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TILL KONUNGEN. 

Jemlikt föreskrift i den för Eders Kongl. Maj:ts och Rikets Commerce Collegium gällande instruktion får 
Collegium härmedelst afgifva underdånig berättelse om Sveriges utrikes handel och sjöfart år 1881. 

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 för de med främmande fartyg in- och utförda varor beräknats efter gångbara medelpris 
i Svensk hamn, med afdrag, hvad införseln angår, af tull för de sådan afgift underkastade varor. 



II 1881. 

Sammanlagda värdet af Sveriges in- och utförsel, hvilket för år 1880 varit upptaget till 519,431,000 
kronor, är för år 1881 beräknadt till 511,25(5,000 kronor. Införseln sistnämnda år är uppskattad till 
288,060,000 kronor, deraf 5,805,740 kronor utgöra värdet af infördt guld och silfver i mynt eller plantsar, 
och utförseln år 1881, inbegripet myntadt och oarbetadt silfver för 1,204,474 kronor, uppgår till 223,196,000 
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: 

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

Införseln 

Utförseln 



1881. III 

Sammanlagda beloppet af den för införda varor år 1881 uppburna tull har, på satt tabellen N:o 12 

utvisar, utgjort 28,841,400 kronor och öfverstiger ined 1,921,865 kronor den år 1880 i sådan afgift in

flutna summa. Den under år 1881 influtna inregistreringsafgift utgjorde 255,683 kronor. 

Afgifterna för begagnad nederlagsrätt inbragte år 1881 (tabellen N:o 13) ett belopp af 174,066 

kronor, mot 165,949 kronor år 1880, och i transitupplagsafgifter inflöto förstnämnda år 2,070 kronor, 

mot 1,840 kronor år 1880. 

Besigtningsvärdet af de till riket år 1881 införda och förbrutna dömda varor uppgick (tabellen N:o 

14) till 5;247 kronor, mot 4,008 kronor år 1880. 

Sammanlagda drägtigheten af de år 1881 med last till Sverige ankomna och derifrån afgångna fartyg 

har (tabellen N:o 18) utgjort 4,256,729 ton eller 68,349 ton mindre än de år 1880 med last till riket an

komna och derifrån afgångna fartygs drägtighet. Tontalet har minskats för Svenska fartyg med 95,964 ton 

men ökats för Norska fartyg med 2,557 ton och för andra främmande fartyg med 25,058 ton. 

De år 1881 för Svenska fartyg i utrikes sjöfart influtna bruttofrakter (tabellen N:o 43) hafva enligt 

derom från Svenske och Norske Consuler inkomna uppgifter utgjort 33,957,148 kronor, deraf influtit i fart 

mellan Sverige och utrikes orter 19,073,136 kronor och i fart mellan utrikes orter 14,884,012 kronor. Af 

förenämnda i bruttofrakter influtna summa af 33,957,148 kronor belöpa sig på segelfartyg 22,050,548 kronor 

och på ångfartyg 11,906,600 kronor. Det uppgifna beloppet af år 1880 för Svenska fartyg i utrikes sjöfart 

influtna bruttofrakter utgjorde 36,577,399 kronor. 

Sveriges handelsflotta bestod vid 1881 års slut (tabellen N:o 45) af 4,151 fartyg om 529,613 ton samt 

har från år 1880 minskats med 182 fartyg och 13,029 ton. Stockholms handelsflotta ökades med 16 fartyg 

och 658 ton. Göteborgs handelsflotta minskades med 9 fartyg och 2,206 ton. öfriga stapelstäders handels

flotta minskades med 16 fartyg och 97 ton. Sjö- och uppstädei's samt köpingars handelsflotta minskades 

med 24 fartyg och 2,183 ton. Landsbygdens handelsflotta minskades med 149 fartyg och 9,201 ton. 

Under år 1881 blefvo för städers och köpingars räkning nybygda eller för första gången uppmätta 

(tabellen N:o 46) 25 fartyg om 4,765 ton och från utrikes ort inköpta 51 fartyg om 13,509 ton. Der-

emot hafva under år 1881 af städers och köpingars fartyg 57 om 13,274 ton förolyckats, 17 om 1,714 ton 

kasserats och 25 om 4,854 ton försålts till utrikes ort. Angående förhållandet i nu nämnda hänseenden 

med landtmän tillhöriga fartyg saknar Collegium fullständiga uppgifter. 

Af Svenska handelsflottans fartyg hafva under år 1881 till utrikes sjöfart varit använda (tabellen N:o 

48) tillsammans 2,069 fartyg om 454,253 ton eller 64 fartyg mindre än under år 1880, och har vid jem-

förelse med förhållandet sistnämnda år drägtigheten af de i sådan fart använda fartyg år 1881 minskats med 

1,378 ton. 

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

1881 (tabellen N:o 49) utgjorts af 2,184 fartygsbefälhafvare och 21,438 sjömän, deri inbegripne maskinister 

och eldare, mot 2,359 fartygsbefälhafvare och 21,487 sjömän år 1880. 

De för in- och utgående fartyg år 1881 erlagda lastpenningar (tabellen N:o 50) utgjorde 520,365 

kronor, mot 501,015 kronor år 1880. 

Ar 1881 utfärdades af Collegium 254 fribref eller 29 färre än som under nästföregående året expedie

rades. Af ifrågavarande fribref meddelades 73 för utrikes bygda och i Sverige naturaliserade fartyg 

af sammanlagdt 17,803,70 ton, 16 för städerna tillhöriga nybygda fartyg om 4,704,52 ton, 17 för landtmän 

tillhöriga, likaledes nybygda fartyg om 3,292,u ton, samt öfriga fribref till ett antal af 148 för äldre fartyg, 

hvilka förut varit med dylik handling försedda. 

Sedan jemlikt nådigt bref 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, 
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till understöd för hemmavarande anhöriga eller till förvaring och förräntande för kommande behof, genom 
Svenske och Norske Consulei's biträde hemsända sina å undfångna hyror eller eljest gjorda besparingar, 
har af sådane sjömän under år 1881 för sagda ändamål hemsändts (tabellen N:o 51) sammanlagdt ett 
belopp af 84,049 kronor 97 öre, mot 80,017 kronor 29 öre år 1880. 

Enär, på grund af föreskrift i nådiga förordningen om mått och vigt den 22 November 1878, från 
början af år 1881 metersystemet vid tullverket tillämpats, samt till följd häraf uppgifterna uti de till 
Collegium från General-Tullstyrelsen insända generalsammandragen lemnats efter nämnda system, hafva uti 
de vid denna berättelse fogade, på berörda uppgifter grundade tabeller mått- och vigtbestämningarna upp
tagits enligt samma system, likasom ock för vinnande af likformighet de uti tabellen N:o 10 meddelade 
uppgifter å införsel och utförsel under de året 1881 närmast föregående nio åren 1872 —1880 blifvit till 
metersystemet, öfverflyttade. 

Underdånigst, 

C. FR. W Æ R N . 

S. CEDERSCHIÖLD. 

Stockholm den 30 December 1882. 

Hugo Rehbinder. 
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1881. 1 

N:o 1. Sammanställning af värdet utaf år 1881 till Sverige införda och derifrån utförda 
varor, fördelade i nedanstående grupper. 
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N:o 2. Tabell, utvisande qvantitet och värde af de till riket år 1881 införda varor, fördelade i grupper; 
hvarjemte för de varor, som äro tull underkastade, upptagits faststäld tullsats och, så vidt i Collegium 

kunnat beräknas, belöpande tullinkomst. 
+ utmärker, att tullinkomsten beräknats med afdrag för de varuqvantiteter, som från Norge blifvit på grund af gällande bestämmelser tullfritt införda. 
# utmärker de artiklar, för hvilka, i anseende till beskaffenheten af tullbestämmelserna och saknaden af närmare specifikation af de förtullade varuqvantiteterna 

någon uträkning af influtna tullbeloppet icke kunnat i Collegium verkställas. 
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N:o 2. Tabell,utvisande qvantitet och värde af de till riket år 1881 införda varor, fordelade i grupper. 
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N:o 2. Tabell, utvisende qvantitet och värde af de till riket år 1881 införda varor, fördelade i grupper. 
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N:o 2. Tabell, utvisande qvantitet och värde af de till riket år 1881 införda varor, fördelade i grupper. 
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N:o 2. Tabell, utvisande qvantitet och värde af de till riket år 1881 införda varor, fördelade i grupper. 
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N:o 2. Tabell, utvisande qvantitet och värde af de till riket år 1881 införda varor, fördelade i grupper, 
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N:o 2. Tabell, utvisande qvantitet och värde af de till riket år 1881 införda varor, fördelade i grupper. 
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N:o 2. Tabell, utvisande qvantitet och värde af de till riket år 1881 införda varor, fördelade i grupper. 
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N:o 2. Tabell, utvisande qvantitet och värde af de till riket år 1881 införda varor, fördelade i grupper. 



1881. 11 
N:o 2. Tabell, utvisande qvantitet och värde af de till riket år 1881 införda varor, fördelade i grupper. 
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N:o 2. Tabell, utvisande qvantitet och värde af de till riket år 1881 införda varor, fördelade i grupper. 
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N:o 2. Tabell, utvisande qvantitet och värde af de till riket år 1881 införda varor, fördelade i grupper. 
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N:o 2. Tabell, utvisande qvantitet och värde af de till riket år 1881 införda varor, fördelade i grupper. 



1881. 15 

N:o 2. Tabell, utvisande qvantitet och värde af de till riket år 1881 införda varor, fördelade i grupper. 
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N:o 2. Tabell, utvisande qvantitet och värde af de till riket år 1881 införda varor, fördelade i grupper. 
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N:o 2. Tabell, utvisande qvantitet och värde af de till riket år 1881 införda varor, fördelade i grupper. 
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N:o 2. Tabell, utvisande qvantitet och värde af de till riket år 1881 införda varor, fördelade i grupper. 
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N:o 2. Tabell, utvisande qvantitet och värde af de till riket år 1881 införda varor, fördelade i grupper. 



20 1881. 

N:o 2. Tabell, utvisande qvantitet och värde af de tiil riket år 1881 införda varor, fördelade i grupper. 
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N:o 3. Tabell, utvisande qvantitet och värde af de från riket år 1881 utförda varor, fördelade i grupper. 
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N:o3. Tabell, utvisande qvantitet och värde af de från riket år 1881 utförda varor, fördelade i grupper. 
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N:o 3. Tabell, utvisande qvantitet och värde af de från riket år 1881 utförda varor, fördelade i grupper. 
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N:o 3. Tabell, utvisande qvantitet och värde af de från riket år 1881 utförda varor, fördelade i grupper. 
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N:o3. Tabell, utvisande qvantitet och värde af de från riket år 1881 utförda varor,fördelade i grupper. 
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N:o 3. Tabell, utvisande qvantitet och värde af de från riket år 1881 utförda varor, fördelade i grupper. 



1881. 27 

N:o 4. Utdrag af General-Sammandragen öfver Rikets införsel och utförsel år 1881, 
jemte beräkning, så vidt sådan kunnat i Collegium åstadkommas, öfver totalsumman af de på hvarje tullpligtig artikel 

enligt tulltaxa af den 5 December 1879 belöpande tullinkomster. 

•f utmärker att tullinkomsten beräknats med afdrag för de varuqvantiteter, som från Norge blifvit pä grund af gällande bestämmelser tullfritt införda. 
f; ntmärker';de artiklar, för hvilka, i anseende till beskaffenheten af bestämmelserna och saknaden af närmare specifikation af de förtullade varu-qvautileternn, någon uträkning 

af influtna tullbeloppet icke kunnat i Collcgium verkställas. 
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N:o 4. Utdrag af General-Sammandragen öfver Rikets införsel och utförsel år 1881. 



1881. 29 

N:o 4. Utdrag af General-Sammandragen öfver Rikets införsel och utförsel år 1881. 
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N:o 4. Utdrag af General-Sammandragen öfver Rikets införsel och utförsel år 1881. 



1881. 31 

N:o 4. Utdrag af General-Sammandragen öfver Rikets införsel och utförsel år 1881. 
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N:o 4. Utdrag af General-Sammandragen öfver Rikets införsel och utförsel år 1881. 
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N:o 4. Utdrag af General-Sammandragen öfver Rikets införsel och utförsel år 1881. 
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N:o 4. Utdrag af General-Sammandragen öfver Rikets införsel och utförsel år 1881. 
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N:o 4. Utdrag af General-Sammandragen öfver Rikets införsel och utförsel år 1881. 
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N:o 4. Utdrag af General-Sammandragen öfver Rikets införsel och utförsel år 1881. 
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N:o 4. Utdrag af General-Sammandragen öfver Rikets införsel och utförsel år 1881. 
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N:o 4. Utdrag af General-Sammandragen öfver Rikets införsel och utförsel år 1881. 
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N:o 4. Utdrag af General-Sammandragen öfver Rikets införsel och utförsel ar 1881. 
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N:o 4. Utdrag af General-Sammandragen öfver Rikets införsel och utförsel år 1881. 
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N:o 4. Utdrag af General-Sammandragen öfver Rikets införsel och utförsel år 1881. 



42 1881. 
N:o 4. Utdrag af General-Sammandragen öfver Rikets införsel och utförsel år 1881. 
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N:o 4. Utdrag af General-Sammandragen öfver Rikets införsel och utförsel år 1881. 
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N:o 4. Utdrag af General-Sammandragen öfver Rikets införsel och utförsel år 1881. 
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N:o 5. Tabell, utvisande Nederlagsrörelsen i riket år 1881. 
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N:o 5. Tabell, utvisande Nederlagsrörelsen i riket år 1881. 
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N:o 5. Tabell, utvisande Nederlagsrörelsen i riket år 1881. 
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N:o 6. Sammanställning af införsel och utförsel för hvarje särskildt land år 1881. 
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N:o 6. Sammanställning af införsel och utförsel för hvarje särskildt land ar 1881. 
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N:o 6. Sammanställning af införsel och utförsel för hvarje särskildt land år 1881. 
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N:o 6. Sammanställning af införsel och utförsel för hvarje särskildt land år 1881. 
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N:o 6. Sammanställning af införsel och utförsel för hvarje särskildt land år 1881. 
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N:o 6. Sammanställning af införsel och utförsel för hvarje särskildt land år 1881. 
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N:o 6. Sammanställning af införsel och utförsel för hvarje särskildt land år 1881. 
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N:o 6. Sammanställning af införsel och utförsel för hvarje särskildt land år 1881. 

4. Utdrag af Consulsrapport. 

Archangel. 

Frakterna stodo år 1881 på det hela taget lägre än under det 
föregående året. Trävarufrakterna från Arehangel utgjorde först nämnda 
år: till London 52 s. 6 d. ä 53 s. 6 d. och 55 s. å 56 s. 9 d.; 
till Hull 50 s. å 52 s. G d. och 55 s.; till andra hamnar på ost
kusten af England 50 s. a 51 s. G d. och 52 s. 6 d.; till kanal
hamnarna 53 s. a 55 s. och 57 s. G d. å 59 s.; till Worecstcr, 
Bristol, Liverpool och Dublin 57 s. 6 d. å 60 s. och 62 s. G d.; 
till Bordeaux 85 francs & 5 % kaplake A 88 francs och 90 francs; 
till Marseille och Cetto 100 francs & 5 % ä 101 francs & 5 % och 
103 francs & 5 '/„. Hafrefrakterna voro på ostkusten 3 s. per qvarter 
å 320 skålpund o. s. v. 
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N:o 6. Sammanställning af införsel och utförsel för hvarje sarskildt land år 1881. 
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N:o 6. Sammanställning af införsel och utförsel för hvarje särskildt land år 1881. 
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N:o 6. Sammanställning af införsel och utförsel för hvarje särskildt land år 1881. 
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N:o 6. Sammanställning af införsel och utförsel för hvarje särskildt land år 1881. 
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N:o 6. Sammanställning af införsel och utförsel för hvarje särskildt land år 1881. 



1881. 61 

N:o 6. Sammanställning af införsel och utförsel för hvarje särskildt land år 1881. 

4. Utdrag af Consulsrapport. 

Köpenhamn. 

Tillförseln af stångjern från Sverige var år 1881 ungefärligen 
8,000 centner större, men deremot tillförseln af stål omkring 1,400 
centner mindre än under år 1880. Partipriset å svenskt smidt stång
jern af välkänd tillverkning noterades enligt de af härvarande mäk
lare utgifna månatliga prislistor vid årets början 9 ' / . , å 10'/-> kronor 
per centner, under månaderna April—Juli 8 å 9 kronor samt föll 
under återstoden af året till 7 '/.2 å 8 l/n kronor. 

Priset å svenskt stål noterades vid årets början 15 å 16 kronor 
per centner, men nedgick i April till 10 3 /4 å 11 3 /4 kronor, Ii vilket 
pris höll sig oförändradt hela återstående delen af året. 

Spik noterades vid årets början till ett pris af 62 å 65 kronor 
per par kistor, men priset nedgick under månaderna April—Juli till 
55 ä 60 kronor och i Oktober till 50 å 55 kronor, hvilket pris 
qvarstod till årets slut. 

Tillförseln af timmer och bräder från Sverige år 1881 utvisar 
vid jemförelse med förhållandet näst föregående året en tillökning af 
öfver 1,000,000 kubikfot. Partipriset å svenska trävaror i Köpen
hamn har enligt uppgift från härvarande mäklare noterats per tolft 
f örtulladt: 

Calmar furubrädor: 

fyrskurna Piteå furubräder: 

fyrskurna Piteå furuplankor: 

Piteå furutimmer, fyrhugget: 

hvilka pris i allmänhet äro något högre än under föregående året 
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N:o 6. Sammanställning af införsel och utförsel för hvarje särskildt land år 1881. 
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N:o 6. Sammanställning af införsel och utförsel för hvarje särskildt land år 1881. 
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N:o 6. Sammanställning af införsel och utförsel för hvarje särskildt land år 1881. 

