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O b s e r v a t i o n s . 
1 fot 
= 10 tum 
= 100 linier 

1 kubikfot (kft) 
= 10 kannor (k:r) 
= 1000 kubiktum 

1 centner (ctr) 
= 100 skålpund 
= 10,000 ort 

1 ton 
= 108,187 kubikfot 

1 krona 
= 100 öre 

= 0,2969 mètre. 

= 0,02617 mètre cube. 
26,173 litres. 

= 42,50758 kilogrammes. 

= 
1 tonneau de jauge. 
2 mètres cubes 83 centièmes. 

= 1,39 franc. 

R ä t t e l s e r . 

Sid. 35, första spalten, rad. 24 ofvanifrån, står: Bandstakar m. m. Kub.-fot. Läs: Stycken. 
Sid. 237—256 i rubrikerna till tabellerna 18—22 står: lästetalet. Läs: drägtigheten. 





STORMÄGTIGSTE, ALLERNÅDIGSTE KONUNG! 

_L enlighet med nådig föreskrift uti den för Eders Kongl. Maj:ts och Rikets Commerce Collegium utfärdade, 
nu gällande instruktion får Collegium härmedelst i underdånighet afgifva berättelse angående Sveriges ut
rikes handel och sjöfart år 1875. 

Det i samma berättelse angifna värde af in- och utförseln, så väl hvad handeln med hvarje särskildt 
land beträffar, som i afseende å rikets handel i allmänhet, har, jemlikt nådiga föreskrifter, både för de med 
Svenska och för 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 1874 var upptaget till 540,142,000 
kronor, är för år 1875 beräknadt till 474,618,000 kronor. Införseln sistnämnda år är uppskattad till 



II 1875. 

268,066,000 kronor, deraf 7,546,531 kronor utgöra värdet af infördt guld och silfver i mynt eller plantsar, 
och utförseln år 1875, inbegripet myntadt guld och silfver för 2,788,224 kronor, uppgår till 206,552,000 
kronor. Till jeniförelse med förhållandet i afseende å rikets in- och utförsel under nästföregående nio 
år och till upplysning om den andel i varuomsättningen under samtliga ifrågavarande tio år, som belöper 
sig på Svenska och främmande fartyg samt på landväga trafiken, meddelas följande: 

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



1875. III 

Sammanlagda beloppet af den för införda varor år 1875 uppburna tull har, på sätt tabellen N:o 12 
utvisar, utgjort 23,592,802 kronor och understiger med 5,001,490 kronor den år 1874 i sådan afgift influtna 
summa. 

Afgifterna för begagnad nederlagsrätt inbringade år 1875 (tabellen N:o 13) ett belopp af 114,780 kro
nor, mot 118,845 kronor år 1874, och i transitupplagsafgifter inflöto förstnämnda år 4,025 kronor, mot 3,762 
kronor år 1874. 

Besigtningsvärdet af de till riket år 1875 införda och förbrutna dömda varor uppgick (tabellen N:o 
14) till 4,193 kronor, mot 9114 kronor år 1874. 

Fartygs drägtighet har för det nu ifrågavarande året i berättelsen angifvits i den från och med den 
1 April 1875 föreskrifna mätningsenheten ton; och då, enligt gällande förordning angående mätning af 
handelsfartyg, sådana kunnat fortfarande vara uppmätta i nyläster, samt i åtskilliga af de från vederbörande 
inkomna primäruppgifter fartygens drägtighet i många fall varit i denna senare enhet upptagen, hardervid 
förvandling af nyläster till tons verkstälts efter de uti nådiga kungörelsen den 16 Oktober 1874 särskildt för 
segelfartyg och särskildt för ångfartyg bestämda grunder. I de tabeller af berättelsen, hvilka, för jemförelse, 
innehålla en redogörelse för förhållandet med sjöfarten -under föregående år, har, så vidt dessa tabeller 
grunda sig på uppgifter från General-Tullstyrelsen, förvandling, som nu nämnd är, ej kunnat verkställas för 
tidigare år än 1872, enär derförinnan uppgift särskildt å segel- och särskildt å ångfartyg icke varit att tillgå, 
samt icke uti något fall, i saknad af dylik uppgift, för längre tid tillbaka än från och med år 1863. 

Sammanlagda drägtigheten af de år 1875 med last till Sverige ankomna och derifrån aigångna fartyg 
har (tabellen N:o 18) utgjort 3,330,117 tons eller 285,001 tons mindre än de år 1874 med last till riket 
ankomna och derifrån afgångna fartygs drägtighet. Tontalet har minskats för Svenska fartyg med 255,933 
tons, för Norska med 26,004 tons och för andra främmande fartyg med 3,064 tons. 

De år 1875 för Svenska fartyg i utrikes sjöfart influtna bruttofrakter (tabellen N:o 42) hafva, enligt 
derom från Svenske och Norske Consuler inkomna uppgifter utgjort 31,189,843 kronor, deraf influtit i fart 
mellan Sverige och utrikes orter 16,407,480 kronor och i fart mellan utrikes orter 14,782,363 kronor. Afföre-
nämnda i bruttofrakter influtna summa af 31,189,843 kronor belöpa sig på segelfartyg 20,506,409 kronor och på 
ångfartyg 10,683,434 kronor. Det uppgifna beloppet af år 1874 för Svenska fartyg i utrikes sjöfart influtna 
bruttofrakter utgjorde 37,651,651 kronor. 

Sveriges handelsflotta bestod vid 1875 års slut (tabellen N:o 44) af 4,237 fartyg om 507,049 tons, 
samt har från år 1874 ökats med 25 fartyg och 14,207 tons. Stockholms handelsflotta ökades med 
10 fartyg och 1,983 tons, samt Göteborgs med 9 fartyg och 2,074 tons; hvaremot öfriga stapelstäders han
delsflotta minskades med 44 fartyg och 1,508 tons. Sjö- och uppstädernas samt köpingarnes handelsflotta 
ökades med 12 fartyg och 2,509 tons, äfvensom landsbygdens handelsflotta ökades med 38 fartyg och 
9,149 tons. 

Under år 1875 blefvo för städers och köpingars räkning nybyggda (tabellen N:o 45) 82 fartyg om 
16,770 tons och från utrikes ort inköpta 51 fartyg om 13,269 tons. Deremot hafva under år 1875 af städers 
och köpingars fartyg 43 om 8,297 tons förolyckats, 14 om 1,611 tons kasserats samt 13 om 2,361 tons för
sålts till utrikes orter. Angående förhållandet i nu nämnda hänseende med landtmän tillhöriga fartyg sak
nar Collegium fullständiga uppgifter. 

Af Svenska handelsflottans fartyg hafva under år 1875 till utrikes sjöfart varit använda (tabellen N:o 
46) tillsammans 1,919 fartyg om 414,847 tons eller 49 fartyg färre än år 1874; hvaremot, vid jemförelse med 
förhållandet sistnämnda år, drägtigheten af de i sådan fart använda fartyg år 1875 ökats med 11,142 tons. 

Antalet af de fartygsbefälhafvare och det sjöfolk, som vid sjömanshusen påmönstrats till utrikes sjö
fart, har år 1875 (tabellen N:o 47) utgjorts af 2,121 fartygsbefälhafvare och 17,987 sjömän, deri inbegripne 
maskinister och eldare, mot 2,076 fartygsbefälhafvare och 16,603 sjömän år 1874. 



IV 1875. 

De för in- och utgående fartyg år 1875 erlagda lastpenningar (tabellen N:o 48) utgjorde 636,062 
kronor, mot 669,258 kronor år 1874. 

År 1875 utfärdades af Collegium 334 fribref eller 100 färre än som under nästföregående året ex
pedierades. Af ifrågavarande fribref meddelades 45 för utrikes byggda och i Sverige naturaliserade fartyg 
om sammanlagdt 12,944 tons, 48 för städerna tillhöriga, nybyggda fartyg om 13,665 tons, 41 för landt-
män tillhöriga, likaledes nybyggda fartyg om 5,544 tons, samt öfriga fribref till ett antal af 200 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 påföljande 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 1875 af denna anordning sig begagnat i följande utsträckning: 

Af de för Stockholms stad upptagna 13,208 kronor 70 öre hafva, i enlighet med vederbörandes begäran, 
8,102 kronor 5 öre blifvit genom Collegii försorg i sparbank insatta. Sammanlagda beloppet af de år 
1874 utaf Svenskt sjöfolk på ifrågavarande sätt hemsända besparade medel utgjorde 57,939 kronor. 

Collegium framhärdar med djupaste vördnad, 

Stormägt igste , Allernådigste Konung! 
Eders Kongl. Maj:ts 

underdånigste, tropligtigste 
tjenare och undersåtar 

O. FR. W Æ R N . 

C. F. AF STRÖM. 

Stockholm den 8 December 1876. 
G. Hegardt. 



U T R I K E S H A N D E L N 

ÅR 

1875. 





1875. 1 

N:o 1. Sammanställning af värdet utaf år 1875 till Sverige införda och devifrån utförda 
varor, fördelade i nedanstående grupper. 

Commerce Collegii Berättelse om utrikes handeln år 1875. 1 



1875. 
N:o 2. Tabell, utvisande qvantitet och värde af de till riket år 1875 införda varor, fördelade i grupper; 

hrarjemte lör de varor, som äro tull underkastade, upptagits faststäld tullsats och, så vidt i Collegium 
kunnat beräknas, belöpande tullinkomst. 

*) Då i Tullverkets sammandrag öfver in- och utförda varor konserverade köttvaror och grönsaker äro under en gemensam rubrik af konserver sammanförda, 
ingår i här uppgifna qvantitet af sådana varor äfven det senare slaget, 

-j- På grund af gifna bestämmelser har för de från Norge införda qvantiteter icke någon tnll beräknats. 

2 

% utmärker de artiklar, för hvilka, i anseende till beskaffenheten af tullbestiimmelserHa och saknaden af närmare specifikation af de förtullade varuqvantiteterna, 
någon uträkning af iuUutna tullbeloppct icke kunnat i Collegium verkställas. 



1875. 3 
N:o 2. Tabell, utvisande qvantitet och värde af de till riket år 1875 införda varor, fördelade i grupper. 



4 1875. 
N:o 2. Tabell, utvisande qvantitet och värde af de till riket år 1875 införda varor, fördelade i grupper. 



1875. 5 
N:o 2. Tabell, utvisande qvantitet och värde af de till riket år 1875 införda varor, fördelade i grupper. 



6 1875. 
N:o 2. Tabell, utvisande qvantitet och värde af de till riket år 1875 införda varor, fördelade i grupper. 



1875. 7 
N:o 2. Tabell, utvisande qvantitet och värde af de till riket år 1875 införda varor, fördelade i grupper. 



8 1875. 
N:o 2. Tabell, utvisande qvantitet och värde af de till riket år 1875 införda varor, fördelade i grupper. 



1875. 9 
N:o 2. Tabell, utvisande qvantitet och värde af de till riket år 1875 införda varor, fördelade i grupper. 



10 1875. 
N:o 2. Tabell, utvisande qvantitet och värde af de till riket år 1875 införda varor, fördelade i grupper. 



1875. 11 
N:o 2. Tabell, utvisande qvantitet och värde af de till riket år 1875 införda varor, fördelade i grupper. 



12 1875. 
N:o 2. Tabell, utvisande qvantitet och värde af de till riket år 1875 införda varor, fördelade i grupper. 



1875. 13 
N:o 2. Tabell, utvisande qvantitet och värde af de till riket år 1875 införda varor, fördelade i grupper. 



14 1875. 
N:o 2. Tabell, utvisande qvantitet och värde af de till riket år 1875 införda varor, fördelade i grupper. 



1875. 15 
N:o 2. Tabell, utvisande qvantitet och värde af de till riket år 1875 införda varor, fördelade i grupper. 



16 1875. 
N:o 2. Tabell, utvisande qvantitet och värde af de till riket år 1875 införda varor, fördelade i grupper. 



1875. 17 
N:o 2. Tabell, utvisande qvantitet och värde af de till riket år 1875 införda varor, fördelade i grupper. 



18 1875. 
N:o 2. Tabell, utvisande qvantitet och värde af de till riket år 1875 införda varor, fördelade i grupper. 



1875. 19 
N:o 2. Tabell, utvisande qvantitet och värde af de till riket år 1875 införda varor, fördelade i grupper. 



20 1875. 
N:o 2. Tabell, utvisande qvantitet och värde af de till riket år 1875 införda varor, fördelade i grupper. 



1875. 21 

N:o 2. Tabell, utvisande qvantitet och värde af de till riket år 1875 införda varor, fördelade i grupper. 



22 1875. 

N:o 3. Tabell, utvisande qvantitet och värde af de från riket år 1875 utförda varor,fördelade i grupper. 



1875. 23 

N:o 3. Tabell, utvisande qvantitet och värde af de från riket år 1875 utförda varor,fördelade i grupper. 



24 1875. 

N:o 3. Tabell, utvisande qvantitet och värde af de från riket år 1875 utförda varor,fördelade i grupper. 



1875. 25 

N:o 3. Tabell, utvisande qvantitet och värde af de från riket år 1875 utförda varor,fördelade i grupper. 



26 1875. 

N:o 3. Tabell, utvisande qvantitet och värde af de från riket år 1875 utförda varor,fördelade i grupper. 



1875. 27 

N:o 3. Tabell, utvisande qvantitet och värde af de från riket år 1875 utförda varor,fördelade i grupper. 



28 1875. 

N:o 4. Utdrag af General-sammandragen öfver Rikets införsel och utförsel år 1875, 
jemte beräkning, så vidt sådan kunnat i Collegium åstadkommas, öfver totalsumman af de på hvarje tullpligtig 

artikel enligt tull-taxa af den 18 September 1874 belöpande tullinkomster. 

0 utmärker de artiklar, för hvilka, i anseende till beskaffenheten af bestämmelserna och saknaden af närmare specifikation af de förtullade varu-qvantitclerna, någon uträkning 
af influtna tullbeloppet icke kunnat i Collegium verkställas. 



1875. 29 

N:o 4. Utdrag af General-Sammandragen öfver Rikets införsel och utförsel år 1875. 



30 1875. 
N:o 4. Utdrag af General-Sammandragen öfver Rikets införsel och utförsel år 1875. 



1875. .31 
N:o 4. Utdrag af General-Sammandragen öfver Rikets införsel och utförsel år 1875. 



32 1875. 
N:o 4. Utdrag af General-Sammandragen öfver Rikets införsel och utförsel år 1875. 



1875. 33 
N:o 4. Utdrag af General-Sammandragen öfver Rikets införsel och utförsel år 1875. 



34 1875. 
N:o 4. Utdrag af General-Sammandragen öfver Rikets införsel och utförsel år 1875. 



1875. 35 

N:o 4. Utdrag af General-Sammandragen öfver Rikets införsel och utförsel år 1875. 



36 1875. 
N:o 4. Utdrag af General-Sammandragen öfver Rikets införsel och utförsel år 1875. 



1875. 37 

N:o 4. Utdrag af General-Sammandragen öfver Rikets införsel och utförsel år 1875. 



38 1875. 

N:o 4. Utdrag af General-Sammandragen öfver Rikets införsel och utförsel år 1875. 



1875. 39 
N:o 4. Utdrag af General-Sammandragen öfver Rikets införsel och utförsel år 1875. 



40 1875. 
N:o 4. Utdrag af General-Sammandragen öfver Rikets införsel och utförsel år 1875. 



1875. 41 
N:o 4. Utdrag af General-Sammandragen öfver Rikets införsel och utförsel år 1875. 



42 1875. 
N:o 4. Utdrag af General-Sammandragen öfver Rikets införsel och utförsel år 1875. 



1875. 43 
N:o 4. Utdrag af General-Sammandragen öfver Rikets införsel och utförsel år 1875. 



44 1875. 

N:o 4. Utdrag af General-Sammandragen öfver Rikets införsel och utförsel år 1875. 



1875. 45 

N:o 5. Tabeill, utvisande de under år 1875 från nedannämnda länder inkomna och till likaledes 
nedan uppgifna länder åter utförda hufvudsakliga artiklar, som blifvit på nederlag upplagda. 



46 1875. 

N:o 6. Sammanställning af införsel och utförsel för hvarje särskildt land år 1875. 



1875. 47 

N:o 6. Sammanställning af införsel och utförsel för hvarje särskildt land år 1875. 



48 1875. 

N:o 6. Sammanställning af införsel och utförsel för hvarje särskildt land år 1875. 



1875. 49 

N:o 6. Sammanställning af införsel och utförsel för hvarje särskildt land år 1875. 



50 1875. 

N:o 6. Sammanställning af införsel och utförsel för hvarje särskildt land år 1875. 



1875. 51 

N:o 6. Sammanställning af införsel och utförsel för hvarje särskildt land år 1875. 



52 1875. 

N:o 6. Sammanställning af införsel och utförsel för hvarje särskildt land år 1875. 

4. Utdrag af Consulsrapport. 
Helsingfors, 

Frakterna från distriktets hamnar hafva vmder år 1875 uppgått 
till följande belopp pr Petersb. standard. 

Till Under våren sommaren hösten. 
West-Harile-

pool 37 s. 6 d. 40 s. 42 s. 6 d. 
Grimsby 38 s. 41 s. 44 s. 
Hull 40 s. 42 s. 6 d. 45 s. 
London 42 s. 6 d. 45 s. 47 s. 6 d. 
Liverpool 55 s. 57 s. 6 d. 60 s. 
Havre 70 fr. & 5 % 70 fr. & 5% 72 fr. & b% 
Bordeaux 8 5 » & 5 # 88 » & 5 ^ 9 0 » & b % 
Marseille 95 » & 5 % 95 » & 5 % 95 » & 5 % 
Amsterdam... 26 flor. & 15 ^ 28 flor. & 15 % 28 flor. & 15 % 
Antwerpen... 62 fr. & 5% 65 fr. & 5% 70 fr. & 5% 
Livonio 110 x> & 5?ä 110 » & 10 % 110 » & ID % 
Löbeck, Kiel 34 riksm. & 5 % 35 riksm. & b % 37 riksra. & 5 % 

I Finland finnas för närvarande 81 ångsågar af 2,436 häst
krafter, hvilka kunna åstadkomma en betydlig afverkning. Prisen 
å trävaror hafva fluktuerat och varit så obestämda, att någon fast 
notering icke kunnat uppställas. 



1875. 53 

N:o 6. Sammanställning af införsel och utförsel för hvarje särskildt land år 1875. 

4. Utdrag af Consulsrapporter. 

S:t Petersburg. 

Införsela till S:t Petersburg från Sverige bestod hufvudsakligen af: 
23,200 centner rundjern för ett värde af omkring 114,000 silfverrubel, 

2,100 » stångjern » » » » » 10,700 » 
53,400 » taekjern » » » » j> 91,800 » 
16,890 » stål » » » » T> 329,000 » 

630 fat alun » » » » » 10,400 » 
5,000 » rödfärg » » s » » 33,800 » 
1,500 » krita » » » » » 8,250 » 
1,900 > cement » D S » » 5,150 » 

603,100 silfverrubel. 

Dessutom infördes 180 kollis åkerbruksredskap, 54 kollis maskin
delar, 4 mitraljöser, 255 lådor tändstickor, 402 tackor tenn, 29 
lådor porslin, 35 lådor glas, 146 stycken spårvagnshjul och 47 
lådor anjovis, rörande värdet af hvilken import uppgift saknas. 

Det kända värdet af importen från Sverige under de fem före
gående åren utgjorde: 

år 1870 737,600 silfverrubel. 
» 1871 1,282,000 » 
2> 1872 821,000 » 
» 1873 974,600 » 
» 1874 516,400 » 

Orsaken dertill att importen af Svenskt jern fortfarande är så 
obetydlig måste alltjemt tillskrifvas det för Eyska förhållanden höga 
priset å varanl I S:t Petersburgs exporthandel på de Förenade Ri
kena visar sig en förminskning, hvartill orsaken icke nu kan angifvas. 
Möjligen äro behofven i dessa riken af Eyska produkter numera 
mindre än förr; men möjligen har ock den omhvälfning i S:t Pe
tersburgs handelsförhållanden, som förändrade kommunikationer åstad
kommit, bidragit att inleda handeln på andra spår. Åtminstone är 
det ett kändt förhållande att S:t Petersburgs handel under de senare 
åren märkbart aftagit och att mången handelsartikel, som förr ut
gjorde föremål för en betydande export derifrån, såsom t. ex. hampa, 
talg, olja och pottaska, numera röner ringa efterfrågan. 

Riga. 

Till följd af en mindre liflig efterfrågan å spanmål besöktes 
Bigas hamn år 1875 ej af så många Svenska ångfartyg, som under 
föregående året. Anledningen dertill att antalet af de från distriktet 

till Sverige med last utklarerade Svenska fartyg år 1875 kunnat 
uppgå till 85 är att tillskrifva en ny exportartikel, nemligen asp-
virke, som utförts synnerligast från Windau till Göteborg och We-
stcrvik. Importen från Sverige under året var af mindre betydenhet 
än under år 1874, hvartill orsaken torde vara att söka i den all
männa stillhet i affärerne, som i Riga varit rådande. De införda 
artiklarne utgjordes hufvudsakligast af åkerbruksredskap, krita, super
fosfat, tuktad gatsten, täudstickor samt några mindre partier stång
jern. Frakterna voro under hela seglationstiden mycket låga och 
föga lönande. 

Odessa. 

Distriktet besöktes år 1875 af 9 Svenska fartyg, deraf 7 ång
fartyg. Icke något af dessa fartyg ankom direkt från Sverige, och 
några handelsförbindelser mellan nämnda land och Consulsdistriktet 
hafva icke egt rum, hvarken med afseende å import af Svenska 
artiklar eller i fråga om utförsel af distriktets produkter. Den 
i föregående årsberättelser af Consulatet omnämnda, pågående minsk
ningen i antalet segelfartyg, som besöka Svarta hafvet och Azowska 
sjön, tilllager allt mer oaktadt de högre frakter, segelfartygen er
hålla framför ångfartygen. Sålunda voro af de 862 fartyg, som år 
1875 besökt Odessas hamn, 604 ångfartyg och endast 258 segel
fartyg. 

Året 1875 kan med rätta räknas såsom ett bland de olyck
ligaste år vår handel hittills genomgått. Eyska provinserna vid 
Svarta hafvet, redan hårdt pröfvade genom flere på hvarandra föl
jande års dåliga skördar, hafva under det senaste året drabbats af 
en fullständig missväxt, som förorsakat en allmän ruin för godsegarne 
och landt-befolkningen, på hvilka landets välstånd helt och hållet hvilar, 
i det landets hela rikedom beror af jordens produkter, och dereinot 
fabriker endast undantagsvis rinnas i nya Bysslands provinser. Det 
allmänna välståndet har under de senare åren gått betydligt tillbaka, 
och det fordras en följd af goda skördar för att landet skall kunna 
åter intaga den ståndpunkt, det innehade för tio år sedan. 



54 1875. 

N:o 6. Sammanställning af införsel och utförsel för hvarje särskildt land år 1875. 



1875. 55 

N:o 6. Sammanställning af införsel och utförsel för hvarje särskildt land år 1875. 



56 1875. 

N:o 6. Sammanställning af införsel och utförsel för hvarje särskildt land år 1875. 



1875. 57 

N:o 6. Sammanställning af införsel och utförsel för hvarje särskildt land år 1875. 



58 1875. 

N:o 6. Sammanställning af införsel och utförsel för hvarje särskildt land år 1875. 



1875. 59 

N:o 6. Sammanställning af införsel och utförsel för hvarje särskildt land år 1875. 

4. Utdrag af Consulsrapport. 

Köpenhamn. 

Tillförseln är 1875 från Sverige af stångjern bestod hufvudsakligen 
af valsadt jern. Partiprisen å Svenskt jern hafva utan synnerlig 
vexling under årets lopp i Köpenhamn noterats till 14 kronor å 
13 kronor 25 öre för smidt, samt 13 kronor 50 öre k 13 kronor 
för valsadt stångjern och till 20 kronor för stål, allt pr centner oför-
tullad vara af välkända stämplar. Skilnaden mellan dessa pris och 
dem, som i Svensk hamn betingats för samma varor, fritt ombord, 
kan i allmänhet antagas till omkring 2 kronor 75 öre ä 3 kronor 
50 öre pr centner lägre i afskeppningsorten, efter afstånd och års
tid. Afsättningen af smidt jern har i Köpenhamn år för år aftagit, 
så att de större jernhandlandena numera icke hålla denna vara på 
lager. 

Partiprisen å trävaror hafva, enligt mäklares uppgifter, i det 
hela taget visat sig ej obetydligt nedgående, hvilket förhållande 
kanske till någon del berott derpå, att åtskilliga byggnadsföretag 
måst helt och hållet eller delvis inställas i följd af penningemark
nadens osäkra ställning och de af handtverkarne fordrade högre 
lönerna. Inberäknadt införselstull noterades, 
fyrskurna Calmar furubräder: 

12 fots l £ x 9 å 10 tums i April 10 kr. 50 öre å 10 kr. 75 öre prtolft 
8 å 9 » » 10 » å 9 » 50 » » » 
» » » Nov. 20 » » » 
J a 8 J Mars 8 » 50 » a 7 B 25 » » » 
» » B April 6 » å 6 J 50 } » » 
» B » Juni 8 » 75 » » B 

fyrskurna Piteå furubräder: 
12 fots 1 X 9 tums i Februari 12 » å 13 » » » 

i Juli 12 » a l l » » » 
i Nov. 12 » 10 » å 10 » 80 » » s 

1 x 8 » i Januari 12 » 1 0 » » » 
i Mars 11 » 25 2 » » 
i Juni 10 » 25 » å 11 » » » 
i Augusti 8 s 60 » å 9 » 50 » » » 
i Nov. 9 » ä 8 » 75 » » » 

1 x 7 » i Januari 8 » 20 » å 7 » » » 
i Mars 6 J 50 s å 7 J » » 
i Juni 7 B 60 » a 8 » 30 » » » 
i Augusti 6 B 50 » å 7 B 10 » » » 
i Dec. 7 B 10 B a 7 » 60 » » » 

Piteå furutimmer, fyrhugget: 
4 tums 16 ä 14 öre pr löpande Dansk aln. 
5 » 28 å 22 » » » » » 
6 » 40 a 33 » » » » » 
7 B 54 ä 50 » » » » » 
8 » 79 å 68 » » B B B 



60 1875. 

N:o 6. Sammanställning af införsel och utförsel för hvarje särskildt land år 1875. 



1875. 61 
N:o 6. Sammanställning af införsel och utförsel för hvarje särskildt land år 1875. 

Utdrag af Consulsrapporter. 

Königsberg. 
Till följd af den stora tillgången å fartyg höllo sig frakterna 

hela året igenom låga. På våren visade sig visserligen härutinnan 
under en kort tid någon förbättring, men snart inträdde åter den 
förra tryckta ställningen, och med säkerhet kan antagas att så väl 
de ångbåtar som segelfartyg, hvilka underhöllo en regelbunden fart 
på Königsberg, under en lång tid icke fingo sina omkostnader be
täckta. Frakterna för segelfartyg utgjorde i början af året 2 s. 6 
d. till Firth of Forth och kolhamnarne samt 3 s. 6 d. till Engelska 
kanalen pr 500 skålpund hvete, 18 1/2 ä 20 floriner pr 2,500 kilogr. 
till Holland, 24 ä 30 riksmark pr 5,000 skålpund råg till ostkusten 
af Norge, Bergen och Göteborg. Under loppet af sommaren minska
des frakterna till Stor-Britannien med omkring 1 s. pr 500 skålpund 
hvete, och till Norge nedgingo de till 18 riksmark. Först under 
senare delen af hösten inträdde en förbättring, och betaltes då åter 
de i början af sjöfarten noterade frakter. 

