 har 
så väl livad exporten som hvad importen beträffar varit synnerligen 
liflig samt vinstgifvande, och den förra har särdeles tilltagit i om
fattning. Jemväl fraktfarten liar gifvit rederierna god behållning. 
Mot slutet af aret böljade dock tecken till reaktion i affärerne att 
visa sig, isynnerhet i afseende ä afsättningeu af jern. 

Enligt de af "Board of Trade" utgifna tabeller infördes till Stor-
Britannien under de senast tiUändagångna trenne åren följande kvantiteter 
trävaror, nemligen: 
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Januari till 10 £ pr Petersb. standard för "mixed" Gefleplankor af 
bästa tillverkningar, levererade ombord å fartyg på afskeppningsorten. 
Detta pris utgjorde 2 £ mera än som betaltes vid samma tid 1 8 7 2 ; 
men oaktadt förbrukningen knappast kan sägas hafva hållit jemna 
steg med den ökade tillförseln, enär lagren vid årets slut voro större 
än vid dess början, hafva priserna varit i jemt stigande, och samma 
slags plankor såldes i December till 12 £ 15 s. å 13 £ på leverans 
fritt ombord, en stegring af omkring 3 £ pr standard under året. 
Plankor, "mixed", betaltes i London under förra hälften af året med 
13 a 15 £ , och på hösten med 14 £ 10 s. k 15 £ 10 s. Tertia 
qvalitet gällde vid samma tidpunkter 11 £ 10 s. å 12 £ 10 s. 
och 13 £ 10 s. å 14 £ 10 s., samt underordnade qvaliteter 10 å 
11 £ och 12 £ å 13 £ 10 s., allt pr Petersb. standard. "Battens" 
noteras vanligtvis 1 £ pr standard lägre än plankor, men lära icke 
stigit i samma förhållande. För bjelkar af större dimensioner hafva 
erhållits 60 å 65 s. pr load, och betaltes för bjelkar af mindre di
mensioner 52 s. 6 d. å CO s. samt för "balks" 50 å 62 s. Mot 
slutet af året var emellertid köplusten för hugget virke mindre, och 
priserna noterades lägre. Ved af plank- och brädstump betaltes 
med 6 å 7 £ pr kubikfamn. 

Importen till Stor-Britannien af stångjern under år 1873 upp
gick till 74,490 tons, mot 82,888 tons 1872, och 74,538 tons 1871, 
en förminskning af 8,398 tons under 1873, jemfördt med det näst
föregående året. Då nästan allt stångjern, som införes, kommer från 
Sverige, är det troligt att importen derifrån nedgått, hvilket förhål
lande äfven synes bekräftas af uppgifterna från Hull, den förnämsta 
importplatsen för Svenskt jern. Under förra hälften af året var efter
frågan af Svenskt ståljern särdeles liflig till hittills sällan uppnådda 
pris, ehuru, till följd af de stora försäljningar för leverans under 
1873, hvilka redan egt rum under 1872, de Svenske tillverkarne 
endast i mindre mån kommo i åtnjutande af de höga prisen. Priset 
å ordinärt ståljern utgjorde 19 £ fritt ombord å fartyg i Svensk 
hamn, en stegring af 100 procent öfver priset 1871. För tackjern 
betaltes 10 £ pr ton, levereradt i England. Mot slutet af året in
träffade emellertid en allvarsam reaktion i jernhandteringen, hvilken 
utsträckte sitt inflytande på afsättningen af Svenskt jern, och uteig-
terna för 1874 äro mörkare än de varit på flera år. Priset å tack
jern hade innan årets slut nedgått till 9 £ pr ton. Stångjern för 
skeppning till Ost-Indien gällde nominelt 19 å 20 £ pr ton i Lon
don, men dessa pris voro för höga att kunna leda till någon afsätt-
ning i Indien, och torde denna gren af jernhandeln varit mer än 
vanligt inskränkt. Svenskt stål rönte icke någon efterfrågan och var 
nästan omöjligt att afyttra. Priset noterades till 18 £ å 20 £ 10 s., 
eller nästan detsamma som för jern. 

Importen till Stor-Britannien och Irland af spannnil var år 1873 
på det hela mindre än under det nästföregående året. Detta för
hållande gällde dock endast de mindre ädla sädesslagen. ty af hvete 
och hvetenijöl tilltog införseln. .Temlikt de ofliciela tabellerna bestod 
importen af 

I följd af ogynsam väderlek under säningstiden hösten 1872 
samt en kall och regnig vår 1873 skadades hvetegrödan bet\ dligt, 
och skörden skall hafva utfallit omkring 210 procent under medel
måttan. År 1873 var det fjerde året, under hvilket årsväxten inom 

Tillökningen i trävaruinförseln i sin helhet utgjorde följaktligen 
617,131 loads och tillökningen i införseln från Sverige och Norge 
202,856 loads, hvaraf nära nog det hela eller 190,199 loads bestod 
af hugget virke. Hvilka förmånliga pris, som under året varit gäl
lande, inhemtas nogsamt af det förhållande, att, medan tillökningen 
i införseln af sågadt virke från Sverige och Norge utgjort endast 
12,657 loads, det uppskattade värdet af denna införsel stigit med 
icke mindre än 1,081,568 £ . Äfven det huggna virket visar sig 
hafva betingat högre pris, enär den importerade qvantiteten stigit 
med omkring 37 %, men det beräknade värdet med omkring 70 %. 
Huru stor andel af importen, som kommit på hvartdera riket, är icke 
möjligt att bestämma, dock torde en stor del af tillökningen i hugget 
virke varit förorsakad af en ytterligare utvidgad tillförsel från Norge 
af små spärrar, s. k. "balks", och grufstolpar. Tontalet af samfällda 
importen från Norge ökades nemligen år 1873 mera än tontalet af 
importen från Sverige, under det att ett alldeles motsatt förhållande 
egde rum 1872. 

Till London uppgifves hafva år 1873 med trävaror ankommit 
1,673 fartyg om 750,059 tons, mot 1,455 fartyg om 640,502 tons 
det föregående året, och var tillförseln af trävaror till London 1873 
den största, som någonsin egt rum. Från Sverige uppgifvas hafva 
ankommit 510 fartyg om 219,782 tons, mot 415 fartyg om 183,819 
tons år 1872 och 477 fartyg om 209,308 tons år 1871 . Tillförseln 
af trävaror från Sverige till London, som 1872 gått något tillbaka, 
öfversteg 1873 hvarje föregående års import. Vid årets början voro 
lagren af trävaror i London ovanligt ringa och efterfrågan derföre 
högst liflig. Svenska plankor, som äro särdeles omtyckta, såldes i 
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Priset i London å Svenskt korn steg från 35 s. å 37 s. i början af 
året till 43 s. å 43 s. 6 d. i slutet deraf, allt pr quarter af 432 
skålpund. 

Importen af smör tilltog år 1873 något i jemförelse med im
porten 1872, men var mindre än 1871. Priset nedgick emellertid 
ytterligare, och s. k. Waterfordssmör noterades 117 s. pr Engelsk 
centner i Januari och 106 s. under senare delen af året. Hvilken 
omfattning tillförseln från Sverige hade är ännu icke käudt. Derifrån 
skall hafva ankommit till Hull 1,730 cwts, till Newcastle 2,562 cwts, 
mot 1,285 cwts år 1872, och till Leith 9,405 fat, mot endast 1,096 fat 
1872. Rörande denna artikel skrifver t. f. Vice-Consnln i Newcastle, 
att ännu för ett par år sedan importen af Svenskt smör uteslutande 
gick öfver Danmark, hvilket land äfven fortfarande är den förnämsta 
exportören af det smör, som på stället förbrukas. Af 100,210 cwts 
införda till Newcastle under 1873, kommo således öfver 80,000 cwts 
från Danmark. Skeppningen of så väl Norskt som Svenskt smör sker 
numera hufvudsakligen öfver Göteborg. Mindre qvantiteter komma 
från Helsingborg och Malmö. Den bästa qvaliteten är Hevregårds-
smöret ("Large Estates"), hvilket i böljan af året noterades till 130 
å 148 s. pr cwt, under sommaren till 118 å 132 s., och emot slutet 
af året till 135 å 145 s. Farmsmör ("small Estates") noterades 
på våren till 122 å 135 s., under sommarmånaderna till 110 å 118 
s. och på hösten till 124 å 134 s. pr cwt. Smöret från Mälare-

Frakterna lära under år 1873 varit mycket lönande, hvartill 
bidragit dels den ovanligt stora efterfrågan af trävaror och dels de 
redan i Consulatets berättelse för 1872 antydda orsaker, nemligen 
förminskningen i Britiska segelfartygens antal och stegringen i priset 
å stenkol, som gjort täflan med ångfartygen mindre svår. Också 
förete frakterna ett jemt stigande. Sålunda betaltes i frakt för 
plankor från Gefle och närliggande hamnar till London på våren 
50 s. å 52 s. 6 d. pr Petersb. standard, i Juli månad 55 s., i 
Augusti 60 å 65 s. och på senhösten ända till 70 s. Från Finland 
2 s. 6 d. ä 5 s. mera än från Norrländska hamnarne pr Petersb. 
standard. Från Preussiska hamnarne 16 s. pr load till 20 ä 21 s. 
på hösten. Frakterne från Quebee stego från 80 s. på våren till 
120 s. på hösten pr standard, och från 34 s. pr load bjelkar till 
50 s. För hafre betaltes från Stockholm 3 s., 3 s. 6 d., 3 s. 7$ d. 
& 4 s. pr qnarter; från Norrköping 2 s. 6 d., 2 s. 9 d. å 4 s.; från 
Skåne 1 s. 8 d., 1 s. 9 d., 2 s. 6 d., 2 s. 9 d. ä 3 s.; från Göte
borg och Uddevalla 1 s. Ii, d., 1 s. 9 d., 2 s. 1 d., 2 s. 3 d. å 
2 s. 6 d. För jern från Stockholm 15 s., 17 s. 6 d. a 21 s. pr 
ton ; från Göteborg 7 s. 6 d. ä 10 s. samt såsom bottenlast till trä
varor 5 å 6 s. pr ton. Stenkolsfrakterna från Newcastle för segel-

Stor-Britannien isynnerhet af hvete lemnat ett mindre godt re
sultat, och i trots af en riklig tillförsel hafva spanmålsprisen under 
de tre sista åren hållit sig höga. Sålunda var årsmedelpriset för 
hela riket: 

Till London skall hafva införts från Sverige: 

och då importen af häfte år 1870 uppgick till mer än en million 
quarters, visar sig alltså för 1873, vid jemförelse med förhållandet 
de trenne föregående åren, en betydlig minskning i införseln af detta 
sädesslag. Orsaken dertill måste hafva varit mindre tillgång å varan 
inom Sverige, ty efterfrågan i London var under större delen af 
året mycket god och prisen betydligt högre än under 1872. Under 
de första tre månaderna af året var hafre trögsåld, och prisen voro 
stillastående med en böjelse till nedgående. Sålunda noterades för: 

De högsta prisen i London på kött och fläsk af prima qvalitet 
hafva vari t : 

Häraf visar sig en ganska märkbar tillökning i denna import under 
de tvänne senaste åren. Medelprisen å utländsk boskap voro under 
år 1873 för 

Hela importen till Stor-Britannien af papper var år 1873 något 
mindre än 1872, men som det uppskattade värdet ändock var större 
för 1873, är det troligt att prisen varit högre; beroende detta an
tagande dock på beskaffenheten af de införda papperssorterna. 

Af trämassa har också betydliga qvantiteter införts från Sverige. 
Prisen å sådan vara, tillverkad på mekanisk väg, hafva varit i jemt 
fallande, så att för de bästa tillverkningarne priset nedgått från 15 
i t 10 s. till 11 £ pr ton, under det att mindre goda tillverkningar 
sålts till 8 £ pr ton. Kemisk trämassa har deremot bibehållit sig 
till ett pris af 25 ä 26 £ pr ton. Till Hull infördes 3,035 tons 
trämassa 1873, mot 1,769 tons 1872, och till Leith 2,257 lådor. 

Importen till Stor-Britannien från Sverige af slagtkreatur har, 
enligt officiela uppgifter, under senast förflutna fem år haft följande 
omfattning: 

provinsemas mejeriaktiebolag står i allmänhet 3 å 4 s. lägre än 
Herregårdssmöret. 
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fartyg voro till Stockholm 8 £ 10 s. pr keel i Januari ; under vår-
månaderna stego de till 10 £ ; från Augusti till Oktober varierade 
de mellan 8 £ 10 s. och 9 £ 10 s. Emot slutet af året gingo 
de upp till 15 £ 10 s. Till Gefle betaltes 5 £ 10 s. å 8 £ 5 s. på 
våren och 7 £ mot slutet af året. Frakterna för trävaror till New-
castle voro från Göteborg i början af året 22 s. ä 27 s. C d. pr 
Petersb. standard. Från Maj till Augusti stego de till 30 s. och från 
September till December varierade de mellan 28 s. 6 d. och 35 s. 
Från Hernösand voro de 42 s. 6 d. på våren och 72 s. 6 d. mot 
slutet af året. I allmänhet ökades trävarufrakterna till Newcastle 
omkring 40 procent. Enahanda förhållande uppgifves jemväl i af-
seende å Leith af Vice-Consuln derstädes, som antager förhöjningen 
under året till 30 å 40 procent. Frakterna för skeppning af ris 
från Ost-Indien och guano frän Peru, i hvilka fraktfarter många af 
de bästa Svenska skeppen äro sysselsatta, voro äfven gynsamma. För 
ris betaltes från 70 s. till 80 s. pr ton, och för guano 65 s. å 72 
s. 6 d. till Stor-Britannien. 

Tjugosju fartyg, deraf nio ångfartyg, anmäldes under året hafva 
blifvit inköpta för Svensk räkning för en sammanlagd köpesumma 
af 141,500 £ . 
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4. Utdrag af Consulsrapporter. 
Calais, 

Trävartiskeppningen, hvari nästan alla till distriktet under år 
1873 ankomna Svenska och Norska fartyg varit använda, hav under 
hela året samt förnämligast senare delen deraf, oaktadt de alltjemt 
stegrade prisen å trävarorna, erbjudit rätt höga frakter. Det bör så
ledes kunna antagas, att rederierna i allmänhet haft en lönande rö
relse, ehuru de, i anseende till fartygens stigande värde samt de icke 
obetydligt ökade omkostnaderne för besättningarnes kost och hyra, 
ej varit i tillfälle att bedrifva samma rörelse under lika fördelaktiga 
vilkor, som under föregående år. Segelfartygen hafva, oaktadt ång
fartygens företräde med hänseende till snabb expedition, likväl, i för
hållande till sistnämnda fartyg, befunnit sig i en gynsam ställning 
till följd af den olägenhet, dessa sednare haft att vidkännas af de 
höga stenkolsprisen. Trävaror, med hvilka handeln under nära de
cennier icke var underkastad några nämnvärda fluktuationer, och som 
derföre voro ansedda såsom de säkraste handelsartiklar, hafva nu 
blifvit föremål för en ohejdad spekulationsanda, den der, om icke 
behörig fövsigtighet iakttages, lätt kan blifva betydligt förlustbrin-
gande. Det är i handelsverlden nogsamt kändt, att hvarje våldsam 
stegring i priset å en vara i allmänhet är förbunden med en mer 
eller mindre genomgripande reaktion. Redan på hösten 1873 be
märktes ock i en del af Frankrike en af trävaruprisens stigande 
föranledd inskränkning i förbrukningen af Nordiska trävaror; och 
det råder icke någon bestämd tillit dertill, att nuvarande pris skola 
kunna bibehålla sig. Detta förhållande beror dock till en del på 
exportörernes egen förmåga och kraft att hålla prisen uppe för det 
fall att en kortare eller längre kris skulle inträffa. Under år 1873 
skola flera Engelske och Belgiske spekulanter hafva för egen räk
ning till Frankrike sålt åtskilliga nordiska träladdningar, och ofta 
till underpris, i jemförelse med de då i Norden gällande noteringar. 

Af Svenskt jern infördes visserligen år 1873 till Calais och 
Boulogne några laster, men de voro alla bestämda till det inre af 
landet. Sådant jern befinnes, ehuru högt värderad! i landet, vara 
för dyrt, och man söker i Frankrike att så vidt möjligt är bringa 
den inhemska varan till samma användbarhet som den Svenska; och, 
om äfven icke den senares qvalitet kan uppnås, blir i allt fall 
priset på det Franska jernet väsendtligt billigare. Prisen hafva, en
ligt hvad kändt är, för vissa sorter icke obetydligt nedgått, såsom en 
följd af stenkolsprisens fallande. 

Havre. 

Frakterna på Frankrike, både i den direkta och i den indirekta 
farten, hafva under år 1873 i allmänhet varit ganska höga. Det är 
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ock utan tvifvel denna omständighet, som utgjort anledningen dertill, 
att den Svenska ångbåtsflottan under året varit så talrikt represen
terad i distriktet. Förutom de i regelbunden fart emellan Stockholm 
och Havre samt Göteborg och Havre använda Svenska ångbåtar, 
hafva nemligen 25 sådana fartyg, hvilka i Havre befraktats hufvud-
sakligen till ett tredje land, besökt distriktet. Frakterna för trävaror 
voro i böljan af året nästan desamma som under år 1872, eller 67 
å 70 francs, men det dröjde icke länge förr än de stego till 75 å 
78 francs och uppgingo under Augusti och September till 85 o 90 
francs, allt med 5 procents kaplake och pr Petersb. standard från 
hamnar vid södra delen af Bottniska viken, under det att från nord
ligare hamnar derstädes betaltes ungefär 5 francs högre frakt. 

