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Observations. 
1 fot 
= 10 tum 
= 100 linier 

== 0,2969 mètre. 

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

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

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

= 42,50758 kilogrammes. 

1 ton 
= 108,187 kubikfot 

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

1 krona 
= 100 öre 

= 1,39 franc. 

Sidan 8 raden 8 nedifrån är tullen å sulläder angifven att vara 10 öre i stället för 6 öre, efter hvilket senare 
belopp tullinkomsten för denna artikel ock blifvit beräknad. 
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STORMÄGTIGSTE, ALLERNÅDIGSTE KONUNG! 

Eders Kongl. Maj:ts och Eikets Commerce Collegium får härmedelst i underdånighet afgifva berättelse 
angående Sveriges utrikes handel och sjöfart år 1876. 

Det i samma berättelse angifna värde af in- och utförseln, så väl hvad handeln med h varje 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 1875 var upptaget till 474,618,000 
kronor, är för år 1876 beräknadt till 516,604,000 kronor. Införseln sistnämnda år är uppskattad till 



II 1876. 

290,365,000 kronor, deraf 7,305,543 kronor utgöra värdet af infördt guld och silfver i mynt och plantsar, 
och utförseln år 1876, inbegripet myntadt guld samt dels oarbetadt och dels myntadt silfver för 3,495,494 
kronor, uppgår till 226,239,000 kronor. Till jemförelse 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: 

Införseln 

Utförseln 

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



1876. III 

Sammanlagda beloppet af den för införda varor år 1876 uppburna tull har, på sätt tabellen N:o 12 
utvisar, utgjort 25,305,975 kronor och öfverstiger med 1,713,173 kronor den år 1875 i sådan afgift influtna 
summa. 

Afgifterna för begagnad nederlagsrätt inbringade år 1876 (tabellen N:o 13) ett belopp af 130,722 
kronor, mot 114,780 kronor år 1875, och i transitoupplagsafgifter inflöto förstnämnda år 2,088 kronor, mot 
4,025 kronor år 1875. 

Besigtningsvärdet af de till riket år 1876 införda och förbrutna dömda varor uppgick (tabellen N:o 
14) till 6,820 kronor, mot 4,193 kronor år 1875. 

Sammanlagda drägtigheten af de år 1876 med last till Sverige ankomna och derifrån afgångna fartyg 
har (tabellen N:o 18) utgjort 3,867,355 tons eller 537,238 tons mera än de år 1875 med last till riket an
komna och derifrån afgångna fartygs drägtighet. Tontalet har ökats för Svenska fartyg med 245,550 tons, 
för Norska med 69,869 tons och för andra främmande fartyg med 221,819 tons. 

De år 1876 för Svenska fartyg i utrikes sjöfart influtna bruttofrakter (tabellen N:o 43) hafva, enligt 
derom från Svenska och Norska Consuler inkomna uppgifter, utgjort 36,117,392 kronor, deraf influtit i fart 
mellan Sverige och utrikes orter 19,677,498 kronor och i fart mellan utrikes orter 16,439,894 kronor. Af 
förenämnda i bruttofrakter influtna summa af 36,117,392 kronor belöpa sig på segelfartyg 23,939,110 kro
nor och på ångfartyg 12,178,282 kronor. Det uppgifna beloppet af år 1875 för Svenska fartyg i utrikes 
sjöfart influtna bruttofrakter utgjorde 31,189,843 kronor. 

Sveriges handelsflotta bestod vid 1876 års slut (tabellen N:o 45) af 4,381 fartyg om 524,982 tons, 
samt har från år 1875 ökats med 144 fartyg och 17,933 tons. Stockholms handelsflotta ökades med 10 
fartyg, men minskades med 2,375 tons. Göteborgs handelsflotta ökades med 6 fartyg och 986 tons, hvar-
emot öfriga stapelstäders handelsflotta minskades med 55 fartyg men ökades med 59 tons. Sjö- och 
uppstädernas samt köpingarnas handelsflotta ökades med 11 fartyg och 1,185 tons, äfvensom landsbygdens 
handelsflotta ökades med 172 fartyg och 18,078 tons. 

Under år 1876 blefvo för städers och köpingars räkning nybyggda (tabellen N:o 46) 68 fartyg om 
14,853 tons och från utrikes ort inköpta 33 fartyg om 7,980 tons. Deremot hafva under år 1876 af städers 
och köpingars fartyg 44 om 9,785 tons förolyckats, 13 om 2,669 tons kasserats samt 9 om 1,772 tons för
sålts till utrikes orter. Angående förhållandet i nu nämnda hänseende med landtmän tillhöriga fartyg 
saknar Collegium fullständiga uppgifter. 

Af Svenska handelsflottans fartyg hafva under år 1876 till utrikes sjöfart varit använda (tabellen N:o 
47) tillsammans 1,969 fartyg om 423,619 tons eller 50 fartyg flera än år 1875, och har, vid jemförelse med 
förhållandet sistnämnda år, drägtigheten af de i sådan fart använda fartyg år 1876 ökats med 8,772 tons. 

Antalet af de fartygsbefälhafvare och sjöfolk, som vid sjömanshusen påmönstrats till utrikes sjöfart, 
har år 1876 (tabellen N:o 48) utgjorts af 2,212 fartygsbefälhafvare och 18,803 sjömän, deri inbegripne ma
skinister och eldare, mot 2,121 fartygsbefälhafvare och 17,987 sjömän år 1875. 

De för in- och utgående fartyg år 1876 erlagde lastpenningar (tabellen N:o 49) utgjorde 701,266 
kronor, mot 636,062 kronor år 1875. 

Ar 1876 utfärdades af Collegium 328 fribref eller 6 färre än som under nästföregående året expe
dierades. Af ifrågavarande fribref meddelades 53 för utrikes byggda och i Sverige naturaliserade fartyg 
om sammanlagdt 12,729 tons, 50 för städerna tillhöriga nybyggda fartyg om 15,457 tons, 44 för landtmän 
tillhöriga, likaledes nybyggda fartyg om 5,570 tons, samt öfriga fribref till ett antal af 181 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 
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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 1876 af denna anordning sig begagnat i följande utsträckning: 

Af de för Stockholms stad upptagna 13,003 kronor 50 öre hafva, i enlighet med vederbörandes be
gäran, 6,245 kronor blifvit genom Collegii försorg i sparbank insatta. Sammanlagda beloppet af de år 1875 
utaf Svenskt sjöfolk på ifrågavarande sätt hemsända besparade medel utgjorde 71,560 kronor 84 öre. 

Collegium framhärdar med djupaste vördnad, 

Stormägtigste, Allernådigste Konung! 
Eders Kongl. Maj:ts 

C. F. AF STRÖM. 

Stockholm den 16 November 1877. 
G. Hegardt. 

underdånigste, tropligtigste 
tjenare och undersåtar 

C. FR. W Æ R N . 



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

ÅR 

1876. 





1876. 

N:o 1. Sammanställning af värdet utaf år 1876 till Sverige införda och derifrån utförda 
varor, fördelade i nedanstående grupper. 

1 



2 1876. 
N:o 2. Tabell, utvisande qvantitet och värde af de till riket år 1876 införda varor, fördelade i grupper; 

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

† utmärker att tullinkomsten beräknats med afdrag för de varuqvantiteter, som från Norge blifvit på grund af gällande bestämmelser tullfritt införda. 
* utmärker de artiklar, för hvilka, i anseende till beskaffenheten af tullbestämmelserna och saknaden af Lärmare specifikation af de förtullade varuqvantiteterna, 

någon uträkning af influtna tullbeloppet icke kunnat i Collegium verkställas. 
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N:o 2. Tabell, utvisande qvantitet och värde af de till riket år 1876 införda varor, fördelade i grupper. 
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N:o 2. Tabell, utvisande qvantitet och värde af de till riket år 1876 införda varor, fördelade i grupper. 
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N:o 2. Tabell, utvisande qvantitet och värde af de till riket år 1876 införda varor, fördelade i grupper. 
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N:o 2. Tabell, utvisande qvantitet och värde af de till riket år 1876 införda varor, fördelade i grupper. 
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N:o 2. Tabell, utvisande qvantitet och värde af de till riket år 1876 införda varor, fördelade i grupper. 
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N:o 2. Tabell, utvisande qvantitet och värde af de till riket år 1876 införda varor, fördelade i grupper. 
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N:o 2. Tabell, utvisande qvantitet och värde af de till riket år 1876 införda varor, fördelade i grupper. 
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N:o 2. Tabell, utvisande qvantitet och värde af de till riket år 1876 införda varor, fördelade i grupper. 
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N:o 2. Tabell, utvisande qvantitet och värde af de till riket år 1876 införda varor, fördelade i grupper. 
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N:o 2. Tabell, utvisande qvantitet och värde af de till riket år 1876 införda varor, fördelade i grupper. 
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N:o 2. Tabell, utvisande qvantitet och värde af de till riket år 1876 införda varor, fördelade i grupper. 
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N:o 2. Tabell, utvisande qvantitet och värde af de till riket år 1876 införda varor, fördelade i grupper. 
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N:o 2. Tabell, utvisande qvantitet och värde af de till riket år 1876 införda varor, fördelade i grupper. 
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N:o 2. Tabell, utvisande qvantitet och värde af de till riket år 1876 införda varor, fördelade i grupper. 
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N:o 2. Tabell, utvisande qvantitet och värde af de till riket år 1876 införda varor, fördelade i grupper. 
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N:o 2. Tabell, utvisande qvantitet och värde af de till riket år 1876 införda varor, fördelade i grupper. 
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N:o 2. Tabell, utvisande qvantitet och värde af de till riket år 1876 införda varor, fördelade i grupper. 
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N:o 2. Tabell, utvisande qvantitet och värde af de till riket år 1876 införda varor, fördelade i grupper. 
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N:o 3. Tabell, utvisande qvantitet och värde af de från riket år 1876 utförda varor, fördelade i grupper. 
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N:o 3. Tabell, utvisande qvantitet och värde af de från riket år 1876 utförda varor, fördelade i grupper. 
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N:o 3. Tabell, utvisande qvantitet och värde af de från riket år 1876 utförda varor, fördelade i grupper. 
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N:o 3. Tabell, utvisande qvantitet och värde af de från riket år 1876 utförda varor, fördelade i grupper. 
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N:o 3. Tabell, utvisande qvantitet och värde af de från riket år 1876 utförda varor, fördelade i grupper. 
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N:o 3. Tabell, utvisande qvantitet och värde af de från riket år 1876 utförda varor, fördelade i grupper. 
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N:o 3. Tabell, utvisande qvantitet och värde af de från riket år 1876 utförda varor, fördelade i grupper. 
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N:o 4. Utdrag af General-Sammandragen öfver Rikets införsel och utförsel år 1876, 
jemte beräkning, så vidt sådan kunnat i Collegium åstadkommas, öfver totalsumman af de på hvarje tullpligtig 

artikel enligt tull-taxa af den 22 Juli 1875 belöpande tullinkomster. 

† utmärker att tullinkomsten beräknats med afdrag för de varuqvantiteter, som från Norge blifvit på grund af gällande bestämmelser tullfritt införda. 
* utmärker de artiklar, för hvilka, i anseende till beskaffenheten af bestämmelserna och saknaden af närmare specifikation af de förtullade varu-qvantiteterna, någon uträkning 

af influtna tullbeloppet icke kunnat i Collegium verkställas. 



1876. 29 
N:o 4. Utdrag af General-Sammandragen öfver Rikets införsel och utförsel år 1876. 
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N:o 4. Utdrag af General-Sammandragen öfver Rikets införsel och utförsel år 1876. 
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N:o 4. Utdrag af General-Sammandragen öfver Rikets införsel och utförsel år 1876. 
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N:o 4. Utdrag af General-Sammandragen öfver Rikets införsel och utförsel år 1876. 
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N:o 4. Utdrag af General-Sammandragen öfver Rikets införsel och utförsel år 1876. 
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N:o 4. Utdrag af General-Sammandragen öfver Rikets införsel och utförsel år 1876. 
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N:o 4. Utdrag af General-Sammandragen öfver Rikets införsel och utförsel år 1876. 
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N:o 4. Utdrag af General-Sammandragen öfver Rikets införsel och utförsel år 1876. 
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N:o 4. Utdrag af General-Sammandragen öfver Rikets införsel och utförsel år 1876. 
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N:o 4. Utdrag af General-Sammandragen öfver Rikets införsel och utförsel år 1876. 
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N:o 4. Utdrag af General-Sammandragen öfver Rikets införsel och utförsel år 1876. 



40 1876. 
N:o 4. Utdrag af General-Sammandragen öfver Rikets införsel och utförsel år 1876. 
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N:o 4. Utdrag af General-Sammandragen öfver Rikets införsel och utförsel år 1876. 
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N:o 4. Utdrag af General-Sammandragen öfver Rikets införsel och utförsel år 1876. 
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N:o 4. Utdrag af General-Sammandragen öfver Rikets införsel och utförsel år 1876. 
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N:o 4. Utdrag af General-Sammandragen öfver Rikets införsel och utförsel år 1876. 

År 1876 reexporterade, förtullade eller vid införsel tullfria varor. 
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N:o 4. Utdrag af General-Sammandragen öfver Rikets införsel och utförsel år 1876. 



46 1876. 
N:o 5. Tabell, utvisande Nederlagsrörelsen i riket år 1876. 
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N:o 5. Tabell, utvisande Nederlagsrörelsen i riket år 1876. 
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N:o 5. Tabell, utvisande Nederlagsrörelsen i riket år 1876. 

48 
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N:o 5. Tabell, utvisande Nederlagsrörelsen i riket år 1876. 

49 
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N:o 6. Sammanställning af införsel och utförsel för hvarje särskildt land år 1876. 
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N:o 6. Sammanställning af införsel och utförsel för hvarje särskildt land år 1876. 
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N:o 6. Sammanställning af införsel och utförsel för hvarje särskildt land år 1876. 
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N:o 6. Sammanställning af införsel och utförsel för hvarje särskildt land år 1876. 



54 1876. 

N:o 6. Sammanställning af införsel och utförsel för hvarje särskildt land år 1876. 
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N:o 6. Sammanställning af införsel och utförsel för hvarje särskildt land år 1876. 
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N:o 6. Sammanställning af införsel och utförsel för hvarje särskildt land år 1876. 

4. Utdrag af Consulsrapport. 

Frakterna från distriktets hamnar hafva under år 187G uppgått 
till följande belopp pr Petersb. standard. 

Till Under våren sommaren ' hösten. 
West-Hartle-

pool 39 s. 6 d. 40 s. 40 s. 42 s. 6 d. 47 s. C d. 72 s. 
Grimsby 40 s. 42 s. 40s .6d .42s .6d . 50 s. 6 d. 72 s. 
Hull 44 s. 45 s. 45 s. 47 s. 6 d. 70 s. 75 s. 
London 47 s. 6 d. 47s.6d.50s.Gd. 75 s. 77s.6d. 
Gloucester...50 s. 52 s. 6 d. 70 s. 75 s. 
Havre 70 fr. & 5%75ir. & 5% 
Bordeaux 80 » & 5^86 » & 5^100fr . & 5% 
Marseille 90-97fr. & 5^100- l lö f r . & 5% 
Amsterdam.. 28 flor. &15#30flor. &15^37flor. &15# 
Antwerpen...64 fr. & 5#68f r . & 5#80fr . & 5# 
Köpenhamn. 33 riksm. & 5#3Griksm. & 5#38-42riksm.& b% 
Lilbeck, Kiel33-35riksm.& 5#34-35riksm.& 5#40-45riksm.& h% 
Livorno 95fr. & 5#100fr . & 5% 

Helsingfors. 
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4. Utdrag af Consulsrapporter. 
Archangel. 
Islossningen i Dwinafloden började år 1876 den 17 Maj och 

således vid ungefärligen vanlig tid samt en dag tidigare än under 
föregående året. Sjöfarten öppnades dock temligen tidigt nemligen 
18 dagar efter islossningen. Det visade sig emellertid att segla-
tionen varit förenad med stora faror. Flera fartyg ankommo sjö-
skadade och tre, deraf ett Norskt, sjönko bland isen. 

