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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 ( ? ) 
= 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. 



Tryckfel: 

Sid. 28, 2:dra kolumnen, Borax och Borsyra, står: Skålp. 3,939. Läs: Skålp. 83,939 
Sid. 31 , 2:dra kolumnen, Korkar med beslag, står: Skålp. 317. Läs: Skålp. 317 † 158 

Korkbark, står: Centn. 15,897 † 158. Läs: Centn. 15,897 



STORMÄGTIGSTE, ALLERNÅDIGSTE KONUNG! 

Jemlikt föreskrift i gällande instruktion får Eders Kongl. Maj:ts och Rikets Commerce Collegium 

härmedelst afgifva underdånig berättelse om Sveriges utrikes handel och sjöfart år 1879. 

Det i samma berättelse angifna värde af in- och utförseln, så väl hvad handeln med hvarje särskildt 

land beträffar, som i afseende å rikets handel i allmänhet, har, i enlighet med nådiga föreskrifter, både 

för de med Svenska och de med främmande fartyg in- och utförda varor beräknats efter gångbara medel

pris i Svensk hamn, med afdrag, hvad införseln angår, af tull för de sådan afgift underkastade varor. 

Sammanlagda värdet af Sveriges in- och utförsel, hvilket för år 1878 var upptaget till 423,833,000 

kronor, är för år 1879 beräknadt till 412,606,000 kronor. Införseln sistnämnda år är uppskattad till 

226,442,000 kronor, deraf 13,175,090 kronor utgöra värdet af infördt guld och silfver i mynt och plantsar, 

och utförseln år 1879, inbegripet myntadt guld samt dels oarbetadt och dels myntadt silfver för 1,176,812 



II 1879. 

kronor, till 186,164,000 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: 



1879. III 

Sammanlagda beloppet af den för införda varor år 1879 uppburna tull har, på satt tabellen N:o 12 

utvisar, utgjort 24,351,606 kronor och öfverstiger med 1,752,355 kronor den år 1878 i sådan afgift in

flutna summa. 

Afgifterna för begagnad nederlagsrätt inbringade år 1879 (tabellen N:o 13) ett belopp af 135,125 

kronor, mot 134,741 kronor år 1878, och i transitupplagsafgifter inflöto förstnämnda år 1,692 kronor, 

mot 1,679 kronor år 1878. 

Besigtningsvärdet af de till riket år 1879 införda och förbrutna dömda varor uppgick (tabellen N:o 

14) till 4,684 kronor, mot 3,608 kronor år 1878. 

Sammanlagda drägtigheten af de år 1879 med last till Sverige ankomna och derifrån afgångna fartyg 

har (tabellen N:o 18) utgjort 3,798,588 ton eller 34,885 ton mindre än de år 1878 med last till riket an

komna och derifrån afgångna fartygs drägtighet. Tontalet har minskats för Svenska fartyg med 47,384 ton, 

för Norska med 49,710 ton men för andra främmande fartyg ökats med 62,209 ton. 

De år 1879 för Svenska fartyg i utrikes sjöfart influtna bruttofrakter (tabellen N:o 43) hafva, enligt 

derom från Svenske och Norske Consuler inkomna uppgifter, utgjort 31,990,388 kronor, deraf influtit i fart 

mellan Sverige och utrikes orter 17,305,662 kronor och i fart mellan utrikes orter 14,684,726 kronor. Af 

förenämnda i bruttofrakter influtna summa af 31,990,388 kronor belöpa sig på segelfartyg 20,499,662 kronor 

och på ångfartyg 11,490,726 kronor. Det uppgifna beloppet af år 1878 för Svenska fartyg i utrikes sjöfart 

influtna bruttofrakter utgjorde 34,458,639 kronor. 

Sveriges handelsflotta bestod vid 1879 års slut (tabellen N:o 45) af 4,302 fartyg om 530,803 ton samt 

har från år 1878 minskats med 13 fartyg och 5,807 ton. Stockholms handelsflotta minskades med 10 fartyg 

och 1,605 ton. Göteborgs handelsflotta minskades till drägtigheten med 240 ton. öfriga stapelstäders 

handelsflotta ökades med 1 fartyg och 1,249 ton. Sjö- och uppstäders samt köpingars handelsflotta 

minskades med 6 fartyg och 509 ton. Landsbygdens handelsflotta ökades med 2 fartyg men minskades 

med 4,702 ton. 

Under år 1879 blefvo för städers och köpingars räkning nybyggda eller för första gången uppmätta 

(tabellen N:o 46) 35 fartyg om 5,420 ton och från utrikes ort inköpta 20 fartyg om 5,130 ton. Der

emot hafva under år 1879 af städers och köpingars fartyg 52 om 13,143 ton förolyckats, 18 om 1,429 ton 

kasserats och 6 om 2,032 ton försålts till utrikes ort. Angående förhållandet i nu nämnda hänseenden 

med landtman tillhöriga fartyg saknar Collegium fullständiga uppgifter. 

Af Svenska handelsflottans fartyg hafva under år 1879 till utrikes sjöfart varit använda (tabellen N:o 

48) tillsammans 2,078 fartyg om 438,351 ton eller 59 fartyg mer än under år 1878, och har, vid jem-

förelse med förhållandet sistnämnda år, drägtigheten af de i sådan fart använda fartyg år 1879 ökats med 

824 ton. 

Antalet af fartygsbefälhafvare och sjöfolk, som vid sjömanshusen påmönstrats till utrikes fart, 

har år 1879 (tabellen N:o 49) utgjorts af 2,264 fartygsbefälhafvare och 20,869 sjömän, deri inbegripne ma

skinister och eldare, mot 2,268 fartygsbefälhafvare och 20,530 sjömän år 1878. 

De för in- och utgående fartyg år 1879 erlagde lastpenningar (tabellen N:o 50) utgjorde 472,551 

kronor, mot 481,297 kronor år 1878. 
o 

A r 1879 utfärdades af Collegium 212 fribref eller 14 färre än som nästföregående året expedie

rades. Af ifrågavarande fribref meddelades 18 för utrikes byggda och i Sverige naturaliserade fartyg 

af sanamanlagdt 4,655 ton, 22 för städerna tillhöriga nybyggda fartyg om 5,333 ton, 19 för landtman 

tillhöriga, likaledes nybyggda fartyg om 2,588 ton, samt öfriga fribref till ett antal af 153 för äldre fartyg, 

hvilka förut varit med dylik handling försedda. 



IV 1879. 

Sedan, jemlikt nådigt bref af den 21 November 1868 samt Collegii derpå grundade kungörelse och 
cirkulär af den 15 påföljande December, tillfälle blifvit beredt för utrikes vistande Svenske sjömän att, till 
understöd för hemmavarande anhöriga eller till förvaring och förräntande för kommande behof, genom 
Svenske och Norske Consulers biträde hemsända sina å undfångna hyror eller eljest gjorda besparingar, 
har af sådane sjömän under år 1879 för sagda ändamål hemsändts (tabellen N:o 51) sammanlagdt ett 
belopp af 86,267 kronor 52 öre, mot 81,753 kronor 49 öre år 1878. 

Collegium framhärdar med djupaste vördnad, 

Stormägtigste , Allernådigste Konung! 
Eders Kongl. Maj:ts 

C. F. AF STRÖM. 

Stockholm den 19 November 1880. 

underdånigste, tropligtigste 
tjenare och undersåtar 

C. FR. W V E R N . 

G. Hegardt. 
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1879. 1 

N:o 1. Sammanställning af värdet utaf år 1879 till Sverige införda och derifrån utförda 
varor, fördelade i nedanstående grupper. 



2 1879. 

N:o 2. Tabell, utvisande qvantitet och värde af de till riket år 1879 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 grand af gällande bestämmelser tullfritt införda. 
* utmärker de artiklar, för hvilka, i anseende till beskaffenheten af tullbestämmelserna och saknaden af närmare specifikation af de förtullade varukvantiteterna, 

någon uträkning af influtna tullbeloppet icke kunnat i Collegium verkställas. 

*) Då i Tullverkets sammandrag öfver in- och utförda varor konserverade köttvaror och grönsaker äro under en gemensam rubrik af konserver sammanförda, 
ingår i här uppgifna qvantitet uf sådana varor äfveu det senare slaget. 
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N:o 2. Tabell, utvisande qvantitet och värde af de till riket år 1879 införda varor, fördelade i grupper. 



4 1879. 

N:o 2. Tabell, utvisande qvantitet och värde af de till riket år 1879 införda varor, fördelade i grupper. 
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N:o 2. Tabell, utvisande qvantitet och värde af de till riket år införda varor, fördelade i grupper. 
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N:o 2. Tabell, utvisande qvantitet och värde af de till riket år 1879 införda varor, fördelade i grupper. 



1879. 7 

N:o 2. Tabell, utvisande qvantitet och värde af de till riket år 1879 införda varor, fördelade i grupper. 



8 1879. 

N:o 2. Tabell, utvisande qvantitet och värde af de till riket år 1879 införda varor, fördelade i grupper. 



1879. 9 

N:o 2. Tabell, utvisande qvantitet och värde af de till riket år 1879 införda varor, fördelade i grupper. 



10 1879. 

N:o 2. Tabell, utvisande qvantitet och värde af de till riket år 1879 införda varor, fördelade i grupper. 



1879. 11 
N:o 2. Tabell, utvisande qvantitet och värde af de till riket år 1879 införda varor, fördelade i grupper. 



12 1879. 

N:o 2. Tabell, utvisande qvantitet och varde af de till riket år 1879 införda varor, fördelade i grupper. 



1879. 13 

N:o 2. Tabell, utvisande qvantitet och värde af de till riket år 1879 införda varor, fördelade i grupper. 



14 1879. 

N:o 2. Tabell, utvisande qvantitet och värde af de till riket år 1879 införda varor, fördelade i grupper. 



1879. 15 

N:o 2. Tabell, utvisande qvantitet och värde af de till riket år 1879 införda varor, fördelade i grupper. 



16 1879. 

N:o 2. Tabell, utvisande qvantitet och värde af de till riket år 1879 införda varor, fördelade i grupper. 



1879. 17 

N:o 2. Tabell, utvisande qvantitet och värde af de till riket år 1879 införda varor, fördelade i grupper. 



18 1879. 

N:o 2. Tabell, utvisande qvantitet och värde af de till riket år 1879 införda varor, fördelade i grupper. 



1879. 19 

N:o 2. Tabell, utvisande qvantitet och värde af de till riket år 1879 införda varor, fördelade i grupper. 



20 1879. 

N:o 2. Tabell, utvisande qvantitet och värde af de till riket år 1879 införda varor, fördelade i grupper. 



1879. 21 

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



22 1879. 

N:o 3. Tabell, utvisande qvantitet och värde af de från riket år 1879 u t f ö r d a varor, fördelade i grupper. 



1879. 23 

N:o 3. Tabell, utvisande qvantitet och värde af de från riket år 1879 utförda varor, fördelade i grupper. 



24 1879. 

N:o 3. Tabell,utvisande qvantitet och värde af de från riket år l879 u t f ö r d a varor, fördelade i grupper. 



1879. 25 

N:o 3. Tabell, utvisande qvantitet och värde af de från riket år 1879 utförda varor, fördelade i grupper. 



26 1879. 

N:o 3. Tabell, utvisande qvantitet och värde af de från riket år 1879 ut förda varor, fördelade i grupper. 



1879. 27 

N:o 3. Tabell, utvisande qvantitet och värde af de från riket 1879 utförda varor, fördelade i grupper. 



28 1879. 

N:o 4. Utdrag af General-Sammandragen öfver Rikets införsel och utförsel år 1879, 
jemte beräkning, så vidt sådan kunnat i Collegium åstadkommas, öfver totalsumman af de på hvarje tullpligtig artikel 

enligt tulltaxa af den 15 Juni 1877 och Kongl. Kungörelsen af den 16 Maj 1879 belöpande tullinkomster. 

+ utmärker att tullinkomsten beräknats med afdrag för de varuqvantiteter, som fråu 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 förtnllade varu-qvantiteterna, någon afrakning 

af influtna tullbeloppet icke kunnat i Collegium verkställas. 



1879. 29 

N:o 4. Utdrag af General-Sammandragen öfver Rikets införsel och utförsel år 1879. 



30 1879. 

N:o 4. Utdrag af General-Sammandragen öfver Rikets införsel och utförsel år 1879. 



1879. 31 

N:o 4. Utdrag af General-Sammandragen öfver Rikets införsel och utförsel år 1879. 



32 1879. 

N:o 4. Utdrag af General-Sammandragen öfver Rikets införsel och utförsel år 1879. 



1879. 33 

N:o 4. Utdrag af General-Sammandragen öfver Rikets införsel och utförsel år 1879. 



34 1879. 

N:o 4. Utdrag af General-Sammandragen öfver Rikets införsel och utförsel år 1879. 



1879. 35 

N:o 4. Utdrag af General-Sammandragen öfver Rikets införsel och utförsel år 1879. 



36 1879. 

N:o 4. Utdrag af General-Sammandragen öfver Rikets införsel och utförsel år 1879. 



1879. 37 

N:o 4. Utdrag af General-Sammandragen öfver Rikets införsel och utförsel år 1879. 



38 1879. 

N:o 4. Utdrag af General-Sammandragen öfver Rikets införsel och utförsel år 1879. 



1879. 39 

N:o 4. Utdrag af General-Sammandragen öfver Rikets införsel och utförsel år 1879. 



40 1879. 

N:o 4. Utdrag af General-Sammandragen öfver Rikets införsel och utförsel år 1879. 



1879. 41 

N:o 4. Utdrag af General-Sammandragen öfver Rikets införsel och utförsel år 1879. 



42 1879. 

N:o 4. Utdrag af General-Sammandragen öfver Rikets införsel och utförsel år 1879. 



1879. 43 

N:o 4. Utdrag af General-Sammandragen öfver Rikets införsel och utförsel år 1879. 



44 1879. 

N:o 4. Utdrag af General-Sammandragen öfver Rikets införsel och utförsel år 1879. 



1879. 45 

N:o 4. Utdrag af General-Sammandragen öfver Rikets införsel och utförsel år 1879. 



46 1879. 

N:o 5. Tabell, utvisande Nederlagsrörelsen i riket år 1879. 



1879. 47 

N:o 5. Tabell, utvisande Nederlagsrörelsen i riket år 1879. 



48 1879. 

N:o 6. Sammanställning af införsel och utförsel för hvarje särskildt land år 1879. 



1879. 49 

N:o 6. Sammanställning af införsel och utförsel för hvarje särskildt land år 1879. 



50 1879. 
N:o 6. Sammanställning af införsel och utförsel för hvarje särskildt land år 1879. 



1879. 51 

N:o 6. Sammanställning af införsel och utförsel för hvarje särskildt land år 1879. 



52 1879. 

N:o 6. Sammanställning af införsel och utförsel för hvarje särskildt land år 1879. 



1879. 53 

N:o 6. Sammanställning af införsel och utförsel för hvarje särskildt land år 1879. 
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N:o 6. Sammanställning af införsel och utförsel för hvarje särskildt land år 1879. 



1879. 55 

N:o 6. Sammanställning af införsel och utförsel för hvarje särskildt land år 1879. 

4. Utdrag af Consulsrapport. 

Archangel. 

Frakterna stodo år 1879, på det hela taget, betydligt lägre 
än under föregående året. Trävarufrakterna från Archangel utgjorde 
således förstnämnda år, med få undantag, till London 55 sh. a 57 
sh. 6 d., det senare beloppet den mest allmänna frakten, till vest-
kusten 57 sb. 6 d. å 62 sh. 6 d., till kolhamn å ostkusten 50 sh. ä 
52 sh. 6 d., till Bordeaux 80 a 85 francs & 5 % kaplake och till 
Marseille, Gette 100 francs & 5 %. Hafrefraktevna voro på ost
kusten 3 sh. per quarter a 320 skålpund, samt linfröfrakteina på 
ostkusten 3 sh. 6 d a 3 sh. 9 d. per quarter a 424 skålpund och 
till vestkusten 4 sh. 
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N:o 6. Sammanställning af införsel och utförsel för hvarje särskildt land år 1879. 



1879. 57 

N:o 6. Sammanställning af införsel och utförsel for hvarje särskildt land år 1879. 



58 1879. 

N:o 6. Sammanställning af införsel och utförsel för hvarje särskildt land år 1879. 



1879. 59 

N:o 6. Sammanställning af införsel och utförsel för hvarje särskildt land år 1879. 