I afseende å varuutbytet mellan Sverige och distriktet kan med 
visshet antagas, att detta utbyte år 1873 betydligt öfverstigit det 
föregående årets. Trävaror hafva under det nu ifrågavarande året, 
likasom nästan alltid tillf orene," gif vit anledning till de hufvudsakli-
gaste transaktionerna. Ehuru redan i slutet af 1872 en betydlig 
stegring i prisen å sådana artiklar cgde rum, inskränkte sig dock 
säljarne icke till dessa pris, utan ökade sina fordringar för hvarje 
dag. Det virke, som i Havre har största afsättniug, är gran från 
Sundsvall, Hernösand och trakten upp mot Umeå. Prisen å trävaror 
derifrån uppgingo i början af 1873 till 27 å 28 centimes pr metrisk 
fot 3 x 9 tums furuplankor, med 10 procents rabatt för gran, men 
stego sedermera, så att på våren betaltes för ångsågade Hernösands-
plankor 30 centimes, för hugget virke från Sundsvall, nemligen 6 å 
8J tums furusparrar 65 å 80 centimes och 9 å 14 tums furubjelkar 
80 å 95 centimes. Från de nordligaste hamnarne infördes till största 
delen hugget virke af små dimensioner, och priserne å sådant virke 
varierade ganska betydligt, eller från 45 ända till 67 å 69 centimes 
pr Engelsk kubikfot för 4 å 8 tums spärrar; och äro alla dessa pris 
beräknade för varan fri vid fartyget på lastningsplatsen. Emellertid 
har den prisförhöjning, som gjorde sig gällande från Januari till 
Mars, kommit tillgodo ej så mycket de Svenska producenterne, som 
Engelska och äfven Belgiska spekulanter, hvilka på hösten 1872 
uppgjorde kontrakt om hela laster, hvilka de sedermera, när priserna 
stego, sålde till de verkliga importörerne och sålunda erhöllo en högst 
ansenlig förtjenst. Under år 1873 har det alltså mera tydligt än 
förr trädt i dagen, huru beklagligt det är att en stor del sågverks-
egare i Sverige ej derstädes kan förse sig med de under vintern be-
höfliga förlagskapital, utan måste kasta sig i händerna på utländska 
hus, hvilka, utom det att de låta förlagstagarne betala ganska höga 
räntor och kommissionsarvoden, äro de ende, som draga fördel af 
de höga prisen. Erfarenheten från nämnda år lärer ock i någon 
mån hafva bringat producenterne till insigt om detta förhållande; 
och då i Frankrike finnas många agenter för Sverige, hvilka äro de 
enda, som känna Franske importörernes behof och äfven anlitas af 
mellanhandsäljare, behöfde producenterne ej vara i förlägenhet för 
försäljningen här ute af sina trävaror. Under sommaren 1873 ansågos 
trävarupriserna hafva uppnått sitt maximum, som åtminstone för nå
got år ej skulle öfverskridas, och det visade sig att konsumtionen i 
det inre af landet minskades. Det blef derföre synnerligen oväntadt 
för importörerne att på hösten erfara att de nordiske exportörerne 
ansågo sig kunna för år 1874 än högre stegra prisen; och impor
törernes ställning har blifvit ganska svår, då numera för dem til]— 
kännagifvits en förhöjning af 25 k 35 procent utöfver de i Mars— 
Juni månader år 1873 gällande pris. Häraf visar sig, att Nordens 
affärsförhållanden utvidgas och att icke några enstaka länders mark
nader kunna bestämma prisen. Men för närvarande kan dock förut
sägas, att, om icke under den närmaste tiden något prisfall i Sverige 
och Norge inträffar, de Förenade Rikenas handelsförbindelser, hvad 
trävaruafsättningen beträffar, otvifvelaktigt skola, åtminstone med 
Håvre's Consulsdistrikt, förminskas. Under intet föregående år har 
en så stor mängd af trävaror importerats från Finland och Ryssland 
som under år 1873. Endast med Norska fartyg ankommo från 

dessa länder 62 laddningar om 8,176 commerceläster, mot 34 ladd
ningar om 4,325 commerceläster 1872; och sedan de Svenske och 
Norske säljarnes fordringar för 1874 numera blifvit kända, hafva de 
Franske importörerne ånyo kastat sig öfver de Finska och Ryska 
tillverkningarne, hvilka i pris stå betydligt under de Svenska och 
Norska. Denna prisskillnad torde väl med tiden utjemnas; men sä
kert är, att Sverige och Norge på Havre's trävarumarknad fått svåra 
konkurrenter icke blott i Finland och Ryssland, utan till och med i 
Canada. 

Importen af jern från Sverige har icke heller under år 1873 
varit af någon betydenhet, till hvilket förhållande orsaken alltjemt 
måste sökas i de höga skeppningsprisen. Förbrukarne hafva sett sig 
nödsakade att använda mindre goda jernsorter än de Svenska, och 
de senare årens prisstegring har dessutQin haft till följd, att de verk 
i Frankrikes östra departement, hvilka hafva härdar för träkol, kun
nat med fördel återupptaga detta slags smide. Det jern, som från 
Sverige under året infördes, har således varit afsedt för särskilda 
ändamål, såsom för ståltrådsdragerier, ttål-, spik- och sömtillverkning-, 
men af de ordinära jernsorterna har nästan icke något införts. Hela 
jernimporten frän Sverige utgjorde 35,533 centner. mot 35.100 cent-
ner år 1872. I de flesta jernproducerande länder befinna sig prisen 
i fallande, hvilkeu omständighet naturligtvis haft sitt inflytande på 
prisbestämningarne i Sverige, så att noteringarne derstädes numera 
stå lägre än under motsvarande tid 1 8 7 3 : och för att införseln till 
Frankrike af Svenskt jem skall kunna bringas till sin fordna stora 
omfattning, torde ytterligare nedsättning i prisen erfordras. 

För koppar finnes i Frankrike en stor marknad, hvars behof 
emellertid hufvudsakligen fylles från Chili och Peru. Priserne stå 
för närvarande i Havre till 215 ä 220 francs för rå och til! 235 
francs å 237 francs 50 centimes för garad koppar pr 100 kilogram. 
Ett parti af 100 tons Åtvidabergs koppar infördes dock till Havre 
på hösten 1873. 

Af hafre infördes från Sverige samma år endast fyra laddningar. 
Frankrikes senaste spanmålssköid är ej tillräcklig att fylla" landets 
behof. Priset å hafre har ock redan stigit till 22 francs 50 cen
times pr 100 kilogram. 

En ny exportartikel från de nordliga länderna, hvarpä, såsom 
det synes, syrmerligast i Sverige stora förhoppningar grundats, är I 
trämassa för papperstillverkning. Trämassefabrikationen, hvilken för ! 
några år sedan, då de för ändamålet först anlagda fabrikernc bör- | 
jade arbeta, ansågs så förmånlig, tyckes emellertid ej hafva motsvarat i 
hvad deraf förväntades. Sedan nemligen sådana fabriker i stor mängd i 
uppstått icke allenast i Sverige och Norge, utan ock i England, i 
Tyskland, Schvehz och äfven Frankrike,- der alla möjliga slags bil- j 
liga trädarter förarbetas, har priset å varan fallit betydligt, och ! 
prima vara, levererad i Havre, betalas för närvarande knappast med j 
mera än 24 francs pr 100 kilogram. Första gången trämassa ankom 
till Frankrike, utpressad i tunna ark, tullbehandlades den såsom papp i 
och belades med en införselafgift af 13 francs pr 100 kilogram, j 
Sedermera har dock åt varuemottagarne medgifvits tullfri införsel af 
trämassa i dylik form, i hvilket fall arken under tulltjcustemännens 
tillsyn sönderrifvas eller åt en pappersfabrikant lemnas en "acquit å 
caution", hvarefter varan under tullbevakning föres till den fabrik, 
der samma vara skall förarbetas. 

Nantes . 
I Sveriges handel och direkta sjöfart på distriktet har år 1873, 

vid jemförelse med förhållandet under nästföregående år, icke visat 
sig någon anmärkningsvärd förändring. Importen bestod fortfarande 
af trävaror och jern samt exporten af raflineradt socker och sirup. 
Under de första månaderna af året erbjödo sig i Nantes goda ut-
frakter för spanmål till England, af hvilka flera Svenska lastångare 
begagnat sig. De hade till Nantes ankommit i barlast och intogo 
last af mjöl till Liverpool för en frakt af 20 å 21 sh. steri. pr ton. 
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Ketourfrakterna från Nantes med socker och sirup stodo frän 25 till 
38 francs pr ton till Stockholm, allt efter årstidens framskridande. 
Den utomordentliga stegring i pris, som Svenska trävaror sedan 1872 
undergått, har under är 1873 i Nantes betydligt inskränkt förbruk
ningen, och ehuru under sistnämnda är en något mindre qvautitet, 
vid jemförelse med införseln nästföregående året, ankom, äro dock 
behållningarne af trävaror i Nantes för det närvarande ovanligt 
stora; och, så vida prisen bibehålla sin stigande tendens, blifver 
sannolikt efterfrågan pä samma plats å sådana varor 1874 obetydlig. 
Att angifva något bestämdt pris för trälast låter sig svårligen göra, 
då prisen betydligt variera. Vissa primamärken betalas med 50 cen-
times pr löpande metrisk fot af 3 X 9 tums furuplankor, men plankor 
af tertia qvalitet, som är den mest gångbara, varierar emellan 38 
och 42 centimes pr fot. Priset på raffineradt socker för export står 
till 79^ francs pr 100 kilogram, och priset å sirup utgör 36 francs 
pr 100 kilogram. 

Bordeaux. 
Importen till distriktet af Svenskt jern utgjorde år 1873 endast 

6,500 centner och har således, till följd af de förhöjda prisen, be
tydligt nedgått sedan 1870, då 43,300 centner infördes. Införseln 
af trävaror minskades äfven betydligt 1873, med anledning af ej 
mindre de stegrade prisen än de politiska förvecklingarne. Prisen 
å plankor och bräder noteras för närvarande till 46 å 48 centimes 
för 3 x 9 tums, 34 ä 35 centimes för 3 x 7 tums samt 20 ä 21 
centimes för l j tums, allt pr metrisk fot af secunda och tertia qva
litet. Tvcurie nya importartiklar från Sverige förekomma å Bordeaux' 
marknad, nemligen tändstickor och pappersmassa, och far den först
nämnda torde åtminstone kunna påräknas en fortfarande afsättning, 
enär det bolag, som öfvertagit monopolet för tändsticksförsäljning, 
lärer hafva kontraherat med Svenska fabriksidkare om leverans. Ut-
sigterna till fraktförtjenst äro för närvarande ej gynsanrma, till följd 
af dels affärsställningen i allmänhet, dels ofördelaktig vinskörd både 
till qvalitet och qvantitet samt en nära nog uteblifven skörd af 
sviskon och plommon år 1873. 

Marseille. 
Af trävaror infördes år 1873 till Marseille från Sverige med 6 

Svenska, 18 Norska och 11 främmande fartyg 5,300 Petersb. stan
dard eller omkring 27,800 reducerade tolfter 3 x 9 tums 14 fots 
plankor samt från Ityssland och Finland med 15 Norska och 7 främ
mande fartyg 3,800 standard eller omkring 20,000 tolfter sådana 
plankor. Under år 1872 utgjorde trävaniiiuporten från nämnda län
der ungefär dubbelt af livad som derifrån infördes under hvartdera 
året 1871 och 1873. Den förnämsta orsaken till minskningen 1873 
är utan tvifvel att söka i den oförmodade prisstegring, hvilken sagda 
år inträdde i de nordliga länderna och som synes komma att fort
fara 1874. Under nu rådande prisförhållanden hafva dessa länders 
trävaror att utstå en ganska infiytelsefull täflan med sådane produkter 
från Schweilz och J-.ira, hvilka senare, ehuru till qvalitén betydligt 
underlägsna de förra, dock kunna till vissa arbeten med fördel an
vändas. Många importörer i Frankrike haf \ a med anledning af pris
stegringen försökt använda Canada-gran eller s. k. ''spruce", af hvil
ken vara flera laster blifvit köpta i S:t John och Miramichi; och 
caktadt den höga frakt, som från dessa hamnar måste betalas, ställer 
sig dock säkerligen priset pr standard för varan, levererad i Marseille, 
15 å 20 procent billigare än som der måste betalas för vara af 
samma qvalitet från Sverige eller Finland. Det är framför allt att 
beklaga, att prisförhöjningen i afseende å de nordiska trävarorna egt 
rum i samma proportion för 1:3, 2:a och 3:a qvaliteter, ty om för de 
senare noterats jemförelsevis lägre pris, skulle möjligen äfven under 
år 1874 trävaruimportcn till Marseille hafva blifvit ganska betydlig; 
då deremot nu är att befara, det motsatsen skall inträffa och att 

denna import på långt när ej uppgår till medelbeloppet af de tre 
senaste årens införsel. Det är äfven naturligt, att norra Europa lät
tare än Medelhafsländerna kan uthärda denna prisförhöjning till följd 
af den stora skilnaden i frakterna till en Nord-Europeisk och eu 
Medelhafshamn, hvilken skilnad ofta utgör 8 ä 10 procent af va
rans värde. 

Man kan ej undgå att bemärka den stillhet och återhållsamhet, 
som efter det senaste kriget inträdt i den enskilda företagsamheten 
och i byggnadsarbetena. Många byggnader, som för några år till
baka uppfördes med anledning af en förmodad stark tillökning i 
folkmängden, stå ännu öde. Utom det att i Marseille den fordna 
lifligheten i affärer ännu ej återkommit, föredrager man der i all
mänhet att placera sina kapitalcr i Franska statspapper, som för när
varande gifva mera än fem procent. 

Importen 1873 till Marseille af Svenskt jern var högst obetydlig, 
till följd af de höga prisen ä artikeln, hvilka sedan tre år hindrat 
den utveckling af affärerna med samma artikel, som efter handels
traktatens afslutande med Frankrike började gifva sig tillkänna. 

Det troddes en tid att pappersmassa skulle kunna blifva före
mål för en betydande afsättning i Frankrike; men resultatet af de 
försök, som blifvit gjorda derstädes, har varit föga gynsamt, och man 
föredrager i allmänhet att begagna sig af lump, hvilken vara både 
finnes i tillräcklig mängd och dessutom ställer sig jemförelsevis 
billigare. 

Svenska och Norska fartyg hafva under 1873 i allmänhet med 
lätthet erhållit befraktningar, hufvudsakligen till La Plata-länderna, 
på hvilka under första hälften af året bedrefs en ganska betydlig 
export från Marseille. Under de senare månaderna af året inträdde 
emellertid ett motsatt förhållande. Nämnda fartyg hafva föga be
gagnat sig af de goda frakter, som erhållas från Svarta Haf vet; och 
i denna fraktfart hafva endast några ångbåtar varit använda, med 
ganska tillfredsställande resultat. 
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4. Utdrag af Consulsrapporter. 
Lissabon. 

Ar 1873 infördes till Consulsdistriktet med särskilda länders, 
men till största delen Svenska fartyg, följande qvantiteter Svenska 
artiklar, nemligen 74,000 centner jern, 8,500 centner stål, 14,650 
tolfter plankor, 2,000 stycken bjelkar och 1,800 tunnor tjära, för
utom spiror, åror m. m. Under de ovanliga förhållanden, som under 
senare tider förekommit i afseende å trävaruhandeln, är det icke 
lätt att uppgifva några tillförlitliga försäljningspris. Köpekontrakten 
hafva mer än vanligt hållits liemliga; men medelpriset å 14 fots 
3 x 9 tums Söderhamnsplankor kan antagas hafva varit och är fort
farande 335 crusados pr 122 stycken, med 5 procents rabatt för 
utskott. Finsk vara, deraf ett större parti än vanligt ankom, be
tingade omkring 10 procent lägre pris, till följd af mindre efter
frågan å sådan vara för snickarearbeten. A gröfre bjelkar bibehöll 
sig medelpriset vid 400 reis pr löpande fot, helst tillförseln icke 
uppgick till hälften af den normala. Tjära gällde 7,000 reis pr 
Stockholms tunna, allt fritt från bord. 

Under Svensk flagg infördes år 1873 till Lissabon från England 
2,650 tons stenkol, eller sannolikt knappast 2 procent af hela sten
kolsimporten. För Svenska fartyg kunna, isynnerhet under sommar
månaderna, i Lissabon alltid påräknas antagliga, för sådana fartyg 
passande frakter. Under år 1873 erhöllos sålunda för jernmalm till 
Cardiff, Svvansea eller Newport 12 å 13 sh. pr ton, för phosphat 
till Plymouth 14 å 16½ sh., för salt till Vlaardingen 15 å 17½ sh. 
pr ton, till Riga 16 rubel pr läst af 180 piid, till Rio Grande 45 
sh. och till Rio de Janeiro 22 å 36 sh. pr ton o. s. v. 

Lissabons saltskörd var år 1873 ymnig och utföll särdeles hvit. 
Behållningen vid årets slut anses hafva uppgått till 180,000 moj, 

och priset å grof hvit vara har fortfarande utgjort 1,200 å 1,300 
reis pr moj af 828 litres, längs fartyget. 

Vinskörden i landet utföll på några stallen ymnig, men var 
åter på andra platser, der man försummat att svalla de sjuka viu-
stockarne, ringa. Med undantag af Port- och Madeiravinerua, som 
städse hålla sig dyra, äro Portugisiska vinerna föga kända i de Nord
liga länderna samt derföre ock i dem sällan efterfrågade. Genom 
direkta införskrifningar borde emellertid så väl antagliga pris som 
ock en garanti mot förfalskningar kunna åstadkommas. 

Artikeln kork är fortfarande mycket begärlig. Priset å lin vara 
eller buteljkork har stigit med mera än 10 procent öfver 1872 års 
noteringar; och äfven för tiskarekork begäres en tillökning af 5 pro
cent. Stora reqvisitioner äro ofta mycket svåra att utföra, hvarföre 
tidiga beställningar äro att rekommendera. 

S:t Ybes. 
Saltproduktionen år 1873 öfversteg alla förhoppningar. Dä våren 

och en del af sommaren var regnig och fuktig, befarades nemligen 
allmänt att deu blifvande skörden skulle gifva ett ofördelaktigt re
sultat. Jlen motsatsen inträffade, i följd af den under senare delen 
af sommaren började och långt inpå hösten fortfarande gynsaimna 
väderleken, sä att en skörd af omkring 150,000 moj ovanligt vackert 
salt erhölls, hvilkeu qvantitet tillsammans med föri t befintligt lager 
af 100,000 moj är mer än tillräckligt för platsens skeppning, äfven 
om den skulle fortfara så littig, som den var under de senare må
naderna af året. Saltpriset är ännu 1,200 reis pr moj, men torde 
möjligen om någon tid komma att i mindre mån stiga, enär saltpanue-
egarne ogerna lemna varan till nämnda pris, hvilket knappt betäcker 
produktionskostnaderna och andra på tillverkningen hvilande onera. 

Vinskörden uti landet i allmänhet var år 1873 med hänseende 
till qvantiteteu särdeles inskränkt, men gnf deremot en utmärkt god 
qvalitet. I det inre af provinsen Alemtejo var dock skörden jemväl 
i förstnämnda afseende oklanderlig, hvarför ock från denna provins 
ej allenast S:t Ybes' behof blifvit fyldt, utan ock uppköp för skepp-
ning egt rum. I S:t Ybes granskap befinner sig vinodlingen, i mot
sats till hvad förhållandet är uti nämnda provins, fortfarande i af-
tagande. Sjukdomen Oidium Tuekeri ntdödar alltjeumt vinrankan. 

