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COMMERCE-COLLEGII 

Underdåniga Berättelse 

om 

Sveriges Utrikes Handel och Sjöfart 
år 1848. 

STORMÄGTIGSTE, ALLERNÅDIGSTE KONUNG! 

D å Commerce-Collegium härmedelst till Eders Kongl. Maj:t för år 1848 afgifver xlen 
i dess Instruktion föreskrifna Berättelse om Sveriges Utrikes Handel och Sjöfart, jerate 
de vanliga åtföljande Tabeller, enligt här hos öfver dem bilagd förteckning, får Colle-
gium underdånigst anföra, att In- och Utförselns värde, beräknadt i Svenskt Banco, 
blifvit, i likhet med föregående år, upptaget efter hvad den förra ansetts hafva verk-
ligen kostat och den sednare verkligen inbringat Riket, dock med beräkning endast af 
de varor, hvilkas in- eller utförsel blifvit till tullbehandling eller eljest oflicielt upp-
gifven, samt sålunda hvarken af den in- eller utförsel, som utan behof af dylik uppgilt 
är tillåten, eller af hvad som upplagts på nederlag eller kredit utan att sedermera hafva 
förtullats, och ej heller af hvad som olofligen kunnat in- eller utföras. Då i allmänhet 
in- och utförseln i Svenska fartyg kan antagas ske för Svensk räkning, men i utländska 
för utländsk, med undantag likväl af utförseln i Norska fartyg till andra länder än 
Norrige, hvilken nära uteslutande verkställes för Svensk räkning, så är i överensstäm-
melse härmed värdet af varor, införda med Svenska fartyg, upptaget efter gällande pris 
på lastningsorten fritt om bord, men af varor, inkomna med andra fartyg, efter medel-
priset i Svensk hamn, med afdrag af tull och andra afgifter, samt värdet af varor ut-

förda med Svenska fartyg eller med Norska till andra länder än Norrige, i allmänhet 
blifvit beräknadt efter värdet på lossningsorten, med afdrag af tull och andra omkost-
nader derstädes, och vid utförseln med de Norska med ytterligare afdrag af frakten, 
men deremot af varor utförda med andra fartyg efter medelpriset i Svensk hamn, ined 
tillägg af utförselstull, der sådan ägt rum, och af andra a/gifter; d. v. s. att i varu-
värdet fraktförtjenst och handelsvinst äro inberäknade, när dessa kunna anses hafva 
kommit Svensk man till godo, men eljest icke. Det ligger visserligen i sakens natur, 
att de sålunda uppkommande summor endast kunna närma sig verkliga förhållandet, 
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men då samma beräkningsgrunder under en längre följd af år blifvit iakttagna, bör den 
tillökning eller minskning, som det ena året utvisar jämförelsevis med elt annat, kunna 
anses någorlunda riktigt antyda förhållanderna emellan värdena af den officielt uppgifna 
in- och utförseln. 

Efter denna redovisning för de uti berättelsen följda beräkningsgrunder, öfvergår 
Collegium till följande öfversigt af Sveriges handels-och sjöfartsförbindelser, ifrågavarande 
år, med hvardera af nedannamnda länder, för att sedermera lemna elt sammandrag af 
resultaterne på del hela. 

Norrige. 
Den uppgifna Införseln är beräknad till 2,940,000 R:dr, hvaraf för 1,126,000 R:dr 

med Svenska, för 1,700,000 R:dr med Norska, för 14,000 R:dr med andra fat tyg och 
för 100,000 R:dr landvägen, samt den uppgifna Utförseln till 1,700,000 R:dr, deraf 
för 720,000 R:dr med Svenska, för 570,000 R:dr med Norska fartyg och för 410,000 
R:dr land vägen. Införseln var i jemförelse med förutgående årens en af de betydligaste, 
och Utförseln öfversteg hvarje af de förutgående årens, ehuru all utförsel af Socker upp-
hörde, men denna minskning öfvervägdes vida genom tillökningen i Spanmäl. 

För öfrigt torde handelsförbindelserna emellan bä;>ge Rikena sjö- och landvägen 
böra hvardera särskildt betraktas, då dels emellan dem ganska olika naturliga förhållan-
den äga rum, dels den gällande lagstiftningen tillåter att för den förra iakttaga en full-
ständighet vid uppgifvandet af de lofligen in- eller ulförda varubelopp, hvilken de på 
landsidan lemnade friheter icke medgifva för den sednare. 

1:o Varurörelsen sjövägen. 
Införseln beslår hufvudsakligen af fiskvaror, hvaraf nedanstående år infördes: 

Dessutom infördes på sådan väg år 1348 — 249,014 U. Gryn, alla slag utom af 
spanmål, 3,501 tunnor Koksalt, 6.933 ® Smaltz och andra färger, för 2,726 R:dr fartyg 
och båtar, samt mindre belopp af 85 hvarjehanda andra varuartiklar. 

Under samma år utfördes af nedanstående de vigtigaste varuartiklarne: 
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Härförutan utfördes är 1848 — 3,300 R:dr Specie i Silfvermynt, 3,284 tunnor 
Potatis jemte mindre belopp af 102 olika varuartiklar. 

2:o Varurörelsen landvägen. 
Då, enligt Kongl. Förordningen d. 24 Maj 1825, och motsvarande Norska Lagen af 

den 4 Aug. 1827, de flesta Svenska och Norska naturalster, och äfven till införsel med-
gifna utländska varor under elt visst belopp få tullfritt landvägen in- och utföras, utan 
behof af någon tullförpassning eller att underkastas någon tullbehandling, så är det en-
dast undantagsvis att uppgifter å dessa varor förekomma i Tullspecialerne, dock likväl 
under senaste åren oftare än förr. 

Införseln från Norrige, hvars vigtigasle föremål äro fiskvaror och hästar, för hvilka 
inga uppgifter till Tullkamrarne erfordras, synes sålunda endast till en mindre del i 
Tullverkets sammandrag. 
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Af följande varor äro såsom införda uppgifne: 

Härförutan förekomma år 1848 — 26 hvarjehanda andra artiklar af mindre betydenhet. 

Då utförseln till Norrige deremot till större delen består af sådana förädlade varor, 
för hvilka, ehvad deras införsel derslädes är underkastad tull eller ej, förpassning och 
tullbehandling erfordras, så snart de utförda partierne öfverstiga ett bestämdt ringa be-
lopp, så lemna Tullspecialerne tillfälle att med större fullständighet uppgifva de utförda 
varornas myckenhet, af hvilka nedannämuda voro de förnämligaste: 
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Öfver Svenska sjöfarten till och från Norrige, under de sislförflutna 10 åren, lem-
nar nedanstående sammandrag en öfversigt. 

Till Norrige ankommo Svenska fartyg från 

och afgingo från Norrige till 

Svenska sjöfarten till och från Norrige har sålunda sedan år 1844 nära oafbrutet 
nedgått, samt upptog 1848 knappast J af dess läsletal under förstnämnda år, och hal 
denna nedsättning i starkaste förhållandet drabbat fraktfarten emellan Norrige och ut-
rikes orter. 

