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COMMERCE-COLLEGII 

Underdåniga Berätte lse 
om 

Sveriges Utrikes Handel och Sjöfart 
år 1853. 

STORMÄKTIGSTE, ALLERNÅDIGSTE KONUNG! 

E d e r s Kongl. Maj:ts och Rikets Commerce-Coilegium får härmedelst i underdånighet afgifva be-
rättelse angående Sveriges utr ikes handel och sjöfart under sistlidet år 1 8 5 3 och dervid bi-
foea följande tabeller: 

N:o 1. Utdrag af det hos General-Tull-Styrelsen gjorda sammandrag öfver Rikets införsel 
och utförsel, enligt de vid Tullkamrarna förda specialer; 

N:o 2. Öfversigt af Tulluppbörden under sistförflutne 10 år, med specification af det vid 
hvarje Tullkammare influtna årliga belopp; 

N:o 3. Sammandrag af de från Kongl. Norska Regeringen inkomne uppgifter rörande Sven-
ska skeppsfarten till och från Norrige; 

N:o 4. Öfversigt af Sveriges omedelbara handel med andra länder, grundad dels på Consu-
lernes och dels på General-Tull-Styrelsens uppgif ter ; 

N:o 5. Tabell, utvisande förhållandet emellan värdet af Sveriges in- och utförsel; 

N:o 6. Sammandrag af de hos General-Tull-Styrelsen upprättade förteckningar öfver de från 
utrikes orter till Sverige ankomna och från Sverige till utrikes orter afgångna 
Svenska, Norska och främmande far tyg; 

N:o 7. Sammandrag af de hos General-Tull-Styrelsen uppgjorda förteckningar för de sistför-
flutna fem åren öfver de till Sverige ankomna Norska och främmande fartyg, 
särskildt upptagande hvarje nations fartyg och deras lästetal; 

N:o 8. Sammandrag af de till Collegium inkomna förteckningar öfver antalet och lästetalet af 
invånares i städerna och landtmäns mätta fartyg, för stapelstäderna för åren 
1 7 9 5 — 1 8 5 3 samt för öfriga städer och landtmanna-fartyg för åren 1 8 3 0 — 1 8 5 3 
äfvensom öfver stapelstädernas skeppare och sjöfolk. 
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N:o 9. Uppgift på antalet och lästetalet af de, invånare i rikets städer och köpingar tillhö-
rige fartyg, hvilka under sistförflutne fem åren varit till utrikes sjöfart begagnade; 

N:o 10. Jemförelse emellan Sveriges in- och utförsel under hvarje år från och med 1844 
till och med 1853 af sådane varor, som under något af dessa år blifvit till be-
tydligare belopp in- och utförda, eller eljest ega ett större intresse; 

N:o 11. Jemförelse emellan Sveriges omedelbara handel med andra länder under de sistför-
flutna tio å ren ; samt 

N:o 12. Jemförelse emellan Sveriges sjöfart till och från andra länder under samma tid. 

Värdet af in- och utförseln, såväl för handeln med hvarje särskildt land, som för Rikets 
handel i allmänhet, har blifvit beräknadt på samma sätt som de föregående åren, så att i 
allmänhet värdet af varor, införda med Svenska fartyg, beräknats efter gällande pris på last-
ningsorten, fritt ombord, samt, då de inkommit med andra fartyg, efter medelpris i Svensk 
hamn, med afdrag af tull och andra med införseln förenade afgifter; hvaremot värdet af va-
ror, utförda med Svenska fartyg, eller med Norska, till andra länder än Norrige, i allmänhet 
upptagits efter pris på lossningsorten, med afdrag af tull och andra omkostnader derstädes, 
samt vid utförsel i Norska fartyg med ytterligare afdrag af frakt. Yaror, utförda med andra 
främmande fartyg, hafva beräknats efter medelpris i Svensk hamn, med tillägg af utförsels-
tull, der sådan egt rum. På sätt i föregående underdåniga berättelser blifvit anmärkt, grun-
dar sig detta beräknings-sätt på den förutsättning att in- och utförseln i Svenska fartyg sker 
för Svensk räkning, men i utländska för utländsk, med undantag af utförseln i Norska far-
tyg till andra länder än Norrige, hvilken nästan helt och hållet verkställes för Svensk räk-
ning; och ehuru resultatet af dessa beräkningar naturligtvis icke fullkomligen öfverensstämmer 
med verkliga förhållandet, kan man likväl antaga att ett för det ena året, i jemförelse med 
det andra, upptaget högre eller lägre värdebelopp utmärker en motsvarande tillökning eller 
minskning i den officielt uppgifna importens eller exportens verkliga värde. De i berättelsen 
intagne uppgifter å qvantiteterna af de förnämsta in- och utförselsartiklarne utvisa beloppet af 
förtullade eller eljest till in- och utförsel angifna varor och kunna således anses icke i något 
fall vara högre än det verkliga förhållandet samt, hvad utförseln beträffar, dermed i det när-
maste öfverensstämmande. 

Collegium får nu först framställa Sveriges handelsförbindelser med särskilda främmande 
länder och sedermera lemna en öfversigt af Rikets handel och sjöfart i allmänhet, jemförd 
med de föregående årens. 

Norrige. 
Enligt Tullverkets sammandrag utgjorde värdet af införseln, på ofvannämnde sätt beräk-

nad, 2 ,703 ,000 R:dr år 1852 och har år 1853 stigit till 2 ,826 ,000 R:dr. Med 2 1 3 
Svenska fartyg infördes år 1853 varor för 969 ,000 R:dr, med 4 9 9 Norska för 1,833,000 
R:dr och för 2 ,000 R:dr med andra utländska fartyg. Värdet af den landväga importen är 
år 1853 beräknadt till 22 ,000 R:dr. 

Utförseln till Norrige har likaledes något ökats under sistlidet år i jemförelse med år 
1852, då densamma beräknades till 5 3 9 , 0 0 0 R:dr, och uppgick år 1853 till 615,000 R:dr. 
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Med 153 Svenska fartyg utfördes sistnämnde år för 260 ,000 R:dr, med 231 Norska för 
268 ,000 R:dr och för 3 ,000 R:dr med 1 Danskt fartyg. Landvägen utfördes för 84 ,000 R:dr. 

Från Norrige infördes sjöledes: 

Dessutom infördes år 1853 sjöledes från Norrige, bland annat, 2 0 , 0 7 3 ll. krossadt 
Lump-socker, 10,965 ll. Puder-socker, samt 104,864 ll. Gryn, ej af spanmål. 

Den sjöväga exporten till Norrige utgjordes förnämligast af följande varuqvantiteter: 
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År 1853 utfördes dessutom sjöledes till Norrige 40 ,432 ll. Karduspapper, 1,225 ll. 
Post-papper, 11,566 ll. Skrifpapper samt 48 ,098 ll. Tryckpapper. 

Enligt Kongl. Förordningen af den 24 Maj 1825 och Norska Lagen af den 4 Augusti 
1827, få de flesta Svenska och Norska natur-alster landvägen från det ena till det andra 
Riket tullfritt in- och utföras, utan behof af förpassning eller tullangifning. Samma förhål-
lande eger äfven rum i afseende på utländska, till införsel tillåtna, äfvensom Svenska och 
Norska, tull underkastade varor, då de icke öfverstiga vissa qvantiteter och värden. Tullver-
kets sammandrag kunna derföre endast högst ofullständigt angifva mängden och värdet af 
land vägen in- och utförda varor. 

Bland varor, införda från Norrige landvugen, förekomma uti Tull-Specialerne följande: 

samt dessutom år 1853 : 2 ,673 ll. Toppsocker och 399 ll. Sirup; 

och till Norrige utförda landvägen: 

Följande tabell utvisar förhållandet med Svenska skeppsfarten till och från Norrige un-
der de sistförflutna 10 åren. 

Till Norrige ankomna Svenska fartyg från: 
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Frän Norrige afqunqna Svenska fartyg till 

Finland. 
Värdet af de år 1853 från Finland till Sverige införda varor har blifvit beräknadt ut-

göra 439 ,000 R:dr som visar en minskning af 252 ,000 R:dr emot värdet af föregående årets 
import. Med 71 Svenska fartyg infördes år 1853 för 110,000 R:dr och med 217 Finska 
fartyg för 323 ,000 R:dr. 

Värdet af utförseln till Finland har deremot ökats från 651 ,000 R:dr år 1852 till 
6 7 6 , 0 0 0 R:dr år 1853. Med 27 Svenska fartyg utfördes varor för 96 ,000 , med Norska 
för 1,000 R:dr och med 9 3 Finska för 579 ,000 R:dr. 

Följande uppgift utvisar qvantiteterne af de förnämsta artiklar, som införts från och ut-
förts till Finland under de sistförflutna fem åren samt år 1844, det sista hvarunder sär-
skilda förmåner i afseende på handeln mellan Sverige och Finland voro medgifne. 

Från Finland utfördes: 
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Dessutom infördes år 1853 från Finland 5 ,790 Lll. Rågmjöl och för 1,870 R:dr silfvermynt. 

Till Finland utfördes: 

År 1853 utfördes äfven, bland annat 2 ,176 Lll. Aiun, 1,922 kannor Porter och Öl, 
910 Tunnor Rödfärg, 2 2 , 2 3 4 Skll rå och osmält malm, 2 , 3 5 1 ll. Skrifpapper, 4 ,988 Lll 
svafvel, 2 4 . 2 7 8 ll Svafvelsyra. 6 ,162 ll. hvitt oäkta Porslin, 2 ,374 Skll Jernvägsskenor, 
Redskap och Machinerier för ett värde af 2 0 , 8 2 8 R:dr samt oarbetadt silfver för 149 ,467 R:dr. 

Från Finland ankommo till Sverige: 

Från Sveriee afqinqo till Finland: 

Häruti äro de emellan Sverige och Finland gående ångfartygens resor inräknade. 
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Ryssland. 
År 1852 beräknades värdet af de från Ryssland införda varor till 2 ,695 ,000 R:dr, 

hvilket utgjorde det högsta belopp, som dittills förekommit under något år. Importen från 
detta land har sedermera fortfarande tilltagit och uppgick 1853 i värde till 3 ,184 ,000 R:dr. 
Med 2 1 2 Svenska fartyg infördes varor för 2 ,768,000 R:dr, med 4 Norska för 38 ,000 R:dr, 
med 8 Ryska för 122,000 R:dr samt för 2 5 6 , 0 0 0 R:dr med 12 Finska, 1 Danskt, 1 Ne-
derlänskt och 2 Nord-Amerikanska fartyg. 