Apelsin-, citron- och pomeransplantagernas afkastning tilltager 
årligen, hvilket förhållande är en naturlig följd af trädens utveckling 
sedan dessa till största delen för ett tiotal af år tillbaka nyplante-
rades. Den sjukdom, som ödelade de äldre planteriugarne, visar sig 
visserligen ännu på ett och annat ställe, men mycket lindrigare än 
förut. Skeppniugeu af apelsiner från S:t Ybes är särdeles inskränkt, 
enär platsens högst betydliga produktion nästan helt och hållet sändes 
pr jernväg till Lissabon, hvarest varan inskeppas i de derifrän nästan 
dagligen till England, Frankrike, Holland och Tyskland åtgående 
paketbåtar. Priset å apelsiner är för närvarande 2,200 reis pr kista 
af omkring 350 frukter. 

Olivskörden var år 1873 högst obetydlig, hvarför ock priset å 
olivolja numera utgör 1,300 ä 1,400 reis pr alqueira eller 8^lT litres. 

A korkbark är efterfrågan fortfarande så stor, att de ingående 
reqvisitionerne icke kunna i sin helhet utföras. Prisen å artikeln 
hafva ock ytterligare stigit och noteias från 33J till 264 reis pr 
kilogram, hvilket pris motsvarar 2,000 å 15,840 reis pr quintal om | 
60 kilogram. ! 

Fraktmarknaden i S:t Ybes var år 1873 lifligare än vanligt, I 
isynnerhet under de sednare månaderna af året. Sålunda betaltes pr 
utlossad tunna salt till Göteborg 2 R:dr 50 öre & 5 %\ till Bergen 
66 å 72 sk. & 5 K; till Stavanger 48 å 54 sk. & 5 % och till Thrond-
hjem 72 sk. & 5 %, allt pr segelfartyg, samt till Throudhjem pr 
ångbåt 80 sk. Norskt mynt & 5 %. För de tieste befraktade far
tygen voro redan före deras ankomst till S:t Ybes fraktaftalen slu
tade. På Brasilien hafva under året icke några befruktningar upp
gjorts i S:t Ybes. 
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4. Utdrag af Consulsrapporter. 
Bilbao. 

Från Sverige infördes år 1873 till Cousulsdistriktet med 5 Svenska 
fartyg 640,000 fot 3 tums furuplankor samt med 33 Norska fartyg 

4,038,000 fot plankor, 590,000 fot bräder och 31,970 kubikfot 
bjelkar till ett sammanlagdt värde af 5,632,500 reales de vellou. 
Till följd af Bilbaos belägring minskades förbrukningen af trävaror 
derstädes betydligt, under det att afsättningen i de ofriga Nord-
Spanska hamnarne var temligen liflig. De städse stigande prisen i 
de Förenade Eikena förorsakade naturligtvis äfven en prisstegring å 
nämnda hamnars marknader, och medelpriset under året utgjorde 1½ 
real pr löpande fot 3 tums furuplankor. Trävarufrakterna från Bott-
niska viken varierade mellan 95 och 105 francs pr Petersb. standard 
och 5 procents kaplake. Af de till Bilbao ankomna Svenska och 
Norska fartyg blefvo 7 Svenska och 65 Norska befraktade derstädes, 
till största delen för skeppiiing af jenimalm till England; och be
taltes i frakt från 16 till 20 s. pr ton. Någon export från distriktet 
till de Förenade Rikena förekom icke under året. 

Cadiz. 
Till Cadiz infördes år 1873 från Sverige med Svenska och 

Norska fartyg 65,662 plankor, 1,266 bjelkar, 22 timmer och 42 
tunnor trän, tillsammans i värde uppskattadt till 18,000 £ . De 
Förenade Eikenas och isynnerhet Norges förbindelser med Sevilla 
blifva årligen af allt större betydenhet. Till denna plats infördes 
1873 från Sverige med Svenska och Norska fartyg 84,964 plankor 
och 1,900 bjelkar. Plankor hafva under årets lopp visat en fort
gående tendens att stiga i pris och varit föremål för en liflig efter
frågan till pris af 14^ $ pr tolft. Priset å salt har under hela året 
hållit sig vid 100 reales de vellon pr läst. Det Sherryvin, som ut-
föres till Sverige och Norge, sändes till största delen indirekte öfver 
Hamburg, London och Köpenhamn. Direkte från Cadiz hafva skep
pats endast 779^ pipor, som utgöra blott en högst obetydlig del af 
den till nämnda länder införda qvantitet. 

Såsom vanligt hafva alla under år 1873 till Cadiz ankomna 
fraktsökande fartyg funnit fördelaktiga befraktningar hufvudsakligen 
för skeppning af salt till Rio de la Platå och Brasilien, och hafva 
frakterna noterats till 30 å 35 s. till Monte-Video och Buenos Ayres 
samt till 37 s. 6 d. å 42 s. 6 d. till floderna. Consulatet har i sin 
föregående årsberättelse fäst uppmärksamhet på den alltjemt stigande 
betydelse för skeppsfarten, Sevilla antager, och det antal fartyg, som 
under år 1873 blifvit i denna hamn befraktade, utvisar att Svenska 
och Norska rederierna böra hafva sin uppmärksamhet fästad på för
hållandena i nämnda hamn, för att tillgodogöra sig de gynsamma 
konjunkturer, som der erbjuda sig. Svenske och Norske ViceConsuln 
på platsen erinrar emellertid om att i Christiania skall vara utgifvet 
ett arbete ora särskilda hamnars djuplek, uti hvilket arbete anföres, 
att till Sevilla utan fara kunna gå 20 fot djupgående fartyg; hvar
emot förhållandet är att Sevilla kan af segelfartyg med säkerhet an-
löpas endast så vida de icke äro mera än 15 Spanska fot djupgående. 

Malaga. 
I anseende till de höga prisen å plankor har införseln från 

Sverige af nämnda artikel år 1873 varit mycket obetydlig och in
skränkt sig till två laddningar till Malaga och två till Almeria. Från 
Finland var ock införseln ringa. Prisen å varan uppgingo under 
våren till 13 å 13½ $, men vid större efterfrågan på hösten stego 
de till 15 å 16 $ pr tolft ombord. Skeppsfarten på distriktet med 
Svenska fartyg under året var äfven inskränkt, och torde de politiska 
förhållandenia i Spanien, hvilka framkallade flera resningar i Malaga, 
hafva inverkat störande på frakthandeln samt åstadkommit den minsk
ning i anlända fartyg, som egde rum. Hvad utförseln till Sverige 
beträffar, så skeppades dit betydliga partier olivolja. Priset å denna 
artikel utgjorde på hösten 41 Riksmark pr 50 kilogr. Vinodlingen 
var tillfredsställande och lemnade en skörd af goda viner- De på 
våren noterade pris utgjorde för söt sect af ny skörd 92 pesos, för 
ny hvit imiterad Xeres-sect 68 pesos samt för ny tjock Pedro Ximenes 
af prima sort 170 pesos pr bota, allt ombord. 
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Alicante. 
Importen till distriktet från Sverige 1873 bestod uteslutande af 

plankor och bjelkar, hvaraf infördes med 12 Svenska fartyg 1,540 
samt med 12 Norska 2,130 Petersb. standard. Plankladdningar sändas 
icke vidare till Spanska hamnarne för att söka marknad, utan måste 
dit reqvireras för detaljörernes räkning. Till följd af det förhöjda 
priset å produktionsorten och de stegrade frakterna betaltes för de 
på hösten ankomna lasterna af 3 X 9 tums 14 fots furuplankor emel
lan 12 och 13 $ pr tolft ombord. Oaktadt den vidsträckta förbruk
ning, det nordiska trävirket vinner i Spanien och de jemförelsevis 
inskränkta förråd af sådant virke, som finnas i hamnarne på östra 
kusten, kommer dock importen 1874, i anseende till det bedröfliga 
politiska tillståndet i landet, hvilket omöjliggör alla större byggnads
företag, att blifva mycket begränsad. 

Priset å salt i Torrevieja för export till utrikes orter utgör fort
farande, för det hvita tvättade 36 reales och för det ordinära otvät
tade 30 reales pr 1,000 kilogr. å vågen i saltgården. 

Handelsoperatienerna i hamnarne inom Consulsdistriktet hafva 
under året mindre än som varit att befara lidit af det anarkiska till
stånd, hvari landet befunnit sig. I detta afseende är dock att un
dantaga Carthagena, som under sex månaders tid tillspärrades för all 
sjöfart. Beskjutningen af Alicante och Valencia förorsakade deremot 
mindre skada än som kunde förväntas, och dessa städer hafva dragit 
fördel af de försvårade kommunikationerna mellan öfriga Medelhafs-
hamnarne och det inre af landet. 

Vexelkurserna i Alicante och Valencia hafva under 1873 varierat 
emellan 50 och 51½ d. sterl. pr $ för vexlar å 90 dagars dato på 
London samt 5 francs 20 centimes å 5 francs 28 centimes pr $ för 
vexlar å 8 dagars sigt på Paris. Diskonton har varierat emellan 6 
och 8 procent för år räknadt. 

Barcelona. 
Oaktadt de politiska skakningar, Spanien under år 1873 varit 

underkastadt, och det inbördes krig, hvaraf största delen af Catalo-
nien varit hemsökt, har fabriksverksamheten derstädes på det hela 
taget fortgått utan något väsendtligt afbrott. I landtdistrikten hafva 
visserligen några fabriker under en längre tid måst upphöra att ar
beta, men uti och i närheten af Barcelona har fabriksrörelseu med 
fördel fortfarande bedrifvits. Bomullsinförseln till Barcelona minska
des något under året, men deremot ökades importen af stenkol och 
hudar. 

Sjöfarten på Barcelona har ock under år 1873 på det hela taget 
bibehållit sig ungefär på samma ståndpunkt som under de två näst
föregående åren, med den skillnad endast, att främmande fartygs 
andel deri är i aftagande. Bedan 1872 visade sig att segelfartygen 
i fraktfarten på Barcelona började att utträngas af ångfartygen, och 
detta förhållande har fortfarit år 1873. En öfvervägande andel af 
stenkolsimporten har således sistnämnda år verkställts med Engelska 
fartyg. Af de främmaude fartyg, som intaga första rummet i sjö
farten på Barcelona, hafva de Italienska och de Förenade Rikenas i 
antal betydligt minskats, under det att deremot de Engelska och 
Franska ökats. Bland de år 1873 till Barcelona ankomna Svenska 
och Norska fartyg befunnos 2 Svenska och 9 Norska ångbåtar. Ut-
frakterna från distriktets hamnar undergingo under året en betydlig 
stegring. Sålunda betaltes 

Förminskningen i införseln 1873 kan endast tillskrifvas de svårig
heter, som varit förenade med att från de nordliga ländernas ham
nar befrakta fartyg till distriktet. De Spanska importörerne hafva 
så väl i Svenska som Finska hamnar behållningar af trävaror, hvilka 
det, i brist på fartyg, ej varit möjligt att bringa till Spanien, oak-
tadt ovanligt höga frakter erbjudits. I och omkring Barcelona bygges 
fortfarande mycket, så att trävaror hafva varit mycket eftersökta. 
Behållningarne utgöras endast af de senast ankomna laddningarne. 
A dnbbelplankor, hvilka till en del begagnas till byggnadsarbeten, 
är fullkomlig brist. Flere trävaruhandlare i Barcelona hafva, för att 
hålla sig någorlunda försedda, varit nödsakade att från Marseille in
föra Finska och Svenska trälaster. Prisen å plankor, som 1872 
varierade mellan 9 och 11 $ pr tolft 3 x 9 tums 14 fots, stego 
under 1873 till 14J- $, införseltull och andra omkostnader icke in
beräknade. Frakterna från Ostersjöhamnar, som 1872 i medeltal 
noterades till 105 francs och 5 % pr Petersb. standard, uppgingo i 
början af 1873 till 120 francs och 5 K samt stego sedermera till 
13S francs och 5 '/,. 

Den direkta utförseln från distriktet till Sverige 1873 inskränkte 
sig till 2 laddningar vin om 960 fat, skeppade från Tarragona, samt, 
såsom vanligt, af ett parti fjäder. Denna fjäder, bufvudsakligen af 
höns, insamlas i Barcelona och inköpes af några handlande derstädes, 
hvilka utskeppa den till hus i Sverige och Norge, med hvilka de 
stå i förbindelse. Priset å varan uppgifves till 11 å 12 $ pr Cata-
lonisk quintal. Den till Sverige år 1873 utförda qvantitet skall 
hafva utgjort omkring 300 quintaux. 

Importen til! distriktet af trävaror var år 1873 mycket mindre 
än under de föregående åren. Den utgjorde nemligen 
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4. Utdrag af Consulsrapporter. 
Gibraltar. 

Prisen å 3 tums 14 fots plankor, hvilka pris vid slutet af 1872 
noterades till 11½ å 12 ½ $, stego under år 1873 till 14½ å 16 $ 
pr tolft. Till denna prisstegring bidrogo synnerligen åtskilliga skepp-
ningar till Marockanska kusten. Hvad deremot andra Svenska pro
dukter angår, så äro de fortfarande nästan utan någon efterfrågan. 

Malta. 
Kolfrakterna voro under en del af 4r 1873, oaktadt de rätt 

fördelaktiga konjunkturerna annorstädes, temligen låga för de till 
Malta ankommande fartyg. Från CardifE betaltes i Januari 14 i å 15 
s. pr ton samt senare 16 s. och något derutöfver; men på som
maren voro dessa noteringar för det mesta nedåtgående. Sålunda 
betaltes i Juli endast 14 och i Oktober 13 s. samt i November, då 
ett stort antal fartyg i England sökte frakter till Medelhafvet för 
att sedermera i Svarta bafshamnar intaga laddningar, endast 12 s. 
I December höjde sig dock frakterna något. Den för utfrakter från 
Malta fördelaktigaste artikel är spartogräs, som från provinsen Tri-
polis och förnämligast den nya exportplatsen Homos införes till Malta 
i en mängd små fartyg, hufvudsakligen Italienska, Maltesiska, Öster
rikisk-Ungerska samt Turkiska, för att sedermera i större fartyg, 
hufvudsakligen segelfartyg, utföras till vestra Europa och till väsendt-
ligaste delen till Newcastle. Till denna plats betaltes under första 
hälften af året för segelfartyg 30 å 35 s. pr ton och senare ända 
till 45 s. För ångfartyg fordrades 50 s. och mera. 

4. Utdrag af Consulsrapporter. 
Cagliarl. 

För de till ön Sardinien ankommande Svenska fartyg erbjuder 
sig icke någon annan exportartikel än salt. Men af denna artikel 
erhålles alltid en fördelaktig retourlast för de fartyg, som i andra 
Medelhafshamnar icke fiuna några antagliga frakter. Saltverksbolagen 
å ön äro numera i tillfälle att med salt förse alla Europas mark
nader. Senaste skörden öfversteg 1 million quintaux och priset å 
varan är fortfarande 8 francs pr 1,000 kilogram. Af Svenska pro
dukter, såsom trävaror, jern, tjära, beck m. m., varder ön i mån af 
bebof och i små qvnntiteter försedd från andra Medelhafshamnar. 

Genua. 
I afseende å trävaror kan, till följd af dera på produktions

orterna gällande höga pris, i Genua icke något uträttas. Detaljprisen 
utgöra för 14 fots 3 X 9 tums handsågade furuplankor 75 och för 
vattensågade dylika plankor 80 å 85 lire pr tolft. 

Livorno. 

Till Livorno ankommo år 1873 i Svenska och Norska fartyg 
åtskilliga laddningar plankor; men om prisen är Consulatet icke i 
tillfälle att meddela någon uppgift, enär de flesta köpslut uppgöras 
direkte med exportörerne. Detaljprisen hafva under år 1873 utgjort 
för 3 x 9 tums 14 fots plankor från Neder-Calix 80 ä 84, från 
Gefle och Björneborg 86 å 90 samt från Göteborg 96 å 100 lire 
pr tolft. Vid större inköp blefvo dessa pris vanligen något redu
cerade. Af bjelkar infördes endast små partier, och detaljprisen 
kunna beräknas hafva varit 75 å 80 lire pr kubikmétre. Af tjära 
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och beck ankom direkte från Sverige icke någon laddning; hvaremot 
från Ryssland åtskilliga partier af dessa artiklar infördes. Priset å 
tjäran utgjorde under Januari—Mars 47, under April—Juni 50 samt 
under Juli—December månader 55 å 60 lire pr tunna. Archangel-
beck har under hela året hållit sig vid ett pris af 40 å 42 lire pr 
100 kilogram. 

Rom (GeneralConsulatet). 

Vid jemförelse med förhållandet 1872 visar sig, att antalet af 
de år 1873 till Italien ankomna Svenska fartyg ökats till antalet 
med 7, men minskats till lästetalet med 1,506 nyläster samt att de 
ankomna Norska fartygen minskats till antalet med 58 och till läste
talet med 11,215 commerceläster. Minskningen har egt rum i Nea
pels och Messinas Consulsdistrikt, och anledningen dertill är att söka 
i de stränga karantänsåtgärder, som der vidtagits med afseende å 
den på flera orter i Europa gängse cholerafarsoten, och hvarigenom 
särskildt Sicilien från början af Juli till medlet af December varit 
nära nog afstängdt från all kommunikation med andra orter. Vin-
och olivskörden i Italien har under året varit särdeles ogynsam; 
hvaremot en god risskörd erhållits. Silkesodlingen har, likasom under 
föregående året, visat framåtskridande. Saltproduktioneu har under 
1873 varit riklig. 

Neapel. 
Till Neapel infördes 1873 från Hudiksvall en laddning trävaror 

och från Stockholm en laddning af 4,400 centner ståugjern, 900 
centner bultjern och 28 centner stål. Till Stockholm utfördes från 
Gallipoli en laddning olivolja. Ängbåtsfarten på Neapel är alltjemt 
i tilltagande. Emellan Hamburg och de Italienska hamnarne är till-
vägabringad en regelbunden förbindelse med Tyska ångfartyg, som 
lära göra mycket goda affärer. Koltillförseln från England besörjes 
ock med ångfartyg, och då dessa ega att lossa jemväl nattetid, kan 
med dem åstadkommas en jemförelsevis snabb expedition. 