Finland. 
Införseln är beräknad till 400,000 R:dr, hvaraf för 95,000 R:dr med Svenska och 

för 305,000 R:dr med Finska fartyg, samt Utförseln till 600,000 R:dr, hvaraf för 150,000 
R:dr med Svenska och för 450,000 R:dr med Finska fartyg. Såväl in- som utförseln 
understeg förutgående årets, den sednare äfven om man från den för år 1847 upptagna 
afdrager den deri inberäknade stora silfver-utförseln. 
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Af följande varor infördes: 

och af nedanstående utfördes: 

För år 1848 finnes ingen utförsel af silfver antecknad, hvarken i myntad eller 
omyntad form. 

Antalet af från Finland till Sverige ankomna och af från Sverige till Finland af-
gångna fartyg utgjorde: 
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Till Sverige ankomna: 

och från Sverige af gångna: 

Det öfverskott, hvarmed antalet af från Finland ankomna Finska fartyg årligen 
öfverstigit de dit afgångnas, utgöies hufvudsakligen af dem, som användts till fraktfart 
frän Sverige till andra länder, mest från Norrland till Lybeck och andra Tyska orter, 
samt Danmark. 

Ryssland. 
Införseln från detta land beräknas till 1,395,000 R:dr, hvaraf för 1,317,000 R:dr 

med Svenska, för 18,000 R:dr med Norska, för 20,000 R:dr med 2 Ryska (och Finska), 
samt för 40,000 R:dr med 1 Engelskt ocli 1 Oldenburgiskt fartyg, och Utförseln till 
Ityssland till 138,000 R:dr, uteslutande med Svenska fartyg. Värdet af både införseln 
och utförseln öfversti«er förutgående årets. 

Af följande varor infördes: 

och af nedanstående utfördes: 
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Antalet af till Ryssland ankomna och derifrån afgångna fartyg var följande: 

Till Ryssland ankomna från 

och från Ryssland afgångna till 

Orsaken till den starka förminskning, Svenska sjöfarten till och från Ryssland un-
dergick år 1848, jemförelsevis med föregående årets, igenfinnes lätt i upphörandet af 
det ovanligt gynnande tillfälle till fraktförtjenst, Ryska hamnarne, så väl vid Östersjön 
och Finska Viken, som vid Svarta Hafvet, år 1847 erbjödo, hvaremot den öfversleg 
medeltalet af de 3:ne åren 1844—1846. 

Danmark med Slesvig och Holstein. 
Införseln från dessa länder (Ar 1847 upptagen till 1,647,000 R:dr) beräknas till 

1,604,000 R:dr, deraf för 1,156,000 R:dr med Svenska, för 66,000 R:dr med Norska 
och för 382,000 R:dr med Danska fartyg, samt Utförseln (hvilken år 1847 antogs till 
5,231,000 R:dr) till 2,794,000 R:dr, hvaraf för 2,525,000 R:dr med Svenska, för 52,000 
R:dr med Danska och för 100,000 R:dr med 51 Finska och 2 Engelska fartyg Jem-
förelsevis med föregående året, visar sig sålunda en ringa förminskning i införseln, men 
en högst betydlig i utförseln, hvartill orsaken igenfinnes, dels deri att 1847 års utförsel 
var ovanligt stor, då i den ingingo stora poster Spanmål till höga pris, dels i krigs-
händelserne i Slesvig och Holstein, hvilka högst betydligt inverkade på utförseln, men 

föga på införseln, hvilken sednare från dessa Hertigdömen vanligen är ganska ringa, 
under det att den förra är af stort omfång. 

Från 
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Från ofvannämnda länder infördes af följande varor: 

jemte icke obetydliga partier Väfnader m. m. 

samt utfördes till dem af nedannämnda varor: 

Bland öfriga år 1848 utförda varor finnas upptagna 9,556 R:dr Specie i silfver-
mynt, 5,858 R:dr Specie oarbetadt silfver (plansar), 3,972 tunnor Linfrö och 1,712 
tunnor Rof-frö (rapsat). 

Svenska sjöfarten till och från Danmark med Slesvig och Holstein under sednast 
förflutna 5 år visar följande förhållanden: 

Comm.-Coll. Utrikes Sjöfarts Berättelse år 1848. 2 
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Svenska fartyg ankommo till Danmark från 

samt afgingo från Danmark till 

Svenska öppna båtar med last, hvilka icke äro inberäknade bland förutnämnda 
antal fartyg, 

Värdet af de med dessa båtar år 1848 införda varor är upptaget till 145,000 R:dr 
från Köpenhamn och till 35,000 R:dr från Helsingör, samt af de med dern utförda till 
460,000 R:dr till Köpenhamn och till 78,000 R:dr till Helsingör, bägge posterne in-
beräknade under den ofvan upptagna in- och utförseln. 

Följande antal Svenska fartyg genomseglade Öresund: 
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Preussen. 
Införseln från detta land, som för 1847 beräknades till 186,000 R:drs värde, 

upptogs för 1848 till 92,000 R:dr, hvaraf för 83,000 R:dr med Svenska och för 9000 
R:dr med Preussiska fartyg, och Utförseln, år 1847 utgörande 2,383,000 R:dr, till 
953,000 R:dr, hvaraf för 857,000 R:dr med Svenska och för 96,000 R:dr med Preus-
siska fartug. Den ofördelaktiga handelskonjunkturen och blockaden af Preussiska ham-
narne under större delen af segelfarten förklara den stora nedsättningen i både in- och 
utförseln, jemförelsevis med förutgående årets. 

Af följande varor infördes: 

samt utfördes: 

Bland öfriga utförseln 5r 1848 upptagas 33,055 R:dr Specie i plansar, 2,398 tun-
nor osläckt Kalk m. in. 

Efterföljande sammandrag redogör för Svenska sjöfarten till och från Preussen, 
under senast förflutna 5 år. 

Svenska fartyg ankommo till Preussen från 
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och afgingo från Preussen till 

Mecklenburg, Hansestäderne, Hannover och 
Oldenburg. 

Införseln från Mecklenburg beräknas till 128,000 R:dr, hvaraf för 105,000 R:dr 
med Svenska, för 22,000 R:dr med Mecklenburgska och för 1000 R:dr med 1 Finskt 
fartyg, samt Utförseln till detta land till 487,000 R:dr, hvaraf för 335,000 R:dr med 
Svenska, för 36,000 R:dr med Mecklenburgska och för 116,000 R:drmed34 Finska fartyg. 

Från detta infördes bland andra varor: 

samt utfördes till detsamma: 

hvarförutan år 1848 — 16 Skll. Skärjern och 1 Skll hvarjehanda Manufaktursmide. 

Från Lubeck beräknas Införseln till 4,480,000 R:dr, hvaraf för 4,446,000 R:dr 
med Svenska, för 1000 R:dr med 1 Norskt och för 33,000 R:dr med 1 Finskt fartyg, 
samt Utförseln till 5,690,000 R:dr, hvaraf för 5,550,000 R:dr med Svenska, för 3000 
R:dr med 1 Lubeckiskt och för 137,000 R:dr med 38 Finska fartyg. Förutgående året, 
1847, beräknades införseln till 11,171,000 R:dr och utförseln till 1,098,000 R:dr, men 
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om man för bägge åren afdrager in- och utförseln af guld och silfver i mynt och plan-
sar, återstår för de egentliga varorne ett beräknadt värde af införseln för år 1847 af 
3,701,000 R:dr och för år 1848 af ungefär 4,467,000 R:dr, och af utförseln för år 1847 
af ungefär 1,091,000 R:dr och för år 1848 af 995,000 R:dr. För det sednare året 
visar sig alltså en betydlig tillökiyng i införseln, under någon minskning i utförseln» 
och det stora införsels-beloppet ifrån Liibeck härrörde sistlidet år, likasom de föregående 
åren, af den mängd Engelska och Franska manufaktur-varor, som i transito deröfver till 
Riket inkommit. 