S:t Petersburg. 
Till S:t Petersburg infördes år 1876 från Sverige hufvud-

sakligen : 

Utomdess importerades 225 centner jernmalm, 2,450 st. och 
1,750 centner sandsten, 731 st. slipstenar, 300 fat kimrök, 160 
lådor spik, 140 lådor tändstickor, 6 lådor glasarbeten, 17 lådor 
kakel, 109 lådor anjovis, 172 st. dörrar, 1,000 st. eldfast tegel, 
rörande värdet af hvilken import uppgift saknas. 

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

Så vidt af tillgängliga uppgifter kan inhemtas, har de Förenade 
Rikenas import till Ryssland på flera år ej varit så inskränkt, som 
under det nu ifrågavarande. Hvad Sverige särskildt vidkommer 
och då importen derifrån hufvudsakligen utgöres af jern och stål, 
så har den tryckta konjunkturen för dessa artiklar i det öfriga 
Europa äfven sträckt sitt inflytande till Ryssland. Den fram
stående qvalitén af det Svenska jernet och dess deraf betingade 
högre pris gör ock att detsamma här i landet endast användes 
till sådana produkter, för hvilka bättre slags jern är erforderligt; 
hvaremot det billigare Engelska och Belgiska jernet begagnas för de 
mera vanliga behofven. Förutom tackjern är det hufvudsakligen 
s. k. Svenskt rundjern, som funnit afsättning här och användes 
till trädspik, möbelfjedrar och finare jerntråd. Under de senaTe 
åren hafva emellertid förbrukarne funnit större uträkning i att fylla 
sina behof från Westphalen, hvarifrån rundjern kan köpas till: 

under det att det Svenska rundjernet betingade ett pris af 15 £ 
sterl. pr ton, levereradt här på platsen. 
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N:o 6. Sammanställning af införsel och utförsel för hvarje särskildt land år 1876. 
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N:o 6. Sammanställning af införsel och utförsel för hvarje särskildt land år 1876. 
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N:o 6. Sammanställning af införsel och utförsel för hvarje särskildt land år 1876. 
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N:o 6. Sammanställning af införsel och utförsel för hvarje särskildt land år 1876. 

4. Utdrag af Consulsrapport. 

Köpenhamn. 

Tillförseln år 1876 af Svenskt stångjern, hvilket till hufvud-
sakligaste delen var valsadt, utgjorde omkring 14,000 centner 
mindre än under föregående året. Partiprisen, som vid årets bör
jan noterades 13^ kronor för smidt och 13 kronor 12 öre för 
ralsadt, hade vid slutet af året nedgått till 12^ kronor för smidt 
och till 11 kronor 62 öre för valsadt, allt pr centner, hvilka pris 
voro en krona lägre än de under föregående året noterade. 

Partiprisen å trävaror hafva, enligt mäklares uppgifter, i det 
hela taget, varit omkring 20 % lägre än under år 1875, hvilket 
förhållande haft sin naturliga grund uti de i allmänhet ogynsamma 
konjunkturerna, som minskat efterfrågan å byggnadsmaterialier så 
väl i hufvudstaden som i landsorterna. Inberäknadt införselstull 
noterades, 
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fyrskuma Calmar furubräder: 

fyrskurna Piteå furubräder : 

Piteå furutimmer, fyrhugget: 
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Utdrag af Consulsrapporter. 

Königsberg. 
Under första hälften af år 1876 höllo sig frakterna låga, och 

flera fartyg, så väl segel- som ångfartyg samt till och med de i 
regelbunden fart använda ångbåtar, lemnade hamnen i barlast. Vid 
sjöfartens början betaltes för segelfartyg till Firth of Forth och 
kolhamnarne 1 sh. 6 d. à 2 sh. samt till hamnarne vid Engelska 
kanalen 2 sh. 6 d. à 3 sh. pr 500 skålpund hvete; till ostkusten 
af Norge, Bergen och Stavanger 20 à 24 riksmark pr 2,500 kilo
gram råg o. s. v. Under sommarmånaderna stälde sig frakterna 
ännu lägre, och flera af de ankomna så väl segel- som ångfartygen 
måste söka andra och hufvudsakligen Ryska hamnar för att finna 
sysselsättning. De då noterade frakter voro ock mera att betrakta 
såsom nominela. Till följd af den betydliga tillförseln af spanmål 
från Ryssland började frakterna i September och Oktober att stiga, 
och betaltes i början af Oktober för segelfartyg, bland annat, till 
Firth of Forth och kolhamnarne 2 sh. 3 d. à 2 sh. 6 d. samt till 
Kanalen 4 sh. pr 500 skålpund hvete samt 27 à 30 riksmark pr 
2,500 kilogram råg till ostkusten af Norge. Dessa frakter höllo 
sig temligen fasta ända till sjöfartens slut den 9 November. 

Danzig. 
I Sveriges handel och sjöfart på denna plats visade sig år 

1876 en väsentligen ökad liflighet, särdeles i tillförseln med både 
Svenska och främmande fartyg af stenvaror. I det hela var icke 
allenast importen af Svenska produkter utan äfven den vanligtvis 
ringa utförseln från Danzig till Sverige af vida större omfång än 
under de begge förutgångna åren; och de ankomna Svenska far
tygen, ehuru af samma antal som under år 1875, hade dock 1,038 
tons större drägtighet. Medelprisen år 1876 å följande Svenska 
produkter utgjorde, från fartygen, å Gotlandskalk 22 riksmark pr 
läst om 12 halftunnor, å kalksten 90 riksmark pr Ehenländsk ku
bikfamn och å groft tillhuggen granitsten 2 riksmark, samt, för 
varan i magasinet, å stångjern 14 riksmark 30 pfennige, gammalt 
jern 3^ riksmark, beck af prima sort 30 riksmark, tjära 20 riks
mark samt Gotlands slipston af 12—21 tums diameter 1 à 1\ riks
mark. Tillgången å laddningar motsvarade ej det stora antalet 
fraktsökande fartyg. Under första hälften af året slötos, bland an
dra, följande frakter, till London för furubjelkar 13 sh. 6 d., 12 
sh. 6 d. à 12 sh. pr load, till kolhamnarna 9 sh. à 9 sh. 6 d. pr 
load för furubjelkar och 15 sh. 6 d. pr load ekvirke. Spanmåls-
frakterna höllo sig låga intill Oktober, då de togo favör. Under 
sommarmånaderna beviljades till London och Hull endast 2 sh. 3 
d., 2 sh. à 1 sh. 6 d. pr quarter hvete, men i Oktober betaltes 
i frakt för samma vara till London 3 sh. 9 d., till Hull 3 sh. 6 
d. samt till Amsterdam och Eotterdam 4 sh. pr quarter. Till 
Östersjöhamnarne voro skeppningarne gynsammare, och beviljades, 
bland annat, till Norrköping och Stockholm 21^ riksmark pr last 
hvete. Noteringarne å importfrakterna varierade under loppet af 
skeppningstiden. Under första månaderna deraf beviljades för sten
kol från Sunderland, Newcastle och Hartlepool 6 £, 10 sh. pr keel. 
I Maj och Juni höjde sig kolfrakterna, hvarefter de åter nedgingo, 
och voro de på det hela något lägre än under föregående året. 

Stettin. 
Omsättningen i alla grenar af metallindustrien har under år 

1876 ytterligare minskats och prisen merendels visat sig nedgående. 
Å stångjern föll priset under våren från 7 mark pr 50 kilogram 
till det förut aldrig noterade låga priset af 6 mark, men derefter 
inträdde snart en något bättre stämning. De Schlesiska jernbruken 
höjde priset till 6^ mark, och detta pris vidhålles ännu. A Svenskt 
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jern var priset i början af året, för smidt 35 och för valsadt 31 
mark pr 100 kilogram, men föll under årets lopp, till följd af ned
gående noteringar i Sverige, till 29 à 27 mark för såväl smidt 
som valsadt jern. Af stångjern infördes till Stettin under åren 

Tackjern hade en temligen god efterfrågan. Prisen voro under 
hela året nästan oförändrade. Engelskt tackjern betaltes med 6 à 
6^ mark och Skotskt, allt efter qvalitén, med 7 | à 9 mark pr 100 
kilogram. Importen af Svenskt tackjern utgjorde 5,943 centner. 
Prisen å koppar föllo under årets lopp med 6 à 8 mark samt ut
gjorde slutligen 80 à 90 mark pr 100 kilogram. Hela importen 
till Stettin uppgick till 15,679 centner, deraf 4,198 centner från 
Sverige. 

Fraktfarten har under år 1876 icke varit gynsam enär frak
terna i allmänhet stodo lågt och utfrakter hufvudsakligen för ångfar
tygen merendels saknades. 

Kiel. 
Bräder och plankor från Gotland såldes under år 1876 till 

fulla cirkulärpris, bjelkar och spärrar med 10 °/a rabatt, fritt leve
rerade vid lossningsplats. Icke obetydliga partier Gotländska trä
varor afsattes raskt, då efterfrågan var betydlig. Bräder från Cal
mar, af 6 alnar 1^x12 tum, såldes till 20 à 21 riksmark pr tolft 
och andra dimensioner i förhållande derefter, likaledes fritt från 
bord. Denna vara hade icke synnerligen efterfrågan, hvarför endast 
obetydliga reqvisitioner förekommo. A Norrbottnisk vara utgjorde 
priset ungefär detsamma som 1875, dock gick det emot hösten nå
got tillbaka. För spärrar betaltes 30 öre, för bjelkar 40 à 60 öre 
pr kub.fot för varan fri ombord. Ingen särdeles stor efterfrågan 
förefanns å dessa artiklar, ehuru en stor qvantitet, synnerligast kon-
signerad vara, införts, hvaraf ännu temligen betydliga partier ligga 
osålda. Bräder från Norrbotten såldes till 9 £ 5 s. samt från 
Norrland till 10 £ 10 s. pr standard, fritt om bord. Norska hyf-
lade bräder tillvinna sig alltmera uppmärksamhet och äro särdeles 
begärliga. 
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4. Utdrag af Consulsrapport. 

Lübeck. 

Af plankor och bräder infördes år 1876 från Sverige till Lii
beck 270,000 tolfter eller en större qvantitet än under något före
gående år, och af bjelkar och spärrar infördes 128,000 stycken 
eller 30,000 mera än under föregående året, men något mindre än 
under åren 1873 och 1874. Frakterne för så betydliga sänd
ningar tillföllo icke ensamt svenska fartyg utan delades med främ
mande och mest Finska, i det att icke mindre än 49,000 tolfter 
bräder och öfver 100,000 stycken spärrar och bjelkar fördes i 
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främmande fartyg, hufvudsakligen från de Norrländska hamnarne. 
Prisen utgjorde i medeltal för bräder från Hernösands distrikt 9 
£ och från Söderhamn 10 £ pr standard samt, såsom vanligt 1 
x. mindre för sämre och 1 SL mera för bättre qvalitet. För val-
bräder från södra Sverige betaltes högre pris än under föregående 
året, nemligen: 

för 14 fots l^X 7 à 8 tums riksmark 11 pr tolft. 
» » » » X 9 à 10 » » 17 » » 
» » » » X11 à 12 » » 21 » » 
» » » » X13 à 14 » » 25 » » 
» » » » X15 à 16 » » 29 » » 

allt för varan fritt levererad i Liibeck. Priset för kanthuggna 
spärrar från Skellefteå och andra nordliga hamnar af \ à j tum 
varierade mellan 28 och 35 öre pr kubikfot. 

Af 1875 års lager af jern i Liibeck återstod vid årets slut 
13,000 centner. Under loppet af år 1876 infördes från Sverige, 
till största delen i Svenska fartyg, 7,500 centner tackjern, 49,500 
centner stångjern och af andra slag omkring 900 centner, eller 
omkring 11,000 centner mera än under föregående året. Vinter
förrådet i Liibeck realiserades redan innan sjöfarten började till 
17 à 17^ mark, men i Maj, omedelbarligen efter de första sänd
ningarnes ankomst, föll priset till 16 och 15 mark samt nedgick 
sedan ända till 12^ mark; men icke ens till detta pris funnos kö
pare, ett missförhållande, som förut aldrig lärer hafva förekommit 
i Liibeck. Den 31 December voro 12,500 centner osålda. West
faliskt stångjem säljes i Liibeck till 8 j mark. 

Trävarufrakterna under året utgjorde, från Norrköping, Mem 
och Calmar 4^ à 5 kronor & 5 % kaplake pr 3l£ kubikfot; från 
Waldemarsviks och Westerviks distrikt 2 mark & 5 % pr tolft om 
7 alnars längd, l j tums tjocklek och 7 à 8 tums bredd, från 
Gefle 5 i och från Hernösand 6 | à 7 kronor samt från Skellefteå, 
Piteå och Luleå för spärrar och bjelkar 6 | à 7J kronor, och 5 % 
allt pr 31^ kubikfot. 
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4. Utdrag af Consulsrapport. 

Hamburg. 

Prisen å Svenska och Norska trävaror voro år 1876 ungefär 
desamma som under år 1875 med någon nedgående tendens, så 
att de kunna på det hela antagas hafva varit 5 % lägre än under 

sistnämnda är. Äfven prisen å Svenskt stångjern visade sig sjun
kande. Sålunda noterades år 1875 sådant jern af ordinära dimen
sioner omkring 18 mark à 18^ mark pr 100 skålpund, och i början 
af 1876 höll sig priset ännu vid 17 mark 20 pfennige, men i 
slutet af sistnämnda år föll det under 12 mark. Under en längre 
tid fordrades för Svenskt jern högre pris än man här var villig 
betala, och endast efterhand sänktes noteringen sedan prisen gått 
långt i denna riktning i Tyskland och England. I denna omstän
dighet är ock sannolikt att söka anledningen dertill att förbruk
ningen visade sig temligen inskränkt. Införseln till Hamburg af 
Svenskt och Norskt jern direkte och öfver Liibeck skall år 1876 
hafva utgjort 94,364 stänger samt 20,868 bundtar och kollis. 
Af denna import utgjorde Norskt jern endast en mindre del. 
Deremot var importen af Norskt stål samma år, likasom under år 
1875, jemförelsevis icke obetydlig. 
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4. Utdrag af Consulsrapport. 

Amsterdam. 

Sveriges sjöfart på Holland, hvilken under år 1875 var något 
mindre än under föregående år, hade deremot under 1876 en större 
omfattning än någonsin förut; i synnerhet tilltog fraktfarten med 
ångfartyg, och sådana Svenska, välbygda, tidsenligt konstruerade 
fartyg finna lätt sysselsättning. Frakterne från Holland äfvensom 
från de Ost-Indiska kolonierne voro låga, och då England genom 
sin förändrade sockertull tillegnat sig en stor del af Javas socker
produktion, hafva sockerfrakterue från Java kommit i Engelska be
traktares händer. 

Sveriges handel på Holland var år 1876 något större än under 
är 1875, och trälast-prisen voro något bättre än sistnämnda år 
samt skulle snart stiga, om icke Finland och Byssland gjorde billi
gare anbud. 

Af jern, tjära och beck var tillförseln obetydlig. Billigare 
men sämre sorter af dessa artiklar köpas från England, Belgien 
och Eyssland. 

I det hela taget var handeln 1876 föga liflig, och året ut
märkte sig, likasom det föregående, för tillbakadragenhet och för-
sigtighet hos handelsståndet. Oaktadt den öfverfylda. penning
marknaden och låga räntan kom sällan någon större affär till stånd, 
utan inskränkte man sig till köp för dagens bohof och väntade 
alltjemt att prisen skulle blifva ännu lägre. 
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4. Utdrag af Consulsrapport. 

Antwerpen. 

Införseln af trävaror år 1876 var större än föregående år och 
afsättningen temligen regelbunden, ehuru, såsom vanligt, vid årets 
slut någon behållning förefanns. 