Messina. 
Införseln till distriktet år 1873 af Svenska produkter har varit 

mycket obetydlig och bestått af en last 3 x 9 tums plankor, som 
ankommit direkte från Göteborg, och 16 tons stångjern, införda på 
indirekt väg. De högt uppdrifna prisen å trä- och jernvarorna å 
produktionsorterna hämmade efterfrågan å sådane artiklar. 

4. Utdrag af Consulsrapport. 
Triest. 

Antalet af Svenska och Norska fartyg, som år 1873 besökte 
Consulsdistriktet, var särdeles inskränkt, i följd, till en stor del, af 
det skadliga inflytande på Österrikes handelsrörelse, som den i Maj 
månad uti Wien utbrutna börskris utöfvade. Från Piteå infördes en 
laddning tjära, men för öfrigt förekom under året icke någon direkt 
införsel från Sverige. Priset å tjära utgjorde pr tunna 21 floriner 
i parti och 24 floriner i detalj. Något Svenskt stål infördes ej, och 
af sådant stål eger nästan icke någon omsättning rum, enär det
samma så väl i Triest som i Levanten i det närmaste utträngts af 
det Franska stålet, i anseende till det billigare priset å detta senare. 
Oaktadt de höga stenkolsprisen, höllo åugbåtsfrakterna sig mycket 
låga under de nio första månaderna af året, och ehuru dessa frakter 
sedermera något stego, nådde de likväl icke en höjd, som stod i för
hållande till det dyra brännmaterialet. Då, synnerligas! under som
marmånaderna, en stor brist på fartyg var rådande, höllo sig mjöl
frakterna till Brasilien höga. I början af året betaltes till Pernam-
buco eller Bahia 47 s. 6 d. å 50 s. sterl. & 5 procents kaplake 
pr ton. På sommaren åter betaltes 57 s. 6 d. å 60 s. & 5 procent. 
Frakterna för stäfver utgjorde till England 6 å 8 s. och till Bor
deaux 6^ ä 10 francs pr 100 stycken samt till Cette 12 ä 24 och 
till Marseille 12 å 23 francs pr ton. 

Utdrag af Consulsrapport. 
Athén. 

De penninge- och handelskriser, hvilka under 1873 så hårdt 
pröfvat handelsverlden, hafva verkat särdeles menligt på Grekiska 
affärsrörelsen, som redan förut, till följd af öfverdrifna Tndustriela 
spekulationer, befann sig i en tryckt ställning. Skeppsfarten på Grek
land, ej mindre de Förenade Rikenas än andra länders, har ock lidit 
af dessa ofördelaktiga konjunkturer. Dessutom hafva de stränga 
karantänsåtgärder, hvilka under sommaren i rikets alla hamnar vid-
togos med anledning af cholerans utbrott på kontinenten, varit ett 
hinder för sjöfarten. De utgifter och den tidsspillan, som i hamnar, 
der dessa åtgärder ega rum, förorsakas fartyg, äro nemligen tillräck
liga skäl för dem att undvika sådana hamnar, isynnerhet då frak
terna icke äro särdeles lockande. 

Turkiet. 
Utdrag af Consulsrapporter. 

Constantinopel. 
Den direkta införseln från Sverige till Turkiet 1873 inskränkte 

sig till en jernlast från Stockholm, införd med Svenskt fartyg till 
Beyrouth oeh värd 00,000 piaster, samt en trävarulast, införd med 

Grekland. 
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sällsynta och af underordnad beskaffenhet. Men för Smyrnas handel 
äro under vissa tider af året segelfartyg af medelstorlek och af för
sta klassen erforderliga och mycket eftersökta. Svenska och Norska 
fartyg, hvilka ega ett bestämdt företräde framför andra fartyg, skulle 
alltså med en drägtighet af 65 å 100 läster motsvara behofvet samt 
under de sista månaderna af året blifva använda för då pågående 
betydliga skeppningar af torra frukter till Havre och nordliga Europa, 
af vegetabiliska färgämnen till särskilda hamnar i Stor-Britannien, 
äfvensom för intagandet af några laddningar kreatursben, och kunde 
alltid i vissa Engelska hamnar finna retourfrakter för stenkolslaster 
till Levanten. 

3. Utdrag af Consulsrapport. 
Alexandria. 

Hvilket stort fält för sjöfarten Alexandrias hamn erbjuder, fram
går deraf, att antalet af de dit år 1873 ankomna, olika nationer 
tillhörande fartyg utgjorde 2,912 med en sammanlagd drägtighet af 
omkring 1,307,890 tons. Då af detta lästetal belöpte sig 333,190 
tons på segelfartyg och 974,700 tons på ångfartyg, synes huru be
tydligt ångfartygsrörelsen på Alexandria öfverstiger trafiken på samma 
plats med segelfartyg. Transporten af Egyptens vigtigaste export
artiklar, såsom bomull, bomullsfrö och spanmål, verkställes ock nu
mera hufvudsakligen med ångfartyg. En stor del af dessa fartyg 
medför från England till Alexandria stenkol, hvilken artikel är, bland 
importvarorna till Egypten, den som erfordrar det största skeppa
rummet. 

För de Svenska och Norska rederier, som vilja använda sina 
ångfartyg i fraktfarten på Alexandria, är det framför allt af vigt 
att begagna den tid af året, då frakterna derstädes i allmänhet äro 
högst samt efterfrågan å ångfartyg betydligast. Denna tidpunkt in
träffar från slutet af Oktober till slutet af Februari, och äro af denna 
period November och December månader de vigtigaste, i det att då 
bomull och bomullsfrö utföras. Efterfrågan å fartyg i Alexandria 
är alltså lifligast den tid af året, då ångbåtsfarten på Nordsjön och 
Östersjön samt Hvita och Svarta hafven, eller de farvatten på hvilka 
de Förenade Rikenas ångfartyg för närvarande hufvudsakligen syssel-

Norskt fartyg till Smyrna och uppskattad till ett värde af 15,000 
francs. Indirekt öfver Hull och London infördes till Constantinopel 
omkring 1,000 tons Svenskt jem. Denna vara, som begagnas till 
förfärdigande af hästskor, åtnjuter företräde framför alla importerade 
jernsorter. Prisen å jern hafva under året utgjort: 

De i Constantinopel före slutet af Mars noterade fraktpris voro 
nära nog endast nominela, enär då ännu icke några fraktsökande 
fartyg inträffat och afskeppningarne derifrån i transitohandeln till 
största delen verkställts med de i regelbunden fart använda ångbå
tarne för en frakt af 3 sh. 6 d. å 3 sh. 9 d. pr quarter. Först i 
April började fraktsökande fartyg ankomma. Fraktmarknaden blef 
då lifligare och certepartier slutades till följande medelpris: 

Till följd af en i Maj från Galatz pr telegraf ankommen un
derrättelse att spanmålstransporten från det inre af landet blifvit 
förhindrad genom starkt regnfall och obrukliga vägar föllo frakt
prisen, isynnerhet för segelfartyg, enär det beräknades, att den våta 
säden skulle kräfva en skyndsam försändning medelst hastigare 
transportmedel till afsättningsorten. Med Juni började frakterna stiga 
och voro, såsom vanligt, högst i September. Under sistnämnda må
nad noterades de till följande belopp: 

Galatz. 
De Förenade Rikenas handelsförbindelser med Consulsdistriktet 

hafva under 1873 varit af än mindre omfattning än under de före
gående åren. Af de fyra Norska fartyg, som besökte Soulina, afgick 
endast ett derifrån för Norsk räkning till Norge. Galatz och Braila 
hafva skiftesvis besökts af två Svenska ångbåtar, befraktade för hela 
året af ett handelshus i Marseille. För de Förenade Rikenas rede
rier kan icke nog framhållas vigten deraf att, så vida de finna med 
sin fördel förenligt att till dessa farvatten sända sina fartyg, dervid 
företrädesvis använda ångfartyg. Sedan några år har nemligen han
deln här i landet tagit en förändrad riktning. Köpmannen önskar 
med skäl att få sina operationer hastigt utförda och kan för detta 
ändamål icke betjenas med segelfartyg. Dessa sednare tagas derföre 
ock i anspråk endast för skeppningar till Adriatiska hafvet, Italien 
och Frankrike; hvilka förrättningar äro af väsendtligt mindre vigt 
än de, som ega rum på Stor-Britannien och nordliga kontinenten. 

Smyrna. 
Consulatet anser sig böra fästa uppmärksamhet på några om

ständigheter, som i Smyrna äro gyusamma för befraktandet af de 
Förenade Rikenas fartyg. I samma mån nemligen som ångfartyg, 
i stället för segelfartyg, komma till användning, blifva de senare 
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sättas, till en del eller helt och hållet upphör, och under hvilken 
årstid det alltså måste vara angeläget att för dessa fartyg finna en 
fördelaktig användning på andra farvatten. Under loppet af No
vember och December månader 1873 afgingo sålunda från Alexan-
dria till England och förnämligast till Liverpool, London, Hull och 
Glasgow 60 Engelska ångbåtar med omkring 68,000 tons last af 
förnämligast bomull och bomullsfrö. Under den öfriga delen af året 
föregår jemväl regelbunden utskeppning från Alexandria med ång
fartyg; men denna trafik besörjes hufvudsakligen af de ångfartyg, 
som under hela året underhålla regelbunden förbindelse mellan England 
och Alexandria. I sistnämnde trafik anses ångfartyg af 1,200 och 
1,500 registertons vara de mest fördelaktiga. 

Följande frakter noterades i Alexandria 1 8 7 3 : 
För segelfartyg till England, Cork eller Falmouth för ordres pr 

ton bomullsfrö å 2,240 Eng. skalp.: 
Januari 19 å 20 s. 
Februari och Mars 17 å 19 s. 
April till och med September 16 s. å 17 s. 6 d. 
Oktober 25 å 26 s. 
November 21 s. 6 d. å 23 s. 
December 21 s. 6 d. å 23 s. 

För segelfartyg till England pr quarter hvete å 480 skalp.: 
Januari och Februari 3 s. 8 d. å 3 s. 9 d. 
Mars 3 s. 6 d. 
April 4 s. 3 d. 
Maj . .. 3 s. 10 d. 
Under Juni och Juli förekom icke någon skeppning med segelfartyg. 
Augusti och September 4 s. 6 d. å 5 s. 6 d. 
Oktober 5 s. 6 d. 
Under November och December skeppades icke heller någon spanmål 

med segelfartyg. 

För ångfartyg till Liverpool pr quarter å 480 skalp.: 
Januari till och med Maj 2 s. 6 d. å 3 s. 6 d. 
Juni. 4 s. å 4 s. 6 d. 
Juli 3 s. ä 3 s. 9 d. 
Augusti 4 å 5 s. 
September 5 s. 
Oktober ■ 3 s. 
November 3 s. 6 d. 
December 3 s. 

För ångfartyg till Liverpool pr ton bomullsfrö å 2,240 skalp.: 
Januari till och med September 22 å 18 s. 
Oktober u » > December 24 å 30 s. 

För ångfartyg till Liverpool pr ton bomull å 40 kub.fot: 
Januari och Februari 20 å 22 s. 
Mars till och med Augusti 22 s. fi d. 
September 25 s. 
Oktober 35 å 40 s. 
November och December 30 s. 

Införseln till Egypton af trävaror från de nordliga länderna 
tilltager hvarje år, och förbrukningen af sådana varor år 1873 skulle 
hafva blifvit större än den nu var, derest icke i slutet af år 1872 
inträdt en financiel kris, i följd hvaraf alla större byggnadsföretag, 
så väl allmänna som enskilda, inställdes. Införseln af Svenska trä
varor uppgick år 1873 till 2,077 Petersb. standard, hvaraf infördes 
med Svenska och Norska fartyg 1,667 standard samt med 2 Tyska 
och 1 Franskt fartyg 410 standard. Dessutom infördes på som
maren från Marseille regelbundet icke obetydliga qvantiteter nordiska 
trävaror, enär lagren i Alexandria under Juni och Juli månader voro 
mycket reducerade. De mest gångbara dimensioner af Svenska trä
varor äro 4 x 9 , 3 x 9 , 2 x 9 , 1 ^ / 9 samt 1^X6^ tums hyflade och 
späntade bräder. De fleste under året ankomna laster innehöllo i 

nedannämnda proportioner följande dimensioner, nemligen 1 0 ' £ 4 x 9 , 
45 % 3 x 9 , 15 % 2 x 9 , 25 % 1 ^ x 9 och 5 % 1 ^ x 9 tums. Detalj
prisen å 3 x 9 tums plankor från upplagen varierade mellan 70 och 
90 para pr löpande Engelsk fot, och engros-prisen varierade emellan 
65 och 85 paras. Omkostnaderna vid försäljning en gros af en last 
trävaror kunna beräknas till omkring 12 %, deri inberäknad tullen 
å 8 %. Skeppningarne från Sverige af trälast till Egypten verkställas 
nästan uteslutande från Bottniska viken; och, i brist på tillförsel af 
nordiska trävaror under våvmänaderna samt de första månaderna af 
sommaren, äro lagren uttömda när de första laddningarne omkring 
Augusti månad ankomma. GeneralConsnktet anser sig härvid böra 
fäfta Svenske jernexportörers uppmärksamhet dera, att det utan tvifvel 
skulle löna sig att låta det Svenska jern, som nu afsändes via Eng
land till Constantinopel, Srnyrna och Beyrouth, skeppas såsom barlast 
med trälastfartyg, bestämda till Alexandria, hvarifran försändningen 
till Beyrouth, Srnyrna och Constantinopel kan med stor lätthet verk
ställas. 

De öfriga länder, från hvilka trävaror till Egypten införas, äro 
Österrike, Italien samt Turkiet; och infördes år 1873 från 

Österrike (Triest) för ett värde af omkring 125,000 £ . 
Italien (Venedig) » » » » 35,000 » 
Turkiet » » » » » 85,000 » 
Det är isynnerhet med Österrikiska och Italienska trävaror, som 

de Svenska och Norska hafva att tärla. Trävarorna frän Triest bestå 
hufvudsakligen af granbräder af ½ till 2 tums tjocklek, 7 å 16 tums 
bredd och 13 fots längd. För bräder af ½ tums tjocklek, 7 å 16 
tums bredd och 13 fots längd betalas för närvarande ända till 430 
piaster pr 1,000 tums bredd. För bräder af 1 tums tjocklek, 7 å 
16 tums bredd och 13 fots längd betalas till 690 piaster pr 1.000 
tums bredd. 

Införseln af jern sker nästan uteslutande från England och be
står hufvudsakligen af Staffordshire stångjern samt uppgår ungefär 
till ett värde af 4 millioner francs årligen. Priset å Engelskt stång
jern utgör för närvarande omkring 14 £ pr ton. 

Af jernband till bomullsbalar införas årligen från England om-
kring 3.500 tons. Priset derstädes å denna artikel noteras nu till 
ungefär 14 £ pr ton. Då det Svenska jernet är det Engelska öf-
verlägset i qvalitet och styrka, synes det vara anledning antaga, att 
band af Svenskt jern skulle kunna göras tunnare än de Engelska 
jernbanden, och sålunda de förra till lika antal som de senare kunna 
säljas till samma pris som eller billigare än de Engelska. Lyckas det 
att gifva de Svenska jernbanden mindre dimensioner, utan att de 
derigenom blifva mindre starka än de Engelska, komme detta resultat 
säkerligen att blifva af stor betydelse för den Svenska jernindustrien, 
enär efterfrågan å jernband för bomullsbalar är högst ansenlig, sär
skildt i Ost-Indien, hvarest mycket afseende fästes å jernbandens 
styrka. Vid den långa transporten af bomull från Ost-Indien till 
England lägges nemligen mycken vigt på denna egenskap, med hän
syn dertill, att balarne pressas så starkt som möjligt för att spara 
i frakt, hvilken för bomull betalas icke pr vigt, utan pr kubikinne
håll. De i Alexandria pressade balar ega ett omfång af 22 a 23 
Engelska kubikfot och väga från 275 till 290 kilogram. Till en hal 
åtgå omkring 11 jernband, som väga 20 å 22 Engelska skålpund. 

Svenska tändstickor förekommo visserligen å Alexandrias mark
nad, men i ringa qvantitet. För att få artikeln omsatt derstädes, 
är det nödigt att fabrikanterne till en början göra någon uppoffring. 
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Utdrag af Consulsrapport. 
Tunis. 

Något Svenskt fartyg har icke under 1873 besökt Consuls-
distriktet; hvaremot dit under året ankommit 6 Norska fartyg, nem-
ligen 2 i barlast och 4 med last af 36,833 stycken plankor till 
ett värde af 73,460 francs. 

Utdrag af Consulsrapport. 
Alger. 

Svenska trävaror stego år 1873 till pris, som aldrig förr upp
nåtts, och för 3 x 9 tums plankor, hvilka i början af samma år 
betaltes med 26 centimes pr löpande fot, fordra nn de. Svenske ex-
portörerne 34 centimes. Under en för Svenska trävaruexporten så 
gynsam tidpunkt, då snarare tillgång å vara att exportera än mark
nad för dess afyttrande saknas, torde det föga interessera de Svenske 
exportörerne att Algeriets behof af trälast fortfarande erbjuda samma 
tillfällen till afsättning, som under föregående åren, och snarare 
ökas än minskas, synnerligast om kolonisationen kommer att göra 
de framsteg, som med all anledning kunna förutsättas. Väl hafvn 
de höga träprisen något stäfjat företagsamheten, och tillämnade 
byggnadsföretag hafva till lägligare tider och i förhoppning om 
billigare pris uppskjutits, äfvensom man börjat se sig om efter annan 
än Svensk last, såsom från Jurabergen. Corsika, Triest m. m., men 

alltid ingå fortfarande ordres till Sverige, om ock ej så många, som 
under vanliga förhållanden skulle hafva expedierats. Derest ock 
möjligen nuvarande utmärkta konjunkturer skulle upphöra och prisen 
falla på de platser, hvilkas stora behof nu uppehålla dem, så er
bjuder dock alltid Algeriet en årlig afsättning af mellan 6,000 och 
7,000 standard och stundom mera. Ehuru 3 X 9 tums plankor äro 
den mest efterfrågade artikeln, och afsättningen af bjelkar nedgått 
till en tredjedel eller en fjerdedel af hvad den förr utgjorde, finna 
dock gröfre bjelkar om 30 Engelska kubikfot pr medium afsättning. 
Äfven sågad vara af andra dimensioner än 3 X 9 tum kan i Algeriet 
afsättas om den ej till för stor del ingår i sammansättningen af en 
skeppslast. Näst 3 x 9 tums plankor äro 2 | x 7 tums battens samt 
1 X 9 tums bräder de mest begärliga dimensioner. Trähandlarne i 
Alger sälja de Svenska plankorna i detalj till 1 franc 60 centimes 
pr löpande métre; och i förhållande till de höga inköpsprisen, hvar-
till äro att lägga, utom frakt och assurans, alla öfriga omkostnader 
för lossning, magasinering m. m., är detta pris särdeles lågt. 

