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COMMERCE - COLLEGII 

Underdåniga Berättelse 
om 

Sveriges Utrikes Handel och Sjöfart 

år 1856. 

STORMÄKTIGSTE, ALLERNÅDIGSTE KONUNG! 

Eders Kongl. Maj:ts och Rikets Commerce-Collegium får härmed afgifva underdånig berättelse 
angående Sveriges utrikes handel och sjöfart år 1856, samt dervid bifoga följande tabeller: 

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

N:o 2. Öfversigt af Tull-uppbörden under sistförflutne 10 år, med specifikation af det vid hvarje 
Tullkammare influtna belopp, hvaruti likväl icke inräknats afgifter till Handels-
och Sjöfartsfonden, Lotspenningar samt Fyr- och Båkmedel m. m. dylika; 

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 särskilda främmande länder, grundad 
dels på Consulernas och dels på General-Tull-Styrelsens uppgifter; 

N:o 5. Tabell, utvisande det på nedannämnde sätt beräknade värdet af in- och utförseln; 

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 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; 

N:o 8. Sammandrag af de till Collegium inkomna förteckningar öfver antalet och lästetalet 
af invånares i städerna och landtmäns fartyg, för stapelstäderna för åren 1795— 
1856, samt för öfriga städers och landtmanna-fartyg för åren 1830—1856, äf-
vensom 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 mellan Sveriges in- och utförsel under hvarje år från och med 1847 
till och med 1856 af sådane varor, som under något af dessa år blifvit till be
tydligare belopp in- eller utförda, eller eljest ega 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 egt rum. På sätt i föregående underdåniga berättelser 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; 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 ett annat, upptaget högre 
eller lägre värdebelopp utmärker en någorlunda 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 förtultade eller 
eljest till in- och utförsel angifna varor och böra således anses icke i något fall vara högre 
än det verkliga förhållandet samt, hvad utförseln beträffar, dermed i det närmaste öfverens-
stämmande. 

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

Norrige. 
Värdet af importen är beräknadt till 5,823,000 R;dr år 1856. År 1855 uppgick im

portens värde till 5,624,000 R:dr och år 1854 till 4,032,000 R:dr. Pä sätt nedanstående 
jemförelse utvisar, har importen af Sill minskats år 1856; men priset å denna vara, som år 
1854 utgjorde 15 R:dr B:co tunnan, steg år 1855 till 16 R:dr och till 20 R:dr år 1856. Im
porten afraffineradt socker har nedgått från 1,497,195 ll. år 1855 till 1,355,623 ll. år 1856. 

Med 316 Svenska fartyg infördes år 1856 varor för ett värde af 1,794,000 R:dr, med 
577 Norska fartyg för 3,656,000 R:dr och för 161,000 R:dr med 1 Preussiskt, 7 Danska, 
1 Hannoverskt och 2 Engelska fartyg. Den landväga importen är beräknad till 212,000 R;dr. 
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Hufvudsakligen i följd af minskad spanmålsexport, nedgick värdet af utförseln år 1856 
till 2,682,000 R:dr, som utgör 1,490,000 R:dr mindre än värdet af exporten till Norrige år 
1855 och 441,000 R:dr mera än 1854 års export. Minskningen i exporten år 1856 
emot föregående året är beräknad till 1,320,000 R:dr för spanmål, 116,000 R:dr för väf-
nader, 50,000 R:dr för tjära, 80,000 R:dr för ångmachiner och 70,000 R:dr för tegel. 
Deremot ökades exporten af hafregryn, hvetemjöl och stångjern. 

År 1856 exporterades med 375 Svenska fartyg för ett värde af 985,000 R:dr, med 
441 Norska för 1,507,000 R:dr och för 16,000 R:dr med 2 Preussiska, 4 Danska och 1 
Hannoverskt fartyg. 

Från Norrige infördes sjöledes: 

Derjemte infördes sjöledes år 1856: 47,301 ll. Rumm, 6,460 ll. osaltade och 9,695 
ll. saltade hudar, 2,165 tunnor korn, 6,635 tunnor stenkol samt 25,448 Lll. tran m. m. 

Den sjöväga exporten utgjordes förnämligast af följande varuqvantiteter: 
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Från Nederlag utfördes år 1856 till Norrige 66,564 ll. Kaffe, 225,720 ll. Mascovad 
och 2,872 tunnor Salt, samt från Kreditupplag 11,944 ll. Kaffe och 77,251 ll. Mascovad. 

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 frän Norrige landvägen, förekomma uti Tull-Specialierne följande: 

och till Norrige utförda landvägen: 

År 1855 utfördes till Norrige landvägen 30,842 ll. Linneväfnader och 7,818 ll. 
år 1856. 

Följande tabell utvisar förhållandet med Svenska skeppsfarten till och från Norrige under 
sistförflutne 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 1856 blef 1 Svenskt fartyg om 100 laster i Norrige försåldt. 

Finland. 
Värdet af importen beräknades ur 1854 till 1,453,000 R:dr, hvaraf 410,705 R:dr för 

fartyg och båtar, som öfvergått till Svensk egendom. Ar 1855 steg de införda varornas 
värde till 2,248,000 R:dr, hvaraf 230,702 för fartyg och båtar. År 1856 nedgick värdet 
af importen till 1,924,000 R:dr, som utgör betydligt mera än värdet af importen under något 
år före 1854. På sätt nedanstående jemförelse utvisar, har importen af smör ansenligen 
ökats åren 1855 och 1856. 

År 1856 infördes med 142 Svenska fartyg för ett värde af 972,000 R:dr, med 1 Norskt 
för 3,000 R:dr och med 458 Finska för 949,000 R.dr. 

Värdet af de till utförsel angifna, Svenska eller förtullade varor minskades åren 1854 
och 1855 i följd af Finska kusternas blockering och utgjorde 276,000 R:dr år 1854 och 
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211,000 R.dr år 1855. — Uti dessa summor är likväl icke inräknadt värdet af de nämnde 
år till Finland exporterade tullfria främmande varor, såsom bomull m. m., eller de, som ut
förts från Nederlag och Kreditupplag. Ar 1856 steg värdet af exporten till 1,670,000 R:dr, 
förnämligast i följd af ökad export af raffineradt socker, hvaraf 812,208 ll. utfördes, hvilket 
iir den största export af denna vara, som egt rum något år sedan 1846. 

Med 97 Svenska fartyg utfördes år 1856 för ett värde af 768,000 R:dr och för 
902,000 R:dr med 325 Finska fartyg. 

Följande uppgift utvisar qvantiteterne af de förnämsta artiklar, som införts från och ut
förts till Finland under de sistförflutna fem åren. 

Från Finland infördes: 

Derjemte infördes år 1856, bland annat, 1,028 Skll Hampa, 41,679 ll. Talgljus, 
35.408 Lll. Hvetemjöl, 329,499 Lll Rågmjöl samt Furubräder för ett värde af 12,284 R:dr. 

Till Finland utfördes: 
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År 1856 utfördes derjemte 7,625 Lll Alun, 3,130 kannor Porter, 11,587 Lll torr 
Fisk, 390 ll. Blyhvitt, 1001 tunnor Rödfärg, samt andra fiirger för ett värde af 110,059 
R:dr, 10,512 Skll. Tackjern, 45,426 Skll Malm, 1,513,177 ll. Bomull samt 43,099 ll. för-
tulladt Kaffe. — Från Nederlag exporterades, bland annat, 254,377 ll. Kaffe, 33,148 tun
nor Salt, 334.908 ll Mascovad och 195,105 ll. Toppsocker, samt från Kreditupplag 318,279 
ll. Kaffe och 65,306 ll. Mascovad. 

Från Finland ankomma till Sverige: 

Svenska fartyg och båtar: Finska fartyg och hatar: 

Från Sverige afgingo till Finland: 

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

Ryssland. 
I följd af Ryska Östersjöhamnarnas blockering under större delen af seglationstiden åren 

1854 och 1855 nedgick värdet af importen från 3,184,000 R:dr, hvartill detsamma beräk
nades år 1853, till 315,000 R:dr år 1854 och 138,000 R:dr år 1855. År 1856 steg 
åter importens värde och uppgick till 6,249,000 R:dr, hufvudsakligen i följd af betydlig in
försel af rågmjöl, utgörande 3.539,614 Lll. 

Med 329 Svenska fartyg infördes för ett värde af 4,037,000 R:dr, med 12 Norska för 
104.000 R:dr, med 42 Ryska för 326,000 R.dr och för 1,782,000 R:dr med 49 Finska, 
16 Preussiska, 13 Danska. 1 Mecklenburgskt, 3 Lubeckska, 10 Hannoverska, 47 Neder
ländska och 3 Engelska fartyg. 

Utförseln beräknades till 366,000 R:dr år 1852, till 163,000 R:dr år 1853, till 59,000 
R:dr år 1855 och år 1856 till 781,000 R:dr. — Med 159 Svenska fartyg exporterades för 
658,000 R:dr, med 8 Norska för 26,000 R:dr, med 49 Ryska för 21,000 R.dr och för 
76,000 R:dr med 10 Finska, 4 Preussiska, 2 Danska, 11 Nederländska, 20 Engelska, 2 
Mecklenburgska, 1 Lübeckskt, 1 Hamburgskt, 1 Bremiskt och 5 Hannoverska fartyg. 
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Från Ryssland infördes: 

Till Ryssland utfördes: 

År 1856 utfördes derjemte, bland annat, 2,953 Skll Kanoner och Kulor, 251,384 ll 
Bomull, 2,467 tunnor Sill, 35,074 ll. Gryn, 2,726 tunnor Salt samt Färgträd för ett värde 
al 10,000 R:dr. 