Bland varor införda från Lubeck upptagas: 
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Utförseln bestod förnämligast af 

Det här upptagna belopp af in- och utfördt guld och silfver grundar sig på General-
Sammandragen af Tullspecialerne, jemförda med Consulatets i Liibeck uppgifter och 
med anteckningar i Rikets Ständers Bank, men omfattar icke hvad af resande kunnat 
in- eller utföras, utan att antecknas vid någon tullkammare, hvilken anteckning sällan 
lärer äga rum. 

Den omedelbara Införseln sjövägen till Hamburg beräknas till 480,000 R:dr, hvaraf 
för 1,318,000 R:dr med Svenska, för 16,000 R:dr med 1 Norskt och för 146,000 R:dr 
med 1 Danskt, 1 Hannoverskt och 1 Nederländskt fartyg, samt Utförseln till 44,000 
R:dr, hvaraf för 11,000 R:dr med Svenska oph för 33,000 Rulr med 1 Finskt och °2 
Nederländska fartyg. 

Af följande varor infördes sjövägen omedelbart från Hamburg: 
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På sätt Collegium i förut afgifne berättelser anfört, går Sveriges största varuomsätt-
ning med Hamburg öfver Lubeck, och omfattar hufvudsakligasle delen af de från sist-
nämnda stad till Sverige införda och från Sverige till densamma utförda varor. 

Införseln från Bremen beräknas till 107,000 R:dr, hvaraf för 100,000 R:dr med 
Svenska och för 7000 R:dr med 3 Nederländska fartyg, samt Utförseln till 223,000 
R:dr, hvaraf för 209,000 R:dr med Svenska och för 14,000 R:dr med 1 Hannoveranskt 
fartyg. För 1847 upptogs värdet af införseln till 113,000 R:dr och af utförseln till 
479,000 R:dr. 

Äfven år 1848 ägde någon varu-införsel till Sverige icke rum, hvarken från Han-
nover eller Oldenburg, men till dessa länder utfördes samma år varor för 37,000 R:dr 
(år 1847 — 123,000 R:dr), hvaraf för 11,000 R:dr med ett Svenskt fartyg, för 5000 
R:dr med dessa länders egna och för 21,000 R:dr med 2 Nederländska. 

Deremot utfördes sjövägen omedelbart till Hamburg: 

Införseln bestod, likasom föregående åren, hufvudsakligast af Tobak, hvaraf inkommo: 

Af följande varor utfördes: 

Af följande varor utfördes: 
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Nedanstående uppgift visar förhållandet af sjöfarten emellan Sverige och förut-
nämnde Tyska orter: 

Svenska fartyg ankomma från 

till Mecklenburg: 

Lübeck: 

Hamburg: 

Bremen: 

och afgingo till 

från Mecklenburg: 

Lübeck: 
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Svenska fartyg afgingo till 

från Hamburg: 

Bremen: 

Nederländerne. 
Införseln, upptagen för år 1847 till ett värde af 367,000 R:dr, beräknas för sist-

lidet år till 493,000 R:dr, hvaraf för 445,000 R:dr med Svenska, för 9000 R:dr med 
Norska, för 38,000 R:dr med Nederländska och för 1000 R:dr med 1 Finskt fartyg, 
samt Utförseln till 425,000 R:dr, hvaraf för 287,000 R:dr med Svenska, för 6000 R:dr 
med Norska, för 128,000 R:dr med Nederländska och för 4000 R:dr med 2 Danska 
fartyg. — För år 1847 beräknades värdet af utförseln till 490,000 R:dr. 

Af följande varor infördes från Nederländerne: 

Af nedanstående varor utfördes: 

Comm.-Coll. Utrikes Sjöfarts Berättelse år 1848. 
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Belgien. 
Införseln frän Belgien, som år 1847 utgjorde 121,000 R:dr, beräknas till 165,000 

R:dr, hvaraf för 128,000 R:dr med Svenska, för 37,000 R:dr med Norska fartyg, samt 
Utförseln till detta land till 221,000 R:dr, hvaraf för 185,000 R:dr med Svenska, för 
13,000 R:dr med Norska, för 8000 R:dr med 1 Belgiskt och för 15,000 R:dr med 
1 Nederländskt fartyg. Utförselns värde för år 1847 steg till 571,000 R:dr. 

Till Nederländerne ankommo Svenska fartyg från 

och afgingo derifrån till 

Af nedannämnda varor infördes från Belgien: 

och af följande utfördes till detta Rike: 
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Stor-Britannien och Irland. 
Värdet af införseln, utgörande för år 1847 — 3,503,000 R:dr, är för år 1848 

beräknadt till 3,335,000 R:dr, hvaraf för 1,765,000 R:dr med 274 Svenska, för 110,000 
R:dr med 44 Norska, för 1,430,000 R:dr med 112 Brittiska och för 30,000 R:dr med 
7 Danska, 2 Nederländska och 1 Finskt fartvg, samt utförselns till 6,750,000 R:dr, 
hvaraf för 3,124,000 R:dr med 325 Svenska, för 2,062,000 R:dr med 281 Norska, för 
1,563,000 R:dr med 165 Brittiska och för 1000 RaJr med 1 Danskt fartyg. Värdet 
af utförseln uppgick för år 1847 till det ovanliga beloppet af 9,684,000 R:dr. 

Svenska fartyg ankommo till Belgien från 

och afgingo derifrån till 

Af följande varor infördes directe från Stor-Britannien och Irland: 
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Enligt uppgift af General-Consnlatet i London kunna medelprisen A Sveriges huf-
vudsakligaste utförsels-artiklar anses hafva i Stor-Britanniens förnämsta hamnar, under 
sistförflutna 5 år, varit nedananförda: 

och utfördes till dessa länder: 
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Häraf synes, att det egentligen varit Trädvaror, och särdeles Bjelkar, som 1848, 
jemförelsevis med förutgående året, nedgingo i pris, och lärer för många laddningar af 
sistnämnda artikel, efter afdrag af frakt och omkostnader, ringa behållning qvarblifvit. 
Dock ägde äfven någon, ehuru mindre betydlig, nedsättning rum å Stål och Kreaturs-
ben, hvilken sistnämnda artikel sedan medlet af 1830-talet i Engelska hamnarne ned-
gått till hälften af sitt då ägande värde. Jemfor man priset å Hafre i England 1848 

med det för år 1844, under hvilka bägge år efterfrågan för inhemsk förbrukning var 
ungefär lika, finner man för sistnämnda år en stegring, troligen en följd af den lifligare 
spekulation, upphäfvandet af Spanmålstullen framkallat, och som äfven under vanliga år 
lofvar en fördelaktig afsältning för denna nu mera vigtiga Svenska utförsels-artikel. 

Förhållandet med Svenska sjöfarten till och från Stor-Britannien och Irland under 
sistförflutna 8 år redovisas af nedanstående öfversigt. Collegium har för jemförelsen 
valt denna tiderymd, emedan det var i början af densamma, som de stora förändrin-
garne började i tullbehandlingen af de för Sveriges handel på detla Rike vigtigaste ar-
tiklar, ehuru utomordentliga förhållanden inverkat särdeles gynnande på sjöfarten år 
1847, men deremot menligt på sistförflutna årets. 

