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COMMERCE - COLLEGII 

Underdåniga Berättelse 
om 

Sveriges Utrikes Handel och Sjöfart 

år 1855. 

STORMÄKTIGSTE, ALLERNÅDIGSTE KONUNG! 

Eders Kongl. Maj:ls och Rikets Commerce-Collegium får härmedelst afgifva underdånig be
rättelse om Sveriges utrikes handel och sjöfart under sistlidne år 1855 med bifogande af 
följande tabeller: 

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

N:o 2. Öfversigt af Tull-uppbörden under sistförflutne 10 år, med specifikation af det vid 
särskilda Tullkamrar influtna belopp, hvaruti likväl icke inräknats afgiften till 
Handels- och Sjöfartsfonden, Lotspenningar, Fyr- och Båkafgifter, Lastpenningar m. m.; 

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

N:o 4. Öfversigt af Sveriges omedelbara handel med främmande länder, grundad dels på 
Consulernas och dels på General-Tull-Styrelsens uppgifter; 

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 fartyg; 

N:o 7. Sammandrag af de bos 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 
1795 — 1855, samt för öfriga städer och landtmanna-fartyg för åren 1830—1855, 
äfvensom öfver stapelstädernas skeppare och sjöfolk; 
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N:o 9. Uppgift på antalet och drägtigheten af de, invånare i Rikets städer och köpingar till
höriga fartyg, som under sistförflutna fem åren varit till utrikes sjöfart begagnade; 

N:o 10. Jemförelse emellan Sveriges in- och utförsel under hvarje år från och med 1846 
till och med år 1855 af sådane varor, som under något af dessa år blifvit till 
betydligare belopp in- eller utförda, eller eljest äga ett större intresse; 

N:o 11. Jemförelse emellan Sveriges omedelbara handel med andra länder under de sistför
flutna 10 åren; 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 beräknats på samma sätt som de föregående åren, så att i allmänhet 
värdet af varor, införda med Svenska fartyg, upptagits efter gällande pris på lastningsorten, 
fritt ombord, samt då varorna inkommit med andra fartyg, efter medelpris i Svensk hamn, 
med afdrag af tull och andra med införseln förenade afgifter. Deremot har värdet af varor, 
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. Varor, utförda med andra 
främmande fartyg, hafva beräknats efter priset i Svensk hamn med tillägg af utförselstull, der 
sådan ägt rum. På sätt i föregående underdåniga berättelse blifvit anmärkt, grundar sig detta 
beräkningssätt på antagandet att in- och utförseln i Svenska fartyg sker för Svensk räkning, 
men i utländska för utländsk, med undantag af utförseln i Norska fartyg till andra länder än 
Norrige, hvilken nästan helt och hållet verkställes för Svensk räkning; ocb 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 ett annat, 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 qvan-
titeterna 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 närmaste öfverensstämmande. 

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

Norrige. 
Värdet af införseln, som år 1854 uppgick till 4,032,000 R:dr, ökades ytterligare år 1855 

och beräknades motsvara 5,624,000 R:dr, som med 2,798,000 R:dr öfverstiger värdet af im
porten år 1853. På sätt följande jemförelse utvisar, har denna tillökning förnämligast upp
kommit genom de betydliga qvantiteter raffineradt socker, som åren 1854 och 1855 införts 
från Norrige till följd af de särskilda tullfönnåner en i Fredrikshall anlagd sockerfabrik åtnjuter. 
Med 332 Svenska fartyg infördes år 1855 för ett värde af 2,197,000 R:dr, med 652 Norska 
för 3,256,000 R:dr och med 1 Nederländskt fartyg för 31,000 R:dr. Den landväga importen 
är beräknad till 140,000 R:dr. 
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I följd af ökad spanmålsexport har värdet af utförseln år 1855 betydligen öfverstigit 
värdet af föregående årets utförsel. Densamma beräknades till 2,241,000 R:dr, bvaremot 
exporten år 1855 anses motsvara 4,172,000 R:dr. På sätt nedanstående jemförelse utvisar, 
uppgick qvantiteten af den till Norrige exporterade spanmål år 1854 till 178,345 tunnor och 
295,489 tunnor år 1855, hvilket är den största qvantitet, som under något år utförts till 
Norrige. 

Med 396 Svenska fartyg exporterades år 1855 för ett beräknadt värde af 1,561,000 
R:dr, med 517 Norska för 2,327,000 R:dr och för 153,000 R:dr med 4 Danska och 1 
Engelskt fartyg. Den landväga utförseln är beräknad till 131,000 R:dr. 

Från Norrige infördes sjöledes: 

Derjemte infördes år 1855 sjöledes, bland annat, 51,633 ll. Kaffe, 23,912 ll Tobaks
blad, 53,497 ll Tobaksstjelk och 23,311 ti. Tvål. 

Den sjöväga exporten utgjordes förnämligast af följande varuqvantiteter: 
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År 1855 exporterades sjövägen till Norrige, bland annat, 4,513 Lll. Alun, Ångmachiner 
för ett varde af 80,000 R:dr, 3,380 tunnor Potates samt 255,942 ll. papper och Pappers
tapeter. 

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 äger äfven rum i afseende på utländska, till införsel tillåtna, äfvensom Svenska och 
Norska, tull underkastade varor, då de icke öfverstiga vissa qvantiteter och värden. Tull
verkets sammandrag kunna derföre endast högst ofullständigt angifva mängden och värdet af 
landvägen in- och utförda varor. 

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

och till Norrige utförda landvägen: 

År 1855 utfördes till Norrige landvägen 30,842 ll. Linneväfnader. 

Följande tabell utvisar förhållandet med Svenska skeppsfarten till och från Norrige un
der sistförflutna 10 år. 
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Till Norrige ankomna Svenska fartyg från: 

Sverige: Utrikes ort: 

Från Norrige afgångna Svenska fartyg till: 

Sverige : Utrikes ort: 

År 1855 blefvo 3 Svenska fartyg om 118 läster i Norrige försålda. Samma år för
olyckades vid Norriges kust 1 Svenskt fartyg om 39 läster. 

Finland. 
Importens värde beräknades år 1854 utgöra 1,453,000 R:dr, hvaraf 410,705 R:dr för 

fartyg och båtar, som öfvergått till Svensk egendom. År 1855 steg införselns värde till 
2,248,000 R:dr hufvudsakligen i följd af ökad spanniålsimport. Uti detta belopp ingår en 
summa af 230,702 R:dr för Finska fartyg och båtar, som blifvit till Svenska redare för
sålde. Med 337 Svenska fartyg infördes år 1855 för 994,000 R:dr, med 2,256 Finska 
för 1,240,000 R:dr, samt för 14,000 R:dr med 2 Danska och 1 Hanoverskt fartyg. 

Värdet af de till utförsel angifna, Svenska eller förtullade varor, hvilket beräknades till 
676,000 R:dr år 1853 och, i följd af krigstillståndet, år 1854 minskades till 276,000 R:dr, 
nedgick ytterligare år 1855 till 211,000 R:dr. Med 139 Svenska fartyg exporterades år 
1855 för 50,000 R:dr och med 2,086 Finska fartyg och båtar för 161,000 R:dr. 
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Följande uppgift utvisar qvanuveterne af de förnämsta artiklar, som införts från och ut
förts till Finland under de sistförflutna fem åren. 

Från Finland infördes: 

Derjemte infördes år 1855 från Finland, bland annat, 15,233 Lll. Potaska, 10,977 Lll. 
Beck, 41,607 ll. Kaffe, 16,548 Lll Gryn, ej af spanmål, 36,217 Lll. Talgljus. 29,942 Lll. 
Stearinljus, 542,409 ll. Olja, 43,635 LM. Rågmjöl, 8,267 Tunnor Tjära'samt för 42,072 
R:dr Bräder och Plankor. 

Till Finland utfördes: 

År 1855 utfördes äfven, bland annat, 10,385 Lll Alun, 564 Kannor Porter och Öl, 
1,217,217 ll Bomull, 133,727 ll. förtulladt Kaffe och 27,368 Tunnor förtulladt Salt samt 
5,204 ll. Bomullsgarn. Från Nederlag och Kreditupplag utfördesår 1855 till Finland 791,811 
ll. Kaffe, 128,262 Tunnor Salt och 229,159 ll. raffineradt Socker. 
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Från Finland ankommo till Sverige: 

Svenska Fartyg och båtar: Finska Fartyg och båtar: 

Från Sverige afgingo till Finland: 

Häruti äro de emellan Sverige och Finland gående ångfartygs resor inräknade. 

Ryssland. 
Sedan värdet af importen åren 1851, 1852 och 1853 betydligen ökats i jemförelse 

med föregående år, har detsamma, i följd af Ryska hamnarnes blockering under större delen 
af seglationstiden åren 1854 och 1855, ansenligen minskats. Värdet af de från Ryssland in
förda varor beräknades år 1853 till 3,184,000 R:dr, år 1854 till 315,000 R:dr och till en
dast 138,000 R:dr år 1855. Med 15 Svenska fartyg infördes år 1855 för 54,000 R:dr 
och för 84,000 R:dr med 253 Ryska fartyg och båtar. 

Utförselns värde beräköades till 366,000 R:dr år 1852, till 163,000 R:dr år 1853, till 
133,000 R:dr år 1854 och år 1855 till endast 59,000 R:dr. Med 12 Svenska fartyg ex
porterades för ett antaget värde af 58,000 R:dr och återstoden med Ryska fartyg och båtar. 

Från Ryssland infördes: 

Dessutom infördes, bland annat, 17,844 ll Stearin, 7,955 ll Tvål samt Frö till ett 
värde af 15,161 R:dr. 
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Till Ryssland utfördes: 

År 1855 exporterades derjemte 12,949 ll Vinsten samt fråo Nederlag 1,695 ll Kaffe, 
8,322 tunnor Salt och 5,420 ll. raffineradt Socker. 

Svenska fartyg ankommo till Ryssland från 

Sverige: Utrikes ort: 

Svenska fartyg afgingo från Ryssland till 

Sverige: Utrikes ort: 

Följande tabell utvisar huru skeppsfarten till och från Ryssland med Svenska fartyg 
varit fördelad på de särskilda Consuls-distrikterne år 1855. 

Svenska fartyg ankommo 
från Sverige: från Utrikes ort: 

till 

och afgingo till Sverige: till Utrikes ort: 
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Danska Staterna. 
Importens värde, som år 1854 utgjorde 2,627.000 R:dr, steg till 3,131,000 R:dr år 

1855 förnämligast i följd af ökad införsel af Kaffe och Hudar. Med 907 Svenska fartyg in
fördes för 2,465,000 R:dr, med 116 Norska för 40,000 R.dr, med 88 Danska för 622,000 
R:dr och för 4,000 R:dr med 1 Mecklenburgskt och 1 Hannoverskt fartyg. 