Åtskilliga tillkännagifvanden hafva antydt en allvarlig sträf-
van att i Antwerpen åstadkomma en större dépôt af stenkol, 
som, med hänsyn till qvalitet och pris samt beqväma hamn-anstal
ter för lastningsoperationerne, skulle uppfylla de vilkor, som er
fordras för att icke allenast fartygen må förses med deras behof 
af denna vara, utan ock de nu ofta i barlast afgående fartygen 
må erhålla tillfälle till frakter, som eljest måste sökas på Engelska 
kolplatser. Likväl har saken ännu icke blifvit ordnad, och ovisst 
är när företaget kommer till stånd. 
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4. Utdrag af Consulsrapport. 

London. 

De utmärkande dragen af årets affärsförbindelser mellan Sverige 
och Stor-Britannien hafva varit en betydligt ökad skeppsfart oeh 
en ansenligt stegrad tillförsel af Sveriges förnämsta produkter, isyn
nerhet trävaror och hafre, i föreniDg med låga frakter och nedsatta 
pris. Eesultatet af årets verksamhet har derföre efter all anledning 
varit mindre gynsamt för skeppsredare och exportörer. Den enda 
affärsgren, i hvilken någon liflighet försports, har varit trävaru
importen, grundad på den rådande verksamheten i byggnadsindu
strien, men det är fara värdt att äfven denna kommer att förlamas 
af den rådande stagnationen i affärslifvet, och redan mot årets 
slut visade sig tecken till en reaktion i berörda industri uti provinserna. 

Jemlikt de af »Board of Trade» utgifna månadstabeller inför
des till Stor-Britannien under de sistförflutna trenne åren följande 
qvantiteter trävaror, nemligen: 

och har värdet af dessa varuqvantiteter blifvit beräknadt till: 

Sammanlagda importen af trävaror, som under år 1875 ned
gick med 1,266,872 loads eller omkring 20 procent, hemtade sig 
fullkomligt äter under 1876 och öfversteg äfven med några tusen 
loads den betydliga tillförseln år 1874. Betraktar man åter det 
uppskattade värdet af denna tillförsel, befinnes detta med 2,542,666 
£ understiga det för 1874 beräknade värdet. Såsom förut blifvit 
antydt hafva de hitförda trävarorna derföre betingat mycket lägre pris 
än under 1874, och uti den minskade tillförseln 1875 samt de lägre 
prisen å produktionsorterna, hvilka lockat köplusten, få väl sökas 
anledningarne till den betydliga import, som egt rum under 1876. 
Anmärkningsvärdt är ock att, medan en stor stillhet rådt i alla af
färsgrenar inom Stor-Britannien under året 1876, byggnadsindustrien 
varit mycket liflig. Icke desto mindre hafva hushyrorna varit i 
stigande, ett förhållande som blott kan förklaras deraf att penninge
räntan varit så låg och svårigheten att placera kapital fördelaktigt 
så stor, att allmänheten mer än förr lagt ned sina besparingar i in
köpandet af boningshus. 

Året 1876 kan på det hela taget anses hafva varit gynsamt 
för trävaruhandeln. Lagren voro vid årets början måttliga och för
brukningen öfver hela landet så stor, att, i trots af den betydliga 
importen, prisen gradvis gingo högre. Farhåga för att oroligheterna 
i Orienten skulle kunna leda till andra politiska förvecklingar in
verkade ock på trämarknaden och föranledde på hösten höjda an
språk för leverans år 1877. 

Hvad tillförseln af trävaror från Sverige och Norge angår, 
företer den ett något mera gynsamt förhållande än importen i sin 
helhet, nemligen en tillökning af 569,790 loads 1876, mot en 
minskning af 441,254 loads 1875 (deraf 268,483 loads komma 
på Sveriges andel) och en tillökning i värdet 1876 af 1,466,218 
£L, mot en minskning af 2,212,221 £ år 1875. Medelvärdet på 
load af importen från Sverige och Norge befinnes hafva varit 59 s. 
1 d. år 1874, 48 e. 5 d. år 1875 och 49 s. 2 d. år 1876. 

- Förbrukningen af trävaror i London var under 1876 större än 
någonsin tillförene. Således ses af uppgifterna från dockorna att 
under nämnda år utlevererades af: 
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1876. 1875. 1874. 
Sàgadt virke 187,600 standard. 167,200 standard. 151,400 standard. 
Hugget virke 104,400 loads. 102,300 loads. 101,500 loads. 

De lager af utländska plankor, hvilka funnos i dockorna vid 
årets början, voro i det närmaste utrymda vid den tid då den nya 
importen inträffade, och, oaktadt den ansenliga tillförseln, var lagret 
af plankor i London förminskadt vid slutet af året. Svenska plan
kor af god qvalitet rönte, som vanligt, liflig efterfrågan under hela 
året. Deremot måste för plankor af sämre qvalitet större rabatt än 
vanligt medgifvas, uppgående till 2 à 3 £ pr standard. Enahanda 
var förhållandet med plankor och battens af gran. Importen af 
hattens, både af furu och gran, var större än vanligt och lär ej 
hafva varit särdeles lönande. Prisen i London å Svenska plankor 
noterades för »mixed» qvalitet till 12 à 16 £ under förra hälften 
af året och till 12 £ 10 B. à 16 £ 10 S. under senare hälften; 
för »tertia» likaledes 10 £ 10 s. à 12 £ 10 s. och 12 à 13 £ 10 s.; 
för »inferior» och »quarta» 7 £ 10 s. à 10 £ och 9 à 11 £ , allt 
pr Petersb. standard; för battens 30 s. mindre än för plankor, efter 
qvalitet. För bjelkar betaltes 50 à 55 s. pr load af gröfre' dimen
sioner och 45 à 55 s. för mindre. Spärrar noterades till 40 à 55 
s. under förra hälften af året och 35 à 45 s. under senare half
året. För »firewood» af plankändar betaltes 5 £ à 5 £ 10 s. pr 
kubikfamn till November, då priset, till följd af riklig tillförsel, sjönk 
till 4 £ 10 s. à 5 £ 5 s. 

Prisen för leverans eller fritt ombord voro 

För plankor. Mixed. Tertia. Quarta. Quinta. 
Från Göteborg 11 £ 9 £ 10 s. 8 £ 10 s. 

» Gefle 11 £ 5 s. 9 £ 7 £ 15 s. 6 £ . 
» Söderhamn 11 £ 8 £ 10 s. 7 £ 10 s. 6 £ . 
» Sundsvall 9 £ 8 £ 7 £ 

För battens. 
Från Göteborg 9 £ 10 s. 8 £ 10 s. 7 £ 15 s. 

s Gefle 8 £ 
» Söderhamn 7 £ 10 s. 
» Sundsvall 7 £ 5 s. 

allt pr Petersb. standard. 
Vice Consuln i Newcastle förmäler i afseende å trävarumark

naden derstädes, att året utmärkt sig genom en ovanlig stillhet i 
denna affärsgren, beroende på stagnation i grufdriften samt i jern-
och alkali-tillverkningarne. Äfven byggnadsföretag hade varit tem-
ligen inskränkta, i följd af långvariga arbetsinställningar. Införseln 
af Svenskt timmer har på de senare åren betydligt aftagit, hvar-
till orsaken utan tvifvel är att söka uti den ökade tillförseln af det 
jemförelsevis billigare träslaget »pitch pine» från Amerika. Bottniska 
furuplankor »mixed» såldes till 9 à 10 £ , battens och bräder till 
8 à 9 £ , fritt ombord. Priset å Göteborgs-plankor »mixed» ut
gjorde 10 £ 10 s., å »tertia» 9 £ och å »quarta» 8 £ , allt för 
varan fri ombord. Staf, ^ tums, såldes till 35 s., och f tums till 
45 s. pr 1000 ytfot, assurans och frakt inbegripna. Grufstolpar 
hade jemn afsättning till temligen fasta pris. Vid skeppningstidens 
slut och under vintermånaderna visade sig god efterfrågan för 
smäckrare dimensioner; och 3 tums props uppnådde 5 £ à 5 £ 
10 s. och i några enstaka fall 6 £ pr standard, assurans och frakt 
inbegripna. För de gröfre dimensionerne var marknaden långt 
mindre fördelaktig, och 4 à 7 tums såldes till 3 £ 10 s. à 3 £ 
15 s. på samma vilkor. 

Vice Consuln i Hull meddelar, att importen af trävaror till 
nämnde stad år 1876 visar en betydlig tillökning mot föregående 
årets införsel, såväl af sågadt som hugget virke. Hvad det förra 
slaget angår, berodde detta på den verksamhet, som rådde i byggan
det af nya bostäder, och, beträffande rundt eller hugget virke, uti 
det tilltagande behofvet af gruftimmer och stöttor. Förr fyldes 

grufvornas behof af dylikt timmer till en stor del från Skotland, 
men sedan tillförseln derifrån upphört, är man nu nästan uteslu
tande hänvisad till Sverige och Norge för anskaffandet af denna 
artikel. 

Vice Consuln i Leith förmäler, att prisen å trävaror derstädes 
nedtryckts af en öfverdrifven stor import och att stora lager sam
lats. Grufstöttor hade god efterfrågan och stego i pris 10 à 15 
procent. Qvaliteten lär jemväl varit bättre än året förut. 

Importen af stångjern till Stor-Britannien år 1876 uppgick till 
85,197 tons och var derföre något lägre än under 1875, då den 
utgjorde 91,515 tons. Huru stor del af den år 1876 införda qvan-
titeten kom från Sverige likasom hvilken andel deraf, som förbru
kades inom Stor-Britannien, kan icke inhemtas af de hittills offent
liggjorda statistiska uppgifter. Af de år 1875 införda 91,515 tons 
ankommo 81,278 tons från Sverige, och af förstnämnda varumängd 
utskeppades åter 34,330 tons förnämligast till Ost-Indien och Förenta 
Staterna Efter all anledning hafva förhållandena varit liknande 
år 1876. 

Importen till Hull, som är hufvudmarknaden för Svenskt jern 
inom EDgland, uppgick till: 

Af dessa siffror framgår, att tillförseln af tackjern och stål 
äfvenledes betydligt aftagit. Jernindustrien inom .' r-Britannien 
befann sig fortfarande i en mycket tryckt ställning r.;:.ler år 1876, 
och denna omständighet, i förening med den allmänna stockningen 
i rörelsen, hade ett menligt inflytande på afsättningen af jern och 
stål från Sverige. För stångjern för export voro prisen i ständigt 
fallande. De noterades i London sålunda: 

med fortfarande nedgående tendens. 

Angående jemindustrien inom norra England förmäler Vice 
Consuln i Newcastle, att denna industri under 1876 led af ett svå
rare och mera allmänt betryck än under de föregående åren. De 
rådande låga prisen voro icke i stånd att öka efterfrågan, utan aftog 
denna alltjemt. Tackjern N:o 3 noterades till 60 och ända till 44 
s., hvilket pris säkerligen understiger tillverkningskostnaderna vid 
flertalet masugnar. För tio år sedan uppgingo kostnaderna för till
verkningen af en ton tackjern till 2 £ 9 s. 5J d., då priset å malm 
var 4 s. och å cokes 14 s. 8£ d. pr ton, och det är icke antagligt 
att nuvarande kostnaderna skulle vara mindre. Tillverkningen fort
gick emellertid oafbrutet i förväntan på fastare marknader, men har 
slutligen måst inskränkas då någon ändring till det bättre icke kun
nat skönjas. I jernrnanufakturen rådde nästan fullkomlig stagnation. 
Tillverkningen af jernskenor i norra England, hvilken under de 
senare åren i medeltal utgjort 350,000 tons, uppgick till föga mer 
än 100,000 tons. Prisen voro i oupphörligt fallande, och det är 
högeligen att befara, det utsigterna för denna industrigren icke skola 
förbättras så länge prisen å jern- och stålskenor komma så nära 
hvarandra. Under flera månader lär skilnaden i pris à Bessemers 
stålskenor och Clevelands jernskenor icke hafva belupit sig till mer 
än 15 s. pr ton. För jernartiklar till skeppsbyggeri stälde sig kon
junkturerna gynsammare, dock hade prisen äfven i denna gren en 
fallande tendens. 
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Importen af spanmål till Stor-Britannion och Irland år 1876 
hade, enligt Board of Trade's tabeller, följande omfattning: 

hvilken import i värde uppskattats till: 

Det mest i ögonen fjällande i denna tabell är den ofantliga 
tillökningen i tillförseln af mais under år 1876. Af detta sädes
slag infördes, nästan uteslutande från Förenta Staterna, icke mindre 
än nära 40 millioner Engelska centner, hvilken qvantitet var nära 
dubbelt så stor som den under nästföregående året införda. Till följd 

af det billiga pris, till hvilket mais kunde erhållas, blef det mer och 
mer i stället för hafre användt till utfodring af kreatur, ett förhållande 
som utöfvade ett känbart tryck på hafremarknaden. Under en stor del 
af året gälde Amerikansk mais 25 till 26 s. pr quarter af 480 En
gelska skålpunds vigt, eller mindre än hafre pr quarter af endast 
320 skålpunds vigt. Stora qvantiteter korn till utfodring infördes 
jemväl från Svartahafshamnarne till lägre pris än som begärdes för 
hafie. Importen af hafre aftog också betydligt, men icke desto 
mindre hade vid årets slut lagret i London, som är förnämsta a£-
sättningsorten för denna artikel, ansenligt ökats. Det utgjorde den 
31 December 1876: 352,418 quarters, mot 273,682 quarters samma 
dag år 1875. Tillförseln af hafre från Sverige till London var år 
1876 mycket större än under flera föregående år. Den uppgick till 
816,183 quarters 1876, mot 575,770 quarters 1875 och 723,565 
quarters 1874. Afsättningen var af ofvan antydda orsaker trög un
der hela året, och prisen voro mycket mindre gynsamma än året förut. 
Härtill bidrog äfven det dåliga tillstånd, i hvilket hafre af den nya 
skörden hitkom under höstmånaderna. Mycket deraf måste vid hit-
komsten ritorkas till en kostnad dubbelt högre än hvad den skulle 
uppgått till i Sverige och utan att lemna samma goda resultat. 

Prisen å Svensk hafre af god qvalitet i London noterades på 
nedannämnda sätt: 

Af korn infördes år 1876 till London högst obetydligt från 
Sverige. Prisen å godt Skånskt maltkorn voro från magasin 34 à 
35 s. pr quarter af 432 skålpund. Den nya skörden såldes på 
leverans till 36 à 38 s. pr quarter af 448 skålpund. 

Till Newcastle var tillförseln af Svensk hafre och kora god. 
De bättre qvaliteterna af maltkorn rönte stark efterfrågan. Afven 
hafre såldes lätt, men det anmärktes att den är fortfarande för 
mycket blandad med korn. Tillförseln af Svenskt hvete var mått
lig. Noteringarne voro, å Svenskt hvete i Januari och Februari 
50 B., Mars—Maj 49 s. à 51 8. 6 d., Juni—September 52 s. 6 d. 
à 45 s., i December 51 s. 6 d. ; å korn Januari—Maj 31 s. 6 d., 
Juni—September 34 s. à 35 s. 6 d., i December 32 s. 6 d., å 
riad hafre Januari—April 25 s. 3 d. à 25 s. 9 d., Maj—September 
28 s. 3 d. samt Oktober—December 27 s. 6 d. à 26 s. 6 d. 

Importen af smör till Stor-Britannien tilltog åter betydligt under 
år 1876. Uppgift å de länder, från bvilka importen egde rum, 
saknas ännu, men sannolikt ökades tillförseln äfven från Sverige. 
Svenskt smör blifver alltmera eftersökt i London, ooh Vice-Consu-
lerne i Hull, Leith och Newcastle förmäla att detsamma är för-

hållandet på deras orter. Till Hull infördes från Sverige 10,445 
Engelska centner • år 1876, mot 6,865 centner år 1875, och till 
Granton 7,672 £at, mot 6,458 fat det föregående året, I Lon
don betaltes för bästa s. k. herrgårdssmör under vintermånaderna 
150 à 170 s. pr Engelsk centner och under sommarmånaderna 120 
à 150 s. Mindre god qvalitet gälde samtidigt 130 à 140 s. och 
110 à 130 s. I Newcastle betingade herTgårdssmör följande pris, 
Januari—April 132 à 160 s., Maj—Augusti 144 à 125 s., Sep
tember—December 148 à 162 s. S. k. mejerismör betaltes med 4 
à 6 s. mindre pris. 