Svenska fartyg ankommo till Stor-Britannien och Irland från 
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Häraf synes, att ehuru ogynnande politiska förhållanderne år 1848 voro för handel 
och sjöfart i allmänhet, de icke i så betydlig mån nedsatte läsletalet af Svenska skepps-
farten, hvarken emellan Sverige och Brittiska Riket, ej heller emellan detta och andra 
främmande länder, hvaremot fraktförtjensten varit vida ringare, icke endast i jem-
förelse med det ovanligt fördelaktiga året 1847, utan ock i förhållande till de nästförut-
gående årens; — en följd af de starkt nedsatta frakterne. 

Till Stor-Britannien och Irland ankomma år 1848 — 270 Norska fartyg om 31,026 
läster med last från Sverige. 

Frankrike. 
Värdet af den directa införseln ifrån Franska hamnar, för år 1847, upptaget till 

426,000 R:dr, beräknas till 417,000 R:dr, hvaraf för 323,000 R:dr med Svenska, för 
82,000 R:dr med Norska och för 12,000 med 1 Finskt fartyg, samt af utförseln till 
1,006,000 R:dr, hvaraf för 586,000 R:dr med Svenska, för 230,000 R:dr med Norska, 
för 186,000 R:dr med Franska och för 4000 R:dr ined 1 Finskt, 1 Danskt och 1 Ly-
beckiskt fartyg. Den betydliga nedsättningen, särdeles i utförseln, hvilken för år 1847 
uppskattades till ett värde af 2,799,000 R:dr, förklaras lätt af verkningarne af de poli-
tiska händelserne i Frankrike år 1848. 

Svenska fartyg afgingo från Stor-Britannien och Irland till 

Af följande varor infördes från Frankrike: 
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Nedanstående sammandrag visar Svenska sjöfarten till och från Frankrike under 
åren 1844—1848. 

Svenska fartvg ankommo till Franska hamnar vid 

Spanien och Portugal. 
Införseln från Spanien, hvilken år 1847 beräknades till 187,000 R:dr, är upptagen 

till 394,000 R:dr, hvaraf för 348,000 R:dr med Svenska, för 24,000 R:dr med Norska 
och för 22,000 R:dr med 1 Danskt fartyg, samt Utförseln till 400,000 R:dr, hvaraf 
för 346,000 R:dr med Svenska, för 53,000 R:dr med Norska och för 1000 R:dr med 
2 Danska fartyg. Den upptogs år 1847 till 441,000 R:dr. 

och af, nedanstående utfördes till detta land: 

samt afgingo från dessa hamnar 
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Införseln från Portugal är beräknad till 206,000 R:dr, hvaraf för 161,000 R:dr 
med Svenska, för 43,000 R:dr med Norska och för 2000 R:dr med 1 Ryskt fartyg, 

samt Utförseln till 716,000 R:dr, hvaraf för 674,000 R:dr med Svenska och för 42,000 
R:dr med Norska fartyg. .1847 beräknades införseln till 174,000 R:dr och utförseln 
till 418,000 R:dr. 

Af följande varor infördes från Spanien: 

och af nedanstående utfördes till detta land: 

Af de hufvudsakligaste varu-artiklarne infördes från Portugal: 

och af följande utfördes till detta Rike: 
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Nedanstående öfversigt utvisar Svenska sjöfarten på Spanien ocli Portugal under 
aren 1844—1848. 

Svenska fartyg ankommo från 

till Spanien: 

Portugal: 

samt afgingo till 

från Spanien: 

Portugal: 

Gibraltar och Malta. 
Äfven år 1848 ägde ingen införsel rum fråu dessa bägge Brittiska besittningar, 

men deremot en utförsel till dem för 47,000 R:dr, hvaraf för 43,000 R:dr med Svenska 
och för 4000 R:dr med Norska fartyg. Till Gibraltar ankomma 5 Svenska fartyg om 
491 läster, alla med last, fråu Sverige, och 2 om 380 läster, äfvenledes med last, från 
Utrikes Ort, samt afgingo 1 om 77 läster med last och 6 om 794 läster i barlast, 
alla till Utrikes Orter. Till Malla ankommo 7 fartyg om 804 läster, hvaraf 1 om 70 
läster från Sverige och 6 om 734 från Utrikes Ort, alla med last, och afgingo 3 om 
238 läster med last och 5 om 638 i barlast, samtliga lill Utrikes Orter. 

Comm.-Coll. Utrikes Sjöfarts Berättelse år 1848. 4 
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Öfriga Länder vid Medel- och Adriatiska Hafven 
samt Nordvestra Kusten af Afrika. 

Införseln från Italien (utom Österrikiska besittningarne och Malta) beräknas till 
85,000 R:dr, hvaraf för 48,000 R:dr med Svenska fartyg, nemligen för 5000 R:dr från 
Sardinien och för 43,000 R:dr från Sicilien, för 7000 R:dr med Norska och för 30,000 
R:dr med 2 Finska och \ Danskt fartyg, samt Utförseln till detta land till 249,000 
R:dr, hvaraf med Svenska fartyg för 69,000 R:dr till Sardinska Staterne och för 76,000 
R:dr till Toscana, för 102,000 R:dr med Norska och för 2000 R:dr med 1 Nederländskt. 

Sveriges omedelbara handelsförbindelse med Österrikiska Staterne bestod endast 
i utförsel till dessa Stater med Svenska fartyg, beräknad till 88,000 R:dr och bestå-
ende af Jern, Stål, Träd varor" och Tjära. 

Hvarken med Joniska Öarne, Grekland, Turkiet eller Egypten ägde Sverige år 1848 
någon omedelbar handelsförbindelse, ehuru, utom Joniska Öarne, samtliga de öfriga af 
dessa länder besöktes af Svenska fartyg. 

Sveriges handelsförbindelse med Algerien bestod, såsom vanligt, endast af utförsel 
till detta land. Redan år 1847 betvdlieen nedsatt, minskades den ytterligare 1848, 

Af följande varor infördes från Italien: 

och af nedanstående utfördes till detta land: 
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i följd af händelserna i Frankrike, och efter all sannolikhet utföllo årets utskepp-
ningar, i de flesta fall, med betydlig förlust för afsändaren. Utförseln är upptagen 
till 254,000 R:dr, hvaraf för 234,000 R:dr med Svenska och för 20,000 R:dr med 
Norska fartyg. 

Svenska sjöfarten till och från nedananförda länder under sistförflutna 5 år utvisar 
följande förhållanden: 

Af följande varor utfördes: 

Svenska fartyg ankommo från 
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Med Tripolis, Tunis och Marocco ägde Sverige år 1848 ingen handelsförbindelse, 
och intet Svenskt handelsfartyg ankom lill eller afgick från dessa länder. 