60 1879. 

N:o 6. Sammanställning af införsel och utförsel för hvarje särskildt land år 1879. 

4. Utdrag af Consulsrapport. 
Köpenhamn. 

Tillförseln af stångjern från Sverige år 1879 var ungefärligen 
32,250 centner större än under föregående året, och denna tillväxt 
inträffade hufvudsakligen under höstmånaderna, då konjunkturerna i 
allmänhet visade sig något bättre än under första hälften af året. 
Partipriset å Svenskt stångjern af välkänd tillverkning noterades 
vid årets början 9 a 10 kronor för smidt samt 8V4 a 9 kronor 
för valsadt per centner, oförtulladt, hvilket pris, enligt de af här
varande Mäklare utgifna månatliga prislistor, bibehöll sig ungefärli
gen oförändradt hela året. 

Priset å Svenskt stål noterades likaledes oförändradt 15 kronor 
50 Öre a 17 kronor per centner, utan tull. 

Spik noterades vid årets början 55 kronor per par kistor, men 
priset nedgick under sommaren till 45 kronor, hvilket noterades vid 
årets slut. 

Tillförseln af timmer och bräder från Sverige var under år 
1879 ungefärligen 1,606,600 kubikfot större än under föregående 
året, en tillökning, hvilken, likasom förhållandet var med jernvarorna, 
inträffade hufvudsakligen under senare delen af året. 

Enligt mäklares uppgifter har priset å Svenska trävaror, med 
inberäknad införseltull, noterats per tolft för 

Calmar furubräder: 

fyrskurua Piteå furubräder: 

fyrskurna Piteå plankor: 

Piteå furutimmer, fyrhugget: 

hvilka prisförhållauden å Svensk trälast äro, med få afvikelser, un
gefärligen desamma som under föregående året. 
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N:o 6. Sammanställning af införsel och utförsel för hvarje särskildt land år 1879. 
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N:o 6. Sammanställning af införsel och utförsel för hvarje särskildt land år 1879. 
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N:o 6. Sammanställning af införsel och utförsel för hvarje särskildt land år 1879. 

4. Utdrag af Consulsrapporter. 

Königsberg. 

Efter sjöfartens öppnande den 6 April betaltes från Königs-
berg följande frakter, nemligen för ångfartyg till London, Hull 2 
eh. 3 d. a 2 sh. 6 d., till Antwerpen, Kotterdam 2 sh. 6 d. a 2 
sh. 9 d., till Havre 3 sh. per 500 skålpund hvete, till ostkusten af 
Norge 25 riksmark och till Köpenhamn 18 a 19 riksmark per 2,500 
kilogr. råg; samt för segelfartyg till ostkusten af Norge 20 å 22 
riksmark, till Danska öarna och Hertigdömena 18 a 20 riksmark 
per 2,500 kilogr. råg, till kolhamnarne 1 sh. 9 d. a 2 sh., till 
kanalen 2 sh. 9 d. a 3 sh., till norra Frankrike 3 sh. per 500 
skålpund hvete. Under sommaren gingo frakterna efter hand ned, 
och voro under den s. k. döda saisonen, som år 1879 räckte ovan
ligt länge, endast få frakttillfällen på marknaden. Till följd af 
den ringa tillförseln af spanmål rådde der under hela hösten myc
ken stillhet, och när frakterna det oaktadt höjde sig, så låg anled
ningen dertill i den omständighet att uti närliggande Ryska hamnar 
betaltes högre. På senhösten noterades således för ångfartyg, till 
Hull, London, Leith 2 sh. 9 d. a 3 sh., till Antwerpen, Rotterdam 
3 sh., till Havre 3 sh. 6 d. k 3 sh. 9 d. per 500 skålpund hvete, 
till Amsterdam 24 floriner per 2,400 kilogr. hvete, till Bergen 24 
å 25 riksmark per 2,500 kilogr. råg; samt för segelfartyg till ost
kusten af Norge 24 a 26 riksmark, till Hertigdömena och Danmark 
15 a 16 riksmark per 2,500 kilogr. råg, till Firth of Forth och 
kolhamnarne 2 sh. 6 d., till Engelska kanalen 3 sh. 6 d., till Norra 
Frankrike 4 sh. per 500 skålpund hvete. 

Danzig. 
Medelprisen i Danzig å följande Svenska produkter utgjorde 

år 1879, från fartyget, å osläckt Gotlandskalk 18 riksmark per läst 
om 12 halftunnor, å kalksten 56 riksmark per Rhenländsk kubik-
famn och å groft tillhuggen granitsten 2 riksmark per kubikfot, 
samt, för varan i magasinet, å stångjern 12 riksmark och å skrot-
jern 2 riksmark per Tysk centner, å tjära 22 riksmark per tunna 
och å Gotlands slipsten af 12 a 24 tums diameter 1 ä 4 riksmark. 

Stettin. 
Svenskt stång- och hästskosömjern höjde sig härstädes väsentligt 

i värde först genom införselBtullens påverkan och sedermera i följd af 
ökad efterfrågan å varan i Sverige. Priset steg derstädes under årets 
lopp från 6 till 8 kronor för stångjern samt från 7 till 10 kronor för 
sömjern, på samma gång som försäljningapriset i Stettin höjde sig 
för Svenskt smidt och valsadt stångjern från 21 till 25 mark och 
för hästskosömjern från 22 till 29 mark per 100 kilogram. Af-
sättningen å Stettin af Svenskt stångjern har åter något ökats, 
äfvensom behofvet af Svenskt hästskosömjern, trots det inhemska 
fabrikatets billigare pris, icke oväsentligt tilltagit. Af de från 
Sverige år 1879 till Tyskland exporterade 202,868 Svenska centner 
stångjern ankom ensamt till Stettin mer än hälften eller omkring 
96,800 Tyska centner. Afven å koppar höjde sig priset under 
årets lopp och steg från 130 till 160 mark per 100 kilogram. 
Oaktadt denna prisstegring var dock importen af artikeln från de 
Förenade Rikena år 1879 större än under föregående året och ut
gjorde från Sverige 6,367 centner, mot 3,827 centner år 1878. 

De Förenade Rikenas sjöfart på distriktet var år 1879 den 
största, som hittills under något år egt rum. Grunden till denna 
ansenliga tillökning torde hufvudsakligen vara att söka i den först 
med 1880 års början i kraft trädda tullförhöjningen, som föran
ledde en ovanligt Btor import af spanmål från Ryssland och petro
leum från Nord-Amerika, i hvilken import de Förenade Rikenas 
handelsflottor i betydlig mån deltogo. Den Svenska sjöfarten på 

Stettin bestreds till största delen med ångfartyg och var, vid jem-
förelse med förhållandet föregående året, till drägtigheten nästan 
tredubblad. 

Kiel. 
Trävaruprisen under år 1879 stälde sig sålunda. För 4, 5 a 6 

tums qvadrathuggna spärrar betaltes 20 a 25 öre, för 7 tums 25 a 28 
öre samt för bjelkar af 8 a 9 tum och deröfver 35 a 40 öre per 
kubikfot Engelskt mått för varan fri ombord å aflastningsorterna. 
Calmar och Oscarshamns 12 X l ' / j t u m s bräder af 6 alnars längd 
betingade 18 a 19 mark per tolft och andra dimensioner i propor
tion derefter. Gotlands vara såldes med en rabatt af 20 a 25 
procent. Trävarufrakterna utgjorde från Skellefteå och andra Norr
bottniska hamnar för bjelkar och spärrar 5 å ö1/^ kronor, från Gefle, 
Sundsvall och Hernösand för bräder 4 å 4 ' / 2 kronor per 31 1/2 ku
bikfot, allt med 5 procents kaplake. 
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4. Utdrag af Consulsrapport. 

Lübeck. 

Trävaruprisen voro under 1879 följande: 
För fyrskurna bräder från Gefie, Söderhamns och Hudiksvalls 

distrikt erhölls 

Af bräder från andra hamnar omsattes prima till 20 a 50, 2:a 
till 15 a 40, 3:a till 15 a 30 och 4:a till 15 a 26 mark mindre 
per standard än Gette och Söderhamns. 

Valbräden från södra Sverige betingade följande medelpris per 
tolft om 12 fots längd och lV 4 tums tjocklek, fritt i Liibeck: 
nemligen bräder af 

Granplankor om 9 tums bredd och derutöfver betingade 65 å 
75 pfennige samt om 6, 7 a 8 tums bredd 55 a 60 pfennige per 
Engelsk kubikfot för varan fri i Liibeck. 

För kanthuggna furusparrar från Skellefteå och andra hamnar 
i Bottniska Viken om 4 ' 4 tum å 7/7 tum i qvadrat varierade priset 
mellan 45 och 50 pfennige per kubikfot, fritt i Liibeck. 

Öfver hufvud taget voro prisen ända mot hösten oerhördt låga. 
Ett pris af t. ex. 60 a 65 mark pr standard osorterade granbräder 
om 6 a 9 tums bredd för varan fri ombord i Svensk hamn kunde 
omöjligen betala produktionskostnaderna, och 30 a 40 mark per 
standard för 1, 5 a 7 tums 4:a var ej mer än hvad som ofta blif-
vit betaldt för ved. 

Den nya tullen af 3 mark per 100 kilogr. hyfladt trä torde 
nästan omöjliggöra all import af gröfre snickeriarbeten. Tullsat
serna för plankor och bräder samt hugget virke (25 pfennige per 
100 kilogr. = IV2 mark per kubikmeter för de förra och 10 pfen
nige per 100 kilogr. = 60 pfennige per kubikmeter för det senare) 
tyckas ej vara så särdeles höga, men när dertill komma kostnaderna 
för tullbehandlingen och förhöjd frakt för den längre tid, som nu 
mera åtgår för lossning af trälast, så torde dock en inskränkning i 
den Tyska trävaruimporten vara att befara. 

Trots de ytterst låga prisen var importen af jern från Sverige 
år 1879 betydligare än under något föregående år. Stångjernspri-
sen, som vid årets början voro mycket tryckta, nedgingo ytterligare 
från 10 till 9 ' / 2 mark. De nya tullsatserna å tackjern (50 pfennige 
per centner från och med slutet af Maj) och stångjern (IV4 mark från 
och med den 26 Juli) föranledde emellertid vid sommarens början 
en starkare import, efter hvilken under Augusti — Oktober nästan 
fullkomligt stillestånd följde. De kolossala beställningarna från de 
Förenade Staterna utöfvade emellertid inflytande äfven på den Tyska 
marknaden, och i December realiserades Svenskt jern till 12 mark 
per centner, förtulladt. Westphaliskt jern steg samtidigt från 110 
till 170 mark per 1,000 kilogr. från tillverkningsorten. Konsum
tionen inom Tyskland rättfärdigar ingalunda en dylik stegring i 
prisen, hvilken föranleder öfverproduktion. 
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4. Utdrag af Consulsrapport. 

Hamburg. 

I varuhandeln var visserligen under år 1879 på det hela 
större rörelse än under de närmast föregående åren; men denna 
omständighet hade väl till långt inpå sommaren sin grund i de 

förestående förändringarna i tulltariffen inom det Tyska rikets tull
område, i det att påläggandet af tull å förut tullfria varor och 
förhöjningen i tullen för artiklar, som förut voro sådan afgift 
underkastade, föranledde en liflig införsel, i ändamål att bringa 
varorna inom tullgränsen, innan de nya förhållandena inträdde. 
Från Sverige infördes till Hamburg och Altona 38 trävaruladdnin-
gar, alla, med undantag af en, i främmande fartyg. Bland dessa 
laddningar bestodo 32 af omkring 385,000 plankor och bräder 
jemte något mindre parti andra trävaror. I afseende å fem mindre 
laddningar saknas deremot närmare uppgifter. Med de i regulier 
fart gående ångbåtar ankommo derjemte omkring 23,800 kubikfot 
plankor och bräder. Prisen å trävaror voro intill September månad 
fallande, i det de på det hela taget följde de i Sverige gällande. 
Bräder från Gefle af 9 och 7 X l j tum af första qvalitet såldes 
till respektive 145 och 135 mark per standard för varan fri om
bord i Svensk hamn, och vankantade bräder (valbräder) från södra 
Sverige af 12 fots längd, 1 ^ tums tjocklek samt 8 tums bredd 
såldes till 6 mark per tolft fritt levererade i Hamburg. Granplankor 
af 10 tums bredd och deröfver såldes till 80 å 85 samt af 9 
tums bredd under en tid bortåt till 40 a 50 pfennige per kubikfot. 
I Oktober började deremot en prisstegring att visa sig. Införseln 
år 1879 från de Förenade Rikena till Hamburg och Altona af jern 
är uppgifven till omkring 236,000 stycken stänger, 64,500 bundtar 
och 588 plåtar jern, nästan uteslutande från Sverige, under det 
att införseln år 1878 uppgafs till 165,000 stycken stänger och 
51,000 bundtar. Införseln af Svenskt jern under nu ifrågavarande 
år har alltså på det hela varit ganska betydlig; och ehuru stora 
qvantiteter deraf härifrån försändas till andra samt till en del 
transatlantiska hamnar, tryckte dock de betydliga förråden på här
varande marknad, så att, till och med efter det att bättre kon
junkturer börjat visa sig med hänsyn till Engelskt jern, det dock 
dröjde en tid innan någon synnerlig verkan deraf förspordes i af
seende å Svenska och Norska produkter. Omsider uppträdde man 
likväl med större säkerhet, och de stegrade fordringarna efterkommos 
villigt. Prisen stälde sig vid årets utgång anda till 15 procent 
fördelaktigare än vid dess början. Svenskt stångjern noterades 
således vid slutet af året 12^ mark per 100 skålpund, under det 
att sådant ordinärt Engelskt jern betaltes med mark 8:40 a 9 
samt prima Westphaliskt med mark 8:90 a 9:60. 
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4. Utdrag af Consulsrapport. 

Amsterdam. 
Sveriges skeppsfart på Holland var under år 1879 icke alle

nast af mindre omfattning än under de föregående åren, utan der
jemte föga vinstgifvande. Få alla farvatten voro frakterna oför
delaktiga, med undantag af spanmålsfrakterna från Amerika, hvilka 
voro de enda, som gåfvo någon förtjenst och, så att säga, höllo 
fraktmavknaden vid lif. Mot årets slut visade sig väl tecken till 
förbättring, och i synnerhet gingo Javafrakterna betydligt upp, i 
det de vid nämnda tidpunkt på de Europeiska marknaderna hastigt 
stigande sockerprisen gåfvo anledning till betydliga skeppningar 
från Java, hvilka uppbringade frakterna till dubbelt mot hvad de 
voro några veckor förut. 

Sveriges handel på Holland var lika litet vinstgifvande som 
sjöfartsrörelsen. Träprisen voro låga och nedtryckta, och det köp
tes blott för dagens behof. Icke en gång den betydliga minsk
ningen i importen kunde åstadkomma förbättring i dessa pris, förr 
än mot slutet af året, då prisstegringen på de stora Europeiska 
trämarknaderna jemväl här medförde en förbättring. 

Afven af jern, tjära och beck var importen år 1879 ringa. 
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4. Utdrag af Consulsrapporter. 

London. 

Hela importen af trävaror till Storbritannien oeh Irland ut
gjorde: 

1878. 1879. 

Rörande den förbrukning, som beräknats hafva egt rum på 
hufvudplatscn för den Engelska trävnruliandcln, London, meddelas 
följande uppgift: 

Importen till London från: 

Lagren i London uppgifvas hafva vid slutet af nedannämnda 
år bestått af: 

Utländska trävaror: 

Koloniala trävaror: 

Af ofvanstående uppgifter framgår, att Englands import af 
trävaror, som allaredan år 1878 visade en nedgång af omkring 20 
procent i jemförelse med det nästföregående året, under 1879 yt
terligare af tagit med omkring 12^ procent. Med andra ord: im-
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porten år 1879 i förhållande till 1877 har undergått en förminsk
ning af nära en tredjedel. Att häraf bilda den föreställning, att 
landets förbrukning af trävaror i samma mån aftagit, vore dock en 
alltför hastig slutsats. För att bedöma i hvilken grad förbruk
ningen aftagit, måste man nemligen taga i betraktande de be
hållningar, som till följd af öfvevproduktion och öfverspekulation 
efterhand hade hopat sig. Om dessas storlek har man emellertid 
tillgängliga uppgifter allenast med hänsyn till London, men det är 
sannolikt, att de sammanlagda behållningarna inom hela landet voro 
större i qvantitet, än hvad man i allmänhet haft föreställning om. 
Som dessa behållningar fått tjena till reserv, är importens för
minskning ej nödvändigt något tecken till förbrukningens aftagande. 