Värdet af utförseln till Ryssland beräknades år 1851 till 495 ,000 R:dr, nedgick år 1852 
till 366 ,000 R:dr och har betydligen minskats år 1853, då detsamma utgjorde endast 163,000 
R:dr. Med 21 Svenska fartyg utfördes år 1853 varor för 139,000 R:dr, med Norska för 
18,000 R:dr, samt med 1 Ryskt, 3 Finska, 1 Preussiskt, 1 Danskt, 2 Engelska och 1 Franskt 
fartyg för 6 ,000 R:dr. 

Från Ryssland infördes: 

Derjemte infördes år 1853, bland annat, 1,389 Tunnor Hvete, 2 ,301 Tunnor Korn, 
2 ,942 Lll ohäekladt Lin, 1,687 Lll. Tågvirke, 1,482 ll. Ull samt 4,486 ll Segelduk. 

Till Rvssland utfördes: 

Svenska fartyg ankommo till Ryssland från 
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Svenska fartyg afgingo från Ryssland till 

Följande tabell utvisar huru skeppsfarten till och från Ryssland med Svenska fartyg 
varit fördelad på de särskilda Consuls-distrikterne år 1853. 

Svenska fartyg ankommo 

Två smärre Svenska fartyg hafva under året blifvit i S:t Petersburg försålde. 

Danska Staterna. 
Värdet af införseln från nämnde Stater, som år 1852 beräknades utgöra 2 ,176 ,000 

R:dr, nedgick år 1 8 5 3 till 2 ,116 ,000 R:dr. Med 7 3 2 Svenska fartyg infördes varor för 
1,589,000 R:dr, med 3 Norska för 5 8 , 0 0 0 R:dr, med 3 4 2 Danska för 372 ,000 R:dr, 
samt för 97 ,000 R:dr med 2 Finska, 1 Preussiskt, 1 Hanoverskt och 1 Nederländskt 
fartyg. 

Värdet af utförseln till dessa länder, som för år 1851 ansågs motsvara 3 ,804,000 
R:dr och år 1852 ökades till 4 ,001 ,000 R:dr, steg år 1 8 5 3 till 4 ,768,000 R:dr. — Med 
2,376 Svenska fartyg exporterades för ett värde af 3 .880 ,000 , med 47 Norska för 2 5 5 , 0 0 0 
R:dr, med 201 Danska för 2 9 5 , 0 0 0 R.dr samt för 3 3 8 , 0 0 0 R:dr med 112 Finska, 3 Ryska, 
1 Preussiskt, 5 Lübeckska och 1 Engelskt fartyg. 

Från 



9 1853. 

Från Danska Staterna infördes hufvudsakligen: 

På sätt förestående jemförelse utvisar, har. i följd af de så kallade tull-lindringarnes 
upphörande, importen af kaffe, socker och tobak från Danmark betydligen ökats år 1853 
emot hvad som de föregående åren egt rum. 

Till Danska Staterna utfördes: 

Följande tabell utvisar förhållandet med Svenska skeppsfarten på Konungariket Danmark 
samt Schlesvigska och Holsteinska hamnarna vid Östersjön. 
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Svenska fartyg ankommo till ifrågavarande länder 

samt afgingo derifrån 

Är 1852 ankommo Svenska fartyg till nedannämnde Consuls-distrikter: 

till 

och afgingo 

från 

Dessutom hafva Svenska öppna båtar till nedannämnde antal med last 

ankommit till: och af gått från: 
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Svenska fartyg passerade Öresund: 

Antalet af Svenska fartyg och båtar under 15 lästers drägtighet, som, på fart emellan 
Svenska hamnar, passerat Öresund med tillgodonjutande af den vid sådane resor medgifne 
tullfrihet för Svenska produkter, har år 1853 utgjort 1,629. 

Fjorton Svenska fartyg, om 754 lästers drägtighet, hafva år 1853 blifvit i Danmark 
försålda. Samma år förolyckades inom Aalborgs consuls-distrikt 4 Svenska fartyg af 
208 läster. 

Den af Svenske och Norske General-Consuln i Helsingör till Collegium afgifne årsberät-
telse för 1853 innehåller bland annat följande: 

»Afsättningen af Svenska produkter har i det hela varit ganska jemn och förmånlig. Priset å Svenskt 
stångjern varierade efter stämplarnes beskaffenhet från 1 4 Riksbankdaler till 15 R:bdr 4 mark 8 sk. ä 1 6 
R:bdr per Skll (oförtulladt). I Köpenhamn utgjorde ti l lförseln omkring 4 , 0 0 0 Skll mera än föregående 
året. Trädvaror funno god afsättning i anseende till utomordentl igt många byggnadsföretag såväl på landet 
som i hufvudstaden. Priserna på 3 tums Plankor voro 1 2 1/2 å 1 4 R:bdr per tolft (förtullad) och på de bä-
sta Calmar- och Westerviks-bräder 5 1/2 ä 6 1/2 R:bdr. Tol f tums Bjelkar betaltes med 7 0 ä 7 5 sk. pr a ln och 
mindre dimensioner i förhällande dertill . Ekestäfver med 1 0 ä 1 2 R:bdr per Ring. Handelsomsättningen 
i hufvudstaden var under den egentl iga sommartiden i hög grad förlamad af cholera-epidemien, men ti l l för-
seln blef särdeles Ullig efter dess slut på hösten. Bland annat infördes då från Skånska hamnar många 
slagtkreatur. Fragtfarten var för Svenska skepp särdeles lönande». 

Preussen. 
Värdet af införseln har betydligen minskats år 1853 i jemförelse med de begge närmast 

föregångne, ehuru detsamma öfverstiger värdet af importen från nämnde land under något år 
till och med 1850, med undantag af åren 1838 och 1844. År 1851 beräknades värdet af 
de från Preussiska hamnar införda varor till 1 ,008,000 R:dr, år 1852 till 1 ,067,000 R:dr 
och år 1853 till endast 475 ,000 R:dr. — Med 57 Svenska fartyg inkoramo år 1853 varor 
för 310 ,000 R:dr, med 1 Norskt för 4 ,000 R:dr, med 85 Preussiska för 158,000 R:dr 
samt för 3,000 R:dr med 1 Danskt och 1 Nederländskt fartyg. 

Värdet af utförseln har deremot ökats under loppet af sistlidne år och uppgått från 
1,426,000 R:dr, hvartill densamma beräknades år 1852, till 1,777,000 R:dr. År 1853 ut-
fördes med 123 Svenska fartyg för 1,225,000 R:dr, med 9 2 Preussiska för 546 ,000 R:dr, 
samt med 1 Finskt och 2 Danska fartyg för 6 ,000 R:dr. 

Från Preussiska hamnar infördes: 
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Hvarjemte år 1853 infördes, bland annat 3 ,657 Lll. Bensvärta, 12,449 ll. Kaffe, 29 ,596 
Lll Klöfverfrö, 1,095 Skll Hö, 23 ,901 ll Plommon, 22 ,007 ll. Russin, 2 ,464 Lll Hvete-

mjöl samt Böcker på fremmande språk för 7 , 0 0 7 R:dr. 

Till Preussiska hamnar utfördes: 

År 1853 utfördes derjemte 9 0 8 Tunnor Potates, 7 6 , 9 0 0 stycken Brynsten samt arbetad 
Sten för ett värde af 1 ,838 R:dr. 

Oberäknadt de emellan Sverige och Pommern gående Post-ångfartygens resor ankommo 
Svenska fartyg 

Till Preussiska hamnar 

och afgingo 
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Från Preussiska hamnar 

Följande tabell utvisar förhållandet med Svenska skeppsfarten till och från nedannämnde 
Consuls-distrikter och stationer år 1853. 

Svenska fartyg 

till 

från 

Fraktbeloppet för de Svenska fartyg, som år 1853 besökt Stettins Consuls-distrikt och 
icke varit för egen räkning använde, har beräknats utgöra 28 ,830 mark för 2 1 ankomne 
och 14,620 Mark för 16 afgångne fartyg, eller tillsamman 43 ,450 Mark Hamb. Banko. 

Mecklenburg, Hansestäderna, Hannover och 
Oldenburg. 

Mecklenburg. Värdet, af införseln, som år 1851 utgjorde 46 .000 och år 1852 steg till 
62,000, är för år 1853 beräknadt till endast 18,000 R:dr med 10 Svenska fartyg importe-
rade varor, som förnämligast utgjordes af 1,347 Tunnor Rof- och Rapsat-frö samt Manufak-
tur-varor. 
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Utförselns värde beräknades år 1852 motsvara 3 7 9 , 0 0 0 R:dr och steg till 426 ,000 R:dr 
år 1853. — Med 104 Svenska fartyg utfördes varor för 3 7 2 , 0 0 0 R:dr, med 7 Mecklenburg-
ska för 16 ,000 R:dr samt med 9 Finska och 4 Danska fartyg för 38 ,000 R:dr. 

De föregående årens import från Mecklenburg bestod hufvudsakligen af följande varu-
qvantiteter: 

Någon import af nämnde varor har från detta land icke egt rum år 1853. 

Till Mecklenburg utfördes: 

Dessutom utfördes till Mecklenburg arbetad sten för ett värde af 2 ,532 R:dr år 1852 
och för 9 8 5 R:dr år 1853. 

Lübeck. År 1852 är importen upptagen till 4 ,342 ,000 R:dr, hvaruti myntadt eller 
oarbetadt Guld och Silfver icke ingått. I följd af den genom tull-lindringarnes upphörande 
betydligen ökade införseln af kaffe och socker öfver Lübeck, har värdet af importen från 
nämnde stad i samma förhållande stigit år 1853 och beräknas utgöra 4 ,779,000 R:dr, hvar-
till kommer 1 ,000 R:dr för infördt Guldmynt samt 5 , 2 9 5 , 0 0 0 R:dr for oarbetadt silfver, 
som, enligt Tullverkets anteckningar, på sätt härvid fogade Bilagor N:o 1 och N:o 10 utvisa, 
jemförda med uppgift från Rikets Ständers Bank, år 1853 från Lübeck inkommit. Med 176 
Svenska fartyg infördes för 9 ,412 ,000 R:dr, -med Norska för 5 ,000 R:dr, med 19 Lübeck-
ska för 629 ,000 R:dr och med 3 Finska för 2 9 , 0 0 0 R:dr. 