Svenskt jern har ej mera i Alger den afsättning, som förr, till 
hvilket förhållande orsaken får sökas dels i den konkurrens detta 
jern har att bestå med det Franska, som fått en större användning, 
dels deruti att några större jernhandelshus numera icke, såsom till-
förene, förefinnas och att jernhandeln besörjes endast af smärre köp
män, hvilka icke kunna införskrifva stora partier, utan från Marseille 
i små poster reqvirera det Svenska jern, de behöfva. 

Fraktfarten från Algeriet, särdeles Oran, har på senare tid 
erhållit en betydlig utsträckning, så att af de 48 Svenska och Norska 
fartyg, som 1873 besökt Algeriet, 6 Svenska och 18 Norska blifvit 
befraktade för ett sammanlagdt belopp af 319,965 francs. Denna 
fraktförtjenst är sannolikt den största, de Förenade Rikenas fartyg 
hemtat från Algeriet sedan Krimska kriget, och synes komma att 
för framtiden än mera ökas. Jernmalm, alfa och spanrnål äro de 
hufvudsakligaste exportartiklame. En jernväg från det inre af landet 
för befrämjande af en större afverkning och utförsel af alfa, till 
hvilket byggnadsföretag Generalguvernören nyligen beviljat ett bolag 
tillåtelse, dera sanction af Franska Regeringen bör erhållas, kommer 
att i högst betydlig mån öka utskeppningen af denna artikel. 
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4. Utdrag af Consulsrapport. 
Capstaden. 

Införseln till kolonien af trävaror eller den förnämsta import
artikeln från Sverige har från en qvantitet af 513,837 kubikfot år 
1872 ökats år 1873 till 546,325 kubikfot, hvaraf tmgefär en fjerde-
del importerats direkt från Sverige i Svenska fartyg och en fjerdedel 
likaledes direkt från Sverige men i främmande fartyg. Den åter
stående hälften har ock till stor del utgjorts af Svenska trävaror, 
importerade från England, och det öfriga bestått af Amerikanskt 
trävirke. Priset å plankor, hvilket redan i början af året stod ganska 
högt eller 6 å 7 d. pr löpande fot, ökades än mera och uppgick 
snart till 8 å 8 | d. pr löpande fot 3 x 9 tums plankor eller den i 
kolonien företrädesvis eftersökta dimension. Det sistnämnda priset 
bibehöll sig under senare hälften af året, och all möjlig utsigt är 
för handen att det åtminstone för den närmaste framtiden kommer 
att hålla sig fast samt till och med möjligen äfven något stiga. 
Efterfrågan å Svenska trävaror var under hela året särdeles liflig, 
och, oaktadt en för de senare åren ovanligt stor import af artikeln 
egde rum, blefvo de ankomna lasterna genast omsatta och förbru
kade. Förnämsta orsaken dertill är att finna i de storartade jern-
vägsbyggnader, som numera med all ifver bedrifvas i kolonien, och 
då många år komma att åtgå innan dessa byggnader blifva full
ändade, har den Svenska trävaruexporten till kolonien en särdeles 
gynsam framtid för sig. 

Importen till kolonien af stångjern och bultjern bar under året, 
i jemförelse med förhållandet år 1872, nästan fördubblats till följd 
jemväl af ofvannämnda jernvägsbyggnader, men berörde artiklar in
föras nästan uteslutande från England, äfven den ringa del Svenskt 
jern, som i kolonien förbrukas. 

Priset å tjära steg under år 1873 från 2 £ till 2 £ 5 sh. pr 
tunna, och infördes af denna vara direkte från Sverige 300 tunnor. 

Öfriga importartiklar från Sverige hafva utgjorts af icke obe
tydliga qvantiteter åkerbruksredskap, köksspisar och tändstickor samt 
en mindre del spadar, porslin m. m. 

4. Utdrag af Consulsrapporter. 
Bombay. 

Under år 1872 har icke något Svenskt fartyg besökt Bombay's 
hamn. Fraktfarten emellan samma hamn och Europa besörjes nu
mera hufvudsakligen med ångfartyg, och nästan all införsel från 
England verkställes med sådana fartyg. De seglande fartyg, som an
komma, medföra endast stenkol, efter lossning hvaraf de flesta far
tygen i barlast afgå till de risexporterande hamnarne. Under sådane 
omständigheter förefinnes icke mycken utsigt till direkta handels
förbindelser med de Förenade Rikena. De artiklar, som äro af någon 
vigt för Bombay's marknad, kunna nemligen icke sändas till så stor 
qvantitet, att ett ångfartyg deraf kan intaga full last, och derföre 
blifver det alltid fördelaktigare att skeppa dem öfver England. Im
porten, via England, af Svenskt stångjern utgjorde under det offi-
ciela året från 1 April 1873 till och med 31 Mars 1874 endast 
1,796 tons. Denna import, ehuru något större än införseln af dylikt 
jern 1872—1873 , visar emellertid, vid jemförelse med förhållandet 
under föregående år, en betydligt minskad skeppning, hvartill orsakeu 
måste sökas i de höga prisen å varan och en till följd deraf min
skad förbrukning af densamma. För närvarande är tillgången å 
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Svenskt stångjern ganska knapp, och priset utgör 70 rupees pr 
candy, motsvarande ungefär 21 £ sterling pr ton. Förbrukningen 
af Svenska tändstickor är i tilltagande, och importen i allmänhet af 
sa väl tänd- som säkerhetsstickor har varit ganska betydlig; men 
då alla sådane artiklar af Svensk tillverkning sändas via England, 
kan någon uppgift särskildt å den qvantitet Svenska tändstickor, 
som införts till Bombay, icke meddelas. 

Calcutta. 
Under år 1873 har icke något Svenskt eller Norskt fartyg be

sökt denna hamn. Oaktadt de höga prisen å jern och kol, ökade 
hyror samt andra svårigheter, är antalet af de under främmande 
flagg till hamnen ankommande ångfartyg alltjemt stigande. Frak
terna hafva under året varit goda och lönande för fartygsrederierna. 

Akyab. 
Akyabs exporthandel har, såsom kändt är, nästan uteslutande 

till föremål ris, för hvars odling landets jord och klimat synnerligen 
egna sig. Exporten af denna artikel år 1873 uppgick till 134,884 
tons, deraf 123,452 tons skeppades till Europa och återstoden till 
Ost-Indiska hamnar. En exporttull af 3 annas pr maund, motsva
rande ungefär 10 sh. 2 d. sterl. pr ton, uppbäres fortfarande på 
ris, som utföres till alla andra hamnar än Ost-Indiska. Nästan icke 
någon direkt import från Europa till provinsen eger rum. Bomulls
tyger, bomullsgarn, s. k. "silk longies" eller ett slags beklädnad kring 
länderna, som alla Birmaner begagna, äfvensom silkeshalsdukar, hvilka 
artiklar äro hufvudsakligaste föremålen för införseln, blifva ensamt 
af inhemske köpmän importerade från Calcutta och Rangoon. En 
betydlig qvantitet spritdrycker, till största delen Holländska, samt öl 
af Europeisk tillverkning förbrukas i landet, i hvilket afseende in-
vånarne icke mycket noggrant följa sin religions föreskrifter, som 
förbjuda bruket af alla jästa drycker. Ingen inhemsk manufaktur
industri af någon betydenhet finnes. Den Arracanesiska infödda be
folkningen kan sällan förmås att utföra något handarbete, hvilket 
derföre, likasom alla husliga sysslor, verkställes af inflyttade Bengaliske 
"coolies" från de närgränsande och tätt befolkade distrikten af Chitta-
gong. I denna omständighet ligger grunden dertill att, oaktadt jor
dens rika alstringsförmåga och den betydliga exporten af jordprodukter, 
den stora mängden af infödingame äro fattige, att landet är i saknad 
af vägar samt att icke några åtgärder till åkerbrukets förbättrande 
vidtagas. Priset å ris utgjorde från Januari till April 1873, 4 s. 
4J d. a 4 s. 6 d. pr cwt fritt ombord, men steg sedan till 5 s. 3 d. 
Frakterna för seglande fartyg noterades till 70 s. å 77 s. 6 d. pr 
ton död vigt ända till April månad, då de höga prisen å ris och en 
större tillgång å fartyg hade till följd, att frakterna föllo till 55 s. 
Sedermera stego de dock till 62 s. 6 d. Frakterna för ångbåtar via 
Suezkanalen utgjorde 90 a 95 B. pr ton död vigt. 

Rangoon. 
Ris, som är den förnämBta exportartikeln från alla hamnarne i den 

Britiska provinsen Birma och på hvilken artikel provinsens välstånd 
hufvudsakligen beror, har under år 1873, likasom under 1872. varit 
föremål för en betydande omsättning. Emot slutet af sistnämnda är 
rådde å de Europeiska marknaderna en liflig efterfrågan å artikeln 
och denna omständighet uppmuntrade importörerne att inlåta sig på 
mera omfattande affärer. Ehuru exporten på det hela 1873 icke 
fullt uppgår till samma qvantitet, som under 1872, hvilket förhål
lande uteslutande har sin grund i skeppningens upphörande under 
regntiden, då den Europeiska marknaden befanns i en särdeles tryckt 
ställning, visar sig emellertid för de fem första månaderna af året 
en betydligt större export än som under motsvarande tid det näst
föregående året egde rum. Priset å Notsaing paddy, hvilken är mest 
eftersökt å den Europeiska marknaden, utgjorde vid slutet af April 

ungefär 5 s. 3 d. å 5 s. 6 d. för varan fri ombord. Som lagren 
redan vid den tiden voro mycket inskränkta, stego prisen efter hand 
till 5 s. 9 d., som noterades i Juni, då, till följd af den tryckta 
marknaden i Europa, exporten betydligt aftog. 

Fraktmarknaden var 1873 underkastad många förändringar. De 
vid början af skeppningstiden gällande höga prisen å ris och den då 
i Rangoon förefintliga stora tillgång å fartyg gjorde exportörerne 
mindre benägne att sluta några nya befraktningar, helst icke mycket 
förtroende kunde sättas till den Europeiska marknadens hållbarhet, 
och under Februari och Mars samt första hälften af April noterades 
frakterna till 70 s. ä 72 s. 6 d. pr ton. Vid denna tid inträffade 
i Akyab, hvarest alla exportörer öfverenskommit att betala endast till 
ett visst lågt pris bestämda frakter, ett fullkomligt afbrott i ris-
marknaden. All tillförsel upphörde och prisen stego inom loppet af 
fjorton dagar med ungefär 50 procent. Till följd häraf nedtrycktes 
ock frakterna betydligt, och på den korta tiden af en vecka föllo de 
till ungefär 15 s. pr ton, till hvilket pris fartyg äfven med svårighet 
kunde blifva befraktade. Detta förhållande inverkade ock på Ran
goons marknad, och många fartyg afgingo dit från Akyab; men som 
förråden voro mycket inskränkta och prisen stego, nödgades följakt
ligen exportörerne nedsätta fraktanbuden. Det lägsta fraktslutet ut
gjorde 2 £ 17 s. 6 d. pr ton, men som nedtryckningen af frakterna 
icke sträckte sig utom de risexporterande hamnarne, inträdde åter en 
förhöjning, och under Maj, Juni samt Juli betaltes omkring 3 £ 5 s. 
å 3 £ 7 s. 6 d. Efter en förbättring i den Europeiska marknaden, 
till följd af utsigterna om en mindre god risskörd, inträdde mot Sep
tember en större efterfrågan å fartyg och sedan dess betaltes 3 £ 
15 s. I kustfarten mellan Ragnoon samt Penang och Singapore 
hafva segelfartygen blifvit nästan utträngda af ångfartyg. 

Singapore. 
Frakterna från London för segelfartyg noterades i början af 

1873 till 3 £ 5 s. pr ton, nedgingo i Februari till 2 £ 15 s., död 
vigt. I Mars, April och Maj höllo de sig vid 3 £ , stego vid slutet 
af sistnämnda månad till 5 £ 3 s. 10 d., men föllo sedermera till 
2 £ 15 s. och i Augusti till 2 £ 10 s. I September betaltes 3 
£ samt i Oktober och intill slutet af året 2 £ 15 s. Frakterna 
under året kunna således antagas hafva i medeltal utgjort öfver 3 £ 
pr ton och följaktligen uppgått till högre belopp än under 1872. An
talet af ångfartyg, använda i trafiken mellan Europa och China genom 
Suezkanalen, har ytterligare ökats. Dock äro segelfartyg för närvarande j 
mera än någonsin eftersökta, icke allenast för att intaga last i Singa
pore, utan ock för att sändas till de risexporterande hamnarne samt 
för att användas i kustfart. Frakterna från nyssberörda hamnar 
till Europa utgjorde omkring 3 £ 15 s. 

A Svenskt stål och jern har på senare tiden varit stor efter
frågan. För jern kunde erhållas 5½ $, och stål noterades vid slutet 
af året 5 1/4 $ pr bunke. 

Kursen på London var vid sistnämnda tid mycket låg och no
terades i allmänhet till 4 s. 3½ d. pr $ för sex månaders vexlar. 

Hongkong. 
I början af år 1873 var, såsom vanligt vid den årstiden, stor 

efterfrågan å fartyg för fraktfarten mellan Hongkong och Whampoa 
å ena sidan samt Hongkong, Tientsin, Newchang och Chefoo å 
andra sidan. Under det att de Chinesiska nyårsfestligheterna i slutet 
af Januari och början af Februari pågingo, inträffade dock i frakt-
marknaden någon stillhet, som åter efterträddes af en lifligare tid-
rymd med hänsyn till både kustfarten och hemfrakter, men isynner-
het i afseende ä risfrakter från Hongkong och Saigon till Java, i 
följd af den ogynsamma skörden uti de Holländska besittningarna i 
Ost-Indien. I början af April blef efterfrågan å fartyg mindre, 
hvilket förhållande fortfor till medlet af Maj. vid hvilken" tid åtskil-
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liga fartyg befraktades för resa från Foochow till Australien, för 
hvilket ändamål mindre starkt byggda fartyg isynnerhet egna sig. 
Lönande frakter till Europa så väl från China som från Manila kunde 
utan svårighet erhållas intill slutet af Augusti, då en alltför stor till
gång å fartyg förorsakade en nedsättning af frakterna. Under Sep
tember och Oktober var fraktmarknaden i en mycket ofördelaktig 
ställning; men efterfrågan å fartyg för hemfrakter blef åter liflig i 
November, och denna omständighet, i förening med underrättelsen 
om en hotande brist på ris i Bengalen, hade till följd, att vid slutet 
af året inträdde en mindre ofördelaktig ställning för fartyg, än de 
ogynsamma handelsförhållandena i allmänhet gåfvo anledning att 
vänta. 

Batavia. 
Under år 1873 och allt sedan Februari 1872, då med ett Svenskt 

fartyg från Sverige till Batavia infördes en laddning jern och stål, 
har ieke någon direkt införsel till kolonien från de Förenade Rikena 
egt rum. Anledningen till detta förhållande torde vara att söka i 
den på Europas förnämsta marknader rådande lifliga efterfrågan samt 
de der gällande höga pris å jern och stål, hvarigenom exportörerne 
äro i tillfälle att afsätta sina förråd på närmare platser och för kolo
niens importörer icke blifver möjligt att med någon utsigt till en 
lönande affär reqvirera en hel last. Bruket att taga jern och stål 
såsom barlast till trävaruladdningar, bestämda till Caplandet eller de 
Australiska kolonierna, har äfven på senare tiden upphört, efter det 
skeppningen, synnerligen på de sistnämnda kolonierna, vunnit till
räcklig utveckling för att åt fartygen erbjuda lönande befraktningar 
från samma kolonier, och således ifrågavarande fartyg icke vidare 
behöfva gå i barlast till Java för att der finna retourfrakter, på sätt 
förut till en stor del var fallet. Priset på Svenskt stångjern, hvilket 
mot slutet af 1872 gått upp till 16 floriner pr pecul af 135 En
gelska skålpund, steg under början af 1873 ytterligare, så att i Maj 
betaltes 16J floriner, och i slutet af året gällde artikeln 17^ floriner 
pr pecul, till hvilket sistnämnda pris flera hundra tons omsattes. 

Ehuru skeppningen med ångfartyg årligen tilltager, är dock i 
kolonien en ständig efterfrågan å segelfartyg, isynnerhet för lastning 
af socker, hvilken vara ej kan bära de för ångfartyg fordrade jem-
förelsevis högre frakterna. I början af 1873 utgjorde frakterna för 
segelfartyg till Europa 75 floriner pr läst eller ungefär 3 £ 12 s. 
6 d. pr ton. I Februari och Mars nedgingo de till 3 £ ; men då 
derefter en stor efterfrågan å fartyg i de risexporterande hamnarne 
uppstod, hvarigenom en minskning i tillgången å fartyg i Java när
gränsande farvatten inträdde, böljade frakterna åter kojas och fort
fora att efterhand, stiga ända till Juni, då de för ett par dagar upp-
gingo ända till 4 £ 2 s. 6 d. pr ton. Vid den tiden anlände 
emellertid ett större antal fartyg, och frakterna föllo till 3 £ 17 s. 
6 d. och 3 £ 15 s. samt förblefvo vid dessa belopp under Jul i— 
Oktober; hvarefter åter tillgången å fartyg icke motsvarade efter
frågan, så att för någon tid en stegring egde rum, och två fartyg 
blefvo i början af November befraktade för 4 £ 5 s. Sedermera 
inträffade alltjemt fartyg, och vid slutet af December noterades frak
terna icke högre än 3 £ 7 s. 6 d. 

3. Utdrag af Consulsrapport. 
Quebec. 

Trävarufrakterna lmfva under hela skeppningstiden varit för rede
rierna särdeles fördelaktiga. I Maj månad, straxt efter sjöfartens 
öppnande, noterades frakterna till Liverpool 40 s. pr load timmer 
och 95 ä 100 s. pr Petersb. standard plankor. Under Juni förekom 
en förhöjning af 2 s. 6 d. å 5 s. pr standard med en stigande ten
dens, och i slutet af Juli betaltes 45 å 46 s. pr load bjelkar och 
115 s. pr Petersb. standard plankor. Under Augusti var efterfrågan 
å fartyg mindre liflig, men det oaktadt voro frakterna i stigande, och 
åtskilliga befraktningar afslötos för plankor till London och Glasgow 
å 117 s. 6 d. pr standard och för bjelkar till Liverpool a 43 s. pr 
load. I början af September noterades 130 s. pr standard för plankor 
och 46 å 48 s. pr load timmer till London. Frakterna började der-
efter åter falla, intilldess de omkring medlet af Oktober noterades 
112 s. 6 d. å 115 s. pr standard. Straxt derefter inträdde en reak
tion och på senhösten, vid sjöfartens upphörande, stodo frakterna till 
125 s. pr standard plankor och 50 s. pr load bjelkar till London. 
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4. Utdrag af Consulsrapporter. 
Washington. 