I importen från Sverige visar sig för år 1879 en minskning 
endast i värdet. Deremot har i qvantitet levererats 6,708 loads 
mera an under 1878, och Sveriges andel i tillförseln till England 
af sågadt virke står endast tillbaka för införseln 1877, då den 
på Sverige belöpande andel utgjorde 1,307,000 loads. England 
har således otvifvelaktigt äfven under år 1879 varit Sveriges bästa 
kund, men de vilkor, hvarunder denna stora omsättning egt rum, 
hafva varit sådana, att de för lång tid komma att göra året 1879 
bemärkt i trävaruhandeln såsom det ogynnsammaste i mannaminne. 

Aret ingick under en kombination af ogynnsamma förhållanden 
och omständigheter, som icke frestade till sangviniska förväntnin
gar. Medan öfverallt fanns tillräcklig tillförsel för dagens behof, 
var det kändt nog, att betydande skeppning från Östersjön vid 
första öppna vatten var förberedd. I alla rörelsegrenar, som i det 
stora hela betinga afsättningen, herskade liflöshet och stillestånd. 
Inom den kommersiella verlden rådde misstro och ängslig försig-
tighet på alla områden. Upplagen i Londons dockor, ehuru snarare 
under än öfver behofvet i vanliga tider, voro likväl för stora under 
ett allmänt tillstånd af stagnation. 

De slutledningar, som häraf kunde göras, gingo i endast allt
för beklaglig grad i fullbordan, då de första sex månaderna blott 
danade en fortsättning af den tilltagande försämringen i tillstån
det, som trävarumarknaden hela året 1878 hade undergått. För
säljningar försiggiugo i sjelfva verket till betydligt omfång och 
delvis i stora partier, men transaktionerna hade ständigt karakteren 
af ytterligare medgifvanden från säljarnes sida. I månadsberät
telserna från denna period ansågs det vara ett uppmuntrande 
drag, när det undantagsvis kunde konstateras, att prisen hållit 
sig; men den stående uppgiften var, att de hade gått ned efter 
den sista berättelsen. Betydelsen häraf blir i ögonen fallande, när 
man påminner sig, att redan de pris, hvarmed året 1878 slutade, 
betecknades såsom ruinerande. De voro i sjelfva verket lägre än 
man känt till på de senaste tio åren. Icke destomindre gick den 
ytterligare reduktion man fick bevittna ända ned till fjärdedelen 
eller till och med tredjedelen under nyårets noteringar. Den na
turliga verkan deraf att en varas pris på marknaden faller under 
tillverkningskostnaden begynte dock nu att göra sig gällande. 

De ytterst låga prisen hade å ena sidan framkallat en forcerad 
förbrukning, hvarigenom upplagen efterhand hopsmält, å andra 
sidan framtvingat en förminskning i tillverkningen uti de skog-
producerande länderna, hvilken efterhand gjorde klart, att tillförseln 
i en snar framtid icke skulle komma att stå i öfverensstämmelse 
med behofvet. De mångfaldiga tecknen till ett allmänt återupp
levande af verldshandel framkallade också på detta område för
nyad köplust och spekulatiousanda. Härtill kom den hälft tillfälliga 
omständigheten, att Tysklands trävaruimportörer för att komma de 
beslutade tullförhöjuingarua i förväg vid denna tidpunkt rivaliserade 
om de disponibla upplagen och bland våra Engelska kunder fram
kallade den impuls, som ligger i föreställningen om konkurrens. 

Till och med under dessa inflytelser var förbättringen i prisen 
för någon tid endast i ringa mån märkbar. Verkan visade sig i 
förväg deri, att det minimum, hvartill prisen under årets första 
hälft fallit, vid midsommartiden antogo fasthet med en tendens 
till höjning. Från Oktober månad blef deremot den inträdda 
vändningen uppenbar. Liksom prisnoteringarna efter denna tid 
betecknade en fortfarande och rask stegring, synnerligast fram emot 
årets slut, visade ock trävarumarknaden i det hela några måna
der framåt ett lif och en aktivitet, som på många år varit okänd. 
Det antages allmänt, att den prisstegring, som blifvit uppnådd vid 
årets slut, representerade 25 till 30 procent i förhållande till mi-
nimiprisen på försommaren. I en och annan sort gick höjningen 
mycket längre, kauske ända till 100 procent, under det att prisen 
på andra sorter (t. ex. bjelkar) endast rönte ringa inverkan. 

Prisen å nedannämnda Svenska trävaror stälde sig år 1879 
sålunda: 

Importen af jern och jernvaror frän Sverige uppgifves hafva 
utgjort 

Under det qvantiteten således vuxit med 8 a 9,000 tons eller om
kring' 7 procent, angifves värdet endast med en obetydlighet (om
kring 49,000 kronor) hafva öfverstigit föregående årets import, på 
sätt förhållandet äfven var vid jemförelse mellan åren 1877 och 
1878. Detta resultat står också i öfverensstämmelse med hvad 
som karakteriserat 1879 års historia beträffande denna omsätt-
ningsgren. 

Aret började med ytterligare prisfall och ännu mera minskad 
efterfrågan än under 1878. Den tryckta affärsställningen såväl i Eng-
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land som i Sverige inverkade högst olycksbringande på jernhandeln. 
Då härtill komino de betydande betalningsinställelserna af såväl 
handelsfirmor som jernverksegare, så blef fram uti Januari och 
Februari, när de flesta försäljningarna göras, ställningen bland kö
parne mer och mer betryckt. Samtidigt utvecklades bland säljarne 
på flera håll en feberaktig oro och ifver att äfven till nästan hvad 
pris som helst söka afsätta sina stämplar, och följden blef ett all
mänt prisfall utan motsvarande ökad försäljning. En utomordentlig 
konkurrens uppstod, till en stor del föranledd deraf, att de massor 
jern, som innehades af handelsfirmor och bruksegare, hvilka inställt 
sina betalningar, måste realiseras, hvilken omständighet åter drog 
den öfriga marknaden med sig. Säljarne visade sig beredvillige att 
oupphörligt sänka sina pris, och i synnerhet var detta fallet i 
Sheffield. Köpare, som på sommaren och hösten 1878 försett sig 
med antagligen mera än sitt behof, till pris, som då ansågos låga, 
sago med farhåga samma stämplar på nyåret och våren 1879 öfver-
allt utbjudas till än billigare pris. Följden blef ett allmänt miss
mod bland dem och fruktan att minimiprisen då ännu icke blifvit 
uppnådda, samt deraf följande obenägenhet att löpa risken af än 
vidare uppköp. Prisfallet pågick fortfarande tills fram i Septem
ber, då ändtligen en vändning till ett bättre förhållande yppade 
sig och som sedan dess oafbrutet fortgått och ökat sig. För denna 
bättring har man att tacka den stora efterfrågan från Amerika å 
Svenskt jern, hvilken först uttömde alla i Sverige befintliga förråd af 
såväl hamradt som valsadt jern, och gjorde de Svenska fabrikan
terna mera förtröstansfulla, derigenom visande de Engelska köparne, 
att den tid nu snart var förbi, då hvilket anbud som helst från 
deras sida genast antogs af säljarne, och att de måste följa med 
strömmen, om de ville hafva något Svenskt jern alls. Som de 
äfven samtidigt fingo efterfrågan å sina egna produkter, blefvo de 
mera benägna att köpa råmaterial från Sverige. Sheffield höll sig 
tillbaka måhända längst af alla Engelska afsättningsorter, dertill 
föranledd till en del af egna stora förråd af Svenskt jern, upp
handlade under början af året till dåvarande låga pris. Dessa voro 
på nyåret från £ 1 till £ 3 per ton under 1878 års pris, men 
höjde sig mot slutet af 1879 från £ 4 till £ 5 per ton, med 
stigande tendens. 

Ungefär samma förhållande har egt rum i såväl tråd- och 
sömjernsmarknaden som i den Ostindiska marknaden. Trådjern, som 
i början af året stod mellan £ 11 och £ 11:10 sli. fritt om bord 
i Svensk hamn, steg mot slutet till £ 12 a £ 12:10 sh., och 
sömjern, som på nyåret säges hafva blifvit såldt till £ 9:10 sh. 
a £ 10 »ex ship» i Hull och London, steg till £ 11 a £ 12 »ex 
ship». Assorteradt jern för Ostindien nedgick på sommaren ändå 
till £ 7:15 a £ 8 för specifikationer, hållande 3 a 6 extra di
mensioner, allt levereradt »ex ship» i London, och hamradt 3 X | 
jern för Indien till £ 7:5:0. Men dessa pris stego från September, 
och uti December torde de kunna anses hafva uppnått £ 10:10:0 
a £ 11:10:0 för assorteradt jern och £ 10 a £ 10:10:0 för 3 X § 
jern. Alla dessa pris, med en utsigt, sedermera uppnådd, af än 
ytterligare stegring. Det torde dock beaktas, att i sjelfva Indien 
prisen icke stego ens jemförligt härmed, utan att de flesta, under 
senhösten till Londonköpmännen försålda partier assorteradt jern af 
dem köptes på spekulation i förhoppning på bättre pris i Indien. 

Tackjernet hade icke visat något undantag från det allmänna 
prisfallet. Goda stämplar af grått Bessemer-jern, som i början af 
året såldes till £ 4 »ex ship» i Hull eller kolhamn, nedgingo ända 
till £ 3:5:0, men stego sedermera raskt och voro mot slutet af 
året £ 5:10:0 a £ 6 med god efterfrågan. 

Skeppningen till Indien, hvarest marknaden år 1878 öfver-
fyldes, skall hafva utgjort: 

Till Levanten såldes sömjern till så låga pris som £ 9 och 
stänger till £ 8 »ex ship», London, men i December gingo note
ringarna för dessa sorter upp ända till respektive £ 13 och 12. 

Hastigheten i den prisstegring, som sålunda inträdde under 
årets sista månader och som ytterligare fortsattes på nyåret, var i 
och för sig egnad att framkalla fruktan för att omslaget icke skulle 
leda till någon fasthet i förhållandena. Det särskilda förhållande 
med den marknad, hvarifrån förbättringen utgått, gjorde faran i 
ett hänseende så mycket större. Som införseltullen i Amerika är 
mycket hög å jern och stål, är det egentligen blott det jemförelse-
vis låga priset å Svenskt jern, som sätter detsamma i stånd att 
tafla i pris med det dyrare Amerikanska träkolsjernet. Detta jem-
förelsevis låga pris, i förening med den impuls, som de goda skör
darna gåfvo deras handel, gjorde att Amerikanarne kunde köpa så 
mycket Svenskt jern för att hastigt fylla behofvet. Den reaktion, 
som det låg nära till hands att befara, har också i sjelfva verket 
redan visat sig. Den starka efterfrågan hade i alla jernproduco-
rande länder, icke minst i Amerika, framkallat utomordentliga ansträng
ningar för att öka tillverkningen, och följden har blifvit ett all
mänt prisfall, som, hvad det Svenska jernet beträffar, ledt till ne
danstående noteringar: Tackjern £ 5:0:0, i stället för £ 6 a £ 
6:10:0, assorteradt £ 12, i st. f. £ 12:15:0 o. s. v. I det hela 
torde reduktionen röra sig om £ 1 per ton på de olika sorterna, 
beroende naturligtvis på olika stämplar. 

Till och med genom denna återgång torde dock den erfarenhet, 
man nu har genomlefvat, i hvarje fall på ett glädjande sätt hafva 
ådagalagt, att de mörka förutsägelser om den Svenska jernindustriens 
framtid, som för ett år sedan allmänt förspordes, voro ogrundade. 
Det är nämligen uppenbart, att de uppfinningar med afseende på 
ståltillverkningen, som antogos komma att utöfva ett så ruinerande 
inflytande på det Svenska jernet och stålet, fortfarande lemna ett 
rum åt dessa vaTor. Grunden härtill ligger dock näppeligen deri, 
att dessa uppfinningar hafva visat sig misslyckade, utan i den mera 
glädjande orsaken att det finnes ändamål, för hvilka det Svenska 
jernet har företräden och egendomligheter, som icke kunna ersättas. 
Hvad särskildt beträffar den uppfinning, som företrädesvis väckt 
uppseende såsom epokgörande, nemligen Bessemer-metodens använd
ning på jern af fosforhaltiga malmer, synes det vara otvifvelaktigt, 
att problemet verkligen fått sin praktiska lösning. Enligt nyligen 
offentliggjorda meddelanden lära för närvarande 13 smältugnar vara 
i gång under det på metoden erhållna patent, och flera uppföras 
såväl i England som i Belgien och Tyskland. Enligt uppgift skola 
omkostnaden för andvändningen af här omhandlade process endast 
utgöra 5 shillings per ton utöfver hvad den ursprungliga Bessemer-
metoden kräfver, under det tackjern af Clevelandmahn, som deri
genom kan tillgodogöras, faller sig omkring 50 procent billigare 
än det som förut användes vid tillverkning från hematitmalm. Stål 
beräknas på detta sätt kunna levereras omkring 52 shillings billigare 
än som förut varit möjligt. »De förändringar,» heter det i nämnda 
meddelande, »som genom denna nya phase i produktionen torde 
kunna åstadkommas i användningen af stål i stället för jern, äro 
oöfverskådliga, nästan lika stora som fallet var vid införandet af 
den ursprungliga Bessemer-processen. I sammanhang härmed dragés 
uppmärksamheten derpå, att en afgjordt öfvervägande del af Stor
britanniens årliga upphemtning från jerngrufvorna består af fosfor
haltiga malmer, som hittills varit oandvändbara i ståltillverkningen 
(omkring 15,000,000 tons mot 2,000,000 tons hematitmalm.) Det 
säges dock, att vissa ofullkomligheter fortfarande häfta vid den 
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ernådda produkten, nemligen så till vida, att den, heter det, »ofta 
visar sig ojemn.» 

Af föreliggande uppgifter framgår, att sammanlagda värdet af 
Englands jernimport (inberäknadt malm) för 1879 utgjorde £ 
3,697,709, hvartill Sverige bidragit med inemot en tredjedel. Lem-
nas malmen ur räkningen, utgör Sveriges andel i hela jernimporten 
närmare hälften. 

Importen från Sverige af spanmål under nedannämnda år ut
gjorde: 

Importen från Sverige 1879 har således för alla spanmålssorter 
öfverstigit föregående årets, om än stegringen i det hela taget icke 
är så betydlig som 1878. Ehuru Svenskt hvete skattas högt här-
städea, är dock tillförseln mindre betydlig på grund deraf att såväl 
kontinenten som Svenska och Danska qvarnverk betala jemförelsevis 
högre för detsamma. Prisen på Svenskt korn voro vid årets 
början 32 a 35 shilling för 448 ffi af vanliga sorter och ända till 
38 a 41 sh. för finare mältningsvara. För sistnämnda slag höllo 
sig prisen intill slutet af Mars, då den egentliga mältningstiden 
var förbi; hvaremot utfodringsborn under sommarens lopp fluk
tuerade mellan 28 och 32 shillings. Då årets skörd begynte komma 
på marknaden och det visade sig, att en stor del af det Engelska 
kornet skulle blifva obrukbart till mältning, betalades åter höga 
pris för vackra Svenska sorter, hvaraf dock tillförseln då var jem
förelsevis ringa. Under loppet af hösten och vintern betingade 
extra fina varor 40 a 44 shillings för 448 tt, under det sämre sorter 
såldes för 35 a 38 shillings. För öfrigt har mältningstiden är 1879 
här i landet varit mindre god och dertill kort. Med afseende sär-
skildt på korn fäster vice Consuln i Newcastle uppmärksamheten på 
önskligheten af en bättre sortering och anbefaller Boby'e kastmaskin 
för kornrensningen. 

Hafreimporten från Sverige var är 1879 ungefär densamma som 
1878. Prisen voro vid årets början mycket laga och fluktuerade mellan 
18 och 20 sh. för 320 skalp, torkad Skånsk, 16 sh. 9 A a 18 sh. 
6 d för otorkad Göteborgs 304 skalp., samt 18 sh. 6 d a 20 sh. 6 d 
för svart 320 skalp. Mot slutet af sommaren stego prisen något, och 
i September och Oktober betaltes 22 sh. 6 d a 23 sli. 6 d för torkad 
Skånsk 320 skalp. Då den nya skörden kom på marknaden och 
intill årets slut betalades torkad Skånsk med 21 a 22 sh. för 320 
skalp., otorkad Göteborgs med 18 sh. 6 d k 19 sh. 6 d för 304 
skalp, samt svart med 20 sh. a 20 sh. 6 d för 320 skalp. 