Sedan exportens värde år 1854 uppgått till 7,101,000 R:dr, har detsamma år 1855 
ytterligare ökats och beräknas utgöra 7,698,000 R:dr, hvilket är mera än dubbelt värdet af 
Sveriges export till Danmark under något af åren 1848, 1849, 1850 och 1851. År 1855 
utfördes med 2,832 Svenska fartyg och båtar för ett värde af 6,628,000 R:dr, med 50 
Norska för 173,000 R:dr. med 296 Danska för 703,000 R:dr och for 194,000 R:dr med 
10 Preussiska, 31 Mecklenburgiska, 5 Hannoverska och 18 Nederländska fartyg. 

Från Danska Staterna infördes hufvudsakligen: 

På sätt förestående jemförelse utvisar, har, i följd af de s. k. tull-lindringarnes upp
hörande, importen af kaffe och socker från Danmark betydligen ökats åren 1853, 1854 och 1855. 

Till Danska Staterna utfördes: 
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Spanmålsexporten utgjordes af 13,967 t:r Hafre, 8,759 t:r Hvete, 25,403 t:r Korn och 
Malt, 52,338 t:r Råg samt 1.459 t:r Ärter. 

Följande tabell utvisar förhållandet med Svenska skeppsfarten på Konungariket Danmark 
och Hertigdömet Schlesvig samt Holsteinska hamnarne vid Östersjön. 

Svenska fartyg ankomnio till ifrågavarande länder 

från Sverige: från Utrikes ort: 

samt afgingo derifrån 

till Sverige: till Utrikes ort: 

År 1855 ankommo Svenska fartyg till nedannämnde Consuls-distrikter: 
från Sverige: från Utrikes ort: 

till 
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och afgingo 

till Sverige: till Utrikes ort: 

från 

Dessutom hafva Svenska öppna båtar till nedannämnde antal med last 

ankommit till: och afgått från: 

Är 1855 afgingo dessutom 119 föror från Helsingör öfver isen till Sverige. 

År 1855 blefvo 8 Svenska fartyg om 707 läster i Danmark försålde. 

Följande antal Svenska fartvg passerade Öresund nedannämnde år: 

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 vissa Svenska produkter, utgjorde 1,857 år 1855. 

Preussen. 
Importens värde, som år 1852 beräknades till 1,067,000 R:dr och år 1853 nedgick 

till 475,000 R:dr samt år 1854 ökades till 1,165,000 R:dr, har år 1855 ytterligare stigit 
och upptages till 2,218,000 R:dr. Denna tillökning har hufvudsakligen uppkommit i följd af 
en betydligare import af Ull, Zink och Olja. Med 50 Svenska fartyg infördes år 1855 för 
1,659,000 R:dr, med 5 Norska fartyg för 30,000 R:dr, med 29 Preussiska för 469,000 
R:dr och för 60,000 R:dr med 1 Hannoverskt, 3 Holländska och 2 Engelska fartyg. 

I följd af stigande spanmålsutförsel har exportens värde ökats från 1,777,000 R-.dr år 
1853 till 2,630,000 R:dr år 1854 och 4,682,000 R:dr år 1855. Med 446 Svenska fartyg 
utfördes för ett värde af 3,204,000 R:dr, med 5 Norska för 173,000 R:dr, med 99 Preus
siska för 703,000 R:dr, och för 194,000 R:dr med 1 Finskt, 1 Ryskt, 18 Danska, 1 Ham-
burgiskt, 1 Bremiskt, 1 Hannoverskt, 5 Holländska, 1 Engelskt och 1 Nord-Amerikanskt 
fartyg. 
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Från Preussiska hamnar infördes: 

Derjemte infördes år 1855, bland annat, 15,390 ll. Ylleväfnader, 4,509 ll. Ullgarn, 
4,103 Skll. Hampa, 5,837 Lll. Lin, 54,295 Lll. Talg, 7,802 ll. Stearinljus, 11,452 ll. Tagel 
samt rått Silke för ett värde af 28,680 R:dr. 

Till Preussiska hamnar utfördes: 

År 1855 utfördes dessutom 4,839 tunnor Hvete, 1,308 tunnor Korn och Malt, 137,300 
tunnor Råg, 1,257 tunnor Ärter, 23,115 ll. Toppsocker samt arbetad Sten för ett varde af 
4,962 R:dr. 

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

Till Preussiska hamnar 

från Sverige: från Utrikes ort: 



13 1855. 

och afgingo från Preussiska hamnar 

till Sverige: till Utrikes ort: 

Följande tabell ulvisar förhållandet med Svenska skeppsfarten till och från nedannämnde 
Consuls-distrikter och stationer år 1855: 

Svenska fartyg ankomma 

från Sverige: från Utrikes ort: 

till 

och afgingo 

till Sverige: till Utrikes ort: 

från 

Mecklenburg, Hansestäderna, Hannover och 
Oldenburg. 

Mecklenburg. Värdet af importen beräknades år 1854 till 32,000 R:dr och är för år 1855 
Upptaget till 45,000 R:dr. Med 6 Svenska fartyg infördes för 28,000 R:dr och för 17,000 
R:dr med 2 Mecklenburgiska fartyg. 
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Exporten utgjorde år 1854 i värde 448,000 R.dr och steg år 1855 till 479,000 R:dr. 

Med 89 Svenska fartyg utfördes för 372,000 R:dr och med 40 Mecklenburgiska för 107,000 R:dr. 

Från Mecklenburg infördes: 

Någon import af nämnde artiklar har från detta land icke egt rum år 1853, då inför
seln utgjordes af 1,347 tunnor Rof- och Rapsat-frö samt Manufaktur-varor. 

Till Mecklenburg utfördes: 

Lübeck. Värdet af varuimporten från Lubeck beräknades år 1854 till 6,778,420 R:dr. 
Samma år infördes oarbetadt silfver för 12,350,580 R:dr. Värdet af hela importen utgjorde 
således 19,129,000 R:dr år 1854. År 1855 är varuinförseln beräknad till 10,054,000 R:dr. 
Tullspecialerna utvisa att 3,404,680 lod oarbetadt silfver år 1855 från Lubeck inkommit; 
men enligt uppgift från Rikets Ständers Bank utgör införseln af omyntadt Silfver 4,694,988 R:dr 
Banko, och hela importvärdet år 1855 kan således beräknas uppgå till omkring 14,749,000 
R:dr. Med 206 Svenska fartyg infördes för 14,024,000 R:dr, med 21 Lubeckska för 708,000 
R:dr och för 17,000 R:dr med 6 Danska, 1 Mecklenburgiskt och 1 Hannoverskt fartyg. 

Värdet af varuexporten till Lubeck beräknades år 1854 till 2,534,000 R:dr, hvaruti 
omyntadt silfver icke ingår. Ar 1854 exporterades dessutom silfvermynt för 1,486,640 R:dr. 
År 1855 är exporten beräknad till 3,219,000 R.dr, hvaraf oarbetadt silfver för 24,714 R:dr, 
som, enligt uppgift från Rikets Ständers Bank, nämnde år exporterades. Med 331 Svenska 
fartyg utfördes år 1855 för ett värde af 2,826,000 R:dr, med Norska för 4,000 R:dr, med 
27 Lubeckska för 259,000 R:dr och för 130,000 R:dr med 2 Preussiska, 24 Danska, 13 
Mecklenburgiska, 1 Hamburgiskt och 3 Nederländska fartyg. 
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Från Lübeck infördes hufvudsakligen: 

Bland de år 1855 från Liibeck införda varor förekomma i Tullspecialerne 509,412 ll 
Olja, 26,219 ll. rått Socker, 49,879 ll. Toppsocker, 13,394 Lll. Talg, 99,783 ll. Thé, 
31,568 ll. Tagel, 24,624 ll. Stearinljus samt 152,662 kannor Rumm. 

Till Lübeck utfördes bland annat: 



16 1855. 

År 1855 utfördes derjemte, bland annat, 3,631 t:r Hvete, 37,891 t:r Råg, 14,180 t:r 
Tjära samt 9,389 ll. oblekt vax. 

Hamburg. Värdet af den direkta importen, som år 1852 beräknades motsvara 503,000 
R:dr och, i följd af lull-lindringarnes upphörande, år 1853 ökades till 931,000 R:dr, steg år 
1854 till 1,777,000, och till 2,495,000 R:dr år 1855. Med 38 Svenska fartyg infördes år 
1855 för ett värde af 2,212,000 R:dr, med 3 Hamburgiska för 138,000 R:dr och för 105,000 
R:dr med 2 Danska, 3 Hannoverska och 3 Nederländska fartyg. 

Värdet af den direkta utförseln har likaledes ansenligen ökats samt uppgått från 171,000 
R:dr år 1853 och 406,000 R:dr år 1854 till 744,000 R:dr år 1855. Med 34 Svenska 
fartyg exporterades år 1855 för ett värde af 644,000 R:dr, med Norska fartyg för 25,000 
R:dr, med 2 Hamburgiska för 57,000 R:dr och för 18,000 R:dr med 2 Danska och 1 Han-
noverskt fartyg. 

Från Hamburg infördes: 

Den direkta exporten utgjordes hufvudsakligen af 

samt exporterades derjemte 106,364 ll. Gryn, 1,045 t:r Hvete, 1,984 t:r Korn och Malt, 
21,689 tx Råg samt 3,834 tolfter Bräder och Plankor. 
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Bremen. Värdet af importen beräknades till 421.000 R:dr år 1854, och 978,000 R:dr 
år 1855. Med 17 Svenska fartyg infördes år 1855 för ett värde af 520,000 R:dr, med 
Norska fartyg för 10,000 R:dr, med 4 Bremiska för 152,000 R:dr samt för 105,000 R:dr 
med 3 Danska, 1 Hamburgiskt, 14 Hannoverska och 5 Nederländska fartyg. 

Utförselns värde ökades från 321,000 R:dr, hvartill föregående årets export beräknades, 
till 444.000 R:dr år 1855. Med 13 Svenska fartyg utfördes för ett värde af 269,000 
Rdr, med 3 Norska för 20,000 R.dr samt för 155,000 R.dr med 1 Bremiskt, 8 Danska, 2 
Mecklenburgiska, 6 Hannoverska 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. 

År 1855 exporterades 21,874 tunnor Råg. 

Hannover och Oldenburg. År 1854 infördes för ett värde af 1,000 R:dr; år 1855 steg 
importvärdet till 11,000 R:dr med 1 Svenskt, 1 Norskt och 1 Hannoverskt fartyg. 

Värdet af exporten utgjorde 38,000 R:dr år 1854 och 74,000 R:dr år 1855. Med 
Norska fartyg utfördes för 6^000 R:dr, med 4 Hannoverska för 62,000 R.dr samt för 6,000 
R:dr med 2 Danska, 1 Hamburgiskt och 1 Nederländskt fartyg. 