4. Utdrag af Consulsrapport. 
Königsberg. 

Under de 8 första månaderna af året 1881 voro frakterna ovan
ligt låga. Sålunda noterades, efter sjöfartens öppnande, från Königs-
berg följande frakter, nemligen: för ångfartyg till London, Hull, 
Newcastle 1 s. å 1 g. 3 d., till Rotterdam Antwerpen 1 s. 3 d. å 
1 s. 9 d., till Diinkirchen 2 s. å 2 s. 3 d., till Rouen 2 s. 3 d. å 
2 s. C d. per 500 skålpund hvete; till Norge till och med Bergen 
18 å 21 riksmark, till Trondhjem 24 å 25 rikemark, till Kiel, Ly-
beek 14 å 18 riksmark, samt till Leer 17 å 23 riksmark per 2,500 
kilogr. r å g ; och för segelfartyg till ostkusten af Skotland 1 s. 3 d. 
k 1 s. 9 d. per 500 skålpund hvete ; till Bremen 21 riksmark, till 
Hertigdömena och Danmark 12 å IG riksmark, samt till Norge 15 
k 20 riksmark per 2,500 kilogram hvete. — De under nämnda må
nader noterade frakter voro till en stor del endast nominella, och 
många fartyg, som ankommo till Königsberg med kol, salt eller granit 
i förhoppning att erhålla frakt ut, måste lemna hamnen i barlast. 

Under årets 4 sista månader var fraktmarknaden deremot mycket 
liflig och betaltes: för ångfartyg till Hull, London, Leith 2 s. å 2 
s. 9 d., till Newcastle 3 s. å 3 s. 6 d., till Rotterdam, Antwerpen 
3 s. å 3 s. 9 d., till norra Frankrike 3 s. 3 d. å 4 s. 3 d. per 500 
skålpund hvete; till Stettin 13 å; 24 riksmark, till Kiel, Lybeck, 
Flensburg 27 å 35 riksmark, till Köpenhamn 25 å 32 riksmark, till 
Sverige 25 a, 35 riksmark, till ostkusten af Norge 33 å 38 riksmark, 
till Trondhjem 35 å 40 riksmark, samt till Leer 25 k 42 riksmark 
per 2,500 kilogram råg ; samt för segelfartyg till Hertigdömena och 
Danska öarne 21 å 28 riksmark, till Norge 24 k 30 riksmark och 
till Sverige 22 k 27 riksmark per 2,500 kilogram råg. 

Danzig. 

Medelprisen i Danzig å följande svenska produkter utgjorde år 
1881 , från fartyget, å osläckt Gotlandskalk 18 riksmark per 12 half-
tumior och å kalksten 60 riksmark per rhenländsk kubikfamn; samt, för 
varan från magasinet, å stångjern 13 riksmark och å skrotjern 2 
riksmark 55 pfennige per centner, å tjära 21 och å beck 24 riks
mark per tunna samt å Gotlands slipsten af 12 å 24 tums diameter 
1 1 4 riksmark per stycke. 

Stett in. 

Ar 1881 var för härvarande sjöfart i allmänhet ännu ogyn-
sammare än föregående året. Under det visserligen införseln från 
Amerika af åtskilliga artiklar tilltog, visar deremot införseln af råg 
och hafre från de ryska hamnarna ett betydligare aftagande. Span-
målsutförseln till England förlopp temligon regelbundet, ehuru i rin
gare utsträckning, och äfven potatisexporten förblef obetydlig. Der
emot var utförseln af spanmål och foderämnen till de förenade rikena, 
i synnerhet till Sverige, ovanligt liflig; likaledes var spritexporton 
större än vanligt, dock mest betydande till de spanska hamnarna. 
För kol- och trälaster betingades väl högre fraktsatser, men för span
mål voro de merendels lägre än föregående år. Styckegodsfrakterna 
bibehöllo nästan oförändrade pris, med undantag å ångbåtslinien Stet
t in—Königsberg, hvarå ångfartygen foro ända in på senhösten för 
ovanligt billiga satser. — Segelfartyg voro här ofta starkt efterfrå
gade för trälaster. Största delen af de från Amerika hit ankomna 
segelfartygen återvände till Förenta Staterna med salt, petroleumfat 
och något styckegods. 

Kiel . 

1881 års trävarufrakter äfvensom prisen dera voro med föga 
skillnad desamma som under det närmast föregående året ; men var 
införseln af trävaror omkring 20 % mindre än under år 1880 . 
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N:o 6. Sammanställning af införsel och utförsel för hvarje särskildt land år 1881. 
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N:o 6. Sammanställning af införsel och utförsel för hvarje särskildt land år 1881. 
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N:o 6. Sammanställning af införsel och utförsel för hvarje särskildt land år 1881. 
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N:o 6. Sammanställning af införsel och utförsel för hvarje särskildt land år 1881. 
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N:o 6. Sammanställning af införsel och utförsel för hvarje särskildt land år 1881. 

4. Utdrag af consulsrapport. 

Lübeck. 

Den vid 1881 års början rådande tryckta stämningen i trävaru
handeln förbättrade sig till följd af sjöfartens sena öppnande så 
mycket, att säsongen begynte med tendens till prisstegring, och året 
öfver hufvud taget ej kan sägas hafva varit för trävaruhandeln ogyn-
samt. 

Fyrskurna furubräder och plankor från Geflo och Söderhamns 
distrikt betaltes pr standard fritt om bord med följando pris: 

Qvalitet. 

För bräder från Sundsvalls och Hudiksvalls distrikt betaltes 5 
å 10 och från Hernösand 10 å 15 mark mindre per standard. 

Osorterad gran från Gefle och Hernösand omsattes till följande 
pris pr standard fritt om bord: 

För valbräder gälde ungefär samma pris som år 1880. Medel
prisen pr tolft prima (efter den nya noteringen) om 12 fots längd 
och 1 Y4 tums tjocklek, fritt i Liibeck, voro under året: 

Andra sorters bräder omsattes med 25 % rabatt. 
För kanthuggna spärrar och bjelkar från Skellefteå och Piteå 

betaltes: 

Vinterförrådet af svenskt stångjern upprymdes till småningom 
vikande pris af 24 riksmark 50 pfennige å 22 riksmark 50 pfen-
nige pr 100 kilogram, innan vid sjöfartens ovanligt sena början ny 
import kunde ega rum. Under sommaren gingo prisen ytterligare 
ned till 21 riksmark 50 pfennige, men på hösten blefvo do små
ningom fastare och uppnådde vid årets slut 23 riksmark pr 100 
kilogram förtullad vara. Den nya tullen af 2 rikemark 50 pfennigo 
pr 100 kilogram och den starka utvecklingen af den tyska jern-
industrien verka hämmande på förbrukningen af svenskt jern. Då 
emellertid det svenska jernet på grund af sin beskaffenhet alldeles 
icke konkurrerar med det tyska och ej såsom det engelska kan ut
trängas af Westfaliskt jern, kommer den höga tullen ingalunda den 
inhemska jernindustrien till godo, utan drabbas tvärtom just donna 
deraf på ett ganska känbart sätt. 
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4. Utdrag af consulsrapport. 

Hamburg. 

Från Sverige ankommo år 1881 till Hamburg och Altona 34 
trävaruladdningar, af hvilka 31 med tyska, 2 med nederländska ooh 
1 med norskt fartyg; hvartill kom att ett par utländska fartyg varit 
lastade till en del med trä samt att dessutom något införts med do 
i regelbunden fart gående ångfartygen. 1 allt lära hafva hitförts 
till sjös direkte omkring 525,000 plankor ooh bräder jemte något 
andra trävaror, eller litet mer än under år 1880. Prisen voro i 
det närmaste desamma som 1880, och omsättningen var öfver 
hufvud taget ringa. 

Införseln år 1881 till Hamburg och Altona af svenskt jem, 
deruti inberäknade de transito ankomna qvantiteter, var ganska be
tydlig och uppgick till omk.ting 331,000 stänger, 61,000 bundtar, 
180 plåtar; 11,800 kolly (antagligen stänger och bundtar om hvart-
annat); 340 lådor m. m.; hvartill kom omkring 680 lådor och 4 
fat med spik samt 2,300 lådor, 25 bundtar och 4,700 stänger stål. 
Tillökningen i jemförelse med år 1880 antages hafva berott mer'på 
den växande transitorörelsen än på förbrukningen här och inom tyska 
tullföreningen. Den nordiska jerninförseln till Tyskland drabbades 
hårdt af den utaf tullväsendet vidtagna tolkning, enligt hvilken äfven 
afhuggna stångjernsstycken af ofta endast 4 tums längd hänföras till 
artikeln stångjern med 2 V2 riksmark per 100 kilogram, under det 
att samtidigt konkurrensen besvärades af mycket annat och särskildt 
af den tyska industriens egna stora framsteg, i det t. ex. stångjerns-
fabrikationen genom omsorgsfullt begagnande af tekniska uppfinnin
gar och förbättringar uppnått en hög utvecklingsgrad. Användningen 
af vissa slag från Sverige, såsom valsadt och smidt stångjern för 
landtbruksbehof, uppgifves sålunda nu vara nästan omöjlig inom tull
föreningen. — Ansträngningarna för att göra Hamburg till en mark
nad för svenska jernmalmer hafva ej heller ledt till något tillfreds
ställande resultat; liksom öfver hufvud taget Tysklands högst betyd-
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liga införsel af detta material nästan uteslutande eger rum från Spa
nien och Algeriet. Dock uttalas af sakkunniga handlande här den 
åsigt, att isynnerhet de orena fosforhaltiga men jernrika malmerna 
från Sverige skulle kunna blifva föremål för en betydlig export hit, 
derest allenast liberala transportvilkor kunde erhållas af järnvägs
styrelserna här så väl som i Sverige sjelft, samt derjemte här kunde 
åvägabringas en särskild kaj för lossning af denna skrymmande ar
tikel. Dock finnes knappast hopp om att något i sist nämnda hän
seende snart blifver åtgjordt, hvaremot frågan torde kunna komma 
under öfvervägande i sammanhang med de många andra byggnads
planer, som utarbetas såsom förberedelser till anslutningen till tull
föreningen. 
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4. Utdrag af consulsrapport. 

Amsterdam. 

Sveriges sjöfart på Holland var år 1881 något mindre än under 
näst föregående året, men frakterna förbättrades fram på sommaren, 
så att resultatet, om än ringa, dock var bättre än år 1881. Sveriges 
handel på Holland var, livad trävaruafsättningen angår, något för
månligare och prisen voro litet fastare än under år 1880. Af jern, tjära 
och beck var, likasom under do föregående åren, tillförseln ringa. 
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4. Utdrag af Consulsrapporter. 

London. 

Hela importen af trävaror till Storbrittannicn och Irland ut
gjorde : 

Af dessa siffror framgår att införseln af trävaror till Stor-
brittannien och Irlaud af tagit under år 1881 i jemförelse med det 
nästföregående året med 656,221 loads eller nära 101/, %, hvare-
mot densamma öfverstigit 1879 och 1878 års import med respektive 
20 % och 5 %. Värdet, som understiger 1880 års med £ 1,658,450, 
visar emellertid ett bättre medelpris än under något år sedan 1877. 

Införseln från Sverige stälde sig sålunda: 

Under det aftagandet i den sammanlagda qvantiteten, som im
porterades från Sverige, utgör 314,492 loads eller 20V2 '/i, visar 
sig förminskningen i det beräknade värdet vara £ 833,572, mot
svarande 15,004,296 Kr. eller 231/., %. 

Trähandelns historia under det förflutna året framvisar ej några 
särdeles markerade drag. Icke desto mindre måste erkännas, att 
man i all tysthet och utan uppseendeväckande händelser har upp
nått resultat, som långt öfverträffa de förväntningar, man gjort sig 
i början af året. 

Kring nyåret 1881 var trämarknaden i hög grad ostadig, och 
det allmänna intrycket var allt annat än fördelaktigt. De öfver-
drifvet stora lager, som hade hopat sig, kastade sin skugga så 
långt ögat kunde nå och tycktes betaga all utsigt till återställandet 
af ett regleradt förhållande mellan tillbud och efterfrågan. Såsom 
betecknande för den då varande stämningen i denna affärsgren må 
anföras, hurusom den rådande förstämdheten antog en form, som 
nästan liknade ovilja. Det påpekades, huruledes man från de trä-
producerande länderna blifvit missledd genom uppgifter om att till
verkningen hade försiggått i en mycket inskränkt skala, och att 
följaktligen tillförseln skulle blifva långt mindre än vanligt; att 

dessa framställningar, som hade blifvit meddelade med en noggran-
het och omständlighct, som gaf dem anspråk på tillförlitlighet, 
slutligen hade visat sig fullkomligt felaktiga; att man på detta 
sätt hade upprätthållit en konstlad grundval för operationerna, ity 
att de glimtar af förbättring-i förhållandena, som tid efter annan 
visat sig — särskildt före julen 1879 — blott och bart voro att 
tillskrifva det insteg dessa vilseledande uppgifter hade vunnit. Om 
än för visso den förutsättning, som framkallade denna stämning 
var ogrundad — ty utan tvifvel hade de antydda meddelandena 
gjorts bona fido — så var det likväl ett obestridligt faktum, att 
under det året 1880 hade begynt med den föreställning att till
verkningen i Sverige, Norge och Finland skulle gifva knapp tillgång, 
så slutades året med en import, som långt öfverskred medeltalet, 
och med så stora lager, att man dortill ej haft något motstycke 
sedan år 1877. Detta förhållande förbättrades oj genom do för 
konsumtionen hindrande omständigheter, som samtidigt inträdde. 
En för England ovanligt sträng vinter hämmade röreken i alla 
rigtningar och kom särskildt för längre tid så godt som alla bygnads-
företag i och utanför London att afstanna. Betydelsen härnf för 
förbrukningen visade sig nogsamt i uppgifterna från Londons doekor. 
Der utlemnades nemligen under årets första månad 6000 standards 
mindre än under motsvarande tid 1880. Det abnorma i ställningen 
gaf sig på ett ännu mera slående sätt till känna i det faktum, att 
försäljningsprisen i London sjönko mycket under varornas inköpspris, 
hvilket med andra ord vill säga, att försäljningarna försiggingo 
rent af med förlust för importörernc. Det tillägges likväl i rappor
ten från denna tid, att dessa förluster voro mindre än dåvarande 
förhållanden kunde gifva anledning att förmoda, och att prisen 
höllo sig öfver förväntan höga. En ljussida af taflan låg deruti, 
att kuststäderna och afsättningsorterna i allmänhot utom London 
icke ledo af dylika öfverdrifvet hopade lager, och att man deri-
genom erhöll opåräknade kunder. En liknande lättnad för London
marknaden uppstod genom den reexport, som under loppet af våren 
cgdo rum till Australien, Cap och Natal. livad som emellertid mest 
bidrog till att afvärja do för vår träexport ödesdigra följder, hvilka 
de härvarande förhållandena voro egnade att framkalla, var att den 
kontinentala marknaden kom till hjelp i en så vidsträckt skala, att 
den gjorde våra exportörer jemförelsevis oberoende af Englands be-
hof. Allt efter som årstiden skred framåt, började äfven utsigterna 
i London att ljusna. Med upphörandet af de hinder, som väder
leksförhållandena hade framkallat, inträdde ett så mycket kraftfullare 
lif i do verksamhetsgrenar, som betinga träkonsumtionen. I synner
het gälde det för entreprenörer af byggnadsföretag att vinna tillbaka den 
förlorade tiden. Icke heller var den långvarighet, hvarigenom 
— liksom genom sin stränghet — förra årets vinter utmärkto sig 
uteslutande till skada för trämarknaden; ty, då all ny införsel var 
afskuren, erhölls rundlig tid till den rcalisering af lagren, som var 
en nödvändig förutsättning för en förbättring. Härmed gick det 
emellertid nu framåt efter en måttstock, som öfverraskade alla. 
Redan under loppet af Februari och Mars öfverstego dockornas ut-
levcreringar med flera tusen standards det belopp, de hade utgjort 
under motsvarande tid 1880, och i April månad angafs utlevere-
ringens storlek vara utan motstycke under någon motsvarande, 
föregående tidsrymd. Endast under en vecka gick densamma upp 
till 7250 standards plankor och bräder. Först då (minst en månad 
senaro än föregående år) började nya skeppslaster att anlända, men 
så särdeles sparsamt, att deras inflytande på förråden var nästan 
omärkligt. Åfven under maj månad öfverstego utlevereringarna i 
dockorna medeltalet, och i slutet af denna månad hade lagren i 
dockorna sjunkit ihop till ett efter allas åsigt moderat qvantum. 
Så starka hado emellertid do inflytanden varit, under hvilka den 
rådande uppfattningen bildat sig, att dessa förändrade förhållanden 
ännu endast i ringa grad utöfvade sitt inflytande på ställningen 
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och företagen inom köpmanskretsarna. Oaktadt afsättningen visat 
sig strykande vid de under årets lopp hållna auktionerna, då sär
skildt i Mars ofantliga qvantiteter realiserades, hade prisen ända till 
fram i April haft en i det hela nedgående tendens. Förs t i senare 
hälften af April kunde do sägas så tillvida stadgade, at t det icke 
längre var fråga om ytterligare fall. Ännu mindre visade man 
någon benägenhet för slutandet af kontrakt för ny import. Trots 
den synbara hopsmältningen af de gamla lagren och den ej mindre 
i ögonen fallande knappheten af den nya tillförseln, vidhöll man 
hårdnackadt den tron, at t öfverflödet på tillförsel, som förra året 
hade fylt marknaden, skullo till sist inträffa också nu. Härtill kom 
under första halfårets senare del äfven en temligen utbredd, om än 
öfvergående känsla af osäkerhet i handelskonjunkturerna i allmänhet. 
Marknaden förblef i alla fall utan allt lif, och affärer, som gjordes, 
1'örsiggingo till t ryckta pris . Vid första halfårets u tgång kunde 
man såsom karakteriserande för ställningen anföra, at t lagrot 
— i jemförelse med föregående årets — reducerats med flera 
millioner stycken plankor och bräder på samma gång som drägtig-
heten af det skeppsrum, som hade användts för ny införsel, utgjorde 
144 ,000 tons emot föregående årets 261 ,000 . 

