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COMMERCE-COLLEGII 

U n d e r d å n i g a B e r ä t t e l s e 
om 

Sveriges Utrikes Handel och Sjöfart 
år 1849. 

STORMÄGTIGSTE, ALLERNÅDIGSTE KONUNG! 

Ti l l följd af nådig föreskrift i gällande Instruktion får Eders Kongl. Maj:ts och Rikets 
Commerce-Collegium härmedelst i underdånighet afgifva berättelse om Sveriges utrikes 
Handel och Sjöfart under sistlidet år 1849 samt dervid bifoga följande Tabeller, inne-
fattande uppgifter och beräkningar, hvarpå samma berättelse sig grundar, nemligen: 

N:o 1. Utdrag ur General-Tull-Styrelsens Sammandrag öfver Rikets införsel och ut-
försel, enligt de vid Tullkamrarne förda specialer; 

N:o 2. Öfversigt af Tull-uppbörden under sistförflutna 10 år, med specifikation af det 
vid hvarje Tullkammare influtna årliga belopp; 

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

N:o 4. Sammandrag af Svenska och Norska Consulernes förteckningar öfver de till deras 
distrikter ankomna och derifrån afgångna Svenska fartyg, samt öfver införseln 
till och utförseln från Sverige med dessa fartyg; 

N:o 5. Öfversigt af Sveriges omedelbara handel med, äfvensom sjöfart till och från 
andra länder, grundad dels på Consulernes, dels på General-Tull-Styrelsens 
härom meddelta 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 uppgift af deras lästetal; 

Comm.-Coll. Utrikes Sjöfarts Berättelse år 1849. 1 
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N:o 8. Sammandrag af de hos General-Tull-Styrelsen uppgjorda förteckningar öfver 
de till Sverige ankomna Norska och främmande fartyg, särskildt upptagande 
hvarje nations fartyg och deras lästetal; 

N:o 9. Sammandrag af de till Collegium inkomna förteckningar öfver antalet och läste-
talet af invånares i städerna och landtmäns mätta fartyg, för stapelstädernas 
för åren 1795—1849 samt för öfriga städers och landtmannafartyg för åren 
1830—1849, äfvensom öfver stapelstädernas skeppare och sjöfolk; 

N:o 10. Uppgift å antalet och lästetalet af de, invånare i Rikets städer och köpingar 
tillhöriga, fartyg, hvilka år 1849 varit till utrikes sjöfart begagnade; 

N:o 11. Jemförelse emellan Sveriges in- och utförsel, under hvartdera af åren 1840—1849, 
af sådana varor, som under något af dessa år blifvit till betydligare belopp 
in- eller utförda eller eljest äga ett större intresse, samt 

N:o 12. Jemförelse emellan Sveriges omedelbara handel med, äfvensom sjöfart till och 
från andra länder under sistförflutna tio år. 

Vid beräkningen af in- och utförselns värde, så väl för handeln med hvarje sär-
skildt land, som lör Rikels handel i allmänhet, har Collegium följt enahanda grunder, 
som i dess förra berättelser varit tillämpade, och enligt hvilka importen och exporten,— 
derunder inbegripna endast sådana varor, som vid in- och utförseln blifvit till förtull-
ning eller eljest olliciell angifna, — upptagits tiil hvad de anses hafva kostat eller in-
bragt landet. Då det i allmänhet kan antagas, att in- och utförseln i Svenska fartyg 
sker för Svensk räkning, men i utländska för utländsk, med undantag likväl i sist-
nämnde hänseende af den i Norska fartyg till andra länder än JNorrige skeende utförsel, 
hvilken nästan helt och hållet verkställes för Svensk räkning, har i allmänhet värdet 
af varor, införda med Svenska fartyg, beräknats efter gällande pris på lastningsorten 
fritt ont bord, samt, om de inkommit med andra fartyg, efter medelpriset i Svensk 
hamn, med afdrag af tull- och andra med införseln förenade afgifter; äfvensom värdet 
af varor, utförda med Svenska fartyg, eller med Norska till andra länder än Norrige, 
i allmänhet upptagits efter priset på lossningsorten, med afdrag af tull och andra om-
kostnader derstädes, samt vid utförseln i Norska fartyg med ytterligare afdrag af frakt, 
samt af varor, utförda med andra fartyg, efter medelpriset i Svensk hamn, med tillägg 
af utförselstull, der sådan äger rum, jemte öfriga afgifter. Att dessa beräkningar icke 
fullkomligt öfverensstäinma med verkliga förhållandet, är naturligt; men då samma be-
räkningssätt blifvit under flera år i delta afseetule begagnadt, kan man antaga, att ett 
för det ena året, i jernförelse med det andra, uppgifvet högre eller lägre värdebelopp 
utmärker en motsva rande tillökning eller minskning i den officielt uppgifna importens 
eller exportens verkliga värde. 