Till Hannover exporterades hufvudsakligen: 

Dessutom exporterades 1,573 tunnor Korn och Malt samt 1,511 tunnor Råg år 1855. 
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Svenska fartyg (ångfartyg inberäknade) ankommo 

från Sverige: från Utrikes ort: 

till Lübeck: 

Hamburg och Altona: 

Bremen : 

till Mecklenburg: 

År 1855 anlände till Rostock 39 Svenska fartyg om 1,280 läster med last från Sverige 
och 1 fartyg om 44 läster med last från utrikes ort. Till Wismar anlände år 1855 54 Svenska 
fartyg om 1,972 läster med last från Sverige samt från utrikes ort i barlast 1 på 41 läster. 

Svenska fartyg (ångfartyg inberäknade) afgingo 

till Sverige: till Utrikes ort: 

från Lubeck: 



19 1855. 

till Sverige: till Utrikes ort: 
från Hamburg och 

Altona: 

Bremen: 

Mecklenburg: 

År 1855 afgingo från Rostock 40 Svenska fartyg om 1,324 läster i barlast till Sverige. 
Från Wismar afgingo år 1855 2 Svenska fartyg om 85 laster med last samt 51 fartyg om 
1,829 läster i barlast till Sverige ocb 1 om 42 läster till utrikes ort i barlast. 

År 1855 försåldes i Wismar 1 Svenskt fartyg om 57 läster, i Hamburg 1 fartyg om 
87 läster och i Liibeck 1 om 64 läster. 

Nederländerna. 
Värdet af införseln beräknades år 1853 till 393,000 R:dr, år 1854 till 626,000 R:dr 

och steg år 1855 till 1,245,000 R:dr, hufvudsakligen i följd af ökad Arraks-import. Med 
25 Svenska fartyg infördes år 1855 för ett värde af 546,000 R:dr, med 1 Norskt för 
98.000 R-.dr, med 20 Nederländska för 152,000 R:dr och för 296,000 R:dr med 2 Preus
siska fartyg. 

Utförselns värde beräknades år 1852 till 358,000 R:dr, år 1853 till 740,000 R:dr, år 1854 
till 1,381,000 R:dr och till 5,724,000 R:dr år 1856, huvudsakligen i följd af betydlig span-
måhsexport. Med 96 Svenska fartvg utfördes år 4855 för ett värde af 1,579,000 R:dr, med 
34 Norska för 622,000 R:dr, med 168 Nederländska för 2,295,000 R-.dr och för 1,228,000 
R:dr med 6 Preussiska, 36 Danska, 7 Mecklenburgiska, 5 Hamburgiska, 34 Hannoverska och 
1 Engelskt fartyg. 
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Importen utgjordes förnämligast af följande varuqvantiteter: 

Derjemte infördes år 1855, bland annat, 21,755 ll. tobaks-stjelk samt ospecificerade fär
ger för ett varde af 61,730 R:dr. 

Till Nederländerna utfördes: 

Till Nederländerna exporterades 30,968 t:r Råg, 48,310 t:r Korn och 2,170 t:r Hvete 
år 1854 samt 292,724 t:r Råg, 101,798 t:r Korn och Malt, 3,853 t:r Hvete, 2,364 t:r 
Hafre och 2,095 t:r Ärter år 1855. 

Till Nederländerna ankommo Svenska fartyg 
från Sverige: från Utrikes ort: 

Svenska fartyg afgingo från Nederländerna 
till Sverige: till Utrikes ort: 
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Belgien. 
Värdet af importen, som år 1854 beräknades till 181,000 R:dr, stegar 1855 till 207,000 

R:dr. Med 8 Svenska fartyg infördes för ett värde af 132,000 R.dr, med 2 Norska för 
18.000 R:dr, med Belgiska fartyg för 10,000 R:dr samt för 47,000 R:dr med 1 Danskt och 
2 Nederländska fartyg. 

Utförselns värde utgjorde 389,000 R:dr år 1854 och steg är 1855 till 847,000 R:dr, 
i följd af ökad export utaf spanmål samt bräder och plankor, hvilken är den högsta som un
der något år förekommit. Med 18 Svenska fartyg exporterades år 1855 för ett värde af 
311,000 R:dr, med 34 Norska för 326,000 R:dr samt för 210,000 R:dr med 2 Preussiska, 
I Danskt, 1 Mecklenburgiskt, 4 Hamburgiska, 6 Hannoverska, 5 Holländska och 1 Engelskt fartyg. 

Af följande hufvud-artiklar infördes: 

Dessutom importerades år 1855: 28.220 ll. Bly- och Zinkhvitt, 69,224 ll. Svafvelsyra 
samt 42,594 ll. Zink. 

Till Belgien utfördes hufvudsakligen: 

År 1854 utfördes till Belgien 1,000 t:r Hvete. År 1855 exporterades 2,820 t:r Hvete, 
4,295 t:r Korn och Malt samt 18,907 t:r Råg. 

Till Belgien ankommo Svenska fartyg: 

från Sverige: från Utrikes ort: 
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och afgingo från Belgien 
till Sverige: till Utrikes ort: 

Stor-Britannien och Irland. 
Importen, som år 1845 beräknades till ett värde af 2,411,000 R.dr och år 1850 an

sågs motsvara 3,332,000 R:dr, har sedermera oafbrutet stigit, särdeles de bagge sistförflutna 
åren. År 1854 infördes varor för ett värde af 9,264,000 R:dr och för 12,283,000 R:dr 
år 1855. Importen af Stenkol, som år 1845 utgjorde 178,549 t:r och 765,843 t:r år 
1854, steg år 1855 till 860,290 t:r. Importen af Bomull utgjorde (33,336 ll år 1840. 
680,920 ll år 1845, 1.649,160 ll. år 1850 och 7,297,907 ll år 1855. År 1850 inför
des från England 752,046 ll hvitt bomullsgarn. År 1854 infördes 2,409,648 ll. och, sedan 
tullen å sådant garn enligt nu gällande taxa blifvit nedsatt från 4 sk. till 3 sk. per ll., steg 
importen år 1855 till 4.536,282 ll. Efter tull-lindringens afskaffande från och med år 1853 
har importen af rått socker från England betydligen ökats. År 1852 infördes 24.096 ll. 
och 2,713,531 ll. år 1855. År 1845 infördes från England Redskap och Machiner för ett 
värde af 30,497 R:dr. År 1850 ulejorde denna slags import 230,546 R:dr; år 1854 steg 
densamma till 327,959 R:dr och till 761,378 R:dr år 1855. 

År 1855 infördes från Stor-Britannien och Irland med 376 Svenska fartyg för ett värde 
af 3,854,000 R:dr, med 133 Norska fartyg för 669,000 R.dr, med 190 Britiskä för 6,672,000 
R.dr samt för 1,088,000 R:dr med 10 Danska, 19 Mecklenburgiska, 1 Lübeckskt, 13 Han
noverska, 34 Nederländska och 8 Franska fartvg. 

Värdet af exporten uppskattades år 1845 till 8,474,000 R:dr, år 1850 till 7,741,000 
R:dr, år 1854 till 22,501,976 R:dr, — oberäknadt myntadt silfver för 591,024 R-.dr, — 
och ut^ör 26,505,000 R:dr ar 1855. Med 495 Svenska fartyg exporterades för ett värde af 
8.566,000 R:dr, med 556 Norska för 6,219,000 R:dr, med 344 Britiskä för 9,376,000 R:dr 
samt för 2.344,000 R:dr med 62 Preussiska, 83 Danska, 51 Mecklenburgiska. 3 Lübeckska, 
4 Hamburgiska, 35 Hannoverska, 21 Nederländska och 4 Nord-Amerikanska fartyg. 

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

(utom hel- och half-ylle-dukar) 
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Dessutom infördesår 1855, bland annat, 5,993 Skll Tackjern, Jernvägsskenor för ett värde af 
517,543 R:dr, Guano för ett varde af 121,105 R:dr, 88,733 få Thé, 296,347 ll Telegraf-tråd, 
39,218 ll Yllefiltar och Mattor, 32,046 ll. DolFel m. m. samt 289,307 Ä andra Ylleväfnader. 

Till Stor-Britannien och Irland utfördes: 
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Enligt uppgift från Svenska och Norska General-Consulatet i London hafva medelpriserna 
å nedannämnde Svenska export-artiklar varit följande: 

Af nedanstående tabell synes den betydliga tillökning, som i afseende på Svenska skepps
farten egt rum efter de Britiska navigations-lagarnes upphäfvande från och med år 1850. 
Antalet af Svenska fartyg, som begagnades till fraktfart från utrikes orter till England, utgjorde 
år 4849 endast 28 om 2,088 läster" och steg år 1855 till 94 fartyg om 8,972 läster. 

Svenska fartyg ankomma till Stor-Britanniska och Irländska hamnar 

från Sverige: från Utrikes ort: 
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från Sverige: från Utrikes ort: 

och afgingo derifrån 

till Sverige: till Utrikes ort: 

Svenska fartyg med last 

ankommo år 1855 från Sverige, från Utrikes ort. och afgingo till Sverige. till Utrikes ort. 

År 1855 inköptes för Svensk räkning i London 2 fartyg på 400 läster och i Liverpool 
5 fartyg på 1,359 läster. Samma år försåldes i England 3 Svenska fartyg om 294 läster. 

Till Stor-Britauniska hamnar afgingo med last från Sverige: 
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Från Stor-Britanniska hamnar ankommo med last till Sverige: 

Den från Svenska och Norska General-Consulatet till Collegium inkomne årsberättelse 
för år 4855 innehåller bland annat följande: 