DeBsa siffror förmådde ej öfvertyga importörerne derom, att 
en knapphet i förråden voro förestående, och a t t en dyr tid på t rä 
hörde till möjligheterna. A andra sidan befunnos våra afskeppare 
otillgängliga för de anbud på beställningar, som då kunde erhållas; 
och hvad som på et t glädjande sät t karakteriserar årets komersiella 
historia i denna affärsgren, är den fasthet och den sammanhållning, 
hvarmed afskeppame uppträdde geut emot den rådande skepticismen. 
Härmed sammanhänger också det förhållande, at t laster i konsig-
nation under det förflutna året endast högst undantagsvis före-
kommo. 

Den ömsesidiga tillbakadragenheten fortfor ännu under Juli 
månad, oaktadt dockorna betecknades såsom »utblottade» på lager. 
I Augusti månad blef det emellertid omsider klart för alla och en 
livar, at t ett uppskjutande af de för handen varande lagrens för
stärkning ej längre utan risk kunde ega rum. Man antog — efter 
eu beräkning, hvars rigtighet emellertid till en del blifvit bestridd — 
att vid denna tid behållningen af sågadt och hyfladt virke i dockorna 
var omkring 5 millioner stycken mindre än föregående året, och 
at t hvad som fans qvar skulle under fortsatt konsumtion i samma 
förhållande som dittills vara tillräckligt allenast för en tid, som 
kunde räknas i veckor. Tillförseln skedde fortfarande efter samma 
begränsade måtts tock som förut, och sjöfarten för året nalkades 
sitt slut. Härmod inträdde omsider den stora vändpunkten för året ; 
och den stagnation, som hade vari t rådande, aflöstes i slutet af 
Augusti af et t lif och en verksamhet, som med få mellanrum sedan 
fortfarit. Importörer ocb skepparo kommo hvarandra omsider till 
mötes i ömsesidig uppfattning af situationen, oeh affärer i stor 
skala afslutades till »do nya prisen», hvilka till a t t börja med visade 
en stigning af 5 % i förhållande till noteringarna vid midsommar
tiden eller for de vigtigare sorterna 5 å 10 shillings per Petersburgs 
Standard. Då så föga återstod af den påräkneliga sjöfartstiden 
engagerades ångbåtar i mängd och till frakter, som länge varit 
okända. I början af Oktober inträdde en kort reaktion till följd 
af rykteu derom, at t en stor höstimport likväl opåräknadt skulle in
träffa, och läror detta verkligen för några dagar hafva inverkat på 
prisen. Affärsverksamheten erhöll likväl en ny impuls genom för
hastade underrättelser om at t en hastigt inträffad köld gjorde det 
sannolikt, a t t Östersjön skulle tillfrysa redan i slutet af Oktober. 
Men långt ifrån att detta blef händelsen fortsattes, som bekant, 
skeppsfarten till årets slut ; och under inflytande häraf märktes 
tvifvels utan åter någon mat thet i affärerna, hvilken också vid jul
tiden gaf sig till känna genom lägre noteringar. De omständigheter, 
som i September och Oktober hade legat till grund för det plöts

liga omslaget, hade ock i verkligheten undergåt t en ganska väsent
lig förändring. I stället för den knapphet i förråden, hvarför då 
fans all sannolikhet, hade tillförseln efter hand växt i e t t sådant 
omfång, at t lagren vid årets slut i sjelfva verket hade nära på 
samma storlek som vid dess början. 

Ehuru det enligt det anförda i sjelfva verket endast är under 
fyra af årets tolf månader, som någon egentlig verksamhet egt 
rum, har denna korta tid likväl varit tillräcklig at t stämpla året i 
dess helhet och gifva det karaktären af et t godt medelår — ett 
resultat, om hvilket endast få vågade hysa en förhoppning i början 
af år 1 8 8 1 . 

Af ännu större betydelse är, a t t det återupplifvande af trä
handeln, som sålunda egt rum, tyckes gifva löften om stabilare 
förhållanden för framtiden. Sedan man öfvervunnit det intryck, 
som den öfverraskande stora införseln under årets sista månader 
hade framkallat, har den stämning på marknaden, som var förher-
skande i September och Oktober, gjort sig gällande med förökad 
styrka, och det är icke tvifvelaktigt, att man nu i början af år 
1882 befinner sig i den mest lofvande period, som trävarumark
naden känt sedan 1874. Såsom framgår af det föregående, har 
detta ej sin grund i den för handen varande tillgångens knapphet, 
i det förråden i London ej äro synnerligen underlägsna desamma 
vid motsvarande t idpunkt af år 1 8 8 1 . Det torde emellertid just 
vara eu del utaf vinsten af sista årets erfarenheter, att de i någon 
mon hafva förminskat den vigt, man hade vant sig att fästa vid 
storleken af lagren i dockorna. Det blef nemligen genom dessa 
erfarenhetsrön klart, a t t till och med så utomordentl igt stora upp
lag, som 1881 års ansågos vara, i en hast kunna smälta tillsam
mans. Saken förhåller sig utan tvifvel i verkligheten sålunda, att 
konsumtionsförmågan har t i l l tagit i den grad och med on hast ighet , 
som haft till följd, at t den måttstock, som för få år sedan gälde 
vid bedömandet af tillgångens förhållsmässighet, icke längre är an
vändbar, och lager, som för 10 år sedan gåfvo intrycket af en öf-
verfyld marknad, framställa sig oj längre såsom fruktansväckande. 
Afven en annan omständighet kan tjena till a t t förklara den för
ändrade uppfattningen af dockupplagens betydelse. Under förhål
landenas utveckling, och särskildt måhända i följd af ångbåtars 
begagnande för t rätransport , hafva londondockorna till en del er
satt upplagen på syd- och sydostkusterna och öfvergått till a t t 
tjena som tmfvuddepöter för en vid omkrets; med andra ord, till
förseln till det inro af England, som förut gick genom kuststäderna, 
bosörjes på senare tiden i större utsträckning genom London, hvaraf 
följer, a t t en jemförelse med den förflutna tidens lager blifver vilse
ledande. Detta förhållande ådagalades år 1881 på et t mycket i 
ögonen fallande sätt , i det at t under de auktioner, hvarigenom man 
under våren slutsålde lagren i dockorna, det just var kustplatsernas 
och provinsernas kunder man hade at t tacka för den hastiga af
sät tningen. Hvad ofvan blifvit antydt , är för öfrigt egnadt till att 
leda uppmärksamheten på ensidigheten af uppgifter för bedömandet 
af, i hvad förhållande förbrukningen af de till London införda trä
varorna kommit på hufvudstaden och i hvad mon de användes för 
andra städers eller för landtdistriktens behof. De i detta hänseende 
tillgängliga materialier äro emellertid så ofullständiga, att nian ej 
kan bygga något derpå. Emedan utförseln af trä från London sker 
dels till lands genom en mängd jernvägar och kanaler eller äfven 
medelst fordon, dels ock till sjös och-med fartyg, hvilkas trafik ej 
är föremål för redogörelser (pråmar och dylikt), så är det lät t a t t 
inse, att åstadkommandet af en statistik i detta afseende skulle för 
de offentliga myndigheterna blifva förbunden med icke ringa svå
righeter. 

De prisfluktuationer, som egde rum under årets tre första 
qvartal, vidrörde hufvudsakligen förhållandet mellan importörerne 
och förbrukarne. De noteringar man hade för utskeppniugsprisen, 
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voro, såsom det framgår af denna framställning, mera nominella än 
verkliga, det vill säga de framstälde säljarnes och köparnes ömse
sidiga fordringar och anbud snarare än verkligen afslutade affärer. 
Vid den återblick, som man sökt Iemna, har derföre ej något öf-
vervägande intresse varit förbundet med dessa uppgifter. Ifrån 
September månad beteckna doremot prisnoteringarna verkliga affärer, 
och dessa pris hafva visat sig såsom utgångspunkten för en rö
relse uppåt, som ännu ej torde hafva afslutats. 

Ännu hafva prisen emellertid långt ifrån uppnått den höjd, de 
hade under öfverspekulationens mest minnesvärda dagar, 1873 och 
1874. I ersättning torde det deremot med säkerhet kunna sägas, 
at t de i sig sjelfva för visso tillfredsställande pris, som nu i början 
af år 1882 noteras, äro ut trycket för stadigare och varaktigare för
hållanden inom denna affärsgren och sluta sig derigenom också till 
tillståndet inom affärsverlden i det hela, som bär en prägel af fast
het och sundhet. Det skulle emellertid vara dristigt at t härifrån 
med någon säkerhet sluta till utvecklingens gång, voro det ock en
dast för en ganska nära framtid. Det är tvärtom tcmligen säkert, 
a t t samma orsaker, som år 1877 framkallade en för i fråga va
rande intressen så förderflig reaktion, också nu skulle medföra 
samma verkan, och det finnes anledning nog att varna för att ge
nom en excessiv produktion öfverskrida den gräns för behofvet och 
det förhållande mellan tillbud och efterfrågan, som bilda den oef-
tergifliga lagen för upprätthållandet af en varas marknadsvärde. 

Införseln till England af jern och jernvaror från Sverige har 
enligt uppgift från »Board of Trade» utgjor t : 

Af Englands hela jernimport, som år 1881 uppgick till e t t 
värde af £ 6 ,137 ,655 , har Sverige således bidragit med något 
öfver 27 %. 

Slutsummorna i ofvanståendo tabell visa för år 1881 i för
hållande till föregående året en minskning af omkring 3,5 % med 
af8eende å qvantiteton, men deremot en böjning med nära 3 % med 
afseende på värdet. Af samma tabell synes vidare, att , under det 
den ej heller förut särdeles betydliga införseln af svensk malm all
deles upphört samt en ej obetydlig minskning egt rum med hänsyn 
till qvantiteten af gammalt jern samt jern- och stålfabrikat, hvilken 
sistnämnda rubrik — som antagligen äfven omfattar sömjern och 
trådjern — dock företer det anmärkningsvärda förhållandet af en 
höjning med hänsyn till värdet af något öfver 3 % samtidigt med 
en minskning i qvantitet af ej mindre än omkring 40 %, så visa 
likväl de trenne rubriker, som omfatta Sveriges hufvudsakliga jern-
export — eller tackjern, stångjern och stål — tillsammans en höj
ning med hänsyn till både qvantitet och värde af respektive 3,3 3 
% och 6,4 2 %, d. v. 8. en ökad export till något högre pris. Re
dan på grund af de anförda sifferuppgifterna kan man således ka
rakterisera året 1881 så, att, om det också ej utvisat något nämn-
värdt framsteg, detsamma dock ingalunda medfört någon försämring 
af det med 1880 inträdda jemförelsevis goda tidskedet för vår 
jernindustri. 

Året kan också, livad angår jernmarknaden, i allmänhet karak
teriseras som ett medelmåttigt, men bör — äfven såsom sådant — 

hafva gifvit anledning till belåtenhet, då under detsamma afyttrats 
temligen betydande qvantitoter till pris, som oj kunna anses otill
fredsställande under nu rådande starka täflan mellan de särskilda 
ländernas fabrikat. Afsättningen erbjuder nemligen nu långt större 
svårigheter än förr, då jemförelsevis endast få firmor hade om hand 
den då högst ringa tillverkningen af svenskt jern och i vid utsträck
ning hcherskade prisen på en artikel, som ansågs oumbärlig. Do 
i senasto årsberättelserna framhållna nya tillverkningsmetoderna hafva 
utjomnat skilnaden mellan svenskt och annat jern, och der det först 
nämnda ansågs ensamt användbart brukas nu äfven engelskt Bessemer, 
Siemens—Martins-metall m. fl., under det at t dot förra bibehållit 
sin exclusivitet endast för vissa finare och ädlare ändamål. De 
engelska konsumenterna afhålla sig derföro i allmänhet från den 
svenska varan, då priset dcrå nåt t den höjd, att dot befinnes med 
ändamålet förenligt att bruka ett något underlägsnare material till 
e t t jemförelsevis billigare pris. Do svenska producenterna böra 
derföro vid sina prisnoteringar ej underlåta att taga hänsyn både 
till hematit- och bessemerprisen. Vid omnämnandet af de nya meto
derna torde i förbigående böra erinras om det nyligen bekantgjorda 
förhållandet, att stålfabrikationen å Englands ostkust tillgodogjort 
sig betydliga qvantiteter hematite från Fumess- och Cumberland-
grufvorna liksom äfven från Spanien, et t faktum hvarigenom man 
velat se ett konstaterande af hematitens öfveflägsenhet vid stål
tillverkningen, äfven under möjligheten att dephosphorisora sämre 
malm för denna branche. 

I början af år 1881 voro jernprisen ganska fasta, och de af 
våra producenter, som då lyckades realisera sina tillverkningar, tordo 
ej hafva skäl till missbelåtenhet, enär prisen under våren och som
maren nedgingo och köp dä endast med ganska stor svårighet kundo 
bringas till stånd, e t t förhållande som ofta inträffar då mot slutot 
af ett år eller vid sjöfartens öppnando det nya jernet kominer i 
marknaden och slutförsäljningen af de gamla förråden forceras. 
Särskildt var nu detta förhållandet med svenskt Bessemer, hvartill 
i synnerhet den omständigheten bidrog, at t åtskilliga nya tillverk
ningar sökte afsättning till nästan hvad pris som helst blott för 
at t vinna inträde i marknaden. Under senare delen af året för
märktes åter en förbättring, och utsigterna för år 1882 äro ganska 
goda. Från alla håll ingingo vid årsskiftet meddelanden om en 
liflig verksamhet såväL för inhemsk förbrukning, som för export, 
och var detta i Sheffield förhållandet i högre grad än under flera 
föregående år. Också uppgjordes redan i December månad köp för 
leverering under år 1882 med en advance af 10 å 15 sh. por ton 
mot förut varande pris. 

Likasom nästförut gångna året har äfven 1881 varit tillfreds
ställande med afseende på den lugna gången af järnaffärerna ur 
financiell synpunkt, i det at t högst få och obetydliga fallieement 
hafva berört våra landsmän och do affärsmän, som handhafva svenska 
jernaffärer. 

Bland årets företeelser inom jernmarknadons särskilda grenar 
torde följande vara förtjenta af uppmärksamhet. 

Sheffield och don särskildt för s. k. »stceliron> vigtiga 
marknaden derstädes och i midlanddistrikten. De särskilda Danne-
morastämplarne åtnjuta fortfarande sitt välförtjenta anseende och 
synas hafva en god framtid för sig. Fördelade i trenne klasser 
hafva de betingat ungefär följande pris : ordinär qvalitet £ 16 
till £ 17: 10, medelsort £ 17: 10 till £ 21 och bästa sort, £ 22 
till £ 25 : 10 per ton. 

Nailroils (sömjern). På grund af den jemförelsevis bättre 
politiska ställningen i Levanten hafva under året betydande qvan
titeter afyttrats af detta slag utaf finjern. Visserligen synes mnn 
ännu åt den ena eller den andra stämpeln gifva ett visst företräda 
med dcraf föranledt högre pris, men som en regel tordo dock kunna 
sägas, at t billiga stämplar numera hafva företrädet framför goda 
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sådana. Prisen hafva vcxlat från £ 9: 10 per ton till £ 10: 10 
å högst £ 11 f. v. b. Götoborg och vanliga vilkor. 

Wireroadx (trådjern i r ingar). I början och slutet af årot 
betaltes £ 12 å £ 13 för prima Lanchashiro trådjern och £ 9: 10 
å £ 10 f. v. b. för secunda qvalitet. Samtidigt höllo sig prisen 
å Siemens-Martins-vara emellan £ 16 och £ 17 per ton f. v. b . 
Göteborg för ringar hållande en kolhalt af 0,10 a 0,15 samt om
kring 10 sh. högre per ton för 0,6 0 k 0,7 0. Mot slutet af året 
förmärktes en vikande tendens på grund af at t flera nya tillverkare 
började sända in sina produkter i denna jämförelsevis begränsade 
marknad. 

Assorteradt jem för Indien. Utförseln af svenskt jern till 
Indien har enligt meddelade uppgifter u tg jor t : 

Af dessa siffror framgår, att denna export högst betydligt ökats 
under år 1 8 8 1 . Den har egt rum till följande pris : hamradt stång-
jern £ 9 å £ 10 och 'unde r senare delen af året £ 1 0 : 5 ä £ 
10: 7: 6, hamradt 3 X 5/s £ 9 å •£ 9 : 1 2 : 6 och för valsadt stång-
jern, till hvilket förtroendet i Indien årligen ökas, £ 8: 17: 6 k 
£ 9 : 1 2 : 6 och senast till och med £ 1 0 ; allt för leveranB å 
Thamsen. 

Tackjern (Pig-iron). Af svenskt tackjern är det fortfarande 
grå t t som mest afyttras, men äfven häraf synes marknaden vara 
stadd i s tändigt aftagande. Prisen vexlade i början af år 1881 
från £ 4: 10 till £ 4 f. v. b. , men under hösten måste partier 
säljas till endast £ 3: 15, hvilka pris i allmänhet utvisa en till
bakagång från 1880 års jemförelsevis goda noteringar. 