Efter afdrag för oarbetadt silfver, utgjorde exporten till Lübeck 1 ,929 ,668 R:dr år 1852. 
Värdet af de år 1853 till Lübeck utförda varor upptages till 2 ,226 ,000 R:dr, eller, om 
myntadt silfver inberäknas, 2 ,429 ,000 R:dr. Denna export verkställdes af 223 Svenska far-
tyg för 1,741,000 R:dr, af 7 Lübeckska för 3 7 8 , 0 0 0 R:dr, samt för 310 ,000 R:dr af 6 2 
Finska, 1 Hannoverskt och 1 Nederländskt fartyg. 



15 1853. 

Från Lübeck infördes hufvudsakligen: 

Bland de år 1853 från Lübeck införda artiklar förekomma dessutom i Tullspecialerne 
följande: 3 ,879,200 lod oarbetadt Silfver, 527 lod arbetadt Guld, 2,401 lod arbetadt Silf-
ver, 112,541 ll. Mascovad-, 61,791 ll. Terres- och, Tetes-, 10 ,194 ll. krossadt Lumpsocker 
samt 12,731 ll. Topp-, Kandi- och Kaksocker, 25 ,166 ll. Thé, 65,764 kannor Rumm, 
57 ,259 ll. Bomolja på fat samt Böcker på främmande språk m. m. för 19,563 R:dr. 

Till Liibeck utfördes bland annat: 



16 1853. 

Derjemte utfördes år 1853: 450 Skll Kopparmalm, 7 , 2 2 6 ll. Cobolt-malm, 112 Lll 
Beck, 2 ,633 ll. oberedda Hudar och Skinn. 2 ,113 Tunnor Potates, 1,935 Tunnor Råg, 
3 ,873 Tunnor Tjära, samt 12,821 ll. oblekt Vax. 

Hamburg. Den direkta införselns värde utgjorde 5 0 3 , 0 0 0 R:dr år 1852 och uppgick 
till 931 ,000 R:dr år 1853, hufvudsakligen i följd af en ökad import af kaffe. Med 24 
Svenska fartyg infördes varor för 775 ,000 R:dr, med Norska för 6 ,000 R:dr, med 1 Ham-
burgskt för 58 ,000 R:dr samt för 92 ,000 R:dr med 1 Danskt, 1 Hannoverskt och 4 Neder-
ländska fartyg. 

Värdet af den direkta utförseln har likaledes stigit sistlidet år och från 130,000 R:dr, 
hvartill detsamma beräknades år 1852, uppgått till 1 7 1 , 0 0 0 år 1853, hvilken sednare export 
verkställdes med 18 Svenska fartyg. 

Den direkta införseln från Hamburg utgjordes förnämligast af följande varuqvantiteter: 

Den direkta exporten utgjordes hufvudsakligen af 

Bremen. Införseln beräknades år 1 8 5 2 till 468 ,000 R:dr och utgjorde 279.000 R:dr 
år 1853. Med 16 Svenska fartyg infördes varor för 188 ,000 , med 1 Rremiskt för 4 ,000 
R:dr samt för 87 ,000 R:dr med 1 Preussiskt, 1 Lübeckiskt, 3 Hannoverska och 2 Neder-
ländska fartyg. 

Utför-



17 1853. 

Utförselns värde, som år 1852 upptogs till 518 ,000 R:dr, nedgick till 465 ,000 R:dr 
år 1853. — Med 23 Svenska fartyg exporterades för ett antaget värde af 339 ,000 R-.dr, 
med ett Norskt för 18,000 R:dr samt för 108,000 R:dr med 1 Preussiskt, 1 Hamburgskt, 
1 Hannoverskt och 3 Nederländska fartyg. 

Från Bremen infördes och förtullades: 

Af de från Bremen införda partier Tobak upplades 

Till Bremen utfördes: 

Exporten af Stångjern till Bremen har 1852 och 1853 varit betydligare än under nå-
got föregående år. 

Hannover och Oldenburg. År 1 8 5 3 har icke någon import från dessa länder egt 
rum. — Värdet af utförseln beräknas till 21,000 R:dr med 2 Hannoverska fartyg. 

Till Hannover exporterades hufvudsakligen: 



18 1853. 

Svenska fartyg (ångfartyg inberäknade) ankommo 

till Lübeck: 

Hamburg och Altona: 

Bremen: 

till Mecklenburg: 

År 1 8 5 3 anlände till Rostock 6 3 Svenska fartyg om 1,991 läster med last från Sve-
rige samt 1 om 2 5 läster med last och 1 om 2 0 läster i barlast från Utrikes ort. — Till 
Wismar anlände samma år 65 Svenska fartyg om 2 ,350 läster med last från Sverige. Till 
Hannoverska hamnar ankommo år 1853 två Svenska fartyg om 112 läster med last från 
Utrikes ort. 

Svenska fartyg (ångfartyg inberäknade) afgingo 

från Lübeck: 



19 1853. 

från Hamburg och 
Altona: 

Bremen: 

Mecklenburg: 

År 1853 afgingo från Rostock 7 Svenska fartyg om 2 0 8 läster med last och 55 om 
1,746 läster i barlast till Sverige samt 3 fartyg om 8 2 läster i barlast till utrikes ort. 
Från Wismar afgingo samma år 14 fartyg om 566 läster med last och 49 fartyg om 1,735 
läster i barlast till Sverige samt 2 om 49 i barlast till utrikes ort. Från Hannoverska ham-
nar afgingo 2 Svenska fartyg om 112 läster i barlast till Sverige år 1853. Samma år för-
såldes i Hamburg 6 Svenska fartyg om 600 läster. 

Nederländerna. 
Införselns värde, som år 1849 uppgick till 726 ,000 R:dr och år 1852 minskats till 

427 ,000 R:dr, utgjorde 3 9 3 , 0 0 0 R:dr år 1853. — Med 19 Svenska fartyg infördes 
varor för 262 ,000 R:dr, med 8 Nederländska för 129,000 R:dr och för 2,000 R:dr med 
andra utländska fartyg. 

Värdet af utförseln bar deremot ökats sistlidet år och uppgått från 358 ,000 R:dr, 
hvartill föregående årets export är beräknad, till 7 4 0 , 0 0 0 år 1853. — Denna export verk-
ställdes med 2 2 Svenska fartyg för ett värde af 517 ,000 R:dr, med 11 Norska för 
68,000 R:dr, med 12 Nederländska för 146,000 R:dr samt för 9 ,000 R:dr med 1 Finskt 
och 1 Danskt fartyg. 



20 1853. 

Importen utgjordes förnämligast af följande varuqvantiteter: 

Till Nederländerna utfördes: 

Till Nederländerna ankommo Svenska fartyg 

Svenska fartyg afgingo från Nederländerna 



21 1853. 

Belgien. 
Värdet af införseln, som år 1852 utgjorde 143,000 R:dr, nedgick till 98 ,000 R:dr år 

1853. Med 9 Svenska fartyg importerades varor för 74 ,000 R:dr och med \ Engelskt far-
tyg för 24 ,000 R:dr. 

Värdet af utförseln har likaledes minskats sistlidet år och nedgått från 344 ,000 R:dr år 
1852 till 222 ,000 R:dr år 1853. — Denna export verkställdes med 15 Svenska fartyg för 
131,000 R:dr, med 8 Norska för 02 ,000 R:dr, med 1 Belgiskt för 7 ,000 R:dr samt för 
22 ,000 R:dr med 1 Nederländskt och 1 Engelskt fartyg. 

Af följande hufvud-artiklar infördes: 

Till Belgien utfördes hufvudsakligen: 

Till Belgien ankommo Svenska fartyg 

och afgingo från Belgien 



22 1853. 

Stor-Britannien och Irland. 
Under de sistförflutna fem åren har värdet af de från Stor-Britannien och Irland impor-

terade varor i medeltal årligen icke uppgått till fullt 4 ,000 ,000 R:dr och beräknades till 
4 ,541,000 R:dr år 1852. I följd af tull-lindringarnes upphörande och deraf föranledd be-
tydligare import af kolonialvaror från England samt en ökad införsel af Bomull, Stenkol och 
Machinerier, på sätt nedanstående jemförelse utvisar, steg värdet af importen år 1853 till 
5 ,673,000 R:dr, hvilket är det högsta belopp som förekommit under något år. Sistnämnde 
import verkställdes med 466 Svenska fartyg för 1 ,872 ,000 R:dr, med 50 Norska för 320 ,000 
R:dr, med 134 Britiska för 3 ,239 ,000 R:dr samt för 2 4 2 , 0 0 0 R:dr med 2 Finska, 8 Preus-
siska, 7 Danska, 3 Mecklenburgska, 6 Hannoverska och 3 Nederländska fartyg. 

Värdet af exporten, som år 1843 utgjorde 3 ,705 ,000 R:dr, år 1 8 5 1 stigit till 10 ,344,000 
R:dr och år 1852 nedgått till 10 ,036,000 R:dr, utgjorde 14 ,186 ,000 R:d'r år 1853, hvar-
till kommer 1 ,379,000 R:dr för myntadt silfver, som år 1 8 5 3 till England utfördes. — 
Med 617 Svenska fartyg exporterades för ett värde af 7 , 5 7 0 , 0 0 0 R:dr, med 4 9 2 Norska 
för 2 ,646,000 R:dr, med 2 5 8 Britiska för 4 ,823 ,000 R:dr samt för 526 ,000 R:dr med 11 
Finska, 2 Preussiska, 3 2 Danska, 9 Hamburgska, 2 1 Hannoverska, 5 Nederländska, 1 Bel-
giskt, 1 Franskt och 1 Spanskt fartyg. 

Den direkta importen från Stor-Britannien och Irland har hufvudsakligen utgjorts af 
följande varuqvantiteter: 



23 1853. 

År 4853 infördes från England Guldmynt för 5 ,000 R:dr. 

Till Stor-Britannien och Irland utfördes: 

Trävaror: 

Enligt uppgift från Svenska och Norska General-Consulatet i London hafva medelpri-
serna å nedannämnde Svenska export-artiklar varit följande: 



24 1853. 

Nedanstående jemförelse utvisar den betydliga tillökning som i afseende på Svenska 
skeppsfarten till Stor-Britannien egt rum sedan Navigations-lagarnes upphäfvande från och 
med år 1850. Antalet af Svenska fartyg, som begagnades till fraktfart från utrikes orter 
till England utgjorde år 1849 endast 28 om 2 . 0 8 8 läster och steg år 1853 till 271 fartyg 
om 25 ,039 läster. År 1852 besöktes Stor-Britanniens och Irlands hamnar af 614 Svenska 
fartyg om 52 ,523 läster och år 1853 utgjorde antalet 1,320 samt lästetalet 100,283. 