Förenta Staterne. 
Införseln från dessa Stater är beräknad till 1,900,000 R:dr, hvaraf för 906,000 

R:dr med Svenska, för 218,000 R:dr med Norska, för 494,000 R:dr med Amerikanska 
och för 222,000 R:dr med 3 Danska fartyg, samt Utförseln till 2,506,000 R:dr, hvaraf 
för 1,260,000 R:dr med Svenska, for 176,000 R:dr med Norska, för 418,000 R:dr med 
Amerikanska och för 652,000 R:dr med 1 Engelskt och 1 Danskt fartyg. Är 1847 
upptogs införseln till 1,125,000 R:dr och utförseln till 2,216,000 R:dr. 

samt afgingo till 

Af följande vigtigare föremål för införseln inkommo: 
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Införseln 1848 till Sverige från Förenta Staterne är till värdet den högsta, som 
någonsin ägt rum, och årets utförsel öfversleg äfven hvarje förutgående års sedan 1841, 
ehuru vida understigande vissa års på 1830-talet, då Förenta Staterne innehade första 
rummet bland afsättningsorter för Svenskt jérn, så att t. ex. år 1836 dit utfördes 
205,062 Skll Stångjern och 3,919 Skll annat Smide, hvilka artiklar, med ett pris å det 
förra af 102 à 105 Dollars, beräknades till ett värde af 4,897,000 R:dr, det största 
som blifvit antecknadt. År 1848 omvexlade priset i'NewYork å Svenskt jern, vanliga 
slag, emellan 75 och 80 Dollars pr Ton, och tullen, beräknad efter 30°/o ad valorem, 
utgick med omkring 15 D:rs pr Ton. Priset å Bomull, efter sortering för Sverige, 
noterades till 6 1/2 à 9 cents, för Risgryn till 3 a 3j cenls, för Tobaksblader till 4 ii 7 
cents och för Stjelk till 2 à 2 1/2 cents pr ll. 

och af nedanstående utfördes till dessa Stater: 

Svenska sjöfartens förhållanden redovisas af nedanstående öfversigt: 

Svenska fartyg ankomma till Förenta Staterne från 

samt afgingo derifrån till 
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Frakterne nedgingo år 1848 i Förenta Staternes hamnar från den ovanliga höjd, 
de uppnått förutgående året, så lågt, att de troligen i de flesta fall lemnadeRederierna 
föga behållning. 

Öfriga Länder i Amerika. 
Införseln från Westindien är beräknad till 180,000 R:dr, hvaraf för 97,000 R:dr 

med Svenska, för 63,000 R:dr med Norska och för 20,000 R:dr med andra fartyg. 
Detta år ägde en omedelbar Utförsel till detta land rum, med Svenskt fartyg, beräk-
nad till 1000 R:dr. 

Från Brasilien är Införseln upplagen till 3,423,000 R:dr, hvaraf för 3,270,000 
R:dr med Svenska, för 96,000 R:dr med Norska och för 57,000 R:dr med 2 Danska 
fartyg. Utförseln till detta land är beräknad till 533,000 R:dr, hvaraf för 523,000 
R:dr med Svenska och för 10,000 R:dr med Norska fartyg. 1847 upptogs införseln 
till 2,487,000 R:dr och utförseln till 517,000 R:dr. 

Af Kaffe och Socker, infördt från Brasilien, upplades på kredit och nederlag, der-
under beräknadt livad som under samma år uttagits till förtullning: 

Med Venezuela ägde år 1848, likasom sedan längre tid tillbaka, ingen handels-
eller sjöfartsförbindelse rum. 

Af följande varor, inkomna från Westindien, införtullades: 

Af följande från Brasilien införda varor införtullades: 
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Införseln från Brasilien till Sverige år 1848 öfversteg hvarje förutgående års, elivad 
man afser det beräknade värdet eller varubeloppen. 

Af öfriga varor intager Tjära första rummet, år 1848 med 1,021 tunnor. 

Ingen införsel till Sverige ägde rum år 1848 från Buenos-Ayres, men väl en ut-
försel till denna stad, upptagen till 68,000 R:dr, och hufvudsakligen bestående af J e m , 
Stål och Trädvaror. 

Svenska sjöfarten till och från samtliga dessa länder, för sä vidt från Consulerne 
inkomna uppgifter derom lemna upplysning, utvisar följande förhållanden för de sist-
förflutna 5 åren. 

Af nedananförda varor utfördes till Brasilien: 

Svenska fartyg ankommo från 
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samt afgingo till 

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

Någon omedelbar varu-införsel ägde år 1848 icke rum från Goda Hopps-Udden, 
men en utförsel till detta land beräknad till 104,000 R:dr och bestående af Jern, Stål, 
Trädvaror, Tjära och Trädgårdsstolar. Till Cap ankommo 7 Svenska fartyg om 1,040 
läster, alla med last från Sverige, samt afgingo 7 om 950 läster, samtliga i barlast till 
Utrikes Ort. 

Införseln från Ost-Indien och öfriga Ost-Asiatiska Länder beräknas till 976,000 
R:dr, hvaraf för 963,000 R:dr med Svenska och för 13,000 R:dr med % Danska fartyg, 
samt Utförseln till 366,000 R:dr, uteslutande med Svenska fartyg. 

Af följande varor in förtullades från dessa länder: 



33 

Till Calcutta ankom under året intet Svenskt fa r t jg , men till Batavia ankomma 
10 om 1,552 läster med last från Sverige, samt 1 om 168 med last och 4 om 668 
i barlast från Utrikes Ort, och afgingo 16 om 2,509 läster till Sverige, samt 2 om 
364 läster till Utrikes Ort, alla med last. 

Några bestämda uppgifter rörande Svenska skeppsfarten på Philipinska Öarne, China 
och Australien, saknar Collegium. 

Utrikes Handeln i allmänhet. 
In- och Utförseln till och från Sverige under de sistförflutna 10 åren har blifvit 

upptagen till nedan anförda värden (i runda tal): 

De här upptagna värden äro de, som beräknats för den in- och utförsel, hvilken 
kunnat inhemtas af Tullverkets och andra officiella eller säkra handlingar, samt omfattar 
således hvarken den tillåtna varu-rörelse, hvilken — särdeles på landtgränsen mot 
Norrige — kan äga rum utan behof af någon tullbehandling, ej heller den olofliga. 
Till livad Collegium i sina förutgående underdåniga berättelser anfört till ledning för 

Comm.-Coll Utrikes Sjöfarts Berättelse år 1848. 5 

Införseln: 

Utförseln: 
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omdömet rörande denna sednares omfång, anser Collegium sig nu endast böra nämna, 
att utom den vexeltillgång, som ofvanupptagna utförsel år 1848 lemnat, en särskilt 
uppstått genom Rikets Ständers Banks indragning af dess behållning i Hamburger B:co, 
motsvarande omkring 1,200,000 R:dr Sv. B:co, och nära dubbelt öfverstigande hvad som 
lärer erfordrats för ränta och amortering å 2:ne Hypotheksföreningars utrikes lån, hvar-
till dock något bidrag lärer funnits i under året indragna låne-andelar, samt att sålunda, 
om äfven fraktfart för utländsk räkning lemnat ringa eller ingen behållning, och afse-
ende göres å hvad som kunnat utgå för sjöförsäkringar, vexel-omsättningar o. d. m., dock 
med säkerhet kan antagas, alt den icke i beräkning tagna, och hufvudsakligen af in-
smuglade varor bestående, införseln år 1848 åtminstone motsvarat skillnaden emellan 
ofvan upptagna värde af årets in- och utförsel. 