Tillförseln af slagtkreatur från Sverige eteg något under 1876, 
i jemförelse med förhållandet under det nästföregående året, men 
var dock mycket mindre än under åren 1874 och 1873. Sålunda 
infördes af: 



1876. 85 

N:o 6. Sammanställning af införsel och utförsel för hvarje särskildt land år 1876. 

Importen egde rum under 1876 i följande hamnar: 

Af dessa kreatur befunnos 17 vid framkomsten i ett så ut-
mattadt tillstånd, att de måste nedslagtas vid landningsplatsen. Alla 
de öfriga voro friska. 

Torgprisen å kött i London voro för bästa oxkött (Prime Large) 
pr stone af 8 skålpund 

Importen af papper från Sverige, som under de närmast före
gående tvenne åren hållit sig stationär, ökades betydligt under år 
1876 eller till 67,180 Engelska centner, uppskattade i värde till 
103,304 £ , mot 43,918 centner, värderade till 66,557 £ år 1875 
och 43,949 centner, värderade till 71,025 £ , är 1874. 

Frakterna höllo sig låga under hela året. För plankor till 
London betaltes pr Petersb. standard, från Gefle och de nedre Norr
ländska hamnarne 42 s. 6 d., 43 s., 45 B., 46 s. 6 d., 47 s. 6 d. 
och på hösten i några fall 50 s., från de öfre hamnarne 5 s. mera, 
från Göteborg 28 s., 30 à 35 s., från Norrköping 38 s., 40 s., 43 
s. 6 d. ; för plankändar pr kubikfamn, från Norrländska hamnarne 
57 s., 58 s., 60 s. och på hösten 67 s. 6 d.; för hafre pr quarter, 
från Göteborg och vestra kusten 1 s. 3 d., 1 s. 4 d., 1 s. 6 d., 
1 s. 9 d, 2 s. à 2 s. 3 d., från Skåne 1 s. 6 d., 1 s. 9 d. à 2 s., 
från Östersjöhamnarne 2 s. 6 d., 2 s. 9 d. à 3 s.; för jern pr ton 
10 s., 12 s. à 15 s. från Stockholm, från Göteborg 7 B., 8 s., 9 s. à 
10 s. och såsom bottenlast 2 s., 4 s., 5 s., 6 s. à 8 s. ; från Québec 
77 s. 6 d. à 80 s. pr standard plankor, från Archangel 70 s. samt 
från Cronstadt 42 à 45 s. 

Angående fraktfarten på Newcastle meddelar dervarande Vice 
Consul, att den under år 1876 var allt annat än tillfredsställande 
i ty att frakterna höllo sig lägre än de på länge varit. Kol
frakterna föllo alltjemt. Trälastfrakterna gingo, som vanligt, något 
upp mot skeppningstidens slut, men vinterfrakterna lära dock i flera 
fall icke hafva öfverstigit vanliga sommarfrakter. Då importen af 
trälast var större an det föregående årets, måste orsaken till de 
ofördelaktiga fraktkonjunkturerna sökas uti de låga prisen å raran. 
Det stora antalet ångbåtar, som numera göra reguliera turer på 
Tyne, hafva också i icke ringa mån bidragit till att nedtrycka frak
terna. Från Göteborg betaltes i frakt för props 17 s. pr standard, 
från Sundsvall och Hernösand betaltes 40 s., på hösten 10 s. mera; 
från Oskarshamn 37 s. 6 d. à 42 B. 6 d. 

Kolfrakterna voro : 
Våren. Sommaren. Hösten, 

ill Göteborg pr keel 7 £ 10 s., 6 £ 10 s. 8£ 10 s., 8 £ 15 s. 8 £ 10S. ,6£10S. ,5£15B. 
»Malmö » 8£10s . ,7£10s .7£10s . ,8£ 8£ 
»Stockholm » 8£10s . ,8£ 8£10s. ,9£ 9f, 9£10s. 
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4. Utdrag af Consulsrapporter. 

Hâvre. 

Trävaruiniporten till distriktet var år 1876 betydligt större 
än under föregående året. Endast öfver införseln till Havre och 
Honfleur äro dock ännu fullständiga uppgifter att tillgå, och enligt 
dem infördes år 1876 till Havre 34,197 Petersb. standard, deraf 
14,045 från Sverige, samt till Honfleur 25,059 standard och 6,492 
stères ved, af hvilken senare import 14,162 standard kbmmo från 
Sverige. Beräknad efter drägtigheten af de med trävaruladdningar 
till samtliga hamnar i consulsdistriktet ankomna Svenska och Norska 
fartyg kan införseln af trävaror under de Förenade Rikenas flaggor 
år 1876 uppskattas till omkring 100,000 Petersb. standard, hvaraf 
omkring $ införts från Sverige och Norge samt det öfriga från 
Ryssland och Amerika. Importen från de Ryska hamnarne har 
under 1876 varit större än vanligt. Då prisen sistnämnda år voro 
låga, var afsättningen i Franska hamnarne ganska lätt, och î  de 
flesta var behållningen mycket mindre än under motsvarande tid före
gående året. Vice Consuln i Calais har fäst uppmärksamhet på 
den under senare tid förekommande införsel från Amerika af 
»pitch pine». Under år 1876 ankommo till Calais tre laddningar, 
och till Dunkerque förväntas åtta större fartyg på 160 à 180 
standard. Detta virke är af god qvalitet och mindre dyrt an det 
Svenska och Norska, men det antages icke egna sig till en så 
vidsträckt användning som det senare. Införseln af Svenskt jern 

är alltjemt i stigande, och efter de år 1876 gjorda prisnedsättningar 
anses det blifva svårt för det Franska jernet att med det förra 
uthålla täflan. Med Svenska, och Norska fartyg infördes under 
året till distriktet 8,524 tons eller 202,576 Svenska centner. Under 
ifrågavarande år infördes ock från Sverige betydliga qvantiteter 
hafre. Införseln till distriktet under Svensk flagga utgjorde om
kring 25 millioner kilogr. eller omkring dubbelt så stor qvantitet, 
som den under år 1875 införda. Under Norsk flagga infördes från 
Sverige två laddningar å £ million kilogr., hvarjemte stora qvantiteter 
infördes under främmande flagga. 

Nantes. 

Till distriktet infördes år 1876 från Sverige, under de För
enade Rikenas flagga, 

omkring 1,420 Petersb. stånd, trälast med Svenska fartyg. 
» 7,478 » » » » Norska » 

8,898 Petersb. stånd., samt omkring 2,000 Petersb. 
stånd, med utländska fartyg. 

Trävaruprisen skilde sig föga från det föregående årets och 
utgjorde omkring 1 franc à 1 franc 10 centimes pr löpande meter 
för 3 x 9 tums furuplankor af 3:a qualité, eller den mest efter
sökta, samt för andra dimensioner i förhållande derefter. Bjelkar af 9 
tum i fyrkant och deröfver betaltes med omkring 55 francs pr 
stère, allt furu. Af Svenskt jern infördes till Loire-floden omkring 
2,400,000 kilogr., mot 3,500,000 kilogr. föregående året. Prisen i 
Nantes äro, tull oberäknad, 37 francs pr 100 kilogr. för hamradt, 
och 35 francs för valsadt jern. 

Frakterna i Nantes voro hela året tryckta till följd af alltför 
riklig tillgång på skeppsrum. 

Bordeaux. 

Trävaruimporten från Sverige år 1876 var större än under det 
föregående året, och användes till denna import ett ovanligt stort 
antal Tyska fartyg, hvilka städse antogo billigare frakter än Svenska 
och Norska. Frakterna från Sundsvall utgjorde 72 francs pr Pe-
tersb. standard under nästan hela året, och frakterna från andra 
Svenska Östersjöharnnar uppgingo i förhållande derefter. 

Prisen å trävaror voro 28 à 30 centimes för 3 x 9 tums 
furuplankor af 3:a och 4:a; 21 à-22 centimes för 3 x 7 tums af 
3:a och 4:a samt 23 centimes för 1^x9 tums af l:ma qualitet, 
allt pr fot för varan ombord i Bordeaux. 

Med 7 Svenska och 2 Norska fartyg importerades från Sverige 
26,072 centner jern, men någon hafre infördes icke derifrån. 

Af trämassa infördes från Sverige 688,970 kilogram, af hvil-
ken artikel förut endast smärre partier derifrån importerats. 

Exporten till Sverige isynnerhet af bränvin ökades under året 
betydligt, så att de Svenska ångfartyg, som uteslutande uppehålla 
trafiken, finna god fraktförtjenst. 

Vinskörden var högst obetydlig och uppskattas till endast en 
tredjedel af 1875 års skörd, och qvaliteten anses medelmåttig. 
Vinstockssjukan (Phylloxéra) tilltager och sprider sig på ett högst 
betänkligt sätt samt inger stora farhågor för den närmaste fram
tiden, då intet medel ännu funnits att motarbeta den, såsom fallet 
år med Oidium. 
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Marseille. 

Importen till Marseille af trävaror 1876 utgjorde omkring 
6,920 Petersb. stånd., hvaraf 2,712 stånd, från Sverige, 

1,188 B » Hvita hafvet och 
3,020 » » Finland. 

Marseilles' trävarumarknad har i allmänhet under hela året 
varit särdeles förmånlig, och ankommande, på förhand ej försålda, 
laddningar hafva betingat goda pris. Vid årets början var behåll
ningen temligen stor, men då den första laddningen ej ankom förr 
än under Augusti månad, hade behållningen hunnit betydligt för
minskas, hvarigenom efterfrågan blef liflig och afsättningen till
fredsställande. 

Jemte en last stångjern, med Svenskt fartyg, ankommo några 
hundra tons stångjern och smältstycken med utländska fartyg. 

Fraktmarknaden har i allmänhet under 1876 icke varit särdeles 
liflig och, ehuru spanmålsimporten varit större än under föregående 
året, hafva Svenska och Norska fartyg deraf ej begagnat sig. Så
lunda har icke något enda Svenskt fartyg ankommit till Marseille 
med spanmålslast eller afgått till Svarta hafvet för att derstädes 
taga frakt. De Förenade Rikenas fartyg kunna dock lätt finna för
delaktiga frakter för skeppning vare sig af oljefrön från vestra 
kusten af Afrika eller trävaror från Archangel och Finland. Tyska 
fartyg undantränga alltmera de Svenska och Norska i sådana trä-
varufrakter, hvartill anledningen uppgifves vara att de Tyska rede
rierna nöja sig med lägre frakter. Marseille är fortfarande mera 
en import- än en exporthamn, hvarföre ock 50 à 60 % af dit an
komna Svenska och Norska fartyg afgått i barlast dels till salt
platserna och dels till Cette. Små fartyg finna dock lätt oljekaks-
laster till England och styckegodsladdningar till West-Indien. Större 
fartyg erhålla deremot svårligen andra frakter än tegellaster till 
La Plataländerna. 4. Utdrag af Consulsrapporter. 

Lissabon. 

Importen till distriktet af Svenska produkter har år 1876 varit 
liflig och bestått hufvudsakligen, i runda tal, af 90,000 centner di
verse jern, 19,000 tolfter 3 x 9 tums 14 fots plankor, 3,000 st. 
bjelkar, 5,500 centner stål och 800 tunnor tjära. Prisen å nämnda 
slags plankor hafva under året varierat mellan 10,000 och 12,500 
reis pr tolft förtullad vara. Tolf tums Svenska bjelkar hafva be
talts med 300 à 340 reis pr kubikfot för varan från bord. Den 
under senare år började införseln af trävaror från Pensacola samt 
åtskilliga förändrade handelsförhållanden hafva ledt derhän, att Por
tugal alltmera direkte eller öfver London, Paris och Hamburg in-
förskrifver de Svenska produkter, hvaraf landet är i behof; hvadan 
i Sverige en viss försigtighet bör iakttagas i fråga om konsigna-
tioner till Lissabon och Oporto. Svenska exportörer böra till den 
Portugisiska marknaden sända goda varor för att skörda motsva
rande god förtjenst. Åtskilliga af de år 1876 på hösten från Norr
land ankomna partier plankor hade synbarligen afskeppats sura och 
lemnade vid lossningen mycket öfrigt att önska. Under Svensk 
flagga infördes till Lissabon från Engelska hamnar 7,650 tons stenkol. 

S:t Ybes. 

Saltskörden var år 1876, ehuru mindre än år 1875, likväl 
ganska tillfredsställande och uppskattas till omkring 150,000 moj, 
som, med tillägg af den till omkring 90,000 moj uppgående be
hållningen utaf 1875 års skörd, skulle fullkomligt hafva motsvarat 
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platsens årsbehof ; men en förändring i denna beräkning förorsaka
des af förnyade öfversvämningar, som bortförde en stor qvantitet 
salt och förstörde pannorna, så att många af dem ej torde kunna 
gif va någon afkastning under de första två åren. Priset å varan är 
emellertid fortfarande icke högre än 1,400 reis pr moj längs far
tyget. Frakterna å salt voro under året i allmänhet låga och dess
utom mycket begränsade. Till Trondhjem befraktades fartyg i bör
jan af året till 45 sk., under det att till Bergen ej erhölls mera 
än 36 à 37 sk., till södra Sverige 1 krona 25 öre pr 6 kubikfot. 
Under senare delen af året stego dock frakterna så, att då betaltes 
till Bergen 45 sk. och till Sverige 1 krona 75 öre. Kolfrakterna 
till S:t Ybes från Newcastle utgjorde 9 sh. 8 d. sterl. pr ton. 

4. Utdrag af Consulsrapporter. 

Bilbao. 

Från Sverige infördes år 1876 till Bilbao trävaror för ett 
värde af 793,360 kronor, under det att värdet af de från samma 
land till platsen år 1875 införda dylika varor beräknats till 676,764 
kronor. Medelpriset kan anses hafva varit l£ real de vellou pr lö
pande fot 3 x 9 tums furuplankor. 

Trävarufrakterna från Bottniska viken på norra Spaniens ham
nar varierade mellan 85 och 95 francs pr Petersb. standard och 5 
procents kaplake. Utfrakterne med jernmalm höllo sig vid 10 till 
11^ sh. sterl. pr ton till Bristolkanalen och hamn på östra kusten 
af England. 

Cadiz. 

Till följd deraf att behållningen af trävaror från föregående 
år var ringa ökades införseln af sådana varor år 1876 högst be
tydligt, och större delen af dem öfvergick i annan hand, med un
dantag af de sist ankomna laddningarna, som, af brist på köpare, 
måste uppläggas för egarens räkning. Priset å goda furuplankor, 
som i början utgjorde 14 $ pr tolft, nedgick småningom till 12} 
$, och försäljning till sistnämnda pris var till och med omöjlig. 

Fraktmarknaden har under 1876 varit ogynsam. Flera fartyg 
hafva af brist på lönande sysselsättning afgått i barlast eller tagit 
last af salt för egen räkning. 

Malaga. 

Införseln af plankor var år 1876 betydligare än under före
gående året, emedan de äldre förråden nästan helt och hållet ut
tömts. Priset å ordinära plankor var utan förändring 13 $ pr tolft 
för varan om bord. 
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Alicante. 

Importen från Sverige till distriktet 1876 bestod endast af 
plankor, deraf infördes 

1,320 Petersb. standard med Svenska fartyg 
1,360 » » » Norska » 

150 » » » främmande» 
tillsammans 2,830 Petersb. standard, 
mot 1,690 år 1875, 5,700 år 1874 och 3,670 år 1873. Från 
Finland infördes 2,050 standard år 1876, mot 1,370 år 1875, 
2,380 år 1874 och 1,240 år 1873. Från Christiansand i Norge 
ankommo 390 standard år 1876, mot 550 år 1875. Af »piteh 
pine» från Georgien importerades 1,990 standard år 1876, mot 3,100 
under det föregående. Sedan detta virke numera sågas till plankor 
af här eftersökta dimensioner uttränga dessa plankor äfvensom plan
kor af »spruce» från New-Brunswick de Svenska, i följd af -det ska
dade tillstånd, hvari dessa senare, inlastade nysågade och fuktiga, 
i allmänhet ankomma. Exporten af salt från Torrevieja till Sve
rige uppgick år 1876 till 9,600 metriska tons (à 1,000 kilogr.), 
mot 12,800 tons under föregående året. I brist på passande frakt
sysselsättning, inköpte de Svenske skepparne för rederienias räkning 
större delen af de till hemorten destinerade laster. 