Af mais har tillförseln från Amerika under senare hälften a£ 
året varit betydligt mindre än förr, hvaraf följden blifvit, att hafre-
prisen kunnat hålla sig någorlunda fasta. 

Sveriges export till England af lefvande hornboskap har under 
de två senaste åren tagit ny fart, efter det densamma under några 
år gått tillbaka. Antalet uppgifves hafva uppgått år 1877 till 
5,056, 1878 till 7,915 och 1879 till 8,880. Den Svenska slagt-
boskapen står i godt anseende och finner lätt afsättning, om än 
till lägre pris än som erhöllos för Engelsk boskap. Hvad som an-
märkes är dels, att de Svenska djuren gemenligen vid importen äro 

för gamla att lemna första sorts kött. Det erkännes dock, att 
undantagsvis förekomma oxar af Svensk import, som fullkomligt 
kunna mäta sig med Engelska och då också iubringa motsvarande 
pris. Den bästa tiden för införseln lär vara på våren, så tidigt 
som möjligt för att undgå konkurrens med den Amerikanska im
porten, hvars hufvudinassa i allmänhet kommer fram emot och in 
på sommaren. Medelpriset för Svensk slagtboskap angifves år 1879 
hafva varit £ 18 för stycke. Enligt importuppgifterna för 1878, 
som angifva sammanlagda värdet af Svensk slagtboskap till £ 
181,981, skulle medelpriset under samma år hafva varit £ 23, men 
denna siffra torde vara för hog. En eller annan gång hafva oxar 
från Sverige sålts till så högt pris som £ 38 för stycke. Af får 
hafva år 1879 införts 3,625, mot 4,682 år 1878. Hela värdet 
för sistnämnda år angifves i Board af Trade's tabeller till £ 14,548. 
Af svin infördes år 1879 ett antal af 1,789. Hufvudimporten såväl 
af hornboskap som får från Sverige försiggick till Newcastle. 

Såväl Svenskt som Norskt smör uppehåller sin framstående 
ställning på Engelska marknader och säljes till nästan lika höga 
pris som bästa Danskt herrgårdssmör. Importen eger rum i synner
het till Hull och Newcastle, och i förstnämnde hamn har den ökats 
med öfver 8,000 cwt Svensk och 13,000 cwt Norsk vara. Sam
manlagda införseln från Sverige belöpte sig enligt Board of Trade's 
tabeller till 39,000 cwt 1877 och 39,138 cwt 1878, motsvarande 
ett värde af respektive £ 239,000 och £ 235,311. Prisen hafva 
under årets lopp varierat mycket och delvis stått särdeles lågt. I 
London betalades för bästa Svenskt smör i Januari och Februari 
120 a 140 sh. I medlet af Mars sjönko prisen 15 shillings, i 
slutet af Mars åter 5 å 10 shillings, hvarpå det höll sig till medlet 
af Maj vid 100 a 120 sh., gick så ned till 95 a 110 sh., senare 
i samma månad till 90 a 100 sh., och i slutet af Juni voro prisen 
80 a 90 shillings. Först i slutet af Augusti stego de till 95 a 
100 sh., i början af Oktober till 105 a 115 sh. och gingo under 
loppet af hösten och vintern upp till 125 a 135 sli. hvilket var 
noteringen den sista December. I Newcastle noterades i Januari 
122 a 142 sh., Februari 134 a 150 sh.; i Mars gingo prisen ned 
till 118 a 128 sh., i Juni ytterligare till 92 a 100 sh. I Sep
tember inträdde en förändring till 102 a 115 samt 108 a 130 sh.; 
i November uppnåddes Januariprisen 132 a 145 sh., och vid årets slut 
noterades 140 a. 150 sh. Vice Consuln i Hull påpekar i sin rap
port önskligheten deraf, att vid inpackningen användas bättre och 
starkare lådor än de nu brukliga. 

Importen af papper från Sverige tilltog icke obetydligt under 
året och utgjorde 74,876 cwt, mot 53,912 året förut. Medan 
marknaden för Svensk och Norsk trämassa behöll en ganska god 
ställning, var detta deremot icke fallet med papper. Vanligt tryck
papper såldes till 2J d per skålpund för tyngre och 2 | d för lät
tare sort, fritt ombord i London, ett prisfall af öfver 1 d per tt, 
jemfördt med för 3 a 4 år sedan. Större mängder karduspapper 
hafva under året införts hit, och fiuneB all utsigt för att detta slag 
skall blifva en lika betydlig importvara som tryckpapper. Prisen 
hafva under året varierat från Ii till 2 i d. per skalp. Den under 
senaste tiden inträdda förbättringen i handelsförhållandena i det 
hela har också utsträckt sin inflytelse till pappersmarknaden, och 
det är att förvänta, att en förhöjning i prisen efter hand kommer 
att inträda, om råmaterialierna bibehålla sitt nuvarande höga värde. 

Närmast till följd af förutvarande öfveTproduktion hafva prisen 
på tändstickor ytterligare fallit under år 1879. En ganska betydlig 
inskränkning i produktionen och stegring på kemikaliemarknaden 
bidrog emellertid fram på året att höja prisen, fastän icke i väsent
lig mån. Utsigterna för den stundande tiden äro emellertid ljusare, 
isynnerhet för den transmarina marknaden. Importen till London 
år 1879 utgjorde från Sverige omkring 30,000 kistor och från 
Norge omkring 10,000, tillsammans omkring 40,000 kistor, hvaraf 
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något öfver 10,000 reexporterades. På Londons marknad noterades 
prisen till 1 sli. 5 d a 1 sh. 6 d för säkerhetständstickor och 
1 sh. 2 d a 1 sh. 3 d för fosfortändstickor per gross askar. Sist
nämnda slags tändstickor importerades mest från Norge och endast 
till jemförelsevis ringa mängd från Sverige. 

Införseln af oljekakor har år 1879 varit betydligt större än 
under år 1878, och en icke obetydlig stegring i priset egde rum 
på hösten. Importen till Hull från Sverige utgjorde 126 tons och 
från Norge 1,651 tons. 

Beck och tjära importeras hufvudsakligast till London, Liver
pool, Hull och Bristol. Hit till London har importen varit betyd
ligt större under år 1879 än förut. Från Stockholm 35,124 tnnnor 
tjära och 68,213 tunnor beck, samt från Archangel, 18,566 tunnor 
af den förra och 4,280 tunnor af den senare artikeln. Prisen 
noterades för Stockholmstjära i Januari 15 sh. 9 d a 18 sh. 3 d och 
i Juli 15 sh. 6 d a 17 sh., men stego i Oktober till 16 sh. 6 d a 18 
sli. Prisen å tjära från Archangel noterades samma tid 10 sh. 6 d a 
12 sh., 11 a 12 sh. 6 d och 12 a 14 sh. 6 d, allt per tunna. 

TrävaTufrakterna från Östersjön, Canada, New Brunswick och 
Hvita Hafvet hafva under år 1879, vid jemförelse med förhållandet 
år 1878, i medeltal varit 5 sh. lägre per standard, med andra ord 
de hafva i sjelfva verket stått så lågt som någonsin under en följd 
af år, och i Östersjön hafva de vanliga trävarulastfararne fort
farande haft att tafla med ångfartygen. Det kan icke längre för
nekas, att importörerna i den mån de blifva vana vid trävarors 
sändning i ångfartyg allt mera gynna den samma, och det synes 
nu vara kommet derhän, att ångfartygen under i öfrigt lika vilkor 
föredragas, åtminstone till sådana orter som London, Hull o. d, 
hvarest storlek och djupgående icke komma i betraktande och hvarest 
expedition kan försiggå hastigt. Hufvuddraget i denna del af 
Svenska och Norska skeppsfarten har för öfrigt varit, att frakt
satserna folio fram på sommaren men blefvo fastare mot hösten, 
i det marknaden då började röna inverkan af det allmänna återupp-
lifvandet af handeln; och många exportörer, som uppskjutit att göra 
fraktslut under förutsättning att frakterna åter skulle falla, hade 
sedermera att betala betydligt högre frakter. Det påstås, att 
många slutligen blefvo tvungna att befrakta ångfartyg till höga 
belopp för att kunna uppfylla sina förpligtelser. Från de nedre 
Östersjöhamnarna började skeppningstiden med följande frakter: 
till London eller 

från Öfre Botten (icke nordligare än Skellefteå) 2 sh. 6 d och från 
Piteå, Calix m. m. 5 sh. per standard högre. 

Leith. 
Af trävaror utföras från de Förenade Rikena till Skotland huf

vudsakligen plankor (från Sverige), battens (från Sverige och Norge) 
samt pitprops (från Norge), hvartill komma mindre qvantiteter staf 
och lathwood. Vår export till Skotland af bjelkar, som förr icke 
var obetydlig, har nu deremot till en del upphört, och exporten af 
hyflade bräder, som spelar en så vigtig rol i våra förbindelser med 
England och Irland, förekommer i ytterst ringa grad eller rättare 
nästan alldeles icke till Skotland. 

Det tryck, som under förra delen af år 1879 hvilade öfver alla 
affärer, gjorde sig särskildt känbart i trävarumarknaden. Nya 
byggnadsföretag sattes ej i gång och till och med redan påbegynta 
afstannade delvis, och i de större Skotska städerna föll byggnads
värdet till 20 %. Efterfrågan af trälast kunde under dessa för
hållanden icke blifva annat än ytterst matt. Visserligen hade under 
år 1878 den stora tillgången något inskränkts, men hvad som ännu 

fanns var icke så alldeles obetydligt, och tillförseln, om den än 
var mindre än vanligt, öfversteg dock för lång tid behofvet. Prisen 
höllo sig derföre under längre tid af året lägre än man kunde 
minnas hafva varit fallet under årtionden och kunna knappt antagas 
hafva gifvit afsändarne någon som helst vinst. I Januari betaltes 
sålunda för secunda qvalitet Norska battens 6 ^ X 2 ^ tums från de 
bästa hamnar, frakt, assurans och andra kostnader inberäknade, £ 
5:10 per Petersb. standard, för tertia qvalitet »Whitewood battens» 
från Sundsvalls och Hernösands distrikt £ 5, tertia qvalitet »Eedwood 
battens» från £ 5:10 till £ 6. Under sommarens lopp förbättra
des visserligen dessa pris något i en och annan hamn, såsom 
Grangemouth och Leith, hvarest i Juni noterades 10 s pr standard 
högre än i Januari, men omsättningen fortfor att vara matt och 
otillfredsställande, och utsigterna ansågos föga lofvande. 

Det omslag, som i andra riktningar inträdde under September, 
undgick icke att medföra ett märkbart inflytande på den Skotska 
trävarumarknaden. Den verksamhet, som utvecklades i de olika 
näringsgrenarne, gjorde snart en ytterligare användning af trävaror 
af nöden, och efterfrågan af denna artikel, vare sig i form af 
battens och plankor eller pitprops, steg jemt och raskt. Med 
efterfrågan följde prisen, och vid årets slut stodo de för plankor 
och battens 20 a 25 % högre än de noterats i Januari. För 2:a 
qvalitet Norska battens betaltes sålunda £ 7:5 8 a £ 7:15 s per 
standard; för 3:a qvalitet Sundsvall och Hernösand »Whitewood 
battens» £ 6:10 s a £ 7, för »Redwood battens» £ 7 a £ 7:1 o s. 

Den artikel, som näst efter trävaror måhända har största be
tydelse för Sveriges export till Skotland, är smör. Då emellertid 
denna vara företrädesvis hit importeras från Danmark, är det vansk
ligt att uppgifva storleken af de qvantiteter, som ursprungligen 
komma från Sverige. Till Leith ensamt var importen från Sverige 
och Danmark omkring 80,000 fat, representerande ett värde af 
£ 400,000. 

I smöraffären hafva till en del samma fluktuationer gjort sig 
gällande, som i andra hnndelsgrenar; från ett belopp af 136 s. i 
början af året för finaste Svenska herrgårdssmör stego prisen, till 
följd af ringa tillgång, till 148 s. i början af Mars, men från 
skeppsfartens öppnande sjönko de åter så att finaste grässmör i 
slutet af Juni såldes till 102 s., den lägsta notering man kunde 
minnas på åratal. Med September kom omslaget, och förbättringen 
fortfor till årets slut, då finaste herrgårdssmör gälde 156 s. 
per cwt. 

Från Sverige försändes något hafre till Skotland, i synnerhet 
öfver Leith och Granton. Denna import var dock år 1879 af 
mindre betydelse än vanligt. Sålunda infördes samma år till Leith 
endast 11,374 quarter, mot 45,742 år 1878, och till Granton blott 
394. Prisen voro låga vid slutet af 1878 och öfverstego icke i 
medeltal 20 s. 7 d. per quarter. Från denna tid och till påföl
jande September gingo de upp till 26 s. 7 d, men då marknaden 
begynte förses mod den nya skörden, sjönko åter prisen, tills de i 
slutet af November stodo vid 20 s. 6 d, under det året slöts med 
20 s. 10 d per quarter. 

Bland förhållanden, som haft inflytande på den Svenska skepps
farten under loppet af 1879, är förnämligast att bemärka dem, som 
röra trävaror och kolfart. Dessa förhållanden voro under större 
delen af året högst ogynnsamma. Det tryck, som hvilade öfver 
alla näringsgrenar, gjorde sig måhända mera än annorstädes märk
bart i fraktmarknaden och icke minst i våra skeppsfartsförbindelser 
med Skotland. Antingen man tager hänsyn till ingående eller tager 
i betraktande utgående frakter, var förhållandet lika ogynsamt. 
Ringa efterfrågan å trävaror förlamade efterfrågan å fartyg för 
ingående, och stark konkurrens med ångbåtar i koltransport gjorde 
segelfartygens ställning i den utgående farten högst ofördelaktig. 
Först under årets sista månader började på vissa router en för-
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bättring att inträda, men utom att den var ringa, medförde de 
under höst- och vintersaisonen förökade skeppsutgifterna och åt
skilliga andra tillstötande ogynsamma förhållanden, att nettobehåll
ningen icke utvisade en motsvarande afkastning. 

Hvad trävarufrakterna beträffar, äro, i fråga om Skotland, 
egentligen endast frakterna för pitprops (från Norge och södra 
Sverige) samt för plankor och battens (från Östersjön och Nord
amerika) af beskaffenhet att blifva föremål för närmare uppmärk
samhet. De förstnämnda frakterna, som redan under årets första 
månader voro ytterst låga, folio fram emot Juli till en ståndpunkt, 
som icke synes hafva kunnat lemna någon som helst vinst. Från 
och med Augusti inträdde emellertid en förändring till det bättre, 
som jemt fortfor till emot årets slut. Under det från Norge be
taltes 20 s. per commerceläst i Februari och 15 s. i Juli, var 
frakten från Göteborg med ångbåt 15 s. per Petersb. standard i 
Februari och 14 s. i Juli, men ^steg i Augusti till 17 och i No
vember till 23 s. per standard. 

Under det att skeppning af pitprops som oftast försiggår 
under hela årets lopp, ankomma vårlasterna från Östersjön af bat
tens och plankor gerna först i Juni. De år 1879 för de första 
laddningarna till Firth of Forth betalta frakterna utgjorde 30 s. 
från Gefle. 31 s. 3 d. från nordligare Svenska hamnar, 26 s. 6 d. 
a 27 s. 6 d. från Kronstadt och Kiga samt 31 s. från Björneborg. 
Utöfver dessa belopp betalas till Dundee och Tayport ett belopp 
af 2 s. 6 d., samt till Montrose, Aberdeen, Peterhead och Inver-
ness i allmänhet 5 s. Nämnda frakter, som voro lägre, än man 
kan minnas att trävarufrakter till Skotland någonsin varit noterade, 
visade sedan en liten tendens till stegring, men denna blef icke 
af någon betydenhet förr, än från och med Oktober, då frakterna be
taltes från Hudiksvall med 47 s. 6 d., från Sundsvall och Hernö-
sand med 37 s. 6 d. a 40 s., från Riga med 48 s., ft-åri Björne
borg och Kronstadt med 37 s. 6 d., allt per Petersb. standard. 
Från Archangel förde under år 1879 ett inskränkt antal Svenska 
och Norska fartyg trävaror till Skotska hamnar. Frakterna varie
rade emellan 52 s. G d. och 55 s., under det att från Onega be
taltes 47 s. 6 d. a 50 8. Lika ofördelaktigt stälde sig trävaru
frakterna från Nordamerika. Till Clyde betaltes sålunda blott 21 
a, 23 s. och 25 a 27 s. per load från Quebec, och från Pensacola 
noterades 36 å 38 s. för hugget samt 105 a 115 s. för sågadt 
virke. 