Införseln från Sverige af spanmål uppgick t i l l : 

Af ven år 1881 visar således en betydlig minskning i införseln 
af spanmål från Sverige. Af hvete infördes intet under årets lopp, 
antagligen emedan detta sädesslag under de rådande låga prisen med 
större fördel kunde förmalas i hemlandet. Prisen för amerikanskt 
vinterhvetc voro i början af året 48 sh. k 48 sh. 6 d. per qvarter å 
480 lbs, men föllo senare ned till 46 sh. I Augusti månad stego de 
åter, då det visade sig at t skörden i Amerika varit betydligt rin
gare än påräknats. Högsta priset betaltes i Oktober med 55 sh. 
6 d. per qvarter. 

Mod anledning af den stränga och långvariga vintern bogynto 
tillförseln af horn temligen sent, och mält-tiden var nästan till 
ända, då de första lasterna ankommo. Åtskilliga omständigheter 
och deribland det ofördelaktiga inflytande, som de nya bestämmel
serna om ölskatten medfört, bafva gjort att kornhandoln under största 
dolen af året varit otillfredsställande. Mält-tiden tager i regeln 
sin början i September och varar till slutet af April eller början 
af Maj och, då såsom redan anförts do första svenska kornförsän-
delserna ankommo först mot slutet af denna tid, var omsättningen 
särdeles trög och till sjunkande pris under sommarmånaderna (Maj — 
Augusti) . I början af året noterades 40 sh. å 42 sh. per 448 lbs 
för bästa svenska maltkorn och 34 sh. å 37 sh. för simplare sor
t e r ; i Mars erhöllos 39 å 40 sh. för prima och 33 å 36 sh. för 
ordinär vara, i April och Maj 35 å 38 sh. för prima och 32 k 33 
sh. för ordinär, samt i Juni - Augusti, då afsättningen skodde egent
ligen blot t till foderbruk, betalades 32 k 33 sh. I September steg 

efterfrågan å god vara, och erhöllos 36 å 37 sh. för fint svenskt 
korn; längre fram i Oktober, då det engelska kornet tog betydlig 
skada genom den ogynsamma väderleken, stego prisen till 38 k 40 
sh. för bästa sorter och till 35 å 36 sh. för sämre qvaliteter. 
Dessa pris bibehöllo sig utöfver November och December, men af
sättningen var emellertid under sista delen af året högst ringa på 
grund af senaste skördens underlägsna qvalitet. 

Afsättningen af Hafre var under första balfåret liflig på grund 
af den goda beskaffenheten af 1880 års svenska skörd, under det 
den år 1881 producerade hafren var fuktig, så at t den måste om-
rias, innan den kunde säljas. Af svart hafre ankommo flera laster 
mot slutet af året i så varmt tillstånd at t färgen undergått för
ändring. Som hafreskörden i Irland både 1880 och 1881 varit 
särdeles god och den irländska varan är billig och transportkost
naderna ringa, torde i den närmaste framtiden blifva mindre efter
frågan å svensk, svart hafre. 

Prisen vexlade y t te rs t litet under årets lopp. I början såldes 
i London riad svensk hafre till 22 sh. å 22 sh. 6 d. per 320 lbs. 
I slutet af Januari samt i Februari och Mars betaltes för riad vara 
23 sh. per 320 lbs, från Göteborgstrakten 21 sh. 6 d. å 22 sh. 
per 304 lbs, från ostkusten 23 sh. å 23 sh. 6 d. por 320 lbs. I 
April och Maj betingade riad hafre 23 sh. å 23 sh. 6 d., oriad 
från Göteborg 21 sh. 6 d. å 22 sh. I Juni sjönko prisen något 
mera, men stego åter i Juli , och i Augusti betaltes för riad vara 
23 sh. å 23 sh. 9 d., oriad Göteborgs 21 sh. 6 d. a 22 sh., svart 
22 sh. 6 d. å 23 sh., och dessa pris bibehöllo sig under September 
och Oktober. I November såldes ny riad till 22 k 23 sh. per 320 
lbs, ny riad Göteborgs till 21 sh. k 21 sh. 3 d. per 304 lbs, gam
mal svart till 23 sh. å 23 sh. 3 d. per 320 lbs ; och samma pris 
betaltes intill midten af December, då marknaden blef mera »flau». 
Året slutade med följande noter ingar: för riad 22 sh. å 22 sh. 6 
d. per 320 lbs, för Göteborgs 19 sh. å 19 sh. 3 d. per 304 lbs, 
gammal svart 22 sh. 6 d. per 320 lbs. 

Importen till England af lefvando djur från Sverige har en
ligt »Board of Trade»'s tabeller u tgjor t : 

Af dessa uppgifter framgår, at t införseln af får i anmärknings
värd grad aftagit, under det antalet införda nötkreatur varit något 
större än föregående året. Prisen hafva emellertid helt obetydligt 
höjt sig öfver de under år 1880 noterade låga pris. Den engelska 
marknadeu har neinligon äfven under 1881 varit särdeles ofördel
aktig för alla leverantörer af slagtdjur. Hufvudsakliga orsaken här
till är at t söka i den fortsatta öfverimporton från Amerika, hvilken 
förorsakat en öfverfyld köttmarknad med låga, ofta ruinerande pris. 
Under sådana omständigheter har Sverige, såväl som alla andra 
länder, hvilka brukat förse den engelska marknaden, lidit väsentligt, 
och för dess exportörer torde året medfört känbara förluster. För 
flera af do länder, som vanligen försett England med gräsfodrad 
boskap, har året varit i dubbel måtto ofördelaktigt, då icke alle
nast den amerikanska exporten utan äfven skördeförhållandena mot
verkat ett gynsamt resultat; till följd af höskördens dåliga beskaf
fenhet behölls nemligen ett stort antal djur till sent på hösten, då 
don dervid saminanhopade tillförseln nedtvingade prisen till en lägre 
ståndpunkt än förut under flera år.. Detta gäller emellertid hufvud-
sakligast — förutom den amerikanska — den spanska och slesvig-
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holsteinska boskapen, som enligt gällande föreskrift måste genast 
efter ankomsten nedslagtas, och för hvilken marknaden är förlagd 
till Deptford. A Islingtonmavknaden — ehuru äfveu den högst 
t ryckt och otillfredsställande — rådde deremot under hösten en nå
got bättre stämning, härrörande dels från det jemförelsevis större 
antalet köpare derstädes, dels ock deraf at t de kreatur, som der 
säljas och till hvilka do från Sverige hit importerade höra, såsom 
lefvande icke ovilkorligen alltid äro underkastade täflan med de 
amerikanska produkterna & köttmarknaden. 

Vid årsskiftet ansågos utsigterna något ljusare än hvad fallet 
varit under de senaste åren, och prisen voro då fastare än under 
tiden närmast förut. 

A Londonmarknaden har afsättningen af verkligen fint herre
gårds-smör (»Estates») varit genomgående god, men tillförseln af 
prima vara har varit knapp och köparne svåra at t tillfredsställa. 
Under 1881 års tre första månader betaltes från 148 till 158 sh. 
per cwt ; efter midten af Mars sjönko prisen till 130 å 136 sh, 
på hvilken punkt de höllo sig till mot slutet af Maj, då de ånyo 
sjönko med 10 sh., och i Juni inträdde ännu ett prisfall med yt
terligare 10 sh. Från och med Juli förmärktes åter ett stigande 
ocli i Augusti och September nådde prisen ungefär samma höjd som 
i April och Maj. Under loppet af Oktober stogo de 10 sh. och 
under årets tre sista månader betaltes 150 å 156 sh. eller samma 
pris som vid slutet af 1880. 

Simplare sorters svenskt smör, s. k. »Factory», hafva liksom 
under föregående åren i London funnit blott ringa afsättning till e t t 
pris omkring 20 sh. lägre per cwt än det för »Estates» samtidigt 
erhållna, och var särskildt under sommaren sådant smör särdeles svår-
såldt härstädes. Deremot synes detsamma hafva funnit väg till 
allt flera marknader i landsorten, der det ej är- utsatt för täflan 
med det holländska smöret och vanligen utan svårighet säljos vid 
ankomsten. Smörprisen i allmänhet ställa sig också derstädes nå
got högre än i London. Afsättningen af »Factory» går bäst om 
vintern eller från slutet af året till fram emot April, en omstän
dighet som torde vara värd uppmärksamhet vid öfvervägandet af 
de för den svenska boskapsskötseln lämpligaste metoder. 

Under loppet af år 1881 hafva prisen å tändstickor fallit med 
omkring 5 %, jemförda med de, som erhöllos under förra delen af 
näst föregående år. Och enär alla inkomna rapporter från de för
nämsta importhamnnrne i östern, Indien och China, konstaterat öfver-
flöd i marknaden och låga pris, har det följaktligen varit nästan 
omöjligt att åstadkomma några löpande leveransafta]. Detta oak-
tadt synes produktionen å den skandinaviska halfön hafva fortfa
rande ökats, och förråden i Storbritannien öfvcrstiga för närva
rande de föregående årens. Som en stor de] af tändsticksexporten 
numera skeppas direkt från Göteborg till Glasgow, hvarifrån till 
vissa hamnar nu erbjuda sig billigare och bät tre transportlägenheter 
än från London, torde vid bedömandet af denna export böra tagas 
i betraktande ej endast förhållandena i London utan äfven i Skot. 
land. Enligt ett enskildt meddelande uppskattades för år 1881 
importen till hela Storbritannien till omkring 80 ,000 kistor från 
Sverige och omkring 20 ,000 kistor från Norge, eller tillsammans 
circa 100,000 kistor, af hvilken qvanti tet minst två tredjedelar åter 
utförts. Dessa siffror utvisa för Sverige någon tillväxt mot före
gående år, under det don norska slutsumman i det närmaste för-
blifvit oförändrad. 

Prisen å Londons marknad hafva noterats till 1 sh. 5 d. för 
ordinära patenterndo säkerhetständstickor och 1 sh. 2 d. för fos
forstickor per gross askar, med tillägg per gross af 1 d. till 1 ' / , 
d. för zinkbeslagna kistor, afsedda för export och levererade f. v. b. 
Säkerhetständstickorna gifvas öfver allt mer och mer företräde 
framföi fosforstickorna. För så vidt do nuvarande prisen kunna 
tillfredsställa tillverkarne, och någon större ökning af produktionen 

ej kommer att oga rum, synas utsigterna för 1882 något ljusare. 
Ty ehuru marknaden i Japan genom dess egna billiga tillverkning 
af säkerhetsstickor helt ocli hållet stängts för den skandinaviska 
produktionen, har denna deremot i China åter vunnit i förhållande 
till don Japanska, hvilken senares qvalitot försämrats och börjat 
förlora förtroendet i China. Då detta land är den största förbru
karen i hela vorlden, och landet mer och mer öppnas för främ
mandes tillträde, kan en ansenlig årlig tillväxt i efterfrågan å denna 
artikel der förväntas. Sydafrikas och Australiens marknader fylla 
fortfarande sina behof nästan uteslutande med skandinavisk vara; 
och sedan på senare tiden i London visat sig en stigning i ull
prisen, af hvilka dessa marknaders köpförmåga i hufvudsaklig grad 
beror, torde äfven å dessa jemförelsevis mindre marknader utsigt 
till en stadig efterfrågan vara för handen. 

Enligt »Board of Trado's» uppgifter har importen från Sverige 
af papper och trämassa u tg jor t : 

Häraf framgår, at t importen från Sverige af finare papperssor-
ter liksom af papp minskats under år 1881 , men att densamma 
deremot med inemot l/3 ökats för de gröfro sorterna, kardus- och 
omslagspapper. Oaktadt efterfrågan efter trämassa ständigt till
tager, har införseln deraf från Sverige gåt t nod ej obetydligt. 
Samtidigt har utförseln från Norge af detta råmaterial i väsentlig 
grad tilltagit, och särskildt synes förbrukningen af norsk lufttorr 
trämassa ökas, antagligen närmast med anledning af den betydliga 
besparing i transportkostnaden, som denna form af varan medför. 

Införseln af såväl Stockholms- som Archangel-tjära har enligt 
enskildt meddelande ej obetydligt ökats under år 1881 , och hafva 
medelprisen äfven stält sig något högre än under föregående år. 
Prisen å Stockholms-tjära noterades i Januari till 18 sh. G d. å 19 
sh. och stego sedermera jemt under hela året, tills de i December 
nådde 20 sh. 9 d. å 21 sh., allt por barrel och levcreradt i London. 

Beckpriscn voro under årets tidigare del låga och 5 sh. 1 Vo 
d. å 5 sh. 3 d. per cwt, levcreradt i London aecoptorades för 
somuiarskeppuingar. Senare inträdde cu stigning och vid årsskiftet 
noterades 6 sh. 9 d. a 7 sh. per cwt. 

Föregåendo årets fraktrapport afslutados med det yt trande, 
a t t utsigterna för den närmaste framtiden näppeligen syntes vara 
särdeles ljuBa och at t detta särskildt gäldo de kortare farlederna, 
då do deremot antoges ställa sig fördelaktigaro för de mera allägsna. 
Denna förmodan bör nu efter hvad det visat sig måhända ausos 
hafva gåt t i fullbordan, hvadan således årot 1881 mod hänsyn till 
fraktfarten ej kan ställas särdeles högt. Dock inträffade i ej få 
branchor ganska oväntade konjunkturer, hvilka hafva bidragit till 
att upprätthålla slutresultatet, så at t året öfver hufvnd taget må 
betraktas såsom medelmåttigt. Specielt torde Je t böra påpekas a t t 
flera af våra fartyg skördade en mera opåräknad vinst genom den 
lifliga förfrågan, som uppstod efter skeppning på Östersjön fram 
på senhösten. Oafsedt dessa mera tillfälliga episoder i fraktmark
nadens historia var det do Ostindiska och Australiska farvattnen, 
som lemnade det måhända väsentligasto bidraget till det anförda 
utjemnandet af de ogynsamma förhållanden, våra fartyg hade alt 
bekämpa på flera fraktleder under största delen af seglationstiden. 
Xret slutades också med det uppmuntrande drag, att fraktenia 
ständigt hade vunnit i fasthet allt efter som tiden skred framåt. 
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Härifrån gjorde dock de för våra far tyg sa utomordentligt vigtiga 
fraktförbindelserna tncd Förenade Staterna ett beklagligt undantag, 
i det do sveko de flestas beräkningar ocb förhoppningar; men trots 
det ta torde dook 1881 års fraktfart i sin helhet ej ansetts hafva 
s tå t t synnerligt tillbaka för 1880 eller hafva gifvit vårt land et t 
ringare net toutbyte . 

Öfvergår man dorofter till en mera speciel iakttagelse af de 
väsentligare fraktleder, som befaras af våra fartyg, och dorvid be
gynner med skeppsfarten på Sverige, finner man, at t vårfrakterna 
öppnades på något så när samma basis -som föregående års. 
I några fall sjönko de ändå lägre under vårens framskridande. 
Visserligen orhöllo somliga fartyg 45 sli. för splitved och 35 sh. för 
plankor från de nedre hamnarna till London, men det var endast 
et t fåtal, som uppnådde sådana vilkor, ty flertalet af betraktarna 
liöllo sig tillbaka, hvadan följden blef at t frakten för splitved måste 
notoras till 42 sh. 6 d., och, då ångfartyg kommo i marknaden 
för befraktande af plankor, sjönko dessa till 32 sh. 6 d. k 30 sh. 
Detta förhållande fortgick till frampå sommaren, då en förändring 
till det bät t re inträdde, i det att man uppnådde 45 sh. per standard 
plankor, hvilkot på hösten höjdes ännu mera. Förklaringen till 
denna stegring må hufvudsakligast sökas i den fruktan, som efter 
hand uppstod, at t vintorlagren af t rävaror voro otillräckliga — en 
farhåga, hvilken mot slutet af Oktober kulminerade uti något, som 
nästan liknade en panik. Dertill kom, at t många af våra far tyg 
på grund af konträra väderleksförhållanden ej återkommo från första 
Ösicrsjöresan förr än sent på sommaren, och slutligen upptogos e t t 
stort antal af ångfartygen af do lönande spanmålsfrakterna på Svarta 
Ilafvot. Dessa förenade omständigheter gjorde tillgången på skepps-
lägenheter ganska ringa. Då stigningen en gång börjat, fortsatte 
den oafbrutet intill säsongens slut och bidrog utan tvifvcl i ej 
ringa grad för många rederier till årets hufvudrosultat. 

Medelfraktsatserna på Östersjön under den första perioden voro 
för segelfartyg som följer: 

Under sista hälften af året förbättrade sig frakterna — såsom 
redan är anfördt — i en ganska betydlig grad. Der funnos skepp, 
hvilka uppnådde ända till 56 sh. för full last af splitved och 60 
sh. för partier För plankor till London betalades i medio af Sep
tember 45 sh. och under samma period af Oktober månad 60 sh.; 
men dessa frakter inhöstades hufvudsakligast af ångfartygen. Ex
porten till Gap Colonicn och Australien har varit liflig, men frakterna 
hafva ej varit förmånligare än föregående år, och, i motsats till 
livad förhållandet var med Östersjöfrakterna, föllo de temligen be
tydligt frampå hösten Exempelvis må anföras, att, sedan året 
börjat med ett par tidigare afskeppningar från Göteborg k 100 sh. 
till Hobson Bay & Adelaido och 105 sh. från Östersjön, funnos 
fartyg, hvilka i höstfrakt måste antaga 90 sh. från Östersjön. Or
saken till denna återgång må till stor del tillskrifvas de lofvando 
utsigtcrna för lönande roturfraktor från Australien. Trävarufraktcrna 
från den finska sidan af Bottniska Viken hafva varit i förhållande 
till de svenska. 

Leith. 