»Trävaruhandeln i sin helhet aftog betydligt år 1855, ehuru importen af utländskt timmer till London 
öfversteg föregående årets. Vid början af 1835 qvarlågo i London, Liverpool och alla betydligare hamnar i 
riket stora förlag af Trävaror, osålde sedan året förut. Införseln af utländska bräder och bjelkar hade år 1854 
varit mindre ansenlig oah någon betydligare myckenhet deraf qvarlåg ej i Londons dockor vid årets siat, men 
tillförseln från Stor-Britanniens Nord-Amerikanska besittningar hade deremot under samma år nålt elt oerhördt 
omfång, och de förlag deraf, som vid 1855 års början funnos osålda och hvilka utgjorde af bräder och ballens 
3,558,761 st., mot 1,812,188 st. år 1852 och 1,360,504 st. år 1853, i London ensamt, i förening med 
återstoden af den utländska importen, nedtryckte genom sin massa hela trävarumarknaden. I sammanhang 
härmed bör anmärkas, att hela denna tillförsel, såsom en följd af de rådande höga priserna under sednare delen 
af år 1853 och början af 1854, blifvit dyrt beredd å skeppningsorterna och dessutom belastad med så höga 
frakter, att då priserna härslädes föllo, på grund af den öfverflödiga importen, de flesta trälasler från Canada 
nedsjönko till blolta värdet af frakt och omkostnader, hvilket förhållande äfven till en stor del egde rum med 
trävaruimporten utrikes ifrån. Att upprymma de sålunda hopade förlagen skulle under vanliga omständigheter 
medtagit hela det ingående året, men de jemförelsevis låga priser, som af säljare antogos, ledde till en mängd 
affärer och något sednare uppstod elt utomordentligt behof af materialier för byggande af baracker, hvilket 
medtog förråderna af Canada "spruce", Ostersjö-plankor samt ordinärt furu- och grantimmer så till vida, alt 
ehuru konsumtionen af kolonialbräder icke förmådde alt i tid minska förråderna deraf i London derhän alt 
rum öppnades för den vanliga årsimporten, så inträdde deremot detla förhållande med hänsyn till främmande 
länders trävaruinförsel, hvilken derigenom undandrogs det tryckande inflytandet af kolonialproduktionen och med 
skeppsfartens öppnande kunde resumeras till vanlig mängd. Småningom, fastän mera långsamt, upprymdes äfven 
de ofantliga förlagen af Canadatimmer, så att import äfven från detta håll blef möjlig, ehuru till elt mycket 
inskränkt belopp, utgörande för London föga mer än tredjedelen af föregående årets tillförsel. I följd häraf 
befanns vid slutet af år 1855 i Londons dockor ett efter behofvet mera afpassadt förlag af 1,650,193 st. ko
lonialbräder. Mer än hälften af Londons behof af trävaror för året 1855 försågs af Sverige och Norrige; 
från Sverige anlände dessa i 142,287 tons skeppsrum, utgörande en tillökning å föregående årets import af 
40 procent; från Preussen ankom nära en Ijerdedel af årets tillförsel, och den återstående fjerdedelen var så
ledes allt, som detta år infördes till London från de Britiska kolonierna, hvilka året förut hade tillsänd! denna 
marknad inemot hälften af dess då mycket större import. Den genom kriget afbrulna tillförseln af trävaror 
från Byssland godtgjonles genom ökad produktion från Sverige, hvars billigare sorter finna alltmer efterfrågan, 
i den mån gamla fördomar till förmån för vissa benämningar och dimensioner bortnötas genom vunnen erfa
renhet om användbarheten af andra tillverkningar. Elt annat hufvudsakligt skäl för tilltagande förbrukning af 
bottniskt trävirke ligger i det rådande sträfvandet att frambringa allting till möjligast låga priser, eller att öppna 
vidsträcktare marknader för afsättningen genom prisernas lämpande, så vidt möjligt, efter de mindre bemedlades 
förvärfningsförmåga. Denna tendens, ursprungligen ulan fråga en af grundvalarna för allt framåtskridande i 
handel och näringar, har i England på sednare tider märkligt utvecklat sig i många riktningar och deribland, 
till båtnad för flera samhällsklasser och synnerligas! den fattigare delen af befolkningen, i sträfvandet att till 
minsta möjliga kostnad bereda och tillhandahålla allmänheten beqvämliga bostäder, lämpade efter olika tillgån
gar, hvarvid naturligtvis varit af vigt alt anskaffa det billigaste, för behofvet tjenliga byggnadsvirke. Till 
följd häraf hitkommer också numera från Bottniska viken furutimmer af nästan alla för husbyggnad erforderliga 
dimensioner och utgör, med sina olika beskaffenheter och pris, tillsammans med Polsk furu, det virke, som 
för nämnda behof så väl i London som längs öslra och södra kusterna allmänt användes och derifrån småningom 
sprider sig kring det inre af landet, undanträngande de dyrare sorterna af röd och gul Gran (red and yellow 
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Pine), Riga furu samt de kostbarare slagen af Danzigs och Memels utskeppningar. Priset på Svensk» bjelkar 
uppehölls i början af året vid 70 sh. per load, men nedgick till 60 sh. i mån som den nya tillförseln Balkan
des, och det rubbades ej af denna, utan höll sig på samma ståndpunkt under hela återstoden af året, med en
dast en obetydlig växling af 2 sh. 6 d. per load, öfver eller under. De smärre bjelkarne från nordligaste 
delen af Bottniska viken bibehöllo sin vanliga skillnad af 5 sh. lägre pris per load. Priserna höllo sig emellan 
£ 13 och £ 15. 10 sh. Stg per Petersburg Sl.indard för bästa sorternas långa furuplankor; 14 fots skeppningar 
något mindre: handsågade 20 sh. och battens 40 sh. under priset. Svenska granplankor skilja sig med 60 sh. 
lägre pris från furu, stundom ännu mera. Svensk spångved, eller hvad här benämnes Lalhwood, är föremål 
lör tilltagande efterfrågan; den importeras förnämligast från Calmartrakten, och afbrottet i tillförseln af denna 
vara från S:t Petersburg och Riga, i följd af det rådande krigstillståndet, synes hafva föranledt en mera om
sorgsfull beredning der.if å de Svenska tillverkarnes sida, hvarigenom deras produktion stigit i värde. Från £ 9 
i början af årel steg priset sednare till £ 12 per kubikfamn. Al uppgifterna rörande trävaruhandeln år 1855 
kan dragas den slutsats, att Sverige och Norrige med vanlig företagsamhet begagnat konjunkturerna, samt att i 
synnerhet Sverige, hvarifrån den bristande linförseln utaf Ryska skogsprodukter blef till fullo ersatt och som 
numera erbjuder rikligaste tillgången på det härstädcs i största myckenhet eftersökta virke, till ansenligt belopp 
ökat sin export på London af både sågadt och hugget timmer, icke blott i jemförelse med nästföregående året, 
men med hvilket föregående år som helst, 1853 inbegripel, utan all derigenom, såsom exportörerae från Bri-
tiska Nordamerika året förut, öfverlasta marknaden, hvilken, ehuru med ansenliga förlag vid årets slut, likväl 
på intet sätt visar ett öfverskott, som i sig sjVlft kan orsaka någon fruktan för den stundande skeppningens ut-
sigter. — Den Svenska och Norska trävaruimporten år 1855 till Stor-Britanniens uthamnar synes icke hafva 
företett fullt så stor liflighet i jemförelse med den till London, men skillnaden tyckes ej vara af nog betyden
het, att väsentligen rubba den tillfredsställande åsigt, som resultatet för året af ifrågavarande handel på hufvud-
staden gifvit skäl alt framställa. 

Importen af Tjära till hela det Förenade Konungariket utgjorde 181,536 tunnor år 1855. Vid krigets 
början hade priset hastigt stigit till 28 å 30 sh. per tunna för Svensk vara och 39 till 40 sh. för Archangel, 
och ehuru under årets lopp tillförseln från Sverige visade sig mäktig af stor utvidgning, bibehöll sig priset 
likväl så, att del vid ingången af år 1855 stod vid 28 sh. för Svensk tjära. Ehuru under loppet af sist
nämnde år tillförseln stigit till ofvannämnde summa, och den Briliska marknaden således, i stället alt till 
följd af kriget lida brist på tjära, befanns rikligare försedd dermed än under föregående året, nedgick dock 
icke priset under 24 å 55 sh. per tunna, hvarlill varan vid årels slut fann köpare i London och Hull, och 
först då vissheten om fred började sprida sig, föll den lika hastigt som den vid krigets utbrott höjt sig. 

I likhet med Trävaror, nådde införseln af utländskt Stångjern till Stor-Britannicn under året 1853 stor 
tillökning mot föregående åren, nemligen 47,775 tons, hvarifrån den sedermera åter nedgått till 41,745 tons 
år 1854 samt till 37,407 lons år 1855, ännu likväl bibehållande sig högre än medelimporten al flera år före 
1853. Då under sistlidet år Rysslands stångjcrnstillverkning varit alldeles utestängd från detta lands markna
der, kan del på sin höjd antagas alt tillförseln af denna vara från främmande länder utom Sverige och deraf 
till huvudsakligaste del från Norrige steg till 1,000 tons, hvilket lemnar 36,400 tons för den Svenska im
porten under året. I lika förhållande har återutskeppningen från Slor-Britannien af dit infördt utländskt 
stångjern alltagit under de sednaste ivänne åren, dock ej så, att förbrukningen deraf inom landet bibehållit sig 
vid samma höjd sistlidet år som de 2:nc nästföregående- Från Sverige infördes år 1855: 36,407 tons, — 
återutfördes 3,173, — lemnande således för hemförbrukning 33,234 tons. 

Upphäfvandet af hittills gällande förbud mot utförsel af lackjern från Sverige har ännu ej ledt till någon 
allmännare afsättniug deraf i delta lands marknader, men det torde med all sannolikhet kunna antagas, att 
denna vara med tiden vinner begagnande till blandning i smältor af inhemskt jern för erhållande af ett för-
bättradt stenkolsberedl stångjern. så väl som af gjulgods. 

Priserna på Svenskt stångjern höllo sig i allmänhet fasta under året 1855 och goda assortimentcr för de 
Ostindiska marknaderna gåfvo ända till £ 17. 10 sh. per ton, medan ordinära stämplar af 3 och 4 tums di
mensioner ej realiserade öfver £ 14 per ton. 

Af Stål importerades år 1855 till Stor-Britannien inalles blott 971 tons, bvaraf den vanliga öfvervägande 
proportionen från Sverige. Tillförseln af denna vara var således för sistlidet år betydligt mindre än 1,409 tons 
Sr 1854 och 1,362 år 1853; hvaremot reexporlen medtog icke blott hela årets införsel, men äfven från förra 
året qvarliggande förråd, tillsammans 1,185 tons, deraf mellan 800 och 900 synas hafva gått till Oslindien. 
Priset, som i början af året var ungefär £ 17 per ton, steg med ingående rekvisitioner från Indien till £ 20, 
hvartill försäljningen egde rum, och noteras i närvarande stund till samma pris, med ganska ringa tillgång. 
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Nästan hela Sveriges tillförsel af Hafra och hufrudstoden af dess Hvete anlände till London. Af Korn 
och Arter deremot gingo större delen till ulhamnarne. Totalimporten af Hvete, Korn och Hafra var år 1855: 
till London, 21,982 qvarters hvete, 3,652 d:o korn och 330,551 d:o hafra, eller tillsammans 350.185 qvarters; 
samma års import af Svensk Spanmål till öfrige Briliska hamnar utgjorde utom andra sätiesslag: af hvet« 
13,642 qvarters, korn 9,970 d:o och hafra 13,013 d:o, tillsammans 36,625 qvarters.» 

Frankrike. 
Importen af Franska manufakturvaror sker nästan uteslutande öfver Hamburg och Lübeck. 

Värdet af de direkte införda varuqvantiteterna utgör ett jemförelsevis ringa belopp. År 1853 
beräknades detsamma till 475,000 R:dr, år 1854 till 733,000 och är 1855 till 820,000 R:dr. 
Med 42 Svenska fartyg importerades för ett värde af 575,000 R:dr, med 19 Norska fartyg 
för 54,000 R:dr, med Franska för 92,000 R:dr samt för 99,000 R:dr med 1 Hannoverskt 
och 4 Nederländska fartyg. 