Svenska fartyg ankommo till Stcr-Britanniska och Irländska hamnar 

och 



25 1853. 

och afgingo derifrån 

Svenska fartyg med last 

ankomma år 1853 och afgingo 

År 1 8 5 3 försåldes i England 12 Svenska fartyg om 1,396 lästers drägtighet. 

Nedanstående tabell utvisar antalet och lästetalet af Svenska och fremmande fartyg, som 
under de sistförflutne fem åren från Sverige utklarerat med last till Stor-Britanniska hamnar 
och derifrån med last till Sverige anländt. 

Till Stor-Britanniska hamnar afgingo med last från Sverige•. 

Från Stor-Britanniska hamnar ankommo med last till Sverige: 



26 1853. 

Den från Svenska och Norska General-Consulatet i London till Collegium inkomne års-
berättelse för 4853 innehåller bland annat följande: 

»Tillvexten af Sveriges och Norriges handelsförbindelser med detta Rike har under året 1 8 5 3 visat s ig 
så utomordentlig både med afseende p& antalet och sammanlagda lästetalet af de Svenska och Norska fartyg, 
som deri varit engagerade och på totalvärdet af de laster, som från Sverige och Norrige blifvit importerade 
i Svenska och Norska fartyg, att det faller sig svårt alt häri uppställa en jemförelse mellan detta och de 
nästföregående åren. Med afseende på Sverige enskildt torde det emellertid förtjena antecknas, att ehuru 
Iret 1 8 5 2 företedde en högst betydlig tillvext i Sveriges handel och sjöfart på Stora Brilannien, jemfördt 
med sina närmaste föregångare, har det likväl, i detta hänseende, blifvit vida öfverträffadt af det nu ifrå-
gavarande året, ty medan, under förstnämnde år, 4 0 0 Svenska fartyg, räknande en drägtighet af 2 9 , 6 7 3 lä-
ster, ankommo med laster från Sverige till Stora Itritannien och Irland, inträffade derstädes år 1 8 5 3 ett 
antal af 5 8 8 Svenska fartyg om 4 1 , 2 2 9 lästers sammanlagda drägtighet med fraktgods från Sverige; el ler 
1 8 8 fartyg, af tillsammans 1 1 , 5 5 5 läster, mera än året förut och värdet af de från Sverige i Svenska far-
tyg importerade laster som år 1 8 5 2 uppgick till £ : 3 5 0 , 0 0 5 Sterling, höjde sig under loppet af det derpå 
följande året till den högst betydliga total-summan af £ : 6 3 0 , 7 2 8 Sterl ing öfverstigande med £ : 2 8 0 , 7 2 3 
Sterling, eller nära nog dubbla beloppet, värdet af det föregående ärets tillförsel af Svenska produkter uti 
inhemska fartyg. Likaså, då under året 1 8 5 2 antalet af Svenska fartyg, som till England ankommo från 
andra utrikes orter, såväl med laster, som i ballast, utgjorde 2 1 4 , om 2 2 , 8 4 8 läster, inträffade der år 1 8 5 3 , 
utan att räkna dem, som anlände i ballast, ej mindre än 271 Svenska fartyg, mätande 2 5 , 0 3 9 läster, med 
köpmansgods från fremmande orter. Trävaruimporten till Stora Britannien år 1 8 5 3 räknas vara den största, 
som under något år egt rum och hem förbrukningen var i förhållande derefter, under det att re-exporten af 
näniDde slags produkter härifrån till de Brittiska kolonierna och andra fremmande länder upptog en ovan-
ligt stor proportion. De berättelser, som ingått från det jernförbrukande distriktet i Sheffield och dess 
granskap, förmäla, att denna stapel-vara af Svensk t i l lverkning rönt en särdeles liflig efterfrågan under hela 
året 1 8 5 3 och att som en följd af detta ihållande bchof, för konsumtion deraf inom landet, priset på Svenskt 
stål-jern betydligen s t ig i t : Importen af utländskt jern till Stora Brittannien år 1 8 5 3 utgjorde 4 7 , 7 7 3 tons, en 
qvantitet, som med nära 5 0 procent öfverstiger tillförseln af samma vara under det nästförllutna året och med 
mer än 3 3 } procent medelimporten af föregående år. Ehuru det gifves anledning till förmodan alt andra jern-
producerande länder i sin mån deltogo i den förökade tillförseln häraf, torde dock, då de proportioner hinna 
utredas, i hvilka dessa särskilda länder hidrogo till importens total-belopp, det belinnas, att tillförseln från Sve-
rige ensamt steg till omkring 4 2 , 0 0 0 tons. Den qvantitet af utländskt Jern, som under årets lopp exporte-
rades från Stora Brittannien, finnes angifven till 5 , 5 0 0 tons och som hela denna export kan anses hafva 
utgjorts af Svensk ti l lverkning, så följer af denna beräkning, att icke mindre än 3 6 , 5 0 0 tons svenskt jern 
stannade inom landet för hemförbrukning. 1 sammanhang med en bättre efterfrågan för jern, inträffade, 
såsom en naturlig följd, ett ökadt behof af utländskt stål, hvaraf under loppet af år 1 8 5 3 , Stora Brittan-
nien från främmande länder försågs med 1 , 3 6 2 tons, under det importen af denna artikel i oarbetadt ti l l-
stånd år 1 8 5 2 endast steg till 5 4 7 och år 1 8 5 1 till 1 , 0 8 5 tons. Häraf förbrukas blott en ringa del inom 
England och hufvudsakligaste andelen exporterades till Brittiska besittningarne i Ostindien. Sädes-importen 
från Sverige till Stora Brittanien bestod år 1 8 5 3 som vanligt hufvudsakligen af Hafra, hvaraf till London 
ankommo 1 1 8 , 5 2 4 quarters. Medelpriset för denna artikel var, under första hälften af året, 19 sh. sterl. 
per quarter, men steg i det tredje qvartalet till 2 3 sh. och i det fjerde till 2 8 sh. Samtidigt ankommo 
till London från Sverige, af Hvete 4 ,271 quarters och af Korn 3 , 0 1 4 quarters. Under Januari, Februari 
och Mars månader hemtade det från Sverige importerade kornet ett pris af 2 8 sh. sterl. per quarter. Hve-
tet stod i pris under 2:dra qvartalet 5 0 sh. sterl. och under tredje qvartalet 5 5 sh. samma mått och på de 
sista trenne månaderna af året steg det i värde ända till 7 5 sh., medan det på samma tid importerade kor-
net hemtade ett medelpris af 3 8 sh. sterling per quarter. Häraf synes, att sädesimporten till London från 
Sverige, ehuru hvad de ädlare sädesslagen vidkommer, fortfarande ytterst ringa, likväl märkbart tilltagit 
under sistlidne år, icke allenast mot året 1852 , då tillförseln var särdeles inskränkt, men äfven i jemfö-
relse med året 1 8 5 1 , då likväl föga mer än halfva qvantiteten H v e t e och endast en sjundedel Korn 
samt vid pass 1 2 , 0 0 0 quarters mindre af Hafra hit importerades från Sverige, än hvad förlidet år 
egde rum». 



27 1853. 

Frankrike. 
Då importen af Franska manufakturvaror och andra industri-alster nästan uteslutande 

går öfver Hamburg och Liibeck, utgör värdet af de från detta land direkte till Sverige in-
förda varor ett jemförelsevis ringa belopp. År 1852 beräknades detsamma till 503 ,000 R:dr 
och till 475 ,000 R:dr år 1853. — Med 18 Svenska fartyg infördes för 410 ,000 R:dr, med 
4 Norska för 60 ,000 R:dr, med Franska fartyg för 2 ,000 R:dr och för 3 ,000 R:dr med 
andra fremmande fartyg. 

Värdet af utförseln, som år 1851 upptogs till 2 ,065,000 och år 1852 steg till 
2 ,867 ,000 R:dr, nedgick till 2 ,647,000 R:dr år 1853. Denna export verkställdes med 111 
Svenska fartyg för N , 136,000 R:dr med 226 Norska för 993,000 R:dr. med 48 Franska 
för 478 ,000 R:dr samt för 40,000 R.dr med 3 Finska, 1 Danskt, 1 Mecklenburgskt, 1 Lu-
beckiskt och 3 Nederländska fartyg. 

Direkte från Frankrike infördes: 

Af följande artiklar utfördes: 

Exporten af Bräder och Plankor var år 1852 större än under något föregående år 
med undantag af 1846, då densamma uppgick till 196 ,184 Tolfter. 



28 1853. 

Svenska fartyg ankommo till Franska hamnar vid 

Svenska fartvg afgingo från Franska hamnar vid 

Svenska fartyg hafva år 1853 besökt nedannämnde Consulsdistrikter. 

Svenska fartyg ankommo 

och afgingo 

Följande tabell utvisar antalet och drägtigheten af Svenska och främmande fartyg, som 
under hvartdera af de fem sistförflutna åren från Svenska hamnar utklarerat med last till 
Frankrike. 



29 1853. 

Svenske och Norske General-Consuln i Marseille har uti dess till Collegium afgifne års-
berättelse anmält, bland annat, följande: 

Importen, som år 1 8 5 2 utgjordes af 2 3 , 6 9 3 tolftcr bräder och 1 3 , 2 2 2 S k ® jern, minskades år 1 8 5 3 
lill 1 3 , 4 7 0 (olfter bräder och 1 0 , 8 2 1 S k ® jern, men ehuru dessa qvanliteter sålunda betydl igen understigit 
föregående årets införsel, bör likväl denna import beräknas högre än värdet af ofvannämnde, år 1 8 5 2 in-
förda qvanliteter, i anseende till den ökade efterfrågan af Svenska produkter, särdeles trävaror, som under 
(lera månader egt rum. Sveriges betydliga export till England och de förmånliga frakter, Svenska fartyg 
derstädes, l ikasom nästan öfverallt, erhållit, halva hindrat dem att med trälaster afgå til! Medelhafvet och 
förorsakat en oerhörd stegring i trävaruprisen, som under hela år 1 8 5 3 fortfarande stigit och uppgått från 
6 0 ända lill 8 0 Francs per tolft för 1 4 fots, 9 tums, 3 tums plankor. Aldrig förr hafva, för Svenska 
skogsprodukter, så höga priser erhållits, hvartill, u lom nyssnämnde förhållande, Marseille's alltjemt fortfa-
rande t i l lväxt varit en bland de förnämsta orsakerna och föranledt enahanda stegring i priset på Franska 
och Adriatiska trävaror, hvarmed man måst nöja sig oaktadt de ej kunna täfla i godhet med Svenska och 
Finska. Likasom de flesta varor, har äfven Jernet stigit i pris, men denna stegring har icke varit särdeles 
betydlig, förnämligast i anseende ti l l det förestående kriget, som vållat att aflastningarne till Levanten nästan 
helt och hållet afstadnat. Algeriet är numera nästan alldeles til lslutet för Svenskt jern sedan derstädes en 
högre tull blifvit ålagd. — Det nya Jernverk, som på ön Corsika bl i fvit anlagdt för att af malm från 
Elba bereda Ståljern, är i full verksamhet. Dess läge invid hafvet, den billiga transportkostnaden från Elba 
och den rika ti l lgången på träkol torde deraf med tiden göra ett af Europas vigtigaste etablissementer. 
Ärliga ti l lverkningen utgör omkring 1 0 , 0 0 0 S k S eller lika mycket som jernimporlen från Sverige år 1 8 5 3 . 
Stora qvantiteter tackjern införas årligen från Algeriet . 