Sammanlagda värdet af införseln till de Förenta Staterna har, 
enligt officiela uppgifter, under nedaunäinnda år utgjort: 

1871. 1872. 1873. 
541,000,000 640,000,000 664,000,000 dollars. 

Dcraf äro beräknade för Sverige och Norge: 

1871. 1872. 1873. 
1,839,000. 1,770,000. 2,598,000. 

och är det för sistnämnda är angifua belopp obetydligt högre än 
värdet af det samma år från Sverige införda jern. 

Till upplysning om förhållandet mellan införseln af jern från 
Sverige och de andra länder, från hvilka sådan vara sändes till För
enta Staterna, meddelas följande, likaledes från officiela källor hem-
tade öfveisigt af värdet ut af. det till berörda Stater införda jern: 

1871. 1872. 1873. 
43,000,000 56,000,000 59,000,000 dollars. 

Deraf infördes: 

till Philadelphia infördes under samma år från Sverige några ladd
ningar jern. Priset å Svenskt jern har under 1873 i Boston varierat 
mellan 135 och 125 gulddollars pr ton och synes hafva vid årets 
slut, då importörerne både på lager omkring 11,000 tons, haft en 
fallande tendens. De å Svenskt jern under senare åren gällande 
höga pris hade nödgat fabrikerna i Ny England att, så vidt möjligt 
varit, använda billigare och isynnerhet Amerikanskt jern, och detta 
förhållande anses komma att under år 1874 i ännu högre grad in
träffa, derest ej prisen å Svenskt jern betydligt nedsättas. Af det 
till Boston år 1873 införda Svenska jern ankomnio: 

Sammanlagda värdet af de Förenta Staternas utförsel utgjorde: 
1871. 1872. 1873. 

562,000,000 549,000,000 649,000,000 dollars. 

Värdet af utförseln till Sverige och Norge under samma år har 
beräknats till: 

1871. 1872. 1873. 
1,318,000. 742,000. 2,542,000. 

Fläsk och petroleum utgjorde fortfarande de vigtigaste export-
artiklarne till Sverige, och den af dessa artiklar år 1873 från New-
York direkte till Sverige afsända qvantitet uppgick till ett värde af 
480,000 gulddollars. Af bomull utfördes direkte till Sverige i Svenska 
fartyg från Savannah 2 laddningar och från New-Orleans 1 laddning. 

Under loppet af September månad 1873 inträffade i New-York 
en större penningekris, som började med flera betydande bankirshus' 
oväntade fall. Krisen utbredde sig snart till alla stater i Unionen; 
ett stort antal banker inställde sina betalningar, och i handeln upp
hörde för någon tid all omsättning. Ehuru den närmaste följden af 
denna kris är öfverstånden, utöfvar dock det allmänt utbredda miss
troendet ännu i någon mån ett förlamande inflytande på all handels-
och fabriksrörelse. 

New-York. 

Antalet af de till New-York ankomna Svenska och Norska far
tyg har under år 1873 varit större än under något föregående år, 
hvilket förhållande är i främsta rummet att tillskrif va de under nämnda 
år rådande goda konjunkturerna, men möjligen äfven varit föranledd 
deraf, att de förut i fraktfart på Svarta hafvet använda Svenska och 
Norska fartyg numera icke finna någon fördelaktig verksamhet der-
städes. Grunden till de sä ovanligt höga frakterna må närmast sökas 
i den synnerligen stora utförseln af spanmål och petroleum, och voro 
frakterna till Europa i medeltal 20 procent högre än under 1872. Äfven 
från sydligare hamnarne voro frakterna för bomull, tobak och gummi 
högre än vanligt. Endast af petroleum utfördes från New-York 
3,640,000 tunnor och från Philadelphia utfördes 2,140,000 tunnor. 
Med beräkning att livart fartyg kan intaga en last af 3,000 tunnor, 
användes ensamt för skeppning af denna artikel omkring 1,600 fartyg. 
Många fartyg komnio till New-York i barlast, enär dels tillräcklig 
tillgång å laster från Europa icke erbjöd sig, dels frakterna derstädes 
voro så nedgående, att det icke kunde löna sig att afbida några 
fraktanbud; men oaktadt dessa barlastresor lära de Svenska och Norska 
rede rierna haft att påräkna god förtjenst af att sända sina fartyg 
till deltagande i New-Yorks fraktmarknad. Frakterna för timmer från 
Florida voro äfven goda, och hafva åtskilliga Svenska och Norska 
fartyg deraf begagnat sig i fart till så väl La Platå som Europa. 

I förestående belopp ingår jemväl värdet af mamifaktureradt jeni. 
Den förnämsta hamnen för införsel af Svenskt jern är fortfarande 
Boston, dit under år 1873 infördes omkring 22,000 tons sådant jeru 
för ett värde af 1,946,180 gulddollars. Till New-York infördes un
der året Svenskt jern för ett värde af 105,000 gulddollars. Äfven 
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Frakterna för spanmål till Cork för ordres utgjorde i Maj 7 sh. 6 d. 
pr quarter, stego under sommaren till 10 sh. 6 d., men föllo igen 
under peuningekrisen i September och Oktober till 9 sh., och då 
kanalerna fröso till, hvilket förhållande 1873 inträffade tidigare än 
vanligt, till 8 sh. å 8 sh. 3 d. Under nu nämnda tidpunkt upp-
gingo frakterna för petroleum till C sh., 6 sh. C d., 7 sh. 10 d. och 
7 sh. 9 d. Antalet af de till New-York ankommande fraktsökande 
ångfartyg är fortfarande i tilltagande, utan att dock ännu vara sär
deles betydligt. Alla de i regelbunden fart på kontinenten och Eng
land använda fartyg göra goda affärer, hvarföre ock fråga är om att 
upprätta flera nya linier. 

Så väl i Sverige som i Norge är förbrukningen af petroleum 
alltjemt i tilltagande, då de der tillverkade träoljor icke kunna med 
den förstnämnda artikeln täfla i prisbillighet. Produktionen af rå 
och utförseln af raffinerad olja var år 1873 nästan dubbelt så stor 
som under föregående året. Den dagliga produktionen uppgick efter 
medelberäkning' i Januari 1872 till 10,286 tunnor, men ökades allt
jemt, så att den i December månad samma år utgjorde 22,050 tun
nor dagligen. I Januari 1873 producerades dagligen 20,400 tunnor 
och i December hade tillverkningen stigit till 35,000 tunnor dag
ligen ; och då denna tillverkning är större än som för ögonblicket 
kan förbrukas, är i det inre af landet samladt ett förråd af omkring-

2^ millioner tunnor. Prisen komma derföre antagligen att ställa sig 
låga, helst i Europa lära finnas icke obetydliga upplag af raffinerad 
olja. Prisen å sådan olja, hvilka i Januari 1873 utgjorde 26 å 27 
cents pr gallon, föllo i December till 13 å 14 cents. Utförseln af 
petroleum från New-York och Philadelpbia uppgick år 1871 till 
3,770,000, år 1872 till 3,665,000 och år 1873 till 5,789,000 tun
nor. Af nafta skeppades äfven icke obetydliga qvantiteter till Europa, 
hvarest den uti flera länder användes icke allenast omedelbart i sär
skildt för ändamålet inrättade lampor, utan ock till blandning af 
petroleum, när denna senare vara står högt i pris, och blifver det 
sålunda blandade fluidum visserligen billigare, men tillika mycket 
farligare att begagna. I England är genom lag bestätndt, att den 
dit införda olja skall vara så mycket raffinerad, att den exploderar 
först vid 120° Fahrenheit, under det att den till andra länder i Europa 
exporterade varan exploderar redan vid 110" Fahrenheit. Till följd 
häraf är ock den till England gående oljan 2 cents dyrare pr gallon. 

Saltadt fläsk utföres i stora qvantiteter till nordliga Europa och 
synes äfven finna en god marknad i de Förenade Bikena, särdeles 
Sverige, dit flera laddningar afgått. Priset på s. k. "loug middles", 
som mest sändes till Sverige och Norge, har år 1873 varit ungefär 
detsamma som under 1872, eller 8 å 8-J cents currency; men dådet 
af flera anledningar icke för år 1874 är att vänta någon god Majs
skörd, deraf svinafvelu beror, hafva spekulanter redan börjat göra 
uppköp i förhoppning om prisens stigande. Det härifrån skeppade 
vintersaltade fläsk håller sig bättre och är att föredraga framför det 
under en senare tid af året saltade s. k. "icecured" fläsk. 

Marknaden för Svenskt jern har under år 1873 varit under
kastad många förändringar och på det hela taget varit mycket otill
fredsställande för importörerne, enär de särdeles höga prisen i början 
af året föranledde en mindre efterfrågan, i det att inånga fabrikanter, 
som förut uteslutande begagnade Svenskt jern, i stället för de enklare 
åkerbruksredskap använda Amerikanskt jern. Dertill kom den stora 
penningekrisen i September och Oktober månader, hvilken hade ett 
så menligt inflytande på både handel och fabriksdrift. 

San Francisco. 
Under år 1873 besöktes Consulsdistriktet af 5 Norska fartyg, 

men icke af något Svenskt. Frakterna voro i allmänhet mycket lö
nande. Sålunda betaltes t. ex. för första klassens fartyg 4 £ pr 
ton hvete till Kanalen för ordres. Hufvudsakliga utförseln af nämnda 
artikel har hittills verkställts med Britiska fartyg, och denna rörelse 
har åt Engelska rederier inbringat en förtjenst af flera millioner dol

lars. Att dessa rederier i samma rörelse tillvunnit sig en större an
del än Amerikanarne, är i viss måu att tillskrifva de förres handels
förbindelser med San Francisco. Många Engelske redare öfverlåla 
åt sina agenter derstädes att bestämma om fartygen böra befraktas 
eller om laddningar för rederiernes egen räkning böra intagas. 

Utdrag af Consulsrapport. 
Port au Prince. 

Ehuru antalet af ångbåtar, använda i trafiken mellan Europa 
och Förenta Staterna samt Port au Prince och andra hamnar å Haiti, 
betydligen ökats medelst flera nya Hirier, har likväl antalet af seg
lande fartyg, som besöka tfn, föga minskats, hvilket förhållande ut
visar handelsrörelsens utveckling derstädes. Exporten af bomull val
år 1873 icke synnerligen stor, hvartill anledningen är att söka i det 
fortfarande låga priset å varan och det stigande värdet å kaffe, i 
följd hvaraf bomullsodlingen blef något eftersatt. Exporten af kaffe 
var deremot god, och skörden af denna artikel under året kan anses 
hafva varit af ungefär lika omfattning som föregående årets, ehuru 
möjligen något mindre, men i alla händelser god. Till följd af de 
ovanligt höga pris, som betaltes för artikeln å alla marknader, har 
öus befolkning, förnämligast landtmännen och spekulanter på stället, 
förtjent mycket penningar; men den stora vinst, exportörerne till en 
början skördade, har till största delen gått förlorad genom det hastiga 
och betydliga prisfall, som nyligen inträffat i Europa. 
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4. Utdrag af Consulsrapporter. 
Rio de Janeiro. 

Importen år 1873 till Brasilien af bräder och plankor frän 
Ostersjöhamnar och Norge uppgifves till 25,386 tolfter af diverse di
mensioner, mot 22,473 tolfter under nästföregående året och 30,55C 
tolfter under år 1871. Af förstnämnda qvantitet infördes från 
Sverige: 

med 15 Svenska fartyg 9,929 tolfter 3 x 9 tums 14 fots, 
» 18 främmande » 8,283 » » » j> 

tills:s 3 3 l a s t e r om 18,212 tolfter 3 x 9 tums 14~fots! 
Ar 1872 uppgick den direkta importen från Sverige till 15,377 re
ducerade tolfter. Från Norge ankommo år 1873 med 4 Norska fartyg 
1,644 tolfter om 3 x 9 tum 14 fot. Tvänue partier Svenska 
plankor infördes för Dansk räkning från Köpenhamn. Öfriga delar 
af ifrågavarande tillförsel utgjordes af Finsk vara. 

Priset å plankor, hvilkct under de tvänne första månaderne af 
året varierade mellan 27 och 32 $ pr reducerad tolft, steg i Mars 
till 32 §, och, då under de följande trcnne månaderne blott några 
mindre partier anlände, betaltes i Juli under stark efterfrågan 42 $. 
t Augusti omsattes en mindre last till 44 §. 1 September och Ok
tober realiserades 9 laster till 42 å 43 $. I November och December 
gick priset ned till 36 $, till följd af samtidigt inträffande af en 
mängd laster. För några partier af mindre dimensioner kunde endast 
33 $ k 35 $ 500 erhållas. Behållningen af Österajöträ i första hand 
är inskränkt, på samma gång som förbrukningen, i anseende till de 
inånga pågående byggnadsföretagen, är ovanligt stark; och är derför 
anledning antaga, att de först ankommande lasterna skola fördel
aktigt realiseras. 

Någon direkt import från de Förenade Eikena af tjära egde ej 
rum 1873. Ett parti af 1,953 tunnor, som anlände öfver Hamburg, 
omsattes till pris, varierande mellan 16 $ 5 0 0 och 19 $. Under 
nästföregående år voro de högsta och lägsta noteringarne 17 och 23 $. 

Direkte från Sverige infördes 16,207 centner stång- och knipp-
jern, hvaraf största delen enligt ordres. Tillförseln af jern i mindre 
partier öfver Hamburg var betydlig, men kan ej bestämdt uppgifvas. 
Svenskt jern noterades till 1 0 $ å 12 $ 500 pr qnintal. 

Förbrukningen af Svenska säkerhetständstickor är i tilltagande. 
Artikeln importeras emellertid nästan uteslutande med Hamburger-
ångare. Jönköpings fabrikat omsattes under året till 2 $ 100 ä 
2 § 200 pr gross. Andra Svenska fabrikers tillverkning realiserades 
till endast 1 $ 700 å 1 $ 800. 

Äfven importen af Norskt öl gick under året öfver Hamburg. 
Till följd af för stark tillförsel af Engelskt och Tyskt öl var mark
naden under större delen af året t ryckt; och noterades för Bass-öl, 
buteljeradt, af Ilhers & Bells tillverkning, 7 $ 500 å 8 $ 500 pr 
dussin. Norskt öl omsattes till 5 $ 500 a 7 $ 200. Et t mindre 
parti Landskrona-öl, importeradt via Köpenhamn, såldes till omkring 
7 $ dr dussin. 

Smör importeras numera mest från Frankrike (Isigny, Morlaix). 
Under de sista åren har man äfven börjat införa Danskt bordssmör 
i hermetiskt tillslutna bleckdosor om 2 och 4 skålpund, hvilka under 
år 1873 funno liflig efterfrågan till 2 sh. 5 d. å 3 sh. 3 d. pr 
skålpund. Skulle något försök med denna artikel ske från Sverige, 
vore bäst att sända dosor om 1 och 2 kilogram. Tidlen är 10^$j 
d. pr kilogram (brutto). 

Sverige synes numera hafva upphört att i Rio de Janeiro förse 
sig med Brasilianskt kaffe, och äfven de Norske kaffeimportörerne 
börja att låta mindre partier komma med ångare via Hamburg. 

Kursen var under året hög och underkastad få fluktuationer. 
De högsta och lägsta noteringarne på England voro 27^ d. och 2 5 | 
d. pr milreis och på Hamburg 469 och 440 reis pr riksmark. Vär
det af en milreis i papper är, efter kurs af 26^ d. pr 1,000 reis 
och 18 rdr pr 1 £ , omkring 1 rdr 97 öre. 

Gula feberns utbrott i Januari månad, i förening med de under 
hela året mycket låga retourfrakterna, förorsakade ett tillbakagående 
i den Svenska och Norska sjöfarten på Eio de Janeiro. Retourfrak-
terne voro under hela året mycket låga och utgjorde: 

Under det att retourfrakterne de sista trenne åren visat tendens 
att falla, hafva deremot utfrakterne varit i stigande. Trävarufrak-
ternc från Östersjön varierade under år 1873 mellan 5 £ 10 s. och 
7 £ 10 s. pr Petersb. standard. Under nästföregående år varierade 
nämnda frakter mellan 4 £ 10 s. och 5 £ 15 s. För jern erhölls 
30 å 35 s. pr 24 centner, mot 25 ä 30 s. under 1872. Kolfrakten 
från Newcastle varierade under året mellan 36 och 38 £ pr keel, 
mot 26 å 30 £ under 1872. Från Cardiff erhölls 32 å 36 s. pr 
ton, mot 25 å 30 s. under 1872. Som ett antal större Engelska, 
Nord-Amerikanska och Tyska fartyg, destinerade till Syd-Amerikas 
vestkust och Ost-Indien, regelmässigt intaga kol för Brasilianska 
hamnar, måste denna fraktfart lemna behållning. Vinfrakterna från 
Tarragona och Barcelona fluktuerade mellan 30 och 35 francs pr 
pipa, mot 28 å 30 francs under nästföregående år. För torrkött 
från Platafloden betaltes 4½ till 5 realer pr Spansk quintal. Salt-
frakterne från Lissabon varierade mellan 22 s. 6 d. och 30 s. pr ton. 
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Derest ej annorlunda är i certeparti eller konnossernent uttryck
ligen stipuleradt, betalas alla omkostnader vid lossning och lastning, 
såsom pråmhyra, dockafgift m. m., af fartyget. Kol och salt af-
hemtas dock, enligt coutume, fritt ombord af lastemottagaren. Certe-
partierne för den större kustfarten med timmer på Brasilianska ku
sten, äfvensom certepartierne för torrkött, mais m. m. på nämnda 
kust och i Platafloden, innehålla äfven vanligen den bestämmelsen, 
att lasten skall intagas och lossas på befraktarens eller lastegarens be
kostnad. Sådana stipulationer förekomma numera sällan i certepartier 
för trälaster från norra Europa. Transporten i land af plankor om-
besörjes i allmänhet af köparen mot en ersättning, som intill 1868 
uppgick till 600 reis pr reducerad tolft. Vid denna tid började inan 
att fordra 640 å 750 reis, och numera betalas allmänt ilandbring-
ningen med 1 $ 0 0 0 pr tolft 3 x 9 tums 14 fots plankor. 