Året 1881 har fortsatt den utveckling i olika näringsgrenar, 
som började under hösten 1879 och som under år 1880 gaf sig till 
känna genom en jemn och i de flesta rigtningar ostörd verksamhet. 
I motsats till 1880 hafva emellertid under år 1881 åtskilliga för

hållanden inträffat, som ingripit hämmande i denna jemna utveck
ling. I sådant hänseende böra företrädesvis framhållas oregelbundna 
penningförhållanden i de större utländska centra, synnerligen i New-
York och Paris. Dessa hafva också utöfvat inflytande på den briti-
ska marknaden och bidragit till en knapphet i penningmarknaden, 
som uuder Augusti månad 1881 kom bankräntan att efter hand och 
med korta mellantider stiga från 2 V2 °/° t-ill 5 % samt år 1882 till 
6 %. Till denna knapphet hafva också i icke ringa grad bidragit en 
i synnerhet i början af år 1881 rådande forcerad spekulation i aktier 
och grundläggandet af talrika aktieföretag, hvilka lagt beslag på be
tydliga kapital ; och hafva till dessa den allmänna omsättningen häm
mande förhållanden tillkommit andra, i och för sig af mindre vigt 
men alla tillsammans af betydelse. Utvecklingen har derför icke 
kunnat sträcka sig till alla näringsgrenar, och utvisade till och med 
vissa en tillbakagång under det att för andra framsteget blott var 
ytterst ringa. 

Jemförd med hela importen af trävaror till Storbritannien och 
Irland är införseln till Skotland af dylika varor af jemforelsevis ringa 
betydelse. Den utgjorde år 1881 13 1/2 % af hela importen eller 
723,000 loads, fördelad med 17 % på hugget och 10 ' / 2 % på sågadt 
virke. Ännu saknas uppgifter om huru mycket af denna procent 
kommer på de förenade rikena; men det är knappast sannolikt att 
mor än hälften eller omkring 350 ,000 loads förskrifver sig derifrån, 
under det den andra hälften hufvudsakligcn införts från Nord-Ame
rika och Östersjökusten. De för denna införsel vigtigaste skotska 
hamnar hafva under år 1881 varit Groenock, Grangemouth, Leith, 
Boness, Glasgow, Alloa och Dundee, af hvilka de vid vestkusten be
lägna togo nästan hela sin trävaruimport från Nordamerika, under 
det att ostkusten nästan viteslutande försågos från de förenade rikena 
och Östersjöhamnarne. Största delen af det huggna virke, som från 
de förenade rikena införes till ostkusten, består af pitprops och grufve-
timmer, under det svenska bjolkar, hvilka förr utgjorde en vigtig 
importartikel, nu mera nästan helt och hållet ut trängts af Riga- och 
annat östersjötimmer samt af Amerikansk Pitch Pine. Det sågade 
virket består hufvudsakligen af plankor och hattens. Bräder införas 
i ringa myckenhet och ännu mindre hyflado bräder, hvilka nu mera 
utgöra en så vigtig importartikel till det öfriga Storbritannien. Der-
emot införas ej obetydliga qvantiteter stäfver synnerligen till de 
nordliga hamnarna. 

En följd af den redan antydda jemforelsevis obetydliga införseln 
af trävaror till Skotland mot till England är naturligtvis att den 
skotska trävarumarknaden i icke ringa grad är beroende af den en
gelska och särskildt af Londonmarknaden, samt att dervarande pris 
delvis ligga till grund för prisen i Skotland. De följas dock inga
lunda obetingadt, och då härvarande förhållanden ofta gestalta sig 
olika mot de i England rådande, torde det icke vara öfverflödigt 
att närmare redogöra för den skotska marknadens ställning under 
årets lopp. 

Vid början af år 1881 voro behållningarna, af alla slags trä
varor ovanligt stora, ocb visade sig derför ingen köplust, så mycket 
mer som de pris, svenska och norska exportörer begärde, här ansågos 
allt för höga. I mån som året framskred och behållningarna började 
att förminskas inträdde emellertid en förbättring, ooh kontrakt om 
skeppningar från Sverige afslutades med större lätthet. Icke desto 
mindre utvisar totalimporten af trävaror i do flesta skotska hamnar 
och särskildt i den för oss vigtiga införselortcn Grangemouth en icke 
obetydlig tillbakagång i jemförelse med det föregående året. 

Svenska exportörer begärde i början af året för i genomsnitt 3:e 
qvalitet granbattens ,£ 5. 15 sh. per standard f. o. b. Sundsvall 
och andra längre söderut belägna botniska hamnar, 10 sh. mindre för 
»Scantlings» och £ 6. 15 sh. för plankor. Dessa pris sjönko dock snart 
10 å 15 sh. per standard, och under sommarsäsongen voro medel-



1881. 87 

N:o 6. Sammanställning af införsel och utförsel för hvarje särskildt land år 1881. 

prisen f. o. b . i sydligare botniska hamnar inemot £ 5 per standard 
för hattens, 10 sh. mindre för »Scantlings» och inemot £ 6 för 
plankor. Samtidigt voro fragter till Firth of Fortb från 30 sh. till 
32 sh. C d. per standard. Under loppet af hösten stego emellertid 
dessa icke obetydligt, och under det f. o. b. prisen förblefvo någor
lunda stillastående stego c. i. f. prisen från £ 6. 15 sh. till £ 7. 
10 sh. per standard för 3:e qvalitet gran hattens. 

Stäfver, såväl af björk som af furu, infördes i betydliga qvantiteter 
i synnerhet från Norge och till de nordliga hamnarna. Prisen vex-
lade i Firth of Forth för furustäfver från £ G. 5 sh. till £ G. 15 
sh. per standard c. i. f. och för björkstäfver från 65 till 70 sh. per 
1,000 qvadratfot. 

Grufvetimmer och pitprops, hvilka förr upptogo en så väsentlig 
del af våra trävaruomsättningar med Skotland, kunna under år 1 8 8 1 , 
hvarken hvad prisen eller hvad omsättningarnas liflighet angår, hafva 
gifvit våra exportörer anledning till synnerlig tillfredsställelse. Det 
kalla vädret under årets första månader hindrade all skeppning, och 
de stora behållningar, som förefunnos vid årsskiftet, voro vid första 
öppet vatten nästan uttömda. Säsongen kunde derför öppnas med 3 
sh. G d. till 3 sh. 9 d. per 100 löpande fot för 3 tums kort props, 
men dessa noteringar sjönko redan under April och Maj till 3 sh. 
1 '/., d. och 3 sh. samt förblefvo på denna ståndpunkt under ringa 
efterfrågan intill Augusti månad. En lifligare stämning gjorde sig 
då gällaude, och prisen stego till 3 sh. 3 d., samt i September till 
3 sh. G d. och i Oktober till 3 sh. 9 d. Den milda hösten och 
vintern tillät emellertid nya förråd att oafbrutet ankomma, och under 
November och December sjönko prisen till 3 sh. 3 d. a 3 eli. 6 d., 
samt stå för närvarande (i början af år 1882) till och med under 
dessa noteringar. 

Trämassa, som länge har kämpat ined svåiigheter för att vinna 
insteg i Skotland, synes under år 1881 ändtligen hafva vunnit fot
fäste derstädes. Införseln, öfver hvilken autentiska uppgifter dock 
ännu saknas, har under nämnda år varit af en viss relativ betydelse, 
och utsigter förefinnas till att den ytterligare i någon 'mån kommer 
att ökas, ehuru dock knappast någon särdeles betydlig tillväxt i för
brukningen af mekanisk trämassa, åtminstone för närval ande, torde, 
kunna påräknas i Skotland. Enligt vice consulernas uppgifter har 
under år 1881 med svenska och norska fartyg till Skotland införts 
2,4G2 tons trämassa, hvartill kommer den icke obetydliga import, 
som har egt rum dels med utländska fartyg och dels öfver Hull. 
Den ökade förbrukningen af mekanisk trämassa i Skotland tillskrifves 
den konkurrens, som skotska pappersfabrikauter möta från producenter 
i Lancashire, hvilka senare äro i stånd att leverera simpla pappers
sorter, såsom t. ex. tidnings-, Long-Elephants e t c , billigare än annor
städes i Storbritannien. Till skydd för sina egna intressen hafva så
lunda de skotska fabrikanterna, hvilka hittills hufvudsakligen begagnat 
Esparto, blifvit tvungna att använda det billigare materialet, meka
nisk trämassa. 

Införseln till Leith af svensk och norsk hafre har under år 1881 
varit högst obetydlig i det don belöpte sig till allenast 5,973 qvar-
ters. Priset på skånsk hafre, hvilken i Januari såldes för 22 sh. 9 
d. por 330 "5 c. i. f. steg sedermera teinligen jemt intill Maj, då 
denna vara noterades 24 sh. G d. Under sommaren fann den mindre 
efterfrågan till 23 sh., och, efter det priset i Augusti åter börjat 
stiga litet, såldes i Oktober, då ny hafre torgfördes, torkad skånsk 
hafre för 23 sh. 6 d., hvilket pris sedermera bibehöll sig. 

Vid 1881 års början var priset på danskt, svenskt och hol-
steinskt herregårdsmör nästan 4 sh. högre per centner än vid samma 
tid år 1880 och 18 sh. högre per centner än under 1879. Det 
oaktadt var efterfrågan god till medlet af Mars, då en plötslig reak
tion inträdde, i det prisen sjönko fullt IG sh. per centner och fort-
foro att sjunka ända till början af Juli. Från denna tidpunkt fort
gick en jemn förbättring intill årets slut, då prisen stodo 10 sh. högre 

per centner än hvad som uppnåddes vid samma tid 1880. — Det 
är icke möjligt att meddela uppgift å importen af svenskt smör, 
enär största delen införes hit öfver Danmark. Från sist nämnda land 
infördes 49 ,583 tunnor till ett värde af £ 300,000 mot 73,093 
tunnor till ett värde af £ 438,000 under år 1880. 

Fragtsatserna i do för vår trafik på Skotland vigtigaste router 
hafva under år 1881 i allmänhet ställt sig ofördelaktigare än under 
år 1880, åtminstone hvad ingående pris beträffar. I trävarutransporten, 
som ännu upptar en så ansenlig del af den svenska tonnagen, har 
denna nedgång särskildt varit märkbar. Fragterna från norra delen 
af Bottniska viken, som under år 1880 gingo upp till 37 sh., öpp
nades år 1881 med 29 sh. å 32 sh. G d. per standard plankor. 
Från Kiga betaltes vid säsongens början 27 sh. G d. mot 31 sh. 
år 1 8 8 0 ; från Christiania noterades IG sh. per standard pitprops 
mot 19 sh. nyssnämnda år. Dessa låga noteringar bibehöllo Big 
under sommarens lopp under ringa efterfrågan. Först emot hösten 
inträdde en förbättring, som i vissa router var af icke oväsentlig 
betydenhet. Sålunda betaltes från Bottniska vikens norra hamnar 
ända till 45 sh. per standard, en fragtsats, som icke uppnåddes 
under 1880. Dock kunde jemförelsevis få fartyg draga nytta af 
denna stigning. 
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4. Utdrag af Consulsrapporter. 

Havre. 
Af trävaror infördes 1881 till distriktet från Sverige 112,294 

standard mot 124,848 standard föregående året. Vid början af år 
1881 voro utsigterna för trävaruhandeln i allmänhet något osäkra, 
men de förbättrades under årets lopp, och var fram på hösten in
förseln till Frankrike ganska liflig till stigande pris. Hela införseln 
var emellertid mindre än år 1880, hvartill anledningen till en del 
var att flera fartygs sista resa från Östersjön icke kunde verkställas 
ar 1881. Då afsättningen under årets lopp varit god, antages be
hållningen af trävaror i Frankrike vara mindre än vanligt, och sy

nes anledning alltså vara för handen att införseln nästkommande år 
blifver större samt att den med 5 å 10 % inträdda förbättringen i 
prisen kommer att fortfara. 

Införseln till Havre år 1881 af jern och stål utgjorde 11,328,057 
kilogram, deraf 6,374,391 kilogram infördes från Sverige. Under år 
1881 har jerninförseln till Frankrike stigit högst betydligt till följd 
deraf att under nämnda år bygts ett ovanligt stort antal ångfartyg 
samt satts i verket åtskilliga större arbeten till handelsflottan» ut
veckling. 

Nantes. 

Af svenska trävaror infördes under år 1881 till distriktet ined 
de förenade rikenas fartyg omkring G,700 Petersb. standard. Priset 
i Nantes noterades för 3 X 9 tums furuplankor af 3:dje qvalitet, eller 
don mest begärda, 95 centimes å 1 franc per löpande métre. Af 
svenskt jern infördes under året till Loirefloden 4,350 ton, och voro 
prisen härpå i Nantes: för valsadt Laucashirestångjern 2G francs, för 
hamradt Lancashirestångjern 29 francs, för hamradt ordinarie stång-
jern 28 francs samt för spikskaft (vergettes) 29 francs 50 centimes 
per 100 kilogram, oförtulladt. 

Bordeaux. 
Med svenska och norska fartyg importerades år 1881 till Bor

deaux 2,292,000 kilogram jern mot 1,920,900 kilogram år 1880, 
och 152,000 kilogram trämassa mot 306,000 kilogram år 1880. Af 
svensk sprit importerades 9 fat med svenska fartyg, men mer lär 
hafva kommit öfver Hamburg. Till distriktet infördes under året 
icke någon hafre från Sverige. Frakterna från nedre hamnarne vid 
Bottniska viken utgjorde på våren G0 francs men stego såsom van
ligt på hösten och uppgingo till 75 francs per Petersb. standard. 
Af hyflade bräder importerades 2G1 standard från Sverige med sven
ska och norska fartyg. 

Marseille. 
Importen af trävaror, som år 1880 utgjorde 17,320 standard, 

var under år 1881 mycket stor och uppgick till 28,155 standard, 
deraf 8,805 standard eller 31 % utgjordo svenska trävaror. Förbruk
ningen af svenskt trä har emellertid under de senare åren ej till
tagit i samma förhållande som af finskt, hvartill anledningen är att 
de svenska sågverken ej tillverka de i Marseille mest efterfrågade 
dimensionerna, nemligen 1 ' / , , 1 l/A och 1 x 9 tums bräder, då der-
emot Wiborg och Kotka tillverka dessa dimensioner i betydlig mängd. 
Om från Sverige kunde lemnas nämnda vara uti l:a och 2:a eller 
medelsort 2:a, voro mycket affärer att göra med Marseille och kring
liggande hamnar. — Plankor från Sverige importeras nu mera mindre 
än förr. Canadas granplankor, som säljas mycket billigt, 190 francs 
per standard, deruti inbegripet assurans och frakt till Marseille, hafva 
undanträngt de lägre qvaliteterna; men dock synes en reaktion mot 
detta träslag vara i annalkande, hvilken till och med kan sägas hafva 
börjat under år 1881. Pitchpinebjelkar och plankor hafva vunnit 
favör, men förbrukningen af detta träslag torde dock ej komma att 
taga någon större omfattning. Hyflade planchettor vinna mor och 
mer insteg i Marseille och kringliggande trakt. — 

Till Marseille importerades år 1881 från de förenade rikena 
1,750 ton jern och 3,200 tunnor tjära. Importen af jern är sna
rare i af- än tilltagande, hvilket förhållande i synnerhet är beroende 
derpå att Italien, Turkiet och Grekland, hvilka länder förr fyldo sina 
behof öfver Marseille, nu mera dels införskrifva varan direkt, dels 
upphört att förbruka svenskt jern. Af tjära inskränker sig förbruk
ningen till tvänne laster årligen. 
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4. Utdrag af Consulsrapport. 
Lissabon. 

I likhet med livad under år 1880 iakttogs, har distriktets 
förbrukning af svenskt jorn och stål under år 1881 lemnat myc
ket öfrigt att önska, och har den direkta importen af nämnda 
artiklar lidit men af do nu mera lätta ångbåtskommunikationerna 
öfver England. 

Plankor af 3 X 9 tums, 14 fots dimensioner äro efterfrågade till 
pris af 9,500 och 10,000 reis per tolft från skeppsbord eller 13,500 
rcis (3 £.) från magasin i land. Arets direkta import från Sverige 
under de förenade rikenas flaggor uppgick till 18,000 tolfter, hvilken 
qvantitet understiger det normala förhållandet. Samtidigt infördes 
4,887 stycken bjelkav på beställning till försäljningspris, som ej göra 
konsignationcr i stor skala rådliga. •—• Öfriga svenska artiklar, såsom 
tändstickor, tjära och spiror, bafva, såsom vanligt, dels sparsamt nt-
bjudits, dels varit trögsålda; och hafva några spekulanter, som lätigo 
arbetat utan motsvarande förtjänst, dragit sig tillbaka. 

4. Utdrag af Consulsrapporter. 
Bilbao. 

Af trävaror, infördes år 1881 till distriktet från särskilda länder 
51 ,245 kubikmeter, deraf 27 ,358 kubikmeter från Sverige. Prisen 
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studo lägro än år 1880 och utgjorde 1 rea] do vollon 40 centimos 
per löpando spansk fot för 3 x 9 tums furuplankor och 5 '/•> reales 
de vollon per spansk kubikfot för furubjclkar. Afvon trävarufrak-
terna på distriktet från Bottniska viken stodo under år 1881 lägre 
än under det näst föregående året, i det nemligen per Petersb. stan
dard betaltes 70 i stället för 75 francs med 5 procent kaplako. 
Utfrakter för jernmalm till hamnar på Englands ostkust erbjödo 
sig i allmänhet till 9 a 10 sh. och till Bristolkanalen till 8 å 9 
sh. per ton. 

Cadiz. 
Af trävaror infördes år 1881 till distriktet från Sverige 4 ,833 

Petersb. standard mot 2,245 Petersb. standard år 1880. Trävaru-
affärerna voro under året gynsanima, och återstodo vid årets slut för 
importörerne endast några partier bjclkar att sälja. Trävarufrakterna 
från Sverige utgjorde per Petersb. standard: till Cadiz under som
maren 70 å 75 francs och under vintern 82 francs; till Sevilla 
under sommaren 75 å 80 francs och under vintern 90 francs; samt 
till Huolva från hamnar vid Bottniska viken G5 ä 78 francs och 
från hamnar på Sveriges vostkust 55 francs. 