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 fartvt; 
vant fördelad på de särskilda Consuls-distrikterne år 1856. 
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Svenska fartyg ankommo 

från Sverige: från Utrikes ort: 

och afgingo till Sverige: till Utrikes ort: 

Danska Staterna. 
Importens värde, som år 1855 beräknades till 3,131,000 R:dr, sieg till 4,460,000 R.dr 

år 1856. På slitt nedanstående jemförelse utvisar, ökades införseln af spanmål år 1856 med 
50,640 tunnor. Med 2,210 Svenska fartyg infördes varor för 2,854,000 R:dr, med 909 
Danska för 1,463,000 R:dr och för 153,000 R:dr med 2 Finska, 4 Preussiska, I Mecklen-
burgskt, 2 Hamburgsku, 2 Hannoverska, 8 Nederländska och 4 Engelska fartvg. 

Värdet af exporten utgjorde 7,101,000 R:dr år 1854 och steg år 1855 till 7,698,000 
R:dr, men minskades år 1856 till 6,077,000 R:dr, hvilket dock utgör ett högre belopp än 
under nåsjot år före 1854. — År 1856 utfördes med 3,118 Svenska fart va; för ett värde 
af 5,346,000 R:dr, med 39 Norska för 33.000 R:dr, med 603 Danska för" 464,000 R.dr 
och för 234,000 R:dr med 17 Finska, 41 Ryska, 1 Preussiskt, 3 .Mecklenburgska, 1 Ham-
bargskt och 1 Hannoverskt fartyg. 

Från Danska Staterna infördes hufvudsakligen; 
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Till Danska Staterna utfördes: 

År 1856 exporterades Silfverspecier för ett värde af 126,666f R:Jr Banko. 

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

Svenska fartyg ankammo till ifrågavarande l in ler 

från Sverige: frän Utrikes ort: 
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samt afgingo derifrån 

till Sverige: till Utrikes ort: 

År 1850 ankommo Svenska fartyg till nedannämnde Consuls-distrikter: 

från Sverige: från Utrikes ort: 

och afgingo 

till Stwiqe: till Utrikes ort: 

Dessutom hafva Svenska öppna båtar till nedannämnde antal med last 

ankommit till: och a fgått från: 

Följande antal Svenska fartvg passerade Öresund nedannämnde år: 

Svenske och Norske General-Consuln i Helsingör har angående Sveriges handel med di
striktet år 1856 meddelat, bland annat, följande: 

»I del hela taget må årels Svenska skeppsfart och varuinförsel, i jemförelse med tidigare år, anses till
fredsställande. De Svenska varorna hafva haft en lemligen jemn afsältning till fursvarliga priser. Tillförseln 
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af Jern har varit betydligare än under föregående år och priset för de bättre stämplarne omvexlande från 20 1/2 
till 21 R:dr Danskt mynt, oförtulladt; men den stora tillförseln försvårade slutligen afsältningen och temligen 
ansenliga behållningar af Svenskt jern funnos vid årets slut, t. ex. i Köpenhamn omkring 6,000 Skll. Svenska 
trävaror hafva blifvil i mindre qvantitet afsatta än under föregående år, dels i följd af concurrensen från an
dra Östersjöländer, dels emedan förbrukningen i Danmark ej varit så stor sedan den Seländska jernbanan full
bordats samt byggnadsföretag uti och omkring hufvudstaden icke varit så omfattande som under föregående åren.» 

Svenske och Norske Consuln i Aalborg har hos Collegium anmält, att priset på Svenska 
trävaror i Jutland väl ej varit alldeles lika högt år 1856 som föregående året, men att det
samma dock någorlunda bibehållit sig och alt afsättningen gynnades genom betydliga bygg
nadsföretag såväl på landet som i städerne. 

Preussen. 
Införselns värde, som år 1854 beräknades till 1,165,000 R:dr och år 1855 steg till 

2,218,000 R:dr, minskades år 1856 och är beräknad till 2,053,000 R:dr. Zink och Olja 
hafva vant de förnämsta importartiklarne likasom föregående år. Med 72 Svenska fartvg in
fördes år 1856 för ett värde af 600.000 R:dr. med 5 Norska för 102,000 R:dr, med 81 
Preussiska för 1,203,000 R:dr och för 130,000 R:dr med 1 Finskt. 6 Danska. 6 Neder
ländska och 3 Engelska fartyg. 

Sedan värdet af utförseln, som år 1854 beräknades till 2.630,000 R:dr, år 1855 stigit 
till 4,682,000 R:dr, minskades detsamma år 1856 och utgjorde 4,035,000 R:dr, deruti in-
beruknadt myntadt eller oarbetadt silfver för 262,6981 R:dr Banco. Med 200 Svenska far
tvg exporterades för ett värde af 2,049.000 R:dr, med 19 Norska för 231,000 R:dr, med 
168 Preussiska fartyg för 1,390,000 R:dr och för 365,000 R:dr med 10 Ryska, 29 Dan
ska, 4 Mecklenburgska, 1 Hamburgskt, 6 'Hannoverska, 14 Nederländska, 7 Kngelska och 
I Franskt fartyg. 

Från Preussiska hamnar infördes: 

Till Preussiska hamnar utfördes: 
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Derjemte exporterades år 1856, bland annat, 23,783 Skll. Tackjern. 

Oberåknadt de emellan Sverige och Pommern gående Post-ångfartygens resor ankomnio 
Svenska fartyg 

Till Preussiska hamnar 
från Sverige: från Utrikes ort: 

och afgingo frän Preussiska hamnar 
till Sverige: till Utrikes ort: 

Följande tabell utvisar förhållandet med Svenska skeppsfarten till och från nedannämnde 
Consuls-distrikter och stationer år 1856: 

Svenska fartyg ankomma 
från Sverige: från Utrikes ort: 

till 
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och afgingo 
till Sverige: till Utrikes ort: 

från 

Mecklenburg, Hansestäderna, Hannover och 
Oldenburg. 

Mecklenburg. År 1855 beräknades importen till 45.000 R:dr. År 1856 minskades 
\ar.!et tiil 26,000 R:dr. Med C Svenska fartyg utfördes för 9,000 H:dr och för 47,000 
R:dr med freiumiinde farlve. Värdet uf utförseln har deremot ökats de sednare åren. År 
1854 beräknades detsamma till i i8,000 R:dr, år 1855 till 479,000 R:dr och till 538,000 
R:dr år 1850. — Med 84 Svenska fartvg exporterades for ett varde af 370,000 R:dr, med 
19 Mecklenburgska för 55,000 R:dr och för 1 13,000 R:dr med 4 Finska, I Rjskt, 3 Preus
siska. 2 Danska, 1 Hannoverskt och I Engelskt fartyg. 

Från Mecklenburg infördes: 

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

Till Mecklenburg utfördes: 
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Lübeck. År 1855 ar varuinförseln beräknad till 10,054,000 R:dr; hvarjemte oarbetadt 
silfver för 4,694,988 R:dr nämnde år från Lübeck inkom. År 1856 är importens värde 
beräknad till 12,786,000 R:dr, hvaraf omkring 263,000 R:dr för oarbetadt silfver, enligt 
uppgift från Rikets Stunders Bank, jemförd med Tullverkets anteckningar. Med 269 Svenska 
fartyg infördes år 1856 för ett värde af 11,863,000 R:dr, med 4 Liibeckska för 834,000 
R:dr samt för 89,000 R:dr med 2 Finska och 1 Danskt fartvg. 

År 1855 beräknades exporten till 3,219,000 R:dr, hvaraf oarbetadt silfver för 24,714 
R:dr. År 1856 är exporten beräknad till ett värde af 9.882,000 R:dr, hvaraf 7,535,000 
R:dr för oarbetadt silfver, som år 1856 till Lübeck exporterades, enligt uppgift från Rikets 
Ständers Bank, jemförd med Tullverkets anteckningar. Med 249 Svenska fartvg utfördes för 
ett värde af 9,641,000 R:dr, med 1 Norskt för 19,000 R:dr, med 10 Liibeckska för 72,000 
R:dr. samt för 150,000 R:dr med 14 Finska, 8 Ryska, 3 Preussiska, 5 Mecklenburgska och 
1 Hannoverskt fartyg. 

Från Lübeck infördos hufvudsakligen: 
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Blund de år 1856 från Lübeck införda varor förekomma i Tullspecialerna 32,384 ll. 
ritt och 34.280 ll. raffineradt Socker, 8,322 Lll Hvetemjöl, 7,039 Lll. Rågmjöl, 191,518 ll. 
Bom- och Hampolja, 45,271 ll. Thé samt 1,584,198 ll. Rumm. 

Till Lübeck utfördes bland annat: 

År 1856 utfördes till Lubeck, bland andra varor, 4,266 t:r Tjära samt 210 ll. oblekt vax. 

Hamburg. I följd af tull-lindringarnes upphörande samt den ångbåtsfart, som de sednare 
åren egt rum mellan Hamburg och Götheborg, har värdet af den direkta importen betvdligen 
ökats. År 1854 beräknades detsamma till 1/777,000 R:dr, år 1855 till 2,495,000 R:dr och 
till 3,481.000 R:dr år 1856. Med 48 Svenska fartsg infördes för ett varde af 3.204,000 
R:dr, med 4 Hamburgska för 71,000 H:dr samt för 206,000 R;dr med 2 Preussiska. 7 Ne
derländska och 2 Engelska fartyg. 