Likasom de ingående frakterna, stälde sig äfven de utgående 
ytterst ogynsamt. _Som"'ofvan blifvit ;anfördt,J äro bland dessa för 
oss endast kolfrakter af intresse och särskildt frakter för kol till 
de Förenade Eikena och Östersjön. Låga vid årets början, höllo 
de sig temligen oförändrade under årets lopp samt visade från 
och med Augusti i en och annan route tendens till stigning, hvil
ken dock mycket sällan antog större proportioner, under det att 
annorstädes det på hösten för kolfrakter vanliga fallet också nu 
inträdde och bringade frakterna till än lägre belopp än dem, hvar
till de någonsin förut noterats. 
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4. Utdrag af Consulsrapporter. 

Havre. 

Ar 1879 har mer an något annat år för de Förenade Rikenas 
tiävaruhandel varit ofördelaktigt. De under flera år sjunkande 
prisen nådde under nämnda år sitt minimum. Fram på hösten in
trädde en förbättring, och betaltes i September för 
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Vice konsuln i Calais liar med afseende å trävarumarknaden 
anmärkt, att de låga prisen i Sverige och Norge under 1879 vis
serligen till stor del förorsakat den förökade införseln under samma 
år, men att å andra sidan konsumtionen varit mycket betydlig-, så 
att behållningen vid årets slut likväl måhända varit något mindre, 
än vid 1878 års utgång. Att införseln från Tyskland, Amerika 
och Ryssland år 1879 något minskades, har sin förklaringsgrund i 
de låga prisen i Sverige och Norge. Införseln från Tyskland be
stod hufvudsakligen af jernvägssleepers. 

Af den år 1879 till Havre införda, till 9,265 tons uppgående 
qvantitet jern och stål utgjorde 6,685 tons Svensk tillverkning. År 
1878 utgjorde införseln till Havre af Svenskt jern 6,000 tons. 
Enligt uppgift från vederbörande vice Consuler infördes 1879 till 
andra hamnar i distriktet af Svenskt jern tillsammans 4,216 tons. 
Totalinförseln från Sverige till distriktet år^l879 lärer, efter dessa 
upplysningar, hafva utgjort 10,901 tons, hvilka nästan uteslutande 
infördes under Svenska och Norska flaggor. Prisen på Svenskt 
jern voro under året i nedgående tilldess i Oktober månad en för
bättring inträdde, såsom synes af ̂ följande uppgift: 

Redan 1878 stodo frakterna så lågt, att de knappast gåfvo 
rederierna någon vinst, och under år 1879 nedgingo de ytterligare. 
De från Sundsvall oeh Hernösand till Havre '"ankomna fartygen 
hade på första resan i medeltal en frakt af endast 4 9 i fränes per 
Petersb. standard. För andra fresan inträdde en obetydlig förbätt
ring, i det frakten för de från nämnda hamnar ankomna fartyg i 
medeltal kunde antagas hafva utgjort något öfver 52 francs. Frak
terna från Amerika gåfvo också i allmänhet ett otillfredsställande 
resultat. Spanmålsfrakterna förbättrades väl fram på sommaren, 
men nedgingo åter mot årets slut. Petroleumfrakterna voro unge
fär de samma som under 1878 eller i medeltal 3 sh. 10 d. per 40 
gallons. 

Nantes. 
Under de Förenade Rikenas flaggor infördes år 1879 till distrik

tet omkring 9,100 Petersb. standard Svenskt sågadt virke, mot 
6,260 standard år 1878. I afseende å denna vara, som i början af 
1879 var särdeles trögsåld äfven till låga pris, visade sig mot 
slutet af året en märkbar förbättring, och kan prisförhöjningen be
räknas till omkring 15 procent. Sålunda äro Svenska 3 X 9 tums 
furuplankor af 3:a qvalitet eller den mest använda, hvilka såldes 
trögt till 30 centimes per metrisk fot, numera noterade 35 centi-
mes med särdeles god afsättning. Prisen å Svenskt jern utgöra 
nu, för valsadt Lancashire 30 francs, för hamradt 31 och för 
hamradt Lancashire 32 francs per 100 kilogram, oförtulladt. 

Bordeaux. 
Importen till Bordeaux af Svenskt jern, hvilken utgjorde 

1,813,400 kilogram år 1877 och 2,214,120 kilogram år 1878, 
hade år 1879, till följd af de ständigt nedgående prisen, stigit till 
3,487,930 kilogram. Trävaruprisen år 1879 kunna anses hafva 
varit för 3 x 9 tums furuplankor l:sta qvalitet 200 och 2:dra qva
litet 120 francs per standard, för hattens 3:dje qvalitet 85 a 90 
francs och för 1, 1^& l £ x 9 tums bräder 120 a 130 francs per 
standard, allt för varan fri ombord i Sverige. Frakterna från nedre 
hamnar vid Bottniska viken började med 60 francs och 5 % men 
stego småningom till 70 francs och 5 "f> på hösten. 

Marseille. 
Importen till Marseille af trävaror var år 1879 betydligt min

dre än under föregående året, nemligen 10,960 standard, mot 18,517 
standard år 1878. Af förstnämnda qvantitet ankommo omkring 
4,162 standard från Sverige. A£ andra Svenska artiklar infördes 
år 1879 omkring 1,150 tons jern; hvarjemte 4,300 tunnor dels 
Svensk dels Finsk tjära importerades. 
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4. Utdrag af Consulsrapport. 

Lissabon. 
Importen till distriktet af Svenska produkter anses hafva år 

1879 på det hela varit af samma omfattning som vanligt. Trä
varuprisen nedgingo i Lissabon, likasom på de flesta andra mark
nader, och höllo sig under den senare delen af hösten ej litet under 
de normala. För 14 fots 3 x 9 tums plankor betaltes i medelpris 
8,500 reis per tolft, och ordinära bjelkar såldes, likaledes efter 
medelberäkniug, till 240 reis per kubikfot. 

4. Utdrag af Consulsrapporter. 

Bilbao. 
Importen till distriktet af trävaror från särskilda länder ut

gjorde år 1879 tillsammans 9,683 Petersb. standard och öfversteg 
föregående årets införsel, hvilken omständighet är att tillskrifva 
de högst moderata prisen i produktionsländerna och de ovanligt 
låga frakterna derifrån. De nu gällande prisen äro 1 real de vellon 
30 centimos per löpande fot 3 x 9 tums furuplankor och 5 reales 
de vellon per kubikfot bjelkar. 

Trävarufrakterna på distriktet från Bottniska viken, stodo år 
1879 ännu lägre än under 1878 och utgjorde i medeltal 65 francs 
och 5 % kaplake per Petersb. standard. Från Förenta Staterna 
betaltes i frakt för petroleum 4 sh. 6 d. a 5 sh. per 40 gallons 
samt för spanmål 6 å 7 sh. per quarter. Utfrakter från Bilbao 
erbjödo sig nästan under hela året, i synnerhet till England med 
jernmalm, under det att de Förenade Rikenas fartyg från öfriga 
hamnar i distriktet till större delen måste, i brist på frakt, afgå i 
barlast. Till hamnar på Engelska ostkusten betaltes 9 och till 
Bristolkanalen 8 sh. per ton. Man har börjat att från Bilbao till 
Förenta Staterna exportera jernmalm, och flere af de Förenade 
Bikenas fartyg intogo deraf 1879 last till 12 sli. per ton; hvilket 
företag för fartyg, som till nämnda stater afgå för att söka frakt, 
är mycket fördelaktigare än att segla i barlast. 

Cadiz. 
Prisen å trävaror stodo år 1879 jemförelsevis temligen lågt, 

till följd af de stora behållningar, som förefunnos. För 14 fots 
3 X 9 tums plankor betaltes i medeltal 10J $ per tolft, under det 
att bjelkar såldes till omkring 62 reis per codo om 8 Engelska 
kubikfot. 

Det officiela saltprisct noteras fortfarande till 95 reis per last 
för varan levererad vid sidan af fartyget. Utförseln till Rio Grande 
och Buenos Ayros var mycket betydlig, och frakterna stodo i för
hållande derefter samt utgjorde 30 a 24 sh. per ton. Saltfrakterna 
till Norge kunde icke höja sig öfver 1 krona 20 öre per tunna 
till Christiansund och Aalesund samt 90 öre till Bergen. 

Barcelona. 

Importen från Sverige till Spanien år 1879 bestod nästan 
uteslutande af trävaror. De ringa partier ståugjern, som ankommo, 
upplades på nederlag för att afsändas till Frankrike. Af hela 
trävaruimporten till Spanien ankommo, likasom under år 1878, om
kring 32 % från Sverige. Priset å plankor tog under senare delen 
af år 1879 favör, så att vanligt godt Norrlands virke, för hvilket 
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vid början af året erhöllos endast 45 pesetas per tolft 3 x 9 tums 
14 fots funt, i början af år 1880 realiserats till 50 pesetas. 

Under år 1879 har, såsom förhållandet jemväl under före
gående år varit, från hamnarne i distriktet med segelfartyg till 
Sverige icke exporterats annat än salt, hvaremot med de ångare, 
som afgått från Tarragona, Denia och Malaga, till Göteborg och 
Stockholm afsändts åtskilliga partier vin och frukter. 

Fraktfarten från utrikes orter med Svenska och Norska segel
fartyg till hamnarne i detta distrikt och till Spanien i allmänhet, 
har bestått i skeppning af trävaror från Östersjön, stenkol från 
Stor-Britannien, bomull, stäfver, petroleum, plankor ni. m. från 
Nord-Amerika, några få laddningar spanmål från Svarta hafvet, 
guano från Stilla hafvet o. s. v. Vid exporten hafva endast en 
ringa del fartyg lyckats få frakter med vin till Syd-Amerika, hvar-
före andra mindre förmånliga frakter af gräs, malmer, salt m. m. 
till Europeiska hamnar måst antagas, hvilka frakter endast betäcka 
omkostnaderna, samt de öfriga afseglat i barlast, eller hafva skep
parne inåst taga last af salt för rederiernas räkning. Med hvarje 
år uttränga ångarne allt mera segelfartygen i fraktfarten och i de 
flesta fall till så låga frakter, att dessa senare ej kunna antaga 
dem. De Förenade Rikenas handelsflottor åtnjuta dock under dessa 
omständigheter ett sådant anseende, att de betinga de jemförelsevis 
bästa frakterna. 

3. Utdrag af Consulsrapport. 

Gibraltar. 

Af de år 1879 från Svenska hamnar med Svenska produkter 
till Gibraltar ankomna fartyg lossade der endast 1 Svenskt, 1 

Norskt och 1 Danskt sina laddningar. Det Svenska fartygets ladd
ning, bestående af 3 tums plankor, afyttrades till pris af 10^ a 
11 $ per tolft 14 fots. De Norska och Danska fartygens ladd
ningar blefvo deremot magasinerade. 
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4. Utdrag af Consulsrapporter. 

Messina. 

Sveriges export till Sicilien består hufvudsakligen endast af 
jern, stål och trävaror. Huru stor qvantitet, som af den först
nämnda artikeln tillföres öfver England, kan dock icke uppgifvas. 
Så vidt Consulatet har sig bekant ankom år 1879 direkte från Sverige 
endast en laddning, bestående af 99 Petersb. standard 3 X 9 tums 
plankor och 47 tons stångjern, som med ett Engelskt fartyg från 
Göteborg infördes till Catania. 

Cagliari. 

De Förenade Rikenas handel och sjöfart på distriktet var år 
1879 i aftagande, till följd deraf att saltet, som är hufvudsakliga 
exportartikeln derifrån, hade, med afseende å dess höga pris, liten 
efterfrågan. Varan noterades nemligen till 16 a 121/,, lire per me
trisk ton långs fartyget. Dessa höga pris hade sin grund i den 
knappa skörden å flera andra saltplatser och i de stora leverans-
förbindelser, saltbolaget ingått med Italienska regeringen. 

Genua. 

Importen direkte från Sverige år 1879 bestod af 2,780 tolfter 
3 x 9 tums plankor, 238 stycken bjelkar, 30 spiror, 306 tons stång
jern och 1,100 tunnor tjära; hvarjemte med ångfartyg via Ham
burg och England infördes diverse partier smältstycken, söm- och 
stångjern till ett sammanlagdt belopp af omkring 1,000 tons. Pri
set å 3 X 9 tums furuplankor utgjorde 45 francs per tolft 14 fots 
maskinsågade samt 37 ä 39 francs handsågade. 

Livorno. 

Införseln från Sverige år 1879 bestod endast af 1,228 redu
cerade tolfter 3 X 9 tums 14 fots plankor och 168 spärrar. Detalj
prisen för maskinsågade furuplankor varierade mellan 60 och 70 
lire per reducerad tolft och för handsågade mellan 50 och 58 lire 
pr tolft. Af dessa senare äro de från Neder-Calix skeppade mest 
gångbara; och af de förstnämnda finna Westerviks plankor alltid 
lätt afsättning. Konkurrensen med trävaror från hamnar vid Adria
tiska hafvet utöfvar en nedtryckande inverkan på det Svenska och 
Norska virket, hvadan ock förbrukningen deraf betydligen minskats. 
Bjelkar importeras numera endast sällan från Sverige, enär Corsi-
kanska och Triesterbjelkar, till följd af deras större dimensioner och 
billigare pris, föredragas. Den direkta införseln af Svensk tjära 
var ganska obetydlig, nemligen endast 150 tunnor; men deremot 
ankom under året från Uleåborg en laddning af 1,260 tunnor, äf-
vensom från Hamburg infördes några mindre partier. För fin tjära 
noterades detaljprisen 35 a 38 lire. Svenskt jern finner numera, 
oaktadt dess utmärkta qvalitet, endast ringa uppmärksamhet å denna 
marknad. 

4. Utdrag af Consulsrapport. 
Triest. 

Från Sverige hitfördes under år 1879 med 3 främmande far
tyg tillsammans 3,694 tunnor tjära, och varierade detaljprisen för 
denna vara mellan 14 och 18 gulden per heltunna. Fraktförhål
landena voro under året icke mycket fördelaktiga, hvarken för ång-
eller segelfartyg. 



1879. 89 

N:o 6. Sammanställning af införsel och utförsel för hvarje särskildt land år 1879. 

3. Utdrag af Consulsrapport. 
Alexandria. 

Under år 1879 infördes till Alexandria från Sverige omkring 
1,520 standard trävaror. De der mest begärliga dimensioner äro 
furuplankor af 3, 2 ä l v / 2 X 9 tum. Prisen på nederlag varierade 
under året mellan 58 och 62 paras per fot 3 X 9 tums plankor. 
Trävaruhandeln på platsen är hufvudsakligen i händerna på två 
Italienska handelshus. De införda Svenska trävarorna användes före
trädesvis till snickeriarbeten. Af Svenskt jern är förbrukningen i 
Alexandria ytterst inskränkt. 

4. Utdrag af Consulsrapport. 
Alger. 

De Förenade Rikenas träexport på Algeriet var år 1879 mindre 
an under föregående året, hvartill man väl får antaga orsaken 
hafva varit den stora importen år 1878, af hvilken betydliga qvan-
titeter funnos qvar i magasinerna ännu vid ankomsten af påföl
jande årets laster. Man har äfven såsom skäl till nämnda minsk
ning uppgifvit, att importörerna till följd af prisens ständigt sjun
kande tendens icke köpte mera än deras ovilkorliga behof fordrade, 
i förhoppning att en mängd flytande laster skulle på hösten ut
bjudas. Det visade sig emellertid senare att man i detta hänseende 
missräknat sig, ty endast ett fåtal sådana laster kommo i markna
den. Det är i synnerhet till Philippeville och B&ne, som importen 
af Svenskt trä aftagit, och hvilket förhållande vice Consulerne anse 
vara föranledt dels deraf att jern numera användes i allmänhet till 
golf och takåsar, dels ock af den omständighet att skörden inom 
provinsen utfallit under medelmåttan. Förbrukningen af trä 
bland kolonisterna och araberna är nemligen i goda år betydlig. 
I departementen Alger och Oran utföll skörden bättre, och för
brukningen af trä har der äfven varit fullt jemförlig med något 
föregående års. Träprisen på platsen hafva varit något lägre än 
föregående årets och varierat mellan francs 1:2 5 å 1:30 per métre 
för 2:da qvalitet 3 x 9 furuplankor och francs 68 per stére för 
furubjelkar. 
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4. Utdrag af Consulsrapport. 
Capstaden. 