Danzig. 
Så väl i införseln till Danzig af Svenska produkter och varu-

utförseln derifrån till Sverige som ock i fraktfarten med Svenska 
fartyg mellan Danzig och främmande orter visade sig år 1875, vid 
jemförelse med förhållandet föregående året, en minskad liflighet. Medel
priset år 1875 å följande Svenska produkter utgjorde, å stångjern 23 
riksmark och å gammalt jern 5 '/o riksmark pr Tysk centner, å tjära 27 
riksmark pr tunna samt å osläckt Gotlandskalk 27 riksmark pr 12 half-
tunnor, allt för varan i magasinet. I afseende å frakterna var året 
särdeles ogynsamt, och rederierne ledo en känbar förlust. Så väl 
trävaru- som spanmålsfrakterna höjde sig småningom under senare 
hälften af seglationstiden och i större mån sent på hösten. Men den 
ovanligt tidigt började vintern satte ett hinder för begagnandet af 
denna bättre konjunktur. De under årets lopp beviljade frakter ut
gjorde, bland annat, till London för furubjelkar 13 s. 6 d. å 14 s. 
6 d. pr load, till kolhamnarne för furubjelkar 8 s. 6 d. ä 9 s. 6 d. 
och för sleepers 10 ä 13 s. pr load. Importfrakterna höllo sig under 
hela skeppningstiden orubbade, och betaltes för stenkol från Newcastle, 
Sunderland och Hartlepool 7 £. 10 s. 9 d. pr keel, för salt från 
Liverpool ooh Gloucester 7 s. 8 d. å 8 s. 8 d. o. s. v. 

Stettin. 
En återblick på året 1875 erbjuder i afseende å metallindustrien 

i allmänhet icke några särdeles hugnesamma betraktelser. Från No-
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vember 1872 till slutet af 1875 hafva prisen visat en nedgående 
tendens, så att jern och deraf förfärdigade artiklar sedan nämnda tid 
fallit nära två tredjedelar i värde. I Oktober 1872 gälde stång
jern vid verken 19 ä 19J riksmark, i November och December 1875 
deremot 7 riksmark, och för 1876 är ett ytterligare prisfall att vänta. 
Förbrukningen af tackjern för tillverkning af gjutgods har minskats. 
Importen af Skotskt jern blifver år efter år mindre, under det 
att billigare Engelskt tackjern från Middlesbro' distrikt alltjemt mer 
införes och, blandadt med det inhemska, lemnar ganska godt gjutgods. 
Minskningen i importen af gjutgods ersattes genom Bessemer-jern, 
hvilket återigen hade till följd en större efterfrågan af Svenskt jern. 

Införseln af tackjern och jernskrot utgjorde år 1875, 
från England 1,343,803 centner. 

» Belgien 29,820 » 
» Sverige 25,799 » 
J> andra länder 180 » 

tillsammans 1,399,602 centner. 
mot 975,167 centner år 1874, 1,658,825 centner år 1873 och 
2,238,383 centner år 1872. 

Af stångjern ankommo till Stettin 
år 1875 1874. 

från Holland 51,340 centner 19,630 centner 
» Sverige 37,730 » 35,236 » 
» Belgien 20,795 » 670 » 
» Stor Britannien 17,105 » 38,000 » 
» andra länder 8,706 » 7,095 » 

hvaiaf framgår, att Svenskt stångjern, till följd af sin qualité, ånyo 
under år 1875, likasom under de närmast föregående åren, å Stettins 
marknad vunnit en ökad efterfrågan, som, i jemförelse med den 
samtidigt betydligt minskade importen från Stor Britannien, icke 
torde vara att underskatta. 

Koppar är vid införsel till Stettin att anse endast som en spe-
ditions-artikel, i det behofvet af denna vara derstädes äfvensom i 
Östersjöprovinserne är mycket ringa. Prisen å artikeln förblefvo 
hela året temligen oförändrade och varierade mellan 86 ä 96 riks
mark pr 50 kilogram. Införseln af koppar uppgick: 

år 1875. 1874. 
till 25,548 centner 36,119 centner, deraf 

från Stor Britannien 17,761 18,994 
» Sverige 5,338 7,679 
» Norge 3,555 

Ar 1875 infördes från Sverige 29,829 centner hafre, och har 
denna import, oaktadt konkurrensen med Rysk vara, under det nu 
löpande året 1876 redan antagit större dimensioner. 

Frakterne stälde sig under hela året 1875 ännu lägre än förut, 
under det hyror, arbetslöner och proviantpris höllo sig oförändrade på 
samma höga ståndpunkt som under föregående året. 

Kiel. 
Importen till distriktet af bjelkar och spärrar har år 1875 varit 

af ungefär lika omfattning som under de näst föregående åren, hvar
emot af bräder och plankor under det ifrågavarande året från Sve
rige införts ej obetydligt mindre qvantitet än år 1874, enär sådane 
artiklar erhöllos till billigare pris från Byska och Preussiska ham
nar. Af Svenskt jern hafva under år 1875 införts några mindre 
partier, oaktadt den stora prisskilnaden mellan de Svenska samt Tyska 
och Engelska fabrikaten; men det Svenska jernet är i anseende till sin 
bättre beskaffenhet för flera ändamål oumbärligt. Med några få un
dantag hafva de till distriktet ankomna Svenska och Norska fartyg 
lemnat detsamma i barlast. Frakterne hafva under år 1875 utgjort 
från Norrbottniska hamnar, för spärrar och bjelkar 6 x/2 k 7 kronor 
vid sjöfartens början och mot dess slut 8 å 8 ' / 2 kronor jemte 5 % 
kaplake, samt från Norrländska hamnar för bräder 5 å 5 J/2 kronor 
och mot slutet af sjöfarten 6 å 6 ' / 2 kronor och 5 %, a l l t fö rS! 1 ,^ 

kubikfot Engelskt mått. För 6 x 1 2 bräder från Calmar betaltes 19 
å 20 riksmark pr tolft och för andra dimensioner i förhållande der-
efter, allt för varan fritt levererad vid lossningsplatsen. Trävaror 
från Norrbotten såldes med 25 % rabatt å föregående årets pris eller 
till 26 å 30 öre för spärrar samt 40 k 50 öre för bjelkar pr kubik
fot fritt ombord. Efterfrågan å trävaror från Norrbotten var under 
året ej så stor som vanligt, hvaremot Gotländsk vara söktes med 
begärlighet och hade liflig- afsättning. De under år 1874 i hög 
grad fluktuerande prisen å trävaror manade importörerna under det 
nästföiflutna året till försigtighet, och höllo sig köpare, i anseende 
till de höga prisen, i allmänhet märkligt tillbaka. 
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4. Utdrag af Consulsrapport. 
Lubeck. 

Ar 1875 började med fullständig stagnation i trävaruhandeln, 
livilken fortfor under flere månader. Den tryckta berättelsen öfver 
Liibecks »Waaren Einfuhr» förklarar orsaken till detta förhållande så
lunda : »De från produktionsorterna (Svenska) ingångna underrättelser 
om återgång i prisen tillintetgjorde allt förtroende till affärer i denna 
handelsgren och hade till följd, att man inskränkte sina behof så 
vidt möjligt». Dermed antydes, att ytterligare nedsatta pris afvak-
tades, och kom således handeln för någon tid att afstanna. Den 
rätta orsaken till stillaståendet torde likväl vara att söka deri, att i 
början af året voro de osålda förråden ännu ganska betydliga. En 
förändring inträdde emellertid förr, än man hade hoppats. För flera 
och stora byggnadsföretag i grannländerna behöfdes nemligen virke 
och stora qvantiteter deraf, så att förråden i Lubeck afsattes sucees-
sive, och redan i medlet af Juli var trävarutillförseln i full gång. 

Prisen utgjorde för plankor af prima qvalité från Hernösands 
distrikt 9 £ 50 sh. och från Söderhamns distrikt 1 £ pr standard, 
med 1 £ rabatt för lägre qvalitet. För valbräder från södra Sve
rige betaltes: 

för 14 fots 1^ X 7 ä 8 tums riksmark 8:70 pr tolft 
» B » » X 9 ä 10 » » 12:30 » » 
» » » » X 11 å 12 » B 16:20 » » 
» » » B X 13 å 14 » » 19:20 » » 
B B B B X 15 å 16 » B 23:io » » 

Jemnkantiga spärrar från Skellefteå m. fl. orter betaltes i början 
af året med 40 öre, men senare med 25 öre pr kubikfot. Oaktadt 
tillförseln af trävaror från Sverige och Finland är så stor, att en 
med förhållandena mindre bekant, vid betraktandet på senhösten af 
de vidsträckta, berghöga staplarne af bräder och plankor m. m., icke 
kan föreställa sig, att redan efter ^ års förlopp nya förråder skola 
kunna ifrågakomma, saknas dock sällan tillfredsställande afsättning 
från Liibecks brädgård. De i senare åren ökade, från Lubeck utgå
ende jernvägar underlätta i hög grad afsättningen, och en mängd 
grannstäder, som förr voro Liibecks konkurrenter, äro det icke mera, 
utan händer till och med, att trävarusändningar från Lubeck transi
tera öfver deras platser, och understundom stanna der. Deremot lem-
nar Liibecks kommunikation åt Wesertrakten mycket öfrigt att önska. 
Denna landsträcka är genom läget vid Nordsjön hänvisad på trävaru
sändningar från Norge. J em vägsfrakterna göra Löbecks trävaruhand
lare hvarje konkurrens omöjlig. Att dessa frakter äro för höga vi
sar sig bäst deraf, att så månget trävaruskepp, trots hög frakt och 
assurans-premie, expedieras ur Östersjön genom sundet i Nordsjön till 
Weser. Det redan flere år ventilerade projektet att bygga en jern-
vägsbro från Lauenburg öfver Elbe till Liineburg tyckes nu ändtligen 
skola utföras. Efter fullbordande af denna bro är det enda återstå
ende hindret i Liibecks jernvägsförbindelse med öfriga Tyskland un-
danröjdt, och en rak farväg på jernskenor från Lubeck in i djupet af 
Tyskland öppnad, till stor fördel för Liibecks och Nordens trävaru
handel. Tillförseln af valbräder, hvarmed såsom bekant förstås icke 
huggen eller kantad vara utan bräder af bredare dimensioner från 10 tums 
bredd och derutöfver, blir år från år allt ringare, hvaremot de sma
lare ända från 8 ned till 5 tum i allt större och större mängd hit-
komma. Orsaken bärtill är, att i södra Sverige, hvarest dessa senare 
produceras, de äldre och större träden till det mesta lära försvinna, 
och att producenterna numera gripa till ungskogen. Dessa smala 
bräder kunde här för få år sedan utan särdeles svårighet placeras; 
men sedan nu Syd-Tyskland börjat hitföra sin vara af samma sort, 
som utbjudes till vida lägre pris, blir derigenom konkurrensen svår 
för de Svenska, hvilka senare ännu vid de gamla prisen fasthållas. 
Tillförseln af kantade bräder och plankor från norra Sverige under 
år 1875 har varit betydligt mindre än under föregående år. Den 
brist, som derigenom i Lubeck uppstod, utjemnades genom desto be

tydligare sändningar från Finland och Ryssland, deribland mest i 
konsignation. På ön Gotland hafva under de senaste åren betydliga 
sågqvarnar blifvit anlagda och gifvit åt dess trävaruhandel en märk
lig lyftning. Då man förut der endast kände till handsågade bräder 
och plankor, blifva dessa numera allt mer undanträngda af qvarn-
sågade. Dessa bräder kunna likväl icke ersätta det Sydsvenska vir
ket. Detta senare betecknas såsom mildare och skall egna sig till 
de finaste snickaTearbeten, hvaremot Gotlandsvirket är af en egen
domlig hårdhet och begagnas derför endast till gröfre produktioner. 
I allmänhet skall Gotländska virket för sin oformliga växtlighets 
skull vara svårt att bearbeta, det skall nämligen vanligtvis vara nä
stan omöjligt att bearbeta en Gotländsk sparre i hela dess längd, 
utan till 6, 8 högst 12 fot. Emellertid begagnas det Gotländska virket 
företrädesvis framför annat Svenskt och Finskt såsom byggnadsmaterial. 

Den ringare tillförseln af bjelkar och spärrar från Sverige till 
Lubeck bör i främsta rummet tillskrifvas de alltför stora förråden 
från föregående året, men också till en del de i Finland nyligen in
rättade sågqvarnar, der dessa träsorter tillredas och hvilka, ehuru 
dyrare, dock, såsom bättre än Svenska passande till lyxbyggnader, 
föredragas framför de senare. 

Trävarufrakter under året utgjorde, från Norrköping, Calmar, 
Mem 4 ä 4^, från Gefle 4^ å 5J, från Söderhamn 5 ä 5\, från 
Wifstavarf och Hudiksvall 5^ å 6, från Hernösand 6 s C| kro
nor pr 31^ kubikfot bräder & 5 % kaplake; för spärrar och bjelkar 
från Skellefteå, Piteå och Luleå 6 | å 7 kronor pr 3 1 | kubikfot & 5 % 
kaplake; för okantade bräder från Waldemarsvik, Westervik och 
deras distrikt, 1 riksmark 8 pfennige för 14 fots 7 å 8 X 1} tums 
& b % kaplake. 

Det ringa förråd af Svenskt stångjern, circa 10,000 centner, som 
återstod från år 1874, förtullades och bortfördes under loppet af vin
tern 1874—75. Vid sjöfartens öppnande sistnämnda år nedgick 
priset från riksmark 18,50 till 17,25 pr centner, dervid det hela 
året bibehöll sig. Man klagar deröfver att Svenska jernet fortfarande 
hålles uppe i högt pris, men ser bort ifrån den utmärkta qvalitet, 
hvarigenom det öfverträffar både Tyskt och Engelskt jern. Upphäf-
vandet från den 1 Januari 1877 af införseltullen, 1 riksmark pr cent
ner, emotses med stor tillfredställelse. 
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4. Utdrag af Consulsrapport. 

Hamburg. 

Importen af trävaror från de nordliga länderna var år 1875, 
såsom vanligt, icke betydlig, och prisen höllo sig vid ungefär lika 
belopp som under senare delen af 1874, i det att importörerne vi
sade mycken försigtighet och tillbakadragenhet i sina inköp. Enligt 
uppgift skola under år 1875 till Hamburg införts 117,700 stycken 
plankor och bräder, förutom 517 kubikfamnar bräder, åtskilliga par
tier stäfver samt en laddning af omkring 16,000 stycken icke.när
mare specificerade trävaror. Med nu nämnda införsel afses den, som 
egt rum sjövägen till Hamburg. Härtill kommer dock en icke så 
obetydlig införsel dit af Svenska trävaror, förnämligast furubräder, 
men också plankor och spärrar af 4 x 4 å 7 X 7 tum, samt nå
gra bjelkar öfver eller från Liibeck. Tillförseln från Sverige af tänd-
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stickor har ock 1875, likasom förut, varit betydlig. Sjövägen an-
kommo omkring 10,000 lådor, men dessutom sändes öfver Liibeck 
och Fredrikshavn stora qvantiteter. Ett med handeln af denna ar
tikel sysselsatt hus i Hamburg, har, under det att dit sändes direkte 
sjövägen 4,500 lådor, mottagit 7,840 lådor öfver Fredrikshavn och 
1,610 öfver Liibeck. 

Af Svenskt jern blefvo i början af året betydliga partier ut
bjudna till billigare pris än under det föregående och till följd deraf 
jemväl afyttrade; hvarefter i priset inträdde en fastare hållning, som 
fortfor hela året igenom. Svenskt stångjern af ordinära dimensioner 
noterades i början af året 18 å 18J mark pr 100 skålpund samt 
vid årets slut 17J mark. 

4. Utdrag af Consulsrapport. 

Bremen. 

Under år 1875 hafva de redan under nästföregående året 
sjunkna prisen å de flesta varor än ytterligare fallit, i följd hvaraf 
det ifrågavarande året på det hela för alla handelsföretag varit sär
deles ogynsamt. Vid sådant förhållande har icke heller sjöfartsrörelsen 
kunnat med någon framgång bedrifvas, och frakterna föllo så, att 
de knappast någonsin varit så låga. Det stora skeppsrederibolaget 
"Norddeutsche Lloyd" har ock under denna tryckta ställning låtit 
en del af sin stora ångbåtsflotta hela året ligga overksam. 
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4. Utdrag af Consulsrapport. 

Amsterdam. 
Sveriges handel och sjöfart på Holland voro är 1875 mindre 

vinstgifvande. De hufvudsakligaste Svenska exportartiklarne blefvo, 
i jemförelse med föregående årens pris, lågt betalta. Förbrukningen 
i landet var inskränkt till det för dagens behof oundgängliga, och 
ingen fanns hugad att spekulera på framtiden, enär allmänt troddes, 
att prisen skulle alltjemt falla. Vid årets slut voro emellertid behåll
ningarne mindre än vanligt, och tecken till en förbättring i prisen, 
särskildt å trävaror, började visa sig. Af bjelkar, huggna på Norskt sätt, 
är förrådet temligen upprymdt. Af skuren last deremot har Ryssland 
försett marknaden med större förråd, än förbrukningen påkallar. 
Fraktfarten var litet lönande. Den allmänt goda spanmålskörden i 
Europa hade till föjd, att ett stort antal fartyg, som eljest användas 
för transport af spanmål till England och Frankrike, icke var för 
detta ändamål erforderligt. Frakterna från de Nederländska kolonierna 
voro också låga, och då England nu, efter vidtagen förändring i 
tullen å socker och uppsägning af de med Tyskland, Frankrike, Hol
land och Belgien ingångna konventioner rörande denna artikel, till

egnat sig én stor del af Javasockerproduktionen, skola befraktningar-
ne af sådant socker hädanefter hufvudsakligen komma Engelska re
derier tillgodo. 

Priset å godt ordinärt Javakaffe varierade under året mellan 
52^ och 61 cents pr ^ kilogr. Sista December utgjorde priset 58 
cents. A socker voro prisen 1875 ännu lägre än under föregående 
året, och det är föga utsigt till stegring i dem. Oaktadt de låga 
prisen synes icke någon vilja göra uppköp utöfver hvad som erfor
dras för ögonblickets behof. En dyrköpt erfarenhet under de två 
senaste åren har betagit importörerne all håg att hålla på denna ar
tikel, till hvilken omständighet jemväl mycket bidragit den gynsam-
ma skörden i nästan alla sockerproducerande kolonier äfvensom den 
tilltagande hvitbetssockerodlingen. Raffinaderierna i Holland, hvilkas till
verkning under en lång följd af år varit eftersökt så väl i England 
som i Italien, Levanten och Syd-Amerika, hafva efter hand måst 
vika för de Franska och Amerikanska, som åtnjuta större drawback 
på sina tillverkningar. Med Javatobak var handeln mycket liflig. 
A Bank Tin varierade prisen omkring 50 gulden. 
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4. Utdrag af Consulsrapport. 

Antwerpen. 

Antwerpens handlande klaga öfver att de under år 1875 hemtat 
mindre gynsamma resultat af sina förrättningar, som, på det hela, 
icke varit synnerligen lifliga, och hvilket förhållande äfven verkat 
ofördelaktigt på frakterna. Hvad särskildt angår de Förenade Rike
nas hufvudsakliga exportartikel till Belgien eller trävaror, så anses 
omsättningen deraf under år 1875 hafva varit inskränkt till förbruk-
ningsbehofvot samt försiggått till reducerade pris, och emotses de 
ännu osålda förråden å den Belgiska marknaden, under antagande af 
en mindre betydlig tillförsel, skola komma att utrymmas. Norska 
ångfartyg hafva under året, i förhållande till Norges skeppsfartsrörel
se i sin helhet, i mindre mån än Svenska ångfartyg deltagit i sjöfarten 
på Belgiska hamnar. I motsats till hvad fallet är med flera andra 
länders och synnerligast Englands ångbåtsflottor, hafva de Förenade 
Rikenas ångfartyg hittills knappast deltagit i varutransporten mellan 
aflägsnare belägna länder och Antwerpen. 
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4. Utdrag af Consulsrapport. 

London. 

För Sveriges affärsrörelse med Stor Britannien var år 1875 sär
deles ogynsamt, och ett betydligt tillbakagående så väl i import 
och export som i fraktfart inträifade. Sveriges förnämsta exportar
tiklar, trävaror och stångjern, undergingo ett ansenligt prisfall och 
rönte föga efterfrågan. Hafre deremot bibehöll sig till inemot hösten 
i pris, och några mindre artiklar såsom tändstickor samt ladugårds
produkter såldes utan svårighet. Vid årets slut visade sig tecken till 
mera liflighet i trävaruhandeln, men deremot var priset å stångjern 
i jemnt sjunkande. Aftagandet i Stor Britanniens affärsförbindelser 
med Sverige under år 1875 var emellertid icke något undantag. 
Förhållandet var nära nog detsamma med alla andra länder. Många 
under året inträffade stora fallissementer, stora förluster på utländska 
lån och en svag skörd hafva gemensamt bidragit att förlama affärs
verksamheten inom Stor Britannien. Rikliga tillgångar på kapital, 
hvilka med största svårighet kunna placeras och å hvilka för när
varande knappast någon ränta kan erhållas, torde dock i sinom tid 
leda till nya företag och mera lif i affärsrörelsen. 

Enligt de af »Board of Trade» offentliggjorda statistiska upp
gifter infördes till Stor Britannien under de senast tilländagångna 
trenne åren följande qvantiteter trävaror, nemligen: 
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Hugget virke i loads. Sågadt virke i loads. 

1873 1874 | 1875 | 1873 1874 1875~~" 

Frän 
Sverige och Norge 700,097 622,810 437,206 1,535,852 1,520,526 1,264,876 
Finland o. Kyssland 340,702 496,732 293,290 754,666 937,643 842,864 
Tyskland 262,818 299,434 224,549 
Brit. Nord Amerika 365,875 476,375 336,867 954,3561,076,188 953,228 
Andra länder 401,898 552,043 396,027 170,849 270,890 236.862J 

Summa loads 2,071,39o|2,447,3941,687,939 3,415,723 3,805,247|3,297,830j 

och har värdet af dessa varuqvantiteter blifvit beräknadt till: 

Hugget virke. Sågadt virke. 
1873 1874 1875 1873 1871 1S7~ 

Frän £ £ £ £ £ £ 
Sverige o. Norge 1,551,5361,405,701 833,685 4,431,184 4,927,0273,286,822 
Finland och Ryssland 810,2841,202,240 690,856 2,239,243 3,052,1382,367,770 
Tyskland 1,009,1071,080,218 711,179 
Brit Nord Amerika. 1,806,642 2,157,7181,394,521 3,130,185 3,339,386 2,693,823 
Andra länder.... 1,504,7902,019,788 1,194,540 723,896 1,081,740 840,390 

Summa £ 6,682,368)7,865,6654,824,78110,524,508'l2,400,291 9,188,8051 

1873 1874 1875 
Loads. Loads. Loads. 

Hela trävaruimporten utgjorde 
således 5,487,113. 6,252,641. 4,985,769. 

£ £ £ 
och sammanlagda värdet der-

af uppgick till 17,206,876. 20,265,956. 14,013,586. 

Loads. Loads. Loads. 
Häraf belöpa sig på Sverige 

och Norge 2,235,949. 2,143,336. 1,702,082. 

till ett värde af 5,982,720. 6,332,728. 4,120,507. 

Sammanlagda importen af trävaror nedgick således under 1875, 
vid jemförelse af förhållandet under nästföregående året, med 
1,266,872 loads eller omkring 20 procent, och det beräknade vär
det minskades med 6,252,370 £ eller omkring 30 procent. Minsk
ningen i importen från Sverige och Norge utgjorde 441,254 loads 
eller omkring 20 % under det att beräknade värdet af importen 
nedgick med 2,212,221 £ eller omkring 35 % så att den ringare 
importerade qvantiteten såldes till betydligt lägre pris. 

Till London uppgifvas hafva ankommit 1,560 laster trävaror om 
744,038 tons, mot 1,991 lasterom 878,700 tonsår 1874 och 1,673 
laster om 750,059 tons år 1873. Minskningen år 1875, vid jem
förelse med förhållandet det nästföregående året, utgjorde derföre 
134,662 tons eller omkring 15 %. Af ifrågavarande laster ankom-
mo från Sverige 399 om 189,005 tons år 1875, mot 548 om 
237,022 tons år 1874 och 510 om 219,782 tons år 1873. Im
porten af trävaror från Sverige till London år 1875 företer derföre 
en minskning mot år 1874 af 149 laster om 48,017 tons eller fulla 
20 % Till följd af en öfvermåttan stor tillförsel af trävaror till 
London under år 1874 och hopade lager i dockorna vid årets slut 
voro utsigterna för trävaruhandeln särdeles mörka vid början af år 
1875. Förbrukningen på platsen visade emellertid intet tecken till 
afbrott. Ehuru affärsverksamheten i allmänhet varit allt annat än 

liflig, har förbrukningen af trävaror under hela året jemnt fortgått, och 
de från dockorna uttagna qvantiteter hafva med 20,000 standard 
öfverskjutit de under hvartdera af närmast föregående trenne åren 
uttagna qvantiteter. Sannolikt hafva härtill bidragit de låga prisen, 
hvilka under förra hälften af året fortforo att nedgå. Som impor-
törerne voro mest betänkte på att afyttra sina stora förråd, var 
köplusten i afseende å ny import ringa och tillförseln derföre mått
lig. Vid medlet af Juni hade genom försäljningar på auktion de 
osålda förråden för det mesta öfvergått till andra händer, och prisen 
höllo sig sedan fasta. Ankommande laster såldes genast utan att be-
höfva uppläggas, och vid årets slut voro de osålda qvantiteterna på 
importörernes händer mindre än vanligen är fallet. Lagren i dockorna 
hade också minskats, dervid dock måste ihågkommas att tillförseln 
under åren 1873 och 1874 varit långt öfver behofvet, hvarför lagren 
ännu äro högst betydliga. Emellertid var denna för Sverige vigtiga 
affärsgren i ett mycket sundare tillstånd vid årets slut än vid dess 
början. Uti priskuranter noterades prisen i London å Svenska plankor 
af »mixed» qvalitet till 1 2 £ å l 4 £ l 0 s . pr Petersb. standard, 
å »tertia» till 10 £ 10 s. å 13 £ 10 s., å »qvarta» eller »inferior» 
till 7 £ 10 s. ä 11 £ . De från Sverige ankommande laster lära 
år efter år innehålla mindre qvantiteter af bättre beskaffenhet, och 
under 1875 skola »qvarta» och »inferior» hafva öfverskridit det vanliga 
förhållandet. Qvantiteten af battens har också varit större än vanligt. 
Dessa omständigheter tyckas antyda att träd af allt mindre dimen
sioner huggas till försågning. De bättre qvaliteterna plankor hafva 
mött god efterfrågan, men för de sämre och för battens har mer än 
det vanliga afdraget måst medgifvas. Svenska bjelkar och spärrar 
gå mer och mer ur bruket i London och ersättas af mindre och 
billigare sorter från Preussen. Hela importen bestod endast af 4,400 
loads, mot 17,800 loads år 1873. Prisen noterades till 50 å 55 s. 
för gröfre bjelkar, 45 ä 55 s. för mindre och 40 a 55 s. för »balks» 
eller spärrar, allt pr load. Plankändar eller s. k. »splitwood» gälde 
90 å 100 s. under större delen af året, men stego på hösten till 
100 å 110 s. pr kubikfamn. På leverans eller fritt ombord såldes 
Gefle eller dermed i godhet svarande plankor till följande pris: för 
»mixed» 10, »tertia» 9, »quarta» 8 £ pr Petersb. standard, hvilka 
pris med omkring 3 £ pr standard understego det föregående årets. 
Battens 15 s. mindre, och trävaror^från de öfre hamnarne i Bottni
ska viken omkring 3 £ mindre, allt pr standard. 

Importen till Hull från Sverige under år 1875 af plankor och 
bräder ökades med omkring 12,000 loads, men af gruftimmer och 
stolpar nedgick införseln med omkring 14,500 loads. Vice Consuln 
omförmäler, att, trots tryckningen i nästan alla grenar af affärsrörelsen, 
byggnadsverksamheten under senare hälften af året varit mycket liflig 
och gifvit anledning till en rask afsättning af trävaror. 