Den direkta utförselns varde beräknades år 1854 till 406,000 R:dr och utgjorde 744,000 
R:dr ar 1855. År 1856 är exportens varde beräknadt till 682,000 R:dr, hvaraf 44 Sven
ska fartyg utförde för 676.000 R:dr. 1 Hamburgskt för 1,000 R:dr och 3 Danska fartvg 
för 5,000 R:dr. 

Frän Hamburg infördes: 
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Den direkta exporten utgjordes hufvudsakligen af 

Är 1855 exporterades derjenite 106,364 ll. Gryn, 1,045 t:r Hvete, 1984 t:r Korn och 
Mall samt 21,089 t:r Råg: livaremot exporten af dessa sädesslag till Hamburg år 1856 ut
gjorde 225 l:r Hvete och 5,385 t:r Råa. 

Bremen. Värdet af importen beräknades till 978,000 R:dr Ar 1855 och steg till 
1,921,000 R:dr år 1856, hufvudsakligen till följd af okad import af Tobaksblad. Med 23 
Svenska fartva; infördes år 1856 for ett värde af 591,000 R:dr, med 1 Norskt för 9,000 
R:dr, med fhremiskt för 421,000 R:dr samt for 900,000 R:,!r med I Preussiskt. 4 Dan
ska, 1 .Mecklenburgsk, 19 Hannoverska, 18 Nederländska och 1 Engelskt fartyg. 

Utförseln beräknades år 1855 till 444,000 R:dr och till 384,000 R:dr är 1856. Med 
17 Svenska fartyg utfördes för ett värde af 283,000 R:dr, med I Bremiskt for 9,000 R:dr 
och för 92.000 R:dr med 1 Preussiskt, 1 Danskt Och G Nederländska fartyg. 

Från Bremen infördes och förtullades: 

Af de från Bremen införda partier Tobak upplades 

År 1856 importerades dessutom frän Bremen 260,440 ll Rumm, 201,754 ll. Calfe, 
5,958,090 ll. Gryn och 208,473 ll. Mjöl af undra slag än Spanmål, 25,306 ll. Peppar, 
2.683 t:r Salt, 70,806 ll. rått Socker, 5,000 ll. Ull samt Färstrud för ett värde af 41,848 R:dr. 

Till Bremen utfördes: 

Exporten af Stångjern till Bremen har 1852 och 1853 varit betydligare än under nå-
got föresående år. 
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Hannover och Oldenburg. Värdet af importen, som 1855 utgjorde 11,000 R:dr, steg 
till 37,000 R:dr år 1856. Exporten beräknades till 74,000 R:dr år 1855 och minskades 
tiil 69,000 R:dr år 1856. 

Till Hannover exporterades hufvudsakligen: 

Svenska fartyg (ångfartyg inberäknade) ankommo 

från Sverige: från Utrikes ort: 

till Liibeck: 

Hamburg och Allona: 

Bremen: 

Mecklenburg: 

År 1856 anlände till Rostock 40 Svenska fartyg om 1,544 läster med last från Sve
rige. Till Wismar anlände år 1856 50 Svenska fartyg om 1,782 läster med last från Sverige. 
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Svenska fartvg (ångfartyg inberäknade) afgingo 

till Sverige: till Utrikes ort: 

från Lübeck: 

Hamburg och Altona: 

Bremen: 

Mecklenburg: 

År 1856 afgingo från Roslock till Sverige 3 Svenska fartyg om 85 läster med last 
och 45 Svenska fartyg om 1,440 läster i barlast samt 1 om 19 laster till utrikes ort i 
barlast. 

Nederländerna. 
År 1855 beräknades införselns värde till 1,245,000 R.dr. År 1856 steg importen till 

ett värde af 1,795,000 R:dr. Med 20 Svenska fartyg infördes för ett värde af 424,000 
R:dr, med 2 Norska för 13,000 R:dr, med 42 Nederländska för 1,190,000 R:dr samt för 
108,000 R:dr med 1 Preussiskt, 4 Danska, 1 Hamburgskt, 1 Engelskt och 1 Nord-Ameri
kanskt fartyg. 
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Exportens värde utgjorde 1,384,000 R:dr år 1854 och steg år 1855 till 5,724,000 
R:dr, hufvudsakligen i följd af betydlig spanmålsexport. Ar 1856 nedgick utförselns värde 
till 1,950,000 R:dr. Med 24 Svenska fartyg utfördes för 386,000 R:dr, med 17 Norska 
för 204,000 R:dr. med 43 Nederländska för 666.000 R:dr samt för 691,000 R:dr med 11 
Preussiska, 20 Danska, 2 Mecklenburgska, 3 Humburgska och 5 Hannoverska fartyg. 

Importen utgjordes förnämligast af följande varuqvantiteter: 

Derjemte infördes 2,076,185 ll. Geniever samt 128,282 ll. Svafvelsyra år 1856. 

Till Nederländerna utfördes: 

Ar 1855 exporterades till Nederländerna 292,724 t:r Råg. 101,798 l:r Korn och Malt. 
3,853 t:r Hvete, 2,364 t:r Hafre och 2,095 t:r Ärter. År 1856 egde någon spanmålscx-
port till Nederländerna icke rum. 

Till Nederländerna ankommo Svenska fartyg 

från Sverige: från Utrikes ort: 
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Svenska fartyg afgitigo från Nederländerna 

till Sverige: till Utrikes ort: 

Belgien. 
Importens varde beräknades år 1855 till 207,000 R:dr och till 205,000 R.dr år 1850. 

Med 3 Svenska fartyg infördes för 137,000 R:dr, med 1 Norskt för 4,000 R:dr samt för 
65,000 R:dr med främmande fartyg. 

Värdet af exporten beräknades år 1851 till .380,000 R:dr och steg år 1855 till 847,000 
R:dr, men minskades åter år 1850 till 433,000 R:dr. 3Ied 9 Svenska fartyg exporterades 
år 4856 för ett värde af 09,000 R:dr, med 31 Norska för 211,000 R:dr samt för 93,000 
R:dr med 1 Preussiskt, 4 Mecklenburgskt, 3 Hannoverska, I Nederländskt och 1 Engelskt 
fartyg. 

Af följande hufvud-artiklar infördes: 

Dessutom importerades år 1856: 53,406 ll. Bly- och Zinkhvitt, 7,130 Lll Fönsterglas, 
172,931 ll. Gryn af andra slag än spanmål, 83,943 ll. Svafvelsyra samt 107,850 ll. oarbe
tad Zink. 

Till Belgien utfördes hnfvudsakligen: 
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Till Belgien ankommo Svenska fartyg: 

frän Sverige: från Utrikes ort: 

och ufgingo frän Belgien 

till Sverige: till Utrikes ort: 

Stor-Britannien och Irland. 
Värdet af importen från England har sedan Ar 1850 årligen oafbrutet stigit. Densamma 

beräknades år 1854 till 9,264,000 R:dr, år 1855 till 12,283,000 R:dr och till 12,811.000 
R:dr år 1850. Importen af Stenkol, alla slag, utgjorde 961,883 t:r år 1855 och steg år 
1856 till 1,454,566 t:r. Efter tull-lindringens afskallande från och med år 1853 har im
porten af rått socker från England betydligen ökats. År 1852 infördes endast 24,096 ll. 
sådant socker, år 1855 utgjorde importen 2,713,531 ll. och 4,146,598 ll. år 1856. 

År 1856 infördes från Stor-Britannien och Irland med 373 Svenska fartvg varor för 
ett värde af 3,048,000 R:dr, med 214 Norska för 2,239,000 R:dr, med 278 Engelska för 
7,246,000 R:dr samt för 278,000 R:dr med 22 Preussiska, 10 Danska, 15 Mecklenburgska. 
24 Hannoverska. 33 Nederländska och 9 Franska fartvg. 

Värdet af exporten uppskattades år 1854 till 22,501,976 R:dr — oberäknadt myntadt 
silfver för 591,024 R:dr — och utgjorde 26,505,000 R:dr år 1855. År 1856 är exporten 
beräknad till 21,884,000 R:dr, hvaraf myntadt silfver till belopp af 38,000 R:dr banko. Med 
395 Svenska fartyg exporterades för ett värde af 6.381,000 R:dr, med 459 Norska för 
8,362,000 R:dr, med 367 Engelska för 5,623,000 R:dr samt för 1,518,000 R:dr med 1 
Finskt, 6 Ryska, 62 Preussiska, 76 Danska, 6 Mecklenburgska, 3 Hamburgska, 23 Hanno
verska, 52 Nederländska, 1 Franskt, 1 Spanskt, 1 Portugisiskt och 1 Nord-Amerikanskt 
fartyg. 
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Den direkta importen från Stor-Britannien och Irland har hufvudsakligen ulgjorts af 
följande varuqvantiteter: 

Dessutom infördes ar 1856, bland annat, 16,027 Skll. Tackjern, Järnvägsskenor för ett 
värde af 1,457,380 R:dr, Lera för 191,029 R:dr, Guano för 772,922 R.dr, 65,736 ll. Thé, 
403,560 ll. Jern- och Ståltråd, 51,734 ll. Yllefiltar och Mattor, 52.456 ll. Doffel m. m. 
samt 335,657 ll andra Ylleväfnader. Värdet af de år 1856 för Svensk räkning inköpta 7 
fartyg om 1,566 läster är uppgifvet till 27,750 £ St. 