Ehuru den utländska sjöfarten på Spanska hamnarne under de 
senare åren betydligt tilltagit, har den dock, hvad Svenska och 
Norska fartyg beträffar, förblifvit nära nog stationär sedan numera 
ångfartygen i fraktfarten helt och hållet uttränga segelfartygen. 
Äfven stenkol transporteras nu nästan uteslutande med ångfartyg 
och de Förenade Eikenas ångbåtsflottor äro ännu för obetydliga för 
att kunna konkurrera i denna fraktfart. Svenska ångfartyg hafva 
under de senaste åren blifvit befraktade för skeppning från Norge 
af klippfisk till Spanien, och frakterna hafva i allmänhet utgjort 
Pesetas 2: 50 å 3 pr quintal om 3 voger till hamnarne vid Me-
delhafvet och 2 Pesetas för hamnar å norra Spanien. 

Frakterna för trälaster från Bottniska viken höllo sig år 1876 
något lägre än under föregående året, nemligen mellan 100 och 
95 francs pr Petersb. standard och 5 procent kaplake. Från Göte
borg till hamnarne i distriktet betaltes 75 francs och 5 procent. 
Till Barcelona betalas 5 francs mera i frakt i anseende till de der 
gällande drygare hamnafgifter. Deremot betalas till hamnar i norra 
Spanien 10 francs mindre. Stenkol från CardifE och Newcastle 
hafva till den låga frakten af 11 sh. 6 d. à 12 sh. sterl. pr ton 
till Alicante skeppats med stora ångare, som vid sidan af kajen 
kunDa med lätthet dagligen lossa 300 tons. För salt frän Torre
vieja betaltes i frakt till Svenska hamnar vid årets början 2 kronor 
pr 6 kubikfot men på hösten endast 1 krona 50 öre. 

Barcelona. 

Af trävaror infördes år 1876 till Barcelona från Sverige 4,376, 
från Norge 1,457^ och från Finland 9,295^ Petersb. standard. Till 
Tarragona infördes från de Förenade Rikena 9,055 st. plankor och 
6,082 bjelkar samt från Finland 54,264 plankor, tillsammans mot
svarande ungefär 1,200 Petersb. standard, och till Palamos ankommo 
tre laddningar Svenska och Finska trävaror af 399 standard. 

Under år 1876 afslötos i Barcelona, bland andra, följande'frak
ter, från Barcelona och Tarragona till Buenos Ayres från 24 till 
26 francs samt till Rio de Janeiro från 28 till 32 francs pr pipa; 
från Barcelona till Havana 5J $ pr ton; från Torrevieja till Svensk 
hamn vid Östersjön 2 kronor pr tunna, och till Ryska Östersjö-
hamnar till 16 à 18 rubler pr Riga-last, samt från Torrevieja till 
Göteborg 1 krona 70 öre à 2 kronor pr tunna. 

3. Utdrag af Consulsrapport. 

Gibraltar. 

Under år 1876 ankommo från Svenska hamnar med Svenska 
produkter, bestående af plankor samt ett mindre parti bjelkar och 
spiror, 13 fartyg, nemligen 8 Svenska, 4 Norska och 1 utländskt, 
af hvilka 4 i Gibraltar lossade sina laster och de öfriga afgingo 
till Medelhafvet. Af sistnämnda laddningar afyttrades två, den ena 
från Gefle till 12^ $ och den andra från Wisby till 10^ § pr tolft 
3 tums 14 fots. I smärre partier såldes plankor från 13 till 15 
$ pr tolft. Bjelkarna såldes till 50 cents pr kubikfot. 
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4. Utdrag af Consulsrapporter. 

Cagliari. 

Sardiniens handel med de Förenade Kikena bedrifves uteslu
tande med salt samt mindre partier trävaror, jern och tjära. Salt
skörden var under år 1876 öfver medelmåttan och uppskattas till 

omkring 140,000 tons. Saltutförseln till de Förenade Eikena var 
dock under året föga tillfredsställande. Prisets förhöjning till 12 
lire pr ton af 1,000 kilogr. hade till följd, att många köpmän för-
sågo sig med salt från andra platser. Denna prisstegring må ute
slutande tillskrifvas den stora förbrukningen inom landet samt en 
tilltagande utskeppning till Ost-Indien. Någon direkt införsel från 
de Förenade Eikena till distriktet egde icke rum. Endast mindre 
partier jern och tjära infördes transito från Genua och Marseille. 
Trävaruhandeln med de Förenade Eikena är af ringa betydenhet; 
till hvilket förhållande orsaken är att söka deri, att denna plats 
merendels förser sig med trävaror från Triest och Corsica, som till 
qvalitén äro mycket underlägsna de Svenska och Norska, men, till 
följd af deras låga pris, hafva en stor åtgång. 

Genua. 

Importen till distriktet frän Sverige år 1876 bestod af 5,838 
tolfter plankor, 1,487 stycken spiror, 200 tunnor tjära, 100 tons 
stångjern, 100 tons sömjern och 200 tons smältstycken. Af jernet 
infördes dock en del med ångfartyg öfver Hamburg och England. 
Priset å 3 x 9 tums 14 fots furuplankor varierade mellan 60 à 
65 francs i guld för maskinsågad vara och utgjorde omkring 55 
francs för handsågade plankor. Förbrukningen är emellertid icke af 
någon betydenhet, enär till husbyggnader begagnas billigare trä
sorter, som tillföras dels på jernväg från Tyrolen dels sjöledes från 
hamnar vid Adriatiska hafvet och från Corsica. Tjära betaltes med 
25 à 30 francs i guld pr tunna, och äfven af denna artikel var 
omsättningen obetydlig till följd af den å skeppsvarfven under hela 
året rådande overksamhet.' 

Livorno. 

Införseln från Sverige af plankor utgjorde år 1876 fyra laster, nem-
ligen tre med Svenska och en med ett Norskt fartyg, hvilka laster 
uppgingo till omkring 2,800 tolfter; hvarjemte infördes 505 stycken 
bjelkar. Lagret af plankor vid årets slut kan beräknas till omkring 
6,000 tolfter, och priserna i detaljhandeln hafva allt efter plan
kornas qvalitet varierat mellan 68 lire 70 centesimi och 72 lire 
pr tolft. Priset å bjelkar utgjorde omkring 66 à 68 lire pr kubik
meter, och af sättningen» deraf var ringa. Bjelkar från Triest och 
Corsica finna fortfarande lätt afsättning och äro i stark konkurrens 
med bjelkar från norra Europa. Svenskt beck är här icke eftersökt, 
och införseln af beck sker nästan uteslutande från Archange]. De
taljprisen â beck och Svensk tjära voro under år 1876 följande: 

Beck 34 lire pr 100 kilogr. netto) alla omkostnader 
Tjära 42 » » tunna j ioberäknade. 

Införseln af Svenskt jern har varit särdeles ringa och bestått 
endast af små partier smältstycken. Med något billigare pris skulle 
en lifligare införsel kunna åvägabringas. Frakterne voro under året 
i allmänhet låga. 

Neapel. 

Från Sverige infördes år 1876 endast en laddning plankor, 
och till de Förenade Bikena förekom under året icke någon annan 
export, än några mindre partier Neapolitanska viner. 
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4. Utdrag af Consulsrapport. 

Triest. 

Från Sverige infördes är 1876 till Triest ined 1 Svenskt och 
1 främmande fartyg tvä laddningar tjära om tillsammans 2,200 
tunnor. Denna vara Lar emellertid icke någon lätt afsättning, och 
priset i detaljhandeln utgör 16 à 20 floriner pr tunna. Direkte till 
Sverige egde icke någon export rnm, men öfver Hull utfördes från 
Triest till Stockholm 44,335 och till Göteborg 117,725 kilogram 
frukter, olja, honing, anis, maraschino m. m. I jernprisen inträdde 
år 1876 ett större tillbakagående än förutsedt var, och först under 
de sista månaderna visade sig någon förbättring. Vid årets början 
noterades tackjernsprisen till 55 à 61 floriner pr ton, allt efter qva-
litet, och vid slutet af året till 49 à 56 floriner. I förhållande 
till föregående årets noteringar hade alltså priset under 1876 fallit 
med omkring 12 procent, och sedan 1873 hafva prisen efter band 
nedgått med 52 procent. Priset å bessemerstål utgjorde i början 
af ifrågavarande år 150 floriner pr ton och nedgick under året till 
111 floriner. År 1873 noterades priset till 250 floriner. Frakt
marknaden var för segelfartygen mycket fluktuerande, och betaltes, 

bland annat, för mjöl i tunnor till Brasilien 40 sh. à 57 sh. 6 d. 
pr ton, till New-York 20 sh. och for 100 ekstäf till Engelsk hamn 5 
à 7 sh. samt till Bordeaux, Bochefort eller Nantes 6^ à 8t francs. 

Grekland. 

Utdrag af Consulsrapport. 

Athén. 

Något Svenskt fartyg har icke under år 1876 besökt distrik
tet; hvaremot dit med last ankommo 9 Norska fartyg och af dem 
3 ångfartyg. 

Turkiet. 

Utdrag af Consulsrapporter. 

Constantinopel. 

Det i föregående årsrapporter omförmälda aftagandet i Ryss
lands spanmålsexport fortfar att göra sig gällande. Det har lyckats 
andra konkurrenter, och deribland förnämligast Nord-Amerika, att 
småningom beröfva Kyssland så väl dess monopol å Englands för
seende med spanmål som öfverväldet i verldens spanmålshandel. 
Detta förhållande erkännes numera i Ryssland och har der, i så val 
handels- som landtbrukskretsar, väckt allvarliga betänkligheter. 

Sjöfarten å Svarta hafvet började år 1876 jemförelsevis tidigt, 
enär Odessas hamn bief isfri mot slutet af Februari samt Nicolajeff 
den 13 Mars. "Vid trafikens öppnande stodo frakterna dock något 
lågt eller 30 sh. pr ton talg till England och kontinenten direkt 
samt 20 à 22 sh. till Marseille och Italienska hamnar. Dessa frakt
pris fortforo utan synnerlig vexling till Maj månad, då en någor
lunda större liflighet inträdde i exporthandeln från Ryssland med 
motsvarande förhöjning i fraktprisen uti Constantinopel. Certepartier 
afslutades till 35 à 40 sh. pr ton från Odessa med 2 sh. 6 d. 
högre belopp från Nicolajeff. Denna förbättring i fraktmarknaden 
varade dock ej länge, och mot Juli hade prisen åter fallit till 30 
à 35 sh. pr ton till England samt 2 à 2} francs till Marseille. 
Rykten om snart inträffande krigsutbrott samt exportörernas önskan 
att afskeppa så mycket som möjligt af sina varor före hamnarnes 
tillstängande förorsakade mot Augusti en liflig efterfrågan å fartyg. 
Frakterna stego i anledning häraf till 52 à 55 sh. från Odessa och 
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3 eh. mera från Nicolajeff. Med några fluktuationer, som berodde 
af föreställningen om krigets mer eller mindre sannolikhet, varade 
dessa pris till Oktober eller början af November, da den hämmade 
exportrörelsen föranledde ett betydligt fall i dem. I November no
terades frakterna 43 sh. från Odessa samt 47 à 47^ sh. från 
Nicolajeff. 

Smyrna. 

Några direkta handelsförbindelser mellan Sverige och distriktet 
egde icke rum 1876. Ett Norskt fartyg med last af is afgick un
der året från Norge med destination till Smyrna, men gjorde under 
vägen haveri och hindrades derigenom att fortsätta sin resa. 

3. Utdrag af Consulsrapport. 

Alexandria. 

Under år 1876 har icke något Svenskt eller Norskt eller främ
mande lands fartyg från Egypten afgått med last till de Förenade 
Eikena, och icke heller har, Consulatet veterligen, under året någon 
import till dem af Egyptiska produkter på indirekt väg egt rum. 

Från Sverige ankommo ifrågavarande år till Alexandria omkring 
1,500 standard trävaror. Till följd af de ogynsamma finansiela för
hållandena i landet och inställandet af nästan alla offentliga arbeten 
derstädes var förbrukningen under året af trävaror mycket inskränkt. 
Prisen å 3X9 tums furuplankor på trävaru-upplagen utgjorde i bör
jan af året omkring 70 à 72 paras pr fot, men gingo sedermera 
ned till 65 paras. Tullen utgör 8 ^ af varans värde. Nästan alla 
till Alexandria sända trävaruladdningar infördes för tvänne der 
etablerade Italienska handelshus' räkning. De mest gångbara dimen
sioner äro 3 x 9 , 2 x 9 , 1^X9 samt l j x 9 tums. Frakterna för se
gelfartyg från Alexandria till Cork eller Falmouth för ordres, hviika 
frakter stodo lägst i Februari, Mars och April samt högst i Juni 
och Juli, varierade mellan 3 s. 9 d. och 5 s. pr quarter hvete och 
bönor à 480 skålpund Bamt mellan 20 och 25 s. pr ton bomulls
frö à 2,240 skålpund. Frakterna för segelfartyg till Eeval, och 
Cronstadt noterades i Februari och Mars från 12 till 14 s. pr 
bomullsbal af omkring 23 kubikfot. Trävarufrakterna från Bott
niska viken utgjorde omkring 98 à 110 francs pr standard. 

Tripoli, Tunis och Marocco. 

Utdrag af Consulsrapporter. 

Tunis. 

Distriktet besöktes under år 1876 af 2 Svenska och 1 Norskt 
fartyg. Af do Svenska fartygen ankom det ena från Hernösand 
med en last af 7,980 plankor och det andra från Umeå med last 
af 250 Petersb. stånd, plankor. Lasternas sammanräknade värde 
uppgick till 69,214 francs, och fraktbeloppet för desamma till 
38,854 francs. Begge ifrågavarande fartyg afgingo i barlast till 
utlandet. De Förenade Eikenas handöls- och sjöfartsförbindelser med 
distriktet har under 1876 varit af mindre omfattning än under det 
föregående året, till hvilket förhållande orsakerna äro att finna dels 
i den penningkris, som under året egde rum i Tunis, och de talrika 
falissementer, som inträffade, dels ock i den Omständighet att prisen 
på spanmål och olivolja, som, jemte esparto, utgöra de förnämsta 
exportartiklarna, hafva på de Europeiska marknaderna, nemligen i 
Marseille, Genua och Livorno in. fl. platser, hvilka utgöra landets 
vanliga afsättningsorter, varit alltför låga för att någon export 
skulle kunna tillvägabringas. 

Tanger. 

Med undantag af att år 1875 direkte frän Norge infördes en 
mindre laddning trävaror hafva under de senare åren icke några 
omedelbara handelsförbindelser mellan de Förenade Rikena och Ma-
rocco förekommit. I det senare landet förbrukas visserligen Svenskt 
jern och Svenska trävaror, men dessa artiklar hemtas från upplagen 
i Gibraltar. 
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3. Utdrag af Consulsrapport. 

Capstaden. 

Importen till kolonien af trävaror har från en qvantitet af 
1,287,671 kubikfot år 1875 minskats till 1,176,064 kubikfot år 
1876, af hvilken senare qvantitet infördes direkt från Sverige i 
Svenska fartyg omkring en fjerdedel, från England i utländska far
tyg två tredjedelar, en mindre del i utländska fartyg direkt från 
Sverige samt det öfriga från Amerika. Priset har under året va
rierat från 5 till 5 | d. pr löpande fot för 3 x 9 tums plankor, 
hvilken dimension är tagen till grund för bestämmandet af prisen. 
Ett högre pris skulle troligtvis kunna erhållas om trävarusändnin-
garne vore sorterade på det i kolonien brukliga sätt. Hyflade golf
plankor hafva sålts till 2 d. pr löpande fot. Omsättningen af 
Svenska trävaror var liflig, och de ankomna laddningarne blefvo 
genast sålda. Importen af Svenskt jern var, i jemförelse med in
förseln deraf 1875, något minskad. Största delen af det år 1876 
införda Svenska jern var skeppadt från England, och endast ett 
mindre parti af 56 tons kom direkt från Sverige. 
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4. Utdrag af Consulsrapporter. 