Fördelar man ofvan upptagna värde af in- och utförseln i hvad som utgjorts af 
guld och silfver i mynt och plansar och i andra varor, uppkommer följande förhållanden: 

Häraf synes, att ehuru det beräknade värdet af den egentliga varu-utförseln år 
1848, jemfördt med förutgående årels, minskades med öfver 8 millioner R:dr Banco 
eller med mer än 270/

0, samt understeg hvarje års sedan 1843, förhållandet var mot-
satt i afseende på införseln, hvars värde år 1848 öfversleg hvarje af samtliga de förut-
gående årens, och deribland med omkring 3i°0 det för 1847, det år som förut, intagit 
främsta rummet, en tillväxt som, om man betraktar införselsbeloppen af de vigtigaste 
varu-artiklarne, i afseende på dessa visar sig ännu större, bviiket ådagalägges af efter-
följande jemförelse. Af nedannämnda varor infördes nemligen: 
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Införseln är upptagen efter förtullningsbeloppen, utom för Bomull, som är tullfritt, 
men utan inberäkning af de mindre betydliga belopp, hvilka förtullats såsom strandade 
och som icke sällan äro sjöskadade. 

Af rått Socker öfversteg införseln 1848 med nära 3 millioner U. eller med om-
kring 16% den år 1845, den största som förut ägt rum, oaktadt utförseln af raffineradt 
Socker nedgick från 1,271,332 U. år 1845 till 430,177 U. år 1848. 

Å Kaffe ägde år 1848 en ännu större tillökning i införseln rum, nemligen med 
nära 2 millioner U., eller omkring 27°/0, utöfver den år 1846, den största förut antecknade. 

Ehuru införseln af Bomull redan år 1847 med mer än 44°/0 öfversteg den högsta, 
som under något förutgående år förekommit, steg den dock ytterligare i ännu högre 
grad år 1848, eller med nära 3,200,000 U. eller öfver 65%, och utan att införseln af 
hvitt Bomullsgarn förminskades, mot föregående årets ovanligt höga, med mer än knappt 
422,000 ll. Det torde icke sakna intresse, for att visa bomullsväfnads-industi iens fram-
steg inom Sverige, att anföra, det under åren 1752-—1808, för hvilken tid uppgifter 
finnas, intet år införseln af Bomull uppgick till 400,000 K, eller af Bomullsgarn al alla 
slag till 40,000 f l , att visserligen under de trenne åren 1809 — 1811 sarnmanräknadt 
införtullades 6,988,716 ll Bomull (utom 16,842 U. Bomullsgarn), men derjemte 8,914,397 
alnar hvita och släta Bomullsväfnader, af hvilka bägge belopp dock otvifvelakligt den 
ojemförligt största delen, under d. v. s. k. continentalsystem, åter utfördes; —' att in-
förseln af Bomull år 1812 åter nedgick till 210,179 f&, först år 1827 började öfver-
stiga 1/2 million ll., samt först år 1836 uppgick till och öfversteg 1 million K, — att 
införseln af Bomullsgarn, som år 1808 icke uppgått till 1000 och ännu 1816 icke till 
3,500 U., uppgick till och öfversteg 100,000 U. först 1819, 300,000 U. först 1820 och 
1 million U. 1832. Upplysningsvis torde härvid böra nämnas, att hvitt Bomullsgarn, 
alla slag, var till införsel förbjudit åren 1794 — 1815, under N:o 21 åren 1816 — 1824 
och under N:o 26 åren 1825—1830, samt alt inhemska tillverkningen af Bomullsgarn 
vid Mekaniska Spinnerier, hvilken är 1821 utgjorde endast 64,467 8J, år 1848 uppgick 
till 4,647,150 U.. 
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Införseln af Tobak, så väl af blad som stjelkar, var år 1848 större än under de 
bägge nästförutgående åren. samt stod endast tillbaka för några få års under hela den 
tid, för hvilken anteckningar finnas. 

Af oberedda Hudar och Skinn öfversteg införseln 1848 hvarje förutgående års. 
Af den erfarenhet, de 3:ne sistförflutna åren gifvit, synes sålunda, att den vid 1845 

Ars Riksdag beslutade tullförhöjning å rått Socker af 20%, å Kaffe af 11j%, å Tobaks-
blad af 16 2/3%, å Tobaksstjelk af 100°/o, å oberedda Hudar och Skinn, dock med någon 
lindrande förändring i klassificeringen, af 100%, icke menligt inverkat på förtullnings-
beloppen. 

Äfven af Ull och Koksalt öfversteg införseln år 1848 hvarje förutgående års, hvar-
emot den af salt Sill understeg några förutgående års. Införseln af Vin har under 
hvarje af de sistförflutna 5 åren ökats. 

Införseln af Bomullsväfnåder öfversteg är 1848 hvarje förutgående års, sedan för-
tullning efter vigt allmänt infördes med år 1842. En jemförelse med förutgående åren 
finner en svårighet i de olika beräkningsgrunderna för varubeloppen. Införseln af Ylle-
väj nåder var samnia år den största sedan 1843, och af Halfylleväfnåder, med undan-
tag för år 1845, den största sedan förtullning efter vigt infördes. Införseln af Dukar 
af ylle och halfvlte, som från 1841 till 1844 minskades med öfver 84%, uppgick åter 
1848 till öfver 77% af sitt förra belopp. 

Af följande hufvudföremål för utförseln utfördes: 
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Trädvaror: 

utom smärre poster Hafre- och Korngryn, samt vissa år mindre belopp Kornmjöl, Ärtmjöl 
och Bohvetegryn. 
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Ehuru, på satt den ofvananförda stora nedsättningen år 1848 j värdet af den 
egentliga varu-utförseln, i jemförelse med förutgående årets, antyder, förhållandena 
förstnämnda år voro ogynnande för afsättningen af de flesta af Sveriges vigtigare utför-
selsvaror, ägde delta dock i största graden rum för Trädvaror, och bland dessa särdeles 
i afseende på Bjelkar och Sparrar. Deremot, ehuru Spanmåls-utförseln hvarken till be-
lopp och än mindre till värde uppgick till förutgående årets, kan den anses hafva 
lemnat en lönande behållning och afgifvil ett nytt bevis, att under Europas närvarande 
förhållanden denna utförsels-artikel kan betraktas såsom en af Sveriges säkraste och var-
aktigaste. Årets införsel af Spanmål utgjorde endast 4,377 tunnor, till större delen be-
stående af utsädes-Råg från Finland. 

För öfrigt får Collegium underdånigst hänvisa (ill Bilagan N:o 1, redovisande en-
ligt Tullverkets sammandrag beloppen af alla år 1848 in- och utförda varor, samt till 
Bilagan N:o 11, upptagande för åren 1839—1848 alla dem, hvars värde någotdera 
året uppgått till 20,000 R:dr eller deröfver. 

Utrikes Sjöfarten i allmänhet. 
Enligt Tullverkets sammandrag utvisar sjöfarten emellan Sverige och Utrikes Länder 

under sistförflutna 10 år följande förhållanden: 
Till Sverige ankommo från Utrikes Ort: 

och från Sverige afgingo till Utrikes Ort : 
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Uti det antal, som här upptagits, äro hvarken inberäknade Post-ångfartygen emellan 
Sverige och Pommern, ej heller post- och isbåtar, ej heller omätta båtar, för så vid t dessa 
i Tullverkets sammandrag kunnat särskiljas, hvilka sistnämndas antal varit nedanstående: 

Omätta Båtar med last ankommo och afgingo. 

Af ofvanstående öfversigter visar sig, att utrikes sjöfarten till och från Sverige under 
år 1848 undergick en betydlig förminskning, i jemförelse med de 3:ne nästförutgående 
årens, ehuru den ännu betydligt öfversteg hvarje af de öfriga äldre årens. Förminsk-
ningen drabbade isynnerhet de med last afgångna Norska fartygens, hvars lästetal, i 
jemförelse med 1847, förminskades med öfver 41,000 läster, eller med öfver 40%, en 
följd af den minskade utskeppningen af Trädvaror, hvilken hufvudsakligen verkställes 
med Norska fartyg. 