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: 

År 1856 exporterades från Strömstad till England 42 läster Is, hvars varde är upp-
gifvet till 1 £ 10 sh. per Ton. Samma år utfördes till England 2,903 Skll Tackjern. 
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Svenska fartyg ankomma till Stor-Britanniska och Irländska hamnar 
från Sverige: från Utrikes ort: 

och afgingo derifrån 
till Sverige: till Utrikes ort: 

Svenska fartyg med last 
ankommo år 1856 från Sverige, från Utrikes ort. och afgingo till Sverige. till Utrikes ort. 

Till Stor-Britanniska hamnar afgingo med last från Sverige: 



26 1856. 
Från Stor-Britanniska hamnar ankommo med last till Sverige: 

Den från Svenske och Norske General-ConsuJn i London till Collegium inkomne årsbe
rättelse för år 1856 innehåller bland annat följande: 

»Upphörandet af en i Ivenne somrar fortsatt blockad af Rysslands hamnar i Östersjön, just som skepps
farten på våren af det tredje året kunde börjas, medförde de följder med hänsigt till Trävaruhandeln, som en 
sådan ändring i förhållandena var egnad att framkalla, i det de hopade förråderna af skeppningsvirke icke 
dröjde att från Rysslands och Finlands kuster söka sin väg till främmande marknader och stora partier deraf 
inkommo under loppet af sommaren och hösten till delta lands hamnar. Som dessa produkter under de före
gående tvenne åren varit derilrån utestängda och deras platser till större del fyllda medelst förökad import af 
liknande gods från Sverige, hvarigenom totalbeloppet af den sednare, särdeles år 1855, uppdrifvits öfver höf-
van, låg det i sakens natur att denna import skulle aftaga med upphörandet af den temporära orsaken till 
dess stegring, och att så i verkligheten inträffade, var så mycket nyttigare för den köpmansklass, hvilken sys
selsätter sig med Svenska trävaruhandeln, som totalimporlen af plankor och bjelkar till Stor-Britannien och 
Irland år 1856, genom tillförseln frän Ryssland och Finland uppdrifven till långt öfver föregående, årets, möt
tes af trög afsällning med vacklande pris. Nödvändigheten af utbytet låg ögonskenligen icke i Englands begär 
för trävaror, men i Rysslands och Finlands behof att hit utföra en stor del af sina samlade förlag, och häraf 
uppstod ett prisfall under imporlkostnaden, som blef enda möjligheten att upprymma de införda myckenheterna 
under inflytandet af höga penningeränlor och mycken förbehållsamhet bland afnämare, så att upplagen i doc
korna vid årets slut icke skulle ölverskrida sina vanliga proportioner. Delta syftemål blef derigenom vunnet 
och äfven priset, livad bjelkar beträffar, återsläldt på en fördelaktigare fot vid slutet af året, men om icke 
den återhållsamhet iakttagils i exporten från Sverige, som jag i min sednasle årsrapport och på deri anförda 
grunder ansåg mig böra på förhand rekommendera och hvilken äfven från de Preussiska exportörernes sida 
till en del förspordes, skulle tvifvelsutan 1856 ars trävaruimport till Stor-Britannien och Irland från Östersjön 
sträckt ett menligt inflytande äfven till utsiglerna för denna handel det påföljande året. 

Tillökningen i hela importen af Trävaror till det Förenade Konunga-Riket år 1856 utgjorde vid pass 25 
procent öfver samma import år 1855, men summan deraf uppgår i det närmaste till årliga medium af im-
porterne 1852—1854, och i förbrukningen visar sig ungefär enahanda förhållande. 

Under hvilka förhållanden som helst är det svårt att utforska eller redogöra med någon noggrannhet för 
de mångfaldiga vägar, på hvilka denna förbrukning ledes, och synuerligast är detta fallet då, såsom nu, inga 
påtagliga förklaringar erbjuda sig i arbeten af en mera omfattande natur, i en vidt utbredd spekulalionshåg i 
byggnadsförelag, i krigsrustningar, permanenta läger, eller dylikt, som på sina lider varit händelsen. Hufvud-
sakligaste anledningen torde kanske helt enkelt böra sökas i den ofantliga vidden af denna hufvudstad, som af 
främlingar, ej utan skäl, blifvit kallad en bebyggd provins, i dess skeppsrikedom och öfriga industriela verk
samhet; men vare härmed huru som helst, qvarstår enicdlertid som ett faktum den jemna konsumtionen af 
trävaror, hvilken af ofvanstående siffror antydes, och del synes derföre billigt att betrakta de föränderliga re-
sultater, hvilka på olika lider ernås i marknaden för ifrågavarande produkter, snarare såsom härflytande från 
en ojemnt tillstötande import, än som följder af omvexlandc behof deraf. 

Sverige inskränkte sin tillförsel af trävaror till London år 1856 med vidpass en tredjedel mot 1855, 
fraktad i 340 fartyg om 99,712 tons sammanlagd dräglighet förstnämnde år, medan 474 fartyg af 142,227 
tons voro dermed sysselsatta året förut. Dessa laster iunehöllo år 1856 från Östersjöhamnarne 1,147,709 
plankor, 224,130 baltens och 62,308 stycken bjelkar mot 1,543,044 plankor, 194,916 hattens och 104,385 
stycken bjelkar år 1855, utgörande en minskning af 395,335 plankor och 42,077 bjelkar, men deremot en 
ringa tillökning af 29,214 baltens, samt från Götheborg 171,860 plankor och 130,732 baltens mot 334,388 
plankor och 352,772 batlens år 1855, utgörande en minskning af 162,528 stycken plankor och 222,040 
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stycken baltens. Förnämsta skilnaden bestod således i bjelkar, hvaraf tillförseln till London från Sveriges 
Östersjöhamnar år 1856 afkortades med 21,100 loads mot föregående året. 

Förnämsta delen af de Svenska trävaror, som importeras till London, förskrifver sig således från ham
narne i Bottniska viken, under det den stora tillförsel, som fordom egde rum från Götheborg, för det mesta 
blifvit afledd åt andra håll och numera endast erbjuder ett jemförelsevis ringa qvantum i denna marknad. 
1,372,000 plankor och battens, importerade från förstnämnde hamnar år 1856, möttes af 1,230,000 från 
Ryssland och Finland, framställande en totalsumma af 2,602,000 plankor och battens från norra Östersjöpro
vinserna, som utgjorde en tillväxt af 860,000 stycken på 1855 och af 714,000 stycken på 1854 års im
porter deraf från samma kuster. 

Tolalimporten af Stångjern till Stor-Britannien nådde år 1856 den ansenliga höjden af 51,935 tons, som 
med 14,528 tons öfverstiger en import af 37,407 tons år 1855 och med 10,190 tons den af 41,745 tons 
bestående slångjernslillförseln år 1854. Så liflig har efterfrågan varit på Svenskt stångjern och så jemn för
brukningen deraf, att den uppsättning i pris, som af de Svenska brukspatronerna gjordes i början af året, icke 
förhindrade en med 2,318 lons ökad införsel mot 1855, hvarigenom, samtidigt med denna förhöjda afsält-
ning, ett i ännu högre grad stegradt försäljningsbelopp kommit Svenska jernhandteringen till godo, och detta 
har inträffat, oaktadt Ryssland på samma gång kom i marknaden med ett under blockadtillslåndet hopadt la
ger af sin stångjernslillverkning, som till ett belopp af icke mindre än 11,700 tons vågfördes här i landet 
sistlidne år. 

Af Tackjern infördes år 1856 från Sverige till Stor-Britannien inalles 322 tons; en obetydlighet i sig 
sjelf, men som sannolikt endast utgör början till en mera omfattande handel, särdeles om utförselsförbudets upp-
häfvande i Sverige kommer att efterföljas af nedsättning i export-tullen, hvilket blifver en nödvändighet om det 
Svenska tackjernet skall kunna fördelaktigt konkurrera i marknaden med den vara, som hemlas från Britiska 
Nord-Amerika, eller till någon större mängd ersätta det jern af sämre beskaffenhet, som produceras inom landet. 

Från Sverige importerades vidare till Stor-Britannien år 1856, förutom 773 tons Smältstycken eller 447 
tons utöfver nästföregående årets tillförsel deraf, den ansenliga qvantiteten af 1,515 tons Stål, hvilket af denna 
vara likaledes utvisar en tillökning af 602 tons, jemförd med året 1855, då importen deraf från Sverige in
skränkte sig till 913 tons. Högst obetydligt af denna artikel införes hit från andra länder och utgjorde en
dast 84 tons tillsammans, såväl år 1856 som år 1855. 

Total-importen af Tjära till Stor-Britannien och Irland år 1856 uppgick till 16,095 läster eller 193,140 
tunnor, öfverstigande nästföregående årets med 11,704, år 1854 med 47,412 och år 1853 med f9,068 tun
nor. Häri, likasom i tillförseln af trävaror och jern, visar sig den naturliga följden af Rysslands och Finlands 
återuppträdande i marknaden, men lyckligtvis har afsättning ej saknats för denna höga import, och i följd 
deraf har priset, som vid första tillströmmandet af de Finska lagren gradvis nedgick, återgått till samma stånd
punkt, som det innehade vid denna tid år 1856. Af Svensk Tjära ankom till London förlidet år 13,712 tun
nor bland en total-import af 30,600 tunnor och till Hull endast 3,823 tunnor af 22,500 tunnors total-import, 
under det att i sistnämnde hamn år 1855 af 18,500 dit införda tunnor tjära ej mindre än 15,127 voro skep
pade från Sverige.» 