Barcelona. 

Af hela trävaruimporten till Spanien ankommo år 1881 från 
Sverige 24 «/" i n ° t 20 % under år 1880 och 32 % under hvartdera 
af åren 1879 och 1878. Samma orsaker, som redan förr uppgifvits, 
bidraga fortfarande till den minskade importen af svenska trävaror, 
nemligen dels att i Spanien och synnerligast i de spanska medelhafs-
hamnarna föredragas, hvad plankor beträffar, dimensionerna 3 X 9 
tum 14 fots, hvilka med större lätthet och till billigare pris erhållas 
från Finland, dels ock att »spruce» från Canada alldeles utträngt 
svenskt granvirke samt att vid husbyggnad »pitch pine» från Norra 
Amerikas Förenta Stater användes i stället för svenska bjclkar, spär
rar och dubbelplankor. — Under år 1881 har endast i enstaka fall 
fratnstälts klagan deröfver att do svenska plankorna inlastats råa och 
till följd deraf utlossats svarta och skadade, hvilket bevisar att i detta 
afseende mer omsorg iakttagits vid utskeppningen. Större delen af 
de från Sverige ankomna planklasterna har varit reqvirerad genom 
dotaljörer och har betingat ett pris af 250 å 275 posetas per Petersb. 
standard af 165 engelska kubikfot furu af 2:a och 3:e fransk 
sortering. 

Under år 1881 har importen af svenskt stångjern till hamnarna 
inom distriktet uppgått till omkring 1,000 ton, hvaraf dock största 
delen ankommit öfver Hamburg och London, enär importörerne på 
sådant sätt hafva lättare att erhålla smärre partier till billigare pris 
än om roqvisitionon sker direkt från Sverige. Det svenska stång-
jernot börjar blifva mer kändt och värderadt, till följd hvaraf bör 
kunna förväntas att förbrukningen deraf kominer att tilltaga trots 
den höga tullen af posetas 10,50 per 100 kilogram. 

Medelfrakten för do från Sverige under år 1881 till distriktet 
skeppade trävaror har utgjort med segelfartyg 85 francs och med 
ångfartyg 90 francs per Petersb. standard samt 5 % kaplako. 

4. Utdrag af Consulsrapport. 
Gibraltar. 

Till denna hamn ankommo under år 1881 från Sverigo mod 
svenska produkter 20 fartyg, nemligen 12 svenska 5 norska och 3 
utländska. Af dessa lossade blott do 3 sistnämnda samt 2 svenska 
fartyg sina laster här ; de öfriga fortsatte österut. Do här utlossado 
lasterna bostodo af 2,510 tolfter 14 fots 3 X 9 tums plankor, 333 
tolfter 6 ä 8 fots 3 x 9 tums plankstump samt 30 stycken timmer, 
mätande 918 kubikfot. Plankorna såldes för 12 å 13 dollars per 
tolft om 14 fot, i qvantiteter om minst 25 tolfter. För hvita [dan-
kor, som utgöra l/t å lj!t af hela införseln, var priset 9 ' / 2 ä 10 
dollars per tolft om 14 fot. Plankstump, både röda och hvita, bo-
taltes mod omkring ' / 3 af priset för plank, och timmer med G3 cents 
per kubikfot. 
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4. Utdrag af Consulsrapporter. 
Cagliari. 

Den direkta införseln till denna plats från de förenade rikena 
inskränkte sig under år 1881 till tvänne islaster från Norge och ett 
mindre parti jern från Sverige. Någon indirekt införsel från do 
förenade rikena egde icke rum. 

Genua. 

Med 12 svenska och 3 norska fartyg infördes år 1881 direkt 
från Sverige 1,575 standard plankor, 1G2 stycken bjelkar, 2,G85 
tunnor tjära, 187 ton arbetadt jern och 621 ton smältstycken. Dess
utom infördes derifrån öfver Hamburg och England med ångfartyg 
diverse partier jernmalm, stångjern och smältstycken, till en samman
lagd qvantitet af omkring 1,000 ton. Priset å 3 x 9 tums furu
plankor utgjorde 270 å 280 francs per standard ångsågade och 230 
k 240 francs per standard handsågade, ined kostnader, assurans och 
frakt inberäknade. 

Livorno. 
Införseln till Livorno af plankor från Sverige var under år 1881 

något lifligare än under år 1880 och utgjordes af en last med 
svenskt fartyg och två laster med norska fartyg till en sammanlagd 
qvantitet af 2,300 reducerade 3 x 9 tums 14 fots tolfter; hvarför-
utom till Civitavecchia infördes en last med svenskt fartyg. Priset 
å plankor vexlade under året emellan 66 och 78 lire per reducerad 
tolft. Noder Kalix huggna plankor finna mycket lätt afgång, och 
äro vackra så väl vattensågado som maskinsågade bräder mycket, 
omtyckta, livnremot granplankor för närvarande äro ogångbara. Furu-
bjolkar förblifva utan efterfrågan, och öfver hufvud taget är för
brukningen af trävaror från Östersjön mycket inskränkt till följd 
deraf att plankor och bjelkar från Adriatiska Hafvet erhållas till 
billigare pris. Af svensk fin tjära infördes 200 tunnor. Priset no
teras 38 liro per hel tunna. Svenskt stångjern har nästan helt och 
hållet fallit i glömska. 

Messina. 
Från Sverige infördes under år 1881 direkt endast en trälast 

om 132 få standard till ett värde af omkring 43,000 francs med 
kostnader, assuranB och frakt inberäknado. Indirekt infördos åtskilliga 
partier jern och stål, men någon uppgift å qvantiteten häraf är icke 
att tillgå. 

4. Utdrag af Consulsrapport. 
Triest. 

Från Sverige infördes under år 1881 med ett utländskt fartyg 
1,385 hel- och 230 halftunnor tjära. 

3. Utdrag af Consulsrapport. 
Constantinopel. 

Afsättningen af svenskt jern kan för år 1881, enligt från en 
på platsen välkänd jernhandlande erhållna tillförlitliga uppgifter, 
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anslås till omkring 25,000 kantarer. Jernet införes från Göteborg 
med omskeppning i London och Hull, till genomgående frakt af i 
medelpris 25 sh. per ton d. w. I början af året voro detaljprisen 
per kantar för packjern 87 å 88 piaster och för stångjern 77 a 78 
piaster. Mot slutet af året föllo prisen något, och betaltes för pack
jern 84 a 85 piaster och för stångjern 74 å 75 piaster, allt per 
kantar a£ 132 skålpund, (100 piaster = 16 kronor 32 öre). 

Packjernet användes, som bekant, till hästskosöm och stångjernet 
till förfärdigande af yxor, hackor, trädgårds- och åkerbruksredskap. 
Försök hafva ofta blifvit gjorda af engelska och belgiska jernimpor-
törer att medelst efterapning af de svenska märkena uppnå de för 
det svenska jernet betingade bättre prisen. Sådana efterapningar 
hafva dock sällan lyckats, då jernqvaliteten är genast igenkänlig vid 
smidningen och smederna här skarpt undersöka varan och hålla för
säljaren ansvarig, om märkena sedermera befinnas hafva varit be
drägliga. De på platsen mest kända märkena är VK-I, E & B, 
CP för packjernet samt RE och H för stångjernet. 

Svenska tändstickors afsättning är dagligen i tilltagande, och 
tillhandahållas sådana nu mera i alla minuthandelslokaler. I saknad 
af tulluppgifter är det omöjligt att uppgifva införselsqvantiteten, i 
synnerhet som varan införes mestadels indirekt öfver Hamburg och 
Antverpen. De mest gångbara sorterna äro Jönköpings aktiebolags 
i Sverige och Nitedalsfabrikens i Norge, men möjligen äro också några 
af do förra efterapade i Tyskland. I minuthandeln försäljas tänd
stickorna till J/4 piaster per låda eller 20 piaster per paket om 100 
lådor. 

3. Utdrag af Consulsrapport. 
Alexandria. 

Skeppsfarten är här lifligast under Oktober, November och De
cember månader, enär det är i synnerhet under nämnda tid som 
bomull och bomullsfrö utskeppas; och äro äfven under dessa måna
der frakterna i allmänhot högst. Dock erfordras äfven under sommar
månaderna, då utskeppning af spanmål eger rum, många ångfartyg. 

Importen från do förenade rikena inskränker sig till trävaror 
och uppgick under år 1881 till 2,G44 standard från Sverigo. Priset 
från lager å 3 X 9 tums furuplankor vexlade under årets lopp mellan 
63 och 75 paras per fot (40 paras = 1 piaster; 97Y2 piaster = 
1 £). 
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4. Utdrag af Consulsrapport. 
Alger. 

Af svenska trävaror infördes under år 1 8 8 1 , för såvidt inför
seln egde tum med do förenade rikenas flaggor, 20 las terom 11,683 
ton, dervid dock är att märka att flera laster till följd af haverier 
hindrades anlända förr än under de första månaderna af år 1882. 
Af skuren last infördes liästan uteslutande 3 x 9 och 2 1 / . , x 7 tums 
furu. Qvarta ingår högst sparsamt i specifikationerna. Endast G26 
tolfter hyflade hräder infördes till hufvudstationen. Inköpspriset 
stälde sig öfver hufvud fritt omhord 24 a 2G centimes per meterfot 
3 x 9 tums furu seeunda medelqvalitet och omkring 3G centimes 
fritt omhord i Algerisk hamn. Till följd af »Octroi de mer» har 
försäljningspriset på platsen år 1881 måst ökas med 5 centimes per 
meter 3 x 9 tums seeunda furu, hvilken förhöjning väckt mycken 
ovilja hos konsumenterna. 

3. Utdrag af Consulsrapport. 
Capstaden. 

Trävaruinförsoln till Capkolonion var under år 1881 högst bo-
tydlig, och uppgick hela importen af icke förädlade trävaror till icke 
mindre än 2,471,704 kubikfot, eller 995,494 kubikfot mer än under 
år 1880. Till följd af denna betydliga införsel blef naturligtvis 
marknaden öfverfyld och nedtrycktes noteringarna, så att priset på 
plankor, förtullade och levererade vid köparnes upplagsplatser i Cap-
staden, hvilket vid årets början var omkring 5 d. per löpande fot 
3 x 9 tums, vid årets slut nedgick till 4 3 / 4 ä 41/., d. På hyflade 

och späntade golfbräder har priset vexlat mellan l ' / 4 och l ' / 2 d. 
per löpande fot 1 x 6 tums och på dylika listade takbräder mellan 
Y2 och 3 /4 d. per löpande fot ] / 2 X 6 tums. Som dessa noteringar 
afse Capstadens marknad, böra för koloniens öfriga hamnar tilläggas 
fraktskilnaden och ilandbringningskostnaderna. Någon stegring i 
dessa pris synes väl ej vara att förvänta för den närmaste framti
den ; men, då kolonien med hvarje år synes få större behof af trä
varor, borde det ligga i exportörernas eget intresse att ej hitsända 
så många laster i konsignation utan hellre först utbjuda trävarorna 
till här varande firmors hufvudkontor och agenter i London och 
Hamburg samt derefter endast afskeppa försålda laster, ty hvad här
igenom skulle förloras i qvantitet skulle säkerligen till större delen 
betackas genom högre pris. Uppläggningskostnaderna äro nemligen 
här mycket höga, hvarföre ombuden i det längsta undvika sådana och 
hellre sälja till mycket låga pris, hvaraf följden måste blifva att af-
lastarne mången gång göra förlust på sina utskeppningar. 

Liksom under år 1880 har ej någon nämnvärd mängd svenskt 
jern och tjära förekommit i marknaden. — Tändsticksmarknaden 
har visat ett öfverflöd på alla slags fabrikat, bland hvilka de sven
ska häfdat sitt gamla, goda rykte. Den stora införseln har natur
ligtvis nedbragt noteringarna, så att svafveltändslickor erbjudits till 
1 sh. 6 d. å 2 sh. per gross och säkerhetständstickor till 2 sh. 3 d. 
å 2 sh. 6 d. per gross. 
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3. Utdrag af Consulsrapport. 

Rangoon. 

Frakterna höllo sig uppo under hela året 1 8 8 1 . Få första klas
sens fartyg befraktades till Europa för mindre än 45 sh. pr ton. 
Redan i början af året betaltes 55 å 60 sh. både för segelfartyg 
och ångfartyg, och dylika frakter höllo sig hela året. Antalet ån
gare, som taga del i risfarten, är fortfarande stadt i stark tillväxt. 

Singapore. 

Något svenskt fartyg besökte icke denna hamn nndcr år 1 8 8 1 . 
Medelfrakterna för segelfartyg voro £ 2: 0: 2: död vigt, eller 2 sh. 
8 d. högre än under år 1880. Do vexlade ganska mycket samt 
stodo lägst till £ 1. 7: 6 och högst till £ 2: 10: 0. Segelfartyg 
börja blifva allt mer sällsynta, och, som de äro eftersökta för vissa 
ändamål, hålla sig frakterna temligtn uppe. Antalet ångbåtar till
växer, men handeln tyckes utvidga sig i samma mån. 

I svenskt jern och stål har varit liflig omsättning. För tänd
stickor har varit liflig efterfrågan, men marknaden röner ett menligt 
inflytande af de inånga eftcrhärmningar, som förekomma. Efter
härmade tändstickor hafva sändts från Japan, men de hafva visat 
sig mycket underhaltiga. 

Hongkong. 

Någon direkt handelsförbindelse egde under år 1881 icke rum 
mellan Sverige och detta distrikt. Hi t införas emellertid åtskilliga 
svenska produkter öfver England och Tyskland. För stängjern är 
priset 3,85 å 3,9 5 dollars por pecul. Det förefinnes alltid en viss 
efterfrågan på denna artikel, hvilken af kineserna användes för olika 
ändamål. Svensk vara anses bättre än så väl engelsk som belgisk. 
För svenskt stål betalas 3,5 o ä 4,5 0 dollars per tub, beroende på 
qvaliteten. Införseln af tändstickor, hvilken artikel är föremål för 
lillig efterfrågan, sker hufvudsakligen från Tyskland, och voxlar pri
set mellan 22 och 27 dollars för låda om 50 gross små askar, hvarje 
ask innehållande 50 å 70 stickor. Årliga införseln anslås till om
kring 120,000 lådor. 

3. Utdrag af Consulsrapport. 
Quebec. 

De förenade rikenas sjöfart på distriktets consulsstationcr har 
under år 1881 varit i något aftagando; och höllo sig frakterna på 
en låg och föga lönande ståndpunkt, ehuru de dock, såsom vanligt, 
stego något under senhösten. 
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4. Utdrag af Consulsrapporter. 
Washington. 

Hvad jemhandteringen angår hafva förhållandena i Förenta 
staterna aldrig varit så gynnsamma som under år 1881. Afsättnin-
gen var under hela året liflig, och, ehuru tillverkningen ökades, var 
likväl mot slutet af året efterfrågan större än tillgången, så att 
prisen höjdes. Dessa voro mycket fasta och stälde sig per ton på 
följande sätt: 

Priset å svenskt stångjern i Boston, som under början af året 
var 75 i 80 dollars per ton, steg i Augusti till 85 dollars men föll 
mot slutet af året till 80 dollars per ton. 

Följande tabell utvisar hela införseln till Förenta staterna af 
tackjern och stångjern: 

Den sålunda år 1881 minskade införseln var en följd, icke af 
minskad förbrukning, utan af ökad tillverkning i Amerika och äfven 
deraf att ett stort osåldt lager af både inhemskt och utländskt jern 
fanns för handen vid slutet af år 1880. Hela förbrukningen af 
tackjern i Förenta staterna, som under kalenderåret 1880 utgjorde 
3,990,415 gross ton om 2,240 f-E, beräknas hafva under år 1881 
uppgått till 500,000,000 ton, och tillverkningen, som för år 1880 
beräknades till 3,835,191 ton, anses hafva år 1881 uppgått till 
4,500,000 ton. Vid slutet af sistnämnda år voro alla lager af jern 
i det närmaste uttömda. Hvad införseln från Sverige angår, inför
des en större qvantitet ståltråd än förut. De mest efterfrågade jern-
sortema voro 1 å 2 tums fyrkant och 2 å 53/4 X ä/8 tum. 

Det osålda lagret i Boston, som mot slutet af år 1880 utgjorde 
160,000 ton, var år 1881 helt obetydligt. Frakten för jern från 

Gefle eller Göteborg med ångfartyg via England utgjorde 15 sh. å 
17 sh. G d. intill slutet af året, då den steg till 25 sh. per ton. 

Från Sverige och Norge infördes under finansåret 1881 af 
jernvaror: 

New-York. 
Importen af svenskt jern var under år 1881 betydligt mindre 

än under näst föregående år, hvartill orsaken var att så väl impor
törer som förbrukare under år 1880 gjort uppköp, hvilka vida öf-
verstego deras behof, så att vid 1881 års början funnos ovanligt 
stora qvantiteter på lager. Prisen voro under årets lopp jemförelse-
vis låga. Vid årets början betaltes 75 å 80 dollars per ton, hvilket 
pris med obetydliga vexlingar bibehöll sig för goda märken. 

San Francisco. 
Någon direkt skeppsfart mellan de förenade rikena och distrik

tet har ej egt rum under loppet af år 1881. Af svenska och norska 
varor hafva i marknaden varit synliga jern, stål, tjära, tändstickor 
och öl. Införseln af svenskt jern var under år 1881 större än un
der år 1880; största delen af det importerade jernet användes till 
jernvägsskenor. 
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4. Utdrag af Consulsrapport. 
Rio de Janerio. 

Af import artiklar, som iivo af särskild! intresse för Sverige, liafva 
iiiulnr år 1881 till Rio de Janerio från Europa införts 14,r>4;">'" ,., 
tolfler plankor, hvaraf frän Sverige 11,404. Prisen varierade under 
årets lopp allt efter olika beskaffenhet och utgjorde i 

Införseln från Sverige var under år 1881 något mindre än under 
år 1880, men prisen voro högre. 