Exportens värde utgjorde 2,647,000 R:dr år 1853, 3,035,000 R:dr år 1854 och 
3,573,000 R:dr år 1855. På sätt nedanstående jemförelse utvisar, har exporten af Stångjern 
och Stål samt af Bräder och Plankor betydligen ökats år 1855. Med 78 Svenska fartyg 
exporterades för ett värde af 1,720,000 R:dr, med 149 Norska för 1,142,000 R:dr, med 
35 Franska för 572,000 R:dr samt för 139,000 R:dr med 9 Preussiska, 2 Danska, 1 Meck-
lenburgiskt, 1 Lubeckskt, 1 Hannoverskt, 2 Nederländska och 1 Spanskt fartyg. 

Direkte från Frankrike infördes och förtullades: 

Af följande artiklar utfördes: 
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Svenska fartyg ankommo till Franska hamnar vid 

Kanalen: Atlantiska hafvet: Medelhafvet: 

Svenska fartyg afgingo från Franska hamnar vid 

Kanalen: Atlantiska hafvet: Medelhafvet: 

Svenska fartyg hafva år 1855 besökt nedannämnde Consulslistrikter: 

Svenska fartyg ankommo 

från Sverige: från Utrikes ort: 

och afgingo 

till Sveriqe: till Utrikes ort: 
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Antalet och drägtigheten af Svenska och främmande fartyg, som från Svenska hamnar 
utklarerat tili Frankrike, har varit följande: 

Svenske och Norske General-Consuln i Marseille har uti sin för år 1855 insände års
berättelse meddelat, bland annat, följande: 

»Exporten från Sverige t ill Marseille har förlidet år bestått af omkring 32,700 tolfter diverse bräder, 
8,395 Skll jern, 2,555 lådor stål, 3,733 tunnor tjära samt 4 å 500 st. bjelkar, spiror och spärrar. 

Under hela året hafva trävaruprisen varit särdeles fördelaktiga och varierat från 60 ända till 78 och 80 
francs per reducerad tolft 7 alnars, 9 tums, 3 tums plankor, allt efter sortiment och qvalilet. Då i allmänhet 
frakternc varit något lägre än år 1854, så torde Svenska exportörer hafva haft en större förljenst med sina 
laddningar, än under föregående åren. Onskligt vore likväl, om man i Sverige något mera fastade vigt vid 
qvaliteten. Vackra, fullmåliga och vatlensågade bräder kunna alltid påräkna goda vilkor. I synnerhet är detta 
af vigt då prisen äro höga: laddningar betinga då goda vilkor vid leverering och, då de vid utlossningen ej 
undergå någon rabatt, blir behållningen betydlig. Aro bräderna handsågade och kanthuggne och i synnerhet 
ej fullmålige, så knn rabatten ofta stiga till 15 å 20 proc. af lastens värde. Likväl har man på sednare åren 
med tillfredsställelse bemärkt, att sågningen i allmänhet är mera jemn (regulier) och att s. k. vattensågade 
plankor mor och mer vinna efterhand; de kunna alltid påräkna god och jemn afsättning. 

Åtgången af trävaror tilltager årligen dels för jernvägarnes anläggande och dels för en mängd andra så 
väl enskilda som allmänna arbeten. Någon större konkurrens med Canadiska trävaror har man ej heller att 
härstädes befara; de få bitkomne laddningarne anses ej hafva lemnat nog förmånliga resultater för alt tillåta 
en större tillförsel; dessutom äro dessa tävaror ej ännu väl kända på platsen, och passa dessa qvalileter ej till 
vårt varma klimat. Hittills hafva endast nordiska brädsorter kunnat motstå solens inverkan ulan att förmycket 
sönderspricka. Våra bjelkar äro deremot fortfarande föga eftersökta, och för åtskillige byggnader begagnas hellre 
de Franska och Oslindiska, hvilka dessutom äro vida billigare. 

Omkring 3,700 tunnor Tjära hafva importerats, och betingade man derför till en början förmånliga pris, 
nemligen 40 a 45 francs per tunna. Utförsel deraf förbjöds dock i slutet af året, hvarigenom priset sjönk 
till 32 francs. Några hundrade tunnor upplades då i afvaklan på denna förordnings upphäfvande omedelbart 
efter fredsslutet. 

Ungefär 8,400 Skll eller 1,200 tons Jern hafva direkte från Sverige ankommit äfvensom omkring 200 
tons öfter Algeriet; häraf har ungefär hälften bestått af Ståljern och stannat i Frankrike, hvilket man, till 
följd af tullnedsättningen, ej ansett sig böra vänta; men, i jeronbredd med en förbättrad tillverkning, är också 
konkurrensen i oafbrutet stigande i detta land, oaktadt den oerhörda tillväxten af alla jernverk. 

En artikel, som ej förut kunnat från Sverige exporteras, men hvars afsättning med tiden kan blifva be-
tvdlig, är Tackjern. Huruvida det Svenska kan täfla med det Engelska, Corsikanska och Toskanska, är ovisst; 
sådant beror oj blott af priset, hvilket för de sednare slagen är betydligt lägre, men af qvaliteten. Är denna 
öfveilägsen, hvilket är att förmoda, så komma betydliga qvantiteter att införskrifvas. Det åtnjuter numera tull
frihet, mot vilkor alt man inom ett år bevisar, att det blifvit användt till skeppsbyggeri, hvarigenom en be
sparing af francs 4. 80 p. 100 kilogr. erhålles. Af stor vigt för Svenska handeln är det således att endast 
utmärkta qvaliteter exporteras, samt att priset dera så mycket som möjligt nedsätles.« 

Portugal. 
Sedan värdet af den direkta importen år 4854 uppgått till 461,000 R:dr, minskades 

detsamma år 1855 till 320,000 R:dr, hvilket belopp med 155,000 R:dr öfverstiger värdet 
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af införseln år 1853. Med 82 Svenska fartyg infördes år 1855 för ett beräknadt värde af 
138.000 R:dr, med 31 Norska fartyg för 137.000 R:dr, med 2 Portugisiska för 1,000 R:dr 
samt för 44,000 R:dr med 1 Preussiskt, 3 Danska, 1 Hamburgiskt, 2 Hannoverska, 7 Ne
derländska, 2 Engelska och 1 Franskt fartyg. 

I följd af minskad export af jern och trävaror har utförselns värde, som år 1854 be
räknades till 1,392,000 R:dr, nedgått till 926,000 R:dr år 1855. Med 38 Svenska fartyg 
exporterades för ett värde af 906,000 R:dr, för 12,000 R:dr med 2 Portugisiska fartvg och 
med 2 Danska för 8,000 R:dr. 

Från Portugal infördes hufvudsakligen: 

Till Portugal utfördes: 

Svenska fartyg ankommo till Portugal 

från Sverige: från Utrikes ort: 

och nfgingo från Portugal 

till Sverige: till Utrikes ort: 

År 1855 försåldes i Lissabon 1 Svenskt fartyg om 50 läster. 
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Ar 1855 anlände till S:t Ybes 1 Svenskt fartyg om 63 läster med last från Sverige 
och 1 om 54 läster med last från utrikes ort samt 42 fartyg om 5,080 läster från utrikes 
ort i barlast. 

Med last till Sverige afgingo samma år 41 Svenska fartyg om 4,693 läster och 3 om 
504 läster med last till utrikes ort. 

Spanien. 
År 1854 beräknades importen till 504,000 R:dr. År 1855 utgör värdet af importen 

frän Spanien 659,000 R:dr. Med 81 Svenska fartyg infördes för ett värde af 426,000 R:dr, 
med 4 Norska fartyg för 3,000 R:dr samt för 230,000 R:dr med 3 Danska och 1 Mecklen-
burgiskt fartyg. 

Exportens värde, som år 1853 utgjorde 429,000 R:dr och år 1854 uppgick till 1,081,000 
R:dr, utgör 668,000 R:dr år 1855. Med 38 Svenska fartyg exporterades för ett värde af 
598,000 R:dr, med 3 Norska för 60,000 R:dr och med 6 Danska fartyg för 40,000 R:dr. 

Importen bestod förnämligast af följande varuqvantiteter: 

Till Spanien utfördes bland annat: 

Till Spanska hamnar ankommo Svenska fartyg 

från Sverige: frän Utrikes ort: 
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och afgingo från Spanska hamnar 

till Sverige: till Utrikes ort: 

Ar 1855 ankommo Svenska fartyg till nedannämnde Consulsdistrikter. 

från Sverige: från Utrikes ort: 

och afgingo 

till Sverige: till Utrikes ort: 

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

Gibraltar och Malta. Värdet af de till dessa orter år 1855 utförda varor är beräknadt 
till 34,000 R:dr. Med 15 Svenska fartyg utfördes för ett värde af 26,000 R:dr och med 1 
Norskt fartyg för 8,000 R:dr. 

Till Gibraltar ankommo nämnda år 3 Svenska fartyg om 418 läster med last från Sverige 
och 4 om 432 läster med last från utrikes ort. Samma år afgingo från Gibraltar 7 Svenska 
fartyg om 850 läster i barlast till utrikes ort. 



34 1 8 5 5 . 

År 1855 ankommo till Malta 2 Svenska fartyg om 167 laster med last från Sverige 
och 16 på 2,676 läster med last samt 1 om 148 läster i barlast från utrikes ort. Till ut
rikes ort afgingo nämnda år 1 Svenskt fartyg om 61 läster med last samt 16 om 2,535 
läster i barlast. 

Italien. Sveriges handel med detta land har likasom de föregående åren varit af ringa 
betydenhet. Värdet af införseln från samtlige Italienska stater (Österrikiska hamnarne och 
Malta icke inberäknade) uppskattades år 1854 till 206.000 R.dr och till 252,000 R:dr år 
1855. Med 31 Svenska fartyg infördes år 1855 för ett värde af 126,000 R:dr, nemligen 
för 45,000 R:dr från Sardinska riket och för 81,000 R:dr från Neapel och Sicilien; med 13 
Norska fartyg importerades för ett värde af 56,000 R:dr samt för 70,000 R:dr med 2 Dan
ska, 3 Nederländska och 2 Engelska fartyg. 

Exportens värde beräknades år 1854 till 357,000 R:dr och till 304,000 R:dr år 1855. 
Med 6 Svenska fartyg utfördes för ett värde af 258,000 R:dr. nemligen för 145,000 R:dr 
till Sardinska riket, för 108,000 R:dr till Toscana och för 5,000 R:dr till Neapel och Sicilien. 
Med 6 Norska fartyg exporterades år 1855 för ett värde af 46,000 Rxlr. 

Från ofvannämnde Italienska länder infördes: 

Till samma länder utfördes: 

Från Österrikiska hamnar importerades år 1855 med 1 Norskt fartyg för ett värde af 
53,000 R:dr. 