Frankrike. 
Den direkta införselns värde utgjorde 820,000 R:dr år 1855 och 922,000 R:dr är 

1856. Med 35 Svenska fartyg utfördes för ett värde af 049,000 R:dr, med 12 Norska för 
23,000 R:dr, med 5 Franska för 8,000 R:dr samt för 242,000 R:dr med 3 Danska, 1 
Mecklenburgskt och 4 Nederländska fartyg. 

Exportens värde utgjorde 3,573,000 R:dr år 1855 och 4,171,000 R-.dr år 1856. Med 
101 Svenska fartyg utfördes för 1,427,000 R:dr, med 245 Norska för 2.150.000 R:dr, med 
34 Franska för 427,000 R:dr samt för 167,000 R:dr med 4 Preussiska, 5 Danska, 1 Meck
lenburgskt, 2 Liibeckska, 1 Hamburgskt, 1 Hannoverskt, 1 Nederländskt och 1 Nord-Ameri
kanskt fartyg. 
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Direkte från Frankrike infördes och förtullades: 

Af följande artiklar utfördes: 

Svenska fartyg ankommo till Franska hamnar vid 

Kanalen: Atlantiska hafvet: Medelhafvet: 

Svenska fartyg afgingo från Franska hamnar vid 

Kanalen: Atlantiska hafvet: Medelhafvet: 
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Svenska fartyg hafva år 1856 besökt nedannämnde Consulsdistrikter: 

Svenska fartyg ankommo 

från Sverige: från Utrikes ort: 

och afgingo 
till Sverige: till Utrikes ort: 

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

Den af Svenske och Norske General-Consuln i Jlarseille insände årsberättelse för 1856 
innehåller, bland annat, följande: 

»Såsom vanligt har importen af Bjelkar varit starkt reducerad och tyckes allt mer och mer aftaga; skill
naden i pris emellan bjelkar från Norden och bjelkar från Frankrike och Adriatiska provinserna är alltför 
stor. De förra belöpa sig härstädes till omkring CO francs pr stére, under det att de andra icke kosta mer 
än 40 ä 45 francs. Dessutom begynner man nu allmänt alt uti konstruktioner föredraga bjelkar af jern, 
framför dem af träd. 

Jern-importen har under året ökats och stigit upp till den höjd, som den hade år 1852. Förnämsta 
orsaken dertill har varit de höga prisen, betalda under loppet af år 1855, — orimliga pris, som lerona åt 
exportörerna en behållning af 8 å 10 francs pr 100 kilogrammer. 
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Deremot har afsättningen på Svenskt Slåljern, oaktadt tullnedsättningen, ej gjort några framsteg, ej heller 

tyckes den komma att göra det. Sedan flera år tillbaka har den årliga importen till Marseille varierat från 
5 till 6,000 Skll, och denna siffra har nätt och jemnt blifvit uppnådd under 1856, oaktadt den utbredning, 
som Franska jerninduslrien tagit under dessa sista åren, till följd af kriget och jernvägarnes anläggande. 

Omkring 4,000 Skll Tackjern hafva blifvit importerade från Sverige, dels direkte, dels indirekte via Ita
lien och Spanien, allt för bolaget Jacksons räkning. 

Dessa försök hafva i afseende på qvaliteten varit tillfredsställande, men prisen på denna vara äro utan 
tvifvel alltför höga för att kunna concurrera med det Franska och Italienska tackjernet. Enligt det Regerings
beslut, som tillåter fri införsel af råämnen för skeppsbjggeriet, är man befriad från den ännu ansenliga tull, 
som drabbar denna vara, — en tull, som med krigsdecimen för importen medelst främmande fartyg belöper 
sig på f. 5,28 pr 100 kilogrammer — men som skeppsbyggeriet icke är så ansenligt, som man hade bort 
hoppas, så blir blott en ganska liten del af dessa råämnen befriad från tullumgälder. Man har således skäl 
att frukta, alt den fria exporten af tackjern från Sverige icke kommer att finna i Frankrike åtminstone den 
framgång, som man hade hoppats, i synnerhet som jerngrufvorna i Algeriet gifva fullkomligt goda råmetaller 
och lemna sina produkter till ganska låga pris. 

Frakterna härifrån hafva icke varit fördelaktiga för den Svenska handeln, ty utaf 121 utklarerade Svenska 
och Norska fartyg hafva allenast 30 funnit laster; återstoden har sett sig tvungen att gå i barlast, mestadels 
till Saltplatserna. Som tillverkningen af denna vara varit ganska inskränkt, hafva prisen hållit sig ganska 
höga eller omkring 20 ä 22 francs pr ton. 

Andra fartyg återigen, som icke velat betala så höga pris, hafva måst afsegla härifrån i barlast till Eng
land, någonting som aldrig förr inträffat. 

De från utrikes orter anlända fartygen hafva företrädesvis hitfört kol och spanmål. 
För första gången har ett Svenskt fartyg härstädes blifvit försåldt och tvänne Franska uppköpta för Svensk 

räkning.» 

Portugal. 
Den direkta importens värde beräknades till 461,000 R:dr år 1854, till 320,000 R:dr 

år 1855 och till 475,000 R:dr år 1856. Sistnämnde år infördes med 51 Svenska fartyg 
för 395,000 R:dr, med 4 Norska fartyg for 1,000 R:dr samt för 79,000 R:dr med 1 Ryskt', 
1 Danskt, 3 Nederländska och 1 Engelskt fartyg. 

Utförselns värde beräknades år" 1854 till 1,392,000 R:dr, år 1855 till 926,000 R:dr 
och till 940,000 R:dr år 1856. Med 54 Svenska fartyg utfördes för ett värde af 904,000 
R:dr, med 3 Norska för 30,000 R:dr samt för 6,000 R:dr med främmande fartyg. 

Från Portugal infördes hufvudsakligen: 

Till Portugal utfördes: 
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Svenska fartyg ankommo till Portugal 

från Sverige: från Utrikes ort: 

och afgingo från Portugal 

till Sverige: till Utrikes ort: 

Ar 1856 anlände till S:t Ybes 1 Svenskt fartyg om 61 laster med last från Sverige 
och 12 fartyg om 1,518 läster från utrikes ort i barlast. 

Med last till Sverige afgingo samma år 13 Svenska fartyg om 1,582 läster. 

Spanien. 
År 1855 importerades från Spanien för ett värde af 659,000 R:dr. År 1856 är vär

det af importen beräknadt till 517,000 R:dr, hvaraf för 330,000 R:dr med 32 Svenska, för 
53,000 R:dr med 12 Norska samt för 134,000 R:dr med 2 Preussiska, 2 Danska och 1 
Nederländskt fartyg. 

Exportens värde utgjorde år 1855 668,000 R:dr. År 1856 steg värdet af utförseln 
till 722,000 R:dr. Med 58 Svenska fartyg utfördes för 607,000 R:dr, med 8 Norska för 
106,000 R:dr samt för 9,000 R:dr med 3 Preussiska, 4 Danska, 1 Hamburgskt, 1 Hanno-
vcrskt, 1 Nederländskt och 1 Engelskt fartyg. 

Importen bestod förnämligast af följande varukvantiteter: 
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Till Spanien utfördes bland annat: 

Till Spanska hamnar ankommo Svenska fartyg 

från Sverige: från Utrikes ort: 

och afgingo frän Spanska hamnar 

till Sverige: till Utrikes ort: 

År 1856 ankommo Svenska fartyg till nedannämnde Consulsdistrikter 

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

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

Gibraltar och Malta. Importen är för är 1856 upptagen till värde af 1,000 R:dr och 
exporten till 18,000 R:dr. 

Till Gibraltar ankommo nämnde år 3 Sveaska fartyg om 338 laster med last från Sve
rige och I om 58 läster med last frän utrikes ort, hvilka alla afgingo i barlast till utrikes ort. 

År 1856 ankommo till Malta 2 Svenska fartyg om 211 läster med last från Sverige 
och 21 på 2,594 läster med last samt 15 om 2,682 läster i barlast från utrikes ort. Till 
utrikes ort afgingo nämnda år 3 Svenska fartyg om 380 läster med last samt 33 om 5,021 
läster i barlast. 

Italien. Värdet af införseln från samtlige Italienska stater (Österrikiska hamnarne och 
Malta icke inberäkuade) uppskattades år 1855 till 252,000 R:dr och steg till 538,000 R:dr 
år 185(5. Med 66 Svenska fartvg infördes år I85G för ett värde af 351,000 R:dr, nemli-
gen för 77,000 R:dr från Sardinska Riket och för 274,000 R:dr från Neapel och Sicilien. 
Med 24 Norska fartyg infördes för 32,000 R:dr samt för 155,000 R.dr med 3 Preussiska, 
2 Danska och 3 Engelska fartyg. 

Exportens värde utgjorde 304,000 R:dr år 1855 och 192,000 R:dr år 4856. Med 9 
Svenska fartvg exporterades för 117,000 R:dr till Sardinska Riket och för 20,000 R:dr till 
Neapel och Sicilien. Med 8 Norska fartyg utfördes för 37,000 R:dr samt för 18,000 R:dr 
med I Hannoverskt fartyg. 