Vice Consuln i Newcastle förmäler angående trävaruhandeln der-
städes, att året 1875 började med en tryckt marknad, lagren befun-
nos större än de varit på länge, afsättningen hade så godt som af-
stannat, och prisen föllo hastigt. Orsakerna härtill äro förnämligast 
att söka uti 1874 års höga noteringar å trälaster på afskeppnings-
orterna, i följd hvaraf importörerne, att börja med, höllo sig tillbaka 
i afvaktan på att prisen skulle gå ned. Men då detta icke inträf
fade, sågo importörerne sig slutligen nödsakade att köpa, för att icke 
stå blottade till nästa vårskeppnings början, och sålunda funnos i 
Newcastle, vid början af 1875, hopade stora lager af nyligen im-
porteradt gods, som, i brist på afsättning, måste realiseras på auktion, 
i många fall med betydliga förluster i pris af 40 å 75 s. pr stan
dard. Längre fram på våren och sedan förråden blifvit något upp
rymda samt nya endast med iakttagande af forsigtighet anskaffades, 
fick marknaden ett stadigare utseende, och afsättningen blef tem-
ligen god till nedsatta pris, så att året kunde sluta med ovanligt 
små förråd och en stigande tendens i noteringarne. På battens var 
god efterfrågan. Afsättningen var föga liflig å Bottniska varor, hvil-
ket förhållande kan förklaras deraf att Memeltimmer erbjöds för 7 
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£ 10 8., 6 £ 10 s. och äfven 5 £ 10 s. Också lär införseln af 
detta timmer hafva varit större än under något föregående år. Uti 
byggnadsföretag utvecklades och utvecklas fortfarande liflig verksam
het. A Svenska trävaror voro medelprisen följande: Göteborgs plankor 
»mixed» 10 £ , plankor från Bottniska viken 9 £ 10 s., bräder och battens 
9 £ , allt pr Petersb. standard fritt ombord, staf 1/2 tums 35 s., 5/g tums 
45 s. pr 1000 ytfot, assurans och frakt inbegripna. Grufstolpar från 
Göteborg: 3 tums 3 s., 4 tums 4 s. 9 d., 5 tums 7 s., 6 tums 9 
s., grufstolpar från Oscarshamn 3 tums 3 s. 9 d., 4 tums 4 s. 9 d., 
5 tums 7 s. 6 d., allt pr dussin 72 löpande fot. I December stego 
prisen med omkring 10 procent. 

Importen af stångjern till Stor Britannien år 1875 var ovanligt 
stor eller 91,515 tons, mot 74,173 tons år 1874 och 74,490 tons 
år 1873. Det är mycket sannolikt att importen från Sverige också 
betydligt ökats, ehuru, efter hvad Vice Consuln i Hull antyder, denna 
tillökning icke varit föranledd af en större efterfrågan inom England, 
utan berodde på lättare tillfällen till transitoafskeppning till Amerikas 
Förenta Stater medelst ångfartyg från nämnde stad. 

Till Hull infördes från Sverige: 

1875. 1874. 1873. 
Stångjern, smältstycken m.m. 43,455 tons 27,932 tons 31,558 tons 

1 Tackjern 13,985 » 8,607 » 14,353 » 
Stål 3,590 » 1,926 » 1,596 » 

Summa 51,030 tons 38,465 tons 47,507 tons. 

Priset å Svenskt stångjern, afsedt för skeppning till Ost-Indien, hvil-
ket i början af året gälde 17 £ pr ton, föll på sommaren till 15 
£ och noterades vid årets slut till 14 £ ä 14 £ 10 s. med utsigt 
till ytterligare prisfall. Svenskt stål i bunkar noterades till 20 £ pr 
ton och var föga eftersökt. Det tryck, som hvilade på jernindustrien 
under 1874, fortfor äfven under år 1875, och det ser nästan ut 
som om prisen å jern skulle återgå till hvad de voro före den starka 
stegring, hvilken inträffade år 1872. Sålunda omförmäler Vice Consuln i 
Newcastle, att medelpriset å tackjern i Cleveland's distriktet 1871 
var 2 £ 19 s. pr ton, steg följande året till 4 £ 17 s. och 1873 
till 5 £ 9 s. År 1874 föll det till 3 £ 9 s. Under 1875 nedgick 
priset med ytterligare 7 s. pr ton och var vid årets slut 2 £ 13 s. 
Oaktadt dessa ogynsamma konjunkturer uppgick dock tackjernstill-
verkningen år 1875 i Cleveland till 2,047,763 tons, den största 
qvantitet, som denna tillverkning någonsin uppnått, och behållningarne 
vid årets slut voro endast 74,258 tons, eller mindre än under något 
af de tvänne föregående åren. Men det är i synnerhet för arbetadt 
jern, med undantag likväl af plåtar, som år 1875 varit i högsta 
grad otillfredsställande. Efterfrågan tyckes här hafva aftagit i samma 
mån som prisen gått ned. I början af 1874 var medelpriset 11 £ 
18 s. pr ton. Mot slutet af samma år hade det nedgått till 9 £ 
I s . I början af 1875 var medelpriset 8 £ 14 s. och i Oktober 
7 £ 16 s. 3 d. pr ton. Liksom under år 1874 var det företrädes
vis i tillverkning af jernvägsskenor som stagnation i förrättningarne 
visade sig, dels genom brist på efterfrågan å denna vara, dels i följd 
af allt mera vidsträckt användande af stålskenor. Under dylika kon
junkturer och då jernverken i många fall gingo med förlust, blef 
det nödvändigt att så mycket som möjligt minska produktionskost
naderna, och sålunda fingo fabriksarbetarne vidkännas ganska betyd
liga nedsättningar i sina löner, som nu äro lägre än de varit på 
många år. I slutet af 1871, då jernet började att stiga, betaltes 
för puddling 9 s. 6 d. pr ton, för närvarande betalas endast 8 s. 2 
d. pr ton. Prisen å jernvaror voro 1875, för »common bars» 8 £ 

10 s. ä 7 £ , för jernvägsskenor 7 £ 10 s. ä 6 £ 15 s., för plåtar 
9 £ 5 s. å 7 £ 10 s. 

Importen af spanmål till Stor Britannien och Irland år 1875 
hade enligt Board of Trade's tabeller följande omfattning: 

1873. 1874. 1875. 
Hvete cwts 43,751,630. 41,479,460. 51,786,393. 
Korn » 9,232,485. 11,379,736. 11,055,916. 
Hafre » 11,922,736. 11,396,010. 12,445,483. 
Ärter j> 1,211,068. 1,808,980. 1,603,033. 
Bönor y> 2,976,500. 2,363,151. 3,453,371. 
Mais y> 18,768,127. 17,683,212. 20,420,292. 
Hvetemjöl j> 6,204,260. 6,229,608. 6,048,689. 

Summa cwts 94,066,806^ 92,340,157. 106,813,177. 

hvilken import uppskattats i värde till: 

£ £ £ 
51,510,784. 50,730,178. 52,702,095. 

Skörden i Stor Britannien under år 1875 utföll mycket otill
fredsställande. Både våren och sommaren voro ovanligt kalla och 
regniga och väderleken hela året ostadig. I Juli månad inträffade 
häftiga och förstörande regnfall, hvilka förorsakade öfversvämningar i 
många delar af landet och inverkade menligt på höbergningen och 
rotfälten. Afkastningen af hvete antages hafva varit minst 20 pro
cent under det nästföregående årets. Icke destomindre var priset å 
hvete under hela året i fallande, på grund af en riklig tillförsel från 
främmande länder, förnämligast Nord Amerikas Förenta Stater, hvil-
ket land numera förser England med nära hälften af dess behof af 
hvete utifrån. Medelpriset å Engelskt hvete år 1875 var 45 s. 2 d., 
mot 55 s. 9 d. år 1874, samt var det lägsta sedan år 1870, då 
priset stod till 46 s. 11 d. Korn och hafre lemnade ett något bättre 
resultat än hvete, men qvaliteten lärer varit underhaltig. Medelpriset 
å Engelskt korn var år 1875: 38 s. 5 d., mot 44 s. 11 d. det före
gående året, och å hafre 28 s. 8 d., mot 28 s. 10 d. Hafrepriset 
var sålunda endast obetydligt lägre än år 1874 samt ganska för
månligt för säljare. Af hela importen af hafre till Stor Britannien 
år 1875, uppgående i quarters till 4,525,630, kom betydligt mera 
än hälften, eller 2,803,627 quarters, till London. Af sistnämnda 
qvantitet ankom från Ryssland 1,827,863 quarters, dernäst i ordnin
gen kom Sveriges tillförsel af 575,770 quarters. Importen från Ryss
land har högst betydligt tilltagit under de senaste åren, hvaremot in
förseln från Sverige nedgått, såsom af nedanstående siffror inhemtas. 

Importen af hafre till London: 

Från Sverige. Från Ryssland. 
1872 846,450 quarters. 686,472 quarters. 
1873 658,473 » 1,191,350 » 
1874 723,565 » 1,489,384 » 
1875 575,770 » 1,827,863 » 

Den sista December 1875 var lagret i dockorna 273,682 quar
ters, mot 208,503 quarters samma dag 1874. 

Under årets första månader var afsättningen af hafre mycket 
god och priset i stigande i följd af ringa tillförsel. 1 slutet af April 
månad, då sjöfarten på Östersjön åter började och ymnig tillförsel 
inträffade, föllo prisen och höllo sig lägre under hela sommaren. I 
Oktober blef afsättningen något lifligare, men aftynade åter mot slutet 
af året. Prisen å Svensk hafre i London noterades ungefärligen på 
följande sätt: 
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På platsen. På leverans. 
(inclnsive frakt och assnrans) 

Skånsk ritorkad Göteborg & Uddevalla Svart ej torkad Ritorkad Ej torkad Svart 
pr qnarter af 320 & ej torkad pr 304 % pr 320 « pr 336 S pr 320 <tE pr 336 "tb 

Januari 28 s. 6 d. 25 B. 6 d. 28 s. ä 28 s. 6 d. 29 s. 6 d. 
Februari 28 s. å 28 s. 3 d. 26 s. 28 s. 6 d. å 29 s. 29 s. 3 d. å 29 s. 9 d. 27 s. 
Mars 28 s. 9 d. 25 s. å 25 s. 6 d. 28 s. 6 d, å 29 s. 29 s. 6 d. ä 30 s. 
April 31 s. å 31 s. 6 d. 29 s. ä 30 s. 29 s. 28 s. 9 d. 30 s. 
Maj 29 s. å 29 B. 6 d. 25 s. å 25 s. 3 d. 29 s. 30 s. 6 d. å 30 s. 9 d. 
Juni 29 s. 3d . ä 29 s. 6 d. 22 s. ä 22 s. 6 d. 27 s. 3 d. ä 28 s. 3 d. 
Juli 29 s. 3d . å 2 9 s. 6 d. 22 s. C d. 29 s. 6 d. 
Augusti 

ny vara ny vara ny vara 
September 26 s. 6 d. å 27 s. 22 s. 25 s. 

ny vara 
Oktober 25 s. 9 d. å 26 s. 22 s. 23 s. 9 d. 25 s. 6 d. å 26 s. 22 s. 9 d. 24 s. 
November 25 s. 9 d. 23 s. 3 d. ä 23 s. 6 d. 24 s. 6 d. 26 s, 3 d. ä 26 s. 6 d. 23 s. 3 d. å 23 s. 6 d. 25 s. 
December 25 s. 6 d. 23 s. 24 s. 3 d. ä 24 s. 6 d. 26 s. 3 d. 24 s. 25 s. 3 d. 

Af den qvantitet korn, som importerades till London, blefvo från 
Sverige år 1875 införda 32,787 quarters, mot 22,333 quarters år 
1874 och 9,568 quarters år 1873. Detta sädesslag mötte under hela 
året ringa efterfrågan, och prisen voro tryckta. För vackert Skånskt 
korn betaltes pr quarter af 432 SI 33 å 36 s., mot 45 ä 46 s. 
under det nästföregående året. 

Importen till Hull af spanmål från Sverige ökades betydligt 
under år 1875 och är, efter hvad Vice Consuln förmäler, i jemnt sti
gande. Afven i Newcastle hade Svensk spanmål god efterfrågan. 
Prisen voro ungefär desamma som i London. Svenskt hvete gälde 
derstädes 47 s. 6 d., 45 s. å 43 B. 6 d. på våren, under sommar
månaderna 44 s. 6 d. ä 54 s., på hösten 49 s. å 51 s., allt pr 
quarter af 504 skålpund. 

Importen af smör, som under år 1874 starkt tilltagit, nedgick 
åter icke så obetydligt under 1875. Sammanlagda importen sist
nämnda år utgjorde 1,467,183 Engelska centner, mot 1,620,674 
centner året förut. Huru stor qvantitet häraf kom från Sverige, 
finnes ännu icke uppgifvet. Till Hull infördes från Sverige 6,865 
Engelska centner, mot 5,651 centner år 1874. Svenska ladugårds
produkter lära derstädes vinna mer och mer erkännande. Fint herre-
gårdssmör betaltes i London under vintermånaderna Januari—Mars 
med 155 ä 170 s. pr Engelsk centner, i April och Maj föll priset 
till 120 å 140 s., men steg åter på hösten till 140 å 155 s. Mindre 
goda sorter gälde betydligt lägre. I Newcastle betingade Svenskt 
herregårdssmör följande pris pr cwt: Januari—April 161 å 124 s., 
Maj—Augusti 117 ä 133 s., September—December 136 ä 153 s. 
Mejerismör såldes till flera shillings under nämnda noteringar. 

Af slagtkreatur ökades importen högst betydligt under år 1875. 
Den uppskattades sagda år i värde till 7,330,420 £ , mot 5,264,566 
£ under det nästföregående året. Prisen å kött i London höllo sig 
höga hela året. Sålunda noterades för oxkött (Prime Large) pr 
»stone» af 8 skålpund: 

1874. 1875. 1876. 
I Januari 58 ä 60 d. 62 å 66 d. 60 a 64 d. 

Juli 62 ä 64 d. 66 å 68 d. 

Fårkött (Prime) pr stone: 

Januari 64 ä 68 d. 58 ä 62 d. 72 å 74 d. 
Juli 54 å 60 d. 72 ä 78 d. 

[ Newcastle voro torgprisen å oxkött 9 d. ä 1 s. pr skålpund och 
i fårkött 7 a 11 d. 

Införseln af skrif- och tryckpapper från Sverige håller sig nästan 
alldeles oförändrad. Den utgjorde: 

år 1875: 43,918 cwt till ett värde af 66,557 £ 
» 1874: 43,949 » » » > » 71,025 » 
» 1873: 43,918 » » » » » 66,994 » 

Det uppskattade värdet visar deremot en minskning under året. 
Till Hull infördes: 1875. 1874. 1873. 

Packor 6,085. 1,264. 2,188. 
Af pappersmassa infördes till Hull 1,180 tons, mot 3,377 tons 

det föregående året. 
Angående stenkolsförrättningarne skrifver Vice Consuln i New

castle, att året 1875 varit allt annat än uppmuntrande för i kol-
handteringeu nedlagdt kapital och arbete. Prisen hafva fallit och 
arbetarnes löner undergått icke obetydliga nedsättningar. Utförseln 
från Tyne af kol och cokes uppgick visserligen till 6,918,310 tons, 
eller 814,209 tons mera än under det föregående året, men detta 
öfverskott träffar till största delen kol af secunda qvalitet, som för
brukas vid jernverken; och det är hufvudsakligen jernindustriens 
tryckta tillstånd, som, i förening med ökade produktionskostnader, 
tyngt på kolkonjunkturerna. Cokes föll under årets lopp med fullt 
2 s. pr ton; bästa sorter kunde i December erhållas för 12 s. å 12 
s. 6 d., ett pris som obetydligt öfverstiger noteringarne under sista 
hälften af 1871, då cokes såldes till 10 s. Afven fabrikskol 
gick betydligt ned, likaså smideskol, som redan förut från Augusti 
1874 till Februari 1875 fallit med öfver 37 procent. Northumber-
landskolen föllo från Januari till November 1875 med omkring 14 
procent. Dessa prisfall föranledde förnyade nedsättningar i arbets-
lönerne, men icke desto mindre lär grufegarnes behållning i många 
fall hafva understigit 6 d. pr ton, mot 5 ä 8 s. för två ä tre år 
sedan. Orsaken härtill bör dock tillika sökas uti Grufförordningen 
af 1872, som lär hafva fördyrat arbetskostnaderna med 1 s. 6 d. å 
1 s. 9 d. pr ton kol. 

Frakterna, hvilka under år 1874 fallit betydligt, nedgingo yt
terligare år 1875 och höllo sig lägre än de på många år varit. Här
till bidrog den minskade efterfrågan af trävaror och jemväl, ehuru 
i mindre mån, af tagandet af exporten till Förenta Staterna isynner
het af jernvägsskenor. Den allmänna stagnationen i affärsrörelsen 
inverkade också, såsom en naturlig följd, tryckande på skeppsfarten. 
Mest lärer detta tryck fallit på ångfartygen, hvilka haft stora svårig
heter att finna full sysselsättning. Också har byggandet af ångfar
tyg i Stor Britannien betydligt aftagit, hvaremot flera segelfartyg under 
de sista åren börjat byggas. Frakterna för plankor till London från 
Gefle och de nedre Norrländska hamnarne, som år 1874 sjunkit till 
45 s. pr Petorsb. standard, föllo till 40 s. å 42 s. 6 d. För höst
turerna betaltes, såsom vanligt, något mera, 45 s., 47 s. 6 d. a 50 s. 
Från de öfre hamnarne i Bottniska viken 5 s. ä 7 s. 6 d. mera. 
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För plankändar betaltes i frakt från samma hamnar 50 ä 60 s. pr 
kubikfamn. Från Göteborg för plankor 25 å 28 s. pr Petersb. 
standard. Från S:t Lorenzo floden 75 s., 77 s. 6 d. ä 80 s. och 
på senhösten 85 s. pr standard. Från Archangel 67 s. 6 d. å 70 
s. För hafre betaltes i frakt från Sverige: östersjöbamnarne, 2 s., 
2 s. 6 d., 3 s. å 3 s. 3 d. pr quarter, Skåne, 1 s. 6 d. å 2 s., 
Göteborg och Uddevalla, l s. 4^ d., 1 s. 6 d, å 1 s. 9 d., allt pr 
quarter. För jern från Stockholm och Gefle betaltes 14 s. å 16 s. 
3 d. och såsom bottenlast 4 å 5 s. pr ton: 
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4. Utdrag af Consulsrapporter. 

Calais. 
Ehuru ännu hårdt tryckt af bördan utaf det olyckliga kriget 

1870 och 1871 och oaktadt sin oroliga politiska ställning med hän
seende till så väl utlandet som sina inre förhållanden är dock Frank
rike antagligen det land, som bättre än något annat bestått den 
1875 allmänt rådande handelskris; ty, ehuru landet lidit betydliga 
förluster genom de Turkiska, Egyptiska oeh Peruanska fondernas 
ansenliga fallande, hafva deremot Frankrikes egna fonder stigit. 
Till de i England, Tyskland och Österrike inträffade storartade fallis-
sementer har Frankrike icke något motsvarande att uppvisa. Landet 
har med andra ord icke lidit livarken af penninge- eller någon 
svårare handelskris, hvilken omständighet hufvudsakligen är att till-
skrifva den stora försigtighet, som de handlande i allmänhet iakt
taga i sina förrättningar samt de stora besparingar befolkningen 
årligen gör. Af skeppslistorna visar sig för år 1875, vid jemförelse 
med de fyra föregående åren, en betydlig minskning i antalet och 
drägtigheten af de till distriktet och förnämligast af de till Calais 
ankomna Norska fartyg, under det att antalet och drägtigheten af 
1875 ankomna Svenska fartyg väsendtligen tilltagit, till en del i 
följd deraf att till Calais från Sverige med Svenska ångfartyg in
förts åtskilliga laddningar hafre. Konkurrensen mellan ång- och 
segelfartyg är så stor, att de förra ofta befraktas till billigare pris 
än de senare, när endast få liggedagar betingas. Största delen af 
de Svenska och Norska fartyg, som besökte distriktet, ankom från 
Sverige med last af trävaror, samt en del med jem och hafre. Med 
få undantag afgingo dessa fartyg, som vanligt, i barlast. Med hän
seende till trävaruförrättningarne och prisen å trävaror har år 1875 
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varit särdeles ogynsamt för exportörerne samt till och med för im-
portörerne. Förlusten ökades för en och annan exportör derigenom att 
äfven under nämnda år inträffade så väl i Frankrike som i andra länder 
att flera laddningar alls icke eller endast mot betydlig rabatt mot-
togos, till följd af att afskeppningen ej skett med erforderlig nog-
granhet och omsorg hvad sortering och varans behandling beträffar. 
Finland, hvarest man alltmera beflitar sig om att leverera försvarlig 
trälast, börjar att blifva en farlig konkurrent, utom det att Canada 
alltid är att påräkna. Till Boulogne sur mer skeppades från Norge 
icke obetydliga qvantiteter stäfver för användande till cementkärl, 
och skulle sannolikt exporten från de nordliga länderne på nämnda 
plats af det timmeraffall, som till sådane stäfver begagnas, kunna 
betydligen utvidgas. Likaså förhåller det sig med pappersträmassa. 
Dock visar det sig vara mera uträkning att till papperstillverkningen 
använda halmstrå, emedan trämassan faller sig för dyr och ej alltid 
är väl beredd. Af Svenskt jern ankomnio år 1875 icke obetydliga 
qvantiteter, och äro Calais samt Dunkerque nästan de enda transito-
platser för den del af denna import, som är afsedd för det inre af 
norra Frankrike. Kunde Svenska jernet säljas något billigare, skulle 
importen deraf till Frankrike säkerligen blifva betydlig, ty varan är 
der högt uppskattad. 

Hårre. 
xVf de statistiska uppgifterna angående Frankrikes import och 

export synas landets handel och industri vara i ett stadigt framåt
skridande, och få det lugn samt den trygghet, som nu äro rådande, 
fortfara, skall det icke dröja innan Frankrike genom sin industri och 
konst, genom sitt folks idoghet, sparsamhet och arbetsamhet helat de 
skador, som det sista olycksdigra kriget i materielt hänseende åstadkom. 
Sveriges handelsförbindelser med Håvre's Consulsdistrikt, hvad så väl 
importen som exporten beträffar, hafva under år 1875 varit mycket 
omfattande och betydligt större än under de närmast föregående 
åren. Trävaror hafva, såsom vanligt, gifvit anledning till de betyd
ligaste transaktionerna. Ar 1875 ingick under föga gynsamma om
ständigheter för denna affärsgren. De föregående åren hade trävaru
prisen, till början i följd af en verkligt stor efterfrågan, föranledd af stora 
behof, men sedermera till följd af spekulation, på kort tid nått en 
dittills okänd höjd. Detta förhållande gälde isynnerhet de Svenska 
trävarorna, och de Franske importörerne hade derföre måst lemna 
dessa å sido och förse sig med billigare från andra länder. Denna 
oväntade konkurrens tyckes hafva varit en första orsak till att steg
ringen i trävaruprisen hejdades. Vid 1875 års början var man 
alltså kommen till en vändpunkt, hvarefter det kunde, likasom i 
dylika fall vanligen sker, inses att, ju högre i pris en vara genom 
spekulationen bringats, dess häftigare och mera känbar skulle reak
tionen, när den inträffade, visa sig. Vanligen göras under Januari 
och Februari månader försäljningar på leverans från Sverige, men 
som flertalet af de Franske importörerne icke kunnat återförsälja 
föregående årets tillförsel annorlunda än till pris föga öfverens-
stammande med dem, som betalts vid inköpet, eller med andra 
ord antingen hade stora lager eller ock lidit förluster, beslöto sig 
desse importörer först mycket sent för att göra inköp i små partier, hvil-
ken åtgärd vidtogs sedan de Svenske säljarnes fordringar undergått 
anmärkningsvärda och utan tvifvel påkostande förändringar. Försälj
ningar försiggingo mot vanligheten under hela skeppningstiden till 
varierande pris alltefter de mer eller mindre gångbara och begärliga 
assortimenter, som kunde af säljame bjudas. Af fruktan sannolikt 
för ett ytterligare prisfall såldes på senare delen af sommaren trävaror 
från hamnarne vid Bottniska viken till pris föga högre än dem, som gälde 
under åren 1871 och 1872. Det är under sådana förhållanden svårt 
att uppgifva några prisnoteringar. Upplysningsvis kan dock nämnas 
att ångsågade Sundsvalls och Hernösands furuplankor låna qvalitet 
såldes till pris, motsvarande och varierande mellan 9 £ 15 sh. ända 

ned till 7 £ 10 sh. sterl. med 15 sh. reduktion för hvarje lägre qvalitet 
samt en lika reduktion för battens. Under första halfåret voro prisen å 
gran än mera vacklande och låga, så att för primaplankor ej betaltes 
mera än 6 £ å 6 £ 10 sh. äfvenledes med 15 sh. reduktion för lägre 
qvaliteter. De lägsta noteringarne träffade dock granbattens och 
småbröder, af hvilka senare dimensionerna 1 och 1^ X 4i och 5 
tums sedan några år inom Håvre's distrikt rinna en stor afsättning. 
De lära öfver hufvud taget hafva sålts till och med under 4 £ . 
Alla förenämnda pris äro beräknade pr Petersb. standard af 165 
Engelska kubikfot och för varan fri ombord i hamn inom Sundsvalls 
och Hernösands tulldistrikter, hvarifrån köparne i Normandiet taga 
största delen af sina behof. Hvad emellertid granplankor beträffade, 
befanns snart att förråden deraf voro små för att ej säga uttömda, 
och i och med detsamma förspordes en liflig efterfrågan jemte 
en deraf följande fasthet i prisen å varan. Från denna tid inträdde 
den stigande tendens, som vid 1875 års slut tycktes vara rådande. 
Om ock utbytet icke under samma år varit för de Svenske säljarne 
så vinstgifvande som under några föregående år, hafva dock affäreme 
varit af större betydenhet. 

Den år 1874 tilltagande afsättningen af Svenskt jern, utan 
tvifvel föranledd af de Svenske exportöremes billigare prisfordringar, 
har under år 1875 icke allenast fortfarit utan ock i en oförmodad 
grad ökat sig. Under det att år 1872 infördes omkring 35,100 
centner, har importen af denna artikel ökats till 35,533 centner år 
1873, till 59,760 centner år 1874 samt till 128,340 centner år 
1875; och allt tyder pä att den Svenska jernhandteringen under år 
1876 skall inom distriktet finna en lika god afnämare som under 
det föregående. De ordinära sorterna hafva funnit afsättning, men 
lättast säljas dock vissa dimensioner, såsom de hvilka användas för 
söm-, spik- och ståltrådstillverkningar. 

För ett par andra af Sveriges hufvudexportartiklar har efter
frågan varit liflig och följaktligen tillförseln af en viss betydenhet. 
Det måste anses för en egendomlighet, att under hösten 1875 till 
Havre från Sverige införts ej mindre än 22 laster hafre, utgörande 
319,272 centner, i Svenska fartyg samt dessutom 127,872 centner 
i utländska. Förklaring å en sådan liflighet i denna affärsgren kan 
svårligen finnas, ty Frankrikes skörd var god och gaf ej anledning 
förmoda det så stora behof skulle så snart yppa sig. 

Behofvet af eller möjligheten att använda trämassa för pappers
tillverkning gör sig allt mer gällande. Pappersindustrien är af stor 
betydenhet i Frankrike, och bör detta land blifva en med hvarje år 
större förbrukare af trämassa. Deraf blefvo under 1875 införda 
omkring 39,456 centner, mot 19,000 centner under år 1874. Prisen 
hålla sig ungefär vid 25 ä 27 francs pr 100 kilogr. 

Hvad angår de varor, som från Havre exporteras till Sverige, 
så äro de af så mångahanda slag, att något närmare vidrörande af 
denna del utaf varuutbytet mellan de respektive länderna icke kan 
förekomma. Dock må nämnas, att Havre bör för de Svenska bomulls
spinnerierna erbjuda en lika fördelaktig inköpsmarknad som Liverpool 
och kanske, med den allmänt erkända redbarhet och samvetsgranhet, 
som äro utmärkande drag hos den Franska handelsverlden i allmänhet, 
en till och med förmånligare marknad. 

Den lifliga och ökade handelsrörelsen har icke kunnat annat än i 
afseendo å sjöfarten medföra en för don Svenska flaggan uppmuntrande 
tillväxt. Under år 1875 har ock Svenska sjöfarten på distriktet 
varit lifligare än någonsin tillförene, och den utveckling, samma sjö
fart sedan några år vunnit, visar sig af följande jemförelse. 