Den förnämsta exportartikeln från de Förenade Rikena till kon
sulsdistriktet är, som bekant, trävaror, och koloniens behof af denna 
artikel fylles hufvudsakligen från Sverige, antingen direkt eller öfver 
England. Under år 1879 har skeppningen öfver det senare landet 
varit obetydlig, och införseln af trävaror skett direkt från Sverige 
och Norge. Denna import har varit högst betydlig och icke alle
nast mer an dubbelt så stor soin under föregående året, nemligen 
1,989,492 kub.fot mot 855,466 kub.fot år 1878, hvartill Sverige, 
som vanligt, bidragit med största delen, utan ock större än under 
något annat år. Norge har äfven sändt mer än under något före
gående år. Anledningen dertill att de Skandinaviska trävaruexpor-
törernas skeppning på detta distrikt varit så betydlig, är väl att 
söka deri, att efterfrågan på de Europeiska marknaderna var så 
inskränkt, att det ansågs bättre att vända sig till aflägsnare. Det 
är ock antagligt, att exportörerna ej blifvit svikna i denna förvän
tan, hvad detta distrikt beträffar, utan hafva, om de äfven icke 
gjort stor vinst, dock icke fått vidkännas någon förlust på sina 
skeppningar. Man kunde befarat, att ett betydligt prisfall skulle 

inträda, när det blef bekant, att så många trälaster voro på väg 
hit. Men det visade sig en ovanligt stor efterfrågan, beroende der-
på, att betydliga qvantiteter gingo till det inre af landet i följd af 
lättheten att fortskaffa trävarorna genom de utsträckta jernvägs-
anläggningarna. Byggnadslusten, som efter gränskrigens lyckliga 
slut fick ny fart, bidrog äfven mycket till att frammana ett stort 
begär å trävaror. Priset på plankor, förtullade och levererade vid 
köparens upplagsplats, var vid årets början 5 d. per löpande fot 
3 X 9 tums, men allt efter som det blef bekant, att flere laster 
voro på väg, antogs 43 /4 a 41 /2 d. och slutligen 4 d. Sedan de 
flesta lasterna hitkommit, och det blef kändt, att de alla blifvit 
placerade, började priset att visa en stegring. 
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4. Utdrag af Consulsrapporter. 

Akyab. 

Några direkta handelsförbindelser mellan de Förenade Rikena och 
denna hamn förekommo icke år 1879. Svenska och Norska fartyg 
till ett antal af 10 intogo här last, af hvilka 7 voro bestämda 
till Europa och 3 afgingo till Indiska kusten. Frakterna utgjorde 
här i början af skeppningstiden £ 1: 15 a £ 2, och som prisen 
å paddy stego, gingo frakterna ned till £ 1: 15, i fråga onröppna 
certepartier; men för fartyg befraktade på förhand i Europa för 
denna marknad betaltes £ 2: 5 a £ 3: 5. 

Rangoon. 
Större delen af de fartyg, som ankomma till de risexporterande 

Jiarnnarne, äro befraktade i Europa. De sålunda år 1879 afslutade 
frakter varierade mellan 37 s. 6 d. och 47 s. 6 d. per ton. Ehuru 
en tryckt stämning rådde i alla Ost-Indiska fraktmarknaderna, be
söktes dock de Birmaniska hamnarne icke af något särdeles stort 
antal fartyg, och i allmänhet erhöllos der under året fördelaktigare 
frakter än under 1878. De Förenade Rikenas flaggor voro under 
år 1879 uti sistnämnda hamnar icke i samma mån som under flera 
föregående år representerade. Anledningen till detta förhållande är 
den med hvarje år stigande användningen af ångfartyg. Dessutom 
är antalet af jernfartyg, som besöka dessa farvatten, alltjemt, på 
träfartygens bekostnad, i tillväxt. 

Singapore. 
Frakterna till London under år 1879 utgjorde för segelfartyg 

i medeltal £ 1: 5 sh. död vigt och voro således icke så fördelak
tiga som »under föregående året. Från Januari till April uppgingo 
de endast till £ 1, men från sistnämnda månad till början af 
November ökades de till £ 1: 5 sh., utgjorde under November 
£ 1: 12: 6 ooh under December £ 2 å £ 2: 2: 6. Under medlet 
och senare delen af året var en liflig efterfrågan å fartyg för att 
intaga last i Bangkok samt till en del i Saigon med bestämmelse 
till Europa. Denna omständighet hade till följd att frakterna blefvo 
fastare. Anda till slutet af året var afsättningen å Svenskt jern 
trög, men mot November blef det begärligare i samma mån prisen 
i Europa stego; och prisen utgjorde i allmänhet mellan $ 3: 50 
och $ 3: 60 per picul. Enahanda var förhållandet med stål; men 
endast en mindre qvantitet Svenskt stål bringas på denna marknad. 
Varan noteras alltid såsom imiteradt Svenskt stål och priset utgjorde 
under året $ 3: 25 a $ 3: 60 per bunke. Tändstickor hafva haft 
en trög afsättning, enär tillgången af alla slag af artikeln varit 
betydlig. 

Hongkong. 
Handeln med Svenska och Norska produkter var år 1879 tem

ligen betydlig. Någon direkt tillförsel egde dock icke rum, utan 
allt infördes " öfver London, Hamburg och Antwerpen. I priset å 
Svenskt jern inträdde en betydlig tillökning, nemligen från $ 3: 80 
till $ 4: 60 per picul, och omsättningen beräknas till omkring 2,000 
tons. Denna beräkning är dock endast närmelsevis, enär icke någon 

kontroll å in- och utförseln utöfvas. Ä Svenskt stål var afsättningen 
obetydlig, men priset hade stigit till $ 4 por bunke af 112 skål
pund. Tändstickor anses hafva omsatts till en qvantitet af mera 
än 15,000 kistor till ett pris varierande efter olika märken från 
$ 43 till $ 23 per kista. En stor del af den införda varan är 
likväl tillverkad i norra Tyskland och Belgien. Sjöfarten gaf i bör
jan af året tecken till att blifva litet lönande. Kustfartsfrakterna 
förbättrades emellertid något under första delen af året och höllo 
sig temligen uppe till senare delen deraf. Hemtrakterna deremot 
voro intill sistnämnda tid låga och stälde sig sålunda: 

Batavia. 
Någon direkt import till ;Java från de Förenade Rikena före

kom icke år 1879. Men af Svenskt jern infördes under året in-
direkte till ön 90,644 stänger och knippor, mot 87,994 stänger 
och knippor år 1878. Till följd af den inskränkta totaliniporten 
af jern förstnämnda år höllo sig prisen å Svensk vara fasta vid 9 
a 91/2 floriner under de sex första månaderna af året. Under Juli—-
September folio prisen med en ökad import, men sedan i Oktober 
en prisstegring i Sverige inträdt, höll artikeln sig åter uppe, och 
under de tre återstående månaderna af året betaltes 93/4 floriner. 
Sedan öns befolkning alltmera vänt sig vid att köpa Europeiska 
verktyg i stället för att sjelf förfärdiga dem, har efterfrågan å stål 
år efter år af tagit; och ehuru tillgången å artikeln var ganska in
skränkt då jernprisen i Sverige började stiga, inträdde likväl här 
icke någon förhöjning i priset, utan höll det sig ända intill slutet 
af året vid samma belopp, som under föregående året, eller 9 a 10 
floriner per bunke. Frakterna för segelfartyg till Kanalen för or
dres eller till Amerika utgjorde år 1879, under månaderna Januari 
—Juni högst 40 sh. och lägst 25 sh., samt under Juli—December 
högst 67 sh. 6 d. ooh lägst 42 sh. 6 d. 
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4. Utdrag af Consulsrapporter. 
Washington. 

Jerninförseln i allmänhet år 1879 ökades hastigt under årets 
sista månader till följd af ökade jernvägsbyggnader och ökad in
dustriel verksamhet, så att införseln under kalenderåret 1879 var 
betydligt större än under år 1878 samt utgjorde 

Svenskt jern, så väl tack- som stångjern, var från början af Okto
ber föremål för stor efterfrågan. De mest begärliga sorterna 
äro | a 2 tums fyrkant och 3 å 5 | X j tums. Det från Göteborg 
införda jernet kom, som vanligt, med ångfartyg öfver England, hvar
vid frakten utgjorde 12 sb. 6 d. a 17 sh. 6 d. per ton; men ut
förseln från Gefle verkstäldes med segelfartyg, som erhöllo 15 sh. 
per ton. 

New-York. 

Af Svenskt jern infördes år 1879 till Förenta Staterna om
kring 24,598 tons, hvaraf 3,660 tons till New-York, 17,438 tons 
till Boston och 3,500 tons till Philadelphia. På lager funnos vid 
årets sint omkring 6,000 tons. Prisen vid årets början utgjorde 
mellan 65 och 75 dollars per ton, och senare betaltes 85 å 90 
dollars. 
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4. Utdrag af Consulsrapporter. 
Rio de Janeiro. 

Priset å Svenska furuplankor 1879 var under senare delen 
af året betydligt högre än under årets första hälft, och såldes 
en och annan laddning 3 X 9 tums 14 fots ända till 42 milreis 
per tolft. Hufvudsakligaste grunden till prisstegringen må visser
ligen vara att söka i det förhållande, att lagren af nordeuropeiska 
furuplankor efterhand blifvit starkt reducerade, på samma gång 
som afskeppningarna från Ostersjöhamnarne voro obetydliga. Men 
en omständighet, som i hög grad underlättade försäljningen af 
Svenska plankor och som bidrog till att väsentligen högre pris 
uppnåddes, var att de fleste aflastare numera antagit det Engelska 
måttet i stället för det Svenska, sedan det visat sig vara en oklok 
politik att vidhålla ett system, som så mycket bidragit till att 
bringa Svenska plankor i misskredit på Eio de Janeiros marknad. 

Bahia. 
Någon direkt import från de Förenade Rikena har icke före

kommit år 1879. Hamburgarne hafva uteslutande tillegnat sig 
nordens handel med Bahia och förse platsen med Svenska plankor, 
som realiserats till 30 a 36 milreis per tolft 3 x 9 tums 14 fots. 
Svenskt sorteradt stångjern såldes till 160 reis per kilogr., beck 
till 20 å 22 och tjära till 18 a 20 reis per tunna. Det Svenska 
smöret, packadt i hermetiskt tillslutna bleckdosor, hvilken packning 
verkställes af åtskilliga handelshus i Köpenhamn, har fortfarande 
en stor afsättning och tillföras månadtligen med Hamburgerångare 
i betydlig mängd. Prisen utgöra 2 $ å 2 $ 400 per kilogr. i 
parti. Af Jönköpings tändstickor, som komplettera det från Ham
burg sorterade kram, har tillförseln fullt motsvarat behofvet och 
artikeln sålts till 3 $ per gross i parti. Någon direkt aflastning 
till de Förenade Rikena har icke heller under året egt rum. Frak
terna hafva noterats till Europa 30 sh. å 27 sh. 6 d. samt till 
Förenta Staterna 18 a 20 sh. per ton. 

Pernambuco. 
Någon direkt skeppsfart mellan de Förenade Rikena och con-

sulsdistriktet har under år 1879 icke egt rum. De hufvudsakliga
ste importartiklarne af nämnda rikens produkter hafva varit jern, 
plankor, tändstickor, tjära, öl, som sändts med segelfartyg öfver 
Hamburg och till en del med ångfartyg öfver England. 

3. Utdrag af Consulsrapporter. 
Montevideo. 

Under de senaste åren har icke någon direkt omsättning mellan 
de Förenade Rikena och republiken egt rum. Ostersjöträvaior äro 
sedan längre tid från härvarande marknad utträngda af Nordameri
kanskt virke, hvaraf införseln år 1877 utgjorde 12,364,000 löpande 
fot. Under år 1879 ankommo en Svensk och två Norska träladd-
ningar, för hvilka fördelaktigare marknad måste snikas i Buencs 
Ayres. De enda dimensioner af Ostersjövirke, som i Montevideo 
kunna afyttras till täckande pris, äro 3 x 9 tums 14 a 24 foto 
plankor af sorterade längder. 

Buenos Ayres. 
Direkte från Sverige ankom år 1879 endast ett Svenskt far

tyg med last af plankor, hyflade bräder, tjära och beck, hvilka 
artiklar, enligt uppgift af befälhafvaren, såldes till litet lönande 
pris. Fraktnoteringarna. höllo sig under året ytterst låga. Då de 
i regelbunden fart använda ångfartyg erbjuda tillräckligt lastrum 
för den export, som ifrågakommer, blifver det alltmera svårt för 
seglande fartyg att erhålla lönande frakter. Icke allenast för sänd
ning af ull utan ock för skeppning af saltade hudar och talg före
dragas ångfartyg, ' med häns3rn till den obetydliga fraktskilnaden 
vid användande af segelfartyg. De flesta af de Förenade Rikenas 
fartyg nödgas derföre afgå till hamnar i floderna, hvarifrån visser
ligen betalas 5 ä 10 sh. högre' frakt, men som dock i allmänuel 
icke anses så lönande, till följd af den långa tid, som åtgår för 
upp- och nedseglingen. 
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medelpris, efter afdrag af tull för tullpligtiga artiklar. 



1879. 223 

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

vigter och mått. 



224 1879. 

N:o 17. Uppgift å förhållandet mellan 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 

1879. 





1879. 227 

N:o 18. Tabell, utvisande antalet och drägtigheten af de år 1879 från nedannämnda länder till 
Sverige ankomna och derifrån till likaledes nedan uppgifna länder med last afgångna 

Svenska och främmande fartyg. 



228 1879. 

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



1879. 229 

orter till särskilda tullplatser i riket år 1879 ankomna såväl segel- som ångfartyg. 



230 1879. 

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



1879. 231 

orter till särskilda tullplatser i riket år 1879 ankomna så väl segel- som ångfartyg. 



232 1879. 

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



1879. 233 

orter till särskilda tullplatser i riket år 1879 ankomna så väl segel- som ångfartyg. 



234 1879. 

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



1879. 235 

från utrikes orter till särskilda tullplatser i riket år 1879 ankomna ångfartyg. 



236 1879. 

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



1879. 237 

från utrikes orter till särskilda tullplatser i riket år 1879 ankomna ångfartyg. 



238 1879. 

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



1879. 239 

tullplatser i riket till utrikes orter år 1879 afgångna så väl segel- som ångfartyg. 



240 1879. 

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



1879. 241 

tullplatser i riket till utrikes orter år 1879 afgångna så väl segel- som ångfartyg. 



242 1879. 

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



1879. 243 

tullplatser i riket till utrikes orter år 1879 afgångna såväl segel- som ångfartyg. 



244 1879. 

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



1879. 245 

från särskilda tullplatser i riket år 1879 till utrikes orter afgångna ångfartyg. 



246 1879. 

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



1879. 247 

från särskilda tullplatser i riket år 1879 till utrikes orter afgångna ångfartyg. 



248 1879. 

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



1879. 249 

till hvilka Svenska och främmande så väl segel- som ångfartyg år 1879 ankommit. 



250 1879. 

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



1879. 251 

till hvilka Svenska och främmande så väl segel- som ångfartyg år 1879 ankommit. 



252 1879. 
N:o 23. Tabell, utvisande de främmande länder, från hvilka, och de tullplatser i riket, 



1879. 253 

till hvilka Svenska och främmande såväl segel- som ångfartyg år 1879 ankommit. 



254 1879. 

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



1879. 255 

till hvilka Svenska och främmande såväl segel- som ångfartyg år 1879 ankommit. 



256 1879. 

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



1879. 257 

till hvilka Svenska och främmande så väl segel- som ångfartyg år 1879 ankommit. 



258 1879. 

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



1879. 259 

platser i riket, till hvilka Svenska och främmande ångfartyg år 1879 ankommit. 



260 1879. 