Från ofvannämnde Italienska kinder infördes: 
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Till samma länder utfördes: 

Från Österrikiska hamnar importerades år 185G med 1 Svenskt fartyg för 87,000 R:dr 
och för 12,000 R.dr med 1 Nederländskt fartyg. Till nämnde hamnar utfördes år 1856 
för ett värde af 14,000 R:dr med 1 Svenskt och" 9,000 R:dr med 1 Norskt fartyg. 

Emellan Sverige och Grekland samt Turkiet har någon direkt handelsförbindelse icke egt 
rum år 1856. 

Följande tabell utvisar förhållandet med Svenska skeppsfarten till och från ncdannämnde 
Consulsdistrikter år 1856. 

Svenska fartyg ankommo år 1856: 

från Sverige: från Utrikes ort: 
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Svenska fartyg afgingo år 1856: 
till Sverige: till Utrikes ort: 

Ålgerien. Exportens värde beräknades år 1855 till 402,000 R:dr och till 435,000 
R:dr år 1856. Med 12 Svenska fartvg utfördes för 299,000 R:dr. med 8 Norska för 
105,000 R:dr samt för 31,000 R:dr med 2 Franska fartyg. 

Till Ålgerien utfördes: 

Svenska fartyg ankommo till Ålgerien och afgingo från Ålgerien till Utrikes ort 

Till öfnga länder på Norra Afrikas kust exporterades år 1856 för ett värde af 32,000 R:dr. 
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Den af Svenske och Norske t. f. Consuln i Alger till Collegium insände årsberättelse för 
1856 innehåller bland annat följande: 

»Oaktadt konjunkturen under året varit föga gynnande för trävaruhandeln, halva dock priserne här hållit 
sig höga, och trähandlarne hafva visat sitt förtroende till bättre lider, äfven i sina uppköp en gros till höga 
pris af senast hitkomne laster, hvilka blifvit betaide med emellan 50 å 60 francs tolften plankor. Detalj
priset deremot för plankor, reducerade till 14 fot 9 & 3 tum, har hela tiden hållit sig uppe från 70 till 7ä 
francs pr tolft, och ungefär detsamma för kubikmetern af spärrar och bjelkar. 

Ingen export af Coloniens produkter har under loppet af år 1856 skett till de Förenade Rikena.» 

Nord-Amerika och West-Indien. 
Förenta Staterna. Införselns värde, som år 1854 beräknades till 3,250,000 R:dr och 

ar 1855 nedgick till 1,941,000 R:dr, ökades år 1856 och uppgick till 4,617,000 R:dr. 
Med 14 Svenska fartyg importerades för ett värde af 1,503,000 R:dr, med 13 Nord-Ame
rikanska för 2,078,000 R:dr samt för 1,036,000 R:dr med I Preussiskt, 1 Danskt och I 
Engelskt fartyg. 

Exportens värde uppskattades till 2,173,000 R:dr år 1854, till 1,906,000 R:dr år 1855 
och till 2,314,000 R:dr år 1856. Med 13 Svenska fartyg utfördes för ett värde af 945,000 
R:dr, med 14 Nord-Amerikanska för 1,298,000 R:dr samt för 71,000 R:dr med 1 Hanno-
verskt och 2 Engelska. 

Af följande hufvudsakliga import-artiklar från Förenta Staterna föiiullades: 

Bland importen från Förenta Staterna är 1854 förekommer äfven 5,082 Lll. Hartz, 
1.572 Lll år 1855 och 11,716 Lll. år 1856. 

och upplades: 
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Till Förenta Staterna utfördes: 

Svenska fartyg ankommo till Förenta Staterna (utom Californien) 

från Sverige: frun Utrikes ort: 

Svenska fartyg afgingo från Förenta Staterna (utom Californien) 

till Sverige: till Utrikes ort: 

Följande tabell utvisar Svenska skeppsfarten till San-Francisco nedannämnde år. 
Ankomna fartvg. Afgängna fartyg. 

Canada. Ehuru genom Britiska navigationslagarnes upphäfvande det blifvit främmande 
fartyg medgifvet att till moderlandet införa Engelska Coioniernas produkter, har likväl, på sätt 
nedanstående tabell utvisar, denna rättighet vant af Svenska fartyg föga begagnad. 
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Svenska fartyg ankommo till Quebec afgingo från Quebec 

West-Indien. Importen beräknades till 796,000 R:dr år 4855 och till 1,200,000 R:dr 
Ar 1856. — Med 18 Svenska fartyg infördes för ett varde af 487,000 R:dr samt för 7 43,000 
R:dr med 2 Danska och 1 Engelskt fartyg. 

Direkte från Westindien inkom 

Pä nederlag upplades år 1855: 11,257 ll. socker och år 185G: 408,671 ll. socker 
samt 563,534 ll. Rumm, som direkte från West-Indien importerats. 

Svenska fartyg ankommo från utrikes orter till 

Havanna: Porto-Rico: S:t Thomas: 

Svenska fartyg afgingo från 
Havanna: Porto-Rico: S:l Thomas: 

Till Jamaica anlände år 1852 2 Svenska fartyg och år 1853 1 fartyg med last från 
utrikes ort. Dessa fartvg afgingo i barlast till utrikes ort. — Port au Prince besöktes år 
1852 af 3 Svenska fartyg om 287 läster, som ankommo frän och afgingo till utrikes orter 
med last. 
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Södra Amerika. 
Brasilien. Värdet af importen beräknades till 4,828,000 R:dr år 1855 och till 6,383,000 

R:dr år 1856. Med 42 Svenska fartvg infördes för 5,542,000 R:dr, med Norska för 
286,000 R:dr samt för 555,000 R:dr med 2 Danska, 1 Hamburgskt och 5 Engelska fartyg. 

Värdet af de år 1855 till Brasilien utförda varor utgjorde 445,000 R:dr. För år 1856 
är värdet af exporten upptaget till 342,000 R:dr. Med 17 Svenska fartyg utfördes för 
322,000 R:dr och för 20,000 R:dr med 1 Hamburgskt fartyg. 

Af nedannämnde från Brasilien inkomne varor förtullades: 

Af de frän 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 ort: 

Svenska fartyg ankomnio till och afgingo från nedannämnde Consuls-distrikter i Brasilien 
år 1856: 

ankomna fartyg frän Sverige: från Utrikes ort: 

af gångna fartvg till Sverige: till Utrikes ort: 

Svenske och Norske General-Consuln i Rio de Janeiro har meddelat följande: 

Den allt för stora tillförseln af Bräder, mest från Förenta Staterna, under år 1855 inverkade fortfarande 
å brädprisen, oaktadt betjdligen minskad import år 1856. De bibehöllo sig dock för goda bräder emellan 
25 och 28 $ Reis pr tolft. Några laster från Stockholm af dålig beskaffenhet såldes till vida mindre, och å 
andra gjordes betydliga afdrag för bristande i mått m. ni. 

Svenskt Stångjern har sålts till 11 $ 250 å 12 $ pr quintal; Beck till 17 å 18 och Tjära till 11 ii 
16 $ Reis. 

Å Caffe, superior, var priset högst i början af året till 5 $ 900, och lägst i slutet till 4 $ 800. 

Exporten har varit betydlig och troligen mer än föregående året, och har, såsom vanligt, mer än hälften 
deraf gått till Förenta Staterna. I import-handeln har äfven rådt liflighet 

Kursen å London har fluktuerat emellan 27 å 28 pence pr $ Reis. Fraktprisen hafva varit högst 60 
sh. pä Europa och 125 cents å Förenta Staterna, lägst 30 sh. och 50 cents. 

Befäl och manskap å de, under loppet af förlidet år, härvarande Svenska fartygen, utgjorde ett antal af 
843. En Skeppare och åtta man alledo. Tio rymde, af hvilka endast en ertappades.» 

La Platå Länderna m. m. Till dessa och öfriga länder i Södra Amerika utfördes är 
1856 för ett värde af 94,000 R:dr. 
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Svenska fartyg ankoramo med last till 

Monte-Video: Buenos-Ayres: Valparaiso: Callao: 

Svenska fartyg afgingo med last till utrikes ort från 

Monte-Video: Buenos-Ayres: Valparaiso: Callao: 

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

Till Goda Hopps-Udden utfördes år 4856 i Svenska fartyg varor för ett till 166,000 
R:dr beräknadt värde. Från Sverige infördes, bland annat, 4,287 tolfter bräder och plankor, 
501 st. bjelkar, 197 t:r tjära och 130 st. plogar. 

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 beräkna
des till 1,558,000 R:dr år 1855 samt ökades till 2,240,000 R.dr år 1856. Med 10 Sven
ska fartyg infördes för ett värde af 2,208,000 R:dr och för 32,000 R:dr med 1 Hamburgskt 
fartyg. 