Till distriktet ankomino, 
år 1865: 41 Svenska fartyg om 5,490 svåra läster. 
y> 1869: 92 » 3> » 7,152 nyläster. 
» 1873: 116 » » » 10,388 » 
3) 1874: 146 » » » 13,829 » 
» 1875: 165 » » » 15,413 » 
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Frakterna från och till Sverige torde år 1875, till följd af 
fraktmarknadens föga gynsamma ställning i allmänhet, icke hafva 
varit så särdeles vinstbringande. A trävaror voro frakterna under 
året mycket lägre än under år 1874, nemligen 58 å 60 francs och 
5 % kaplake pr Petersb. standard från hamnarne vid nedre delen af 
Bottniska viken. Först fram på hösten förspordes, liksom alltid är 
fallet, någon förbättring. Fraktfarten från och till tredje land tyckes 
deremot hafva varit lönande, att döma af den med hvarje år sig 
ökande mängd af Svenska fartyg, som i densamma tager del. De 
framsteg äfven i denna riktning, Svenska handelsflottan efter af-
slutandet af sjöfartstraktaten mellan de Förenade Rikena och Frank
rike gjort, visar sig af följande jemförelse. 

I fraktfart från tredje land ankommo Svenska fartyg med last, 
år 1865: 5 om 756 svåra läster. 
» 1869: 19 » 2,239 nyläster. 
» 1873: 32 » 3,343 » 
» 1874: 39 » 4,235 » 
» 1875: 44 » 5,268 » 

och afgingo: 
» 1865: 3 » 420 svåra läster 
» 1869: 4 » 263 nyläster 
» 1873: 28 » 2,060 » 
» 1874: 37 » 2,950 » 
» 1875: 45 » 4,415 » 

Af dessa siffor framgår klarligen den stora fördelen för Svenska 
sjöfarten af traktaten med Frankrike. Asigton om att densamma 
äfven i hög grad bidragit till den tillväxt i handelsutbytet de begge 
länderna emellan, som försiggått sedan tio år, torde ock numera från 
Svensk sida endast hos några få intresserade röna motstånd. Önsk
värdheten af att traktaten, då den om ett par år löper till ända, 
måtte kunna förnyas på samma grunder, som dem, hvarå den nuva
rande stödjer sig, är derföre i ögonen fallande. 

Nantes. 
Importen till distriktet från Sverige utgjordes år 1875, såsom 

vanligt, endast af trävaror och jern, deraf betydligt större qvantiteter 
än under de föregående åren infördes. De i Sverige nedsatta prisen 
å trävaror förmådde de Franske importörerne att öfvergifva den 
Nord-Amerikanska marknaden. Priset i Nantes å Svenska 3 X 9 
tums furuplankor af 3:ia qvalitet eller den mest gångbara är 33 ä 
36 centimer pr löpande metrisk fot och för andra dimensioner i 
förhållande derefter. Bjelkar betalas med omkring 58 ä 60 francs 
pr stére. Importen till Nantes af Svenskt jern var år 1875 nära 
dubbelt så stor som införseln dit af samma artikel föregående året 
och utgjorde 3,500 tons. Prisen, oberäknadt tull, äro 40J francs 
för hamradt samt 36^ francs för valsadt jern pr 100 kilogr. Frak
terna från Norrbotten till distriktet voro år 1875 ungefär 5 å 10 
procent lägre än under 1874, och retourfrakter saknades i allmänhet. 

Bordeaux. 

Af Svenskt jern importerades år 1875 till Bordeaux 29,620 
centner, mot 27,930 centner år 1874. Trävaruimporten från Sverige 
var år 1875 visserligen betydligare än under föregående året, men 
dock ej så stor som under åren 1869 och 1870. Prisen å furu
plankor noteras i Bordeaux till 35 å 37 centimer pr fot för 3 X 9 
tums, till 23 ä 24 centimer för 3 X 7 tums och 20 å 21 centimer 
för 1] X 9 tums. En affär om 3,000 standard lär vara af slutad 
för skeppning nästa vår till Bordeaux till 9 £ 8 s. 7 d. pr standard 
och 6 ft> kaplake fritt ombord i Sundsvall, och en annan om 1,500 
standard till ungefär samma pris. Om detta för öfrigt ej stegras 
torde temligen betydliga qvantiteter komma att importeras år 1876; 
men högre pris medgifva täflan synnerligen i afseende å plankor 

från de stora sågverk, som på senare åren uppstått i Pyrenéerna och 
Jurabergen, derifrån betydliga qvantiteter ankommo 1873 och 1874 
då prisen voro så högt uppdrifna i norden Det antogs att ett godt 
tillfälle till fraktförtjeust skulle 1875 erbjuda sig i Bordeaux till 
följd af 1874 års rika skörd; men motsatsen inträffade, hvartill or
saken får sökas dels i den politiska osäkerheten, dels i den stora ut
vidgningen af ångbåtskominunikationen med alla länder, dervid det 
ena bolaget söker tränga ut det andra genom ständigt nedsatta frakter. 
Förr t. ex. funno goda segelfartyg alltid sysselsättning på La Platå 
till 10 ä 11 $ pr ton, då nu deremot endast 7 $ kunna erhållas. 
Vinskörden var år 1875 till qvantiteten ungefär lika riklig som 
under år 1874 och anses äfven till qvaliteten blifva nästan jemngod 
med sistnämnda års skörd. 

Marseille. 

Importen till Marseille af trävaror har år 1875 varit ungefär 
hälften så stor som under föregående året och utgjorts af omkring 

1,420 standard från Sverige 
1,700 » » hamnar vid Hvita hafvet, och 
3,080 » » Finska hamnar, eller 

tillsammans 6,200 standard, mot 11,500 standard år 1874. 
Marseille's trävaruimportörer blifva med hvarje år mera nogräknade i 
afseende å qvantiteten, och äro Archangels samt Viborgs bräder fort
farande de mest begärliga. Oaktadt den ringa importen, trycker dock 
behållningen deraf på prisen, och några firmor hafva liqviderat sina 
affärer samt nödgats sälja till hvad pris som helst. Importen 1875 
af jern har varit ringa och deraf införts endast 580 tons. 

I frakthandeln rådde under år 1875 mycken stillhet. Den var 
dock något lifligare än under föregående året. Tegelexporten till 
La Platå staterna och Havanna, hvilken under en lång tid gifvit 
sysselsättning åt de Förenade Eikenas fartyg, har sedan två år för
minskats till en obetydlighet. Deremot hafva utfrakter till Svarta 
Hafvet nästan alltid funnits att tillgå, isynnerhet för ångbåtar, hvaraf 
exempelvis må nämnas fyra Norska, som i Marseille lastat på Poti. 
Laddningarne hafva hufvudsakligen bestått af cement för dervarande 
hamnbyggnad. Åtskilliga fartyg hafva äfven gjort resor från La 
Garracha och Bona till Marseille med jernmalm, och hafva dervid 
frakterna, ehuru låga, nemligen 8 ä 10 francs, beredt en någorlunda 
lönande sysselsättning under vintermåuaderna. 

Vinproduktionen år 1875 uppgick till 75 millioner hectoliter, 
mot 63 millioner år 1874, oaktadt skörden i flera af Frankrikes 
Departement, isynnerhet uti Bouches du Rhöne, Gärd m. fl., förstördes 
af Phylloxera. 



1875. 85 

N:o 6. Sammanställning af införsel och utförsel för hvarje särskildt land år 1875. 

4. Utdrag af Consulsrapporter. 

Lissabon. 

Med Svenska och Norska fartyg infördes år 1875 till distriktet af 
Svenska varor hufvudsakligen 77,000 centner jern af hvarjehanda slag, 
12,400 centner stål, 12,330 tolfter 3 x 9 tums 14 fots plankor, 1,116 
stycken bjelkar, 178 spiror och 565 tunnor tjära. Då dessa qvantiteter 
icke obetydligt understiga de under föregående året införda, och 
dertill kommer att frakterna år 1875 i allmänhet varit lägre än vanligt, 
måste Sveriges handelsförbindelser med Portugal under året hafva 
varit mindre fördelaktiga. Deremot äro utsigterna för sommaren 
1876 mera lofvande, i det att uti tvävarumagasiner i Lissabon för 
det närvarande finnas mycket mindre förråd än under Januari månad 
1874, under hvilket år importen af plankor från Sverige uppgick 
till 23,000 tolfter. Då hushyrorna i allmänhet ytterligare stigit, 
bör ock byggandet af nya hus och uppförandet af en tredje och en 
fjerde våning å äldre solida byggnader nu löna sig bättre än förr. 
Det under senare åren i hela riket förbättrade välståndet bidrager 
äfven mycket till förbättrandet af bostäder, anläggandet af jernvägs-
stationer m. m. Svenska 3 x 9 tums 14 fots plankor, som under 

sommaren betingade ett pris af 10,500 ä 12,000 reis pr tolft, för
tullad, såldes på hösten till 13,000 reis, hvilket pris änuu erhålles 
för god vara. Förbrukningen i Lissabon af bjelkar tilltager årligen. 
Dock har man under de tvänne senaste åren till det mesta försett 
sig ined Pensacolavirke. Behållningarne äro nu mycket obetydliga, 
hvadan ock åtskilliga ordres till Norrland redan afgått. Under som
maren 1875 betingade Svenska huggna bjelkar 320 å 355 reis pr 
kubikfot för varan oförtullad. Gröfre spiror och mastträd äro fort
farande begärliga. Hvad Svenskt jern beträffar, så blifva till Stockholm 
afsända ordres i allmänhet nog långsamt utförda. För närvarande är 
sorteringen i Lissabon långt ifrån fullständig, till följd hvaraf några 
handelshus äro nödsakade förse sina kunder med Skotskt jern, som 
sålunda kommer alltmera i bruk. När landtsmederne i Portugal en 
gång lärt sig att ändamålsenligt behandla nämnda billigare artikel, 
skall Portugisiska bonden hjelpa sig fram utan användande af Svenskt 
jern samt Sverige småningom förlora en gammal och god marknad. 
I flera provinser begagnas numera uteslutande Skotska samt Engelska 
jernsorter, och sakkunnige personer förmena att jernimporten från 
Sverige sett sina bästa dagar. A Svensk tjära är för närvarande 
ringa efterfrågan till pris af omkring 4,500 reis pr Stockholmstunna 
längs fartyget. Importen från Sverige af tändstickor har varit något 
större än vanligt, men senare införda sämre partier hafva något 
nedsatt krediten å äldre goda märken. 

Af Portugisiska exportartiklar till Sverige har korkbark en sti
gande afsättning, och utgör priset å fin buteljkork för närvarande 
25,000 å 27,000 reis pr 100 kilogr., å sämre qvaliteter något mindre 
samt å fiskarekork omkring 3,000 reis pr 60 kilogr. Med hänseende 
till de från England alltjemt ingående större ordres böra beställningar 
göras så tidigt som möjligt. Saltskörden utföll år 1875 så väl till 
qvalitet som qvantitet mycket tillfredsställande. Grof, hvit, för nor
diska marknaderna passande vara betingar, vid ymniga förråd, 1,200 
å 1,300 reis pr moj af 828 litres längs fartyget. I St. Ybes hålles 
varan 100 reis högre. Vinskörden blef i allmänhet god, ehuru på 
flera ställen knappare än vanligt. Vindrufssjukan »Oidium Tukeri» 
påkallar fortfarande ehuru i aftagande mån vinstockarnes svaflande 
På några ställen har ock uppträdt den ännu skadligare »Phylloxera». 

På frakter har under året varit rik tillgång, dock i allmänhet 
till lägre vilkor än under de nästföregående trenne åren. I denna 
trafik har, såsom vanligt, Engelska flaggan tagit största delen. Föl-
salt betaltes till Rio de Janeiro 18 a. 24 sh., till Rio Grande 32 å 
35 sh., till Bahia 17 å 21 sh. och till Santos 22 ä 25 sh. sterl. pr 
ton, till Eiga 10 å 14 silfverrubel pr läst af 180 pud, till Waar-
dingen 12 å 15 sh., till Skotland 13 k 15 sh. och till Yarmouth 
I I å 12 sh. pr ton samt till åtskilliga Norska hamnar 40 å 50 
Norska skilling pr tunna. Frakten för korkbark utgjorde till Palamos 
19 reales pr 60 kilogr. och till London 40 å 50 sh. pr ton. För 
malmer betaltes i frakt till flera Engelska hamnar 10 å 16 sh. pr ton. 

S:t Ybes. 

Någon direkt införsel tiJl S:t Ybes af de Förenade Rikenas eller 
andra länders produkter förekommer fortfarande icke, enär ej möjligt är 
att tillintetgöra den gamla inrotade vanan hos detaljhandlarne å platsen 
att fylla sina behof från hufvudstaden, hvilken åtgärd numera är 
betydligt underlättad genom dagliga jernvägståg. Plankor, hvaraf 
afsättningen i S:t Ybes icke är obetydlig, skulle dock otvifvelaktigt 
i smärre partier af 3 X 9 tum 14 fot kunna betinga ett pris af 
13,000 å 14,000 reis pr tolft. En last i S:t Ybes inköpt Gotlands
virke, hvars qvalitet och dimensioner icke voro der begärliga, ligger 
ännu till större delen osåld, under det att annat virke från nordliga 
delar af Sverige till ganska betydliga partier förskrifves från Lissabon. 
Tjära skulle för närvarande kunna betinga 7,000 reis pr tunna, 
men större parti än 25 tunnor bör icke sändas. 
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Saltskörden var år 1875 något öfver medelmåttan och uppskattas 
till omkring 160,000 moj, som i förening med den från föregående 
året befintliga behållning af omkring 28,000 moj är mer än tillräcklig 
för ett års skeppning. Qvalitén var i allmänhet god, och priset är 
fortfarande 1,400 reis pr moj längs fartyget. 

4. Utdrag af Consulsrapporter. 

Bilbao. 

Från Sverige infördes år 1875 till Bilbao trävaror för ett värde 
af 676,764 kronor, under det att värdet af de från samma land till 
platsen år 1874 införda dylika varor icke var beräknadt till mera 
än 358,736 kronor; och var trävaruinförseln från de Förenade Ri
kena, af hvilken ifrågavarande år 95 procent belöpa sig på Sverige, 
omkring 100 procent större än under år 1874. Medelpriset i detalj 
utgjorde H rcal de vellon pr löpande fot 3 tums furuplankor. 

Trävarufrakterna från Bottniska viken på norra Spaniens hamnar 
varierade emellan 80 och 90 francs pr Petersb. standard och 5 pro
cent kaplake. Af brist på utfrakter afgingo de flesta Svenska och 
Norska fartyg i barlast, och endast 13 erhöllo frakt till England med 
last af hvete, ben och jernmalm till 14 sh. sterl. för hvete, 16 sh. 
för ben och 10 sh. för jernmalm allt pr ton af 1,000 kilogr. 

Cadiz. 

Importen till distriktet af Svenska ocb Norska trävaror har år 
1875 varit betydligt mindre än under något af de närmast föregåen 
de åren, till hvilken omständighet anledningen är att söka dels i den 
öfverdrifna införseln år 1874, vid slutet hvaraf åtskilliga laddningar 
måste i brist på köpare uppläggas, dels ock i de politiska förhållan
dena, som äfven i Cadiz utöfvat sitt inflytande och påkallat inskränk
ningar i alla hänseenden samt således äfven i byggnadsföretag. Pri
sen å de ankomna laddningarne varierade mellan 10 och 13 $ pr 
tolft, efter qvalitet. Af salt utfördes med Svenska fartyg 1,490 laster, 
af hvilka 104 gingo till Sverige. Frakterna visade, såsom öfver 
allt, en nedgående tendens och voro temligen låga. Mot slutet af 
året betaltes till Rio Grande 35 och till Santos 20 sh. sterl. pr ton 
samt till Bergen 35 Norska skilling pr tunna. 

Malaga. 

I följd af do år 1875 på platsen förefintliga stora förråd af plankor 
har tillförseln af sådan vara under året varit inskränkt. På våren 
utgjorde priset 11 $ pr tolft och på hösten, då förråden väsentligen 
minskats, steg det till 12 $. Vinskörden under året utföll icke gyn-
samt, och vinutförseln har ej heller varit betydlig. Prisen undergin-
go icke några väsentliga förändringar. Söt sekt af årets skörd gäller 
96 pesos samt torr, hvit sekt 72 pesos pr bota ombord å fartyget. 

Alicante. 
Importen till distriktet från Sverige har år 1875 bestått ute

slutande af plankor, deraf införts 
med Svenska fartyg 340 Petersb. standard 

» Norska » 1 , 1 6 0 » » 
» främmande» 190 » » 

tillsammans 1,690 Petersb. standard, 
mot 5,900 standard år 1874 och 3,670 standard år 1873. Från 
Finland importerades 1,370 standard år 1875, mot 2,380 standard 
år 1874 och 1,240 standard år 1873. Från Savannah blefvo år 1875 
importerade 3,100 standard pitch pine plankor, hvilket virke numera 
för byggnadsbehof uttränger det från Östersjöhamnar och förnämligast 
från Sverige ankommande, i anseende till den dåliga qvalitet, som 
på senare tiden afskeppats. Från Norge ankommo för att söka mark
nad 550 standard, mot 950 standard, som importerades år 1874. 

I följd af den höga införselstullen å stångjern har deraf icke 
någon import från Sverige egt rum. 

Från Torrevieja har under år 1875 skeppats i Svenska fartyg 
med destination till Sverige 8,670 metriska tons salt. Priset, hvartill 
Spanska statsverket försäljer varan för export till utlandet, är oför-
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ändradt för det hvita, tvättade saltet 36 och för det ordinära, Otvät
tade saltet 30 reales pr 1,000 kilogr. å vågskålen i saltgården. De 
på köparen fallande omkostnaderna för varans transporterande till 
sidan af fartyget uppgå, oberäknadt kommission, till 6 reales 
11 centimos pr modin af 1,468 kilogr. vigt. Saltverken på ön Yviza, 
som försålts till enskilda personer, producera numera ett grofkomigt 
salt, af utmärkt qvalitet så väl hvitt som rödt. Priset för export till 
utlandet har bestämts till 10 francs pr 1,000 kilogr. levererade vid 
sidan af fartyget. Stora qvantiteter finnas färdiga för inlastning, så 
att snabb expedition kan påräknas. Den inre redden vid staden Yviza 
har uppmuddrats, i följd hvaraf numera större fartyg kunna å den
samma med fullkomlig säkerhet intaga sina laddningar. 

Försändningen af russin från Denia till Sverige har hittills verk
stälts indirekt med ångfartyg till England, men under hösten 187S 
intog ett Svenskt ångfartyg i nämnda hamn med destination till Stock
holm 131^ tons sådan vara. 

Frakterna för trävaror från Östersjön hafva under år 1875 hållit 
sig särdeles låga, och har medelfrakten utgjort 105 francs pr Petersb. 
standard från hamnarne i norra delen af Bottniska viken, samt 95 
francs från Gefle och närliggande hamnar. Frakterna för salt från 
Torrevieja utgjorde till Göteborg 2^ ä 2 kronor pr 6 kubikfot, till 
Riga 22 ä 17 rubel pr Rigaläst, samt till Memel, Libau och Pillau 
22 ä 17 sh. sterl. pr Engelsk ton. I fraktfarten uttränga ångfarty
gen numera segelfartygen genom erbjudande af så låga frakter,.att 
de senare fartygen icke kunna med dem åtnöjas. Nästan all export 
af vin, frukter, malmer, gräs m. m. verkställes med Engelska ånga
re, som äfven besörja importen af stenkol. 

Vexelkurserna i Alicante och Valencia hafva under år 1875 
varierat mellan 4 8 | och 49J d. sterl. för vexlar på London å 90 
dagars dato, samt emellan 5 francs 5 centimes och 5 francs 10 cen-
times pr $ för vexlar på Paris å 8 dagars sigt. Diskonton har fort
farande varit 6 '/, pr annum i banker och 7 å 8 % hos enskilda 
personer. 

3. Utdrag af Consulsrapporter. 
Gibraltar. 

Af de år 1875 till Gibraltar med Svenska produkter af plankor, 
tjära och ett mindre parti bjelkar ankomna Svenska, Norska och 
främmande fartyg till ett antal af 19 lossade endast 3 sina laster 

på platsen, och afgingo de öfriga till Medelhafvet. Den tendens till 
fallande i priset för plankor, som redan vid slutet af år 1874 visade 
sig, fortfor äfven sedermera, så att år 1875 icke erhölls mera än 
11^ å 124 $ pr tolft 3 tums 14 fots i partier af 25 å 100 tolfter. 
En enda försäljning af hel last egde rum, och ansågs priset derför 
hafva stält sig till 10£ $ pr tolft. En mindre qvantitet bjelkar 
såldes till 60 cents pr kubikfot, men i andra Svenska produkter 
gjordes icke några affärer. 

Malta. 
De Förenade Eikenas - produkter såsom jern, byggnadsvirke, 

tjära m. m. äro icke kända å Malta. Det der till skeppsbyggnader 
begagnade virke hemtas uteslutande från hamnar vid Adriatiska 
hafvet såsom Triest, Fiume och Venedig. Hvad de andra artik-
larne beträffar, så införas de i allmänhet från England, och endast 
undantagsvis importeras till ön något Svenskt jern. För öfrigt hafva 
skeppsvarfven på Malta, å hvilka för några år sedan rådde en liflig 
verksamhet, numera nära bringats på obestånd, till följd af det min
skade bruket af segelfartyg. Användandet af de för dessa verkstäder 
behöfliga materialier måste följaktligen blifva alltmera inskränkt. 
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4. Utdrag af Consulsrapporter. 

Cagliari. 

I slutet af år 1874 och under hela året 1875 bedrefs saltut
förseln i en så stor omfattning, att fartygsbefälhafvame måste hafva 
varit utsatta för stora svårigheter och hinder vid laddningarnes in
tagande, helst de vid saltverken använde straffångar instälde arbetet. 
I följd häraf nödgades saltbolaget att höja priset å varan till 10 
francs pr 1,000 kilogr., och har detta pris sedermera fortfarit. Det 
är dock att befara en ytterligare stegring, efter det senaste skörd 
slagit fel i nästan alla öfriga Medelhafshamnar, och produktionen i 
Cagliari skulle icke vara tillräcklig för landets eget behof, om ej ett 
betydligt lager ännu funnes qvar. 

Genua. 

Importen från Sverige år 1875 var högst obetydlig och in
skränkte sig till 6,089 tolfter 3 x 9 tums furuplankor samt 1,295 tunnor 
tjära. Priset å plankorna varierade för vattensågade mellan 55 och 
60 lire samt för handsågade mellan 48 och 50 lire pr tolft. Priset 
å tjära, hvilket i början af året utgjorde 45 lire pr tunna, föll seder
mera till 30 lire, i följd af en större import af 5,338 tunnor från 
Finland och Archangel, af hvilken qvantitet en del ännu ligger i ma
gasin osåld. Frakterna höllo sig hela året låga. 

Livorno. 

År 1875 infördes till Livorno från Sverige 3,032 tolfter plankor 
och 150 stycken bjelkar. Lagret af plankor vid årets slut kan be-

I räknas till omkring 9,000 tolfter, och priserna utgjorde i början af 
året 72 ä 90 lire pr 168 fot 3 x 9 tums 14 fots plankor. Efter 
hand gingo dock prisen ned till 62 & 75 lire i partihandeln samt 
till 90 lire i detaljhandeln, och på det hela var afsättningen å 
nordiska plankor under året inskränkt. Af bjelkar har förbrukningen 
varit obetydlig, och förråden äro för närvarande mycket begränsade. 
Priset utgör nu 55 ä 60 lire pr kubikmétre. Anledningen till den 
aftagande förbrukningen af nordiska bjelkar är, att under senare år 
företräde gifvits åt sådant virke från Triest och Corsica. Bjelkar 
från Triest införas nästan aldrig sjövägen till Livorno, utan förses 
vanligen hela Italien pr jernväg med sådana varor, som, ehuru un
derlägsna de nordiska produkterna i styrka, likväl i anseende till sin 
utomordentliga längd äro mycket eftersökta och derföre betalas un
gefär lika högt som de senare. Sjövägen ankommo deremot till Li
vorno stora qvantiteter Corsicanska bjelkar af furu, Pino Larice, hvilka 
isynnerhet äro tjenliga till vissa delar af fartygsbyggnader och der
före lämpa sig för Livornos hamn. Priset å sistnämnde bjelkar ut
gör omkring 60 lire i parti och 75 lire i detalj pr kubikmétre. Frak
terna hafva under år 1875 varit särdeles låga. 

4. Utdrag af Consulsrapport 
Triest. 

Äfven under år 1875 har antalet af Svenska fartyg, som be
sökt Triest, varit mycket inskränkt, hvilken omständighet, hvad sär
skildt samma år beträffar, är att tillskiifva den då under hela året 
allmänt rådande lamhet i handelsrörelsen. Direkte från Sverige an
kommo 2 Svenska fartyg med tillsammans 2,000 tunnor tjära, och 
till Sverige afgiek från Triest 1 sådant fartyg med styckegods. Frak
terna för mjöl till England voro under året mycket fluktuerande och 
varierade mellan 42 s. 6 d. och 57 s. 6 d. pr ton. Det senare be
loppet erhölls dock endast i några få fall, då brist på fartyg före-
fanns. Frakterna för stäfver varierade till Cette mellan 15 och 20 
francs och 5 % pr ton å 42 kubikfot samt till Bordeaux mellan 6 
och 9 francs pr 100 stycken. Ångbåtsfrakterna höllo sig under hela 
året mycket låga. 

Neapel. 

Under år 1875 infördes till Neapel från Sverige en laddning 
plankor, en laddning jern och stål samt ett mindre parti tjära. Till 
Sverige har deremot under året någon annan direkt utförsel från 
Neapel än åtskilliga mindre sändningar af Neapolitanskt vin icke före
kommit. 
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Utdrag af Consulsrapporter. 

Constantlnopel. 
Den under år 1874 jemförelsevis ringare höstexporten, till följd 

hvaraf en betydlig del af höstskörden qvarblifvit i magasinen under 
vintern, gaf anledning till en temligen liflig exportrörelse vid sjö
fartens början 1875 äfvensom till en motsvarande liflighet i fraktmark
naden i Constantinopel. Anda till Juli månad slutades der frakter till 
följande medelpris: 

från Odessa till England 38 sh. pr ton 
T> Nicolajefl! B » 41 » » » 
» Azoff » » 50 » B B 
» Soulina s » 6 » » quarter 
» Donau (Galatz, Braila) 7 » s s 

Mot slutet af Juni började dock rörelsen i Europas spannmåls-
marknader visa sig mindre liflig, ehuru prisnoteringarne höllo sig 
ovanligt jemna. Denna omständighet, i förening med penningemark
nadens opålitlighet öfverallt i Orienten, hade till följd ett af span-
målsexportörerne gifvet företräde åt segelfartyg, under hvilkas lång
sammare resor lämplig tid gifves för lastens försäljning på konnos-
sement, med befrielse från magasinerings- m. fl. utgifter. Sålunda 
noterades fraktprisen under Juli och Augusti: 

Ångfartyg Segelfartyg 
Odessa till England och kontinenten 36 sh. pr ton 40 sh. pr ton 
Nicolajeff » » » » 37 » 6 d. å 38 sh. 6 d. pr ton 43 » » » 
Azoff » » » » 5 0 » ) > ! ! ! > i 
Soulina » » » » 5 j> 6 d. pr quarter 6 » » quarter 
Donau (Galatz, Braila) 6 > 6 < > » 7 » 3 d. » 

Efter Augusti visade frakterna en jernt fallande tendens, dock 
med samma företräde för segelfartyg, och noterades i Oktober som 
följer: 

Ångfartyg ' Segelfartyg 
Odessa till England o. kontinenten 25 å 27 sh. pr ton 34 å 35 sh. pr ton 
Nicolajefl » B B » 30 sh. » B 37 sh. » B 
Azoff B B B B 4 2 » B » 47 B B B 
Donau » B B » 5 »6 d. pr quarter 6 »3 d. pr qu., 
med allt mindre efterfrågan å ångbåtar. Angbåtsresor gjordes ock 
mot slutet af seglationstiden under sådana fraktförhållanden, att 
nettofrakten måtte varit högst ringa. 