Bombay. 

I den indirekta handeln mellan de Förenade Eikena och Bom
bay utgör Svenskt jern den vigtigaste artikeln. Importen deraf 
uppgick 1876 till 10,556 tons, mot 8,262 tons 1875, 3,834 tons 
1874 och 669 tons 1873. Priset utgjorde i början af det ifråga
varande året 58 à 60 rupees pr candy af 746^ skålpund och bibe
höll sig dervid under de första åtta månaderna af året. I Septem
ber började priset falla och nedgick slutligen till 44 à 46 rupees. 
Priset år 1875 utgjorde 68 à 70 rupees. Vid jemförelse med för
hållandet under föregående år har importen af Svenskt stål mycket 
aftagit, i följd af konkurrens med s. k. Milanesiskt och Tyskt stål. 
Af Svenskt stål blefvo år 1876 införda endast 9,106 cwt, under 
det att af annat slags stål, deraf hufvudsakligen Tyskt, infördes 
62,288 cwt. Det Svenska stålet höll sig oförändradt till ett pris 
af 17 rupees pr cwt för stål i knippor och 14 rupees för stål i 
bunkar, då deremot priset för Milanesiskt stål föll från 10 à 12 
till 7 à 8 à 11 rupees, allt efter qvalitet. Tändstickor visa sig 
blifva en alltmer betydande importartikel. Sålunda utgjorde värdet 
af importen af denna vara år 1876, räknadt från den 1 Januari 
till den sista December, 333,422 rupees, under det att värdet af 
importen uppgick det officiela året den 1 April 1864 till och med 
den 31 Mars 1875 till 228,386 rupees och det på enahanda sätt 
beräknade året 1873—1874 till 158,341 rupees. I dessa summor 
inbegripes värdet af alla till Bombay införda slag af tändstickor; 
men med säkerhet kan antagas att 75 procent äro af Svensk till
verkning. Priset varierar mellan 1 rupee och 2 rupees 12 annas 
pr gross, efter storlek och qvalitet. 

I fraktmarknaden visade sig till en början mycket lofvande ut-
sigter i det att en rik skörd af bomull var att skeppa, jemte 
det att skeppningen af frö och hvete antogs blifva af stor omfatt
ning. Frakterna till Liverpool utgjorde ock i början af skeppnings-
tiden för träfartyg 2 £ och för jernfartyg 2 £ 2 s. 6 d. pr ton 
af 50 kubikfot samt för ångfartyg 2 £ 5 s. pr ton af 40 kubik
fot. Ända till slutet af Maj stego frakterna sällan öfver nämnda 
belopp, men under senare hälften af året voro de ofta 2 s. 6 d. à 
5 s. lägre. 

Rangoon. 

Priset å ris var i början af 1876 på den Europeiska mark
naden 8 s. sterl. pr cwt, men steg efter hand till 9 s. 7J d. à 9 s. 9 
d., och för några laddningar betaltes ända till 10 s. 6 d. Denna 
stegring berodde hufvudsakligen på en mindre riklig skörd ; och 
ehuru det vid årets början var kändt här att skörden skulle komma 
att utfalla omkring 20 procent under ett vanligt års, sattes likväl 
i Europa icke tro till de derom dit ingångna underrättelserna förr 
än den minskade utförseln tydligen utvisade förhållandet. Priset i 
Eangoon var i början af året 4 s. 8 d. pr cwt för varan fri om
bord, men då tillförseln icke motsvarade den ökade efterfrågan, steg 
priset i början af Mars och hade i slutet af månaden uppgått till 
5 s. 6. På sommaren steg priset ytterligare, och exportörer, som 
icke försett sig med tillräckliga förråd, måste betala ända till 6 s. 
10 d. I slutet af Oktober voro förråden alldeles uttömda. 

Singapore. 

Något Svenskt fartyg ankom icke till denna hamn år 1876, 
hvaremot under året ett sådant sedan föregående år qvarliggande 
fartyg lemnade hamnen med last. 

Frakterna till London för seglande fartyg hafva i medeltal ut
gjort 2 £ 1 s. 6 d. pr ton eller 6 s. lägre än under år 1875. 
Från April till Oktoher stodo frakterna mycket lågt och lägsta be
loppet utgjorde 1 £ 5 s. i Maj och Juni samt det högsta 2 £ 15 
s. i December. Nämnda frakter äro beräknade för död vigt och 
kunna antagas 10 s. högre för lätt vigt. Mot slutet af året ankom 
ett stort antal fartyg från Europa, derstädes redan befraktade till Birma-
niska rishamnarna och tillbaka till Kanalen för ordres, samt gingo 
sålunda i mistning af de i December gällande höga frakterna. Å 
Svenskt jern har under året en liflig efterfrågan varit rådande. 
Afven Svenskt stål har varit eftersökt. 

Hongkong. 

I början af år 1876 var fraktfarten i dessa farvatten särdeles 
ogynsam. Så väl kustfarts- som retourfrakterna voro mycket låga 
och knappast tillräckliga att betäcka löpande utgifter. Vid mid
sommartiden höjde sig frakterna något i följd af en stor efterfrågan 
i Europa å socker, och i November samt December månader upp
nådde de sitt högsta belopp. Högsta frakten för ångfartyg till 
London utgjorde 4 £ 15 s. pr ton och för segelfartyg 3 £ 5 s. 
eller för ångfartyg 2 £, och för segelfartyg 1 £ mera än som be
taltes under första delen af året. Kustfartsfrakterna höjdes sam
tidigt, ehuru icke i lika mån som de förra. Af Svenska produkter 
hafva jern, stål, tjära och tändstickor fortfarande god efterfrågan. 
Priset å Svenskt jern har under senaste månader betydligt eller 
med omkring 25 % nedgått och stångjern betalas knappt med 4 $ 
pr picul af 133^ Engelska skålpund. 

Shanghai. (Consulat-Sekreteraren) 

Importen till Shanghai âr 1876 af stång- och spikjern har ut
gjort omkring 180,000 piculs, mot 249,000 piculs år 1875; och 
af stål infördes omkring 10,000 piculs, mot 13,000 à 14,000 piculs 
under år 1875. Prisnoteringarne under det nu ifrågavarande året 
hafva varit, för stång- och spikjern, Belgiskt, taels 2: 15 à 2: 30, 
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Engelska märken, taels 2: 35 à 3 pr picul samt för stål taels 3: 
60 à 3: 7 5 pr tub. I af seende å införseln till China af de För
enade Rikenas produkter öl och tändstickor äro ännu icke några 
uppgifter att tillgå. Dock torde med full säkerhet kunna antagas 
att importen af den förra artikeln icke minskats, under det att in
förseln af den senare med full visshet betydligt stigit. Försäljnings
prisen hafva år 1876 varit lägre än under föregående år, isynner
het för tändstickor, som under större delen af året icke betaltes 
högre än 18 taels pr kista om 50 gross, af omkring 24 skålpund, 
mot 25 à 28 taels 1875, Under December erhölls dock 22 taels. 

Den farhåga man i början af år 1876 hyste för en ytterligare 
nedsättning i fraktmarknaden har lyckligtvis icke bekräftat sig. 

Eetourfrakterna hafva i Shanghai noterats, till London i början 
af året 2 £ 10 s. för ångfartyg och 2 £ för segelfartyg pr ton; 
vid öppnandet af den nya théskeppningen i slutet af Maj 4 £ à 
4 £ 5 s., både för ång- och segelfartyg; men redan i slutet af 
Juni hade de nedgått till 3 £ à 2 £ 15 s. Öfver hufvud taget 
hafva dessa frakter varit för segelfartyg 2 £ à 2 £ 10 s. samt 
för ångfartyg 2 £ 10 s. à 3 £ lägre än under vanliga förhållan
den. I kustfarten hafva frakterna jemväl varit låga, dock, på det 
hela, icke lägre än det föregående årets. Transporten af bönor och 
bönkakor från Newchwang till södern har varit mindre betydlig än 
i allmänhet är fallet, och frakterna hafva varit låga, eller omkring 
20 à 25 cents pr picul till Swaton, ehuru äfven noteringar af 27 
à 29 cents förekommit samt å andra sidan så låga som 13 à 14 
cents. Deremot lära, i motsats till hvad förhållandet var under de 
två senaste åren, ångfartyg icke, eller åtminstone endast undantags
vis, hafva deltagit i denna transport. De fartyg, som ankommit 
till Shanghai, synas i allmänhet hafva funnit en någorlunda jemn 
sysselsättning med skeppning dit af stenkol från Nagasaki à $ 1: 9 5 
pr ton (högsta notering $ 2: 25 à 2: 50 och lägsta $ 1: 40) samt 
från Keelung (Formosa) à $ 2 äf vensom af »sexwees» (ätliga alger) 
från Hakodadi à 30 cents pr picul. 

Batavia. 

Någon direkt import till kolonien från de Förenade Rikena före
kom icke 1876. Ehuru införseln af jern sistnämnda år var mindre 
än hälften utaf föregående årets import af denna artikel, förblefvo 
prisen dera, till följd af de förefintliga stora behållningarne, mycket 
låga under hela året. A Svenskt jern, som i början af året betaltes 
med 13^ floriner, föll priset mot slutet af året i vissa fall till 12 
à 12^ floriner. Äfven å stål fanns riklig tillgång, så att priset å 
denna artikel nedgick till 11 floriner. Ehuru införseln af Svensk 
tjära var år 1876 betydligt mindre än under åren 1875 och 1874, 
kunde varan endast med svårighet säljas till 15 à 16 floriner pr 
tunna. Fraktmarknadan erbjöd visserligen sysselsättning åt ett större 
antal fartyg än under år 1875, men kunde icke undgå inflytandet 
af do i hela Ost-Indien och China rådande låga frakterna. Frak-
terne å Java utgjorde, såsom vanligt, i början af skeppningstiden 
eller i Juli 3 £ pr ton för seglande fartyg till Kanalen och Ame
rika samt hade i September stigit till 3 £ 5 s., som var det högsta 
belopp de uppnådde. Under Oktober—December noterades åter 3 
£ . Till Australien utgjorde frakterna omkring 1 £ 10 s. à 1 £ 
15 s. 

3. Utdrag af Consulsrapport. . 

Quebec. 

Sjöfarten har år 1876 varit lifligaro än förut, och besöktes 
distriktet af 605 Svenska och Norska fartyg, mot 546 år 1875 och 
593 år 1874. Frakterna höllo sig förstnämnda år allmänt låga och 
rederiernas behållning torde derföre hafva varit medelmåttig, dock 
antagligen något fördelaktigare än under år 1875. 
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4. Utdrag af Consulsrapporter. 

Washington. 

Enligt hvad Svenske och Norske Vice Consuln i Boston inbe
rättat infördes under kalenderåret 1876 till nämnda hamn 12,700 
tons Svenskt jern eller 1,313 tons mera än under föregående året. 
Af förstberörda qvantitet infördes dock endast 935 tons direkte från 
Sverige med 2 Norska fartyg. Priset, som i början af året ut
gjorde 100 à 110 gulddollars pr ton. föll derefter alltjemt, så att 
vid årets slut samma slags jern betaltes endast med 80 à 90 dol
lars pr ton. De mest efterfrågade sorter hafva varit l j tum i fyr
kant och 2 å 5£xf. Införseln af Svenskt jern för tillverkning af 
nubb har aftagit; och synes det i allmänhet som om det Ameri
kanska jernet skulle komma att allt mera uttränga det Svenska, 
ehuru de bästa Svenska jernsorterna sannolikt ännu under några 
år kunna påräkna afsättning för den Amerikanska ståltillverkningen. 
Till Charleston infördes med ett Svenskt fartyg direkt från Stock
holm en last jern, hvaraf värdet å utskeppningsorten var i produk
tionsbeviset uppgifvet till 17,685 gulddollars. 

Tillgången å Amerikanskt jern var äfven år 1876 större än 
behofvet och, såsom en följd deraf, sjönko prisen fortfarande. 

De utgjorde för Augusti 1876. Augusti 1875. 
Amerikanskt taekjern N:o 1. 

träkol 24 à 25 27 à 28 $ pr ton. 
stenkol 23 à 24 26 à 27 » » » 

Amerikanskt stångjern. 
vanligt 45 50 » » » 
träkol 69 74 » » » 

Ar 1872 betaltes taekjern N:o 1 med 58 à 59 $ pr ton. 

New-York. 

Fraktkonjunkturerna voro på det hela år 1876 icke mycket 
fördelaktiga. Det antages dock att de Svenska och Norska fartygen, 
med få undantag, haft att påräkna ett bestämdt, om ock mindre 
betydligt öfverskott. Frakterna stälde sig gynsammast i början af 
året för spanmål och under senare hälften af året för olja. Medel
frakten kan anses liafva varit för spanmål 6 sh. 4£ d. samt för 
petroleum 4 sh. 9 d. Som vanligt hade den Svenska och Norska 
sjöfarten från New-York sin största omfattning under sommar
månaderna, under hvilken tid ock i allmänhet frakterna äro för
delaktigast. På hösten, då skeppningen af petroleum nådde ett ovan
ligt omfång, stego likväl frakterna, jemväl för större fartyg till 
kontinenten, till 5 sh. 6 d. à 6 sh.; men endast ett mindre antal 
Svenska och Norska fartyg befunno sig då på platsen, så att huf-
vudsakligen främmande fartyg samt synneriigast Tyska och Italienska 
drogo fördel af de stegrade frakterna. 



98 1876. 

N:o 6. Sammanställning af införsel och utförsel för hvarje särskildt land år 1876. 

4. Utdrag af Consulsrapporter. 

Rio de Janeiro. 

Importen till distriktet af bräder och plankor från Östersjö-
hamnar och Norge uppgick år 187G till 24,840 tolfter af diverse 
dimensioner, mot 18,591 tolfter år 1875 och 27,891 tolfter år 
1874. Af den år 1876 införda qvantitet ankommo 14,416 tolfter 
från Sverige, 441 tolfter från Norge, 3,128 tolfter från Memel och 
6,855 tolfter från Finland. I Januari såldes en laddning från Christi-
anstad till 28,500 reis, en från Westervik till 36 milreis, och en från 
Björneborg till 28 milreis. Prisen bibehöllo sig vid samma stånd
punkt under hela Januari och Februari eller visade snarare någon 
tendens till stigande, i det att der betaltes 30 à 37 milreis pr tolft 
efter qvalité. Under Mars och April förekom icke någon omsätt
ning, och först i slutet af Maj såldes en laddning frän Göteborg och 
i medlet af Juni en från Calmar till pris af 33 à 38 milreis. I 
slutet a£ Augusti utbjödos på en gång 3 laddningar, hvarvid prisen 
något trycktes, och utgjorde de under loppet af följande månad 28 
å 34 milreis. I Oktober såldes en laddning från Stockholm till 

reserveradt pris. I November såldes en laddning från Eaumo till 
31 milreis och i December en från Borgå till 35 milreis o. s. v. 
Från Sverige infördes ifrågavarande år 10,981 centner stång- och 
knippjern. 

Jemlikt nedanstående jemförelse voro retourfrak terna från Bra
silien år 1876 ovanligt låga under Juni till och med September 
månader, men började i Oktober stiga och uppgingo i slutet af No
vember och början af December högst betydligt. 

Bahia. 