Emellan Sverige och Grekland samt Turkiet har någon direkt handelsförbindelse icke egt 
rum år 1855. 

Följande tabell utvisar förhållandet med Svenska skeppsfarten till och från nedannämnde 
Consulsdistrikter år 1855. 
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Svenska farlyg ankommo år 1855: 
från Sverige: från Utrikes ort: 

Svenska fartyg afgingo år 1855: 
till Sverige: till Utrikes ort: 
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Algerien. Värdet af exporten utgjorde 362,000 R:dr år 4854 och steg till 402,000 
R:dr år 1855. Med 15 Svenska fartyg exporterades för ett värde af 298,000 R:dr, med 5 
Norska för 88,000 R:dr och för 46.000 R:dr med 1 Danskt, 1 Hannoverskt samt 1 Franskt 
fartyg. 

Till Algerien utfördes: 

Svenska fartyg ankomtno till Algerien och afgingo från Algerien till Utrikes ort 

År 1855 ankommo till Algerien 2 Svenska fartyg om 482 läster i barlast från utrikes ort. 

Svenske och Norske t. f. Consuln i Alger har meddelat följande: 
»Sammanlagda värdet af de år 1855 till kolonien införde Svenska produkter utgjorde francs 773,360. 

Priserna på trävaror hafva håttit sig ungefär på lika höjd. som de tvänne näst föregående åren. För plankor 
hafva erhållits från 70 till 75 francs pr tolft; för bjelkar och spärrar från 75 till 80 francs pr kubikmeter. 
Delta är emellertid detaljpriset och för större partier på platsen, men icke för laster en gros, af hvilka blott 
få detta år här disponerats, varande de flesta laster på förhand hitförskrifne, eller vid hitkomsten upplagde. 
Äfven ifrågavarande år har ingen export af koloniens produkter egt rum till de Förenade Rikena, men till ut
rikes hamnar har en sådan sysselsatt åtskillige af våra fartyg, som derpå haft god fraklförtjenst. Endast 6 af 
de till Algers hamn anlände Svenska fartyg hafva härifrån gått att lasta salt». 

Egypten. Exporten utgjordes af 364 tolfter bräder och plankor, uppgående i värde till 
3,000 R:dr. 

Till öfriga Stater i Norra Afrika exporterades varor med 11 Svenska fartyg för ett 
värde af 8,000 R:dr och för 4,000 R:dr med ett Norskt fartyg. 

Till Tunis anlände i Svenskt fartyg om 148 läster med last från Sverige och afgick til! 
utrikes ort med last. 

Nord-Amerika och West-Indien. 
Införselns värde beräknades år 4864 till 3,250,000 R:dr och till 1,941,000 år 1855. 

Med 41 Svenska fartyg infördes för ett värde af 300,000 R:dr, med 2 Norska för 205.000 
R:dr, med 9 Nord-Amerikanska för 4,409,000 R:dr samt för 27,000 R:dr med 1 Mecklen-
burgiskt och 1 Hannoverskt fartyg-
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Värdet af exporten, som år 1854 beräknades till 2,173,000 R:dr, utgjorde 1,906,000 
R:dr år 1855. Med 6 Svenska fartyg exporterades för 279,000 R:dr, med 15 Nord-Ame
rikanska för 673,000 R:dr och för 954,000 R:dr med andra utländska fartyg. 

Af följande hufvudsakliga import-artiklar från Förenta Staterna förtullades: 

Bland importen från Förenta Staterna år 1854 förekommer äfven 5,082 Lll. Hartz, och 
1,572 Lll år 1855. 

och upplades: 

Till Förenta Staterna utfördes: 

Svenska fartyg ankomma till Förenta Staterna 

från Sverige: från Utrikes ort: 
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Svenska fartyg afgingo från Förenta Staterna 
till Sverige: till Utrikes ort: 

Uti denna tabell äro ej upptagne de till Californien ankomne och derifrån afgångna Sven
ska fartvg. År 1855 anlände till S:t Francisco ett Svenskt fartyg om 193 läster från utrikes 
ort med last och afgick till utrikes ort i barlast. 

Canada. Ehuru, genom Britiska navigationslagarnes upphäfvande, det blifvit främmande 
fartyg medgifvet att till moderlandet öfverföra Engelska Coloniernas produkter, har likväl 
denna rättighet varit af Svenska fartyg föga begagnad. 

Svenska fartyg 

ankommo till Quebec afgingo från Quebec 

West-Indien. Värdet af importen beräknades år 1854 till 601,000 R:dr och till 796,000 
R:dr år 1855. 

Med 6 Svenska fartyg infördes för ett värde af 314,000 R:dr. Med Norska för 32,000 
R:dr samt för 450,000 R:dr med 2 Engelska och 2 Nord-Amerikanska fartyg. 

Direkte från Westindien inkom 

På nederlag upplades 11,257 ll. socker år 1855. 

År 1855 ankommo till Havana i Svenska fartyg om 685 läster med last från utrikes 
ort. Samma år afgingo från Havana 2 fartyg om 384 läster med last till Sverige och 2 om 
301 läster till utrikes ort i barlast. 
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Södra Amerika. 
Brasilien. Värdet af importen beräknades år 1854 till 5,071,000 R:dr och till 4,828,000 

R:dr år 1855, hvilket utgör 1,215,000 R:dr mera än införselsvärdet från Brasilien år 1852, 
det sista, hvarunder den direkta importen åtnjöt lindring i tullumgälder. Med 43 Svenska 
fartyg infördes år 1855 för 3,801,000 R:dr, med 4 Norska för 258,000 R:dr samt för 
769,000 R:dr med 5 Danska, 2 Hamburgiska, 1 Hannoversk och 2 Engelska fartyg. 

Exporten beräknades till 241,000 R:dr år 1852, till 427,000 R:dr år 1853, till 626,000 
R:dr år 1854 och år 1855 till 445,000 R:dr. Med 25 Svenska fartyg utfördes år 1855 för 
436,000 R:dr och för 9,000 R:dr med 2 Danska fartyg. 

Af nedannämnde från Brasilien inkomne varor förtullades: 

Af de från Brasilien införda varor upplades 

Till Brasilien utfördes: 

Svenska fartyg ankommo till Brasilien 
från Sverige: från Utrikes ort: 
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och afgingo derifrån 
till Sverige: till Utrikes art: 

Svenska fartyg ankommo till och afgingo från nedannämnde Consuls-distrikter i Brasilien 
år 1855. 

ankomna fartyg från Sverige: från Utrikes ort: 

afgångna fartyg till Sverige: till Utrikes ort: 

Svenske och Norske General-Consuln i Rio de Janeiro har meddelat följande: 
»Den direkta importen af Svenskt Jern var år 1855 mindre än något föregående år. I Januari ulsåldes 

det från 1854 qvarvarande till pris af 9 $ 800 pr quintal. I Juli och Augusti voro priserna 9 $ 500 å 
9 $ 600, hvarefter ingen försäljning egde rum till December, då 11 $ realiserades. 

Totaliraporten af Plankor var större än något föregående år och uppgick till 21,670 tolfter, hvaraf 15,395 
Svenska och 6,275 Amerikanska. Högsta priset å Svenska var i Januari 36 $, i Februari 29 $, i Mars 30 
$, i Maj 31 $ 500, i Juni 29 $, i Juli 28 $, i Augusti 19 $, i September och Oktober 20 $, i November 
22 $ och i December 24 $. Några mindre användbara och skadade partier såldes till 5 ä 8 $ under de 
noterade priserna. 1 Augusti och September upplades åtskillige laster, och afgingo i Oktober, utan att lossa, 
2:ne med brädlaster hitkomne Svenska fartyg. 20,450 tolfter togos här till förbrukning. Importen af Ame
rikanskt trävirke öfversteg alla föregående årens. 

Likasom de föregående åren var direkta importen af Svenskt Stål, äfvensom af Svenskt Beck och Tjära, 
ganska obetydlig. Inalles ankommo 499 tunnor Beck och 2,862 tunnor Tjära. Högsta priset för Tjära var 24 
S och för Beck 22 $. De lägsta voro 12 ä 13 $. Stål realiserade 13 å 16 $ pr quintal. 

Fraktpriserne fluktuerade betydligt. De voro: å Europa lägst 30 sh. och högst 32 1/2 sh., och å Förenta 
Staterna högst 125 cents och lägst 20 cents. Lägsta priserna voro i Februari, Mars och början af April, och 
de högsta i Juni och November. 

Antalet af befäl och besättningar å de Svenska fartygen, inberäknadt dem å de från 1854 qvarliggande, 
var 1,023. Bland dessa liafva vi icke att beklaga något dödsfall, eller ens något lidande af den under sednare 
delen af året rådande kolera-epidemien. 

LA Plata Länderna m. m. Värdet af de med Svenska fartyg till dessa länder utförda 
varor är för år 1855 beräknadt till 24,000 R:dr. 
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Svenska fartyg ankommo till nedannämnde orter 

från Sverige: från Utrikes ort: 

Svenska fartyg afgingo från samma orter 

till Utrikes ort: 

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

Exporten till Goda Hopps-Udden är beräknad till 315,000 R:dr år 1854, och 209,000 
R:dr år 1856 med 10 Svenska och 1 Norskt fartyg. 

Enligt Svenske och Norske Consulns i Capstaden uppgift infördes år 1855 från Sverige, 
bland annat, 5,872 tolfter bräder och plankor, 526 st. bjelkar, 34 t:r tjära, 1,070 st. plogar 
samt 70 lådor, innehållande köks-spislar m. m. 
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Svenska fartyg ankommo till Capstaden: afgingo från Capstaden: 

från Sverige: från Utrikes ort: till Utrikes ort: 

Värdet af den direkta införseln från Ost-Indien och öfriga Ost-Asiatiska länder beräknades 
till 1,402,000 R:dr år 1853 och nedgick till 588,000 R:dr år 1854, men ökades åter år 1855, 
då densamma är beräknad till 1,558,000 R:dr. Med 21 Svenska fartvg infördes för ett värde 
af 1,539,000 R:dr och för 19,000 R:dr med 1 Hamburgiskt fartyg. " 

Värdet af den direkta utförseln till ofvanherörda länder samt Australien utgjorde 484,000 
R:dr år 1854 och steg år 1855 till 534,000 R:dr. Med 10 Svenska fartyg utfördes år 
1855 för ett värde af 442,000 R:dr samt med utländska fartyg för 92,000 R:dr. 

Af de från dessa länder införda varor förtullades: 

och upplades 

Svenska fartvg ankommo: 

från Sverige: från Utrikes ort: 
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Svenska fartyg afqinqo till Utrikes ort: 

År 1855 försåldes i Port Philip 3 Svenska fartyg om 259 liister. 