Bahia. 
Mellan Sverige och Consulsdistriktet har under år 1873 icke 

någon direkt sjöfartsförbindelse egt rum. Fraktmarknaden har under 
loppet af året fluktuerat i mån af efterfrågan och tillgång på fartyg. 
Sålunda hafva frakterna för socker i början af året noterats till 32 s. 
6 d. & 5 %, i Maj nedgått till 27 s. 6 d. och derpå efter hand 
ökats med 2 s. 6 d., intilldess de i December uppgingo till 40 s. 
& 5 % kaplake pr ton af 20 cwt för socker i balar och 23 cwt för 
socker i säckar. Priset å brunt socker utgjorde 2 $ 000 i Januari, 
1 $ 800 i Mars, 1 $ 700 i April, 1 $ 650 i Augusti samt 1 $ 600 
i December; och för hvitt socker betaltes 3 $ 100 i Januari, 3 $ 000 
i April, 2 $ 400 i November och 2 $ 600 i December, allt pr arroba. 
Tillförseln under året af plankor, jern och tjära har icke varit be
tydlig, och hvad af dessa artiklar införts, har försändts via Hamburg 
och Liverpool dels med ångbåtar och dels med segelfartyg. Prisen 
hafva utgjort 34 å 35 $ pr tolft plankor, 13 $ pr quintal stång-
jern samt 22 ä 24 $ pr tunna tjära. Kursen å England noterades 
i Januari till 26 d., i Maj och Juni till 25J d., i Augusti till 25§ 
d. och i December till 26 d. pr milreis. 

Pernambuco. 
Under år 1873 har icke någon enda last Svenska trävaror 

blifvit såld i Pernambuco, hvarest marknaden för denna artikel hela 
tiden varit särdeles og37nsam. Åtskilliga raffinaderier i Stockholm 
och Göteborg hafva under året från Pernambuco införskrifvit några 
laster socker af god qvalitet; äfvensom temligen betydliga qvanti-
teter hudar blifvit till nämnda platser utförda. Frakterna till Europa 
voro under hela året mindre fördelaktiga; hvaremot frakterna till 
Rio de la Platå stodo något högre. Af Svenska och Norska fartyg 
ankom år 1873 till Pernambuco ett mindre antal än under 1872 ; 
hvilket förhållande är att tillskrifva den fruktan, kaptenerne hade 
att blottställas för gula febern. Denna sjukdom härjade likväl 1873 
mindre våldsamt än under föregående året, och endast under de första 
månaderna af ifrågavarande år uppträdde sjukdomen ombord å de i 
hamnen liggande fartyg såsom epidemi. 

4. Utdrag af Consulsrapport. 
Buenos Ayres. 

Den stegring i prisen på de förnämsta exportartiklarne från La 
Plata-länderna, eller hudar och ull. hvilken under de senare åren in-
trädt, hade, i förening med en ökad inflyttning af utvandrare samt 
något mera politiskt lugn än vanligt, framkallat en allmän välmåga. 
Denna yttrade sig i en stor efterfrågan å lyxartiklar och i en stän
digt tilltagande benägenhet att köpa fasta egendomar. Deri gjordes 
betydliga omsättningar, och egendomar, köpta den ena dagen, såldes 
den andra med betydligt öfverskott. Flera lyckliga spekulanter reali
serade stora förmögenhetor, och lockade deraf samt af prisens stän
diga stigande kastade sig snart äfven de mest obemedlade personer 
i dessa företag. I stället för kontanta penningar gåfvos förskrif-
ningar, som under det rådande förtroendet med lätthet diskonterades 
af bankerna, och en mängd osäkra pappor kom i omlopp. Pä samma 
gång funno importörerne sig af den större efterfrågan å alla slags 
artiklar uppmanade att göra betydliga inköp från Europa och För
enta Staterna. Dessa inköp öfverskredo emellertid snart alla gränser 
för befolkningens konsumtionsförmåga, och efter hand hopade sig 
stora lager af osålda varor. Importöremcs försvårade ställning ver
kade snart på penningemarknaden. Diskonton började stiga, och der-
med minskades förtroendet, på samma gång som underrättelserna om 
ställningen å de Europeiska marknaderna blefvo mindre gynsamma. 
Flera af de i omlopp varande papperen kunde vid förfallotiden icke 
inlösas, och krisen antog snart ansenliga proportioner. Från 6 %, 
som diskonton i böljan af året utgjorde, steg den till 24 % och der
öfver, och synnerligast i Monte-Video inträffade talrika fallissementcr. 
Äfven i Buenos Ayres fordrade krisen många offer, men hade på 
det hela mindre inverkan, emedan de flesta solidare hus stöddes ge
nom sina förbindelser i Europa. Till följd häraf och genom den af 
förhållandema framkallade större försigtighet från affärsmännens och 
bankernas sida, i förening med den för La Plata-ländernas marknader 
egendomliga elasticitet, började ock efterhand en större jemnvigt att 
göra sig gällande. Under sista månaderna af året inträdde alltså en 
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Huruvida denna export kominer alt ytterligare ökas beror af (lera 
omständigheter och står förnämligast i nära sammanhang med den 
utveckling, som kan beredas ät sädana industrigrenar inom de För
enade Rikena, hvilka liafva till föremal att förädla La Plata-ländernas 
råprodukter. Under det att i detta hänseende de Svenska och Norska 
garfverierna befinna sig i jenit framåtskridande, visar sig deremot 
icke, hvad ylleindustrien inom de Förenade Rikena beträffar, den ut
veckling, som förhållandena synas kunna föranleda. Ar 1871 in
fördes sålunda till Sverige och Norge ullgarn och yllevaror för ett 
värde af 21 millioner kronor, på samma gång som af rå ull infördes 
knappast för något öfver 7 millioner kronor, hvaraf endast 672,000 
kronor belöpa sig pä Norge, f motsats bärtill har bomullsindustrien, 
som för Sverige och Norge icke är någon naturligare näringsgren, 
sä väl i det ena som i det andra riket under en längre följd af år 
varit i jemnt framåtskridande. Med hänsyn till ihn kapitalbildning, 
som nu under så gynsamma omständigheter försiggår i de Förenade 
Rikena, torde emellertid kunna förväntas att uppmärksamheten dcr-
städes skall i högre grad än hittills riktas åt ylleindustrien, i hvilket 
fall La 1'lata-länderna utan tvifvel komma att för nämnda riken 
blifva vigtigare marknad än hittills för inköp af råmaterialet. För 
ett sådant resultat talar ej mindre den i La Flata-länderna produce
rade ullens prisbillighet, utan ock varans beskaffenhet. Då likväl 
La Plata-ull utskeppas i ett så orent skick, att den icke genom van
lig tvättning kan renas, är det ock ett väsendtligt vilkor för varans 

vidsträcktare användning, att ändamålsenliga tvättnings- och renings-
maskiner blifva inom de Förenade Rikena i större mån än hittills 
begagnade. 

Under det att exporten till de Förenade Rikena år 1873 var 
stö)re än någonsin, har ock importen från dem till La Plata-länderna, 
synnerligast af trävaror, samma år i icke ringa mån tilltagit. Di
rekte ankommo nemligen af sådana varor från Sverige 1,078,000 
och från Norge 1,438,000 superficial fot eller tillsammans 1,270 
Petersb. standard, hvilken qvantitet visserligen i och för sig är obe
tydlig, men dock är af vigt, då i betraktande tages att för några 
år tillbaka icke någon trävaruinförsel från dessa riken egde rum. 
Den tillökning i införseln af trävaror till La Plata-staterna från Norra 
Amerika, som under flera år visat sig, framkallade 1872 stora spekula
tioner å donna vara, hvilka hade till följd en betydlig tillökning i 
importen, så att denna, från 39 millioner fot 1871 och 77 millioner 
1872, uppgick 1873 till 110 millioner fot eller 55,000 standard, 
en qvantitet, som landet med något öfver 2 millioner innevånare 
äfven under den största utveckling icke kunde förbruka. Också hafva 
stora behållningar hopat sig, ett stort prisfall inträdt och betydliga 
förluster drabbat dem, som under 1873 inlåtit sig i trävaruaffärer. 
Denna omständighet var för Svenske och Norske exportörer så myc
ket mera ogynsam, som då flere handlande i Buenos Ayres för första 
gången sedan en lång tid gjort beställningar å trälast i Sverige. 
Under de i senare tid i Sverige rådande höga pris och frakter stodo 
de flesta af laddningarne, som utgjordes nästan uteslutande af plankor, 
redan vid ankomsten till ett pris för köparne af 44^ å 45 f1 pr 
1,000 fot ombord, så att, när dertill lades kostnadenia för iland-
bringandet, tull m. m., varan icke med någon fördel kunde säljas 
under 53 !■>. I marknaden bjödos emellertid knappast 38 5 P1' 1,000 
fot för varan ombord. De flesta laster blefvo derföre magasinerade 
i hopp att en förbättring i marknaden skulle inträda. En sådan för
bättring har dock ännu ieke visat sig. De med Nord-Amerikanska 
exportörer afslutade kontrakt om trävaruleveranser omfatta en längre 
tidrymd, och till följd deraf fortgår ännu alltjemt en betydlig till
försel från Nord-Amerika, hvilken håller prisen nere. De flesta Svenska 
laddningar ligga derföre ännu osålda. Detta missförhållande har icke 
visat sig i samma utsträckning hvad hyllade bräder angår. Denna 
artikel har redan under några år varit känd samt alltmera tillvunnit 
sig en marknad till lönande pris. Införseln af varan från Nord-
Amerika är jemförelsevis ringa, och efterfrågan har således varit 
mera lämpad efter införseln. De under årets lopp betalta pris hafva 
emellertid ieke of verstigit 56 §' pr 1,000 fot för varan ombord, 
medan noteringarne 1872, då så väl inköpspris som frakter stodo 
mycket billigare, vexlade mellan 50 och 52 f pr 1,000 fot. Under 
nuvarande förhållande är alltså ringa anledning att spekulera i trä
varuaffärer, och konsignationer till La Plata-länderna kunna för när
varande icke tillrådas, särdeles hvad plankor beträffar. Det nuva
rande tillståndet kan dock betraktas såsom öfvergående, och det bör 
med skäl kunna antagas, att en tidpunkt skall inträda, då tillfälle 
för en fördelaktig afsättning af Svenskt och Norskt virke skall er
bjuda sig. Förbrukningen af trävaror i de nästan helt och hållet 
trälösa La Plata-länderna, som gå en stor utveckling till mötes, är 
nemligen alltjemt i tilltagande. Efter den under senare tiden vunna 
erfarenhet skola de många nya handelshus, som kastat sig in i de 
för dem okända trävaruförrättningarne, nödgas att draga sig tillbaka 
och lenma marknaden öppen för solidare omsättningar. På detta sätt 
skola äfven prisen komma till den rätta jemnhöjden och gifva ett 
lönande öfverskott. Under mera regelbundna förhållanden skall så
ledes konkurrensen med Amerikansk trälast blifva det enda hindret 
för en vidsträcktare användning af Nordiska trävaror. Denna kon
kurrens är visserligen icke lätt att bekämpa, i det att man uti La 
Plata-länderna vant sig vid så grofva dimensioner ( 1 2 x 1 och 2 
tum), att de nästan endast från Amerikanska skogar kunna levereras. 
En gradvis skeende import af nordiskt virke skall dock efter hand 

förbättrad ställning, hvilken dock icke var mycket genomgripande, 
och marknaderna befinna sig fortfarande i ett tryckt och på det hela 
mindre tillfredsställande tillstånd. 

Qvantiteteu af de exporterade artiklarno liar år 1873 varit större 
än under det föregående året. Sålunda utfördes 

Deremot hafva prisen, synnerligast å ull och talg, varit lägre 
år 1873 än under 1872. De varierade under förstnämnda år så
lunda : 

De länder, till hvilka den betydligaste utskeppningen egt rum, 
hafva varit Belgien och Frankrike. De Förenade Rikena, som förr 
icke hemtade stora varuqvantiteter från La Plata-länderna, hafva un
der de senaste åren alltjemt ökat sina inköp derifrån, och synnerligast 
under år 1873 antog exporten till nämnda riken icke oansenliga 
proportioner. Sålunda utfördes? då 

samt till Norge: 
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kunna tillvägabringa en förändring i detta förhållande, så att äfven 
mindre dimensioner småningom komma i bruk. Här, likasom öfver-
allt, betraktar man nemligen det okända eller opröfvade med ett 
visst misstroende, som dock försvinner i den måu, nian vänt sig vid 
det nya och lärt sig känna dess goda egenskaper. De Svenske och 
Norske exportörerne hafva dessutom i de billigare frakterna och rin
gare omkostnaderna en väsendtlig fördel framför de Amerikanska, och 
prisbillighet är naturligtvis här, som allestädes, ett vigtigt vilkor för 
afsättning. Derest de Svenske och Norske exportörerne i hvarje fall 
uti början bemöda sig att uteslutande sända god och väl konditio
nerad vara, kan det alltså svårligen slå fel, att ej de Förenade Ri
kenas trävarulaster inom en icke alltför lång tidrymd skola i La 
Plata-länderna bereda sig en marknad, som i betydelse kan mäta sig 
med hvilken transatlantisk marknad som helst. Såsom förut är 0111-
förmäldt, har en del af Svenska och Norska trävaruprodukterna, 
nemligen hyflade bräder, redan fått ett fast och säkert fotfäste. Dessa 
hafva under nuvarande förhållande, då allt annat slags trälast bringat 
stor förlust, kunnat med någon fördel säljas och alltså bestått ett 
prof, som gifver den bästa borgen för framtiden. Detsamma gäller 
icke om en annan del af de Förenade Rikenas tillverkningar eller 
färdiggjorda dörrar, hvaraf ett temligen betydligt parti år 1873 från 
Sverige infördes för ett i Buenos Ayres etablcradt handelshus' räk
ning. Byggnadsföretag hafva ännu icke bringats till en sådan regel
bundenhet, att afsättning på fabriksmessigt tillverkade dörrar kan 
påräknas. De i La Plata-länderna använda dörrar skilja sig dess
utom ej mindre i dimensioner än ock synnerligast i yttre form 
från de i de Förenade Rikena brukliga så mycket, att hos fabri
kanten måste förutsättas en detaljkännedom, hvilken icke är lätt att 
vinna. Största delen af de importerade dörrarne ligger följaktligen 
ännu osåld och kommer att för egaren medföra en icke obetydlig 
förlust. 

Af öl infördes direkte från Sverige och Norge endast en mindre 
qvantitet. Deremot har så väl öfver Antwerpen som isynnerhet med 
ångfartyg öfver Hamburg införts åtskilliga temligen betydliga par
tier af dels Svensk dels Norsk tillverkning, utan att det emellertid 
är för Consulatet möjligt att bestämdt angifva storleken af dessa 
partier. Svenskt och Norskt öl vinner fortfarande bifall och har en 
ganska god afsättning till 75 å 90 $ m

/ 0 pr dussin buteljer. Det 
har emellertid på senare tiden utsatts för en farlig täflan med flera 
sorters Tyskt öl, likasom ock nyligen i Buenos Ayres flera stora brygge
rier blifvit anlagda. 

Svenska och Norska tändstickor hafva endast en trög afsättning 
i jemförelse med de Franska vaxtändstickorna, och få partier hafva 
under 1873 införts. 

Antalet och drägtigheten af de till Consulsdistriktet ankomna 
Svenska och Norska fartyg hafva utgjort: 

Svenska. Norska. 
1873 45 om 6,975 nyläster. 64 om 11,418 commerceläster. 
1872 53 » 6,158 » 99 » 17,461 » 
1871 42 » 5,459 » 46 » 8,470 » 
För 1873 visar sig således en minskning i antalet ankomna fartyg, 
synnerligast Norska, i jemförelse med förhållandet 1872, men en till
ökning mot antalet 1871. Grunden till nämnda förminskning ligger 
dels i den ringare efterfrågan å segelfartyg, som är en följd af 
ångfartygstrafikens tillväxt i La Platå, och de lägre frakter, segel
fartyg med anledning deraf kunnat erhålla, dels ock i de särdeles 

fördelaktiga fraktförhållanden, som i andra router och synuerligast i 
farten på Nord-Amerika erbjudit sig för första klassens segelfartyg. 
De under 1873 gällande frakter till La Flata från Europa och Nord-
Amerika stodo emellertid ternligen högt, såsom synes af följande öf-
versigt af medelbruttofrakterna för Svenska fartyg, pr nyläst berak-
nadt: 

Frakterna frän Nord-Amerikanska hamnarne till La Platå hafva un
der en längre följd af år stått högre än frakterna från hvilken 
annan hamn som helst, och Consnlatet har flera gånger derpå fäst 
uppmärksamhet. Under är 1873 ankom ock från nämnda hamnar 
ett större antal, syimerligast Norska, fartyg än under något före
gående är. 

Under det att således frakterna för de till La Platå ankom
mande fartyg år 187/3 varit ovanligt höga, hafva deremot för ut
gående fartyg frakterna under hela årets lopp stått lågt samt under 
första hälften af året, för sä vidt några frakter varit att tillgå, be
funnits lägre än någonsin förut varit kändt. De noterades nemligen 
i medeltal sålunda: 

Orsaken till det under första hälften af året inträffade fall i iilfrak-
tema för segelfartyg låg, förutom i de redan anförda allmänna grun
derna, äfven i en tillfällig stegring i Europa af priserna å La Plata-
ländernas produkter, dervid det för exportörerne var af vigt att så 
fort som möjligt få sina varor befordrade till den Europeiska mark
naden, och för detta ändamål sändes alla med ångfartyg. 

Vid sammanställning med förhållandet 1872 visar sig således 
för 1873 ett ofördelaktigare resultat i afseende å medelbeloppet af 
de brutto-retourfrakter, Svenska fartyg förtjent, i det att nemligen 
pr nyläst betaltes 

Ett stort antal Svenska fartyg afgiek derföre i barlast, hufvudsak-
ligen till West-Indien och Callao. 

Kurserna i Bnenos Avres noterades under 1873 sålunda: 
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tullplatser i riket år 1873 utförda varor. 



188 1873. 

N:o 9. Tabell, utvisande de från särskilda 



1873. 189 

tullplatser i riket år 1873 utförda varor. 



190 1873. 