Fraktfarten har under loppet af år 1 8 5 3 uppnått en sällsynt grad af liflighet, till stor del i följd af 
den ökade spanmålsrörelsen. Från Marseille har betalts 4 0 och från Odessa 1 2 5 sh. Sterling per ton till 
England samt 5 0 francs från Marseille till Havre. 

Portugal. 
Den direkta införselns värde utgjorde 146,000 R:dr år 1852 och är för år 1853 be-

räknad till 165,000. Med 85 Svenska fartyg infördes varor för 118,000 R:dr, med 2 
Norska för 14,000 R:dr, med 1 Portugisiskt för 8 ,000 R:dr orh för 25 ,000 R:dr med 1 
Ryskt, 1 Danskt och 1 Nederländskt fartyg. 

Värdet af exporten har sedan 1849 årligen minskats och nedgått från 1,159,000 R.dr, 
hvartill nämnde års utförsel beräknades, till 776 ,000 R:dr år 1852 och 763 ,000 R:dr år 
1853. — Med 41 Svenska fartvg utfördes varor för 740 ,000 R:dr, med 3 Norska för 
19,000 R:dr och med 1 Nederländskt för 4,000 R:dr. 

Från Portugal infördes: 



30 1853. 

Till Portugal utfördes: 

Svenska fartyg ankommo till Portugal 

och afgingo från Portugal 

Till S:t Ybes ankommo år 1853 tre Svenska fartyg om 144 läster med last från Sve-
rige och 46 om 4,464 läster från utrikes ort i barlast. Samma år afgingo från S:t Ybes 
4 3 Svenska fartyg om 3 ,975 läster ined last till Sverige och 8 om 861 läster till utrikes 
ort med last. 

Spanien. 
Införselns värde utgjorde 241 ,000 R:dr år 1852 och är för 1853 beräknad till 204 ,000 

R:dr. Med 16 Svenska fartyg infördes varor för 195 ,000 R:dr, med Norska för 2 ,000 R:dr 
och med andra utländska för 7 ,000 R:dr, 



31 1853. 

Värdet af exporten utgjorde 533,000 R:dr år 1852 och nedgick år 1853 till 429 ,000 
R:dr. Med 20 Svenska fartyg utfördes varor för 361 ,000 R:dr, med 9 Norska för 66 ,000 
R:dr och med 1 Danskt för 2 ,000 R.dr. 

Från Spanien infördes följande varuqvantiteter: 

Till Spanien utfördes af följande varor: 

Till Spanien ankommo Svenska fartyg 

och afgingo från Spanien 
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Följande tabell utvisar förhållandet med Svenska skeppsfarten till och från hamnarne i 
nedannämnde Consulsdistrikter år 1853. 

Svenska fartyg 

ankomno 

och afgingo 

Öfriga Länder vid Medel- och Adriatiska Hafven 
samt Nordvestra kusten af Afrika. 

Gibraltar och Malta. Värdet af de till dessa orter exporterade varor utgjorde 28,000 
R:dr år 1852 och är för 1853 beräknadt till 7 ,000 R:dr, som utfördes med 3 Svenska 
fartyg, hvilken export förnämligast bestod) af 694 Skll Stångjern, 7 1/2 Skll Stål samt 634 
Tunnor Tjära. 

Till Gibraltar ankommo år 1853 med last från utrikes ort 9 Svenska fartyg om 708 
läster, hvaraf 8 om 591 läster afgingo i barlast till utrikes ort och 1 om 117 läster qvar-
låg vid årets slut. Samma år anlände till Malta 1 Svenskt fartyg om 121 läster med last 
från Sverige och 7 om 656 läster med last från utrikes ort. Af dessa afgingo 7 om 656 
läster till utrikes ort i barlast och 1 om 121 läster qvarlåg vid årets slut. 

Italien. Införseln från samtlige Italienska stater, Österrikiska hamnarne och Malta obe-
räknade uppskattades år 1852 till 218 ,000 R:dr och till 164,000 R:dr år 1853. Denna 
sistnämnde import verkställdes med 10 Svenska fartyg för 149,000 R:dr, nemligen för 
104,000 R:dr från Neapel och Sicilien, för 44 ,000 R.dr från Toscana samt för 1,000 R:dr 
från Sardinska Riket. Med främmande fartyg infördes varor för 15,000 R:dr. 

Värdet af utförseln, som år 1851 nedgick till 226,000 R:dr och år 1852 minskades 
till 154,000 R:dr, utgjorde 104,000 R:dr år 1853. Med 9 Svenska fartyg exporterades 

varor 
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varor för 63 ,000 R:dr till Toscana, för 8,000 R:dr till Neapel och Sicilien samt för 6 ,000 
R:dr till Sardinska Riket och med 6 Norska fartyg för 24 ,000 R:dr. Med andra utländska 
fartyg exporterades för ett värde af 3 ,000 R:dr. 

Från ofvannämnde Italienska länder infördes: 

Till samma länder utfördes: 

Till Österrikiska hamnarna utfördes år 1853 varor med 3 Svenska fartyg för ett 
beräknadt värde af 94 ,000 R:dr och för 34 ,000 R:dr med ett Nederländskt fartyg. Denna 
export utgjordes af 755 SkU Stångjern, 48 SkU Bandjern, 26 SkU Bult- och Gallerjern, 
30 Sk& oförtenta plåtar, 2 ,484 Shli Stål samt 2 ,113 Tunnor Tjära. 

Emellan Sverige och Grekland, Turkiet samt Egypten har någon direkt handelsförbin-
delse icke egt rum år 1853. 

Följande tabell visar förhållandet med Svenska skeppsfarten till och från nedannämnde 
Consuls-distrikter år 1853. 

Comm.-Coll. Utrikes Bandels Berättelse år 1853. 5 
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Svenska fartyg ankommo 

Svenska fartyg afgingo 
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Algerien. Värdet af utförseln har år 4853 nedgått från 263,000 R.dr, hvartill föregå-
ende årets export beräknades, till 241 ,000 R:dr. Med 10 Svenska fartyg utfördes varor 
för 221 ,000 R:dr och med 7 Norska för 20 ,000 R:dr. 

Till Algerien utfördes: 

Svenska fartyg ankommo till Algerien och afgingo från Algerien till Utrikes ort. 

Dessutom anlände 1 Svenskt fartyg om 84 läster i barlast från utrikes ort år 1853. 
Till öfriga delar af norra Afrika exporterades med 1 Norskt fartyg varor för 19,000 R:dr. 

Norra Amerika och Westindien. 
Förenta Staterna. Värdet af införseln, som år 1851 beräknades motsvara 2 ,371 ,000 

R:dr, nedgick till 2 ,012 ,000 R.dr år 1852 och utgjorde 2 ,449 ,000 R:dr år 1853. — Med 
13 Svenska fartyg infördes sistnämnda år varor för 9 7 0 , 0 0 0 R:dr, med 2 Norska för 
146,000 R:dr, med 7 Amerikanska för 1,307,000 R:dr och med 1 Nederländskt fartyg för 
26,000 R:dr. 

Värdet af exporten till Förenta Staterna har deremot minskats och nedgått från 
1,353,000, hvartill föregående årets utförsel är beräknad, till 1 ,163,000 år 1853. 

Af följande hufvudsakliga import-artiklar från Förenta Staterna förtullades: 
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Bland importen från Förenta Staterna år 1853 förekommer iifven 8 ,369 Lll. Hartz. 

och upplades: 

Till Förenta Staterna utfördes: 

Svenske och Norske General-Consuln i New-York har hos Collegium anmält att priset på Svenskt jern 
af vanlig qualitet var i början af 1 8 5 3 , 8 4 Dollars pr Ton , men höjde sig emot s lutet af året till 9 0 Dol-
lars per Ton, 8 månaders kredit. Mjukt jern eller s. k. Lancashire jern betaides med 9 0 å 1 1 0 Dollars 
pr Ton enl igt qualitet och de olika stämplarnes renommée. Frakterna, som i början af sommaren voro låga, 
el ler circa 1/2 cent pr E bomul l till det nordliga Europa, stego mot hösten, till följd af den betydliga 
Spanmålsexporten, i N e w - Y o r k till 2 5 a 3 2 cents pr Bushel af hvete samt till 1 cent pr ll af Bomull . 
Priserna å nedannämnda export-art iklar hvilka under årets lopp bl i fv i t utförda till Sverige och Norrige, 
hafva varit: för bomull (middling quality) 9 cents pr ll, K e n t u c k y och Virginia Tobak 6 å 9 cents pr ll, 
samt Ris 4 dollars pr 1 0 0 — Bomulls-skörden uppgi fves hafva varit o m k r i n g 4 0 0 , 0 0 0 balar mindre 1 8 5 3 
än föregående året, då den lärer hafva utgjort 3 , 2 0 0 , 0 0 0 balar. Spanmåls-skörden var särdeles ymnig . E x -
porten af guld från Californien beräknas hafva varit: år 1 8 5 3 5 4 , 9 0 5 , 0 0 0 Dollars; år 1 8 5 2 4 5 , 7 7 9 , 0 0 0 ; 
år 1 8 5 1 3 4 , 4 9 2 , 0 0 0 Dollars. 