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



1879. 261 

platser i riket, till hvilka Svenska och främmande ångfartyg år 1879 ankommit. 



262 1879. 

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



1879. 263 

platser i riket, till hvilka Svenska och främmande ångfartyg år 1879 ankommit. 



264 1879. 

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



1879. 265 

länder, till hvilka Svenska och främmande så väl segel- som ångfartyg år 1879 afgått. 



266 1879. 

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



1879. 267 

länder, till hvilka Svenska och främmande så väl segel- som ångfartyg år 1879 afgått. 



268 1879. 

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



1879. 269 

länder, till hvilka Svenska och främmande så väl segel- som ångfartyg år 1879 afgått. 



270 1879. 

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



1879. 271 

länder, till hvilka Svenska och främmande så väl segel- som ångfartyg år 1879 afgått. 



272 1879. 

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



1879. 273 

länder, till hvilka Svenska och främmande så väl segel- som ångfartyg år 1879 afgått. 



274 1879. 

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



1879. 275 

länder, till hvilka Svenska och främmande så väl segel- som ångfartyg år 1879 åfgått. 



276 1879. 

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



1879. 277 

mande länder, till hvilka Svenska och främmande ångfartyg år 1879 afgått. 



278 1879. 

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



1879. 279 

mande länder, till hvilka Svenska och främmande ångfartyg år 1879 afgått. 



280 1879. 

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



1879. 281 

här i riket, till hvilka Svenska så väl segel- som ångfartyg år 1879 ankommit. 



282 1879. 

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



1879. 283 

här i riket, till hvilka Svenska så väl segel- som ångfartyg år 1879 ankommit. 



284 1879. 

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



1879. 285 

här i riket, till hvilka Svenska så väl segel- som ångfartyg år 1879 ankommit. 



286 1879. 

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



1879. 287 

här i riket, till hvilka Svenska så väl segel- som ångfartyg år 1879 ankommit. 



288 1879. 

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



1879. 289 

tullplatser här i riket, till hvilka Svenska ångfartyg år 1879 ankommit. 



290 1879. 

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



1879. 291 

tullplatser här i riket, till hvilka Svenska ångfartyg år 1879 ankommit. 



292 1879. 

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



1879. 293 

tullplatser här i riket, till hvilka Svenska ångfartyg år 1879 ankommit. 



294 1879. 

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



1879. 295 

länder, till hvilka Svenska så väl segel- som ångfartyg år 1879 afgått. 



296 1879. 

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



1879. 297 

länder, till hvilka Svenska så väl segel- som ångfartyg år 1879 afgått. 



298 1879. 

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



1879. 299 

länder, till hvilka Svenska såväl segel- som ångfartyg år 1879 afgått. 



300 1879. 

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



1879. 301 

länder, till hvilka Svenska såväl segel- som ångfartyg år 1879 afgått. 



302 1879. 

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



1879. 303 

länder, till hvilka Svenska så väl segel- som ångfartyg år 1879 afgått. 



304 1879. 

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



1879. 305 

de främmande länder, till hvilka Svenska ångfartyg år 1879 afgått. 



306 1879. 

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



1879. 307 

de främmande länder, till hvilka Svenska ångfartyg år 1879 afgått. 



308 1879. 

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



1879. 309 

andel i fraktfarten mellan Sverige och främmande länder år 1879. (Forts.) 



310 1879. 

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



1879. 311 

andel i fraktfarten mellan Sverige och främmande länder år 1879. 



312 1879. 

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



1879. 313 

i fraktfarten mellan Sverige och främmande länder år 1879. 



314 1879. 

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



1879. 315 

mande länder med last till Sverige ankomna och derifrån till likaledes nedan uppgifna 
så väl segel- som ångfartyg åren 1875-1879. 



316 1879. 

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



1879. 317 

mande länder till Sverige med last ankomna och derilrån till likaledes nedan uppgifna 
och främmande ångfartyg åren 1875—1879. 



318 1879. 

N:o 35. Tabell, utvisande antalet och drägtigheten af nedanstående främmande nationers 
gångna såväl segel-



1879. 319 

under åren 1875—1879 med last eller i barlast till Sverige ankomna och derifrån af-
som ångfartyg. 



320 1879. 

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



1879. 321 

nationers under åren 1875—1879 med last eller i barlast till Sverige ankomna 
gångna ångfartyg. 



322 1879. 

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



1879. 323 

åren 1875—1879 inklarerade Svenska och främmande så väl segel- som ångfartyg. 



324 1879. 

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



1879. 325 

i riket åren 1875—1879 inklarerade Svenska och främmande ångfartyg. 



326 1879. 

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



1879. 327 

åren 1875-1879 utklarerade Svenska och främmande så väl segel- som ångfartyg. 



328 1879. 

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



1879. 329 

i riket åren 1875—1879 utklarerade Svenska och främmande ångfartyg. 



330 1879. 

N:o 41. Tabell, utvisande Svenska sjöfarten med så väl segel- som ångfartyg på Norge och 
utrikes orter år 1879, enligt derom från Kongl. Norska Regeringen samt från Svenske och 

Norske Consuler inkomna uppgifter. 



1879. 331 

N:o 41. Tabell, utvisande Svenska sjöfarten med så väl segel- som ångfartyg på Norge och 
utrikes orter år 1879, enligt derom från Kongl. Norska Regeringen samt från Svenske och 

Norske Consuler inkomna uppgifter. 



332 1879. 

N:o 41. Tabell, utvisande Svenska sjöfarten med så väl segel- som ångfartyg på Norge och 
utrikes orter år 1879, enligt derom från Kongl. Norska Regeringen samt från Svenske och 

Norske Consuler inkomna uppgifter. 



1879. 333 

N:o 41. Tabell, utvisande Svenska sjöfarten med så väl segel- som ångfartyg på Norge och 
utrikes orter år 1879, enligt derom från Kongl. Norska Regeringen samt från Svenske och 

Norske Consuler inkomna uppgifter. 



334 1879. 

N:o 41. Tabell, utvisande Svenska sjöfarten med så väl segel- som ångfartyg på Norge och 
utrikes orter år 1879, enligt derom från Kongl. Norska Regeringen samt från Svenske och 

Norske Consuler inkomna uppgifter. 



1879. 335 

N:o 41. Tabell, utvisande Svenska sjöfarten med så väl segel- som ångfartyg på Norge och 
utrikes orter år 1879, enligt derom från Kongl. Norska Regeringen samt från Svenske och 

Norske Consuler inkomna uppgifter. 



336 1879. 

N:o 41. Tabell, utvisande Svenska sjöfarten med så väl segel- som ångfartyg på Norge och 
utrikes orter år 1879, enligt derom från Kongl. Norska Regeringen samt från Svenske och 

Norske Consuler inkomna uppgifter. 



1879. 337 

N:o 41. Tabell, utvisande Svenska sjöfarten med så väl segel- som ångfartyg på Norge och 
utrikes orter år 1879, enligt derom från Kongl. Norska Regeringen samt från Svenske och 

Norske Consuler inkomna uppgifter. 



338 1879. 

N:o 41. Tabell, utvisande Svenska sjöfarten med så väl segel- som ångfartyg på Norge och 
utrikes orter år 1879, enligt derom från Kongl. Norska Regeringen samt från Svenske och 

Norske Consuler inkomna uppgifter. 



1879. 339 

N:o 41. Tabell, utvisande Svenska sjöfarten med så väl segel- som ångfartyg på Norge och 
utrikes orter år 1879, enligt derom från Kongl. Norska Regeringen samt från Svenske och 

Norske Consuler inkomna uppgifter. 



340 1879. 

N:o 41. Tabell, utvisande Svenska sjöfarten med så väl segel- som ångfartyg på Norge och 
utrikes orter år 1879, enligt derom från Kongl. Norska Regeringen samt från Svenske och 

Norske Consuler inkomna uppgifter. 



1879. 341 

N:o 41. Tabell, utvisande Svenska sjöfarten med så väl segel- som ångfartyg på Norge och 
utrikes orter år 1879, enligt derom från Kongl. Norska Regeringen samt från Svenske och 

Norske Consuler inkomna uppgifter. 



342 1879. 

N:o 41. Tabell, utvisande Svenska sjöfarten med så väl segel- som ångfartyg på Norge och 
utrikes orter år 1879, enligt derom från Kongl. Norska Regeringen samt från Svenske och 

Norske Consuler inkomna uppgifter. 



1879. 343 

N:o 41. Tabell, utvisande Svenska sjöfarten med så väl segel- som ångfartyg på Norge och 
utrikes orter år 1879, enligt derom från Kongl. Norska Regeringen samt från Svenske och 

Norske Consuler inkomna uppgifter. 



344 1879. 

N:o 41. Tabell, utvisande Svenska sjöfarten med så väl segel- som ångfartyg på Norge och 
utrikes orter år 1879, enligt derom från Kongl. Norska Regeringen samt från Svenske och 

Norske Consuler inkomna uppgifter. 



1879. 345 

N:o 41. Tabell, utvisande Svenska sjöfarten med så väl segel- som ångfartyg på Norge och 
utrikes orter år 1879, enligt derom från Kongl. Norska Regeringen samt från Svenske och 

Norske Consuler inkomna uppgifter. 



346 1879. 

N:o 41. Tabell, utvisande Svenska sjöfarten med så väl segel- som ångfartyg på Norge och 
utrikes orter år 1879, enligt derom från Kongl. Norska Regeringen samt från Svenske och 

Norske Consuler inkomna uppgifter. 



1879. 347 

N:o 42. Tabell, utvisande Svenska ångbåtsfarten på Norge och utrikes orter år 1879, enligt 
derom från Kongl. Norska Regeringen samt Svenske och Norske Consuler inkomna uppgifter. 



348 1879. 

N:o 42. Tabell, utvisande Svenska ångbåtsfarten på Norge och utrikes orter år 1879, enligt 
derom från Kongl. Norska Regeringen samt Svenske och Norske Consuler inkomna uppgifter. 



1879. 349 

N:o 42. Tabell, utvisande Svenska ångbåtsfarten på Norge och utrikes orter år 1879, enligt 
derom från Kongl. Norska Regeringen samt Svenske och Norske Consuler inkomna uppgifter. 



350 1879. 

N:o 42. Tabell, utvisande Svenska ångbåtsfarten på Norge och utrikes orter år 1879, enligt 
derom från Kongl. Norska Regeringen samt Svenske och Norske Consuler inkomna uppgifter. 



1879. 351 

N:o 42. Tabell, utvisande Svenska ångbåtsfarten, på Norge och utrikes orter år 1879, enligt 
derom från Kongl. Norska Regeringen samt Svenske och Norske Consuler inkomna uppgifter. 



352 1879. 

N:o 42. Tabell, utvisande Svenska ångbåtsfarten på Norge och utrikes orter år 1879, enligt 
derom från Kongl. Norska Regeringen samt Svenske och Norske Consuler inkomna uppgifter. 



1879. 353 

N:o 42. Tabell, utvisande Svenska ångbåtsfarten på Norge och utrikes orter år 18796, enligt 
derom från Kongl. Norska Regeringen samt Svenske och Norske Consuler inkomna uppgifter. 



354 1879. 

N:o 43. Tabell, utvisande de år 1879 för Svenska fartyg i utrikes sjöfart influtna bruttofrakter, 
enligt derom från Svenske och Norske Consuler inkomna uppgifter. 



1879. 355 

N:o 43. Tabell, utvisande de år 1879 för Svenska fartyg i utrikes sjöfart influtna bruttofrakter, 
enligt derom från Svenske och Norske Consuler inkomna uppgifter. 



356 1879. 

N:o 43. Tabell, utvisande de år 1879 för Svenska fartyg i utrikes sjöfart influtna bruttofrakter, 
enligt derom från Svenske och Norske Consuler inkomna uppgifter. 



1879. 357 

N:o 43. Tabell, utvisande de år 1879 för Svenska fartyg i utrikes sjöfart influtna bruttofrakter, 
enligt derom från Svenske och Norske Consuler inkomna uppgifter. 



358 1879. 

N:o 43. Tabell, utvisande de år 1879 för Svenska fartyg i utrikes sjöfart influtna bruttofrakter, 
enligt derom från Svenske och Norske Consuler inkomna uppgifter. 



1879. 359 

N:o 43. Tabell, utvisande de år 1879 för Svenska fartyg i utrikes sjöfart influtna bruttofrakter, 
enligt derom från Svenske och Norske Consuler inkomna uppgifter. 



360 1879. 

N:o 43. Tabell, utvisande de år 1879 för Svenska fartyg i utrikes sjöfart influtna bruttofrakter, 
enligt derom från Svenske och Norske Consuler inkomna uppgifter. 



1879. 361 

N:o 43. Tabell, utvisande de år 1879 för Svenska fartyg i utrikes sjöfart influtna bruttofrakter, 
enligt derom från Svenske och Norske Consuler inkomna uppgifter. 



362 1879. 

N:o 43. Tabell, utvisande de år 1879 för Svenska fartyg i utrikes sjöfart influtna bruttofrakter, 
enligt derom från Svenske och Norske Consuler inkomna uppgifter. 



1879. 363 

N:o 43. Tabell, utvisande de år 1879 för Svenska fartyg i utrikes sjöfart influtna bruttofrakter, 
enligt derom från Svenske och Norske Consuler inkomna uppgifter. 



364 1879. 

N:o 43. Tabell, utvisande de år 1879 för Svenska fartyg i utrikes sjöfart influtna bruttofrakter, 
enligt derom från Svenske och Norske Consuler inkomna uppgifter. 



1879. 365 

N:o 43. Tabell, utvisande de år 1879 för Svenska fartyg i utrikes sjöfart influtna bruttofrakter, 
enligt derom från Svenske och Norske Consuler inkomna uppgifter. 



366 1879. 

N:o 44. Sammandrag af de för nedannämnda år till Commerce Collegium inkomna förteck-



1879. 367 

ningar öfver antalet och drägtigheten af städers, köpingars och landtmäns mätta fartyg. 



368 1879. 

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



1879. 369 

Svenska handelsflottans fartyg vid slutet af åren 1878 och 1879. (Forts.) 



370 1879. 

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



1879. 371 

Svenska handelsflottans fartyg vid slutet af åren 1878 och 1879. 



372 1879. 

N:o 46. Tabell, utvisande den år 1879 genom nybyggda eller från utrikes ort inköpta fartyg 
minskning genom förolyckade, kasserade 



1879. 373 

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



374 1879. 

N:o 47. Tabell, utvisande i grupper, sammanstälda efter tontalet, antalet och drägtigheten 
år 1879 varit begagnade 



1879. 375 

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



376 1879. 

N:o 47. Tabell, utvisande i grupper, sammanstälda efter tontalet, antalet och drägtigheten 
år 1879 varit begagnade 



1879. 377 

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



378 1879. 

N:o 47. Tabell, utvisande i grupper, sammanstälda efter tontalet, antalet och drägtigheten 
år 1879 varit begagnade 



1879. 379 

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



380 1879. 

N:o 47. Tabell, utvisande i grupper, sammanstälda efter tontalet, antalet och drägtigheten 
år 1879 varit begagnade 



1879. 381 

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



382 1879. 

N:o 48. Uppgift på antalet och drägtigheten af de, invånare i rikets städer 
utrikes sjöfart under 



1879. 383 

och köpingar samt landtmän tillhöriga fartyg, som varit begagnade till 
åren 1875—1879. (Forts.) 



384 1879. 

(Forts.) N:o 48. Uppgift på antalet och drägtigheten af de, invånare i rikets städer 
utrikes sjöfart under 



1879. 385 

och köpingar samt landtmän tillhöriga fartyg, som varit begagnade till 
åren 1875—1879. 



386 1879. 

N:o 49. Tabell, utvisande antalet af de till hvarje Sjömanshusdistrikt hörande fartygsbefäl-
hafvare och sjöfolk, som varit använde till utrikes sjöfart med Svenska fartyg år 1879. 



1879. 387 

N:o 50. Ofversigt af uppbörden utaf lastpenningar för in- och utgående fartyg 
åren 1875—1879. 



388 1879. 

N:o 51. Tabell, utvisande de af Svenske sjömän från utrikes ort genom veder-



1879. 389 

börande Consulers biträde under åren 1870—1879 hemsända besparade medel. (Forts.) 



390 1879. 

(Forts.) N:o 51. Tabell, utvisande de af Svenske sjömän från utrikes ort genom veder-



1879. 391 

börande Consulers biträde under åren 1870—1879 hemsända besparade medel. 