Svenska och andra fartygs andel i in- och utförseln, beräknad efter laddningarnes 
antagna värde, var följande: 

af Införseln: 
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af Införseln: 

och af Utförseln: 
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af Utförseln: 

Comm -Coll.Utrikes S j ö f a r t s Berättelse år 1848. 
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Härvid erinras, hvad på flera ställen förut i denna berättelse redan blifvit anmärkt, 
att endast den i Tullverkels eller andra ofliciela handlingar upptagna in- eller utförsel 
kommit under beräkning, hvårföre särdeles införseln land vägen från Norrige, af förut 
anförda orsaker, visar en vida mindre andel af införselsbeloppet från detla Rike på det 
hela, än hvad den verkligen utgjort. 

Nedanstående öfversigt upplyser förhållandet af Sveriges sjöfart på andra länder, 
under de sistförflutna 10 åren, lör så vidt densamma blifvit till Cdlkgium uppgifven. 
Den vanliga jemförelsen med Brödrarikets utrikes sjöfart finner Collegiu in sig urståndsalt 
att för denna gång lemna, då upplysningarne rörande Norska sjöfarten på Stor-Britannien 
och Irland, en af dess vigtigasle grenar, för sistlidet år ej varit fullstäudige. 

Svenska fartyg ankommo från 

Häraf synes, att Svenska sjöfarten på främmande länder år 1848 nedgick under 
hvad den utgjort under något af de 4 nästförutgående åren, ehuru den bibehöll öfver-
vigten öfver hvarje af de äldre. I förhållande till 1847 var förminskningen, räknad 
efter lästetalet, öfver 20°/0. Särdeles ägde den rum i afseende på fraktfarten emellan 
främmande länder, och i allmänhet var året synnerligen ofördelaktigt för Svenska frakt-
farten, så att denna troligen i ganska många fall, efter afdrag af kostnader, lemnade 
ringa behållet öfverskott. 

Enligt de till Collegium inkomna uppgifter, hafva år 1848 — 793 fartyg om 63,070 
läster, tillhöriga Stapel- och andra Sjöstäder samt Köpingar, och 223 fartyg om 7,966 
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läster, tillhörande landtmän, eller tillsammans 1,116 fartyg om 71,036 läster, be-
gagnats för utrikes sjöfart. Af de Stapelstäderne tillhörande fartyg blelvo 3 om 302 
laster försålda till utrikes ort, och 44 om 2,226 läster förolyckades, hvaremot för dessa 
Städers räkning nybyggdes 66 om 6,631 läster. Anialet af under året utgifna Svenska 
fribref uppgick till 199 stycken (år 1847 — 211 st.), hvaraf 32 för Allmogen tillhö-
riga fartyg (33 år 1847). 

I fortsättning af hvad i förutgående årsberättelser ägt rum, får Collegium äfven 
för år 1848 lemna efterföljande jemförelse emellan den fraktfart Svenska fartyg, i följd 
af den rätt, som med främmande Makter afslutade traktater eller ömsesidiga bestäm-
melser lemnat, drifvit emellan de vederbörande främmande länderne och ett tredje land, 
och den samma länders fartvg drifvit emellan Sverige och ett tredje land." 

Härhos fogade Bilaga N:o 9 upplyser om de förändringar, som Svenska Handels-
flottan undergått, i afseende på de Stapelstäderne tillhörande fartyg sedan år 1795, samt 
i afseende på dem, som tillhöra de öfriga Sjöstäderne och Köpingar samt Landtmän, 
från och med år 1830. Häraf visar sig, att Stapelstädernas fartyg, hvilka under åren 
1816—1836 minskades från 994 stycken om 64,479 läster till 818 om 45,310 läster, 
sedermera till år 1841 åter uppgingo till 994 om 66,694 läster, men derefter åter något 
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minskades och år 1847 utgjorde 944 om 62,240 läster, år 1848 ökades till 962 om 
66,459 läster; — att denna tillökning ägde rum för Götheborg, Gefle och klassen 
"öfriga Städer" i bilagan N:o 9, hvaremot för Stockholm en minskning inträffade 
af 2 fartyg och 34 läster; — att öfriga Sjöstäders och Köpingars fartyg sedan år 
1830, med nära årlig tillväxt, uppgått från 223 stycken om 5,907 till 286 om 7,787 
läster år 1848; — atL förhållandet varit likartadt tned de s. k. landtmannafartygen, 
hvilka under samma tid ökats från 709 om 14,239 läster till 1,192 om 26,596 
läster; — att Svenska Handelsflottan år 1848 uppnått sitt hittills kända högsta be-
lopp af 2,440 fartyg om 100,842 läster, ett förhållande, som vitsordar den ökade 
liflighet, hvilken Sveriges både-inrikes och utrikes sjöfart vunnit under senaste 15 a 20 
år, och som i afseende på den förra varit vida större än det ökade lästetalet synes ut-
visa, då den till en betydande del bedrifves med ångfartyg, med vanligen ett ringa 
lästetal i förhållande till de laster, de under årets lopp föra. Med de naturliga för-
måner Sverige äger för utbildandet af sjöfart såsom en hufvudnäring, och då de i Stora 
Britanien nyligen vidtagne förändringar i lagstiftningen för främmande fartygs delak-
tighet i sjöfarten till detta land och på dess kolonier öppnat nya och rika fält för 
Svenska Handelsflottans verksamhet, finnas alla förhoppningar om dennas framtida ytter-
ligare tillväxt i än högre grad, helst när de återstående band, som ännu möjligen 
kunna hämma dess utveckling, blifva lossade. 

Sedan förhållandena med Sveriges Utrikes Handel och Sjöfart under år 1848 nu 
blifvit i underdånighet framställda, återstår för Collegium att uttala de slutsatser, dessa 
förhållanden framkalla. På sätt man måste vänta af de våldsamma och på verldshandeln 
inverkande skakningar, rika och mäktiga länder under året voro underkastade, minska-
des afsättningen af Sveriges vigtigare utförselsvaror i betydlig mån och i ännu högre 
grad den numera vigtig blifna Svenska näringen, utrikes fraktfarten, omständigheter, 
som visserligen ej kunnat undgå att menligt inverka på många enskiita intressen inom Riket. 
Den stora tillökning som, detta oaktadt, under året egde rum i afseende på Införseln, icke 
endast af varor som utgöra föremål för de förmögnares, utan äfven af dem som afse den 
stora mängdens förbrukning och behof, och särdeles af råämnen lor Svensk näringsflit,— 
synes emellertid ådagalägga, att de under förutgående lyckligare år förvärfvade tillgån-
gar, och de krafter de inhemska näringarne vunnit, icke i märkbar mån deraf blifvit 
angripna, samt att , om ock äfven hos oss någon känning försports af tidens stormar, 
dessa dock ej förmått skaka förtroendet till den beståndande samhällsordningen, hvilket 
deremot beklagligtvis varit förhållandet i liera delar af Europas fasta land. 