Svenske och Norske Consuln i Melbourne har meddelat följande: 

»Trävarupriset har hållit sig omkring 6 pence pr fot 3 X 9 tums furuplankor. Svenskt Jern har ännu 
icke blifvit riktigt introduceradt i denna marknad. Stockholms Beck och Tjära ha sålts till priser, varierande 
mellan £ 2. 10 sh. och £ 3. 10sh. pr tunna. Andra Svenska exportartiklar ha icke förekommit i Koloniens handel«. 

Till Manila anlände elt Svenskt fartyg om 157 laster med last från utrikes ort och af-
gick fil! utrikes ort med last ar 1855. 

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: 
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Följande iabell visar huru stor andel af ofvanstående värdesummor, som belöper sig 
särskildt på in- och utförseln af Guld- och Silfver i mynt och plansar samt särskildt på 
andra varor: 

Denna jemförelse visar att Sveriges utrikes handel, som år 1854 uppnått en dittills okänd 
grad af omfattning, under loppet af år 1855 ytterligare ansenligen tilltagit; så att in- och 
utförselns sammanlagda varde, som år 1835 beräknades till 31,147,000 R:dr och är 1845 
uppgick till 45,650,000 R:dr, år 1855 öfverstiger 120 millioner R:dr B:co och sedan år 1852 
fördubblats. Exportens värde år 1855 utgör 7,337,000 R.dr mera än värdet af de samma 
år importerade varor — deruti inberäknadt oarbetadt silfver lör 4,703,000 R:dr — och öf
verstiger med 11,088.000 R:dr värdet af exporten år 1854, hufvudsakligen i följd af ökad 
spanmålsutlörsel. Värdet af den år 1854 exporterade spnnmål, efter afdrag för de samma år 
importerade qvantiteler. utgjorde omkring 8.000.000 R:dr B.co, hvaremot öfverskottel af Ri
kets spanmålsexport år 1855 uppgår till nära 18 millioner R:dr nämnda mynt. 

Enligt nedanstående uppgifter öfver totalsummorna af de på Stockholms och Götliehorgs 
Börser anmälde vexelslut, hal\a desse transaktioner tilltagit i män af den ökade handelsrörelsen. 

År 1846. 

År 1847. 
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År 1848. 

År 1849. 

År 1850. 

År 1851. 

År 1852. 

År 1853. 

År 1854. 

År t855. 

Följande tabell utvisar i hvad män upphörandet af de intill slutet af år 1852 beviljade 
tull-lindringar vid åtskilliga Colonial-varors införsel direkte från produktions-orterna föranled! 
minskning i sådan import, jemförd med den, som under åren 1852 och 1855 egt rum från 
hamnar i Europa. Härvid hör dock anmärkas att berörde tull-lindringar fingo tillgodonjutas 
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äfven for varor, hvilka från Transatlantiska länder eller Ostindien ankommit ocb inköpts i 
Europeisk hamn, då lasten ej derstades lossats; samt atl således icke alla de qvantiteter, som 
på ifrågavarande sätt år 1852 förtultats, blifvit fr An produktionsorten direkte införskrifna. 

Förtullade qvantiteter. 

På Kreditupplag och Nederlag inkomna varor: 

Med Svenska fartyg inkomna förtullade qvantiteter: 

Importen af nodannämnde hufvudartiklar ökades 1855 i jemförelse med är 1854: 

Bränvin. Ar 18ii i förtullades 19-2,0-17 kannor Arrak, och år 1855 steg importen till 
429,168 kannor, hvilket är den största qvantitet, som hittills blifvit under något år förtullad. 
Cognac. År 1854 förtullades 70.107 kannor och 90,365 kannor år 1855. Rumm. Är 1854 
utgjorde den förtullade qvantileten 185,320 kannor och steg till 299,726 kannor år I855. 

Caffe. År 1835 förtullades endast 3,870.483 ll. kalle. År 1845 utgjorde importen 
7,386,279 ll år 1854 steg densamma till 13,520,082 ll. och till 13,642,372 ll år 1855, 
oberäknadt sjöskadade partier till ett uppgiftet värde af 41,589 R.rlr. 

Fisk. Sill. År 1851 förtullades 233,228 tunnor och 268,232 tunnor år 1855. Im
porten af torr och rökt Fisk utgjorde 297,780 Lll. år 1854 och 428,058 Lll. år 1855. 
Efter den 26 September sistnämnde år har tullfrihet varit för denna artikel medgifven. 

Garn. Sedan tullen å ofärgadt Bomullsgarn, som år 1854 utgjorde 4 sk. pr ll., från 
och med år 1855 nedsattes till 3 sk., steg importen till 4,805,662 ll, hvilken qvantitet med 
2,351,520 ll. öfverstiger föregående årets införsel. 

Gryn. År 1854 förtullades 962.881 ll. gryn af andra slag än spanmål. År 1855 
importerades 2,084.528 ll. gryn, som, enligt Eders Kongl. Maj:ts nådiga Kungörelse af den 
26 September 1855, blef till tullfri införsel medgifven. 
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Hampa. År 1854 importerades 8,428 Skll och 12,323 Skll. år 4855. 

Hudar, oberedda. Importen af torra hudar ökades från 2,362,884 ll, år 1854, till 
4,408,560 ll. år 1855; hvaremot införseln af våtsaltade och andra slags oberedda hudar 
minskades från 2,013,773 ll., år 1854, till 979,802 ll. år 1855. 

Jernvägsskenor. År 1854 infördes 3,728 Skll och 520,183 Skll. år 1855. 

Ljus. Importen af stearinljus utgjorde 13,010 ll år 1854 och steg till 80,979 ll. år 
1855, hufvudsakligen i följd af tullafgiftens nedsättning från 9 sk. till 4 sk. pr ll. och den 
sedermera genom högstberörde nådiga Kungörelse medgifne tullfrihet. 

Olja. Importen af denna artikel, som sedan den 26 September 1855 fått tullfritt infö
ras, utgjorde 2,215,443 ll år 1854 och steg år 1855 till 3,862,777 ll. 

Ost. Tullafgiften utgjorde 1 R:dr 12 sk. pr Lll. år 1854 och nedsattes till 1 R:dr 
från och med år 1855, hvarefter denna artikel, enligt nyssnämnde nådiga Kungörelse, fått 
tullfritt införas. 1 följd häraf ökades importen, som år 1854 utgjorde 15,719 Lll, till 31,753 
Lll. år 1855, hvilket är den största qvantitet, som hittills importerats under något år sedan 
1835, då importen uppgick till 34,821 Lll. hvaraf likväl 33,893 Lll. utgjordes af så kallad 
Surmjölksost mot en tull af 40 sk. pr Lll. enligt Tulltaxan af den 14 Augusti 1830. 

Redskap och Machinerier. Importen, som år 1854 i värde uppgafs till 432,164 R:dr, steg 
till 893.213 R:dr år 1855. 

Silke. Importen af rått, ofärgadt Silke uppgafs till ett värde af 591,801 R:dr år 1854 
och 724,874 R:dr år 1855. 

Sirup. Införseln utgjorde 100,566 ll. år 1854 och 333,529 ll. år 1855, hufvudsakligen 
trån Norrige. 

Smör. Sedan donna artikel, hvarä tullafgiften med år 1855 nedsattes från 1 R:dr 16 
sk. till 32 sk. pr Lll., efter den 26 September samma år fått tullfritt införas, ökades impor
ten, som år 1854 utgjorde 4,000 Lll., till 42,761 Lll. år 1855, hvilket är den största qvan
titet, som blifvit antecknad sedan år 1844. det sista hvarunder särskilda bestämmelser voro 
gällande i afseende fl handeln med Finland. Ar 1838 uppgick importen till 111,755 Lll, 
hvaremot år 1845, då afgiften utgjorde 2 R:dr 24 sk., endast 1.135 Lll. och år 1846 en
dast 150 Lll singåfuw till förtullnmg. Sedan afgiften genom tull-taxan af den 4 Dec. 1848 
blifvit nedsatt till 1 R:dr 16 sk., uppgick den förtullade qvanliteten från 229 Lll, år 1848, 
till 8,871 Lll. år 1849. 

Socker. År 1835 förtullades 14,320,197 ll rått socker. År 1845 förtullades 18,860,610 
ll. och år 1854, 29,474,219 ll. År 1855 uppgick den förtullade qvantiteten rått socker 
till 35.086,255 ll. 

Stenkol och Stenkolsstybb. Importen utgjorde 111,998 tunnor år 1835, 294,148 tunnor 
år 1845, 833,206 tunnor'år 1854 och 930.414 tunnor år 1855. 

Thé. År 1854 förtullades 123,705 ll. År 1855 uppgick importen till 211,273 ll, 
hvilket är den största qvantitet, som hittills under något år förtullats. 

Tobaksblad. År 1854 förtullades 2,461,250 ll. År 1855 steg importen till 2,853,34 1 ll. 
Tobaksstjelk. De förtullade qvantiteterna utgjorde 4.497,741 ll år 1854 och 1,679,275 

ll. år 1855. 
Ull. Sedan afgiften för fin Ull med början af är 1855 blifvit nedsatt från 6 sk. till 2 

sk. pr ll, och, enligt Eders Kongl. Maj:ts nådiga Kungörelse af den 11 Oktober samma år, Ull, 
alla slag. fått tufffritt införas, steg importen från 2,564,127 ll, år 1854, till 4.109,494 ll. 
är 1855. 
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Vin. År 1854 förtullades 602,933 k:r och 660,339 k:r år 1855. 
Zink, oarbetad och i plåtar. ImporteD, som utgjorde 96,968 ll år 1853 och 417,842 

ll år 1854, steg år 1855 till 513,546 ll., hvilket är den största qvantitet, som hittills under 
något år inkommit. 

Importen af nedannämnde hufvudartiklar minskades år 1855 i jemförelse med år 1854: 

Bomull. År 1853 importerades 9,883,572 ll, år 1854 utgjorde importen 15,013,367 
ll. och 14,733,529 ll. år 1855. 

Salt. Importen utgjorde 401,283 t:r år 4854 och 365,080 t:r år 1855. 
Spanmål. År 1854 importerades 6,544 t:r Hvete och 3,706 t:r Korn. Ar 1855 ut

gjorde importen 1,676 t:r Hvete och 3,640 t:r Korn. 
Trän och Späck År 1854 förtullades 91,474 Lll. och 72,331 Lll. år 1855. 