Jernimporten har lidit mycket af stagnationen i handeln samt 
Turkiska finansernas förvirring, hufvudsakligen derigenom att arse
nalen m. fl. regeringens verkstäder, som hittills utgjorde platsens 
förnämsta jernkonsumenter, måst inställa sina arbeten. Jernimporten 
för hela riket, tributländerna icke inberäknade, uppgick till omkring 
43,000 tons, mot 50,700 tons året förut. Af den år 1875 införda qvan-
titet ankommo från England 35,500, från Belgien 2,500 samt från Öster
rike m. fl. länder 5,000 tons. Det är omöjligt att närmare uppgifva qvan-
titeten af importeradt Svenskt jern, ty det införes indirekt från England; 

men, enligt uppgift från åtskilliga jernhandlare, uppgick denna import 
till omkring 3,000 tons. Jernimporten bedrifves i Constantinopel af 8 
större dels Engelska dels Grekiska firmor, hvilka hafva sina filial
kontor i Liverpool och London, hvarest jernmarknadernas fluktuatio
ner lättare kunna följas samt uppköp göras på lämpligaste tid för 
afskeppning till Constantinopel. Denna omständighet jemte de lättare 
och regelmässigare kommunikationer, som ordentliga ångbåtslinier er
bjuda med England, gör att införseln äfven af Svenskt jern sker öf-
ver detta land, oaktadt de fördelar och besparingar, som importen 
direkt från Sverige torde medföra. Med Svenska ångbåtsfartens till
tagande kan man hoppas att sådana mera direkta kommunikationer 
med Sverige en dag skola åstadkommas, då införseln af Svenska 
produkter direkt från produktionsorten blifver möjlig. För närvarande 
är ej förbrukningen af Svenskt jern sådan, att hela skeppsladdningar 
kunna på en gång försäljas, utan måste emottagaren af större qvan-
titeter låta magasinera sin vara, då deraf förorsakade utgifter kunna 
snart uppsluka skilnaden mellan noteringarne i Sverige och i England, 
hvarifrån varan kan införskrifvas i mindre partier flera gånger i må
naden. Af samma skäl vore inrättandet af en Svensk jerndepöt i 
Constantinopel, med afsigt att undersälja utländska importörer, gan
ska riskabelt. Genom sin qvalitet och högre marknadsvärde är det 
Svenska jernet användt endast i sådana finare, solidare och mera ut
sökta arbeten, hvartill andra billigare jernsorter icke äro dugliga. 
Åtgången af sådant jern är följaktligen begränsad. Den inländsko 
jernarbetaren, till och med i det inre af landet, har numera kommit 
till erfarenhet af de förträffliga egenskaper, som utmärka det Svenska 
jernet, och noga begrundat de märken, hvarå det kännes igen. 
Detta har gifvit anledning till bedrägliga efterapningar af de mest 
bekanta Svenska märken. Dessa märken förekomma å Belgiskt jern, 
som utbjudes såsom Svenskt. Förfalskningen måtte väl upptäckas 
genom jernets qvalitet när det en gång brukas, men missbruket ned
sätter emellertid de Svenska fabriksmärkenas anseende. Prisen å 
Svenskt stångjern voro vid början af året 145 piaster pr quintal, 
samt för tunnt jern i packor att användas till hästskosöm 150 å 
155 piaster. Senare på året föllo dock prisen betydligt och noterades 
stundom så lågt som 115 ä 120 piaster för stångjern samt 126 å 
128 för tunnt jern. Införselstullen utgör 6^ piaster pr quintal. Frak
ten från England pr ångbåt är 15 å 17 shillings pr ton och 10 °/„ 
kaplake. 

Smyrna. 

Några direkta handelsförbindelser mellan de Förenade Eikena och 
Consulsdistriktet har icke egt rum 1875, men Svenska och Norska 
skeppsrederier hafva förstått att begagna sig af den fördel, som er-
bjudes seglande fartyg genom transport å ena sidan af Engelska sten
kol till Levanten samt å andra sidan af dess produkter till Norra 
Europa. Det goda anseende, Svenska och Norska fartyg samt deras 
besättningar förvärfvat sig, tillförsäkrar dessa fartyg företräde vid 
befraktningar i Levanten, isynnerhet för de till största delen under 
höst- och vintermånaderna pågående utskeppningarne af torkade frukter 
och garfämnen (vallcnée). För de garfveriidkare i Sverige och Norge, 
som i England uppköpa sistnämnda artikel, kan det vara af intresse 
att upplysas om att de ytterst höga pris, som för samma artikel måste 
betalas år 1875, föranleddes icke allenast af dålig skörd år 1874 
utan ock af ett med misslyckad utgång på spekulation verkstäldt 
uppköp af varan. En sedermera inträdd reaktion och en god skörd 
1875 hafva bringat priset å artikeln till mera normala pris och den 
säljes nu till omkring 16 £ pr tonneau. Då skörden af livete och 
kom slog fel, kunde någon liflig handel på utlandet med dessa ar
tiklar icke uppstå. Utsädet hade egt rum under gynsamma omständig
heter, och man hoppades på en ymnig skörd, men landtbefolkningen 
blef dels hindrad af militärtjenstgöring, dels hemsökt af en stor död
lighet. 

Utdrag af Oonsulsrapport. 

Athén. 
Något Svenskt fartyg har icke under år 1875 besökt Grekiska 

hamnar. Införseln till Grekland af Svenska och Norska produkter 
är mycket i tilltagande och har särskildt under nämnda år ökats, 
men de importeras hufvudsakligen från London, Liverpool och Marseille. 
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3. Utdrag af Consulsrapport 

Alexandria, 

Egyptens mindre gynsamma financiela ställning har naturligtvis 
haft till följd, att byggnadsföretagen år 1875 varit obetydliga, hvadan 
ock förbrukningen af trävaror varit ringa. Under loppet af året an
komnio från Sverige 10 laddningar af 2,315 Petersb. standard trä
varor, deraf 7 laddningar med Svenska och 3 med Norska fartyg. 
Handeln med nordiskt virke är uteslutande i händerna på två i Alex
andria etablerade större Italienska hus, hvilka också importera trä
varor från Venedig och Triest. Frisen å större partier 3 X 9 furu
plankor, sålda från nederlagen, varierade mellan 70 och 72 paras pr fot. 

3. Utdrag af Consulsrapport. 

Tnnis. 

Distriktet har under år 1875 besökts af 2 Svenska fartyg, deraf 
1 ångfartyg, samt af 3 Norska fartyg. Af dessa 5 fartyg kom ett 
Svenskt segelfartyg från Cardiff och lossade 326 tons köl till ett 
varde af 10,000 francs; hvarefter fartyget afgick i barlast till Cag-
liari. Det Svenska ångfartyget ankom från Marseille med stycke
gods till ett värde af 22,000 francs. Fartyget intog i Susa 700,000 
kilogr. korn och afgick dermed till Antwerpen. Frakten belöpte sig 
till 18,000 francs. Ett Norskt fartyg ankom i barlast och intog i 
Susa 275,834 kilogr. esparto till London, för hvilken last, i värde 
uppskattad till 45,900 francs, erhölls ett fraktbelopp af 8,600 francs. 
Ett Norskt fartyg ankom från Hernösand med last af 8,216 plankor, 
värd 20,800 francs, för hvilken frakten utgjorde 11,855 francs, och 
afgick samma fartyg i barlast till Trapani. Ett Norskt fartyg, som 
anländt de sista dagarne af år 1874 från Björneborg, intog i Sabes 
180,000 kilogr. esparto och 100,000 kilogr. bönor till Lissabon, 
mot en frakt af 9,700 francs. Utförseln af esparto, som sedan nå
gra år erbjudit Svenska och Norska fartyg retourfrakter, var år 1875 
icke så betydlig som under föregående år, till följd deraf att skörden 
af spanmål och oliver utföll så ymnig, att araberne saknade både 
tid och lust att sysselsätta sig med esparto. 

3. Utdrag af Consulsrapport. 

Alger. 

Under intet föregående år har införseln till Algeriet af trävaror 
varit så obetydlig och sjöfarten på kolonien varit så inskränkt som 
under år 1875. Orsaken härtill får sökas först i det betydliga för
råd af trävaror, som vid 1874 års slut fanns i magasinen, och der-
näst i en under medelmåttan utfallen skörd, jemte det att icke några 
större arbeten företogos. Dessutom inträffade en mängd fallisementer 
bland koloniens största bankir- och handelshus, hvilken omständighet 
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hade till följd att äfven flera trävaruhandlande måste inställa sina 
betalningar och att krediten i allmänhet inskränktes. Ehuru ännu 
finnas ganska säkra handelshus, som befatta sig med trävaruhandel, 
bör den största försigtighet iakttagas. 

Fraktfarten under året har jemförelsevis varit fördelaktigare än 
trävaruhandeln, och den förändring, Algeriet i detta hänseende nu, 
mot förhållandet under en längre tid tillbaka, företer, är anmärknings
värd. Sålunda afgingo t. ex. år 1852 af 33 till Algeriet ankomna 
fartyg under de Förenade Eikenas flaggor endast 3 befraktade, då 
deremot år 1875 af 33 ankomna Svenska och Norska fartyg 22 af-
gått med last. 

Jernvägsarbeten fortgå så väl i provinsen Oran som i Constan-
tine, och den tid torde ej vara aflägsen då Algeriet kommer i be
sittning af ett fullständigt jernvägsnät. Derigenom skall åstadkommas 
en tillökning så väl i utförseln af Algeriets produkter, jernmalm, 
alpha kork (från Bona), spanmål m. m. som ock i införseln af Svenskt 
trävirke, hvaraf ett stigande behof då kommer att uppstå. Emeller
tid fortgår koloniens utveckling med jemna steg, och något afbrott 
i det lugn kolonien åtnjuter har icke under år 1875 egt rum. 

3. Utdrag af Consulsrapport. 

Capstaden. 

De från Svenska och Norska fartyg i Capstaden år 1875 
lossade Svenska produkter hafva utgjorts af 81,930 stycken plankor, 
6,119 stycken hyflade och späntade golf plankor,. 100 kistor tänd
stickor och 150 stycken parafinkök samt en mindre del åkerbruks
redskap och tjära. Införseln till kolonien af trävaror, som utgöra 
den förnämsta importartikeln från de Förenade Eikena, har från 

1,131,274 kubikfot år 1874 ökats år 1875 till 1,286,771 kubikfot, 
deraf omkring hälften införts direkte från Sverige i Svenska och 
Norska fartyg, ungefär en fjerdedel bestått af Svenska och Norska 
produkter från England samt återstoden utgjort Amerikanskt trävirke. 
Priset å plankor af 3 x 9 tum eller de mest efterfrågade dimen
sioner har under året varit 5 | å 61 d. Hyflade och späntade 1^ 
X 6 tums golfbräder hafva betalts med 2 d. pr löpande fot. Om
sättningen af Svenska trävaror har varit särdeles liflig, och, oaktadt 
en ökad import egt rum, blifva de ankommande lasterna genast om
satta. Till detta förhållande torde förnämsta orsaken vara att finna 
uti pågående jernvägsanläggningar samt andra allmänna byggnads
företag, och, så länge dessa fortfara, skola Svenska trävaror finna af-
sättning. Importen af stång- och bultjem har under år 1875, vid 
jemförelse med införseln år 1874, något minskats, och har artikeln, 
likasom det Svenska jern, hvilket i marknaden förekommit, uteslu
tande importerats från England. A tjära, som äfven importerats 
endast från England och i ringa qvantitet, har priset utgjort 2 S. 
10 s. för hel och 1 £, 10 s. för half tunna. Frakterna hafva för 
segelfartyg varit mindre gynsamma, enär ångbåtarne upptaga nästan 
alla frakter, och har betingats t. ex. för ull J till 1 d. pr skålpund, 
för kopparmalm 2 £ 10 s. och för guano 1 £ 10 s. pr ton. 

Utdrag af Consulsrapporter. 
Bombay. 
I Bombay's handel har under år 1875 icke förekommit några 

våldsamma prisvexlingar eller andra vigtigare tilldragelser. Den 
har på det hela varit ganska vinstgifvande i de flesta grenar. Frak
terna voro något låga, synnerligast för segelfartyg, hvilka efter Suez-
kanalens öppnande alltmera undanträngas af ångfartyg. Af Svenska 
produkter importeras endast jern, stål, tjära och tändstickor, hvilka 
artiklar till Bombay skeppas från England. Qvantiteten och värdet 
af nämnda slags till Bombay under senast förflutna fem finansår 
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(hvarje finansår räknadt från och med 1 April till och med 31 
i Mars) införda artiklar hafva utgjort: 

Svenskt jern. Svenskt ståJ. Tjära.. Tändstickor. 
Cwt. Värde. Cwt. Värde. Cwt. Värde. Värde. 

Bnpees. Rnpees. Rupees. Rupees. 
1876—1876: 178,624 1,592,532 9,124 109,715 3,363 25,266 306,720 
1874—1875: 103,674 622,046 3,321 33,212 2,067 9,649 228,386 
1873—1874: 45,318 271,906 303 3,030 3,873 13,611 158,341 
1872—1873: 21,002 126,014 8,049 80,486 4,557 15,574 293.248 
1871—1872: 118,221 709,325 16,618 166,180 4,416 18,327 219,534. 

Priset å Svenskt stångjem utgjorde i början af året 68 å 70 
rupees pr candy af 746^ skålpund och bibehöll sig dervid i all
mänhet de första sex månaderna med en vexling af C5 rupees; men 
från Juli nedgick priset så, att vid årets slut noterades 58 å 62 
rupees. Stål i bunkar och knippor höll sig under de tio^första må
naderna i jemt pris af 10 å 12 rupees för stål i bunkar samt 10^F 
å 12^ rupees för stål i knippor pr cwt. Mot slutet af året föll 
priset med 1 å. 2 rupees för såväl det ena som det andra slaget. 
Tjära har alltjemt noterats till 15 å 17 rupees pr tunna. Priset å 
tändstickor vexlar emellan 1 och 3 rupees pr gross. 

Akyab, 
Det är tillfredsställande att se, det ett så stort antal af de 

Förenade Rikenas fartyg som 17 Svenska och lika många Norska 
under år 1875 besökt Akyab. Denna omständighet är, på sätt i 
en föregående rapport blifvit erinradt, till en stor del att tillskrifva 
den omsorg, hvarmed Svenska och Norska fartygsbefäihafvare stufva 
och för öfrigt vårda sig om do dem anförtrodda laddningar, och de 
Förenade Rikenas fartyg äro derföre här mycket eftersökta, 

Rangoon. 
Skeppningen af ris från Birma till Europa har under år 1875 

stigit och uppgick till 593,253 tons, deraf utfördes från Rangoon 
331,433 tons, från Bassein 103,092 tons, från Akyab 118,637 tons 
och från Maulmain 40,091 tons. Men en stor varuexport är icke 
i och för sig ett bevis på en fördelaktig handelsrörelse. Befrakt-
ningarne af fartyg göras nemligen så långt innan någon kännedom 
eges om huru skörden må utfalla samt huru prisen kunna ställa sig 
i produktionsorten och i Europa att, för erhållande af ett riktigt be
grepp om förhållandet med denna handelsgren, måste i betraktande 
tagas ställningen vid den tidpunkt då skeppningen verkligen börjar 
och det slutliga resultatet af handelsoperationerna. De i Europa af-
slutade frakter för skeppning från de risexporterande hamnarna ut
gjorde i allmänhet 3 £ 10 s. å 3 £ 15 s. pr ton, och dessa frakter 
inkräktade betydligt på priset å varan i exporten. Priset å ris i 
Europa, vid den tid då skeppningen från de exporterande hamnarne 

; böljade, uppgick till omkring 8 s. 9 d. pr cwt för varan ombord, 
med en märkbar tendens till att falla. Under sådane omständigheter 
bestämde sig exporthusen för att icke betala mera än 50 rupees pr 
100 korgar paddy, motsvarande ungefär 4 s. 8 d. pr cwt för varan 
fri ombord. Åfven med detta pris läto skeppningarne icke sig göra 
utan förlust; men det var mycken fråga om huruvida några förråd 
af ris skulle komma att tillföras ens för ett pris af 50 rupees, som 
icke varit kändt i risvarumarknaden sedan 1864. Risodlarne i 
Birman, hvilka under år 1874 till höga pris afyttrat sin vara, till 
följd af de stora reqvisitioncr, som då gjordes för de af hungers
nöd hemsökta distrikten i Bengalen, väntade sig 1875 mycket högre 
pris, än som af de Europeiska husen kunde erbjudas, och förestälde 
sig att genom varans tillbakahållande kunna tvinga exportörerne att 
höja priset. Tillförseln var derföre under Februari mycket inskränkt, 
men de Europeiska husen höllo fast vid sina prisanbud; och risod
larne, som omsider insågo detta samt dessutom kommo i penning
förlägenhet för betalande af arbetslöner och utskylder, måste slut
ligen gifva efter, så att under Mars månad tillförseln var regelbunden. 
Den aftog dock mot slutet af månaden, och priset å paddy steg då 
till 55 rupees pr 100 korgar, hvarefter det med en alltjemt stigande 
tendens under återstående delen af året gick ända till 65 rupees. 

Då emellertid affärsrörelsen uti Europa under året i allmänhet var 
trög, föll äfven derstädes priset å ris och nedgick småningom till 8 
s. samt i några fall till än lägre belopp. Resultatet af skeppningarne 
under år 1875 var alltså på det hela otillfredsställande och betyd
liga förluster hafva varit att vidkännas. 

Såsom en följd af risvarumarknadens ogynsämma ställning voro 
ock fraktaffärerna mindre fördelaktiga, och vid vissa tider mötte till 
och med svårighet att göra några fraktslut. Ett och annat fall af 
bristande förmåga att fullgöra de i Europa betingade fraktaftal för
sämrade än mera ställningen, och åtskilliga fartyg nödgades antaga 
så låga frakter som 2 £. 12 s. 6 d. ä 2 S. 15 s. pr ton. Rangoon 
besöktes af 9 Svenska och 19 Norska fartyg. 

Af Svenska produkter hafva tändstickor den största afsätt-
niugen i Rangoon, hvilken ock är betydlig samt mycket större än 
försäljningen af dylik Engelsk tillverkning. Jönköpings tänd
stickor äro mycket eftersökta och säljas i stora qvantiteter till 90 
rupees, under det att sämre märken säljas till 55 å 65 rupees efter 
beskaffenhet, allt pr låda af 35 gross större eller 50 gross mindre 
askar. 

Singapore. 
Endast två Svenska fartyg hafva under år 1875 besökt Singa

pore. Frakterna på London för seglande fartyg under året kunna 
i medeltal beräknas till 2 SL 7 s. 6 d. pr ton eller 7 s. 6 d. lägre 
än under föregående året. De utgjorde i Januari 2 £ 10 s. och 
föllo efter hand till 2 £, 2 s. 6 d. som betaltes i slutet af April, 
stego åter mot Maj och uppnådde 3 £, men gingo ånyo ned intill 
Juli då 2 S. 5 s. noterades samt vexlade sedermera intill November och 
December mellan 2 £ 8 s. och 2 S. 2 s. 6 d. Angbåtarnes antal ökas 
alltjemt. Chineserne äro angelägna om att köpa eller befrakta sådana 
fartyg för kustfart synnerligast till Bangkok, Saigon och Java. Ång
båtar af ungefär 500 å 600 tons, endast 12 fot djupgående och 
icke mycket kolförbrukande, kunna med lätthet blifva använda eller 
sålda. A Svenskt jern har efterfrågan under året varit liflig. 

Hongkong. 
Under år 1875 befann sig fraktmarknaden i en högst betryckt 

ställning. Under första balfåret visade sig något tecken till lif i 
förrättningarne och stadga i frakflastningaroe, men detta förhållande 
varade icke länge, och mot slutet af året voro frakterna så tryckta, 
att fråga var om icke det lönade sig bättre att låta fartygen ligga 
overksamma. Handeln med bönor från Newchwang, för hvilken eljest 
en mängd små fartyg är upptagen isynnerhet under senare delen af 
året, var under år 1875 jemförelsevis af ringa betydenhet, till följd 
deraf att bönskörden i trakterna kring Newchwang blifvit till stor 
del förstörd. Det hände ock att fartyg, som gingo till Newchwang 
för att söka frakt, måste åter afgå i barlast, en omständighet som 
man knappast tänkt sig möjlig. Skeppsfarten mellan Saigon och 
Hongkong samt mellan Bangkok och Hongkong, i hvilken förut an
vändes en mängd segelfartyg, besörjes nu nästan uteslutande af ång
fartyg, som betinga så billiga frakter, att segelfartygen sällan kunna 
med de förra uthålla täflan. De Förenade Rikenas handel med China 
är mycket obetydlig. Svenskt stål är alltid säljbart, men denua ar
tikel införes icke direkte utan alltid öfver Hamburg eller London. 
För närvarande utgör priset 5 $ 75 cents pr bunke. Svenska tänd
stickor säljas i stora qvantiteter, och Jönköpings tillverkning är mest 
eftersökt. 

Shanghai. (Consulat-Sekreteraren) j 
De Förenade Rikenas skeppsfart på China har alltsedan år | 

1870 i det hela varit i aftagande, ehuru de Svenska fartygens 
både drägtighet och verksamhet, under de tre åren 1873—1875, varit 
betydligare än under de föregående åren af nämnda period. Den 
Svenska skeppsfarten företer de högsta siffrorna år 1874, då en
dast ett Norskt fartyg en enda gång besökte distriktet; hvaremot, 
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under år 1875 , de Norska fartygen voro till antalet med et t och 
till drägtigheten med öfver 50 procent öfverlägsna de Svenska; 
och hafva hvaitdera rikets far tyg gjort ungefär samma antal resor, 
ehuru proportionen af klareringar med last och i barlast, i det hela 
taget, varit fördelaktigare för de Svenska fartygen. 

Antalet af Svenska och Norska fartyg, som besökt Shanghai 
consulatsdistrikt sedan år 1870 , det första året efter Suezkanalens 
öppnande, har var i t : 

Årl870: 3 Svenska fart. om 259nyläster, somgjort30k]arer.m.2,596nyläster. 
» » 16Norska » »2,337comm.-läst. » » 112 » »16,207comm.-läst. 
» 1871: 4Svenska » » 346nyläster, » » 36 » » 3,165nyläster. 
» » lONorska » » l,339comm.-]äst. » » 117 » »13,001 comm.-läst. 
» 1872: 3 Svenska » » 240 nyläster, » » 30 » » 2,214nyläster. 
» » 8Norska » »l,258eomm.-läst. » » 126 » »16,520comm.-läst. 
» 1873: 4Svenska » » 398nyläster, » » 42 » » 4,000 ny läster. 
» » 4Norska » » 488comm.-läst. » » 53 » » 5,290coram.-läst. 
» 1874: 5 Svenska » » 449nyläster, » » 56 » » 5,172 nyläster. 
» » INorskt » » 95comm.-läst. » » 2 » » 190comm.-läst. 
» 1875: 4Svenska » » 412nyläster, » » 32 » » 3,354nyläster. 
» » öNorska » » 984comm.-läst. » » 31 » » 6,532comm.-läst. 

I afseende å de af Commerce Collegium och Norska Regeringen 
utfärdade föreskrifter om uppgifter rörande betingade och förtjenta 
bruttofrakter, hade vid min ankomst hit intet meddelande skett till 
vederbörande vice Consuler, äfvensom erforderliga instruktioner i 
detta hänseende icke hunnit i t id utfärdas till efterföljd under det 
sistförflutna året. 

Konjunkturerna för skeppsfarten, åtminstone för kustfarten och 
närmast det område der segelfartyg om 500 å 600 tons finna sys
selsättning, eller den enda sjöfart, som för ögonblicket har något 
direkt intresse för de Förenade Rikena, hafva under år 1875 varit 
särdeles ofördelaktiga, och klagomål förspörjes från alla håll. Ef
terfrågan af far tyg har varit jemförelsevis inskränkt, medan antalet 
af fraktsökande icke obetydligt ökats. Genom de efter Suez-kana-
lens öppnande etablerade nya ångfartygsförbindelserna hafva nem-
ligen en mängd segelfartyg blifvit undanträngda från sina gamla 
router vester om Singapore, medan, å andra sidan, i allmänhet alla 
för kustfarten passande fartyg, som hit ankomma, måste söka uppe
hålla sig här så länge som möjligt, enär för sådana fartyg hem
frakter äro temligen sällsynta och svåra att erhålla, till följd deraf, 
at t den öfvervägande största delen af Chinas hufvudexport (thé och 
silke) till Europa och Amerika besörjes med ångfartyg eller snabb-
seglande s. k. »Clippers». Under år 1874 voro förhållandena vida 
bät t re , ehuru äfven detta år anses hafva varit mindre godt än de 
föregående; men under loppet af 1875 ledo rederierna betydliga 
förluster, i synnerhet mot slutet af året, då frakterna voro särdeles 
nedtryckta samt svåra och stundom omöjliga a t t erhålla. 

Handelsställningen har sedan flera år varit ogynsam för de 
Europeiska och Amerikanska köpmännen både i China och Hong
kong, ehuru varuutbytet emellan China och den öfriga verlden efter 
år 1860 i det hela betydligt t i l l tagit ; och det sistförflutna året 
1875 har icke varit något undantag i detta afseende. Åtminstone 
klagas det högljudt och allmänt inom hvarje gren både af import 
och export. Orsaken till det ta förhållande är helt och hållet at t 
söka å ena sidan uti den öfverspekulation och illa beräknade inbör
des konkurrens, hvartill de främmande köpmännen gjort sig skyl
dige, hvarvid det icke bör förbises att starka påtryckningar egt 
rum från de Europeiska producenternas och exportörernas sida, för
nämligast från London och Manchester, och å den andra i den om
ständigheten a t t de främmande köpmännen uti de Chinesiske hafva 
icke blott kunder, hvilka genom den enighet och samverkan, som är 
en följd af deras skråorganisation, hafva alla fördelar på sin sida 
vid hvarje förhandling med de sinsemellan oeniga och afundsjuka 
främlingarne, utan äfven medtäflare, som genom sm idoghet och 
sitt billigare arbete äro dem betydligt öfverlägsna. Så har, till 
exempel, nästan hela distributionen af den utländska importen från 
de stora depöterna Shanghai och Hongkong öfvergått i Chinesiska 

händer, ehuru alla de stora köpmanshusen i de mindre hamnarne 
hafva filialer eller agenter. Under de sista åren hafva Chineserna 
efterhand uppträdt som konkurrenter inom allt flere grenar af com-
merciel verksamhet, såsom redande i far tyg, upprättande af regu-
liera ångbåtskommunikationer, sjöassuransväsende m. m. ; och det är 
för närvarande fråga om etablerandet af e t t stort Chinesiskt han
delskompani för utländska förbindelser, med filialer i London och 
möjligen ut i New-York, i ändamål at t äfven på den direkta importens 
område täfla med främlingarne. 

Från år 1864 till 1870 hade importen till China af utländska 
varor efterhand ökats med mer än 40 procent, och exporten var 
år 1871 likaledes omkring 40 procent större än det förstnämnda 
året. Genom öppnandet af den nya handelsvägen (Suez-kanalen) 
och direkta telegrafförbindelser med Europa framkallades en stor
artad täflan at t göra sig till godo dessa nya kommunikationsmedel, 
och spekulationen slog sig först på importen, som år 1871 steg 
med cirka 10 procent öfver det föregående åTets siffra, samt der-
efter, då detta försök icke utföll efter förväntan, på exporten, som 
då, det följande året, ökades med 10 procent, jemfördt med år 1 8 7 1 . 
Dessa år nådde både import och export sina tills dato högsta siff
ror, nemligen importen, år 1 8 7 1 , et t värde af mera än 78 millio
ner taels eller (ä 5 s. 6 d. sterling pr tael) omkring 21£ millioner 
£ sterling, och exporten, år 1872 , nära 84 millioner taels eller 
öfver 26 millioner £ sterling. Derefter inträdde en successiv re
aktion, till dess år 1874 importen gå t t ned till nästan sam
ma siffra som år 1870, och exportens siffra var något lägre än år 
1 8 7 1 . Under år 1875 hafva både import och export åter ökats, 
jemfördt med det närmast föregående året, och representerade den 
förra et t värde af öfver 21 millioner £ sterling och den senare 
af ungefär 2 1 ^ mi l l ioner 0 ) . 

Inom skeppsfarten har äfven, sedan år 1864, en betydlig ut
veckling egt rum, hvars förnämsta drag äro de inhemska fartygens 
(djunkemas) gradvisa undanträngande i kustfarten, upprät tandet af 
reguliera ångfartygskommunikationer, en storartad tillökning i ång
fartygens antal, samt användandet, för fraktfart, af sådana fartyg 
med en betydlig drägtighet . 