De för jernförelse emellan Rikets handelsförhållanden under särskilda år i berättel-
sen intagna uppgifter å qvantiteterna af de förnämsta in- och utförsels-artiklarne äro 
uppgjorda i enlighet med Tullverkets specialer och utvisa beloppet af förtullade samt 
eljest till in- och utförsel anmälda varor. 

Likasom tillförene får Collegium särskildt i underdånighet framställa Sveriges handels-
förbindelser med hvarje flammande land och sedermera lemna en öfversigt af Rikets 
handel och sjöfart i allmänhet. 
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Norrige. 
Värdet af införseln från Norrige, så vidt densamma finnes i Tull-Verkets samman-

drag uppgifven, beräknas för år 1849 till 3,163,000 R:dr, hvilken summa är högre än 
import-beloppet för livartdera af sistförflutue 20 år och med 223,000 R:dr öfverstiger 
det för år 1848 upptagna. Uti sistlidet års ifrågavarande införsel deltogo Svenska far-
tyg för 1,005,000 R:dr, motsvarande omkring 31 4/5 procent af hela värdet, och Norska 
för 2,126,000 R:dr eller nära 67^ procent; den återstående värdesumman, 32,000 R:dr, 
belöper sig på land vägen införda varor. Utförseln, uppskattad till 1,484,000 R:dr, un-
derstiger väl något den till 1,700,000 R:dr beräknade exporten för år 1848, men är, 
med detta undantag, den betydligaste, som förekommit uuder sednaste tjugutal af år. 
Varor för 681,000 R:dr eller nära 46 procent af hela beloppet utfördes med Svenska 
fartyg, för 453,000 R:dr eller 30 1/2 procent med Norska, och för 350,000 R:dr eller 
något öfver 23i procent land vägen. 

I likhet med hvad uti sednare årsberättelser iakttagits, får Collegiuni lemna en 
föiteckning å de hufvudsakliga föremålen för importen från och exporten till Norrige 
under de sista tio åren särskildt för varu-trafiken till sjös och särskildt för den landväga. 

Från Norrige infördes siöledes: 

Bland import-artiklarne för år 1849 förekomma derjemte Böcker för ett värde af 1,453 R:dr, Gryn, alla slag utom af spanmål, 
172,289 3 , Jernkettingar 197 Sk®, arbetadt Silfver 1,964 lod, m. m. 

Till Norrige utfördes siöledes: 

Hvartill kommer för år 1849: Hafregryn 2,339 L l l , Korngryn 3,745 L l l , Hvetemjöl 3,306 Lll och Rågmjöl 3,921 Ll l . 
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Dessutom utfördes år 1849, bland annat, 2,701 Lll Beck, 7,095 ll Stearinljus, 9,573 Skrifpapper, 18,250 ll 
Tryckpappcr, 10,960 8 hvitt Papper, ej speciflceradt, och 1,925 lod arbetadt Silfver. 

Bland de såsom landvägen från Norrige införda uti Tull-Specialerna uppgifna varor 
förekomma följande: 

Till Norrige utfördes landvägen bland annat: 
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I afseende å den landväga varu-trafiken bör härvid erinras, att , enligt Kongl. För-
ordningen af d. 24 Maj 1825 och Norska Lagen af d. 4 Aug. 1827, de flesta Svenska 
och Norska natur-alster få, utan behof af förpassning eller tullbeliandling, landvägen 
från det ena till det andra Riket tullfritt in- och utföras, hvilket äfven är förhållandet 
med utländska till införsel tillåtna, äfvensoni med Svenska och Norska tull underkastade 
varor, då de icke öfversliga vissa qvantiteter och värden, samt att i följd häraf Tull-
Verkets sammandrag endast högst ofullständigt angifva mängden och väldet af landvägen 
in- och utförda varor, så att t. ex. af de 2:ne förnämsta import-artiklarne från Norrige, 
hästar och fisk varor, den förra alldeles icke och den sednare, så vidt fråga är om in-
försel landvägen, endast till ringa belopp i nämnde sammandrag finnes upplagen. 

Förhållandet med Svenska sjöfarten till och från Norrige under sistförflutna 10 år 
inhemtas af följande tabell: 

Till Norrige ankomna Svenska lartyg från 

Från Norrige afgångna Svenska fartyg till 
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Finland. 
Så väl in- som utförseln öfversteg något i värde det föregående årets. Den förra, 

år 1848 upptagen till 400,000 R:dr, beräknas för år 1849 till 490,000 B:dr, hvaraf 
på importen med Svenska fartyg belöpa sig 188,000 R:dr eller omkring 38 1/3 procent, 
och på den med Finska fartyg 302,000 R:dr eller nära 61 | procent. Utförseln, som 
år 1848 uppgick till 600,000 R:dr, är för år 1849 uppskattad till 849,000 R:dr. Med 
Svenska fartyg utfördes sistnämnde år Lill Finland varor till ett värde af 259,000 R:dr 
eller något öfver 30i procent, och med Finska för 590,000 R:dr eller nära 69 1/2 procent. 