Svenska fartyg ankommo till Förenta Staterna 
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Svenska fartyg afgingo från Förenta Staterna 

Så vidt inkomne uppgifter utvisa, hafva Svenska fartyg, som från utrikes orter anländt 
till Förenta Staterna eller derifrån afgått till utrikes orter nedannamnde år, varit befraktade 
till följande sammanräknade belopp. 

Fartyg 

Från d. 1 Jan. till d. 1 Nov. 

Uti förestående tabell öfver skeppsfarten till och från Förenta Staterna äro icke upp-
tagne de till Californien ankomna och derifrån afgångna Svenska fartyg. — År 1853 anlände 
till San Francisco 9 Svenska fartyg om 1,565 läster med last från utrikes ort, Bland dessa 
afgingo 7 om 1,213 läster till utrikes ort i barlast och 2 om 2 0 0 läster försåldes. 

Canada. År 1853 anlände 2 Svenka fartyg om 178 läster till Quebec från utrikes 
ort med last och afgingo med last till utrikes ort. 

Westindien. Ar 1852 beräknades införselns värde till 759 ,000 R:dr. Sedan de vid 
direkt import af socker beviljade förmåner med nämnde års utgång upphört, har värdet af 
de från Westindien år 1853 införda varor nedgått till 138,000 R:dr, hvilket dock utgör 
mer än värdet af införseln under något år före 1848. Med Svenska fartvg infördes år 
1853 för 33 ,000 R:dr och för 105,000 R:dr med 1 Finskt, 1 Hannoverskt, I Engelskt och 
1 Spanskt fartyg. 

Direkte från Westindien inkom 
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År 1853 ankommo till Havanna 10 Svenska fartyg om 1,703 och till S:t Thomas 1 
om 137 läster från utrikes ort med last. Från Havanna afgingo 1 Svenskt fartyg om 114 
läster med last till Sverige, 1 om 90 läster med last och 8 om 1,499 läster i barlast till 
utrikes ort. Från S:t Thomas afgick 1 fartyg om 137 läster till utrikes ort i barlast. 

Södra Amerika. 
Brasilien. Värdet af införseln beräknades till 3 ,013 ,000 R:dr år 1852 och 2 ,883 ,000 

R:dr år 1853. Med 24 Svenska fartyg infördes varor för 1 ,380,000 R:dr, med 2 Norska 
för 1,000 R:dr samt för 1,502,000 R.dr med 1 Finskt, 2 Preussiska, 6 Danska, 3 Ham-
burgska, 1 Hannoverskt och 14 Engelska fartyg-

Värdet af utförseln, som år 1851 utgjorde 322 ,000 R:dr och år 1852 minskats till 
241 ,000 R:dr, ökades till 427 ,000 R:dr år 1853. Med 13 Svenska fartvg utfördes varor 
för 407 ,000 R:dr och för 20 ,000 R:dr med främmande fartyg. 

Af nedannämnde från Brasilien inkomne varor förtullades: 

Är 1853 förtullades dessutom följande från Brasilien inkomne sjöskadade varor, nemli-
gen: 143 ,593 ll. Mascovad-, 218 ,856 ll. Terres- och 105,769 ll. hvitt Puder-socker samt 
2 7 6 , 3 3 1 ll Caffe. 

Af de från Brasilien införda varor upplades på 

Till Brasilien utfördes: 
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Svenska fartyg ankommo till Brasilien 

och afgingo derifrån 

Svenska fartyg ankommo till och afgingo från nedannämnde Consuls-distrikter i Brasilien 
år 1853. 

ankomna fartyg 

afgångna fartyg 
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Svenske och Norske General-Consuln i Rio de Janeiro liar uti dess till Collegium afgifne 
årsberättelse för 4853 meddelat bland annat, följande: 

»Exporten till Sverige i Svenska fartyg understeg 1 8 5 3 föregående årets med följande qvanti teter: 
2 0 5 , 4 5 5 arrober Caffe, 3 0 , 0 7 8 S torra hudar, 6 5 tunnor Tapioco och 1 0 , 0 0 0 Oxhorn. Minskningen i 
värde utgjorde 1 1 0 , 0 7 0 £ Sterl ing. Ehuru denna betydl iga minskning synes förnämligast böra ti l lskrifvas 
den i Sverige afskaffade tul l - l indringen för importen från Brasi l ien, torde äfven dertill hafva bidragit de å 
exportvarorna här städse hållne allt lör höga priser, som i åtskil l iga fall hindrat verkstäl l igheten af l i -
miterade ordres. Oaktadt importen af bräder betydl igen öfversteg den för år 1 8 5 2 , voro dock priserna dera 
under hela året fördelaktige och uppgingo i Juni till 4 0 $ R:s contant för 3 5 2 lolfler. Från Juni till Sep-
tember nedgingo priserne något, men i October stego de åter och voro vid slutet af året 3 6 $ R:s. För 
konsumtion togos 1 1 , 9 0 0 Tolfter. A Jern var lägsta priset 8 $ 5 0 0 . Högst betaltes derför 1 0 $ per 
qvintal . He la importen af Svenskt Beck och största delen af Tjära var indirekte. Priset å Beck var från 
1 2 till 15 f och å Tjära 11 ä 1 4 $. Af Svenskt Stål har under hela året endast noterats försäljningen af 
4 0 kaggar till ett pris af 1 5 $ 5 0 0 pr quintal. Med undantag af Januari, Juli och August i hafva frakt-
priserna under året varit gynnande . De noterades vid årets s lut till 8 5 ä 9 0 sh. å Canalen, 8 5 sh. å H a m -
burg och Medelhafvet och 1 3 5 å 1 5 0 Cents på Förenta Staterna. Den brist på fartyg, dessa höga priser 
förutsätta, kan väl icke helt och hållet t i l lskrifvas den farhåga för denna hamn, som den under en stor del 
af förlidet år här rådande epidemien kunnat ingi fva , men i någon mån måste den dertill hafva bidragit, 
enär, vid val af fraklslut, företrädesvis icke kunnat antagas sådane å en plats som denna, hvi lken under 
liera år varit så o lyckl ig både för skeppare och besättningar. Mortal iteten härslädes af gula febern under 
förlidet år uppgifves till 8 5 1 . Antalet af Svenskar, som i denna s jukdom afledo, uppgick till 12, deribland 
en skeppare. Befäl och manskap å de från 1 8 5 2 qvar l iggande Svenska far tygen utgjorde 6 9 och å de u n -
der 1 8 5 3 ankomna 7 3 3 , t i l l sammans 8 0 2 . Från fem fartyg rymde 11 man, af hvilka endast 3:ne ertappa-
des. Exporten af kaffe utgjorde 1 , 6 3 9 , 2 1 5 säckar, och var 2 6 7 , 1 2 1 säckar mindre än 1 8 5 2 . Deremot 
höllos priserne betydl igt högre, så att, ehuru ski l lnaden i quanti let var 1 4 % mindre än 1 8 5 2 , ski l l -
naden i värde dock endast var 1,6 % i förmån af nämnda år. Priserna å Superior högst 5 $ 5 0 0 , lägst 
3 $ 8 0 0 ; 1:a Godt högst 5 f 2 0 0 , lägst 3 $ 5 0 0 ; l :a Ordinärt högst 5 $ , lägst 3 $ 4 0 0 . Lägsta pri-
serna voro i Februari och de högsta i November. Expor ten af Hudar har allt sedan år 1 8 4 8 varit i afta-
gande och utgjorde förlidet år endast 8 7 , 6 8 4 till priser af 1 8 0 a 2 4 0 R:s för lunga , och 2 1 0 ä 2 7 0 för 
lätta. Diskont-premium, som vid början af året var 5 %, steg betydl igt , uppgick i Mars till 10 % och var 
vid årets s lut 8 ä 8 1/2 %. Kursen å London var högst 2 9 3/4 pence och lägst 2 7 | pence; å Frankrike högst 
3 2 5 R:s och lägst 3 6 0 R:s; å Hamburg högst 6 1 0 R:s och lägst 6C2 R:s. Vexel- trans . ikt ionema under 
året uppgifvas, å London till 4 , 0 2 5 , 0 0 0 £ St., å Frankrike 1 1 , 9 0 0 , 0 0 0 Francs och å Hamburg 6 , 4 7 0 , 0 0 0 
Mark B:co. A Dubloner var priset 2 8 $ 4 0 0 ä 3 1 $ och å Spanska Piastcr 1 $ 8 1 0 å 1 $ 920» . 

La Plata Länderna m. m. Ar 1853 hur nägon direkt import från dessa och öfriga 
orter i Södra Amerika icke egt rum. Med Svenska fartyg utfördes varor för 6 ,000 R:dr 
till länderna vid Platnfloden och för 44 ,000 R:dr till öfriga länder i Södra Amerika samt 
för 10,000 R:dr med 2 Hamburgska och 2 Engelska fartyg. 

Svenska fartyg ankommo till dessa länder 

År 
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och afgingo från samma länder 

Syd-Afrika, Ost-Indien och öfriga Ost-Asiatiska 
Länder samt Australien. 

Till Goda Hopps-Udden utfördes år 1853 i Svenska fartyg varor för ett till 238,000 
R:dr beräknadt värde. Till Capstaden anlände 15 Svenska fartyg från Sverige med last, som 
förnämligast utgjordes af 4 ,109 tolfter Plankor och Battens, 36 Bjelkar, 907 SkU Jern, 90 
Tunnor Tjära, 20 halftunnor Beck, 125 Plogar, 750 Plogbillar och 2 Jernspislar, 

Svenska fartyg ankommo till Capstaden: afqinqo från Capstaden: 
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Under intet af dessa Ar hafva Svenska fartyg i barlast från Sverige ankommit till Cap-
staden eller derifrån direkte till Sverige afgått. Et t Svenskt fartyg, om 52 läster, blef år 
1853 i Cap-staden försåldt. 

S:t Helena anlöptes år 1853 af 14 Svenska fartyg om 2 ,310 läster. 

Värdet af införseln från Ostindien och öfriga Ost-Asiatiska länder beräknades till 1 ,683,000 
R:dr år 1852 och till 1 ,402,000 R:dr år 1 8 5 3 med 6 Svenska fartyg. 

Värdet af exporten till dessa länder utgjorde 91 ,000 R:dr år 1852 och 206 ,000 R:dr 
år 1853. — Med 12 Svenska fartyg utfördes varor för 169,000 R:dr, med 1 Norskt för 
22,000 R:dr och med 2 Engelska fartyg för 15,000 R:dr. 