Värdet af den direkta utförseln till ofvanberörda länder samt Australien utgjorde 534,000 
R:dr år 1855 och steg år 1856 till 1,106,000 R:dr. Med 11 Svenska fartyg exporterades 
for 783,000 R:dr och med 9 utländska fartyg för 323,000 R:dr. 
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Af de från dessa länder införda varor förtullades: 

och upplades 

Svenska fartyg ankommo 

från Sverige: från Utrikes ort: 

Svenska fartyg afgingo 
till Sveriqe: till Utrikes ort: 

Utrikes Handeln i allmänhet. 
Värdena af Sveriges in- och utförsel hafva under de sistförflutna tio åren beräknats till 

följande belopp i runda tal. 
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Införseln: 

Utförseln: 

Följande tabell visar huru stor andel af ofvanstående värdesummor, som belöper sig 
särskildt på in- och utförseln af Guld och Siifver i mynt och plansar samt särskildt på an
dra varor: 

Af förestående jemförelser synes, att sammanlagda värdet af Sveriges in- och utförsel, — 
som år 1847 utgjorde 58,960,000 R:dr, år 1848 nedgick till 49,600,000 R:dr och år 1855 
beräknades till 120,459,000 R:dr, —år 1856 uppgått till 132,185,000 R:dr B:co; att, efter 
afdrag för myntadt och oarbetadt Guld och Siifver, värdet af de år 1856 importerade varor 
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med 18,141,000 R:dr öfverstiger värdet af foregående årets införsel och utgör 16,739,000 
R:dr mera än värdet af de år 1856 exporterade varor, samt att värdet af sistnämnde års 
export med 10,313,000 R:dr understiger föregående årets utförsel. Värdet af exporterad 
spanmål, efter afdrag för importerade qvantiteter, ansågs motsvara omkring 8,000,000 R:dr 
år 1854 och omkring 18,000,000 R:dr år 1855. Exporten af spanmål och mjöl år 1856, 
efter de i Stockholm gällande medelpris, uppgår till ett värde af omkring 9,000,000 R:dr, 
hvaremot värdet af importen af dessa varor, på enahanda sätt beräknad, öfverstiger 7,000,000 
R:dr B:co, hvaraf omkring 2,800,000 R:dr utgör värdet af det år 1856 införda Rågmjöl. 
På sätt bifogade tabell N:o 10 utvisar, har en ansenlig tillökning egt rum äfven i afseende 
å importen af andra födoämnen än spanmål och mjöl. Ar 1855 infördes Ris- och andra 
Gryn för ett värde af omkring 290,000 R:dr, men år 1856 steg värdet af denna slags im
port till omkring 2,276,000 R:dr B:co. Importen år 1856 af Guano och andra gödnings
ämnen öfverstiger föregående årets införsel med omkring 700,000 R:dr, och importen af Sten
kol utgör omkring 850,000 R:dr mera än värdet af importen år 1855. Uti ofvanstående 
importsumma för år 1856 ingår äfven ett belopp af 1,547,000 R:dr för jernvägsskenor. År 
1855 beräknades importen af denna artikel till ett värde af 520,000 R:dr. 

Enligt nedanstående uppgifter öfver totalsummorna af de på Stockholms och Götheborgs 
Börser anmälde vexelslut, hafva desse transaktioner tilltagit i mån af den ökade handelsrö
relsen. 

År 1847. 

År 1848. 

År 1849. 

År 1850. 

År 1851. 

År 1852. 
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År 1853. 

År 1854. 

År 1855. 

År 1856. 

Importen af nedannämnda hufvudartiklar ökades 1856 i jemförelse med år 1855: 

Bomull. År 1855 importerades 14,733,529 ll., och år 1856 utgjorde importen 16,835,520 
ll, hvaraf 2,874,338 ll. åter utfördes. 

Bränvin. Importen af Arrak, hvilken är 1854 utgjorde 192,617 kannor och år 1855 
steg till 429,168 kannor, uppgick år 1856 till 2,454,868 ll, som anses motsvara 436,421 
kannor. Den förtullade qvantiteten Genievre, hvilken under de nästföregående fem åren ut
gjort endast omkring 3,000 kannor i medeltal årligen, steg år 1856 till 2.085,353 ll, som 
beräknas motsvara 370,729 kannor. År 1855 införtullades 299,726 kannor Rumm, och år 
1856 uppgick den förtullade qvantiteten till 3,953,993 ll, motsvarande 703,122 kannor. 
Importen af Sprit har ökats från 15,905 kannor år 1855 till 118,736 ll eller 21,108 kan
nor år 1856. 

Caffe. År 1836 införtullades 3,798,312 ll. År 1846 steg den införtullade qvantite
ten till 7,231,148 ll. År 1855 hade importen ökats till 13,642,372 ll, och år 1856 ut
gjorde den 14,470,278 ll. 
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Gryn. Importen af gryn utaf andra slag än spanmå! hade, sedan sådana gryn från den 
26 September 1855 till 1856 års slut fått tullfritt införas, ökats från 2,084,548 ll. år 1855 
till 10,383,744 ll år 1856. 

Ost. Af denna artikel, som efter den 26 September 1855 varit till tullfri införsel med-
gifven, importerades nämnda år 31,753 Lll. och år 1856 71,754 Lll. 

Smör. År 1855 utgjorde importen af smör, som likaledes efter den 26 September 
samma år fått tullfritt införas, 42,761 Lll, och år 1856 inkommo 88,314 Lll. 

Spanmål. År 1855 importerades 1,676 tunnor Hvete, 3,640 tunnor Korn och 36,919 
tunnor Råg. Ar 1856 utgjorde införseln 62,575 tunnor Hvete, 52,708 tunnor Kom och 
173,440 tunnor Råg. Importen af Hvetemjöl utgjorde 5,456 Lll. år 1855 och 333,544 Lll. 
år 1856. Af Rågmjöl infördes 43,656 Lll år l855 och 3,893,355 Lll. år 1856. 

Stenkol, Cokes och Stenkols-stybb. Importen utgjorde 113,897 tunnor år 1836 och 277,262 
tunnor år 1846. År 1855 hade den stigit till 968,940 tunnor och år 1856 till 1,462,468 
tunnor, hvaraf 9,255 åter utfördes. 

Tobaksblad. Införseln utgjorde 2,853,341 ll. år 1855, och år 1856 steg importen till 
4,019,675 ll., hvilket år den största qvantitet, som något år förtullats. 

Tobaksstjelk. Importen ökades från 1,679,475 ll. år 1855 till 1,831,605 ll. år 1856. 

Vin. År 1855 förtullades 660,339 kannor, och år 1856 utgjorde den förtullade qvan-
titeten 4,396,954 ll. på fastager samt 62,544 kannor på buteljer eller tillsammans 703.513 
kannor. 

Zink, oarbetad och i plåtar. Importen utgjorde år 1855: 513,546 ll. och steg år 1856 
till 803,112 ll, hvilket är den största qvantitet, som hittills under något år inkommit. 

I afseende å nedannämnda bufvudartiklar minskades importen 1856 i jemförelse med 
nästföregående år: 

Garn ofärgadt bomulls-. År 1855 importerades 4,805,662 ll, och år 1856 nedgick 
importen till 3,517,852 ll.. 

Hudar, oberedda. Importen af torra hudar minskades från 4,408,560 ll år 1855 till 
3,900,020 ll. år 1856; och införseln af våtsaltade samt andra slags oberedda hudar nedgick 
från 979,802 ll. år 1855 till 079,668 ll. år 1856. 

Redskap och macltinerier. Värdet af de år 1855 införda machiner och redskap uppgick 
till 893,213 R:dr, och år 1856 importerades till ett uppgifvet varde af 769,736 R:dr. 

Socker. Ar 1855 uppgick den förtullade qvantiteten af alla slag, utom topp-, kandi-
och kaksocker, till 35,089,504 ll.; hvaremot importen af ifrågavarande slags socker år 1856 
minskades till 33,542,827 ll.. Importen af topp-, kandi- och kaksocker nedgick från 2,041,256 
ll år 1855 till 1,876,306 ll år 1856. 

Thé. Importen, som år 1855 utgjorde 211,273 ll., minskades år 1856 till 139,325 ll. 

Ull. År 1855 infördes 4,109,494 ll. År 1856 utgjorde importen 3,797,863 U. 
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Enligt inkommen uppgift hafva a Stockholms Börs varit gällande följande medelpriser å 
nedannämnde import-artiklar oförtullade: 

Är 4856 importerades följande varuqvantiteter till: 
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Samma år inkom på Nederlag och Kredit-upplag i 

Exporten af följande hufvudartiklar ökades år 1856 i jemförelse med följande året: 

Alun. År 1855 exporterades 77,088 Lll., och år 1856 steg exporten till 237,764 Lll. 
Jern. tack-. Sedan genom Eders Kongl. Majrts nådiga Kungörelse den 19 December 

1855 det i gällande tulltaxa stadgade förbud mot utförsel af tackjern blifvit från och med 
år 1856 upphäfdt, har under sistnämnda år 55,835 Skll sådant jern exporterats. Exporten 
af stångjern utgjorde 554,060 Skll år 1855 och 634,736 Skll år 1856. 

Kopparnickel. Utförseln häraf ökades från 43,615 ll år 1855 till 79,170 ll år 1856. 
Socker, topp-, kandi- och kak-. År 1855 utgjorde exporten 422,692 ll, och år 1856 

steg den till 821,000 ll. 
Stål. År 1855 exporterades 18,886_Skll, och år 1856 uppgick exporten till 22,583 Skll. 
Trävaror. Bjelkar och Spärrar. År 1855 utfördes 545,404 st. och 625,485 st. år 

1856. Bräder och plankor. Exporten utgjorde 1,753,306 tolfter år 1855 och steg år 1856 
till 1,816,541 tolfter, hvilket är den största qvantitet, som hittills under något år exporterats. 