Såsom ett ytterligare antydande af de framsteg, Sveriges Utrikes Handel i senare 
tider vunnit, får Collegium här nedan meddela ett sammandrag af In- och Utförsels-
tullen under de 7 åren 1842—1848, under hvilka ingen betydligare förändring i tull-
lagstiftningen trädt i verksamhet, utom att med åren 1844 och 1846 den återstående 
ulförselstullen till större delen dels upphäfdes, dels betydligt nedsattes (med 1844 för 
Stångjern från 16 till 4 sk. per Skf&), och att med 1846 införselstullen förhöjdes å 
Socker, Kaffe, Tobak och Hudar. Uppgifterne lemnas i fulla 100 R:drs tal, särskilt 
för hvarje Stad, hvarest tullen, något af dessa år, uppgått till eller öfverstigit 60,000 
R:dr, men summariskt för öfriga Tullkamrar. Endast den egentliga in- och utförsels-
tullen är här upptagen, och sålunda icke den öfriga vid Tullkamrarne inflytande upp-
börd af lastpenningar, afgift till Handels- och Sjöfartsfonden m. m. 
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Näst de här särskilt upptagna Tullkamrars var tullen högst vid Landskronas (år 
1848 — 54,300 R:dr), vid Carlskronas (år 1848 — 51,500 R:dr) och vid Christian-
stads (s. å. 43,500 R:dr). 

Till en jemförelse meddelas här äfven, summariskt för hela Riket, in-och utförsels-
tullbeloppet för de nästförulgående 7 åren 1835—1841, särskildt upptagande hvardera, 
då utförselstullafgifterna den tiden ännu voro betydliga. 

Collegium framhärdar med djupaste vördnad, 

S t o r m ä g t i g s t e , A l l e r n å d i g s t e K o n u n g ! 
E d e r s Kong l . Maj : t s 

BERNHARD ROSENBLAD. 

Stockholm den 17 December 1849. 

underdånigste, tropligtigste 
undersäter och tjenare, 

C. D. SKOGMAN. 

Robert Engelke. 





FÖRTECKNING. 

N:o 1. Utdrag ur General-Tull-Styrelsens sammandrag öfver Rikets In- och Utförsel, enligt 
de vid Tullverket förda Specialer; 

N:o 2. Öfversigt af Tulluppbörden med uppgift på In- och Utförsels-tullens belopp, särskildt 
för hvardera vid hvarje Tullkammare; 

N:o 3. Sammandrag af de från Kongl. Norska Regeringen Collegium meddelade uppgifter 
rörande Svenska Sjöfarten till och från Norrige; 

N:o 4. Sammandrag af Svenska och Norska Consulernas Förteckningar öfver de till deras 
distrikter ankomna och derifrån afgångna Svenska fartyg, samt öfver Utförseln från 
och Införseln till Sverige med dessa fartyg; 

N:o 5. Öfversigt af Sveriges omedelbara Handel med, äfvensom Sjöfart till och från andra 
Länder, grundad dels på Consulernas, dels på General-Tull-Styrelsens härom med-
delade uppgifter; 

N:o 6. Tabell, utvisande förhållandet emellan Sveriges In- och Utförsel till och från andra 
Länder; 

N:o 7. 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, med upptagande af deras Lästetal; 

N:o 8. Sammandrag af de hos General-Tull-Styrelsen uppgjorda Förteckningar öfver de till 
Sverige ankomna Norska och främmande fartyg och deras lästetal, särskildt upp-
tagande hvarje nations; 

N:o 9. Sammandrag af de till Commerce-Collegium inkomna Förteckningar, utvisande Antalet 
och Lästetalet af Städers och Landtmäns mätta fartyg, för Stapelstädernas för åren 
1795—1848, för öfriga Städers och Landtmäns för åren 1830—1848, samt af 
Stapelstädernas Skeppare och Sjöfolk; 

N:o 10. Uppgift på de Rikets Städer och Köpingar tillhörande Fartyg och deras Lästetal, 
hvilka, enligt från-Magistraterne inkomna Förteckningar, varit år 1848 till Utrikes 
Sjöfart begagnade; 

N:o 11. Jemförelse emellan Sveriges In- och Utförsel, under hvartdera af åren 1839—1848, 
af sådane varor, som under något af dessa år blifvit till betydligare belopp utförda, 
eller eljest äga ett större intresse; och 

N:o 12. Jemförelse emellan Sveriges omedelbara Handel med, äfvensom Sjöfart till och från 
andra Länder under sistförflutne 10 år. 





N:o 1. 

Utdrag af General-Sammandragen 
öfver 

Rikets Import och Export år 1848. 
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N:o 2. 

Öfversigt af Tull-Uppbörden år 1848. 



N:o 

Samman 
af de från Kongl. Norrska Regeringen till Commerce-Collegium 



3. 

d r a g 

insände uppgifter rörande Svenska Sjöfarten på Norrige år 1848. 



N:o 

Samman 
af Consulernes insända Förteckningar öfver de till deras Districter ankomna 

från och till Sverige med Sven 



4. 

drag 
eller derifrån afgångna Svenska Fartyg samt öfver In- och Utförseln 
ska Fartyg under år 1848. 























N:o 

Öfversigt af Sveriges omedelbara Handel och Sjöfart på 



5. 

andra Länder år 1848, enligt officiella uppgifter. 



N:o 6. 

Tabell, utvisande förhållandet emellan Sveriges Utförsel och Införsel 
år 1848. 



N:o 7. 

Sammandrag af de utaf General-Tull-Styrelsen upprättade Förteck-
ningar öfver de år 1848 från Utrikes Orter till Sverige ankomna 

eller derifrån afgångna Svenska samt Norrska och främmande 
Fartyg, äfvensom deras Lästetal. 



N:o 8. 

Sammandrag af de utaf General-Tull-Styrelsen upprättade Förteck-
ningar öfver de år 1848 till Sverige ankomna Norrska och främ-

mande Fartyg, särskildt upptagande hvarje Nations Flagga. 





N:o 

Sammandrag, som, grundadt på de till Commerce-Collegium årligen inkom-
Städers och Landtmäns mätta Fartyg, samt 

Anmärkning: Detta sammandrag upptager sammanräknade antalet af Fartyg, ehvad de varit begagnade eller legat overksamme 



9. 

mande Förteckningar, utvisar för nedannämnda år antalet och lästetalet af 
af Stapelstädernes Skeppare och Sjöfolk. 

i hamnarne. För de i sammandraget upptagne år, hvarunder Finland tillhörde Sverige, äro Finsks fartygen uteslutna. 



N:o 10. 

Uppgift på de Fartyg och deras Lästetal, hvilka uti nedannämnde 
Städer och Köpingar, enligt från Magistraterne inkomne Förteck-

ningar, varit begagnade till Utrikes Sjöfart år 1848. 





N:o 

Jemförelse emellan Rikets In- och Utförsel under åren 1839—1848 af 



11. 

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 »ilfver specie, som blifvit införd t landvägen 
från Norrige för Rikets btänders Banks räkning. 
Comm.-Coll Utrikes Sjöfarts Berättelse 1848. 2 

























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









Comm, Coll. Utrikes Sjöfarts Berättelse 1848. 



STOCKHOLM, 1850. 
P . A. N O R S T E D T & S Ö N E R , 

Kongl. Boktryckare. 



N:o 12 a). 

Jemförelse emellan Sveriges omedelbara Handel på andra Länder, efter officiella uppgifter, åren 1839—1848. 



N:o 12 b). 

Jemförelse emellan Sveriges omedelbara Sjöfart på andra Länder, efter officiella uppgifter, åren 1839—1848. 
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