Svenska tändstickor införas fortfarande till högst betydligt belopp 
men ej direkt frän Sverige. Prisen hafva voxlat mellan 2,200 och 
2,280 reis per gross. 

3. Utdrag af Consulsrapporter. 
Montevideo. 

Importen var ganska liflig under första hälften af år 1881, 
hvartill i ej oväsentlig män bidrogo de billiga ntfrakter, som betin
gades. Mot slutet af året hämmade politiska agitationer verksam
heten och dessa fortforo ännu under början al är 1882 att menligt 
inverka på omsättningen. — Någon direkt import från eller export 
till do förenade rikena förekom ej under år 1881 . På indirekt väg 
infördes 8,377 lådor klippfisk och smärre partier öl. 

Buenos Ayres. 

Ehuru don ökade ångbåtstrafiken icke förorsakat någon synnerlig 
förminskning i antalet af svenska och norska fartyg, som besöka distriktet, 
uttränger den dock allt mer och mor dessa från de trader, som anses 
fördelaktigast. Flertalet af de förenade rikenas fartyg ankom förr 
från Frankrike och Spanien med last af vin ocb styckegods. Sådana 
befraktningar äro nu mera svårare att erhålla, och utgöras nämnda 
fartygs laster från Frankrike mest af golf- och taksten, hvilkas last
ning och lossning är förenad med betydlig tidsspillan. Det är emel
lertid bufvudsakligen från Norra Amerika och England som do för
enade rikenas fartyg blifvit befraktade (ill Pmenos Ayrcs; och då 
förbrukningen af kol oeb trävaror liar årligen tilltager till följd af 
en ständig utveckling af industriella företag, torde någon förändring 
härnti icke vara att emotse. 
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t u l l p l a t s e r i R i k e t år 1881 införda varor . 



144 1881. 

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



1881. 145 

t u l l p l a t s e r i R i k e t år 1881 införda v a r o r . 



146 1881. 

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



1881. 147 

t u l l p l a t s e r i R ike t år 1881 införda varor . 



148 1881. 

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



1881. 149 

t u l l p l a t s e r i R i k e t år 1881 införda va ror . 



150 1881. 

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



1881. 151 

t u l l p l a t s e r i R i k e t å r 1881 införda v a r o r . 



152 1881. 

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



1881. 153 

t u l l p l a t s e r i R i k e t å r 1881 införda v a r o r . 



154 1881. 

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



1881. 155 

tullplatser i R i k e t år 1881 utförda varor. 



156 1881. 

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



1881. 157 

t u l l p l a t s e r i R i k e t år 1881 utförda v a r o r , 



158 1881. 

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



1881. 159 

tullplatser i Riket år 1881 utförda varor. 



160 1881. 

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



1881. 

t u l l p l a t s e r i R i k e t å r 1881 utförda v a r o r . 

161 



162 1881. 

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



1881. 

t u l l p l a t s e r i R i k e t å r 1881 utförda v a r o r . 

163 



164 1881. 

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



1881. 165 

t u l l p l a t s e r i R i k e t å r 1881 utförda v a r o r . 



166 1881. 

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



1881. 167 

t u l l p l a t s e r i R i k e t å r 1881 utförda v a r o r . 



168 1881. 

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



1881. 169 

t u l l p l a t s e r i R i k e t år 1881 utförda varor . 



170 1881. 

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



1881. 171 
t u l l p l a t s e r i R i k e t å r 1881 utförda v a r o r . 



172 1881. 

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



1881. 173 

tullplatser i Riket år 1881 utförda varor. 



174 1881. 

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



1881. 175 

t u l l p l a t s e r i R i k e t å r 1881 utförda v a r o r . 



176 1881. 

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



1881. 177 

t u l l p l a t s e r i R i k e t å r 1881 utförda varor. 



178 1881. 

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



1881. 179 

t u l l p l a t s e r i R i k e t å r 1881 utförda v a r o r . 



180 1881. 

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



1881. 181 

t u l l p l a t s e r i R i k e t å r 1881 utförda v a r o r . 



182 1881. 

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



1881. 183 

t u l l p l a t s e r i R i k e t å r 1881 utförda v a r o r . 



184 1881. 

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



1881. 185 

tullplatser i Riket år 1881 utförda varor. 



186 1881. 

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



1881. 187 

t u l l p l a t s e r i R i k e t år 1881 utförda v a r o r . 



188 1881. 

N:o 10. Tabell, utvisande de under åren 1872—1881 till riket införda och derifrån utförda 
5,000 och de utförda af 



1881. 1 8 9 

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



190 1881. 

N:o 10. Tabell, utvisande de under åren 1872—1881 till riket införda och derifrån utförda 
5,000 och de utförda af 



1881. 1 9 1 

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



192 1881. 

N:o 10. Tabell, utvisande de under åren 1872—1881 till riket införda och derifrån utförda 
5,000 och de utförda af 



1881. 193 

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



194 1881. 

N:o 10. Tabell, utvisande de under åren 1872—1881 till riket införda och derifrån utförda 
5,000 och de utförda af 



1881. 195 

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



196 1881. 

N:o 10. Tabell, utvisande de under åren 1872—1881 till riket införda och derifrån utförda 
5,000 och de utförda af 



1881. 197 

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



198 1881. 

N:o 10. Tabell, utvisande de under åren 1872—1881 till riket införda och derifrån utförda 
5,000 och de utförda af 



1881. 199 

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



200 1881. 

N:o 10. Tabell, utvisande de under åren 1872—1881 till riket införda och derifran utförda 
5,000 och de utförda af 



1881. 201 

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



202 1881. 

N:o 10. Tabell, utvisande de under åren 1872—1881 till riket införda och derifrån utförda 
5,000 och de utförda af 



1881. 203 

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



201 1881. 

N:o 10. Tabell, utvisande de under åren 1872—1881 till riket införda och derifrån utförda 
5,000 och de utförda af 



1881. 205 

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



206 1881. 

N:o 10. Tabell, utvisande de under åren 1872—1881 till riket införda och derifrån utförda 
5,000 och de utförda af 



1881. 207 

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



208 1881. 

N:o 10. Tabell, utvisande de under åren 1872—1881 till riket införda och derifrån utförda 
5,000 och de utförda af 



1881. 209 

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



210 1881. 

N:o 10. Tabell, utvisande de under åren 1872—1881 till riket införda och derifrån utförda 
5,000 och de utförda af 



1881. 211 

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



212 1881. 

N:o 10. Tabell, utvisande de under åren 1872—1881 till riket införda och derifrån utförda 
5,000 och de utförda af 



1881. 213 

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



214 1881. 

N:o 10. Tabell, utvisande de under åren 1872—1881 till riket införda och derifrån utförda 
5,000 och de utförda af 



1881. 215 

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



216 1881. 

N:o 10. Tabell, utvisande de under åren 1872—1881 till riket införda och derifrån utförda 
5,000 och de utförda af 



1881. 217 

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



218 1881. 

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



1881. 219 

efter de in- och utförda varornas beräknade värde, åren 1872—1881. 



220 1881. 
N:o 12. Öfversigt af Tulluppbörden åren 1872—1881, så vidt den omfattar tull- och inregi-

strerings-afgifterne för införda varor. 



1881. 221 
N:o 13. Öfversigt öfver uppbörden af nederlags- och transitupplagsafgifter åren 1877—1881. 



222 1881. 

N:o 14. Tabell, utvisande besigtningsvärdet af de till riket åren 1877—1881 införda 
och förbrutna dömda varor. 



1881. 223 

N:o 15. Uppgift å de på Stockholms och Göteborgs börser anmälda vexelslut i främmande 
myntslag åren 1872-1881. 



224 1881. 

N:o 16. Uppgifter å de på Stockholms börs för nedannämnda varor år 1881 noterade 
medelpris, efter afdrag af tull för tullpligtiga artiklar. 



1881. 225 

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

vigter och mått. 



226 1881. 

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 

1881. 





1881. 229 

N:o 18. Tabell, utvisande antalet och drägtigheten af de år 1881 från nedannämnda länder till 
Sverige ankomna och derifrån till likaledes nedan uppgifna länder med last afgångna 

Svenska och främmande fartyg. 



230 1881. 

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



1881. 231 

orter till särskilda tullplatser i riket år 1881 ankomna såväl segel- som ångfartyg. (Forts.) 



232 1881. 

(Forts.) N:o 19. Tabell, utvisande antalet och drägtigheten samt nationaliteten af de frän u t r ikes 



1881. 233 

orter till särskilda tullplatser i riket år 1881 ankomna så väl segel- som ångfartyg. (Forts.) 



234 1881. 

(Forts.) N:o 19. Tabell, utvisande antalet och drägtigheten samt nationaliteten af de från u t r ikes 



1881. 235 

orter till särskilda tullplatser i riket år 1881 ankomna såväl segel- som ängfartyg. (Forts.) 



236 1881. 

(Forts.) N:o 19. Tabell, utvisande antalet och drägtigheten samt nationaliteten af de frän utr ikes 



1881. 237 

orter till särskilda tullplatser i riket år 1881 ankomna så väl segel- som ängfartyg. 



328 1881. 

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



1881. 

från utrikes orter till särskilda tullplatser i riket år 1881 ankomna ångfartyg. (Forts.) 

239 



240 1881. 

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



1881. 241 

från utrikes orter till särskilda tullplatser i riket år 1881 ankomna ångfartyg. 



242 1881. 

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



1881. 213 

tullplatser i riket till utrikes orter år 1881 afgångna så väl segel- som ångfartyg. (Forts.) 



244 1881. 

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



1881. 245 

tullplatser i riket till utrikes orter år 1881 åfgångna så väl segel- som ångfartyg. (Forts.) 



246 1881. 

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



1881. 247 

tullplatser i riket till utrikes orter år 1881 afgångna, så väl segel- som ångfartyg. (Forts.) 



248 1881. 

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



1881. 249 

tullplatser i riket till utrikes orter år 1881 afgångna såväl segel- som ångfartyg. (Forts.) 



250 1881. 

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



1881. 251 

från särskilda tullplatser i riket år 1881 till utrikes orter afgångna ångfartyg. (Forts.) 



252 1881. 

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



1881. 253 

från särskilda tullplatser i riket år 1881 till utrikes orter åfgångna ångfartyg. 



254 1881. 

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



1881. 255 

till hvilka svenska och främmande så väl segel- som ångfartyg år 1881 ankommit. (Forts.) 



256 1881. 

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



1881. 257 

till hvilka Svenska och främmande så väl segel- som ångfartyg år 1881 ankommit. (Forts.) 



258 1881. 

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



1881. 259 

till hvilka Svenska och främmande såväl segel- som ångfartgg år 1881 ankommit. (Forts.) 



2 6 0 1881. 

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



1881. 261 

till hvilka Svenska och främmande så väl segel- som ångfartyg år 1881 ankommit. (Forts.) 



262 1881. 

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



1881. 

i riket, till hvilka Svenska och främmande ångfartyg år 1881 ankommit. (Forts.) 

263 



264 1881. 

(Forts.) N:o 24. Tabell, utvisande de främmande länder, från hvilka, och de tullplatser 



1881. 

i riket, till hvilka Svenska och främmande ångfartyg år 1881 ankommit. (Forts.) 

265 



266 1881. 

(Forts.) N:o 24. Tabell, utvisande de främmande länder, från hvilka, och de tullplatser 



1881. 

i riket, till hvilka Svenska och främmande ångfartyg år 1881 ankommit. 

267 



268 1881. 

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



1881. 269 

till hvilka Svenska och främmande så väl segel- som ångfartyg år 1881 afgått. (Forts.) 



270 1881. 

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



1881. 271 

till hvilka Svenska och främmande så väl segel- som ångfartyg år 1881 afgått. (Forts.) 



272 1881. 

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



1881. 273 

till hvilka Svenska och främmande så väl segel- som ångfartyg år 1881 afgått. (Forts.) 



274 1881. 

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



1881. 275 

till hvilka Svenska och främmande så väl segel- som ångfartyg år 1881 afgått. (Forts.) 



276 1881. 

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



1881. 277 

till hvilka Svenska och främmande så väl segel- som ångfartyg år 1881 afgått. 



278 1881. 

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



1881. 279 

mande länder, till hvilka Svenska och främmande ångfartyg år 1881 afgått. (Forts.) 



280 1881. 

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



1881. 281 

mande länder, till hvilka Svenska och främmande ångfartyg år 1881 afgått. (Forts.) 



282 1881. 

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



1881. 283 

mande länder, till hvilka Svenska och främmande ångfartyg år 1881 afgått. 



284 1881. 

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



1881. 285 

här i riket, till hvilka Svenska så väl segel- som ångfartyg år 1881 ankommit. (Forts.) 



286 1881. 

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



1881. 287 

här i riket, till hvilka Svenska så väl segel- som ångfartyg år 1881 ankommit. (Forts.) 



288 1881. 

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



1881. 289 

här i riket, till hvilka Svenska så väl segel- som ångfartyg år 1881 ankommit. (Forts.) 



290 1881. 

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



1881. 291 

tullplatser här i riket, till hvilka Svenska ångfartyg år 1881 ankommit. (Forts.) 



292 1881. 

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



1881. 293 

tullplatser här i riket, till hvilka Svenska ångfartyg år 1881 ankommit. (Forts.) 



294 1881. 

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



1881. 295 

tullplatser här i riket, till hvilka Svenska ångfartyg år 1881 ankommit. 



296 1881. 

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



1881. 297 

länder, till hvilka Svenska såväl segel- som ångfartyg år 1881 afgått. (Forts.) 



298 1881. 

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



1881. 299 

länder, till hvilka Svenska såväl segel- som ångfartyg år 1881 afgått. (Forts.) 



300 1881. 

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



1881. 301 

länder, till hvilka Svenska såväl segel- som ångfartyg år 1881 afgått. (Forts.) 



302 1881. 

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



1881. 303 

länder, till hvilka Svenska såväl segel- som ångfartyg år 1881 afgått. 



304 1881. 

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



1881. 305 

de främmande länder, till hvilka Svenska ångfartyg år 1881 afgått. (Forts.) 



306 1881. 

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



1881. 307 

de främmande länder, till hvilka Svenska ångfartyg år 1881 afgått. (Forts.) 



308 1881. 

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



1881. 309 

de främmande länder, till hvilka Svenska ångfartyg år 1881 afgått. 



310 1881. 

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



1881. 311 

andel i fraktfarten mellan Sverige och främmande länder år 1881. (Forts.) 



312 1881. 

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



1881. 313 

andel i fraktfarten mellan Sverige och främmande länder år 1881. 



314 1881. 

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



1881. 315 

i fraktfarten mellan Sverige och främmande länder år 1881. 



316 1881. 

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



1881. 317 

mande länder med last till Sverige ankomna och derifrån till likaledes nedan uppgifna 
så väl segel- som ångfartyg åren 1877—1881. 



318 1881. 

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



1881. 319 

mande länder till Sverige med last ankomna och derifrån till likaledes nedan uppgifna 
och främmande ångfartyg åren 1877—1881. 



320 1881. 

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



1881. 321 

under åren 1877—1881 med last eller i barlast till Sverige ankomna och derifrån af-
som ångfartyg. 



322 1881. 

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



1881. 323 

nationers under åren 1877—1881 med last eller i barlast till Sverige ankomna 
gångna ångfartyg. 



324 1881. 

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



1881. 325 

åren 1877—1881 inklarerade Svenska och främmande såväl segel- som ångfartyg. 



326 1881. 

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



1881. 327 

i riket åren 1877—1881 inklarerade Svenska och främmande ångfartyg. 



328 1881. 

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



1881. 329 

åren 1877—1881 utklarerade Svenska och främmande så väl segel- som ångfartyg. 



330 1881. 

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



1881. 331 

i riket åren 1877-1881 utklarerade Svenska och främmande ångfartyg. 



332 1881. 

N:o 41. Tabell, utvisande Svenska sjöfarten med så väl segel- som ångfartyg 
samt från Svenske och Norske 



1881. 333 

på Norge och utrikes orter år 1881, enligt derom från Kongl. Norska Regeringen 
Consuler inkomna uppgifter. (Forts.) 



334 1881. 

(Forts.) N:o 41. Tabell, utvisande Svenska sjöfarten med så väl segel- som ångfartyg 
samt från Svenske och Norske 



1881. 335 

på Norge och utrikes orter år 1881, enligt derom från Kongl. Norska Regeringen 
Consuler inkomna uppgifter. (Forts.) 



336 1881. 

(Forts.) N:o 41. Tabell, utvisande Svenska sjöfarten med så väl segel- som ångfartyg 
samt från Svenske och Norske 



1881. 337 

på Norge och utrikes orter år 1881, enligt derom från Kongl. Norska Regeringen 
Consuler inkomna uppgifter. (Forts.) 



338 1881. 

(Forts.) N:o 41. Tabell, utvisande Svenska sjöfarten med så väl segel- som ångfartyg 
samt från Svenske och Norske 



1881. 339 

på Norge och utrikes orter år 1881, enligt derom från Kongl. Norska Regeringen 
Consuler inkomna uppgifter. (Forts.) 



340 1881. 

(Forts.) N:o 41. Tabell, utvisande Svenska sjöfarten med så väl segel- som ångfartyg 
samt från Svenske och Norske 



1881. 341 

på Norge och utrikes orter år 1881, enligt derom från Kongl. Norska Regeringen 
Consuler inkomna uppgifter. (Forts.) 



342 1881. 

(Forts.) N:o 41. Tabell, utvisande Svenska sjöfarten med så väl segel- som ångfartyg 
samt från Svenske och Norske 



1881. 343 

på Norge och utrikes orter år 1881, enligt derom från Kongl. Norska Regeringen 
Consuler inkomna uppgifter. (Forts.) 