De siffror, som beteckna denna utveckling, svara visserligen 
icke år för år mot dem, som utvisa tillväxten af varuutbytet med 
främmande länder, då sjöfarten ju, i sin helhet, är beroende af åt
skilliga audra inflytanden än den utländska importen och exporten; 
men det totala resultatet är likväl ungefär detsamma. Ar 1864 var 
antalet af klareringar större än under alla följande år, eller nära 18,000 
fartyg med en drägtighet af circa 6J millioner tons, hvilket tontal 
å andra sidan är lägre än under något senare år, med undantag af 
två, nemligen 1867 och 1868 , då det var 2 å 300 tons lägre, under 
det att år 1874 , med endast 15,600 klareringar, företer en dräg
tighet af öfver 9 millioner 300 tusen tons, en tillökning af nära 
45 procent. Under de mellanliggande åren till och med 1870 sjönk 
antalet af klareringar till 16, 15 och 14,000 med en drägtighet 
varierande för de särskilda åren mellan 6 och 7 millioner tons, 
hvarefter tontalet alltjemt stigit intill dess det, år 1874 , nådde 
den nämnda höga siffran. År 1875 utvisade en ytterligare tillök
ning både af antal och drägtighet, sålunda: 

År 1874: 15,622 fartyg om 9,305,801 tons, deraf 10,769 ångf. om 8,085,716 tons. 
» 1875: 16,994 <> » 9,867,641 » » 11,406 •» » 8,364,481 » 

Tillökning 1,372 fartyg om] [561,840 tons, deraf 637 ångf. om 278,765 tons. 

*) Genom saknaden af fullständiga och tillförlitliga statistiska uppgifter frän 
Hongkong, som är en frihamn och hvarifrån en del Europeiska varor in
föres till det sydliga China, oberoende af det utländska tullväsendets kon
troll, äro förestående uppgifter angående den utländska importen något 
ofullständiga. 
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Under samma år in- och utklarerades i Hongkong: 
År 1874: 50,666 fartyg om 6,269,392 tons. 
•> 1875: 51,741 ». •> 7,091,033 » 
Tillökning 1,075 fartyg om 821,641 tons. 

Anledningen till den skenbara disproportionen med afseendo 
på antal och tontal af de fartyg, som besökt Hongkong och China, 
i det at t antalet af de förra varit mer än t re gånger så stort som 
de senares, medan å andra sidan drägtigheten af den Chiuesiska 
skeppsfarten varit Hongkongs så betydligt öfverlägsen (för år 1874 
nära 48 % och 1875 nära 40 %), är, a t t uti de officiella uppgif
terna för sistnämnda plats äro inberäknade för hvartdera af de två 
åren öfver 46 ,000 Chinesiska djunker af i medeltal endast 70 tons 
drägtighet , då deremot de Chinesiska uppgifterna icke upptaga djunk-
traden, med undantag af ett antal Yangtzefarare, som segla under 
pass af de utländska tullkamrarne i Shanghai och Ningpo, och un
der nämnda år gjort respektive 750 och 850 klareringar om 50 å 

t 60 ,000 tons. Då djunktraden afräknas, blir resultatet följande: 

Ghinas öppna hamnar: Hongkong: 
År 1874: 14,875 fartyg om 9,305,801 tons. 4,356 fartyg om 3,034,036 tons. 
» 1875: 16,140 » » 9,807,546 » 5,201 »" » 3,893,687 » 

Af de fartyg, som under år 1875 ankommit till och afgått 
från China och Hongkong, vo ro : 

China: 
Britiska 8,277 fartyg om 5,167,435 tons (circa 52 %). 
Amerikanska 3,836 » » 2,777,367 » ( » 28 »). 
Tyska 1,577 »> » 561,577 » ( » 6 »). 
Chinesiska 1,557 » » 811,344 » ( » 8 »). 
Öfriga nationers... 893 •• » 489,823 » ( » 5 »). 

Summa 16,140 fartyg. 9,807,546 tons (circa 99 %). 

Hongkong: 
Britiska 3,677 fartyg om 2,791,816 tons (circa 70 %). 
Amerikanska 135 » » 171,031 « ( » 5 »). 
Tyska 515 » » 255,867 » ( » 7{ »). 
Chinesiska 102 » » 103,549 » ( » 2^ »). 
Öfriga nationers. 772 » » 571,424 » ( » 15 »). 

Summa 5,201 fartyg. 3,893,687 tons (circa 100 %). 

Sedan antalet af sjögående djunker, efter öppnandet af de nu
mera tillgängliga traktathamnarue för utländsk handel, beständigt 
förminskats, har skeppsfarten icke mindre på kusten än för för
bindelsen mellan China och utlandet alltmera råkat i främmande 
händer, till dess Vicekonungen Li-Hung-Chang, en af det »anti-
barbariska» partiets förnämste målsmän, fördes på den tanken 
at t , äfven å detta område, konkurrera med främlingarne genom 
upprät tandet af en association för fraktfart, närmast på Chinakusten 
och Yangtzefloden, med Europeiskt byggda och navigerade ångfar
tyg , för hvilket ändamål årliga subsidier anskaffades af allmänna 
medel. Detta bolag, som upprät tades år 1873 , har redan nåt t en 
betydl ig utveckling, i det at t dess far tyg, som under nämnda år 
endast gjorde 344 klareringar om 176 ,017 tons, under år 1874 
gjorde 899 om 4 4 4 , 7 7 1 tons och det följande året 1,557 om 
811 ,344 tons. I t rots af denna snabba utveckling och i trots af 
det offentliga understödet, synes dock detta företag, om än kon
kurrensen af detsamma förorsakat tillfälliga förluster och en viss 
nedsättning i frakterna, icke hafva gjort den utländska skeppsfarten 
något anmärkningsvärdt afbräck, ehuru sådant i början allmänt be
farades, och torde samma företag kunna anses hafva at t tillskrifva 
nämnda offentliga understöd för sin fortfarande existens likasom för 
sin uppkomst. Det lider intet tvifvel, a t t ju afsigten dermed varit 
a t t efter hand ut t ränga den främmande skeppsfarten; men det är 
föga troligt at t detta skall komma at t lyckas, då dels den Chine
siska öfverlägsenheten af billigt arbete icke kan på det ta område 
göra sig gällande så som i andra fall, då man väl aldrig, med af-
seende på navigeringen och maskinernas skötande, skall kunna göra 

sig oberoende af Europeisk energi och duglighet, dels genom sträf-
vandet at t åvägabringa en nedsättning af driftkostnaderna, både na
vigationen och administrationen i det hela lät t komme at t lida och 
blifva mindre egnade at t framkalla och bibehålla erforderligt för
troende från befraktarnes sida, och dels slutligen Chineserna i all
mänhet, med undantag af mandarinernes och de s. k. litteraternes 
klass, samt särskildt köpmännen i traktathamnarne äro i hög grad 
kosmopolitiskt sinnade och tolerante mot främlingar, och alltid veta 
at t söka sin fördel oberoende af hvarje nationel propaganda. Emel
lertid är uppkomsten af detta bolag och dess verksamhet icke utan 
sin stora betydelse såsom en motvigt mot den för långt drifna ut
ländska spekulationen, samt för åvägabringande, så småningom, af 
mera fasthet och jemnhet i hela den commerciella utvecklingen i 
denna del af verlden. 

I öfrigt är inom skeppsfarten i första rummet a t t bemärka 
den storartade utvecklingen af ångfartygstrafiken, efter Suezkana-
lens öppnande. Ar 1869 var ännu antalet klareringar af segelfar
t y g större än af ångfartyg, ehuru de senares tontal redan då var 
högre, då t . ex., äfven före Sueznäsets genombrytande, reguliera 
ångbåtsförbindelser underhöllos med Europa, förmedelst far tyg af 
betydlig drägtighet, både via Suez (med landtransport Suez-Alexan-
dria) och Cap; men sedermera har ångans öfverlägsenhet med hvarje 
år gjort sig alltmera gällande. År 1870 utgjorde antalet ångfartyg 
57 procent och tontalet 71 procent af hela skeppsfarten, hvarefter 
siffrorna af denna procent beständigt stigit, i synnerhet under åren 
1873 och 1874, till dess året 1875 , med en icke obetydlig tillök
ning både i antal och drägtighet af skeppsfarten i det hela, utvisar 
en relativ tillbakagång inom ångfartygstrafiken. 

E n öfversigt af denna trafik under åren 1870 — 1 8 7 5 gestaltar 
sig som följer: 

År 1870 Hareringar circa 14,000 omnngef. 7 mil], tons. Ångf. proc. resp. 57 & 71 JK. 
» 1871 .» » 15,000 » » 7 i » » » » .. 53 & 71» 
» 1872 » » 17,000 » » 8 i » » » » » 59&75» 
» 1873 » » 15,000 » » 8 » » » » » 60&88» 
» 1874 » » 16,000 » » 9 » » » » » 6 9 & 8 9 » 
» 1875 •> » 17,000 » » 10 » » » » » 65&80» 

Denna öfversigt är dock hvarken så fullständig eller så upp
lysande, som man kunde önska, då dels för Hongkong, som är en 
vigt ig station för den Chinesiska skeppsfarten, uppgifter saknas rö
rande proportionen mellan ång- och segelfartyg, och dels i de för 
handen varande statistiska tabeller och meddelanden beträffande Chi
nesiska förhållanden ingen skilnad göres mellan kustfarten å ena 
och den stora traden med aflägsnare länder å andra sidan, äfven-
som inga upplysningar finnas at t tillgå, med afseende på ångfar
tygstrafiken, angående proportionen af fartyg, som tillhöra reguliera 
kommunikationslinier, och sådana, som gå i vanlig fraktfart ; men 
det torde likväl icke vara tvifvelaktigt a t t den relativt betydliga 
nedgången af ångf artens procent under år 1875 betecknar åtmin
stone början af en reaktion mot den öfverspekulation, som äfven 
på detta område gjort sig gällande, likasom förut inom import- och 
exporttraden. 

Redan år 1874 uppträdde här ångfartyg inom den egentliga 
kustfarten såsom konkurrenter med segelfartygen, oberäknadt det 
intrång, som redan förut gjorts på de senares område genom de re
guliera ångbåtskommunikationer, hvilka efter hand upprät ta ts mellan 
de olika traktathamnarne, då de Chinesiske köpmännen snart lärde 
a t t inse fördelen af en regulier tillförsel af varor i mindre partier 
på en gång. Denna konkurrens har ock under år 1875 fortfarit 
på e t t sådant sä t t , at t , derest den kunde uppehållas från ångfar
tygens sida, alla segelfartyg snart skulle fördrifvas från kusten. 
Sålunda har t . ex. på linien Newchwang-Swaton frakt af bönor och 
bönkakor, en trade hvartill förut segelfartyg uteslutande användts, 
antagits af ångfartyg till 28 samt till och med 24 cents pr picul, 
medan den normala frakten för segelfartyg varit 40 cents (hvarvid 
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dock är att märka, det, såsom förut är nämndt, fraktförhållandena 
under år 1875 varit särdeles ogynnsamma och raterna låga). 

Spekulationen i ångfartyg, uteslutande afsedda för fraktfart på 
denna del af verlden, har antagit storartade dimensioner, i det man 
under senare åren beständigt låtit bygga nya och allt större fartyg 
(om 2,000 registertons och derutöfver). Det Britiska ångfartyget 
»Hankon», som ankom på kusten år 1874, mäter 2,332 tons och 
lastar omkring 5,000 tons död vigt. Hvilket inflytande uppträ
dandet af ett enda sådant fartyg måste hafva på kustfarten och 
fraktförhållandena, är lätt att inse, då det kunnat (i Mars 1875) i 
Saigon intaga en last af ris för Hongkong om 75,000 piculs, å 18 
cents pr picul med 25 liggedagar, och således undandraga frakt
marknaden en varuqvantitet, som skulle gifvit full laddning för 8 
ä 10 vanliga kustfarare (segel), som endast lasta 8 ä 10,000 piculs 
och för en dylik frakt plägat erhålla 35 ä 40 cents pr picul. Un
der sådana omständigheter är det äfven helt naturligt, att en del 
mindre ångfartyg, för att icke nödgas ligga overksamma och i af-
vaktan på bättre tider, kasta sig in på router, der föga eller ingen 
vinst är att skörda, och der de vanliga kustfararne (segelfartyg af 
mindre än 15 fots djupgående, som mäta 250 ä 400 tons) förut 
varit ensamt dominerande, sedan de efterhand lyckats till största 
delen undantränga de forna djunkerna. Detta förhållande torde 
dock icke komina att fortfara länge, då det är en yttring af samma 
öfverspekulation, som förut gjort sig gällande på det rent commer-
ciella området, och som enligt hvad förut är nämndt, hvad import 
och export beträffade, kulminerade under åren 1871 och 1872; och 
antagligen måste, sedan det t. ex. visat sig, att ett sådant fartyg 
som förenämnda »Hankon» i allmänhet icke kan erhålla full last, 
inom koit en reaktion inträda äfven inom skeppsfarten, då konkur
rensen, äfven på detta område, är allt för stor. 

Att striden mellan ånga och segelkraft inom skeppsfarten till 
sist skall komma att afgöras med fullkomlig seger för den förra, 
kan icke anses vara tvifvel underkastadt; men detta afgörande eller 
den tid, då all segelfart kommer att upphöra, torde icke vara så 
nära förestående, som man kunde vara benägen att antaga, åtmin
stone icke i denna del af verlden, så vida nämligen icke, genom 
någon ny uppfinning, en betydligare nedsättning i driftkostnaderna 
för ångfartyg kunde beredas. Den öfverdrifna spekulation, hvar-
för China varit ett föremål efter öppnandet af den nya handels
vägen genom Suez-kanalen och direkta telegrafförbindelsen med 
Europa, och som haft sin grund i ett betydligt öfverskattande af 
landets ressourcer, åtminstone för så vidt dessa kunna för närvarande 
tillgodogöras, måste efterhand upphöra, med mindre att oväntade 
tilldragelser skulle väcka samma spekulation till nytt lif, och man 
kan då hoppas på en tid af lugn och jemn utveckling både inom 
handel och sjöfart, i synnerhet som den nedstämning, hvilken för 
närvarande råder på båda dessa områden, är långt ifrån att kunna 
anses i det hela beteckna något tillbakagående i samfärdseln mellan 
China och den^öfriga verlden. Flerfaldiga förhållanden kunna dess
utom uppkomma, som afleda det öfvermått af kraft, som nu för-
spilles i en obetänksam konkurrens, hvaruppå alla förlora; och det 
torde, åtminstone med afseende på sjöfarten och närmast segelfar
ten, som hittills varit vårt enda direkta intresse i denna del af 
verlden, icke vara oriktigt att antaga, det bättre tider äro i an
nalkande. 

Ett visst icke obetydligt område kommer antagligen, för en 
längre tid, att bibehållas för fraktfart med mindre segelfartyg (om 
circa 400 registertons och 15 fots djupgående), hvilken, då segel
flottan i dessa farvatten väl svårligen kan antagas komma att i 
någon betydligare mån förstärkas eller rekryteras, inom kort kan 
blifva ganska lönande. 

Emellertid förefinnes ingen anledning att uppmuntra våra skepps
redare att för närvarande eller ens till nästa år hitsända några far
tyg. Visserligen kunde det vara att önska, det de Förenade Eikenas 

handelsflottor vore något talrikare representerade på dessa kuster, 
men de fartyg, som redan finnas härute, torde jemte dem, som un
der årets lopp möjligen tillkomma, vara tillräckliga för att upprätt
hålla traditionen af vår skeppsfart och det goda namn, dess både 
materiel och besättning här lyckats förvärfva sig. Med afseende 
på en framtida utveckling af de Förenade Rikenas sjöfart i denna 
del af verlden, kan deremot icke nog lifligt framhållas önskvärd
heten deraf, att några företagsamma skeppsredare ville associera sig 
för att, oberoende af utsigterna till någon betydligare vinst för 
ögonblicket, göra ett försök med utsändande af endast ett par ång
fartyg om circa 700 å 800 tons, men med godt och kraftigt maskineri 
samt af möjligast ringa djupgående, byggda och utrustade för frakt
fart i de Ost-Asiatiska och angränsande farvatten. Ett sådant för
sök skulle otvifvelaktigt, — derest erforderligt kapital anvisades för 
åstadkommande af tillbörlig soliditet och första klassens utrustning 
i alla afseenden, om vidare befälet lemnades i goda och pålitliga 
händer samt, i första rummet, företaget bestämdt och klart uppfat
tades såsom ett försök utan brådska att skörda ögonblickliga större 
fördelar eller att, vid första tecken till framgång, söka forcera kon
junkturerna, — snart visa sig lönande och blifva en lämplig så väl 
som den enda möjliga basis för en successiv utveckling i större 
skala af vår sjöfarts intressen i dessa aflägsna trakter. Att vi i 
detta afseende här hafva intressen att tillvarataga, torde icke kunna 
förnekas, om äfven konjunkturerna för skeppsfarten för tillfället 
äro och möjligen ännu någon tid komma att blifva temligen ogyn-
samma. Sjöfarten är för båda de Förenade Rikena en hufvudnä-
ring, och från synpunkten af den internationella »arbetets delning» 
är det vår förnämsta uppgift att öfver hafven föra främmande 
rikare länders produkter från den ena orten till den andra. I fall 
detta är sannt, måste vi också sätta vårt mål högt, å ena sidan 
inseende att på detta område, med afseende på skeppsbyggen och 
sjömanskap, ingen är oss öfverlägsen och få jembördiga, om vi en
dast ärligt och kraftigt vilja begagna våra ressourcer, samt å den 
andra oaflåtligt sträfvande att, om än sådant endast småningom 
kan ske, utvidga vårt verksamhetsfält till alla delar af verlden. 

Af de Förenade Rikenas produkter förekomma å den Chine-
siska marknaden, för närvarande, endast tändstickor och öl. 

De Svenska säkerhetständstickorna, som år 1869 ännu voro 
fullkomligt okända i denna del af verlden, hafva efter denna tid 
börjat införas och hvarje år vunnit terräng i konkurrensen med de 
Engelska och Wienerfabrikaterna samt antagas numera utgöra om
kring 70 procent af hela införseln af denna vara. Under år 1874 
infördes till China (under kontroll af det utländska tullväsendet) 
213,000 gross, värderade till omkring 189,000 taels (i medeltal 
0,8 9 taels pr gross) eller, efter den låga beräkningen af 5 s. ster-
ling pr tael, öfver 47,000 £ sterling, och under år 1875 nära 
327,000 gross, värderade till 205,000 taels (i medaltal 0,6 3 tael 
pr gross) eller minst 50,000 £ sterling. (Den lägre beräkningen 
af värdet för år 1875 synes utvisa en ökad import af billigare 
och följaktligen af Svensk vara). Af Svenska tändstickor antagas0) 
under år 1875 hafva importerats till Hongkong och Shanghai till
sammans circa 10,000 kistor om 50 gross till ett saluvärde af 25 
ä 28 taels pr kista (0,50 ä 0,56 taels pr gross), representerande 
ett importvärde af minst 63,000 £ sterling. 

De olika fabriksmärkena för säkerhetständstickor äro för Chi-
neserna olika begärliga. Sålunda såldes i Amoy under förliden vår 
Jönköpings fabrikat, som står högst i anseende, hos Chinesiske de
taljhandlare till 46 $ pr kista, medan öfriga sorter (Motala, We-
nevsborgs, Nitedals, Stockholms m. fl.) endast betalades med 34 $ 
(allt den vanliga mindre storleken), bvaremot Bryant & May's vara 
(Engelsk), som förklarades vara mindre begärlig och förnämligast 

*) Enligt enskilda meddelanden. Under namnet »Svenska Tändstickor» in
nefattas äfven Norsk samt Dansk och möjligen en del Tysk vara. 
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såldes till Engelsmän, kostade 78 $ pr kista. Motsvarande detalj-
priser pr ask voro 10, 8 och 15 cash (10 = 3 ä 4 öre Emt) . 

Af »Norwegian beer» (med hvilket namn betecknas både Norskt, 
Danskt och Svenskt exportöl, en vara som endast konsumeras af 
Européer, och hvilken, såsom tullfri, icke finnes upptagen i »Customs 
statistical returns», lära s ) under år 1875 till Hongkong hafva in
förts omkring 10,000 kistor, och till Shanghai ungefär 6 ,000 kistor 
(om 3 dussin helbuteljer) till e t t saluvärde af 5 ä 6 taels pr kista, 
och sålunda representerande ett importvärde af minst 20 å 24 ,000 
£ sterling. 

Dessa båda artiklar kunna dock svårligen blifva föremål för 
direkt import från de Förenade Rikena, då de helt och hållet råkat 
i händerna på en del Tyska handelshus, som genom sina hufvud-
kontor eller agenter i Hamburg låta hit försända erforderliga qvan-
t i te ter såsom fyllnadslast med annat gods, i den mån marknaden 
tål vid och behöfver a t t suppleras. 

Svenskt jern och stål har icke på flera år, ens nominelt, note
rats i Shanghai, ehuru rubriken »Swedish bars förekommer i handels-
rapporter och cirkulärer. I Hongkong noterades Svenskt stångjern, 
år 1874, $ 5,45 å $ 6 pr picul ( 1 3 3 | Eng . 'ti), medan annat stång
jern (Engelskt och Belgiskt) i medeltal noterades $ 3,8 9. Stål 
noterades $ 4,50 å $ 5,40 pr tub (bunke) om 84 catties (6,84 pi-
culs). Hela importen af Svenskt stångjern uppgick under nämnda 
år, så vidt utrönas kan af de ofullständiga handelsstatistiska upp
gifterna för denna hamn, endast till 4 ,830 piculs till e t t värde (å 
$ 5,8 2 pr picul) af närmare 28 ,000 Mexikanska dollars, under det 
a t t af Engelskt och Belgiskt infördes 34 ,904 piculs till ett värde 
af öfver 136,000 dollars. Hela införseln af jern och stål till 
Hongkong uppgick för det nämnda året till e t t värde af öfver 
700 ,000 dollars eller (å 4 sh. sterling pr $) omkring 140 ,000 
Sterling, af hvilket belopp öfver hälften ( | ) representerar importen 
af Jnailrodsj (spikjern), som utgjorde nära 102 ,000 piculs. 

I Shanghai noterades likaledes 1874 stång- och spikjern, Belgiskt, 
till taels 2 : 8 å taels 3 : 1 , andra märken (Davies best M M Crown 
m. fl.) taels 2 : 8 å taels 3 : 8 pr picul och stål taels 3 : 3 å taels 
3 : 6 pr tub . Importen af dessa varor till Shanghai uppgick till 
e t t varde af omkring 600 ,000 taels, och samtliga importen af jern 
och stål till hela China (oberäknadt en del af importen från Hong
kong, förmedelst ChineBiska djunker, som icke s tå under det ut
ländska tullverkets kontroll) till öfver 770 ,000 taels eller omkring 
200 ,000 £ sterling. 

Consulatet har redan haft tillfälle a t t omnämna den svårighet, 
som förefinnes at t uppgöra en fullständig statistik öfver Chinas ex
port och, hufvudsakligen, import, till följd af saknaden utaf full
ständiga uppgifter från Hongkong. Denna koloni utgör , jemte 
Shanghai, hufvuddepoterna för den utländska importen och till en 
del äfven för exporten, och den enda officiella statistik, som der 
finnes, är hamnmästarens årliga rapport om skeppsfarten. Handels
kammarens meddelanden rörande in- och utförsel äro beroende af 
frivilliga uppgifter, som äro i hög grad ofullständiga. A t t qvanti-
te ten af de varor, som från Hongkong föras till de sydliga pro
vinserna af China, icke är obetydlig, framgår af det faktum, att 
från Victoria och u thamname å nämnda ö år 1874 utklarerades 
med last 17 ,063 djunker om 1,348,740 tons drägtighet och under 
det sistförflutna året 17 ,927 djunker om 1,359,572 tons. 

För år 1875 har Consulatet ännu icke lyckats erhålla några 
uppgifter för Hongkong angående marknaden för jern och stål. 
Till Shanghai har införts 249 ,121 piculs stång- och spikjern samt 
16 ,321 tubs stål (mot resp. 182 ,979 piculs och 13 ,231 tubs år 
1874) till ett sammanlagdt värde, ä tael 2,7 pr picul jern och tael 
3,5 pr tub stål, af omkring 730 ,000 taels eller ä 5 sh. sterling 
182 ,000 £ sterling. Samtliga importen af jern och stål till de 

*) Enligt enskilda meddelanden. 

Chinesiska traktathamnarne från utlandet samt Hongkong har äf
ven varit betydligt större än under det föregående året, nämligen 
öfver 440 ,000 piculs, emot 247 ,000 år 1874, hvarför tull erlagts 
enligt ett beräknadt värde af omkring 984 ,000 Haikwan t a e l s * ) , 
motsvarande å 6 sh. sterling (medelkursen har varit 6 sh. 2J d.) 
närmare 300 ,000 £ sterling. 

Noteringarne i Shanghai hafva under årets lopp vari t för stång-
och spikjern, Belgisk vara: taels 2,2 ä taels 2 ,8 , och för Engelska 
märken: taels 2,35 ä taels 3,3 pr picul; samt för s tå l : taels 3,3 å 
taels 3,7 pr tub . 

Inom de Förenade Rikena produceras utan tvifvel flera artik
lar, som kunde vara begärliga äfven i denna del af verlden, t . ex., 
utom jern och stål, jemväl smör, stockfisk, is, tjära, t rävaror ; men nå
gon direkt eller ens medelbar utförsel af dessa varor till China torde 
för närvarande icke kunna komma i fråga, annat än helt tillfälligt, 
lika litet som vi kunna hafva någon fördel af a t t direkt härifrån 
hemta vårt behof af thé och silke. Dels erfordras, för härvarande 
marknad, af de nämnda varorna allt för små qvantiteter på en gång, 
hvarigenom uppkomma betydliga omkostnader för magasinering och 
en viss risk för varornas försämring eller förstöring under inflytan
det af det tidtals både heta och fuktiga klimatet, dels har man a t t 
konkurrera med närmare belägna produktionsorter, som äfven i öfrigt 
stå i flerfaldig förbindelse med China, och dels har man att kämpa 
med äldre välkända märken, som redan vunnit et t slags monopol. 
I det hela har marknaden för nämnda artiklar visat sig vara allt för 
ojemn och osäker samt erbjuder icke tillräcklig ersättning för risken 
af den långa transporten och andra omkostnader. Försök hafva 
gjorts att importera stockfisk till Hongkong, hvilka väl icke medfört 
förlust, men dock visat sig så litet inbringande, a t t föga utsigt fin
nes för att de komma at t upprepas. 

Derest här funnes handelshus, som verkligen hade något in
tresse för beredande af en marknad för de Förenade Rikenas pro
dukter, är det mer än troligt, a t t en del sådane kunde, åtminstone 
tidtals, finna en möjligen ganska betydlig och vinstgifvande afsätt-
ning. Så t. ex., utan all fråga, Svenskt jern och stål. Men å 
andra sidan fordras, för vinnande af et t sådant resultat, e t t visst 
förarbete äfvensom en viss omtänksamhet och benägenhet att ri
skera något, som man icke kan vänta at t finna hos personer, hvilka 
dervid hvarken hafva något nationelt intresse eller äldre direkta 
förbindelser. 