Af de från dessa länder införda varor förtullades: 

och upplades 

Exporten till ifrågavarande länder år 1853 utgjordes förnämligast af 2 ,863 Skll. Stång-
jern, 428 Skll Stål, 264 Bjelkar och Sparrar samt 4 ,404 tolfter Plankor och Bräder. 

Svenska fartyg ankommo från Utrikes ort: och afgingo till Utrikes ort: 
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Utrikes Handeln i allmänhet. 
Värdena af Sveriges in- och utförsel hafva under de sistförflutna tio åren beräknats till 

följande belopp i runda tal. 

Införseln: 

Utförseln: 

Följande tabell visar huru stor andel af ofvanstående värdesummor, som belöper sig ser-
skildt på in- och utförseln af Guld- och Silfver i mynt och plansar samt serskildt på andra 
varor: 
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Enligt dessa beräkningar har värdet af de år 1853 från Sverige utförda varor öfver-
stigit värdet af importen under året med 3 ,658 ,000 R:dr, hvaremot Guld och Silfver i mynt 
och plansar till Riket inkommit för 3 ,575,000 R:dr mera än hvad af dessa metaller samma 
år blifvit exporteradt. Af förestående jemförelse synes äfven att importen år 1853 med 
5,338,000 R:dr öfverskjuter värdet af föregående årets import, om myntadt och oarbetadt 
Guld och Silfver inräknas, men eljest nära motsvarar värdet af införseln år 1852 ; att der-
emot värdet af exporten, efter afdrag för Guld och Silfver, år 1853 visar ett öfverskott af 
5,248,000 R:dr mot föregående årets utförsel och af 6 ,812 ,000 R:dr. om Guld och Silfver 
deruti inräknas, samt att Sveriges, såväl ut- som införsel, år 1853 i det hela uppgått till 
betydligen högre belopp än under något föregående år. 

De på Stockholms och Götheborgs Börser anmälda vexelslut i främmande myntslag hafva 
uppgifvits utgöra följande belopp: 

År 1 8 4 4 . 

År 1 8 4 5 . 

År 1 8 4 6 . 

År 1 8 4 7 . 

År 1 8 4 8 . 

År 1 8 4 9 . 

År 1850. 
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Å r 1 8 5 1 . 

År 1 8 5 2 . 

År 1 8 5 3 . 

Följande tabell utvisar i hvad mån upphörandet af de intill slutet af år 1852 beviljade 
tull-lindringar vid åtskilliga Colonialvarors införsel direkte från Productionsorterna föranledt 
minskning i sådan import, jemförd med den, som under åren 1852 och 1853 egt rum från 
hamnar i Europa. 

Förtullade qvantiteter. 

På Kreditupplag och Nederlag inkomne qvantiteter: 

Med Svenska fartyg inkomne, förtullade qvantiteter: 
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Härvid bör anmärkas att ofvanberörde tull-lindringar fingo tillgodonjutas äfven för varor, 
hvilka från Transatlantiska länder eller Ostindien ankommit och inköpts i Europeisk hamn, 
då lasten ej derstädes lossats; och att således icke alla de qvantiteter, som på ifrågavarande 
sätt år 1852 förtullats, blifvit från productions-orten direkte införskrifna. 

Importen af följande hufvud-artiklar ökades år 1853 i jemförelse med föregående året. 

Bomull. Införseln, som år 1833 utgjorde 7 9 3 , 7 2 8 ll och år 1843 steg till 2 ,605,330 
ll uppgick till 8 ,636 ,531 ll år 1852 och 9 , 8 8 3 , 5 7 2 ll. år 1853. 

Brånvin. Importen af Arrak har med hvarje år oafbrutet stigit. Den förtullade qvan-
titeten utgjorde år 1833 endast 73 ,079 kannor och uppgick år 1843 till 140,821 kannor 
samt ökades till 255 ,880 kannor år 1852 och till 3 8 6 , 0 1 6 kannor år 1853. År 1852 
förtullades 57 ,823 kannor Coynac och 60 ,000 kannor år 1853. Importen af Rumm ökades 
från 101,892 kannor, år 1852, till 123,261 kannor år 1853. 

Caffe. År 1833 förtullades 3 ,248,310 ll, år 1843 steg den förtullade qvantiteten till 
6 ,132.367 ll., år 1852 till 10,373,000 få. och till 11 ,105 ,195 ll. år 1853. 

Hampa, ohäcklad. Importen har ökats från 11,008 Skll., år 1852, till 12.701 Skll 
år 1853. 

Redskap och Machinerier. År 1833 infördes för ett värde af 20 ,960 R:dr, år 1843 
för 44 ,058 R:dr, år 1852 för 2 8 8 , 8 7 5 R:dr och för 5 2 2 , 5 4 8 R:dr år 1853. Dessutom 
infördes sistnämnde år Ångmachiner för ett värde af 2 ,532 R:dr. 

Tobak. Den förtullade qvantiteten Tobaksblad utgjorde 2 ,559 ,228 ll. år 1852 och 
3 ,112,496 år 1853. 

I afseende å följande hufvudartiklar minskades importen år 1853. 
Fisk, saltad: Sill. Ar 1852 utgjorde importen 193 ,158 tunnor och 180,915 tunnor 

år 1853. 
Garn, bomulls-: ofärgadt. — Införseln nedgick från 1 ,275,877 ll. år 1852, till 1 ,123,289 

få år 1853. 
Hudar och Skinn, oberedda. År 1852 förtullades 3 ,420 ,292 U och 2 ,038,627 få. 

år 1853. 
Salt. Importen af Koksalt minskades från 2 6 2 , 7 7 9 tunnor år 1852 till 251 ,877 tun-

nor år 1853 i följd af de under sistnämnde år gällande höga fraktpriser. 
Socker. År 1833 förtullades 11 ,569 ,736 ll. Mascovad samt Terres- och Tetes-socker. 

År 1843 steg den förtullade qvantiteten till 16 ,693 ,441 ll och till 25 ,203 ,689 få år 1852, 
men minskades till 24 ,326 ,000 få. år 1853. År 1852 förtullades 8 3 9 , 7 2 3 ll Topp-, Kandi-
och Kak- samt krossadt Lump- och Havanna-terres-socker. År 1853 nedeick qvantiteten till 
537,724 få. 

Spanmål. År 1852 importerades 3 ,238 tunnor Hafra, 24 ,914 tunnor Hcetr, 87 ,829 
tunnor Korn, 188,749 tunnor Båg, 14,049 tunnor Ärter, 3 7 , 0 2 6 Lll Hvetemjol, 2,901 Lll 
Kornmjöl samt 659 ,048 Lll Rågmjöl m. m. År 1853 utgjordes importen af 1.019 tun-
nor Hafra, 7 ,122 tunnor Hvete, 14,865 tunnor Korn, 1 2 5 , 0 4 6 tunnor Råg, 5 6 3 tunnor 
Ärter, 14,887 Lll Hvetemjol. 317 ,044 Lll Rågmjöl samt 3 ,462 Lll Korngryn m. m. 

Stenkol. År 1833 infördes 83 ,455 tunnor Stenkol och Stybb. Importen uppgick till 
191.507 tunnor år 1843 och till 700 ,347 tunnor år 1852, men minskades till 6 7 6 , 7 6 9 



47 1853. 

tunnor år 1853 i följd af de då gällande, stegrade fraktpriser. Dessutom importerades år 
1852 18,160 tunnor Cokes och 21 ,116 tunnor år 1853. 

Talg. Införseln nedgick från 159,994 Lll år 1852 till 146,067 Lll år 1853. 
Vin. År 1852 förtullades 537 ,521 kannor diverse vin och 532,044 kannor år 1853. 
Enligt inkommen uppgift hafva å Stockholms Börs varit gällande följande medelpriser å 

nedannämnde importartiklar oförtullade: 

År 1853 importerades följande varuqvantiteter till: 
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Samma år inkom på Nederlag och Kreditupplag i 

Exporten af följande hufvudartiklar ökades år 1853 i jemförelse med föregående året: 
Frö: hamp- och lin-, från 3 ,878 tunnor, år 1852, till 5 ,049 tunnor, år 4853. 
Jern: stång-, från 555 ,719 Skll., år 1852, till 6 2 3 , 0 2 8 Skll, år 1853. 
Kalk: osläckt, från 31 ,202 Tunnor, år 1852, till 32 ,345 Tunnor, år 1853. 
Kopparnickel, från 39 ,640 år 1852, till 45 ,879 ll., år 1853. 
Potates, från 6 1 Tunnor, år 1852, till 15 ,550 Tunnor, år 1853. 
Redskap och Machinerier, från 10,020 R:drs värde, år 1852, till 24 ,001 R.drs, år 1853. 
Spanmål: Hafra, från 131,544 tunnor, år 1852, till 2 2 9 , 8 4 8 tunnor, år 1853: Hvete, 

från 5,768 tunnor, år 1852, till 6 ,938 tunnor, år 4 8 5 3 : Korn, från 6,095 tunnor, år 
1852, till 44 ,044 tunnor, år 1 8 5 3 : Råg, från 4 ,882 tunnor, år 1852, till 47,964 tunnor, 
år 4853: Ärter, från 2 4 2 tunnor, år 4852, till 3 ,194 tunnor, år 1853. 

Stål, från 7 ,325 ,373 år 4852, till 7 , 627 ,840 ll, år 4853. 
Trä-



49 1853. 

Trävaror: Djelkar och Sparrar, frän 520 .237 st., är -1852, till 576 ,421 st,, är 1853: 
»Brädstump», från 144,040 tolfter, år 1852, till 173,552 tolfter, år 1853. 

Exporten af följande hufvudartiklar minskades år 1853 i jernförelse med föregående året: 
Alm, från 143,379 Lll, år 1852, till 109,795 Lll, år 1853. 
Koppar, gårad, från 9 ,880 Skll, år 1852, till 9 ,233 Skll, år 1853. 
Tjära, från 72 ,597 tunnor, år 1852, till 45 ,371 tunnor, år 1853. 
Trävaror: Bräder och Blankor, från 950 ,644 tolfter, år 1852, till 915 ,171 tolfter, år 

1853. — Exporten af Bräder, Plankor och Battens utgjorde är 1833: 310 ,591 tolfter och 
498 ,051 tolfter år 1843. 