	Bidrag till Sveriges officiella statistik. F. Utrikes handel och sjöfart. Kommerskollegii underdåniga berättelse för år 1879
	Inledning
	F. Utrikes handel och sjöfart. Kommerskollegii underdåniga berättelse för år 1879
	Innehållsförteckning
	Öfversigt
	I. N:ris 1—17. Utrikes handeln år 1879
	N:o 1. Sammanställning af värdet utaf år 1879 till Sverigeinförda och derifrån utförda varor, fördelade i grupper
	N:o 2. Tabell, utvisande qvantitet och värde af de till Sverige år 1879 införda varor, fördelade i grupper
	N:o 3. Tabell, utvisande qvantitet och värde af de från Sverige år 1879 utförda varor, fördelade i grupper
	N:o 4. Utdrag af General-Sammandragen öfver Sveriges införsel och utförsel år 1879, jemte beräkning af de på tullpligtiga artiklar belöpande tullinkomster
	N:o 5. Tabell, utvisande nederlagsrörelsen i riket år 1879
	N:o 6. Sammanställning af Sveriges införsel från och utförsel till hvarje särskildt land år 1879
	N:o 7. Öfversigt af Sveriges handelsförhållanden med andra länder år 1879 efter de in- och utförda varornas beräknade totalvärde
	N:o 8. Tabell, utvisande de till särskilda tullplatser i riket år 1879 införda varor
	N:o 9. Tabell, utvisande de från särskilda tullplatser i riket år 1879 utförda varor
	N:o 10. Jemförelse mellan Sveriges införsel och utförsel under hvartdera af åren 1870—1879 af sådana varor, som till något betydligare belopp blifvit in- och utförda
	N:o 11. Jemförelse mellan Sveriges omedelbara handel med andra länder, efter de in- och utförda varornas beräknade värde, åren 1870—1879
	N:o 12. Öfversigt af tulluppbörden åren 1870—1879
	N:o 13. Öfversigt öfver uppbörden af nederlags- och transitupplagsafgifter åren 1875—1879
	N:o 14. Tabell, utvisande besigtningsvärdet af de till riket åren 1875—1879 införda och förbrutna dömda varor
	N:o 15. Uppgift å de på Stockholms och Göteborgs börser anmälda vexelslut i främmande myntslag åren 1870—1879
	N:o 16. Uppgift å de på Stockholms börs för vissa varor år 1879 noterade medelpris
	N:o 17. Uppgift å förhållandet mellan vissa utländska samt Svenska mynt, vigter och mått

	II. N:ris 18-49. Utrikes sjöfarten år 1879
	N:o 18. Tabell, utvisande antalet och drägtigheten af de år 1879 från uppgifna främmande länder till Sverige med last ankomna och derifrån till likaledes uppgifna länder med last afgångna Svenska och främmande fartyg
	N:o 19. Tabell, utvisande antalet och drägtigheten samt nationalitetenaf de från utrikes orter till särskilda tullplatseri riket år 1879 ankomna såväl segel- som ångfartyg
	N:o 20. Tabell, utvisande antalet och drägtigheten samt nationaliteten af de från utrikes orter till särskilda tullplatser i riket år 1879 ankomna ångfartyg
	N:o 21. Tabell, utvisande antalet och drägtigheten samt nationaliteten af de från särskilda tullplatser i riket till utrikes orter år 1879 afgångna såväl segel- som ångfartyg
	N:o 22. Tabell, utvisande antalet och drägtigheten samt nationaliteten af de från särskilda tullplatser i riket till utrikes orter år 1879 afgångna ångfartyg
	N:o 23. Tabell, utvisande de främmande länder, från hvilka, och de tullplatser i riket, till hvilka Svenska och främmande såväl segel- som ångfartyg år 1879 ankommit
	N:o 24. Tabell, utvisande de främmande länder, från hvilka, och de tullplatser i riket, till hvilka Svenska och främmande ångfartyg år 1879 ankommit
	N:o 25. Tabell, utvisande de tullplatser i riket, från hvilka, och de främmande länder, till hvilka Svenska och främmande såväl segel- som ångfartyg år 1879 afgått
	N:o 26. Tabell, utvisande de tullplatser i riket, från hvilka, och de främmande länder, till hvilka Svenska och främmande ångfartyg år 1879 afgått
	N:o 27. Tabell, utvisande de främmande länder, från hvilka, och de tullplatser i riket, till hvilka Svenska såväl segel- som ångfartyg år 1879 ankommit
	N:o 28. Tabell, utvisande de främmande länder, från hvilka, och de tullplatser i riket, till hvilka Svenska ångfartyg år 1879 ankommit
	N:o 29. Tabell, utvisande de tullplatser i riket, från hvilka, och de främmande länder, till hvilka Svenska såväl segel- som ångfartyg år 1879 afgått
	N:o 30. Tabell, utvisande de tullplatser i riket, från hvilka, och de främmande länder, till hvilka Svenska ångfartyg år 1879 afgått
	N:o 31. Tabell, utvisande Svenska och utländska segel- och ångfartygs andel i fraktfarten mellan Sverige och främmande länder år 1879
	N:o 32. Tabell, utvisande Svenska och utländska ångfartygs andel i fraktfarten mellan Sverige och främmande länder år 1879
	N:o 33. Tabell, utvisande antalet och drägtigheten af de från uppgifna främmande länder till Sverige med last ankomna och derifrån till likaledes uppgifna främmande länder med last afgångna Svenska och främmande fartyg åren 1875—1879
	N:o 34. Tabell, utvisande antalet och drägtigheten af de från uppgifna främmande länder till Sverige med last ankomna och derifrån till likaledes uppgifna främmande länder med last afgångna Svenska och främmande ångfartyg åren 1875—1879
	N:o 35. Tabell, utvisande antalet och drägtigheten af uppgifna främmande nationers under åren 1875—1879 till Sverige med last eller i barlast ankomna och derifrån afgångna så väl segel- som ångfartyg
	N:o 36. Tabell, utvisande antalet och drägtigheten af uppgifna främmande nationers under åren 1875—1879 till Sverige med last eller i barlast ankomna och derifrån afgångna ångfartyg
	N:o 37. Tabell, utvisande antalet och drägtigheten af de vid Sjötullkamrarne i riket åren 1875—1879 inklarerade Svenska och främmande så väl segel- som ångfartyg
	N:o 38. Tabell, utvisande antalet och drägtigheten af de vid Sjötullkamrarne i riket åren 1875—1879 inklarerade Svenska och främmande ångfartyg
	N:o 39. Tabell, utvisande antalet och drägtigheten af de vid Sjötullkamrarnei riket åren 1875—1879 utklarerade Svenskaoch främmande så väl segel- som ångfartyg
	N:o 40. Tabell, utvisande antalet och drägtigheten af de vid Sjötullkamrarne i riket åren 1875—1879 utklarerade Svenska och främmande ångfartyg
	N:o 41. Tabell, utvisande Svenska sjöfarten med så väl segelsom ångfartyg på Norge och utrikes orter år 1879, enligt derom från Kongl. Norska Regeringen samt Svenske och Norske Consuler inkomna uppgifter
	N:o 42. Tabell, utvisande Svenska sjöfarten med ångfartyg på Norge och utrikes orter år 1879, enligt derom från Kongl. Norska Regeringen samt Svenske och Norske Consuler inkomna uppgifter
	N:o 43. Tabell, utvisande de år 1879 för Svenska fartyg i utrikes sjöfart influtna bruttofrakter, enligt derom från Svenske och Norske Consuler inkomna uppgifter
	N:o 44. Sammandrag af de till Commerce Collegium för åren 1795—1879 inkomna förteckningar öfver antalet och drägtigheten af städers, köpingars och landtmäns mätta fartyg
	N:o 45. Tabell, utvisande antalet och drägtigheten samt ångkraften af Svenska handelsflottans fartyg vid slutet af åren 1878 och 1879
	N:o 46. Tabell, utvisande den år 1879 genom nybyggda eller från utrikes ort inköpta fartyg uppkomna tillökning i städers och köpingars handelsflotta, äfvensom den deri inträdda minskning genom förolyckade, kasserade och till utrikes ort försålda fartyg
	N:o 47. Tabell, utvisande i grupper, sammanstälda efter tontalet, antalet och drägtigheten af de, invånarne i rikets städer och köpingar samt landtmän tillhöriga fartyg, som under år 1879 varit begagnade till utrikes sjöfart
	N:o 48. Uppgift å antalet och drägtigheten af de, invånare i rikets städer och köpingar samt landtmän tillhöriga fartyg, som varit begagnade till utrikes sjöfart åren 1875 —1879
	N:o 49. Tabell, utvisande antalet af det år 1879 till utrikes sjöfart använda Svenska sjöfolk
	N:o 50. Öfversigt af uppbörden utaf lastpenningar åren 1875 —1879
	N:o 51. Tabell, utvisande de af Svenske sjömän från utrikes ort, genom vederbörande Consulers biträde, under åren 1870—1879 hemsända besparingar


	Table des matières
	Exposé sommaire
	I. N:ris 1—17. Mouvement du commerce de la Suède avecles pays étrangers pendant l'année 1879
	N:o 1. Résumé de la valeur des importations et des exportationspar classes de marchandises
	N:o 2. Tableau de la quantité et de la valeur des importations par classes de marchandises
	N:o 3. Tableau de la quantité et de la valeur des exportations par classes de marchandises
	N:o 4. Tableau des importations et des exportations par espèce de marchandises ainsi qu'un calcul du montant des droits d'entrée perçus aux articles respectifs
	N:o 5. Tableau des marchandises en entrepôt
	N:o 6. Tableau spécial des importations et des exportations par pays de provenance et de destination
	N:o 7. Résumé des rapports commerciaux de la Suède avec des pays étrangers en vue de la valeur totale des importations et des exportations
	N:o 8. Tableau des marchandises importées à différentes places de douane en Suède
	N:o 9. Tableau des marchandises exportées de différentes places de douane en Suède
	N:o 10. Tableau comparatif des importations et des exportations des marchandises principales pendant les années 1870— 1879
	N:o 11. Tableau comparatif du mouvement du commerce direct de la Suède avec des pays étrangers 1870—1879 en vue de la valeur totale des importations et des exportations
	N:o 12. Droits de douane prélevés pendant les années 1870—1879
	N:o 13. Droits d'entrepôt prélevés pendant les années 1875— 1879
	N:o 14. Marchandises saisies pendant les années 1875—1879
	N:o 15. Commerce de lettres de change en monnaie étrangère aux bourses de Stockholm et de Gothembourg pendant les années 1870—1879
	N:o 16. Prix moyens de certaines marchandises notés à la bourse de Stockholm
	N:o 17. Poids, mesures et monnaies de pays étrangers et leur rapport avec ceux de la Suède

	II. N:ris 18—49. Mouvement de la navigation de la Suèdeavec les pays étrangers pendant l'année 1879
	N:o 18. Tableau du nombre et du tonnage des navires suédois et étrangers qui sont arrivés chargés en Suède et qui en sont également partis
	N:o 19. Tableau du nombre, du tonnage et de la nationalitédes navires, tant à voiles qu'à vapeur, arrivés del'étranger à différentes places de douane en Suède
	N:o 20. Tableau du nombre, du tonnage et de la nationalité des bateaux à vapeur arrivés de l'étranger à différentes places de douane en Suède
	N:o 21. Tableau du nombre, du tonnage et de la nationalité des navires, tant à voiles qu'à vapeur, partis de différentes places de douane de Suède pour l'étranger
	N:o 22. Tableau du nombre, du tonnage et de la nationalité des bateaux à vapeur partis de différentes places de douane en Suède pour l'étranger
	N:o 23. Tableau des provenances des navires suédois et étrangers, tant à voiles qu'à vapeur, ainsi que des places de douane en Suède auxquelles ils ont été destinés
	N:o 24. Tableau des provenances des bateaux à vapeur suédois et étrangers et des places de douane en Suède auxquelles ils ont été destinés
	N:o 25. Tableau des places de douane en Suède desquelles sont partis des navires suédois et étrangers, tant à voiles qu'à vapeur, ainsi que de leur destination
	N:o 26. Tableau des places de douane en Suède desquelles sont partis des bateaux à vapeur suédois et étrangers ainsi que de leur destination
	N:o 27. Tableau des provenances des navires suédois, tant à voiles qu'à vapeur, ainsi que des places de douane en Suède auxquelles ils ont été destinés
	N:o 28. Tableau des provenances des bateaux à vapeur suédois et des places de douane en Suède auxquelles ils ont été destinés
	N:o 29. Tableau des places de douane en Suède desquelles sont partis des navires suédois, tant à voiles qu'à vapeur, ainsi que de leur destination
	N:o 30. Tableau des places de douane en Suède desquelles sont partis des bateaux à vapeur suédois ainsi que de leur destination
	N:o 31. Tableau indiquant la part qu'ont prise à la navigation entre la Suède et les pays étrangers des navires suédois et étrangers tant à voiles qu'à vapeur
	N:o 32. Tableau indiquant la part qu'ont prise à la navigation entre la Suède et les pays étrangers des bateaux à vapeur suédois et étrangers
	N:o 33. Tableau du nombre et du tonnage des navires suédois et étrangers qui, pendant les années 1875—1879, sont arrivés chargés en Suède et qui en sont également partis
	N:o 34. Tableau du nombre et du tonnage des bateaux à vapeur suédois et étrangers qui, pendant les années 1875—1879, sont arrivés chargés en Suède et qui en sont également partis
	N:o 35. Tableau du nombre et du tonnage des navires étrangers, tant à voiles qu'à vapeur, qui, pendant les années 1875—1879, sont arrivés, soit chargés soit sur lest, en Suède et qui en sont également partis
	N:o 36. Tableau du nombre et du tonnage des bateaux à vapeur étrangers qui, pendant les années 1875—1879, sont arrivés, soit chargés soit sur lest, en Suède et qui en sont également partis
	N:o 37. Tableau du nombre et du tonnage des navires suédois et étrangers, tant à voiles qu'à vapeur, qui, en entrant, ont été expédiés par les bureaux de douane en Suède pendant les années 1875—1879
	N:o 38. Tableau du nombre et du tonnage des bateaux à vapeur suédois et étrangers qui, en entrant, ont été expédiés par les bureaux de douane en Suède pendant les années 1875—1879
	N:o 39. Tableau du nombre et du tonnage des navires suédois etétrangers, tant à voiles qu' à vapeur, qui, en sortant,ont été expédiés par les bureaux de douane en Suèdependant les années 1875—1879
	N:o 40. Tableau du nombre et du tonnage des bateaux à vapeur suédois et étrangers qui, en sortant, ont été expédiés par les bureaux de douane en Suède pendant les années 1875—1879
	N:o 41. Tableau des navires suédois, tant à voiles qu' à vapeur, qui d'après des données fournies par le Gouvernement norvégien et par les Consuls respectifs de Suède ont visité des ports de Norvége et de pays étrangers
	N:o 42. Tableau des bateaux à vapeur suédois ayant visité des ports de Norvége et de pays étrangers
	N:o 43. Frêts gagnés par des navires suédois dans la navigation étrangère
	N:o 44. Précis des tableaux, pour les années 1795—1879, du nombre et du tonnage des navires suédois jaugés appartenant à des villes, à des bourgs et à des campagnards
	N:o 45. Tableau du nombre, du tonnage et des chevaux-vapeur de la marine marchande de Suède à la fin des années 1878 et 1879
	N:o 46. Tableau indiquant soit l'accroissement de la marine marchande des villes et des bourgs moyennant la construction de nouveaux navires ou l'achât de navires étrangers, soit la diminution de la même marine par suite de naufrage de navires, de leur dépècement ou de leur vente à l'étranger
	N:o 47. Tableau, par groupes de tonnage, du nombre, du tonnage et des chevaux-vapeur des navires suédois employés à la navigation étrangère
	N:o 48. Tableau du nombre et du tonnage des navires qui, appartenants à des habitants des villes et des bourgs ainsi qu'à des campagnards, ont été employés à la navigation étrangère pendant les années 1875—1879
	N:o 49. Capitaines et marins engagés à la navigation étrangère
	N:o 50. Droits de tonnage dits lastpenningar prélevés pendant les années 1875—1879
	N:o 51. Tableau des épargnes que, pendant les années 1870— 1879, les marins suédois ont envoyées de l'étranger, par l'intermédiaire de leurs Consuls, pour être remises à leurs familles


	Tryckfel