Ehuru ingen anledning finnes at t antaga, det omsättningen af 
varor mellan Europa och China skall komma att minskas, äro dock på 
det hela utsigterna för den Europeiska handeln här föga storartade, 
och de äldre stora handelsfirmorna både i Hongkong och China hafva 
allt mera koncentrerat sin verksamhet i aktieföretag för ångbåts
kommunikationer samt bank- och assuransväsende m. m., och man 
kan för närvarande icke räkna på någon synnerlig benägenhet för 
nya importföretag. På det rent commerciela området förlamas den 
Europeiska företagsamheten genom konkurrensen med de infödde 
köpmännens billigare arbete och naturliga begåfning för köpenskap, 
och den tiden torde icke vara aflägsen, då främmande mellanhänder 
blifva helt och hållet öfverflödiga för den Chinesiska exporten och 
importen. Deremot torde sjöfarten, på det hela taget , komma a t t 
förblifva et t verksamhetsfält, der Europeisk intelligens och arbete 
alltid komma a t t göra sig gällande, äfven om Chineserna efterhand 
blifva, åtminstone för en tid, herrar öfver vissa kommunikations-
liuier, hvilket väl kommer at t blifva fallet, och hvartil l en början 
redan skett . Det är också på det ta område vi böra rikta hela vår 
uppmärksamhet, då vi här böra kunna med framgång uppträda som 
medtäflare med hvarje annan nation, antingen de t blir fråga om 
segel- eller ångfart . Visserligen är tiden ännu icke inne för ett sådant 

.*) 100 Haikwan taels = 111 Shanghai taels. Haikwan taels är den officiella 
myntfoten i China. 
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uppträdande i denna del af verlden, men den kommer utan tvifvel 
förr eller senare — kanske snarare än man kan vara benägen att 
antaga — och det gäller då att icke vara oförberedda. Derföre 
vore det, såsom ofvan är antydt, i hög grad önskvärdt, att en bör
jan gjordes i mindre skala, till utvecklingen af vår skeppsfart i 
denna del af verlden, genom utrustande af några ångfartyg för att 
deltaga i fraktfarten på de Ost-Asiatiska farvattnen. Våra Danska 
grannar hafva härutinnan föregått med ett efterföljansvärdt exempel, 
i det att, förutom att den Danska segelflottan på Chinakusten är 
de Förenade Rikenas betydligt Bfverlägsen, ett ångfartygssällskap i 
Köpenhamn under de sista åren här hållit tre fraktångfartyg af ut
märkt beskaffenhet, med en drägtighet af 7 å 900 tons, hvartill 
nnder år 1875 kommit ett fjerde med en drägtighet af när
mare 1,600 tons, hvilket dock icke torde komma att motsvara 
de förväntningar, som dervid fästats. Härvid torde böra erinras, att 
den fria konkurrensen inom sjöfarten här har och säkerligen fort
farande kommer att hafva ett vidsträcktare spelrum än i de flesta 
andra delar af verlden, samt att mindre företag i denna väg hafva 
icke blott samma ntan stundom äfven bättre chancer än de mest 
storartadt anlagda och kapitalstarka, då de senare just genom sin 
vidlyftighet hafva mindre frihet och rörlighet. Det har dessutom 
faktiskt visat sig vara omöjligt att här, åtminstone för någon längre 
tid, monopolisera någon trade eller route, som genom traktaterna 
blifvit medgifven och tillgänglig lika för alla. De största och bäst 
skötta kommunikationsföretagen för direkta förbindelser mellan Ohina 
och Europa kunna endast bestå genom understöd af allmänna medel 
(så det Engelska »Peninsular and Oriental Steam Navigation Com-
pany» och det Franska »Messagéries Maritimes») och de associatio
ner, som upprättats för regelbundna kommunikationer mellan kust-
hamnarne samt på Yangtze- och Cantonfloderna, äro beständigt ho
tade till sin existens. 

Det har tydligt visat sig, att Chinas konsumtionsförmåga i 
fråga om Europeiska varor, likasom dess ressourcer i allmänhet, blif
vit betydligt öfverskattade, hvilken omständighet framkallat den 
storartade spekulation och konkurrens från Européernas sida, hvars 
resultat är den nuvarande betryckta ställningen så väl inom handel 
som sjöfart. Efter öppnandet af de nya och lättade kommunika
tionerna genom Suez-kanalen och den dubbla telegrafiska förbindelsen 
med Europa, var det helt naturligt att spekulationen först vände sig 
till importen, och, då den alltför stora införseln af Europeiska artiklar, 
hufvudsakligen bomullsvaror, förorsakade missräkningar och förluster, 
riktades allas uppmärksamhet på exporten af thé och silke, som då 
forcerades med samma ogynnsamma resultat. Aren 1870—1872 
voro under dessa förhållanden ganska gynnsamma för fraktfarten, 
hvarefter äfven på detta område en motsvarande hänsynslös kon
kurrens och öfverspekulation gjort sig gällande. Emellertid torde 
äfven här, i synnerhet om året 1876, såsom troligt är, icke 
kommer att uppvisa ett bättre resultat af skeppsfarten än det 
sist förflutna, en snar reaktion vara att förvänta, hvarefter man kan 
komma i tillfälle att med någorlunda säkerhet bedöma, både hvil
ken mängd af fartyg och skeppsrum kan finna sysselsättning på 
dessa kuster, och hvilka router ännu, för någon tid åtminstone, 
kunna erbjuda en lönande sysselsättning för segelfartyg. 

Batavia. 
Någon direkt införsel från de Förenade Konungarikena till Consuls-

distriktet eller direkt utförsel derifrån till samma riken förekom icke 
år 1875. Redan mot slutet af år 1874 hade priset på Svenskt jem 
börjat falla, och prisfallet fortfor under år 1875 till följd af 
den betydliga tillförsel, som egde rum. Vid slutet af året såldes 
artikeln äfven i små poster med svårighet till 13^ floriner. Inför
seln af stål var under år 1875 betydligt större än under hvartdera 
af de nästföregående tvänne åren, och varan kunde icke hålla sig 

uppe i förut gällande pris af omkring 13Ä floriner pr pecul utan 
betaltes vid slutet af aret med 12^ b, 12 floriner. Under det att 
vid årets början för spik betaltes 15 floriner pr pecul, kan numera, 
till följd af den stora tillförseln, svårligen erhållas 12 floriner. Frakt-
marknaden var år 1875 än mindre fördelaktig än under det före
gående året, till hvilket förhållande orsaken är att söka i dels de 
ogynsamma konjunkturerna för afsättning af koloniens produkter, 
dels det ovanligt stora antal fraktsökande fartyg, som ankommo. 
Frakterna voro dock der bättre än å de flesta andra ställen. För 
seglande fartyg betaltes under Juli—December: 

till Kanalen 3 £ 7 s. 6 d. ä 3 £ 2 s. 6 d. pr ton, 
» Amerika 3 » 7 s. 6 d. å 3 » 5 s. » » 
» Australien 1 » 15 s. å 1 » 10 s. » » 
s Persiska viken 2 | floriner ä 2\ floriner pr pecul. 

Under December, då tillgången å sockerlaster började blifva 
inskränkt, gingo frakterna efter hand ned till 

2 £ 10 s. till Kanalen, 
2 » 15 s. å 2 £ 5 s. till Amerika och 
1 » 10 s. å l » » Australien. 

Utdrag af Consulsrapport. 

Quebec. 
Något handelsutbyte mellan de Förenade Rikena och Canada 

har under år 1875 icke förekommit. Från de respektive länderna 
äro exportartiklarne af temligen lika slag, hvilken omständighet i 
förening med det långa afståndet utgöra hinder för en närmare och 
lönande handelsförbindelse mellan samma länder. Visserligen göres 
af en handelsfirma i Quebec försök att derstädes bereda en marknad 

Commerce Collegii Berättelse om utrikes handeln år IST?. 
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för Svenska säkerhetständstickor, införda från Bremen eller Hamburg; 
men vederbörande erna denned upphöra, enär, oaktadt gjorda försök 
under flera år, det icke lyckats att åstadkomma en sådan afsättning, 
att affären lönat sig. Consulatet finner sig ock, efter iuhemtade upp
lysningar från några tändsticksfabrikanter i Sverige samt undersök
ning om förhållandet, böra afråda från försök i denna handelsgren. 
Fraktfarten till och från Canada har år 1875 lemnat ett mycket 
ofördelaktigare resultat än under år 1874, och då i betraktande ta-
ges att äfven detta år var för nämnda fraktfart mycket ogynsamt, 
inses lätt att under ifrågavarande år erhållits en högst måttlig och 
möjligen endast nominel vinst. Frakterna utgjorde i början af året 
30 sh. pr load timmer och 75 sh. å 77 sh. 6 d. pr Petersb. standard 
plankor till London samt stego med mindre fluktuationer intill skepp-
ningstidens slut, då frakterna på London noterades till 36 sh. för 
timmer och 85 sh. å 87 sh. 6 d. för plankor. Frakterna på Liverpool 
voro i början af året 26 sh. 6 d. för timmer och stego mot skepp-
ningstidens slut till 37 sh. samt för plankor till 90 sh. å 92 sh. 6 d. 

4. Utdrag af Consulsrapporter. 

Washington. 

Under fiskalsåret 1875 infördes, enligt officiela uppgifter, till 
Förenta Staterna från Sverige och Norge varor för ett värde 
af 547,491 dollars, 
hvilket belopp i det närmaste utgör värdet af det 
från Sverige införda jern, nämligen 
stångjern 458,000 dollars 
gammalt jern 28,000 » 
diverse » 48,000 » 

534,000 dollars. 

Det land, från hvilket jern hufvudsakligen importeras till Förenta 
Staterna, är England, hvarifrån år 1875 infördes jern och jernvaror 
för ett värde af omkring 13 millioner dollars. Af Tyskt jern in
fördes samma år för omkring 1 million dollars; hvarjemte något jern 
ankom från Frankrike, Canada och Belgien. Men jern utföres jemväl 
från Förenta Staterna och denna utförsel är i jemn tillväxt. Sålunda 
blefvo år 1874 från dessa stater utförda 16,039 tons tackjern, af 
hvilken vara samma år infördes 61,165 tons, mot 154,708 tons år 
1873 och 295,967 tons år 1872. De stater, inom hvilka jerntill-
verkuingen hufvudsakligen bedrifves, äro Pennsylvanien, som åstad
kommer nära hälften af hela tillverkningsbeloppet, Ohio, New-York 
och Michigan. Tillverkningen i hela landet år 1874 utgjorde 2,689,000 
tons tackjern, 1,839,000 tons valsadt jern, 729,000 tons jernvägs-
skenor och 750,000 tons Bessemer stål. 

New-Tork. 
Svenska och Norska sjöfarten på New-York har under år 1875 

i det hela taget icke varit mycket lönande. I medeltal kunna frak
terna antagas hafva utgjort 6 sh. 9 d. pr quarter spanmål samt 4 
sh. 9 d. pi 40 gallons petroleum eller naphta. Fördelaktigast voro 
frakterna i början af året och under en kort tid i Juli månad. För 
de fleste af de fartyg, som kunna sägas gå i jemn fart på New-
York, var resultatet någorlunda tillfredsställande, och enligt uppgift 
af vederbörande befälhafvare gjordes bättre affärer än som under 
samma tid kunnat åstadkommas på andra farvatten. 

Af de till New-York införda Svenska produkter är jern den huf-
vudsakligaste. Handeln med Svenskt jern var dock 1875, likasom 
under föregående året, utan lif, och prisen voro nästan de samma, 
som gälde under sistnämnda år. Stångjern såldes till 100 å 107 
gulddollars pr ton, efter qvalitet. Sammanlagda införseln till Förenta 
Staterna år 1875 uppgick till omkring 28,000 tons. deraf infördes 
till Boston 15,130 tons, till Philadelphia 9,684 tons och till New-York 
3,162 tons. Skilnaden i priset å Amerikanskt och Svenskt jern var 
ovanligt stor, så att Amerikanske fabrikanter och förbrukare i möjli
gaste mån begagnade Amerikansk tillverkning. Till Sverige utfördes 
från New York omkring 30,000 fat petroleum, hvaraf ungefär hälf
ten utgjorde naphta. Produktionen af petroleum 1875 var något öf-
ver 2 millioner fat mindre än under det föregående, och då utför
seln ändock var oförminskad, reducerades det gamla förrådet betyd
ligt. Raffinerad petroleum betaltes med 11 ^ ä 14 f cents och naphta 
med 8 i ä 10 i cents pr gallon. Åfven af fläsk var produktionen 
år 1875 mindre än under föregående året. Priset utgjorde först
nämnda år för »short bacon» 13 och för »long bacon» 12 cents, 
mot 1 2 ^ och 12 cents år 1874. 

San Francisco. 

Consulsdistriktet har under år 1875 varit besökt af 1 Svenskt 
och 2 Norska fartyg, kommande från utrikes orter; hvaremot någon 
direkt fartygsförbindelse mellan de Förenade Rikena och distriktet 
samma år icke egt rum. San Franciscos hamn har under året 
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ständigt varit öfverfyld af fraktsökande fart3'g, i följd hvaraf ock 
frakterna varit mycket nedtrykta. Den 1 Jul i uppgick drägtigheten 
af de fartyg, soift då lågo på redden, till 60,000 registertons, och 
alla dessa fartyg voro för tillfället obefraktade. Dessutom väntades 
till San Francisco under de följande fem månaderna ankomma fartyg 
till en sammanlagd drägtighet af 212,000 tons. Det troddes då all
mänt at t frakterna, på grund af dels dessa förhållanden, dels ock de 
låga hveteprisen i Europa, skulle gå ned till 2 £ pr ton på Liver
pool, men ett sådant fall i fraktprisen inträffade endast en gång 
under hela året. Spanrnålsprisens oförmodade stigande i Europa hjelpte 
något upp frakterna, som höjdes till 2 £ 7 s. 6 d, 2 £ 10 s. och 
senare ända till 2 £ 15 s. 

Af Svenska produkter, införda till Californien, förtjena endast at t 
nämnas två mindre partier jern af tillsammans 2,900 centner, försän
da det ena via Hamburg och det andra via England. Märkena voro 
Wall 2 x • , Swedish 4 X 1 och Lancashire 3 x 1 . Stångjernspri-
sen i San Francisco utgöra 5 å 11 cents pr skålpund, allt efter di
mension. 

4. Utdrag af Consulsrapporter. 

Rio de J a n e i r o . 

Den stora exporten af kaffe, socker och bomull under de första 
månaderna af år 1875, i förening med den i Brasilien stigande för
brukningen af stenkol och de i Europa rådande ofördelaktiga frakt-
konjunkturerna, gåfvo ånyo den Svenska och Norska handelsflottan 
tillfälle at t lifligare deltaga i fraktfarten på nämnda land. 

Enligt nedanstående jemförelse voro retourfrakterna från Brasi
lien under den första hälften af år 1875 någorlunda förmånliga, men 
visade sedermera, till följd af den felslagna socker- och bomullsskör
den i norra och mellersta Brasilien, en ständig tendens till nedgå
ende. 

Förenta Staterna. 
Till Kanalen. Medelhafvet. Nordliga Sydliga 

hamnar. hamnar. 
Jan. 40 s. å 4 5 s . 40"s. ä45s . ; 30 s. å 4 0 s . 35 s. 
Febr. SOs. å 4 0 s . 35"s. å 4 0 s . 20~s. å 3 0 s . nominela. 
Mars 37 s. G d.å 40 s. 40 s. å 45 s. 25"g. a 30 s. 30 s. å 4 0 s . 
April 37 s. 6d .å 42 s. 6 d. 40 s. å 45 s. 25s. å 30 s. nominela. 
Maj 37s.6d.å"40s. 40 s. å 42 s. 6 d . I 7 s. 6 d.å 27 s. 6 d. » 
Juni 40 s. å' 47 s. 6 d. 42 s. 6 d. ä 50 s. 25 s.' ' å 32 s. 6 d. 30 s. å 40 s. 
Juli 40 s. å 45 s. 40 s. å 45 s. 25 s. å 30 s. 35 s. å 40 s. 
Aug. 35 s. å 4 0 s . 37 s. C d. å 42 s. 6d. 25 s. å 3 0 s . 30 s. å 4 0 s . 
Sept. 32 s. 6 d.å 37 s. Gä. 35 s. å 4 0 s . 32"s. 6 d. å 30 s. 25 s. å 35 s. 
Okt. 32 s. 6 d.å 37 s. 6d .35s . å 4 0 s . 20 s." å 2 5 s . 20 s. å 30 s. 
Nov. 35 s. å 4 0 s . 36 s. 6 d. å 42 s. 6 d.20s. å22 s. 6 d. 25 s. ä 3 5 s . 
Dec. 35 s. å 37 s. 6 d. 35 s. å 40 s. 22 s. 6 d. ä 27 s. 6 d. 25 s. å 20 s. 

Under de fyra första månaderna af året slöt ett större antal 
Svenska och Norska fartyg fördelaktiga certepartier för resa till de 
nordliga hamnarne, och erhöllos under denna tid 55 å 60 s. pr ton 
för socker och | å 1 d. för bomull från Aracajti, Maceiö, Pernam-
buco och andra hamnar. Under den senare hälften af året före-
kommo högst få befraktningar för de norra hamnarne. Åfven frakterne 
till Brasilien stodo under hela året lägre än under det föregående. 
De utgjorde för plankor och jern från Östersjön 5 £ ä 5 £ 15 s. 
pr standard och 20 å 30 s. pr ton för j em. Från hamnar i Bott
niska viken erhöllos undantagsvis 6 £ . Under åren 1873 och 1874 
vexlade trävarnfrakterne från Östersjön mellan 5 £ 10 s. och 7 £, 
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10 s. Kolfrakterne från New-Castle och Cardiff voro äfven under 
hela året fluktuerande och visade mot slutet af året en nedgående 
tendens. Under årets första månader erhöllos 26 ä 28 £ pr keel 
från New-Castle och 21 å 24 s. pr ton från Cardiff. Under de 
nästföljande månaderna stego frakterna till 28 ä 30 £ från New-
Castle och 22 å 25 s. från Cardiff; men mot årets slut nedgingo 
de till resp. 23 £ och 20 s. Under det nästföregående året hade 
kolfrakterna småningom sjunkit från 34 till 28 £ pr keel från New-
Castle och från 32 s. 6 d. å 35 s. till 22 s. 6 d. å 25 s. pr ton 
från Cardiff. Saltfrakterne från Lissabon och Cadiz varierade år 
1875 mellan 22 och 25 s. pr Engelsk ton, mot 24 och 30 s. under 
nästföregående året. Vinfrakterne från Tarragona och Barcelona, 
som under do tvcnne nästföregående åren varierade mellan 30 och 
35 francs pr pipa, nedgingo till 29 ä 31 francs, allt med 10 % 
kaplake. Frakterne för mjöl från Baltimore och Bichmond dekline-
rade äfven från 1 $ 15 cents och 1 $ 25 cents till 1 $ pr fat, 
allt med 5 %. 

Af 34 till distriktet år 1875 ankomna trävarulaster voro 17 
| om 9,683 tolfter af diverse dimensioner från Sverige, 8 om 3,447 

tolfter från Finland, 7 om 3,590 tolfter från Jlemel och Danzig 
samt resten från Norge. I Januari och Februari omsattes 6 laster 
till 30 å 31 milreis pr reducerad tolft, efter qualitet. I Mars kun
de för ett mindre parti granplankor från Trondhjeni erhållas endast 
27 milreis; men i April realiserades ett annat parti Norska plankor 
till 33 milreis. I Juli omsattes en last från Göteborg och en an
nan från Westervik till 38,250 milreis. I Augusti omsattes 9 la
ster till pris, varierande mellan 34 och 38 milreis, hvilka pris äfven 
under de tvenne närmast följande månaderna bibehöllo sig fasta. 
Mot slutet af året nedgick priset för granplankor till 28 å 30 
milreis, men furuplankor af utmärktare beskaffenhet betingade ännu 
36 å 37 milreis. Som importen af granplankor från Östersjön och 
af Nord Amerikansk »spruce», hvilket träslag konkurrerar med gran, 
var jemförelsevis betydligare än vanligt, uppgick prisskilnaden mellan 
gran och furu ända till 4 å 7 milreis pr tolft. 

Som de Svenska säkerhetständstickorna långt bättre än de här 
förut brukliga vaxtändstickorna motstå fuktighet, är förbrukningen 
af do förra i ständigt tilltagande, och uppgick importen under år 
1875 till omkring 5,500 kistor om 50 gross, mot 2,140 under 
1874. Af det sista årets import anses dock minst 500 kistor 
hafva varit förfalskade Jönköpings tändstickor, mest af Holländsk 
tillverkning. Etiketterna å de sista likna fullkomligt Jönköpings 
med undantag af de fyra medaljerne, som äro olika. Äfven från 
Schlesien och Hannover lära förfalskade Jönköpings tändstickor ex
porteras till Brasilien. Jönköpings tändstickor omsattes till 2,200 
å 2,500 reis pr gross. Andra Svenska tillverkningar betinga 300 
å 600 reis mindre. 

Smörprisen varierade under år 1875 mellan 1,962 och 2,450 
reis pr kilogram, mot 1,800 och 2,400 reis under nästföregående 
året. Danskt bordsmör i hermetiskt tillslutna bleckaskar var begärli
gare än Franskt och betingade högre pris. Det s. k. Danska smöret 
är till stor del Svenskt mejerismör, men importeras för Dansk räk
ning. 

Den direkta kaffeexporten från Brasilien till Sverige har länge
sedan upphört, och äfven till Norge sker exporten mest öfver Ham
burg och England. 

Under hela året var penningemarknaden mycket tryckt, och un
der bankkrisen i Maj och Juli var det nästan omöjligt att diskontera 
äfven de säkraste papper. Under den öfiiga tiden varierade diskon
tot i bankerne mellan 9 och 10 %. 

Bahia. 

Någon omedelbar sjöfartsförbindelse mellan Sverige och Con-
sulsdistriktet medelst Svenska fartyg egde icke rum 1875, men från 

vice Consulsstationen Aracajii afgingo fem Norska fartyg till Sverige. 
Handeln var under året lifligare än imder det föregående. Införseln 
var större, och särskildt deltogo Svenska fartyg så väl uti införseln 
som uti utförseln i större mån än under år 1874. Fraktmarknaden 
visade i början af året föga lif. Frakter slötos till 45 sh. och 5 % 
kaplake pr ton om 70 arrobas Brasiliansk vigt för socker i lådor, 
kistor och balar samt pr ton om 80^ arrobas Brasiliansk vigt för 
socker i säckar med seglande fartyg till Engelska kanalen och Eng
land. Ett stort antal fartyg befraktades till de nordliga hamnarne för 
4 a 5 sh. högre belopp pr ton. Gynsamma underrättelser från 
Europa inverkade på sockcraffärerna och föranledde en temligen liflig 
efterfrågan å fartyg; men som tillgången dera var stor, föllo frak
terna med 5 sh. och nedgingo under Juli månad till 31 sh. 3 d. 
pr ton, till 27 sh. 6 d. under Augusti samt till 25 sh. under Sep
tember. Vid derefter inträffad brist å fartyg stego frakterna åter 
till 32 sh. 6 d. samt uppgingo vid årets slut till 30 sh. pr ton och 
5 °/o kaplake. Införseln af furuplankor har år 1875 varit större än 
under föregående året. Åtskilliga från Hamburg och New York med 
seglande fartyg ankomna partier såldes till respektive 28^ å 35 
milreis och 36 å 40 milreis pr tolft. En från Norge under Febru
ari ankommen laddning såldes till 34 milreis pr tolft. Införseln af 
Svenska varor har under året varit obetydlig och bestått af diverse 
smärre partier jern, beck och tjära, för hvilka betaltes respektive 13 
milreis pr quintal, 22 milreis och 25 milreis pr barrel. 

3. Utdrag af Consulsrapport. 

Buenos Ayres. 

Af landets hufvudsakligaste exportartiklar utfördes år 1875 
till Sverige 

Hudar. Ull. Talg. 
direkte 6,700 st. 339 balar. 
indirekte öfver Ant-
werpen och London 9,800 » 370 » 

16,500 st. 710 balar. 
mot 1874 10,400 x> 800 » 1,466 pipor. 

Under det att exporten till de Förenade Rikena under 1875 
någorlunda motsvarade utförseln till dem föregående år, har deremot 
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importen från samma riken under det ifrågavarande året betydligt 
aftagit. Sålunda infördes då från Sverige af trävaror endast 28 
Petersb. standard bräder och plankor, mot 140 standard år 1874 
och 510 standard år 1873. Ehuru importen af trävaror under se
nare år väsentligen minskats, är marknaden likväl öf verfyld af sådana 
varor. Efterfrågan är ock ringa samt prisen så tryckta, att utsigten 
till en fördelaktig afsättning är högst ringa. En i Augusti månad från 
Christiania ankommen laddning hyflade bräder blef upplagd och säl-
jes i mindre partier till 10 i å 11 reales m/c pr superficialfot. Från 
den 1 Januari är tullen på hyflad trälast höjd med 10 '/, af värdet. 
Importen till Buenos Ayres af trävaror under år 1875 utgjorde 27 
\ millioner superfieial fot, mot 46 millioner år 1874 och 67 millioner 
år 1873. Sammanlagda tillförseln af trävaror till La Platå staterna 
från Norra Amerika uppgifves att hafva år 1875 utgjort 35 i mil
lioner fot, mot 61 millioner år 1874, 110 millioner år 1873 och 78 
millioner år 1872. Af andra Svenska och Norska exportartiklar så
som fisk, öl, tändstickor och tjära har under år 1875 icke någon 
direkt import egt rum; hvaremot sådana artiklar i mindre partier 
införts öfver Hamburg, England och Havre. Svenskt och Norskt öl, 
som syntes hafva beredt sig en marknad i Buenoa Ayres, är nu der 
föga efterfrågadt och säljes till pris icke Bfverstigande 70 $ m/c pr 
dussin buteljer. De af Svenska fartyg i skeppningar till Buenos 
Ayres förtjenta frakter hafva varit betydligt lägre år 1875 än un
der föregående år och i medeltal utgjort pr nyläst 7 £ 1 s. 6 d., 
mot 9 £ 7 s. 1 d. år 1874. Utfrakterna kunna dock anses hafva un
der hela det ifrågavarande året varit fördelaktiga. 
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N:o 19. Tabell, utvisande antalet och lästetalet samt nationaliteten af de från utrikes 



1875. 243 

orter till särskilda tullplatser i riket år 1875 ankomna så väl segel- som ångfartyg. 



244 1875. 

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



1875. 245 

från utrikes orter till särskilda tullplatser i riket år 1875 ankomna ångfartyg. 



246 1875. 

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



1875. 247 

från utrikes orter till särskilda tullplatser i riket år 1875 ankomna ångfartyg. 



248 1875. 

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



1875. 249 

tullplatser i riket till utrikes orter år 1875 afgångna så väl segel- som ångfartyg. 



250 1875. 

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



1875. 251 

tullplatser i riket till utrikes orter år 1875 afgångna så väl segel- som ångfartyg. 



252 1875. 

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



1875. 253 

tullplatser i riket till utrikes orter år 1875 afgångna så väl segel- som ångfartyg. 



254 1875. 

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



1875. 255 

från särskilda tullplatser i riket år 1875 till utrikes orter afgångna ångfartyg. 



256 1875. 

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



1875. 257 

från särskilda tullplatser i riket år 1875 till utrikes orter afgångna ångfartyg. 



258 1875. 

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



1875. 259 

till hvilka Svenska och främmande så väl segel- som ångfartyg år 1875 ankommit. 



260 1875. 

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



1875. 261 

till hvilka Svenska och främmande så väl segel- som ångfartyg år 1875 ankommit. 



262 1875. 

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



1875. 263 

till hvilka Svenska och främmande så väl segel- som ångfartyg år 1875 ankommit. 



264 1875. 

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



1875. 265 

till hvilka Svenska och främmande så väl segel- som ångfartyg år 1875 ankommit. 



266 1875. 

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



1875. 267 

platser i riket, till hvilka Svenska och främmande ångfartyg år 1875 ankommit. 



268 1875. 

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



1875. 269 

platser i riket, till hvilka Svenska och främmande ångfartyg år 1875 ankommit. 



270 1875. 

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



1875. 271 

platser i riket, till hvilka Svenska och främmande ångfartyg år 1875 ankommit. 



272 1875. 

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



1875. 273 

länder, till hvilka Svenska och främmande så väl segel- som ångfartyg år 1875 afgått. 



274 1875. 

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



1875. 275 

länder, till hvilka Svenska och främmande så väl segel- som ångfartyg år 1875 afgått. 



276 1875. 

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



1875. 277 

länder, till hvilka Svenska och främmande så väl segel- som ångfartyg år 1875 afgått. 



278 1875. 

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



1875. 279 

länder, till hvilka Svenska och främmande så väl segel- som ångfartyg år 1875 afgått. 



280 1875. 

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



1875. 281 

länder, till hvilka Svenska och främmande så väl segel- som ångfartyg år 1875 afgått. 



282 1875. 

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



1875. 283 

mande länder, till hvilka Svenska och främmande ångfartyg år 1875 afgått. 



284 1875. 

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



1875. 285 

mande länder, till hvilka Svenska och främmande ångfartyg år 1875 afgått. 



286 1875. 

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



1875. 287 

här i riket, till hvilka Svenska så väl segel- som ångfartyg år 1875 ankommit. 



288 1875. 

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



1875. 289 

här i riket, till hvilka Svenska så väl segel- som ångfartyg år 1875 ankommit. 



290 1875. 