Af nedannämnda hufvudartiklar minskades exporten år 1856 i jemförelse med föregå
ende året: 

Beck. År 1855 utgjorde exporten 32,707 Lll och 23,426 Lll år 1856. 
Coboltmalm. År 1855 exporterades 180,352 ll. År 1856 nedgick exporten till 350 ll. 
Spanmål. Exporten minskades i afseende å Hafra från 649,173 tunnor år 1855 till 

406,933 tunnor år 1856; Hvete från 85,156 tunnor år 1855 till 28,925 tunnor år 1856; 
Korn och Mall från 246,691 tunnor år 1855 till 113,664 tunnor år 1856; Båg från 
744,417 tunnor år 1855 till 293,940 tunnor år 1856; Ärter från 25,971 tunnor år 1855 
till 7.305 tunnor år 1856. 

Segel- och tältduk. Exporten häraf, som var störst år 1849 och då utgjorde 31,725 
ll, hade år 1855 nedgått till 9,158 ll. och minskades ytterligare år 1856 till 4,665 ll. 
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Af andra slags linne- och hampväfnader exporterades 30,868 ll. år 1855, men endast 4,893 
ll år 1856. 

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

År 1856 exporterades: 

Stångjern: från Stockholm 271,289 Skll; från Götheborg 225,943 Skll; från Gefle 
84.434 Skll.; från Söderhamn 16,935 Skll; från Hernösand 5,938 Skll; från Sundsvall 
5,164 Skll; från Norrköping 4,949 Skll; från Westervik 4.301 SKLL; från Calmar 4,193 
Skll; från Nyköping 1,970 Skll; från Hudiksvall 1,762 Skll från Umeå 1,723 Skll samt 
från Piteå 1,357 Skll. 

Plankor, Bräder och Brädstump: från Götheborg 1,052,813 tolfter; från Calmar 
114,966 tolfter; från Hernösand 113,411 tolfter; från Sundsvall 97,017 tolfter; från Os
carshamn 75,519 tolfter; från Umeå 67,544 tolfter; från Piteå 60,917 tolfter; från Wester
vik 43,322 tolfter; från Söderhamn 38,502 tolfter; från Stockholm 27,979 tolfter; från Gefle 
27,880 tolfter; från Luleå 26,097 tolfter; från Halmstad 25,789 tolfter; från Söderköping 
25,307 tolfter; från Wisby 22,845 tolfter; från Haparanda 17,075 tolfter; från Carlshamn 
13,039 tolfter; från Norrköping 11,948 tolfter, samt från Bathan 10,269 tolfter. 
9,399 tolfter; från Carlskrona 7,918 tolfter samt från Hudiksvall 5,850 tolfter. 

Koppar, gårad: från Stockholm 4,710 Skll. samt från Norrköping 4,575 Skll., 
Spanmål: från Götheborg 105,129 t:r Hafre, 58,880 t:r Råg, 11,065 t:r Korn och 

Malt, 4,222 l:r Hvete, 394 t:r Ärter, 394 t:r blandsäd, 218 t:r Vicker; från Stockholm 
120,180 t:r Råg, 10,414 t:r Hafre, 3,448 t:r Hvete, 1,755 t:r Korn och Malt; från Hel
singborg 85,217 t:r Hafre, 3,961 t:r Hvete, 3,922 t:r Råg, 3,574 t:r Korn och Malt; från 
Malmö 47,510 t:r Korn och Malt, 17,188 t:r Hafre, 9,178 t:r Råg, 5,899 t:r Ärter, 3,796 
t:r Hvete; från Landskrona 29,871 t:r Hafre, 26,518 t:r Korn och Malt, 5,080 t:r Råg, 
5,048 t:r Hvete; från Ystad 21,750 t:r Hafre, 17,075 t:r Korn och Malt, 10,287 t:r Råg, 
2,527 t:r Hvete, 776 t:r Ärter; från Uddevalla 46,986 t:r Hafre, 1,900 t:r Råg, 347 t:r 
Hvete; från Marstrand 33,535 t:r Hafre, 1,863 t:r Råg, 899 t:r Hvete, 464 t:r Korn och 
Malt; från Strömstad 28,442 t.r Hafre, 3,504 t:r Råg, 727 t:r Vicker, 436 t:r Hvete; från 
Kongelf 22,250 t:r Hafre, 6,136 t:r Råg; från Calmar 20,920 t:r Råg, 4,216 t:r Korn och 
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Malt, 592 t:r Hafre; från Norrköping 14,155 t:r Råg, 1,783 t:r Hvete, 240 t:r Hafre, 103 
t:r Korn och Malt; samt från Nyköping 12,442 t:r Råg. 

Stål: från Götheborg 9,578 Skll; från Stockholm 7,340 Skll; från Uddevalla 2,808 Skll 
samt från Norrköping 1,477 Skll. 

Tjära: från Stockholm 29,151 t:r; från Umeå 6,675 t:r; från Piteå 6,322 t:r; från 
Luleå 2,751 t:r; från Hathan 2,413 t.r; från Haparanda 1,406 t:r; från Götheborg 1,283 
t:r samt från Calmar 1,199 t:r. 

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

Från Sverige afgingo till utrikes ort: 

Uti ofvanstående tabell 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 dylika båtar, som afgått från 
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Sverige till Danmark och som ankommit från Danmark till Sverige, har, enligt Tullverkets 
uppgifter, varit följande: 

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 sistförflutna tio åren varit följande: 

Införsel. Utförsel. 

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

För inkommande fartyg. För utgående fartyg. 
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I likhet med hvad föregående årsberättelser innehålla, får Collegium lemna följande öf-
versigt af den fraktfart, som, på grund af ömsesidiga bestämmelser, egt rum år 1856, 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: 
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Svenska fartyg. Norska fartyg. 

Från Sverige: Från Utrikes ort: 

På sätt tabellen N:o 8 utvisar, bestod Sveriges Handelsflotta vid 1856 års slut af 3,020 
mätta fartyg om 438,793 lästers drägtighet. Antalet har under året ökats med 146 och lä
stetalet med 42,557. Stockholms handelsflotta minskades med 9 fartyg och lästetalet med 
621; Götheborgs minskades med 6 fartyg, hvaremot lästetalet ökades med 32; Gefle ökades 
med 9 fartyg och lästetalet med 1,201; öfrige stapelstäders ökades med 94 fartyg och 7,373 
läster. Sjö- och Uppstädernes samt Köpingars fartyg voro vid slutet af år 1856 till antalet 
291 med ett lästetal af 8,718. Antalet har sedan föregående året minskats med 24 och lä
stetalet med 1,316. Landtmannafarlygens antal har ökats med 82 och lästetalet med 5,888. 
Enligt inkomne uppgifter hafva af Stapelstädernes fartyg år 1856 blifvit till utrikes orter 
försålda 21 om 1,872 läster; 51 fartyg om 2,750 läster hafva förolyckats eller kasserats 
samt 78 fartyg om 7,788 läster blifvit nybyggda och första gången afmätta. Till utrikes 
sjöfart hafva år 4856 begagnats af Stapelstädernes fartyg 848 om 84,097 läster och af of-
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rige städers samt köpingars fartyg 84 om 3,803 läster. År 1856 blefvo 32 utrikes byggda 
fartyg om 3,252 läster i Sverige naturaliserade. Samma år utfärdades af Coilegium 363 
Svenska fribref eller 3 färre än föregående året — och hvaribland 99 för fartyg, tillhöriga 
landtmän. För fartyg, dels nybyggda och dels sådane äldre, som förut icke varit med dylika 
handlingar försedde, utgåfvos 162 fribref år 1856. 

Coilegium framhärdar med djupaste vördnad, 

Stormäktigste, Allernådigste Konung! 
Eders Kongl. Maj:ts 

underdånigste, tropligtigste 
tjenare och undersåter, 

F. ÅKERMAN. 

T. WILLERDING. 

C. F. af Ström. 

Stockholm den 11 December 1857. 
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Utdrag af General-Sammandragen 
öfver 

Rikets Import och Export år 1856. 
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Reexporterade förtullade varor år 1856. 



Reexporterade förtullade varor år 1856. 





N:o 2. Öfversigt af Tull-



Uppbörden åren 1847 — 1856. 



N:o 3. 

Sammandrag af de från Kongl. Norska Regeringen till Commerce-Collegium insända 
uppgifter rörande Svenska sjöfarten till och från Norrige år 1856. 





N:o 

Öfversigt af Sveriges Handel på andra 



4. 

länder år 1856, enligt officiela uppgifter. 



N:o 5. 

Tabell, utvisande förhållandet emellan Sveriges Införsel och Utförsel 

år 1856. 





N:o 

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

derifrån afgångna Svenska samt 



6. 

och lästetalet å de år 1856 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 

1852 — 1856 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-

Anmärkning. Detta sammandrag upptager sammanräknade antalet af fartyg, ehvad de varit begagnade eller legal 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, äro Finska 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 1852 — 1856. 



Comm.-Coll. Utriket Handels-Berättelse år 1856. 6 



N:o 

Jemförelse emellan Rikets In- och Utförsel under åren 1847—1856 af 



10. 

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















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

















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













STOCKHOLM, 1857. 
P. A. NORSTEDT & SÖNER, 

Kongl. Boktryckare. 



N:o 11. 

Jemförelse emellan Sveriges omedelbara Handel på andra Länder, efter officiella uppgifter, åren 1847—1856. 



N:o 12. 

Jemförelse emellan Sveriges omedelbara Sjöfart på andra Länder, efter officiella uppgifter, åren 1847—1856. 
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