Till Bahia ankom från Carlshamn med ett Svenskt fartyg en 
laddning af omkring 491 tolfter trävaror, som såldes till 36 mil-
reis pr tolft. Dessutom infördes via Hamburg åtskilliga partier 
Svenska trävaror, hvilka såldes till 32 à 36 milreis. Afven andra 
Svenska produkter hafva blifvit på indirekt väg öfver London och 
Liverpool med främmande fartyg införda, såsom beck, tjära och 
jern. Dervid betaltes för beck 20 samt för tjära 25 milrns pr 
tunna och för jernet 13 milreis pr quintal. Fraktmarknade var 
är 1876 icke särdeles liflig. Frakter slötos till 27 s. 6 d. och 5 '/. 
kaplake à 30 s. och 5 % pr ton för socker till Engelska kanalen 
och de Förenade Rikena, till 27 s. 6 d. och 5 % pr ton socker till 
Förenta Staterna samt till 27 s. 6 d. à 40 s. och 5 % pr ton för 
tobak till Bremen eller Hamburg. 



1876. 99—107 

N:o 6. Sammanställning af införsel och utförsel för hvarje särskildt land år 1876. 

3. Utdrag af Consulsrapport. 

Buenos Ayres. 

Från Sverige har under år 1876 icko någon direkt införsel 
till La Plata-länderna egt rum. Indirekt öfver Hamburg och Ant-
werpen hafva deremot samma år, likasom under föregående åren, 
ankommit åtskilliga partier öl, tjära, tändstickor m. m. 

Till Sverige utfördes år 1876 : 
Hudar. Ull. Talg. 

direkte.... 2,505 st. 573 balar. 1,200 pipor. 
indirekte öfver Antwerpen. ... 9,822 » 307 » 

12,327 st. 880 balan 1,200 pipor. 
AngfartygsfÖrbindelserne med La Plata-länderna äro alltjemt 

stigande, och segelfartygen äro nu nästan uteslutande hänvista till 
transport af kol, salt och trävaror samt tvingas genom konkurrensen 
med "de särskilda ångbåtslinierne att till särdeles låga frakter mot
taga andra varor. Hvad utfrakterna beträffar, blifva .äfven dessa 
till en del nedtryckta genom den stora tillgången å ångfartyg, af 
hvilka flera genom kontrakter äro förbundna att afgå på bestämda 
tider och derföre nödgas intaga laddningar till frakter, betydligt 
understigande de noterade. 



108 1876. 

N:o 7. Öfversigt af Sveriges handelsförhållanden med andra länder år 1876 efter de in-



1876. 109 

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



1876. 

N:o 8. T a b e l l , u t v i s a n d e de t i l l s ä r s k i l d a 

110 



t u l l p l a t s e r i R i k e t år 1876 införda varor . 

1876. 111 



112 1876. 

N:o 8. T a b e l l , u t v i s a n d e de t i l l s ä r s k i l d a 



113 1876. 

t u l l p l a t s e r i R i k e t år 1876 införda varor . 



114 1876. 

N:o 8. T a b e l l , u t v i s a n d e de t i l l s ä r s k i l d a 



1876. 

t u l l p l a t s e r i R ike t år 1876 införda varor. 

115 



1876. 

N:o 8. Tabell , u tv i sande de t i l l särsk i lda 

116 



1876. 

t u l l p l a t s e r i Riket år 1876 införda varor. 

117 



1876. 

N:o 8. T a b e l l , u t v i s a n d e de t i l l s ä r s k i l d a 

118 



1876. 

t u l l p l a t s e r i R i k e t å r 1876 införda v a r o r . 

119 



1876. 

N:o 8. T a b e l l , u t v i s a n d e de t i l l s ä r s k i l d a 

120 



t u l l p l a t s e r i Riket år 1876 införda varor. 

1876. 121 



1876. 

N:o 8. T a b e l l , u t v i s a n d e de t i l l s ä r s k i l d a 

122 



1876. 

t u l l p l a t s e r i R i k e t år 1876 införda varor . 

123 



1876. 

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

124 



1876. 

t u l l p l a t s e r i R ike t år 1876 införda va ror . 

125 



1876. 

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

126 



1876. 

t u l l p l a t s e r i R i k e t år 1876 införda varor . 

127 



1876. 

N:o 8. Tabel l , u tv i sande de t i l l särsk i lda 

128 



1876. 

t u l l p l a t s e r i R i k e t å r 1876 införda v a r o r . 

129 



1876. 

N:o 8. T a b e l l , u t v i s a n d e de t i l l s ä r s k i l d a 

130 



1876. 

t u l l p l a t s e r i R i k e t å r 1876 införda v a r o r . 

131 



1876. 

N:o 8. T a b e l l , u t v i s a n d e de t i l l s ä r s k i l d a 

132 



1876. 

t u l l p l a t s e r i R i k e t år 1876 införda varor . 

133 



1876. 

N:o 8. T a b e l l , u t v i s a n d e de t i l l s ä r s k i l d a 

134 



1876. 

t u l l p l a t s e r i R ike t år 1876 införda va ror . 

135 



1876. 

N:o 8. T a b e l l , u t v i s a n d e de t i l l s ä r s k i l d a 

136 



1876. 
t u l l p l a t s e r i Riket år 1876 införda varor. 

137 



1876. 

N:o 8. T a b e l l , u t v i s a n d e de t i l l s ä r s k i l d a 

138 



1876. 

t u l l p l a t s e r i R i k e t år 1876 införda varor . 

139 



1876. 

N:o 8. T a b e l l , u t v i s a n d e de t i l l s ä r s k i l d a 

140 



1876. 

t u l l p l a t s e r i R ike t år 1876 införda va ror . 

141 



1876. 

N:o 8. Tabell , u tv i sande de t i l l särski lda 

142 



1876. 

t u l l p l a t s e r i R ike t å r 1876 införda va ror . 

143 



1876. 

N:o 8. T a b e l l , u t v i s a n d e de t i l l s ä r s k i l d a 

144 



1876. 

t u l l p l a t s e r i R i k e t å r 1876 införda varor . 

145 



1876. 

N:o 8. T a b e l l , u t v i s a n d e de t i l l s ä r s k i l d a 

146 



1876. 

t u l l p l a t s e r i R i k e t å r 1876 införda v a r o r . 

147 



1876. 

N:o 8. T a b e l l , u t v i s a n d e de t i l l s ä r s k i l d a 

148 



1876. 

t u l l p l a t s e r i R i k e t år 1876 införda varor . 

149 



1876. 

N:o 8. T a b e l l , u t v i s a n d e de t i l l s ä r s k i l d a 

150 



1876. 

t u l l p l a t s e r i R i k e t å r 1876 införda varor . 

151 



N:o 8. Tabel l , u tv i sande de t i l l särski lda 
1876. 152 



1876. 

t u l l p l a t s e r i R i k e t år 1876 införda va ror . 

153 



N:o 8. T a b e l l , u t v i s a n d e de t i l l s ä r s k i l d a 

1876. 154 



1876. 

t u l l p l a t s e r i R i k e t år 1876 införda varor . 

155 



1876. 

N:o 8. T a b e l l , u t v i s a n d e de t i l l s ä r s k i l d a 

156 



1876. 

t u l l p l a t s e r i R i k e t år 1876 införda va ror . 

157 



1876. 

N:o 8. T a b e l l , u t v i s a n d e de t i l l s ä r s k i l d a 

158 



1876. 

t u l l p l a t s e r i Riket år 1876 införda varor. 

159 



1876. 

N:o 8. Tabell , u tv i sande de t i l l särski lda 

160 



1876. 

t u l l p l a t s e r i R i k e t å r 1876 införda varor . 

161 



1876. 

N:o 8. T a b e l l , u t v i s a n d e de t i l l s ä r s k i l d a 

162 



1876. 

t u l l p l a t s e r i R i k e t å r 1876 införda v a r o r . 

163 



1876. 

N:o 8. T a b e l l , u t v i s a n d e de t i l l s ä r s k i l d a 

164 



1876. 

t u l l p l a t s e r i R ike t år 1876 införda varor . 

165 



1876. 

N:o 8. T a b e l l , u t v i s a n d e de t i l l s ä r s k i l d a 

166 



1876. 

t u l l p l a t s e r i R i k e t å r 1876 införda v a r o r . 

167 



1876. 

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

168 



1876. 

t u l l p l a t s e r i R i k e t år 1876 utförda varor . 

169 



1876. 

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

170 



1876. 

t u l l p l a t s e r i R ike t år 1876 utförda varor . 

171 



1876. 

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

172 



1876. 

t u l l p l a t s e r i R ike t år 1876 utförda varor . 

173 



1876. 

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

174 



1876. 

t u l l p l a t s e r i R i k e t å r 1876 u t f ö r d a v a r o r . 

175 



1876. 

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

176 



tullplatser i Riket år 1876 utförda varor. 
1876. 177 



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

1876. 178 



1876. 

t u l l p l a t s e r i R i k e t år 1876 utförda v a r o r . 

179 



1876. 

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

180 



1876. 

t u l l p l a t s e r i R i k e t å r 1876 u t f ö r d a v a r o r . 

181 



1876. 

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

182 



1876. 

t u l l p l a t s e r i R i k e t år 1876 u t f ö r d a varor . 

183 



1876. 

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

184 



1876. 

t u l l p l a t s e r i R i k e t år 1876 utförda varor. 

185 



1876. 

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

186 



1876. 

t u l l p l a t s e r i R i k e t å r 1876 utförda v a r o r . 
187 



1876. 

N:o 9. T a b e l l , u t v i s a n d e de f r å n s ä r s k i l d a 
188 



1876. 

t u l l p l a t s e r i R i k e t år 1876 utförda varor . 

189 



1876. 

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

190 



1876. 

t u l l p l a t s e r i R i k e t å r 1876 utförda va ro r . 

191 



1876. 

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

192 



1876. 

t u l l p l a t s e r i R i k e t år 1876 utförda varor. 

193 



1876. 

N:o 9. Tabel l , u tv i sande de från särski lda 

194 



1876. 

t u l l p l a t s e r i Riket år 1876 utförda varor. 
195 



1876. 

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

196 



1876. 

t u l l p l a t s e r i R i k e t år 1876 utförda varor . 

197 



1876. 

N:o 9. Tabel l , u tv i sande de från särski lda 

198 



1876. 

t u l l p l a t s e r i Riket år 1876 utförda varor. 

199 



1876. 

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

200 



1876. 

t u l l p l a t s e r i R i k e t år 1876 utförda varor. 

201 



202 1876. 

N:o 10. Tabell, utvisande de under åren 1867—1876 till riket införda och derifrån utförda 
5,000 och de utförda af 



1876. 203 

varor, så vidt dessa under något af samma år uppgått till ett värde, de införda af minst 
minst 3,000 Kronor. 



204 1876. 

N:o 10. Tabell, utvisande de under åren 1867—1876 till riket införda och derifrån utförda 
5,000 och de utförda af 



1876. 205 

varor, så vidt dessa under något af samma år uppgått till ett värde, de införda af minst 
minst 3,000 Kronor. 



206 1876. 

N:o 10. Tabell, utvisande de under åren 1867-1876 till riket införda och derifrån utförda 
5,000 och de utförda af 



1876. 207 

varor, så vidt dessa under något af samma år uppgått till ett värde, de införda af minst 
minst 3,000 Kronor. 



208 1876. 

N:o 10. Tabell, utvisande de under åren 1867-1876 till riket införda och derifrån utförda 
5,000 och de utförda af 



1876. 209 

varor, så vidt dessa under något af samma år uppgått till ett värde, de införda af minst 
minst 3,000 Kronor. 



210 1876. 

N:o 10. Tabell, utvisande de under åren 1867—1876 till riket införda och derifrån utförda 
5,000 och de utförda af 



1876. 211 

varor, så vidt dessa under något af samma år uppgått till ett värde, de införda af minst 
minst 3,000 Kronor. 



212 1876. 

N:o 10. Tabell, utvisande de under åren 1867—1876 till riket införda och derifrån utförda 
5,000 och de utförda af 



1876. 213 

varor, så vidt dessa under något af samma år uppgått till ett värde, de införda af minst 
minst 3,000 Kronor. 



214 1876. 

N:o 10. Tabell, utvisande de under åren 1867—1876 till riket införda och derifrån utförda 
5,000 och de utförda af 



1876. 215 

varor, så vidt dessa under något af samma år uppgått till ett värde, de införda af minst 
minst 3,000 Kronor. 



216 1876. 

N:o 10. Tabell, utvisande de under åren 1867—1876 till riket införda och derifrån utförda 
5,000 och de utförda af 



1876. 217 
varor, så vidt dessa under något af samma år uppgått till ett värde, de införda af minst 
minst 3,000 Kronor. 



218 1876. 

N:o 10. Tabell, utvisande de under åren 1867—1876 till riket införda och derifrån utförda 
5,000 och de utförda af 



1876. 219 

varor, så vidt dessa under något af samma år uppgått till ett värde, de införda af minst 
minst 3,000 Kronor. 



220 1876. 

N:o 10. Tabell, utvisande de under åren 1867—1876 till riket införda och derifrån utförda 
5,000 och de utförda af 



1876. 221 

varor, så vidt dessa under något af samma år uppgått till ett värde, de införda af minst 
minst 3,000 Kronor. 



222 1876. 

N:o 10. Tabell, utvisande de under åren 1867—1876 till riket införda och derifrån utförda 
5,000 och de utförda af 



1876. 223 

varor, så vidt dessa under något af samma år uppgått till ett värde, de införda af minst 
minst 3,000 Kronor. 



224 1876. 

N:o 10. Tabell, utvisande de under åren 1867-1876 till riket införda och derifrån utförda 
5,000 och de utförda af 



1876. 225 

varor, så vidt dessa under något af samma år uppgått till ett värde, de införda af minst 
minst 3,000 Kronor. 



226 1876. 

N:o 10. Tabell, utvisande de under åren 1867—1876 till riket införda och derifrån utförda 
5,000 och de utförda af 



1876. 227 
varor, så vidt dessa under något af samma år uppgått till ett värde, de införda af minst 
minst 3,000 Kronor. 



228 1876. 

N:o 10. Tabell, utvisande de under åren 1867-1876 till riket införda och derifrån utförda 
5,000 och de utförda af 



1876. 229 
varor, så vidt dessa under något af samma år uppgått till ett värde, de införda af minst 
minst 3,000 Kronor. 



230 1876. 

N:o 10. Tabell, utvisande de under åren 1867-1876 till riket införda och derifrån utförda 
5,000 och de utförda af 



1876. 231 

varor, så vidt dessa under något af samma år uppgått till ett värde, de införda af minst 
minst 3,000 Kronor. 



232 1876. 

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



1876. 

efter de in- och utförda varornas beräknade värde, åren 1867—1876. 

233 



234 1876. 

N:o 12. Öfversigt af Tulluppbörden åren 1867-1876, så vidt den omfattar tullafgiften för 
införda varor. 



1876. 235 

N:o 13. Öfversigt öfver uppbörden af nederlags- och transitupplagsafgifter åren 1872—1876. 



236 1876. 

N:o 14. Tabell, utvisande besigtningsvärdet af de till riket åren 1872-1876 införda 
och förbrutna dömda varor. 



1876. 237 

N:o 15. Uppgift å de på Stockholms och Göteborgs börser anmälda vexelslut i främmande 
myntslag åren 1867—1876. 



238 1876. 

N:o 16. Uppgift å de på Stockholms börs för nedannämnda varor år 1876 noterade 
medelpris, efter afdrag af tull för tullpligtiga artiklar. 



1876. 239 

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

vigter och mått. 



240 1876. 

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

vigter och mått. 



U T R I K E S S J Ö F A R T E N 

ÅR 

1876. 

Commerce Collegii Berättelse om utrikes handeln år 1876. 
31 





1876. 243 

N:o 18. Tabell, utvisande antalet och drägtigheten af de år 1876 från nedannämnda länder till 
Sverige ankomna och derifrån till likaledes nedan uppgifna länder med last afgångna 

Svenska och främmande fartyg. 



244 1876. 

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



1876. 245 

orter till särskilda tullplatser i riket år 1876 ankomna så väl segel- som ångfartyg. 



246 1876. 

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



1876. 247 

orter till särskilda tullplatser i riket år 1876 ankomna så väl segel- som ångfartyg. 



248 1876. 