344 1881. 

(Forts.) N:o 41. Tabell, utvisande Svenska sjöfarten med så väl segel- som ångfartyg 
samt från Svenske och Norske 



1881. 345 

på Norge och utrikes orter år 1881, enligt derom från Kongl. Norska Regeringen 
Consuler inkomna uppgifter. (Forts.) 



346 1881. 

(Forts.) N:o 41. Tabell, utvisande Svenska sjöfarten med så väl segel- som ångfartyg 
som från Svenske och Norske 



1881. 347 

på Norge och utrikes orter år 1881, enligt derom från Kongl. Norska Regeringen 
Consuler inkomna uppgifter. (Forts.) 



348 1881. 

(Forts.) N:o 41. Tabell, utvisande Svenska sjöfarten med så väl segel- som ångfartyg 
på Norge och utrikes orter år 1881, enligt derom från Kongl. Norska Regeringen 

samt från Svenske och Norske Consuler inkomna uppgifter. 



1881. 349 

N:o 42. Tabell, utvisande Svenska ångbåtsfarten på Norge och utrikes orter år 1881, enligt 
derom från Kongl. Norska Regeringen samt Svenske och Norske Consuler 

inkomna uppgifter. (Forts.) 



350 1881. 

(Forts.) N:o 42. Tabell, utvisande Svenska ångbåtsfarten på Norge och utrikes orter 
Consuler inkom-



1881. 351 

år 1881, enligt derom från Kongl. Norska Regeringen samt Svenske och Norske 
na uppgifter. (Forts.) 



352 1881. 

(Forts.) N:o 42. Tabell, utvisande Svenska ångbåtsfarten på Norge och utrikes orter 
Consuler inkom-



1881. 353 

år 1881, enligt derom från Kongl. Norska Regeringen samt Svenske och Norske 
na uppgifter. (Forts.) 



354 1881. 

(Forts.) N:o 42. Tabell, utvisande Svenska ångbåtsfarten på Norge och utrikes orter 
Consuler inkom-



1881. 355 

år 1881, enligt derom frän Kongl. Norska Regeringen samt Svenske och Norske 
na uppgifter. 



356 1881. 

N:o 43. Tabell, utvisande de år 1881 för Svenska fartyg i utrikes sjöfart influtna 



1881. 357 

bruttofrakter, enligt derom från Svenske och Norske Consuler inkomna uppgifter. (Forts.) 



358 1881. 

(Forts.) N:o 43. Tabell, utvisande de år 1881 för Svenska fartyg i utrikes sjöfart influtna 



1881. 359 

bruttofrakter, enligt derom från Svenske och Norske Consuler inkomna uppgifter. (Forts.) 



360 1881. 

(Forts.) N:o 43. Tabell, utvisande de år 1881 för Svenska fartyg i utrikes sjöfart influtna 



1881. 361 

bruttofrakter, enligt derom från Svenske och Norske Consuler inkomna uppgifter. (Forts.) 



362 1881. 

(Forts.) N:o 43. Tabell, utvisande de år 1881 för Svenska fartyg i utrikes sjöfart influtna 



1881. 363 

bruttofrakter, enligt derom från Svenske och Norske Consuler inkomna uppgifter. (Forts.) 



364 1881. 

(Forts.) N:o 43. Tabell, utvisande de år 1881 för Svenska fartyg i utrikes sjöfart influtna 



1881. 365 

bruttofrakter, enligt derom från Svenske och Norske Consuler inkomna uppgifter. (Forts.) 



366 1881. 

(Forts.) N:o 43. Tabell, utvisande de år 1881 för Svenska fartyg i utrikes sjöfart influtna 



1881. 367 

bruttofrakter, enligt derom från Svenske och Norske Consuler inkomna uppgifter. 



368 1881. 

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



1881. 369 

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



370 1881. 

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



1881. 371 

Svenska handelsflottans fartyg vid slutet af åren 1880 och 1881. (Forts.) 



372 1881. 

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



1881. 373 

Svenska handelsflottans fartyg vid slutet af åren 1880 och 1881. 



374 1881. 

N:o 46. Tabell, utvisande den år 1881 genom nybyggda eller från utrikes ort inköpta fartyg 
minskning genom förolyckade, kasserade 



1881. 375 

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



376 1881. 

N:o 47. Tabell, utvisande i grupper, sammanstälda efter tontalet, antalet och drägtigheten 
år 1881 varit begagnade 



1881. 377 

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



378 1881. 

N:o 47. Tabell, utvisande i grupper, sammanstälda efter tontalet, antalet och drägtigheten 
år 1881 varit begagnade 



1881. 379 

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



380 1881. 

N:o 47. Tabell, utvisande i grupper, sammanstälda efter tontalet, antalet och drägtigheten 
år 1881 varit begagnade 



1881. 381 

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



382 1881. 

N:o 47. Tabell, utvisande i grupper, sammanstälda efter tontalet, antalet och drägtigheten 
år 1881 varit begagnade 



1881. 383 

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



384 1881. 

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



1881. 385 

och köpingar samt landtmän tillhöriga fartyg, som varit begagnade till 
åren 1877-1881. 

(Forts.) 



386 1881. 

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



1881. 387 

och köpingar samt landtmän tillhöriga fartyg, som varit begagnade till 
åren 1877-1881. 



388 1881. 

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 1881. 



1881. 
N:o 50. Öfversigt af uppbörden utaf lastpenningar för in- och utgående fartyg 

åren 1877—1881. 

389 



390 1881. 

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



1881. 391 

börande Consulers biträde under åren 1872—1881 hemsända besparade medel. (Forts.) 



392 1881. 

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



1881. 393 

börande Consulers biträde under åren 1872-1881 hemsända besparade medel. 




	Bidrag till Sveriges officiella statistik. F. Utrikes handel och sjöfart. Kommerskollegii underdåniga berättelse för år 1881
	Inledning
	F. Utrikes handel och sjöfart. Kommerskollegii underdåniga berättelse för år 1881
	Innehållsförteckning
	Öfversigt
	I. N:ris 1-17. Utrikes handeln år 1881
	N:o 1. Sammanställning af värdet utaf år 1881 till Sverigeinförda och derifrån utförda varor, fördelade i grupper
	N:o2. Tabell, utvisande qvantitet och värde af de till Sverige år 1881 införda varor, fördelade i grupper
	N:o3. Tabell, utvisande qvantitet och värde af de från Sverige år 1881 utförda varor, fördelade i grupper
	N:o4. Utdrag af General-Sammandragen öfver Sveriges införsel och utförsel år 1881, jemte beräkning af de på tullpligtiga artiklar belöpande tullinkomster
	N:o5. Tabell, utvisande nederlagsrörelsen i riket år 1881
	N:o6. Sammanställning af Sveriges införsel från och utförsel till hvarje särskildt land år 1881
	N:o7. Öfversigt af Sveriges handelsförhållanden med andra länder år 1881 efter de in- och utförda varornas beräknade totalvärde
	N:o8. Tabell, utvisande de till särskilda tullplatser i riket år 1881 införda varor
	N:o9. Tabell, utvisande de från särskilda tullplatser i riket år 1881 utförda varor
	N:o10. Jemförelse mellan Sveriges införsel och utförsel under hvartdera af åren 1872—1881 af sådana varor, som till något betydligare belopp blifvit in- och utförda
	N:o11. Jemförelse mellan Sveriges omedelbara handel med andra länder, efter de in- och utförda varornas beräknade värde, åren 1872—1881
	N:o12. Öfversigt af tulluppbörden åren 1872—1881
	N:o13. Öfversigt öfver uppbörden af nederlags- och transitupplagsafgifter åren 1877—1881
	N:o14. Tabell, utvisande besigtningsvärdet af de till riket åren 1877—1881 införda och förbrutna dömda varor
	N:o15. Uppgift å de på Stockholms och Göteborgs börser anmälda vexelslut i främmande myntslag åren 1872—1881
	N:o16. Uppgift å de på Stockholms börs för vissa varor år 1881 noterade medelpris
	N:o17. Uppgift å förhållandet mellan vissa utländska samt Svenska mynt, vigter och mått

	II. N:ris 18-50. Utrikes sjöfarten år 1881
	N:o18. Tabell, utvisande antalet och drägtighetén af de år 1881 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 1881 ankomna såväl segel- som ångfartyg
	N:o20. Tabell, utvisande antalet och drägtigheten samt nationaliteten af de från utrikes orter till särskilda tullplatser i riket år 1881 ankomna ångfartyg
	N:o21. Tabell, utvisande antalet och drägtigheten samt nationalitetenaf de från särskilda tullplatser i riket till utrikesorter år 1881 afgångna såväl segel- som ångfartyg
	N:o22. Tabell, utvisande antalet och drägtigheten samt nationaliteten af de från särskilda tullplatser i riket till utrikes orter år 1881 afgångna ångfartyg
	N:o23. Tabell, utvisande de främmande länder, från hvilka, och de tullplatser i riket, till hvilka Svenska och främmande såväl segel- som ångfartyg år 1881 ankommit
	N:o24. Tabell, utvisande de främmande länder, från hvilka, och de tullplatser i riket, till hvilka Svenska och främmande ångfartyg år 1881 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 1881 afgått
	N:o26. Tabell, utvisande de tullplatser i riket, från hvilka, och de främmande länder, till hvilka Svenska och främmande ångfartyg år 1881 afgått
	N:o27. Tabell, utvisande de främmande länder, från hvilka, och de tullplatser i riket, till hvilka Svenska såväl segel- som ångfartyg år 1881 ankommit
	N:o28. Tabell, utvisande de främmande länder, från hvilka, och de tullplatser i riket, till hvilka Svenska ångfartyg år 1881 ankommit
	N:o29. Tabell, utvisande de tullplatser i riket, från hvilka, och de främmande länder, till hvilka Svenska såväl segel- som ångfartyg år 1881 afgått
	N:o30. Tabell, utvisande de tullplatser i riket, från hvilka, och de främmande länder, till hvilka Svenska ångfartyg år 1881 afgått
	N:o31. Tabell, utvisande Svenska och utländska segel- och ångfartygs andel i fraktfarten mellan Sverige och främmande länder år 1881
	N:o32. Tabell, utvisande Svenska och utländska ångfartygsandel i fraktfarten mellan Sverige och främmande länderår 1881
	N:o33. Tabell, utvisande antalet och drägtigheten af de frånuppgifna främmande länder till Sverige med last ankomnaoch derifrån till likaledes uppgifna främmandeländer med last afgångna Svenska och främmande fartygåren 1877—1881
	N:o34. 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 1877—1881
	N:o35. Tabell, utvisande antalet och drägtigheten af uppgifna främmande nationers under åren 1877—1881 till Sverige med last eller i barlast ankomna och derifrån afgångna så väl segel- som ångfartyg
	N:o36. Tabell, utvisande antalet och drägtigheten af uppgifna främmande nationers under åren 1877—1881 till Sverige med last eller i barlast ankomna och derifrån afgångna ångfartyg
	N:o37. Tabell, utvisande antalet och drägtigheten af de vid Sjötullkamrarne i riket åren 1877—1881 inklarerade Svenska och främmande så väl segel- som ångfartyg
	N:o38. Tabell, utvisande antalet och drägtigheten af de vid Sjötullkamrarne i riket åren 1877—1881 inklarerade Svenska och främmande ångfartyg
	N:o39. Tabell, utvisande antalet och drägtigheten af de vid Sjötullkamrarne i riket åren 1877—1881 utklarerade Svenska och främmande så väl segel- som ångfartyg
	N:o40. Tabell, utvisande antalet och drägtigheten af de vid Sjötullkamrarne i riket åren 1877—1881 utklarerade Svenska och främmande ångfartyg
	N:o41. Tabell, utvisande Svenska sjöfarten med så väl segelsom ångfartyg på Norge och utrikes orter år 1881, enligt derom från Kongl. Norska Regeringen samt Svenske och Norske Consuler inkomna uppgifter
	N:o42. Tabell, utvisande Svenska sjöfarten med ångfartyg på Norge och utrikes orter år 1881, enligt derom från Kongl. Norska Regeringen samt Svenske och Norske Consuler inkomna uppgifter
	N:o43. Tabell, utvisande de år 1881 för Svenska fartyg i utrikes sjöfart influtna bruttofrakter, enligt derom från Svenske och Norske Consuler inkomna uppgifter
	N:o44. Sammandrag af de till Commerce Collegium för åren 1795—1881 inkomna förteckningar öfver antalet och drägtigheten af städers, köpingars och landtmäns mätta fartyg
	N:o45. Tabell, utvisande antalet och drägtigheten samt ångkraften af Svenska handelsflottans fartyg vid slutet af åren 1880 och 1881
	N:o46. Tabell, utvisande den år 1881 genom nybygda 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:o47. 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 1881 varit begagnade till utrikes sjöfart
	N:o48. Uppgift å antalet och drägtigheten af de, invånare i rikets städer och köpingar samt landtmän tillhöriga fartyg, som varit begagnade till utrikes sjöfart åren 1877 —1881
	N:o 49. Tabell, utvisande antalet af det år 1881 till utrikes sjöfart använda Svenska sjöfolk
	N:o50. Öfversigt af uppbörden utaf lastpenningar åren 1877 —1881
	N:o51. Tabell, utvisande de af Svenske sjömän från utrikes ort, genom vederbörande Consulers biträde, under åren 1872—1881 hemsända besparingar


	Table des matières
	Exposé sommaire
	I. N:ris 1—17. Mouvement du commerce de la Suède avecles pays étrangers pendant l'année 1881
	N:o 1. Résumé de la valeur des importations et des exportationspar classes de marchandises
	N:o2. Tableau de la quantité et de la valeur des importations par classes de marchandises
	N:o3. Tableau de la quantité et de la valeur des exportations par classes de marchandises
	N:o4. 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:o5. Tableau des marchandises en entrepôt
	N:o6. Tableau spécial des importations et des exportations par pays de provenance et de destination
	N:o7. Résumé des rapports commerciaux de la Suède avec des pays étrangers en vue de la valeur totale des importations et des exportations
	N:o8. Tableau des marchandises importées à différentes places de douane en Suède
	N:o9. Tableau des marchandises exportées de différentes placesde douane en Suède
	N:o10. Tableau comparatif des importations et des exportations des marchandises principales pendant les années 1872— 1881
	N:o11. Tableau comparatif du mouvement du commerce direct de la Suède avec des pays étrangers 1872—1881 en vue de la valeur totale des importations et des exportations
	N:o12. Droits de douane prélevés pendant les années 1872—1881
	N:o13. Droits d'entrepôt prélevés pendant les années 1877— 1881
	N:o14. Marchandises saisies pendant les années 1877—1881
	N:o15. Commerce de lettres de change en monnaie étrangère aux bourses de Stockholm et de Gothembourg pendant les années 1872—1881
	N:o16. Prix moyens de certaines marchandises notés à la bourse de Stockholm
	N:o17. Poids, mesures et monnaies de pays étrangers et leur rapport avec ceux de la Suède

	II. N:ris 18—50. Mouvement de la navigation de la Suèdeavec les pays étrangers pendant l'année 1881
	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 Suéde
	N:o20. 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:o21. 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:o22. 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:o23. 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:o24. Tableau des provenances des bateaux à vapeur suédois et étrangers et des places de douane en Suède auxquelles ils ont été destinés
	N:o25. 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:o26. Tableau des places de douane en Suède desquelles sont partis des bateaux à vapeur suédois et étrangers ainsi que de leur destination
	N:o27. 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:o28. Tableau des provenances des bateaux à vapeur suédois et des places de douane en Suède auxquelles ils ont été destinés
	N:o29. 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:o30. Tableau des places de douane en Suède desquelles sont partis des bateaux à vapeur suédois ainsi que de leur destination
	N:o31. 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:o32. 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:o33. Tableau du nombre et du tonnage des navires suédois et étrangers qui, pendant les années 1877—1881, sont arrivés chargés en Suède et qui en sont également partis
	N:o34. Tableau du nombre et du tonnage des bateaux à vapeur suédois et étrangers qui, pendant les annèes 1877—1881, sont arrivés chargés en Suède et qui en sont également partis
	N:o35. Tableau du nombre et du tonnage des navires étrangers, tant à voiles qu'à vapeur, qui, pendant les années 1877—1881, sont arrivés, soit chargés soit sur lest, en Suède et qui en sont également partis
	N:o36. Tableau du nombre et du tonnage des bateaux à vapeur étrangers qui, pendant les années 1877—1881, 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 1877—1881
	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 1877—1881
	N:o39. Tableau du nombre et du tonnage des navires suédois et étrangers, tant à voiles qu'à vapeur, qui, en sortant, ont été expédiés par les bureaux de douane en Suède pendant les années 1877—1881
	N:o40. 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 1877—1881
	N:o41. 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 do Suède ont visité des ports de Norvége et de pays étrangers
	N:o42. Tableau des bateaux à vapeur suédois ayant visité des ports de Norvège et de pays étrangers
	N:o43. Frêts gagnés par des navires suédois dans la navigation étrangère
	N:o44. Précis des tableaux, pour les années 1795—1881, du nombre et du tonnage des navires suédois jaugés appartenant à des villes, à des bourgs et à des campagnards
	N:o45. Tableau du nombre, du tonnage et des chevaux-vapeur de la marine marchande de Suède à la fin des années 1880 et 1881
	N:o46. 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:o47. Tableau, par groupes de tonnage, du nombre, du tonnage et des chevaux-vapeur des navires suédois employés à la navigation étrangère
	N:o48. 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 1877—1881
	N:o49. Capitaines et marins engagés à la navigation étrangère
	N:o50. Droits de tonnage dits lastpenningar prélevés pendant les années 1877—1881
	N:o51. Tableau des épargnes que, pendant les années 1872— 1881, les marins suédois ont envoyées de l'étranger, par l'intermédiaire de leurs Consuls, pour être remises à leurs familles


	Tryckfel