N:o 9. Tabell, utvisande de från särskilda 



1873. 191 

t u l l p l a t s e r i r i k e t å r 1873 utförda va ro r . 



192 1873. 

N:o 9. Tabel l , u tv isande de från s ä r sk i lda 



1873. 193 

tu l lp la tser i r iket år 1873 utförda varor. 



194 1873. 
N:o 10. Jemförelse emellan rikets in- och utförsel under åren 1864—1873 



1873. 195 

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



196 1873. 
N:o 10. Jemförelse emellan rikets in- och utförsel under åren 1864—1873 



1873. 197 
af sådana varor, som till något betydligare belopp blifvit in- eller utförda. 



198 1873. 
N:o 10. Jemförelse emellan rikets in- och utförsel under åren 1864—1873 



1873. 199 

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



200 1873. 
N:o 10. Jemförelse emellan rikets in- och utförsel under åren 1864—1873 



1873. 201 

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



202 1873. 
N:o 10. Jemförelse emellan rikets in- och utförsel under åren 1864—1873 



1873. 203 

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



204 1873. 
N:o 10. Jemförelse emellan rikets in- och utförsel under åren 1864—1873 



1873. 205 

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



206 1873. 
N:o 10. Jemförelse emellan rikets in- och utförsel under åren 1864—1873 



1873. 207 

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



208 1873. 
N:o 10. Jemförelse emellan rikets in- och utförsel under åren 1864—1873 



1873. 209 
af sådana varor, som till något betydligare belopp blifvit in- eller utförda. 



210 1873. 
N:o 10. Jemförelse emellan rikets in- och utförsel under åren 1864—1873 



1873. 211 

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



212 1873. 
N:o 10. Jemförelse emellan rikets in- och utförsel under åren 1864—1873 



1873. 213 
af sådana varor, som till något betydligare belopp blifvit in- eller utförda. 



214 1873, 
N:o 10. Jemförelse emellan rikets in- och utförsel under åren 1864—1873 



1873. 215 
af sådana varor, som till något betydligare belopp blifvit in- eller utförda. 



216 1873. 
N:o 10. Jemförelse emellan rikets in- och utförsel under åren 1864—1873 



1873. 217 

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



218 1873. 
N:o 11. Jemförelse emellan Sveriges omedelbara handel med andra länder, 



1873. 219 
efter de in- och utförda varornas beräknade värde, åren 1864-1873. 



220 1873. 

N:o 12. Öfversigt af Tulluppbörden åren 1864-1873, så vidt den omfattar tullafgiften för 
införda varor. 



1873. 221 
N:o 13. Öfversigt öfver uppbörden af nederlags- och transitupplagsafgifter åren 1869—1873. 



222 1873. 
N:o 14. Tabell, utvisande besigtningsvärdet af de till riket åren 1869-1873 införda 

och förbrutna dömda varor. 



1873. 223 
N:o 15. Uppgift å de på Stockholms och Göteborgs börser anmälda vexelslut i främmande 

myntslag åren 1864—1873. 



224 1873. 
N:o 16. Uppgift å de på Stockholms börs för nedannämnda varor år 1873 noterade 

medelpris, efter afdrag af tull för tullpligtiga artiklar. 



1873. 225 

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

vigter och mått. 



226 1873. 

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 

1873. 





1873. 229 

N:o 18. Tabell, utvisande antalet och lästetalet af de år 1873 från nedannämnda länder till 
Sverige ankomna och derifrån till likaledes nedan uppgifna länder med last afgångna 

Svenska och främmande fartyg. 



230 1873. 

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



1873. 231 

orter till särskilda tullplatser i riket år 1873 ankomna så väl segel- som ångfartyg. 



232 1873. 

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



1873. 233 

orter till särskilda tullplatser i riket år 1873 ankomna så väl segel- som ångfartyg. 



234 1873. 

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



1873. 235 

orter till särskilda tullplatser i riket år 1873 ankomna så väl segel- som ångfartyg. 



236 1873. 

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



1873. 237 

från utrikes orter till särskilda tullplatser i riket år 1873 ankomna ångfartyg. 



238 1873. 

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



1873. 239 

från utrikes orter till särskilda tullplatser i riket år 1873 ankomna ångfartyg. 



240 1873. 

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



1873. 241 

tullplatser i riket till utrikes orter år 1873 afgångna så väl segel- som ångfartyg. 



242 1873. 

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



1873. 243 

tullplatser i riket till utrikes orter år 1873 afgångna så väl segel- som ångfartyg. 



244 1873. 
N:o 21. Tabell, utvisande antalet och lästetalet samt nationaliteten af de från särskilda 



1873. 245 

tullplatser i riket till utrikes orter år 1873 afgångna så väl segel- som ångfartyg. 



246 1873. 

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



1873. 247 

från särskilda tullplatser i riket år 1873 till utrikes orter afgångna ångfartyg. 



248 1873. 

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



1873. 249 

från särskilda tullplatser i riket år 1873 till utrikes orter afgångna ångfartyg. 



250 1873. 

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



1873. 251 

till hvilka Svenska och främmande så väl segel- som ångfartyg år 1873 ankommit. 



252 1873. 

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



1873. 253 

till hvilka Svenska och främmande så väl segel- som ångfartyg år 1873 ankommit. 



254 1873. 

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



1873. 255 

till hvilka Svenska och främmande så väl segel- som ångfartyg år 1873 ankommit. 



256 1873. 

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



1873. 257 

till hvilka Svenska och främmande så väl segel- som ångfartyg år 1873 ankommit. 



258 1873. 

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



1873. 259 

platser i riket, till hvilka Svenska och främmande ångfartyg år 1873 ankommit. 



260 1873. 

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



1873. 261 

platser i riket, till hvilka Svenska och främmande ångfartyg år 1873 ankommit. 



262 1873. 

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



1873. 263 

platser i riket, till hvilka Svenska och främmande ångfartyg år 1873 ankommit. 



264 1873. 

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



1873. 265 

länder, till hvilka Svenska och främmande så väl segel- som ångfartyg år 1873 afgått. 



266 1873. 

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



1873. 267 

länder, till hvilka Svenska och främmande så väl segel- som ångfartyg år 1873 afgått. 



268 1873. 

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



1873. 269 

länder, till hvilka Svenska och främmande så väl segel- som ångfartyg år 1873 afgått. 



270 1873. 

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



1873. 271 

länder, till hvilka Svenska och främmande så väl segel- som ångfartyg år 1873 afgått. 



272 1873. 

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



1873. 273 

länder, till hvilka Svenska och främmande så väl segel- som ångfartyg år 1873 afgått. 



274 1873. 

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



1873. 275 

mande länder, till hvilka Svenska och främmande ångfartyg år 1873 afgått. 



276 1873. 

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



1873. 277 

mande länder, till hvilka Svenska och främmande ångfartyg år 1873 afgått. 



278 1873. 

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



1873. 279 

här i riket, till hvilka Svenska så väl segel- som ångfartyg år 1873 ankommit. 



280 1873. 

N:o 21. Tabell, utvisande de främmande länder, från hvilka, och de tullplatser 



1873. 281 

här i riket, till hvilka Svenska så väl segel- som ångfartyg år 1873 ankommit. 



282 1873. 

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



1873. 283 

här i riket, till hvilka Svenska så väl segel- som ångfartyg år 1873 ankommit. 



284 1873. 

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



1873. 285 

tullplatser här i riket, till hvilka Svenska ångfartyg år 1873 ankommit. 



286 1873. 

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



1873. 287 

tullplatser här i riket, till hvilka Svenska ångfartyg år 1873 ankommit. 



288 1873. 

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



1873. 289 

länder, till hvilka Svenska så väl segel- som ångfartyg år 1873 afgått. 



290 1873. 

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



1873. 291 

länder, till hvilka Svenska så väl segel- som ångfartyg år 1873 afgått. 



292 1873. 

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



1873. 293 

länder, till hvilka Svenska så väl segel- som ångfartyg år 1873 afgått. 



294 1873. 

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



1873. 295 

länder, till hvilka Svenska så väl segel- som ångfartyg år 1873 afgått. 



296 1873. 

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



1873. 297 

de främmande länder, till hvilka Svenska ångfartyg år 1873 afgått. 



298 1873. 

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



1873. 299 

de främmande länder, till hvilka Svenska ångfartyg år 1873 afgått. 



300 1873. 

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



1873. 301 

andel i fraktfarten mellan Sverige och främmande länder år 1873. 



302 1873. 

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



1873. 303 

andel i fraktfarten mellan Sverige och främmande länder år 1873. 



304 1873. 

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



1873. 305 

i fraktfarten mellan Sverige och främmande länder år 1873. 



306 1873. 
N:o 33. Tabell, utvisande antalet och lästetalet af de från nedanstående främ-

främmande länder med last afgångna Svenska 



1873. 307 
mande länder till Sverige med last ankomna och derifrån till likaledes nedan uppgifna 
och främmande fartyg åren 1864—1873. 



308 1873. 
N:o 34. Tabell, utvisande antalet och lästetalet af nedanstående främmande nationers under 



1873. 309 
åren 1869-1873 till Sverige med last eller i barlast ankomna och derifrån afgångna fartyg. 



310 1873. 

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



1873. 311 

i riket åren 1869—1873 inklarerade Svenska och främmande fartyg. 



312 1873. 

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



1873. 313 

i riket åren 1869—1873 utklarerade Svenska och främmande fartyg. 



314 1873. 
N:o 37. Tabell, utvisande Svenska sjöfarten med så väl segel- som ångfartyg på Norge och 
utrikes orter år 1873, enligt derom från Kongl. Norska Regeringen samt från Svenske och 

Norske Consuler inkomna uppgifter. 



1873. 315 
N:o 37. Tabell, utvisande Svenska sjöfarten med så väl segel- som ångfartyg på Norge och 
utrikes orter år 1873, enligt derom från Kongl. Norska Regeringen samt från Svenske och 

Norske Consuler inkomna uppgifter. 



316 1873. 
N:o 37. Tabell, utvisande Svenska sjöfarten med så väl segel- som ångfartyg på Norge och 
utrikes orter år 1873, enligt derom från Kongl. Norska Regeringen samt från Svenske och 

Norske Consuler inkomna uppgifter. 



1873. 317 
N:o 37. Tabell, utvisande Svenska sjöfarten med så väl segel- som ångfartyg på Norge och 
utrikes orter år 1873, enligt derom från Kongl. Norska Regeringen samt från Svenske och 

Norske Consuler inkomna uppgifter. 



318 1873. 
N:o 37. Tabell, utvisande Svenska sjöfarten med så väl segel- som ångfartyg på Norge och 
utrikes orter år 1873, enligt derom från Kongl. Norska Regeringen samt från Svenske och 

Norske Consnler inkomna uppgifter. 



1873. 319 
N:o 37. Tabell, utvisande Svenska sjöfarten med så väl segel- som ångfartyg på Norge och 
utrikes orter år 1873, enligt derom från Kongl. Norska Regeringen samt från Svenske och 

Norske Consuler inkomna uppgifter. 



320 1873. 

N:o 37. Tabell, utvisande Svenska sjöfarten med så väl segel- som ångfartyg på Norge och 
utrikes orter år 1873, enligt derom från Kongl. Norska Regeringen samt från Svenske och 

Norske Consuler inkomna uppgifter. 



1873. 321 
N:o 37. Tabell, utvisande Svenska sjöfarten med så väl segel- som ångfartyg på Norge och 
utrikes orter år 1873, enligt derom från Kongl. Norska Regeringen samt från Svenske och 

Norske Consuler inkomna uppgifter. 



322 1873. 
N:o 37. Tabell, utvisande Svenska sjöfarten med så väl segel- som ångfartyg på Norge och 
utrikes orter år 1873, enligt derom från Kongl. Norska Regeringen samt från Svenske och 

Norske Consuler inkomna uppgifter. 



1873. 323 
N:o 37. Tabell, utvisande Svenska sjöfarten med så väl segel- som ångfartyg på Norge och 
utrikes orter år 1873, enligt derom från Kongl. Norska Regeringen samt från Svenske och 

Norske Consuler inkomna uppgifter. 



324 1873. 

N:o 37. Tabell, utvisande Svenska sjöfarten med så väl segel- som ångfartyg på Norge och 
utrikes orter år 1873, enligt derom från Kongl. Norska Regeringen samt från Svenske och 

Norske Consuler inkomna uppgifter. 



1873. 325 
N:o 37. Tabell, utvisande Svenska sjöfarten med så väl segel- som ångfartyg på Norge och 
utrikes orter år 1873, enligt derom från Kongl. Norska Regeringen samt från Svenske och 

Norske Consuler inkomna uppgifter. 



326 1873. 
N:o 37. Tabell, utvisande Svenska sjöfarten med så väl segel- som ångfartyg på Norge och 
utrikes orter år 1873, enligt derom från Kongl. Norska Regeringen samt från Svenske och 

Norske Consuler inkomna uppgifter. 



1873. 327 

N:o 37. Tabell, utvisande Svenska sjöfarten med så väl segel- som ångfartyg på Norge och 
utrikes orter år 1873, enligt derom från Kongl. Norska Regeringen samt från Svenske och 

Norske Consuler inkomna uppgifter. 



328 1873. 
N:o 37. Tabell, utvisande Svenska sjöfarten med så väl segel- som ångfartyg på Norge och 
ntrikes orter år 1873, enligt derom från Kongl. Norska Regeringen samt från Svenske och 

Norske Consuler inkomna rapporter. 



1873. 329 
N:o 38. Tabell, utvisande Svenska ångbåtsfarten på Norge och utrikes orter år 1873, enligt 
derom från Kongl. Norska Regeringen samt Svenske och Norske Consuler inkomna uppgifter. 



330 1873, 
N:o 38. Tabell, utvisande Svenska ångbåtsfarten på Norge och utrikes orter år 1873, enligt 
derom från Kongl. Norska Regeringen samt Svenske och Norske Consuler inkomna uppgifter. 



1873. 331 
N:o 38. Tabell, utvisande Svenska ångbåtsfarten på Norge och utrikes orter år 1873, enligt 
derom från Kongl. Norska Regeringen samt Svenske och Norske Consuler inkomna uppgifter. 



332 1873. 
N:o 38. Tabell, utvisande Svenska ångbåtsfarten på Norge och utrikes orter år 1873, enligt 
derom från Kongl. Norska Regeringen samt Svenske och Norske Consuler inkomna uppgifter. 



1873. 333 
N:o 38. Tabell, utvisande Svenska ångbåtsfarten på Norge och utrikes orter år 1873, enligt 
derom från Kongl. Norska Regeringen samt Svenske och Norske Consuler inkomna uppgifter. 



334 1873. 
N:o 38. Tabell, utvisande Svenska ångbåtsfarten på Norge och utrikes orter år 1873, enligt 
derom från Kongl. Norska Regeringen samt Svenske och Norske Consuler inkomna uppgifter. 



1873. 335 
N:o 38. Tabell, utvisande Svenska ångbåtsfarten på Norge och utrikes orter år 1873, enligt 
derom från Kongl. Norska Regeringen samt Svenske och Norske Consuler inkomna uppgifter. 



336 1873. 

N:o 39. Tabell, utvisande de år 1873 för Svenska fartyg i utrikes sjöfart influtna bruttofrakter, 
enligt derom från Svenske och Norske Consuler inkomna uppgifter. 



1873. 337 
N:o 39. Tabell, utvisande de år 1873 för Svenska fartyg i utrikes sjöfart influtna bruttofrakter 

enligt derom från Svenske och Norske Consuler inkomna uppgifter. 



338 1873. 
N:o 39. Tabell, utvisande de år 1873 för Svenska fartyg i utrikes sjöfart influtna bruttofrakter, 

enligt derom från Svenske och Norske Consuler inkomna uppgifter. 



1873. 339 
N:o 39. Tabell, utvisande de år 1873 för Svenska fartyg i utrikes sjöfart influtna bruttofrakter, 

enligt derom från Svenske och Norske Consuler inkomna uppgifter. 



340 1873. 
N:o 39. Tabell, utvisande de år 1873 for Svenska fartyg i utrikes sjöfart influtna bruttofrakter, 

enligt derom från Svenske och Norske Consuler inkomna uppgifter. 



1873. 341 
N:o 39. Tabell, utvisande de år 1873 för Svenska fartyg i utrikes sjöfart influtna bruttofrakter, 

enligt derom från Svenske och Norske Consuler inkomna uppgifter. 



342 1873. 

N:o 40. Sammandrag af de för nedannämnda år till Commerce Collegium inkomna förteck
ningar öfver antalet och lästetalet af städers, köpingars och landtmäns 

mätta fartyg. 



1873. 343 

N:o 40. Sammandrag af de för nedannämnda år till Commerce Collegium inkomna förteck
ningar öfver antalet och lästetalet af städers, köpingars och landtmäns 

mätta fartyg. 



344 1873. 
N:o 41. Tabell, utvisande antal, lästetal samt ångkraft af 



1873. 345 
Svenska handelsflottans fartyg vid slutet af åren 1872 och 1873. 



346 1873. 
N:o 41. Tabell, utvisande antal, lästetal samt ångkraft af 



1873. 347 
Svenska handelsflottans fartyg vid slutet af åren 1872 och 1873. 



348 1873. 

N:o 42. Tabell, utvisande den år 1873 genom nybyggda eller från utrikes ort inköpta fartyg 
minskning genom förolyckade, kasserade 



1873. 349 

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



350 1873. 

N:o 43. Tabell, utvisande i grupper, sammanställda efter lästetalet, antalet och drägtigheten 
år 1873 varit begagnade 



1873. 351 

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



352 1873. 

N:o 43. Tabell, utvisande i grupper, sammanställda efter lästetalet, antalet och drägtigheten 
år 1873 varit begagnade 



1873. 353 

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



354 1873. 

N:o 44. Uppgift på antalet och lästetalet af de, innevånare i rikets städer 
utrikes sjöfart under 



1873. 355 

och köpingar samt landtmän tillhöriga fartyg, som varit begagnade till 
åren 1869-1873. 



356 1873. 

N:o 44. Uppgift på antalet och lästetalet af de, innevånare i rikets städer 
utrikes sjöfart under 



1873. 357 

och köpingar samt landtmän tillhöriga fartyg, som varit begagnade till 
åren 1869—1873. 



358 1873. 

N:o 45. Tabell, utvisande antalet af de till hvarje Sjömanshusdistrikt hörande fartygsbefäl-
hafvare och sjöfolk, som varit använde till utrikes sjöfart med Svenska fartyg år 1873. 



1873. 359 

N:o 46. Öfversigt af uppbörden utaf lastpenningar för in- och utgående fartyg 
åren 1869—1873. 
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