Enligt inkommen uppgift hafva å Stockholms Börs varit gällande följande medelpriser å 
nedannämnde import-artiklar oförtullade: 

År 1855 importerades följande varuqvantiteter till: 
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Samma år inkom på Nederlag och Kredit-upplag i 

Exporten af följande hufvudartiklar ökades år 1855 i jemförelse med föregående året: 

Coboltmalm. År 1854 exporterades 35,440 ll och 180,352 ll. år 1855. 
Potates. År 1854 exporterades 6,004 t:r och 9,831 t:r år 1855. 
Smör. Exporten utgjorde 306 Lll år 1854 och steg till 2,534 Lll år I855, oaktadt 

importen af denna artikel ökades från 4,000 Lll, år 1854, till 42,761 Lll. är 1855. 
Spanmål. År 1853 exporterades 299,975 t:r spanmål, alla slag. År 1854 steg ex

porten till 1,026,226 t:r och år 1855 till 1,755,105 tunnor, hvilket är den största qvantitet, 
som hittills under något år exporterats. 
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Tjära. Exporten ökades från 110,468 t.r, år 1854, till 13.2,270 tunnor år 1855. 
Trävaror. Exporten af Bräder, Plankor och Brädstump utgjorde 355,565 tolfter år 

1835, 806,736 tolfter Ar 1845, 1,196,979 tolfter år 1854 och 1/753,306 tolfter år 1855. 

I afseende å nedannämnde hufvudartiklar minskades exporten år 1855 i jeroförelse med 
nästföregående året: 

Beck. År 1854 utgjorde exporten 71,276 Lll och 32,707 Lll år 1855. 
lien. Ar 1854 exporterades 85,139 Lll. och 32,070 Lll år 1855. 
Jern. Stångjerns-exporten utgjorde 609,649 Skll år 1854 och nedgick år 1855 till 

554,060 Skll, hvilket är den minsta qvantitet, som blifvit utförd under något år sedan 1849. 
År 1854 exporterades 6,755 Skll. Spik och 6,555 år 1855. 

Koppar. Exporten utgjorde 10,410 Skll år 1854 och 9,993 Skll år 1855. 
Socker. År 1854 utfördes 649,512 ll toppsocker och 422,692 ll år 1855. 
Stål. Exporten utgjorde 26,805 Skll år 1854 och 18,886 Skll år 1855. 
Trävaror. Ar 1854 utfördes 675,203 Bjelkar och Spärrar. År 1855 nedgick exporten 

till 545,404. 

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

Ar 1855 exporterades: 
Stångjern: frän Stockholm 252,774 Skll; från Götheborg 183,412 Skll.; från Gefle 65,727 

Skll; från Sundsvall 10,882 Skll; från Söderhamn 8,483 Skll från Hernösand 5,793 Skll; 
från Norrköping 5,318 Skll; från Westervik 3,533 Skll; från Umeå 2,307 Skll samt från 
Calmar 1,748 Skll. 

Plankor, Bräder och Brädstump: från Götheborg 968,221 tolfter; från Calmar 167,727 
tolfter; frän Hernösand 82,636 tolfter; från Umeå 71,362 tolfter; från Sundsvall 68,352 
tolfter; frön Westervik 58,122 tolfter; från Piteå 45 376 tolfter; från Gefle 34,577 tolfter; 
från Döderhultsvik 34,577 tolfter; från Söderköping 24,791 tolfter; hån Luleå 24,665 tolfter; 
från Halmstad 24,635 tolfter; från Stockholm 23,157 tolfter; från Söderhamn 22.274 tolfter; 
från Haparanda 21,015 tolfter; från Wisby 19,925 tolfter, samt från Carlshamn 13,488 tolfter. 

Koppar, gårad: från Stockholm 7,429 Skll samt från Norrköping 2,513 SkU. 
Spanmål: från Götheborg 203,522 t:r Hafra, 14,199 t:r Hvete, 4,401 t:r Korn och Malt 

samt 136,231 t:r Råg; från Stockholm 25,489 t:r Hafra, 24,415 t:r Hvete, 3,238 t:r Korn 
och Malt samt 316,302 t:r Råg; från Malmö 41,058 t:r Hafra, 5,434 t:r Hvete, 110,774 
t:r Korn och Malt, 53,024 t:r Råg samt 1,804 t:r Vicker; från Landskrona 61,179 t.r Hafra, 
7,144 t.r Hvete, 37,029 t.r Korn och Malt samt 13,661 t:r Råg; från Ystad 44,780 t:r 
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Hafra, 3,026 t:r Hvete, 56,549 t:r Korn och Malt samt 32,580 t:r Råg; från Helsingborg 
80.617 t:r Hafra, 840 t:r Hvele, 6,868 t:r Korn och Malt samt 13,988 t:r Råg; från Udde
valla 83,240 t:r Hafra, 1,087 t:r Hvete, 583 t:r Korn och Malt samt 4,289 T:r Råg; från 
Wisby 4,788 t:r Hvete, 7,007 t:r Korn och Malt samt 261,311 t:r Råg; från Calmar 1,522 
t:r Halra, 236 t:r Hvete, 11,092 t:r Korn och Malt samt 34,342 t:r Råg; från Marstrand 
55,219 IT Hafra, 2,366 t.r Hvete, 642 t:r Korn och .Malt samt 6,658 t:r Råg; från Norr
köping 5,895 t:r Hafra, 16,028 t:r Hvele, 1,679 t:r Korn och Malt samt 42,726 t.r Råg. 

Stål: från Götheborg 9,961 Skll: från Stockholm 6,368 Skll och från Uddevalla 2,002 Skll, 
Tjära: från Stockholm 42,943 t:r: från Piteå 25,395 t.r; från Umeå 17,676 t:r samt 

från Luleå 11,909 t:r. 

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

Från Sverige afgingo till utrikes ort: 

Uti ofvanstående tabell äro icke inberäknaile, hvarken de ångfartyg, som föra posten 
emellan Ystad och Stralsund, eller post- och isbåtar samt icke heller sådane omätta båtar, 
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som äro i Tullverkets tabeller särskildt upptagne. Antalet af sådane båtar, som afgått från 
Sverige till Danmark och som ankommit från Danmark till Sverige, har, enligt Tullverkets 
uppgifter, varit följande: 

Omätla 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 sistförflutna tio åren varit följande: 

Införsel. Utförsel. 

med 

Under samma tid hafva de för in- och utgående fartygerlagde Lastpenningar utgjort följande belopp-' 

För inkommande fartyg. För utgående farlys. 
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I likhet med hvad föregående årsberättelser innehålla, får Collegiura lemna följande öf-
versigt af den fraktfart, som, på grund af ömsesidiga bestämmelser, egt rum år 1855, 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 Collegiura inkomne handlingar utvisa, har förhållandet med Svenska 
skeppsfarten på främmande länder, jemförd med den Norska, under de sistförflutna 10 åren 
varit följande: 



54 1855. 

Svenska fartyg. Norska fartyg. 

Från Sverige: Från Utrikes ort: 

På sätt tabellen N:o 8 utvisar, bestod Sveriges Handelsflotta vid 1855 års slut af 2,874 
mätta fartyg om 126,236 lasters drägtighet. Antalet har under året ökats med 91 och lä
stetalet med 8,088. Stockholms handelsflotta ökades med 18 fartyg och lästetalet med 1,552; 
Götheborgs ökades ined 2 fartyg och lästetalet med 2,278; Gefle ökades med 16 fartyg och 
lästetalet med 2,125. Ofrige stapelstäders minskades med 11 fartyg, hvaremot lästetalet öka
des med 314, Sjö- och Uppstädernes samt Köpingars fartyg voro vid slutet af år 1855 till 
antalet 315 med ett lästetal af 10.034. Antalet bar sedan föregående året ökats med 13 
och lästetalet med 1,065. Landtmannafartygens antal har ökats med 53 och lästetalet med 
754. Enligt inkomne uppgifter hafva af Stapelstädernas fartyg år 1855 blifvit till utrikes 
orter försålde 26 om 2,751 läster; 53 fartyg om 3,257 läster hafva förolyckats eller kasse
rats samt 73 fartyg om 8,560 läster blifvit nybyggda och första gången afmätta. Till ut
rikes sjöfart hafva år 1855 begagnats, af stapelstädernas fartyg 842 om 79,929 läster och 
af öfrige städers samt köpingars fartyg 103 om 5,107 läster. År 1855 blefvo 37 utrikes 
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byggda fartyg om 4,656 läster i Sverige naturaliserade. Samma år utfärdades af Collegium 
366 Svenska fribref, — eller 21 flera an föregående året — och hvaribland 70 för fartyg, 
tillhöriga landtmän. För fartyg, dels nybyggda och dels sådane äldre, som förut icke varit med 
dylika handlingar försedda, utgåfvos 185 fribref år 1855. 

Collegium framhärdar med djupaste vördnad, 

S t o r m ä k 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 1 . M a j : t s 

underdänigste, tropligtigsle 
tjenare och undersåter, 

F. ÅKERMAN. 

T W1LLERDING 

C. F. af Ström. 

Stockholm den 29 December 1856. 
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Utdrag af General-Sammandragen 
öfver 

Rikets Import och Export år 1855. 



Import 1855. 



Import 1855. 



Import 1855. 



Import 1855. 



Import 1855. 



Import 1855 . 



Import 1855. 



Import 1855. 



Import 1855. 



Import 1855. 



I m p o r t 1855. 



Import 1855. 



Import 1855. 



Export 1855. 



Export 1855. 



Export 1855. 



Export 1855. 



Export 1855. 



Export 1855. 



Reexporterade förtullade varor 1855. 



Reexporterade förtullade varor 1855. 





N:o 
Öfversigt af Tull-



2 

Uppbörden åren 1 8 4 6 - 1 8 5 5 . 



N:o 3. 

Sammandrag af de från Kongl. Norska Regeringen till Commerce-Collegium insända 
uppgifter, rörande Svenska sjöfarten till och från Norrige år 1855. 





N:o 

Öfversigt af Sveriges Handel på andra 



4. 

länder år 1855, enligt officiela uppgifter. 



N:o 5. 

Tabell, utvisande förhållandet emellan Sveriges Införsel och Utförsel 

år 1855. 





N:o 

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

derifrån afgångna Svenska samt 



6. 

och lästetalet å de år 1855 från Utrikes orter till Sverige med last ankomna eller 

Norska och främmande fartyg. 



N:o 7. 

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

1851 — 1855 till Sverige ankomna Norska 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-

Ånmärkning. Detta sammandrag upptager sammanräknade antalet af fartyg, ehvad de varit begagnade eller legat overksamma 



8. 

teckningar, utvisar för nedannämnda år antalet och lästetalel af Städers och Landtmäns 

städernes Skeppare och Sjöfolk. 

i hamnarne. För de i sammandraget upptagna år, hvarunder Finland tillhörde Sverige, äro Finska fartjgen 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 1851 — 1855. 



Comm.-Coll. Utrikes Handeln-Berättelse år 1855. 6 



N:o 

Jemförelse emellan Rikets In- och Utförsel under åren 1846—1855 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 med de i Tabellen N:o 1, efter Tullspecialerne införda belopp, upplyses af Berättelsen för år 1848. 













STOCKHOLM, 1856. 
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 1846—1855. 



N:o 12. 

Jemförelse emellan Sveriges omedelbara Sjöfart på andra Länder, efter officiella uppgifter, åren 1846—1855. 
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