Enligt meddelad uppgift, hafva å Stockholms Börs varit gällande följande medelpriser å 
nedannämnde export-artiklar: 

Ar 1 8 5 3 exporterades Stångjern: från Stockholm 275 ,518 Skll.; från Götheborg 
205 ,035 Skll, från Gefle 70 ,118 Skll; från Söderhamn 15,863 Skll; från Sundsval! 
12 ,575 Skll; från Norrköping 9,021 Skll.; från Hernösand 7 ,785 Skll: från Westervik 
6 ,473 Skll; från Calmar 3 ,106 Skit; från Umeå 2 ,985 Skll. 

Plankor, Bräder och Brädstump: från Götheborg 344 ,252 tolfter; från Calmar 139,100 
tolfter; från Sundsvall 98 ,957 tolfter; från Hernösand 72 ,078 ; från Piteå 63,537 tolfter: 
från Umeå 48,336 tolfter; från Gefle 43.007 tolfter; från Westervik 39 ,202 tolfter; från 
Stockholm 33,450 tolfter; från Wisby 30 ,000 tolfter: från Döderhultsvik 29.946 tolfter: 
från Halmstad 21 ,949 tolfter; frun Luleå 21 ,195 tolfter och från Söderköping 18.704 tolfter. 

Koppar, gårad: från Stockholm 7 ,313 Skll; från Norrköping 1,770 Skll och från Gö-
theborg 150 Skll. 

Spanmål: från Landskrona 53 ,488 tunnor Hafra, 3 ,374 tunnor Hvete och 7,349 tun-
nor Korn; från Malmö 11,423 tunnor Hafra, 2 ,431 tunnor Hvete, 30 ,502 tunnor Korn och 
4,802 tunnor Råg; från Helsingborg 43,274 tunnor Hafra; från Götheborg 38,196 tunnor 
Hafra; från Uddevalla 36 ,395 tunnor Hafra; från Marstrand 28 ,340 tunnor Hafra och frän 
Strömstad 8,464 tunnor Hafra. 

Stål: från Stockholm 10,732 Skll; från Götheborg 9,760 Skll; från Uddevalla 2,242 
Skll; från Marstrand 450 Skll; från Gefle 344 Skll och från Norrköping 296 Skll. 

Tjära: från Stockholm 21,981 tunnor; frän Umeå 5,168 tunnor; från Piteå 4 ,033 tunnor; 
från Haparanda 3,427 tunnor; från Luleå 2,844 tunnor; från Calmar 1,836 tunnor: från 
Götheborg 1,622 tunnor och från Ystad 1,351 tunnor. 
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50 1853. 

Utrikes Sjöfarten i allmänhet. 
Till Sverige ankommo frän utrikes ort : 

Från Sverige a fg ingo till utrikes ort: 

Antalet af de år 1853 med last till Sverige ankomna fartyg har ökats med i , men 
deras lästetal minskats med 11,864 i jemförelse med år 1852. De med last afgångna far-
tygens antal har år 1853 ökats med 665 och lästetalet med 7 ,357 . 

Uti ofvan uppgifna antal äro icke inberäknade hvarken de ångfartyg, som föra posten 
emellan Ystad och Stralsund, eller post- och isbåtar, samt icke heller sådane omätta båtar, 
som äro i Tullverkets tabeller särskildt upptagne. Antalet af de från Sverige till Danmark 
afgångna och derifrån till Sverige ankomne båtar har, enligt Tullverkets uppgifter, varit 
följande: 



51 1 8 5 3 . 

Omätta Båtar ankommo till Sverige och afgingo från Sverige: 

Svenska och främmande fartygs andel i in- och utförseln, beräknad efter laddningarnes 
antagna värde, har under de sistförtlutna tio åren varit följande: 

med 

Under samma tid hafva de för in- och utgående fartyg erlagde Laslpenningar utgjort 
följande belopp: 

För inkommande fartyg. För utgående fartyg. 



52 1853. 
I likhet med livad föregående årsberättelser innehålla, för Collegium lemna följande öf-

veisiat af den fraktfart, som, på grund af ömsesidiga bestämmelser, egt rum år 1853, dels 
med Svenska fartyg emellan nedannämnde främmande länder och ett tredje land och dels 
med dessa länders fartyg emellan Sverige och ett tredje land. 

Med last 
från ett tredje land ankomne fartyg. 

Med last 
till ett tredje land afgångne fartyg. 

Så vidt de till Collegium inkomne handlingar utvisa, har förhållandet med Svenska 
skeppsfarten på främmande länder, jemförd med den Norska, under de sistförflutna 10 åren 
varit följande: 



53 1853. 
Svenska fartyg. Norska fartyg. 

På sätt tabellen N:o 8 utvisar, bestod Sveriges Handelsflotta vid 1 8 5 3 års slut af 2 , 8 2 6 
mätta fartyg om 115 ,126 lästers drägtighet. Minskningen under året utgör i antalet 2 0 och 
i lästetalet 1,165. — Stapelstädernas fartyg utgjorde vid samma tid till antalet 1 ,017 och 
deras lästetal 73 ,262 . Antalet har under året minskats med 3 3 och lästetalet med 1,096. 
Stockholms handelsflotta minskades år 1853 med 5 fartyg och lästetalet med 145, Götheborgs 
med 9 fartyg och 6 3 8 läster, Gefle ined 4 fartyg och 2 5 0 läster, samt öfrige Stapelstäders 
med 15 fartyg och 6 3 läster. Sjö- och Uppstäders samt Köpingars fartyg voro vid slutet 
af år 1 8 5 2 till antalet 3 1 8 med ett lästetal af 9 ,300 . Antalet har under året minskats med 
6 och läsletalet med 381 . Landtmanna-fartygens antal uppgick år 1 8 5 3 till 1 ,491 om 
3 2 , 5 6 4 lästers drägtighet. Antalet har under året ökats med 19 och lästetalet med 3 1 2 . 
Enligt inkomne uppgifter hafva af stapelstädernas fartyg år 1853 blifvit till utr ikes or ter 
försålde 37 om 4 ,220 läster; 3 8 fartyg om 2 , 2 2 3 läster hafva förolyckats eller kasserats 
samt 37 fartyg om 4 , 2 9 2 läster blifvit nybyggda och första gången afmätta. Till u t r ikes 
sjöfart hafva år 1 8 5 3 begagnats, af Stapelstädernas fartyg 8 0 9 om 6 9 , 9 5 5 läster och af 
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54 1 8 5 3 . 

öfrige städers samt köpingars 9 0 fartyg om 3 , 6 7 8 läster. År 1853 blefvo 10 utrikes 
byggda fartyg om 524 läster i Sverige naturaliserade. Samma år utfärdades af Collegium 
218 Svenska fribref, — eller 35 mer än föregående året — och hvaribland 44 för fartyg, 
tillhörande landtmän. För fartyg, dels nybyggda, och dels sådane äldre, som förut icke va-
rit med dylika handlingar försedda, utgåfvos 118 Fribref år 1853. 

Collegium framhärdar med djupaste vördnad, 

S t o r m ä g t i g s t e , A l l e r n å d i g s t e K o n u n g ! 

E d e r s K o n g l . M a j : t s 

T. WILLERDING. 

underdånigste, tropligtigste 
undersåter och tjenarr. 

C. D. SKOGMAN. 

Stockholm den 12 December 1854. 

L. s. 
Vict. Melin. 
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Import 1853. 
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Import 1853. 



Import 1853. 



Import 1853 . 



Import 1853. 



Import 1853. 



Import 1853 . 



Import 1853. 



Import 1853. 



Import 1853. 



Import 1853. 



Import 1853. 



Import 1853. 



Export 1853. 



Export 1853. 



Export 1853. 



Export 1853. 



Export 1853. 



Export 1853. 



Reexporterade förtullade varor 1853. 



Reexporterade förtullade varor 1853. 



N:o 
Öfversigt af Tull-



2 . 
Uppbörden åren 1844-1853. 



N:o 3. 

Sammandrag af de från Kongl. Norrska Regeringen till Commerce-Collegium insände 

uppgifter rörande Svenska Sjöfarten till och från Norrige år 1853. 





N:o 

Öfversigt af Sveriges Handel på andra 



4. 

länder år 1853, enligt officiela uppgifter. 



N:o 5. 

Tabell, utvisande förhållandet emellan Sveriges Införsel och Utförsel 

år 1 8 5 3 . 





N:o 

Sammandrag af de utaf General-Tull-Styrelsen upprättade förteckningar öfver de år 

Norrska och främmande Fartyg, 



6. 

1 8 5 3 från Utrikes orter till Sverige ankomna eller derifrån afgångna Svenska samt 

äfvensom deras Antal och Lästetal. 



N:o 7. 

Sammandrag af de utaf General-Tull-Styrelsen upprättade Förteckningar öfver de åren 

1849—1853 till Sverige ankomna Norrska och främmande fartyg, särskildt 

upptagande hvarje Nations Flagga. 





N:o 

Sammandrag som, grundadt på de till Commerce-Collegium årligen inkommande För-
mätta Fartyg samt af Stapel-

Anmärkning. Detta sammandrag upptager sammanräknade antalet af fartig, ehvad de varit begagnade eller legat overksamma 



8. 

teckningar, utvisar för nedannämnda år antalet och lästetalet af Städers och Landtmäns 
städernes Skeppare och Sjöfolk. 

i hamnarne. För de i sammandraget upptagna år, hvarunder Finland tillhörde Sverige, åro f inska fartygen uteslutna. 



N:o 9. 

Uppgift på de Fartyg från nedannämnde Städer och Köpingar, hvilka, enligt 
från Magistraterne inkomne Förteckningar, varit begagnade till 

utrikes sjöfart, under åren 1849—1853 . 
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N:o 

Jemförelse emellan Rikets In- och Utförse l under åren 1 8 4 4 — 1 8 5 3 af 



10. 

sådane varor, som till något betydligare belopp blifvit in- eller utförde. 















*) Härunder är icke inbegripet omyntadt silfver för ett värde af 78,900 R:dr silfver specie, som blifvit infördt landvägen från Norrige 
för Rikets Ständers Banks räkning. 

















*) Olikheten emellan de i Tabellen N:o 1, efter Tullspecialerne införda belopp, upplyses af Berättelsen for år 1848. 













STOCKHOLM, 1855. 
P . A. N O R S T E D T & S Ö N E R , 

Kongl. Boktryckare. 



N:o 11. 

Jemförelse emellan Sveriges omedelbara Handel på andra Länder, efter officiella uppgifter, åren 1844—1853. 



N:o 12. 

Jemförelse emellan Sveriges omedelbara Sjöfart på andra Länder, efter officiella uppgifter, åren 1844—1853. 
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