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



1875. 291 

här i riket, till hvilka Svenska så väl segel- som ångfartyg år 1875 ankommit. 



292 1875. 

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



1875. 293 

tullplatser här i riket, till hvilka Svenska ångfartyg år 1875 ankommit. 



294 1875. 

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



1875. 295 

tullplatser här i riket, till hrilka Svenska ångfartyg år 1875 ankommit. 



296 1875. 

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



1875. 297 

länder, till hvilka Svenska så väl segel- som ångfartyg år 1875 afgått. 



298 1875. 

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



1875. 299 

länder, till hvilka Svenska så väl segel- som ångfartyg år 1875 afgått. 



300 1875. 

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



1875. 301 

länder, till hvilka Svenska så väl segel- som ångfartyg år 1875 afgått. 



302 1875. 

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



1875. 303 

länder, till hvilka Svenska så väl segel- som ångfartyg år 1875 afgått. 



304 1875. 

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



1875. 305 

de främmande länder, till hvilka Svenska ångfartyg år 1875 afgått. 



306 1875. 

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



1875. 307 

de främmande länder, till hvilka Svenska ångfartyg år 1875 afgått. 



308 1875. 

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



1875. 309 

andel i fraktfarten mellan Sverige och främmande länder år 1875. 



310 1875. 

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



1875. 311 

andel i fraktfarten mellan Sverige och främmande länder år 1875. 



312 1875. 

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



1875. 313 

i fraktfarten mellan Sverige och främmande länder år 1875. 



314 1875. 

N:o 33. Tabell, utvisande antalet och drägtigheten af de från nedanstående främ-
främmande länder med last afgångna Svenska 



1875. 315 

mande länder till Sverige med last ankomna och derifrån till likaledes nedan uppgifna 
och främmande fartyg åren 1872—1875. 



316 1875. 

N:o 34. Tabell, utvisande antalet och drägtigheten af nedanstående främmande nationers 
afgångna så väl 



1875. 317 

under åren 1872—1875 till Sverige med last eller i barlast ankomna och derifrån 
segel- som ångfartyg. 



318 1875. 

N:o 35. Tabell, utvisande antalet och drägtigheten af nedanstående främmande 
och derifrån af-



1875. 319 

nationers under åren 1872—1875 till Sverige med last eller i barlast ankomna 
gångna ångfartyg. 



320 1875. 

N:o 36. Tabell, utvisande antalet och drägtigheten af de vid Sjötullkamrarne i riket 



1875. 321 

åren 1872—1875 inklarerade Svenska och främmande så väl segel- som ångfartyg. 



322 1875. 

N:o 37. Tabell, utvisande antalet och drägtigheten af de vid Sjötullkamrarne 



1875. 323 

i riket åren 1872—1875 inklarerade Svenska och främmande ångfartyg. 



324 1875. 

N:o 38. Tabell, utvisande antalet och drägtigheten af de vid Sjötullkamrarne i riket 



1875. 325 

åren 1872—1875 utklarerade Svenska och främmande så väl segel- som ångfartyg. 



326 1875. 

N:o 39. Tabell, utvisande antalet och drägtigheten af de vid Sjötullkamrarne 



1875. 327 

i riket åren 1872—1875 utklarerade Svenska och främmande ångfartyg. 



328 1875. 

N:o 40. Tabell, utvisande Svenska sjöfarten med så väl segel- som ångfartyg på Norge och 
utrikes orter år 1875, enligt derom från Kongl. Norska Regeringen samt från Svenske och 

Norske Consuler inkomna uppgifter. 



1875. 329 

N:o 40. Tabell, utvisande Svenska sjöfarten med så väl segel- som ångfartyg på Norge och 
utrikes orter år 1875, enligt derom från Kongl. Norska Regeringen samt från Svenske och 

Norske Consuler inkomna uppgifter. 



330 1875. 
N:o 40. Tabell, utvisande Svenska sjöfarten med så väl segel- som ångfartyg på Norge och 
utrikes orter år 1875, enligt derom från Kongl. Norska Regeringen samt från Svenske och 

Norske Consuler inkomna uppgifter. 



1875. 331 
N:o 40. Tabell, utvisande Svenska sjöfarten med så väl segel- som ångfartyg på Norge och 
utrikes orter år 1875, enligt derom från Kongl. Norska Regeringen samt från Svenske och 

Norske Consuler inkomna uppgifter. 



332 1875. 
N:o 40. Tabell, utvisande Svenska sjöfarten med så väl segel- som ångfartyg på Norge och 
utrikes orter år 1875, enligt derom från Kongl. Norska Regeringen samt från Svenske och 

Norske Consuler inkomna uppgifter. 



1875. 333 
N:o 40. Tabell, utvisande Svenska sjöfarten med så väl segel- som ångfartyg på Norge och 
utrikes orter år 1875, enligt derom från Kongl. Norska Regeringen samt från Svenske och 

Norske Consuler inkomna uppgifter. 



334 1875. 
N:o 40. Tabell, utvisande Svenska sjöfarten med så väl segel- som ångfartyg på Norge och 
utrikes orter år 1875, enligt derom från Kongl. Norska Regeringen samt från Svenske och 

Norske Consuler inkomna uppgifter. 



1875. 335 
N:o 40. Tabell, utvisande Svenska sjöfarten med så väl segel- som ångfartyg på Norge och 
utrikes orter år 1875, enligt derom från Kongl. Norska Regeringen samt från Svenske och 

Norske Consuler inkomna uppgifter. 



336 1875. 
N:o 40. Tabell, utvisande Svenska sjöfarten med så väl segel- som ångfartyg på Norge och 
utrikes orter år 1875, enligt derom från Kongl. Norska Regeringen samt från Svenske och 

Norske Consuler inkomna uppgifter. 



1875. 337 
N:o 40. Tabell, utvisande Svenska sjöfarten med så väl segel- som ångfartyg på Norge och 
utrikes orter år 1875, enligt derom från Kongl. Norska Regeringen samt från Svenske och 

Norske Consuler inkomna uppgifter. 



338 1875. 
N:o 40. Tabell, utvisande Svenska sjöfarten med så väl segel- som ångfartyg på Norge och 
utrikes orter år 1875, enligt derom från Kongl. Norska Regeringen samt från Svenske och 

Norske Consuler inkomna uppgifter. 



1875. 339 
N:o 40. Tabell, utvisande Svenska sjöfarten med så väl segel- som ångfartyg på Norge och 
utrikes orter år 1875, enligt derom från Kongl. Norska Regeringen samt från Svenske och 

Norske Consuler inkomna uppgifter. 



340 1875. 
N:o 40. Tabell, utvisande Svenska sjöfarten med så väl segel- som ångfartyg på Norge och 
utrikes orter år 1875, enligt derom från Kongl. Norska Regeringen samt från Svenske och 

Norske Consuler inkomna uppgifter. 



1875. 341 
N:o 40. Tabell, utvisande Svenska sjöfarten med så väl segel- som ångfartyg på Norge och 
utrikes orter år 1875, enligt derom från Kongl. Norska Regeringen samt från Svenske och 

Norske Consuler inkomna uppgifter. 



342 1875. 
N:o 40. Tabell, utvisande Svenska sjöfarten med så väl segel- som ångfartyg på Norge och 
utrikes orter år 1875, enligt derom från Kongl. Norska Regeringen samt från Svenske och 

Norske Consuler inkomna uppgifter. 



1875. 343 

N:o 41. Tabell, utvisande Svenska ångbåtsfarten på Norge och utrikes orter år 1875, enligt 
derom från Kongl. Norska Regeringen samt Svenske och Norske Consuler inkomna uppgifter. 



344 1875. 
N:o 41. Tabell, utvisande Svenska ångbåtsfarten på Norge och utrikes orter år 1875, enligt 
derom från Kongl. Norska Regeringen samt Svenske och Norske Consuler inkomna uppgifter. 



1875. 345 
N:o 41. Tabell, utvisande Svenska ångbåtsfarten på Norge och utrikes orter år 1875, enligt 
derom från Kongl. Norska Regeringen samt Svenske och Norske Consuler inkomna uppgifter. 



346 1875. 
N:o 41. Tabell, utvisande Svenska ångbåtsfarten på Norge och utrikes orter år 1875, enligt 
derom från Kongl. Norska Regeringen samt Svenske och Norske Consuler inkomna uppgifter. 



1875. 347 
N:o 41. Tabell, utvisande Svenska ångbåtsfarten på Norge och utrikes orter år 1875, enligt 
derom från Kongl. Norska Regeringen samt Svenske och Norske Consuler inkomna uppgifter. 



348 1875. 
N:o 41. Tabell, utvisande Svenska ångbåtsfarten på Norge och utrikes orter år 1875, enligt 
derom från Kongl. Norska Regeringen samt Svenske och Norske Consuler inkomna uppgifter. 



1875. 349 
N:o 41. Tabell, utvisande Svenska ångbåtsfarten på Norge och utrikes orter år 1875, enligt 
derom från Kongl. Norska Regeringen samt Svenske och Norske Consuler inkomna uppgifter. 



350 1875. 

N:o 42. Tabell, utvisande de år 1875 för Svenska fartyg i utrikes sjöfart influtna bruttofrakter, 
enligt derom från Svenske och Norske Consuler inkomna uppgifter. 



1875. 351 
N:o 42. Tabell, utvisande de år 1875 för Svenska fartyg i utrikes sjöfart influtna bruttofrakter, 

enligt derom från Svenske och Norske Consuler inkomna uppgifter. 



352 1875. 
N:o 42. Tabell, utvisande de år 1875 för Svenska fartyg i utrikes sjöfart influtna bruttofrakter, 

enligt derom från Svenske och Norske Consuler inkomna uppgifter. 



1875. 353 
N:o 42. Tabell, utvisande de år 1875 för Svenska fartyg i utrikes sjöfart influtna bruttofrakter, 

enligt derom från Svenske och Norske Consuler inkomna uppgifter. 



354 1875. 
N:o 42. Tabell, utvisande de år 1875 för Svenska fartyg i utrikes sjöfart influtna bruttofrakter, 

enligt derom från Svenske och Norske Consuler inkomna uppgifter. 



1875. 355 
N:o 42. Tabell, utvisande de år 1875 för Svenska fartyg i utrikes sjöfart influtna bruttofrakter, 

enligt derom från Svenske och Norske Consuler inkomna uppgifter. 



356 1875. 
N:o 42. Tabell, utvisande de år 1875 för Svenska fartyg i utrikes sjöfart influtna bruttofrakter, 

enligt derom från Svenske och Norske Consuler inkomna uppgifter. 



1875. 357 
N:o 42. Tabell, utvisande de år 1875 för Svenska fartyg i utrikes sjöfart influtna bruttofrakter, 

enligt derom från Svenske och Norske Consuler inkomna uppgifter. 



358 1875. 
N:o 42. Tabell, utvisande de år 1875 för Svenska fartyg i utrikes sjöfart influtna bruttofrakter, 

enligt derom från Svenske och Norske Consuler inkomna uppgifter. 



1875. 359 
N:o 42. Tabell, utvisande de år 1875 för Svenska fartyg i utrikes sjöfart influtna bruttofrakter, 

enligt derom från Svenske och Norske Consuler inkomna uppgifter. 



360 1875. 
N:o 42. Tabell, utvisande de år 1875 för Svenska fartyg i utrikes sjöfart influtna bruttofrakter, 

enligt derom från Svenske och Norske Consuler inkomna uppgifter. 



1875. 361 
N:o 42. Tabell, utvisande de år 1875 för Svenska fartyg i utrikes sjöfart influtna bruttofrakter, 

enligt derom från Svenske och Norske Consuler inkomna uppgifter. 



362 1875. 

N:o 43. Sammandrag af de för nedannämnda år till Commerce Collegium inkomna förteck
ningar öfver antalet och drägtigheten af städers, köpingars och landtmäns 

mätta fartyg. 



1875. 363 
N:o 43. Sammandrag af de för nedannämnda år till Commerce Collegium inkomna förteck

ningar öfver antalet och drägtigheten af städers, köpingars och landtmäns 

mätta fartyg. 



364 1875. 

N:o 44. Tabell, utvisande antal, drägtighet samt ångkraft af 



1875. 365 

Svenska handelsflottans fartyg vid slutet af åren 1874 och 1875. 



366 1875. 

N:o 44. Tabell, utvisande antal, drägtighet samt ångkraft af 



1875. 367 

Svenska handelsflottans fartyg vid slutet af åren 1874 och 1875. 



368 1875. 

N:o 45. Tabell, utvisande den år 1875 genom nybyggda eller från utrikes ort inköpta fartyg 
minskning genom förolyckade, kasserade 



1875. 369 

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



370 1875. 

N:o 46. Uppgift på antalet och drägtigheten af de, invånare i rikets städer 
utrikes sjöfart under 



1875. 371 

och köpingar samt landtmän tillhöriga fartyg, som varit begagnade till 
åren 1871-1875. 



372 1875. 
N:o 46. Uppgift på antalet och drägtigheten af de, invånare i rikets städer 

utrikes sjöfart under 



1875. 373 
och köpingar samt landtmän tillhöriga fartyg, som varit begagnade till 
åren 1871-1875. 



374 1875. 

N:o 47. Tabell, utvisande antalet af de till hvarje Sjömanshusdistrikt hörande fartygsbefäl-
hafvare och sjöfolk, som varit använde till utrikes sjöfart med Svenska fartyg år 1875. 



1875. 375 

N:o 48. Öfversigt af uppbörden utaf lastpenningar för in- och utgående fartyg 
åren 1871-1875. 




	Bidrag till Sveriges officiella statistik. F. Utrikes handel och sjöfart. Kommerskollegii underdåniga berättelse för år 1875
	Inledning
	F. Utrikes handel och sjöfart. Kommerskollegii underdåniga berättelse för år 1875
	Innehållsförteckning
	Öfversigt
	I. N:ris 1—17. Utrikes handeln år 1875
	N:o 1. Sammanställning af värdet utaf år 1875 till Sverige införda och derifrån utförda varor, fördelade i grupper
	N:o 2. Tabell, utvisande qvantitet och värde af de till Sverige år 1875 införda varor, fördelade i grupper
	N:o 3. Tabell, utvisande qvantitet och värde af de från Sverige år 1875 utförda varor, fördelade i grupper
	N:o 4. Utdrag af General-Sammandragen öfver Sveriges införsel och utförsel år 1875, jemte beräkning af de på tullpligtiga artiklar belöpande tullinkomster
	N:o 5. Tabell, utvisande de år 1875 på nederlag upplagda varuqvantiteter
	N:o 6. Sammanställning af Sveriges införsel till och utförsel från hvarje särskildt land år 1875
	N:o 7. Öfversigt af Sveriges handelsförhållanden med andra länder år 1875 efter de in- och utförda varornas beräknade totalvärde
	N:o 8. Tabell, utvisande de till särskilda tullplatser i riket år 1875 införda varor
	N:o 9. Tabell, utvisande de från särskilda tullplatser i riket år 1875 utförda varor
	N:o 10. Jemförelse emellan Sveriges införsel och utförsel under hvartdera af åren 1866—1875 af sådana varor, som till något betydligare belopp blifvit in- och utförda
	N:o 11. Jemförelse emellan Sveriges omedelbara handel med andra länder efter de in- och utförda varornas beräknade värde åren 1866—1875
	N:o 12. Öfversigt af tulluppbörden åren 1866—1875
	N:o 13. Öfversigt öfver uppbörden af nederlags- och transitupplagsafgifter åren 1871—1875
	N:o 14. Tabell, utvisande besigtningsvärdet af de till riket åren 1871—1875 införda och förbrutna dömda varor
	N:o 15. Uppgift å de på Stockholms och Göteborgs börser anmälda vexelslut i främmande myntslag åren 1866—1875
	N:o 16. Uppgift å de på Stockholms börs för vissa varor noterade medelpris
	N:o 17. Uppgift å förhållandet mellan vissa utländska samt Svenska mynt, vigter och mått

	II. N:ris 18-48. Utrikes sjöfarten år 1875
	N:o 18. Tabell, utvisande antalet och drägtigheten af de år 1875 från uppgifna främmande länder till Sverige med last ankomna och derifrån till likaledes uppgifna länder med last afgångna Svenska och främmande fartyg
	N:o 19. Tabell, utvisande antalet och drägtigheten samt nationaliteten af de från utrikes orter till särskilda tullplatser i riket år 1875 ankomna såväl segel- som ångfartyg
	N:o 20. Tabell, utvisande antalet och drägtigheten samt nationaliteten af de från utrikes orter till särskilda tullplatser i riket år 1875 ankomna ångfartyg
	N:o 21. Tabell, utvisande antalet och drägtigheten samt nationaliteten af de från särskilda tullplatser i riket till utrikes orter år 1875 afgångna såväl segel- som ångfartyg
	N:o 22. Tabell, utvisande antalet och drägtigheten samt nationaliteten af de från särskilda tullplatser i riket till utrikes orter år 1875 afgångna ångfartyg
	N:o 23. Tabell, utvisande de främmande länder, från hvilka, och de tullplatser i riket, till hvilka Svenska och främmande såväl segel- som ångfartyg år 1875 ankommit
	N:o 24. Tabell, utvisande de främmande länder, från hvilka, och de tullplatser i riket, till hvilka Svenska och främmande ångfartyg år 1875 ankommit
	N:o 25. Tabell, utvisande de tullplatser i riket, från hvilka, och de främmande länder, till hvilka Svenska och främmande såväl segel- som ångfartyg år 1875 afgått
	N:o 26. Tabell, utvisande de tullplatser i riket, från hvilka, och de främmande länder, till hvilka Svenska och främmande ångfartyg år 1875 afgått
	N:o 27. Tabell, utvisande de främmande länder, från hvilka, och de tullplatser i riket, till hvilka Svenska såväl segel- som ångfartyg år 1875 ankommit
	N:o 28. Tabell, utvisande de främmande länder, från hvilka, och de tullplatser i riket, till hvilka Svenska ångfartyg år 1875 ankommit
	N:o 29. Tabell, utvisande de tullplatser i riket, från hvilka, och de främmande länder, till hvilka Svenska såväl segel- som ångf
	N:o 30. Tabell, utvisande de tullplatser i riket, från hvilka, och de främmande länder, till hvilka Svenska ångfartyg år 1875 afgått
	N:o 31. Tabell, utvisande Svenska och utländska segel- och ångfartygs andel i fraktfarten mellan Sverige och främmande länder år 1875
	N:o 32. Tabell, utvisande Svenska och utländska ångfartygs andel i fraktfarten mellan Sverige och främmande länder år 1875
	N:o 33. Tabell, utvisande antalet och drägtigheten af de från uppgifna främmande länder till Sverige med last ankomna och derifrån till likaledes uppgifna främmande länder med last afgångna Svenska och främmande fartyg åren 1866—1875
	N:o 34. Tabell, utvisande antalet och drägtigheten af uppgifna främmande nationers under åren 1872—1875 till Sverige med last eller i barlast ankomna och derifrån afgångna, så väl segel- som ångfartyg
	N:o 35. Tabell, utvisande antalet och drägtigheten af uppgifna främmande nationers under åren 1872—1875 till Sverige med last eller i barlast ankomna och derifrån afgångna ångfartyg
	N:o 36. Tabell, utvisande antalet och drägtigheten af de vid Sjötullkamrarne i riket åren 1872—1875 inklarerade Svenska och främmande så väl segel- som ångfartyg
	N:o 37. Tabell, utvisande antalet och drägtigheten af de vid Sjötullkamrarne i riket åren 1872—1875 inklarerade Svenska och främmande ångfartyg
	N:o 38. Tabell, utvisande antalet och drägtigheten af de vid Sjötullkamrarne i riket åren 1872—1875 utklarerade Svenska och främmande så väl segel- som ångfartyg
	N:o 39. Tabell, utvisande antalet och drägtigheten af de vid Sjötullkamrarnei riket åren 1872—1875 utklarerade Svenskaoch främmande ångfartyg
	N:o 40. Tabell, utvisande Svenska sjöfarten med så väl segelsom ångfartyg på Norge och utrikes orter år 1875, enligt derom från Kongl. Norska Regeringen samt Svenske och Norske Consuler inkomna uppgifter
	N:o 41. Tabell, utvisande Svenska sjöfarten med ångfartyg på Norge och utrikes orter år 1875, enligt derom från Kongl. Norska Regeringen samt Svenske och Norske Consuler inkomna uppgifter
	N:o 42. Tabell, utvisande de år 1875 för Svenska fartyg i utrikes sjöfart influtna bruttofrakter, enligt derom från Svenske och Norske Consuler inkomna uppgifter
	N:o 43. Sammandrag af de till Commerce Collegium för åren 1795—1875 inkomna förteckningar öfver antalet och drägtigheten af städers, köpingars och landtmäns mätta fartyg
	N:o 44. Tabell, utvisande antalet och drägtigheten samt ångkraften af Svenska handelsflottans fartyg vid slutet af åren 1874 och 1875
	N:o 45. Tabell, utvisande den år 1875 genom nybyggda eller från utrikes ort inköpta fartyg uppkomna tillökning i städers och köpingars handelsflotta, äfvensom den deri inträdda minskning genom förolyckade, kasserade och till utrikes ort försålda fartyg
	N:o 46. Uppgift å antalet och drägtigheten af de, invånare i rikets städer och köpingar samt landtmän tillhöriga fartyg, som varit begagnade till utrikes sjöfart åren 1871—1875 
	N:o 47. Tabell, utvisande antalet af det år 1875 till utrikes sjöfart använda Svenska sjöfolk
	N:o 48. Öfversigt af uppbörden utaf lastpenningar åren 1871 —1875


	Table des matières
	Exposé sommaire
	I. N:ris 1—17. Mouvement du commerce de la Suède avecles pays étrangers pendant l'année 1875
	N:o 1. Résumé de la valeur des importations et des exportations par classes de marchandises
	N:o 2. Tableau de la quantité et de la valeur des importations par classes de marchandises
	N:o 3. Tableau de la quantité et de la valeur des exportations par classes de marchandises
	N:o 4. Tableau des importations et des exportations par espèce de marchandises ainsi qu'un calcul du montant des droits d'entrée perçus aux articles respectifs
	N:o 5. Tableau des marchandises en entrepôt
	N:o 6. Tableau spécial des importations et des exportations par pays de provenance et de destination
	N:o 7. Résumé des rapports commerciaux de la Suède avec des pays étrangers en vue de la valeur totale des importations et des exportations
	N:o 8. Tableau des marchandises importées à différentes places de douane en Suède
	N:o 9. Tableau des marchandises exportées de différentes places de douane en Suède
	N:o 10. Tableau comparatif des importations et des exportations des marchandises principales pendant les années 1866— 1875
	N:o 11. Tableau comparatif du mouvement du commerce direct de la Suède avec des pays étrangers 1866—1875 en vue de la valeur totale des importations et des exportations
	N:o 12. Droits de douane prélevés pendant les années 1866—1875
	N:o 13. Droits d'entrepôt prélevés pendant les années 1866— 1875
	N:o 14. Marchandises saisies pendant les années 1866—1875
	N:o 15. Commerce de lettres de change en monnaie étrangère aux bourses de Stockholm et de Gothembourg pendant les années 1866—1875
	N:o 16. Prix moyens de certaines marchandises notés à la bourse de Stockholm
	N:o 17. Poids, mesures et monnaies de pays étrangers et leur rapport avec ceux de la Suède

	II. N:ris 18—48. Mouvement de la navigation de la Suèdeavec les pays étrangers pendant l'année 1875
	N:o 18. Tableau du nombre et du tonnage des navires suédois et étrangers qui sont arrivés chargés en Suède et qui en sont également partis
	N:o 19. Tableau du nombre, du tonnage et de la nationalité des navires, tant à voiles qu'à vapeur, arrivés de l'étranger à différentes places de douane en Suède
	N:o 20. Tableau du nombre, du tonnage et de la nationalité des bateaux à vapeur arrivés de l'étranger à différentes places de douane en Suède
	N:o 21. Tableau du nombre, du tonnage et de la nationalité des navires, tant à voiles qu'à vapeur, partis de différentes places de douane de Suède pour l'étranger
	N:o 22. Tableau du nombre, du tonnage et de la nationalité des bateaux à vapeur partis de différentes places de douane en Suède pour l'étranger
	N:o 23. Tableau des provenances des navires suédois et étrangers, tant à voiles qu'à vapeur, ainsi que des places de douane en Suède auxquelles ils ont été destinés
	N:o 24. Tableau des provenances des bateaux à vapeur suédois et étrangers et des places de douane en Suède auxquelles ils ont été destinés
	N:o 25. Tableau des places de douane en Suède desquelles sont partis des navires suédois et étrangers, tant à voiles qu'à vapeur, ainsi que de leur destination
	N:o 26. Tableau des places de douane en Suède desquelles sont partis des bateaux à vapeur suédois et étrangers ainsi que de leur destination
	N:o 27. Tableau des provenances des navires suédois, tant à voiles qu'à vapeur, ainsi que des places de douane en Suède auxquelles ils ont été destinés
	N:o 28. Tableau des provenances des bateaux à vapeur suédois et des places de douane en Suède auxquelles ils ont été destinés
	N:o 29. Tableau des places de douane en Suède desquelles sont partis des navires suédois, tant à voiles qu'à vapeur, ainsi que de leur destination
	N:o 30. Tableau des places de douane en Suède desquelles sont partis des bateaux à vapeur suédois ainsi que de leur destination
	N:o 31. Tableau indiquant la part qu'ont prise à la navigation entre la Suède et les pays étrangers des navires suédois et étrangers tant à voiles qu'à vapeur
	N:o 32. Tableau indiquant la part qu'ont prise à la navigation entre la Suède et les pays étrangers des bateaux à vapeur suédois et étrangers
	N:o 33. Tableau du nombre et du tonnage des navires suédois et étrangers qui, pendant les années 1866—1875, sont arrivés chargés en Suède et qui en sont également partis
	N:o 34. Tableau du nombre et du tonnage des navires étrangers, tant à voiles qu'à vapeur, qui, pendant les années 1872—1875, sont arrivés, soit chargés soit sur lest, en Suède et qui en sont également partis
	N:o 35. Tableau du nombre et du tonnage des bateaux à vapeur étrangers qui, pendant les années 1872—1875, sont arrivés, soit chargés soit sur lest, en Suède et qui en sont également partis
	N:o 36. Tableau du nombre et du tonnage des navires suédois et étrangers, tant à voiles qu'à vapeur, qui, en entrant, ont été expédiés par les bureaux de douane en Suède pendant les années 1872—1875
	N:o 37. Tableau du nombre et du tonnage des bateaux à vapeur suédois et étrangers qui, en entrant, ont été expédiés par les bureaux de douane en Suède pendant les années 1872—1875
	N:o 38. Tableau du nombre et du tonnage des navires suédois et étrangers, tant à voiles qu' à vapeur, qui, en sortant, ont été expédiés par les bureaux de douane en Suède pendant les années 1872—1875
	N:o 39. Tableau du nombre et du tonnage des bateaux à vapeursuédois et étrangers qui, en sortant, ont été expédiéspar les b
	N:o 40. Tableau des navires suédois, tant à voiles qu' à vapeur, qui d'après des données fournies par le Gouvernement norvégien et par les Consuls respectifs de Suède ont visité des ports de Norvége et de pays étrangers
	N:o 41. Tableau des bateaux à vapeur suédois ayant visité des ports de Norvége et de pays étrangers
	N:o 42. Frêts gagnés par des navires suédois dans la navigation étrangère
	N:o 43. Précis des tableaux, pour les années 1795—1875, du nombre et du tonnage des navires suédois jaugés appartenant à des villes, à des bourgs et à des campagnards
	N:o 44. Tableau du nombre, du tonnage et des chevaux-vapeur de la marine marchande de Suède à la fin des années 1874 et 1875
	N:o 45. Tableau indiquant soit l'accroissement de la marine marchande des villes et des bourgs moyennant la construction de nouveaux navires ou l'achât de navires étrangers, soit la diminution de la même marine par suite de naufrage de navires, de leur dépècement ou de leur vente à l'étranger
	N:o 46. Tableau du nombre et du tonnage des navires qui, appartenants à des habitants des villes et des bourgs ainsi qu'à des campagnards, ont été employés à la navigation étrangère pendant les années 1871 —1875
	N:o 47. Capitaines et marins engagés à la navigation étrangère
	N:o 48. Droits de tonnage dits lastpenningar prélevés pendant les années 1871—1875


	Rättelser