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



1876. 249 

orter till särskilda tullplatser i riket år 1876 ankomna så väl segel- som ångfartyg. 



250 1876. 

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



251 1876. 

från utrikes orter till särskilda tullplatser i riket år 1876 ankomna ångfartyg. 



252 1876. 

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



1876. 253 

från utrikes orter till särskilda tullplatser i riket år 1876 ankomna ångfartyg. 



254 1876. 

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



1876. 255 

tullplatser i riket till utrikes orter år 1876 afgångna så väl segel- som ångfartyg. 



256 1876. 

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



1876. 257 

tullplatser i riket till utrikes orter år 1876 afgångna så väl segel- som ångfartyg. 



258 1876. 

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



1876. 259 

tullplatser i riket till utrikes orter år 1876 afgångna så väl segel- som ångfartyg. 



1876. 

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

260 



1876. 261 

från särskilda tullplatser i riket år 1876 till utrikes orter afgångna ångfartyg. 



262 1876. 

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



1876. 263 

från särskilda tullplatser i riket år 1876 till utrikes orter afgångna ångfartyg. 



264 1876. 

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



1876. 265 

till hvilka Svenska och främmande så väl segel- som ångfartyg år 1876 ankommit. 



266 1876. 

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



1876. 267 

till hvilka Svenska och främmande så väl segel- som ångfartyg år 1876 ankommit. 



268 1876. 

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



1876. 269 

till hvilka Svenska och främmande så väl segel- som ångfartyg år 1876 ankommit. 



270 1876. 

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



1876. 271 

till hvilka Svenska och främmande så väl segel- som ångfartyg år 1876 ankommit. 



272 1876. 

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



1876. 273 

platser i riket, till hvilka Svenska och främmande ångfartyg år 1876 ankommit. 



274 1876. 

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



1876. 275 

platser i riket, till hvilka Svenska och främmande ångfartyg år 1876 ankommit. 



276 1876. 

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



1876. 277 

platser i riket, till hvilka Svenska och främmande ångfartyg år 1876 ankommit. 



278 1876. 

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



1876. 279 

länder, till hvilka Svenska och främmande så väl segel- som ångfartyg år 1876 afgått. 



280 1876. 

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



1876. 281 

länder, till hvilka Svenska och främmande så väl segel- som ångfartyg, år 1876 afgått. 



282 1876. 

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



1876. 283 

länder, till hvilka Svenska och främmande så väl segel- som ångfartyg år 1876 afgått. 



284 1876. 

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



1876. 285 

länder, till hvilka Svenska och främmande så väl segel- som ångfartyg år 1876 afgått. 



286 1876. 

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



1876. 287 

länder, till hvilka Svenska och främmande så väl segel- som ångfartyg år 1876 afgått. 



288 1876. 

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



1876. 289 

mande länder, till hvilka Svenska och främmande ångfartyg år 1876 afgått. 



290 1876. 

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



1876. 291 

mande länder, till hvilka Svenska och främmande ångfartyg år 1876 afgått. 



292 1876. 

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



1876. 293 

här i riket, till hvilka Svenska så väl segel- som ångfartyg år 1876 ankommit. 



294 1876. 

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



1876. 295 

här i riket, till hvilka Svenska så väl segel- som ångfartyg år 1876 ankommit. 



296 1876. 

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



1876. 297 

här i riket, till hvilka Svenska så väl segel- som ångfartyg år 1876 ankommit. 



298 1876. 

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



1876. 299 

tullplatser här i riket, till hvilka Svenska ångfartyg år 1876 ankommit. 



300 1876. 

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



1876. 301 

tullplatser här i riket, till hvilka Svenska ångfartyg år 1876 ankommit. 



302 1876. 

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



1876. 

länder, till hvilka Svenska så väl segel- som ångfartyg år 1876 afgått. 

303 



304 1876. 

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



1876. 305 

länder, till hvilka Svenska så väl segel- som ångfartyg år 1876 afgått. 



306 1876. 

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



1876. 307 

länder, till hvilka Svenska så väl segel- som ångfartyg år 1876 afgått. 



308 1876. 

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



1876. 309 

länder, till hvilka Svenska så väl segel- som ångfartyg år 1876 afgått. 



310 1876. 

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



1876. 311 

de främmande länder, till hvilka Svenska ångfartyg år 1876 afgått. 



312 1876. 

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



1876. 313 

de främmande länder, till hvilka Svenska ångfartyg år 1876 afgått. 



314 1876. 

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



1876. 

andel i fraktfarten mellan Sverige och främmande länder år 1876. 

315 



316 1876. 

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



1876. 317 

andel i fraktfarten mellan Sverige och främmande länder år 1876. 



318 1876. 

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



1876. 

i fraktfarten mellan Sverige och främmande länder år 1876. 

319 



320 1876. 

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



1876. 321 

mande länder med last till Sverige ankomna och derifrån till likaledes nedan uppgifna 
såväl segel- som ångfartyg åren 1872—1876. 



322 1876. 

N:o 34. Tabell, utvisande antalet och drägtigheten af de från nedanstående främ-
främmande länder med last afgångna Svenska 



1876. 323 

mande länder till Sverige med last ankomna och derifrån till likaledes nedan uppgifna 
och främmande ångfartyg åren 1872—1876. 



324 1876. 

N:o 35. Tabell, utvisande antalet och drägtigheten af nedanstående främmande nationers under 



1876. 325 

åren 1872—1876 till Sverige ankomna och derifrån afgångna såväl segel- som ångfartyg. 



326 1876. 

N:o 36. Tabell, utvisande antalet och drägtigheten af nedanstående främmande 
och derifrån af-



1876. 327 

nationers under åren 1872—1876 med last eller i barlast till Sverige ankomna 
gångna ångfartyg. 



328 1876. 

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



1876. 329 

åren 1872—1876 inklarerade Svenska och främmande så väl segel- som ångfartyg. 



330 1876. 

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



1876. 331 

i riket åren 1872—1876 inklarerade Svenska och främmande ångfartyg. 



332 1876. 

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



1876. 333 

åren 1872—1876 utklarerade Svenska och främmande så väl segel- som ångfartyg. 



334 1876. 

N:o 40. Tabell, utvisande antalet och drägtigheten af de vid Sjötullkamrarne 



1876. 335 

i riket åren 1872—1876 utklarerade Svenska och främmande ångfartyg. 



336 1876. 

N:o 41. Tabell, utvisande Svenska sjöfarten med så väl segel- som ångfartyg på Norge och 
utrikes orter år 1876, enligt derom från Kongl. Norska Regeringen samt från Svenske och 

Norske Consuler inkomna uppgifter. 



1876. 337 

N:o 41. Tabell, utvisande Svenska sjöfarten med så väl segel- som ångfartyg på Norge och 
utrikes orter år 1876, enligt derom från Kongl. Norska Regeringen samt från Svenske och 

Norske Consuler inkomna uppgifter. 



338 1876. 

N:o 41. Tabell, utvisande Svenska sjöfarten med så väl segel- som ångfartyg på Norge och 
utrikes orter år 1876, enligt derom från Kongl. Norska Regeringen samt från Svenske och 

Norske Consuler inkomna uppgifter. 



1876. 339 

N:o 41. Tabell, utvisande Svenska sjöfarten med så väl segel- som ångfartyg på Norge och 
utrikes orter år 1876, enligt derom från Kongl. Norska Begeringen samt från Svenske och 

Norske Consuler inkomna uppgifter. 



340 1876. 

N:o 41. Tabell, utvisande Svenska sjöfarten med så väl segel- som ångfartyg på Norge och 
utrikes orter år 1876, enligt derom från Kongl. Norska Regeringen samt från Svenske och 

Norske Consuler inkomna uppgifter. 



1876. 341 

N:o 41. Tabell, utvisande Svenska sjöfarten med så väl segel- som ångfartyg på Norge och 
utrikes orter år 1876, enligt derom från Kongl. Norska Regeringen samt från Svenske och 

Norske Consuler inkomna uppgifter. 



342 1876. 

N:o 41. Tabell, utvisande Svenska sjöfarten med så väl segel- som ångfartyg på Norge och 
utrikes orter år 1876, enligt derom från Kongl. Norska Regeringen samt från Svenske och 

Norske Consuler inkomna uppgifter. 



1876. 343 

N:o 41. Tabell, utvisande Svenska sjöfarten med så väl segel- som ångfartyg på Norge och 
utrikes orter år 1876, enligt derom från Kongl. Norska Regeringen samt från Svenske och 

Norske Consuler inkomna uppgifter. 



344 1876. 

N:o 41. Tabell, utvisande Svenska sjöfarten med så väl segel- som ångfartyg på Norge och 
utrikes orter år 1876, enligt derom från Kongl. Norska Regeringen samt från Svenske och 

Norske Consuler inkomna uppgifter. 



1876. 345 

N:o 41. Tabell, utvisande Svenska sjöfarten med så väl segel- som ångfartyg på Norge och 
utrikes orter år 1876, enligt derom från Kongl. Norska Regeringen samt från Svenske och 

Norske Consuler inkomna uppgifter. 



346 1876. 

N:o 41. Tabell, utvisande Svenska sjöfarten med så väl segel- som ångfartyg på Norge och 
utrikes orter år 1876, enligt derom från Kongl. Norska Regeringen samt från Svenske och 

Norske Consuler inkomna uppgifter. 



1876. 347 

N:o 41. Tabell, utvisande Svenska sjöfarten med så väl segel- som ångfartyg på Norge och 
utrikes orter år 1876, enligt derom från Kongl. Norska Regeringen samt från Svenske och 

Norske Consuler inkomna uppgifter. 



348 1876. 

N:o 41. Tabell, utvisande Svenska sjöfarten med så väl segel- som ångfartyg på Norge och 
utrikes orter år 1876, enligt derom från Kongl. Norska regeringen samt från Svenske och 

Norske Consuler inkomna uppgifter. 



1876. 349 

N:o 41. Tabell, utvisande Svenska sjöfarten med så väl segel- som ångfartyg på Norge och 
utrikes orter år 1876, enligt derom från Kongl. Norska Regeringen samt från Svenske och 

Norske Consuler inkomna uppgifter. 



350 1876. 

N:o 41. Tabell, utvisande Svenska sjöfarten med så väl segel- som ångfartyg på Norge och 
utrikes orter år 1876, enligt derom från Kongl. Norska Regeringen samt från Svenske och 

Norske Consuler inkomna uppgifter. 



1876. 351 

N:o 42. Tabell, utvisande Svenska ångbåtsfarten på Norge och utrikes orter år 1876, enligt 
derom från Kongl. Norska Regeringen samt Svenske och Norske Consuler inkomna uppgifter. 



352 1876. 

N:o 42. Tabell, utvisande Svenska ångbåtsfarten på Norge och utrikes orter år 1876, enligt 
derom från Kongl. Norska Regeringen samt Svenske och Norske Consuler inkomna uppgifter. 



1876. 353 

N:o 42. Tabell, utvisande Svenska ångbåtsfarten på Norge och utrikes orter år 1876, enligt 
derom från Kongl. Norska Regeringen samt Svenske och Norske Consuler inkomna uppgifter. 



354 1876. 

N:o 42. Tabell, utvisande Svenska ångbåtsfarten på Norge och utrikes orter år 1876, enligt 
derom från Kongl. Norska Regeringen samt Svenske och Norske Consuler inkomna uppgifter. 



1876. 355 

N:o 42. Tabell, utvisande Svenska ångbåtsfarten på Norge och utrikes orter år 1876, enligt 
derom från Kongl. Norska Regeringen samt Svenske och Norske Consuler inkomna uppgifter. 



356 1876. 

N:o 42. Tabell, utvisande Svenska ångbåtsfarten på Norge och utrikes orter år 1876, enligt 
derom från Kongl. Norska Regeringen samt Svenske och Norske Consuler inkomna uppgifter. 



1876. 357 

N:o 43. Tabell, utvisande de år 1876 för Svenska fartyg i utrikes sjöfart influtna bruttofrakter, 
enligt derom från Svenske och Norske Consuler inkomna uppgifter. 



358 1876. 

N:o 43. Tabell, utvisande de år 1876 för Svenska fartyg i utrikes sjöfart influtna bruttofrakter, 
enligt derom från Svenske och Norske Consuler inkomna uppgifter. 



1876. 359 

N:o 43. Tabell, utvisande de år 1876 för Svenska fartyg i utrikes sjöfart influtna bruttofrakter, 
enligt derom från Svenske och Norske Consuler inkomna uppgifter. 



360 1876. 

N:o 43. Tabell, utvisande de år 1876 för Svenska fartyg i utrikes sjöfart influtna bruttofrakter, 
enligt derom från Svenske och Norske Consuler inkomna uppgifter. 



1876. 361 

N:o 43. Tabell, utvisande de år 1876 för Svenska fartyg i utrikes sjöfart influtna bruttofrakter, 
enligt derom från Svenske och Norske Consuler inkomna uppgifter. 



362 1876. 

N:o 43. Tabell, utvisande de år 1876 för Svenska fartyg i utrikes sjöfart influtna bruttofrakter, 
enligt derom från Svenske och Norske Consuler inkomna uppgifter. 



1876. 363 

N:o 43. Tabell, utvisande de år 1876 för Svenska fartyg i utrikes sjöfart influtna bruttofrakter, 
enligt derom från Svenske och Norske Consuler inkomna uppgifter. 



364 1876. 

N:o 43. Tabell, utvisande de år 1876 för Svenska fartyg i utrikes sjöfart influtna bruttofrakter, 
enligt derom från Svenske och Norske Consuler inkomna uppgifter. 



1876. 365 

N:o 43. Tabell, utvisande de år 1876 för Svenska fartyg i utrikes sjöfart influtna bruttofrakter, 
enligt derom från Svenske och Norske Consuler inkomna uppgifter. 



366 1876. 

N:o 43. Tabell, utvisande de år 1876 för Svenska fartyg i utrikes sjöfart influtna bruttofrakter, 
enligt derom från Svenske och Norske Consuler inkomna uppgifter. 



1876. 367 

N:o 43. Tabell, utvisande de år 1876 för Svenska fartyg i utrikes sjöfart influtna bruttofrakter, 
enligt derom från Svenske och Norske Consuler inkomna uppgifter. 



368 1876. 

N:o 44. Sammandrag af de för nedannämnda år till Commerce Collegium inkomna förteck
ningar öfver antalet och drägtigheten af städers, köpingars och landtmäns 

mätta fartyg. 



1876. 369 

N:o 44. Sammandrag af de för nedannämnda år till Commerce Collegium inkomna förteck
ningar öfver antalet och drägtigheten af städers, köpingars och landtmäns 

mätta fartyg. 



370 1876. 

N:o 45. Tabell, utvisande antal, drägtighet samt ångkraft af 



371 1876. 

Svenska handelsflottans fartyg vid slutet af åren 1875 och 1876. 



372 1876. 

N:o 45. Tabell, utvisande antal, drägtighet samt ångkraft af 



373 1876. 

Svenska handelsflottans fartyg vid slutet af åren 1875 och 1876. 



374 1876. 

N:o 46. Tabell, utvisande de år 1876 genom nybyggda eller från utrikes ort inköpta fartyg 
minskning genom förolyckade, kasserade 



1876. 375 

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



376 1876. 

N:o 47. Uppgift på antalet och drägtigheten af de, invånare i rikets städer 
utrikes sjöfart under 



1876. 

och köpingar samt landtmän tillhöriga fartyg, som varit begagnade till 
åren 1872-1876. 

377 



378 1876. 

N:o 47. Uppgift på antalet och drägtigheten af de, invånare i rikets städer 
utrikes sjöfart under 



1876. 

och köpingar samt landtmän tillhöriga fartyg, som varit begagnade till 
åren 1872—1876. 

379 



380 1876. 

N:o 48. Tabell, utvisande antalet af de till hvarje Sjömanshusdistrikt hörande fartygsbefäl-
hafvare och sjöfolk, som varit använde till utrikes sjöfart med Svenska fartyg år 1876. 



1876. 381 

N:o 49. Öfversigt af uppbörden utaf lastpenningar för in- och utgående fartyg 
åren 1872—1876. 
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