Nedanstående förteckning upptager de hufvudsakliga föremålen för importen och 
exporten under liden från och med år 1844, det sista hvarunder särskilda förmåner 
i afseende på handeln mellan Sverige och Finland voro medgifna, till och med år 1849: 

Från Finland infördes: 

Till Finland utfördes: 
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Dessutom utfördes år 1849, bland annat, 3,609 Lll. Alun, 52 SkU. Kopparplåtar, 
rå och osmält Malm för ett värde af 17,869 R:dr, 37,731 ll. Papper, 11,654 U. Svaf-
velsyra, 411 T:r Råg samt Silfver i plansar till ett värde af 48,065 R:dr. 

Förhållandet med sjöfarten emellan Sverige och Finland var följande: 

Till Sverige ankommo från Finland 

Svenska fartyg: Finska fartyg: 

Från Sverige afsingo till Finland: 

R y s s l a n d . 

Det beräknade värdet af införseln från nämnde land, 1,782,000 R:dr, är högre än 
för något annat af de sistförflutna tio åren och öfverstiger med 387,000 R:dr import-
beloppet får år 1848. Varu-transporten besörjdes hufvudsakligen med Svenska fartyg, 
som deri deltogo för en summa af 1,738,000 R:dr eller omkring 97 1/2 procent, samt 
dessutom af 2 Norska fartyg för 9,000 R:dr eller l procent, 1 Ryskt för 10,000 R:dr 
eller 5/8 procent, samt 2 Finska och 1 Danskt för 25,000 R:dr eller procent. 

Utförseln, såsom vanligt föga betydlig, uppgick likväl år 1849 till 192,000 R:dr 
eller något mera än under nästförutgångna året, då den i värde ansågs utgöra 138,000 
R:dr. Förstnämnde export verkställdes till ett belopp af 187,000 R:dr eller omkring 
97t \ procent med Svenska, samt återstoden med 1 Finskt och 2 Danska fartyg. 
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De förnämsta import-artiklarne hafva varit: 

Dessutom inlördes år 4849: Lin, ohäckladt, 1,251 Lll; Segel- och Tältduk 7,717 ll 
Tagel 43,158 ll. m. ra. 

Till Rvssland utfördes: 

Förhållandet med Svenska sjöfarten till och från Ryska hamnar var under nedan-
nämnde år följande: 

Till Ryssland ankommo Svenska fartyg från 

Från Ryssland afgingo till 

Danmark med Schleswig och Holstein. 
Införseln från nämnde länder är för år 1849 beräknad till 1,586,000 R:dr, eller 

något mindre än nästföregångna års till 1,604,000 R:dr upptagna import, samt verk-
ställdes till belopp af 1,168,000 R:dr eller omkring 73 2/3 procent med Svenska, 196,000 

R:dr 
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R:dr eller 12 1/3 procent med Norska, 219,000 R:dr eller 13 4/5 procent med Danska, och 
3,000 R:dr eller i procent med 2 Finska, 1 Engelskt och 1 Nederländskt fartyg. 

Utförseln, hvilken under åren 1844—1847 befunnit sig i successivt stigande, men 
år 1848, tvifvelsutau till hufvudsaklig del i följd af de inom Danska Staternedå rådande 
krigsoroligheter, undergick en ansenlig minskning, har under sistlidet år, vid lika ogynn-
samma förhållanden, icke lemnat ett mera fördelaktigt resultat. Värdet af 1849 års 
export, beräknad till 2,955,000 R:dr, öfverstiger visserligen med 161,000 R:dr det till 
2,794,000 R:dr upptagna beloppet af utförseln år 1848; men om från nämnde export-
summor afdrages hvad som ulgått i silfvermynt och plansar, nemligen för sistlidet år 
tillhopa 465,195 R:dr och löv år 4848 allenast 41,104 R:dr, visar sig, att värdet af 
1849 års egentliga varu-utförsel med omkring 263,000 R:dr understiger det beräknade 
värdet af 1848 års enahanda export. Uti varu-transporten till Danmark deltogo år 1849 
Svenska fartyg för 2,427,000 R:dr eller omkring 82 1/7 procent, Norska för 68;000 R:dr 
eller 2f procent, Danska för 330,000 R:dr eller 11 1/2 procent, samt 69 Finska och 1 Bre-
miskt fartyg för 130,000 R:dr eller 4 3/4 procent. 

Af nedannäinnde artiklar infördes från Danmark och Hertigdömena: 

Hvarjemle år 1849 inkommo 34,212 K:r Arrak och Rum, 20,935 Lä. torr eller 
rökt Fisk, 65,561 ll. Hanip-, Bom- och Rof-olja, 50,495 U. Tubak samt Specerier och 
diverse Siden-, Bomulls- och Ylle-väfnader till icke obetydligt belopp. 

Till ifrågavarande länder utfördes: 

hvarjemte år 1849 utfördes 143 Skll Tackjern och 31 Skll diverse Manufaktursmide. 
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Dessutom utfördes år 1849, bland annat, 14,345 Lll. Alun, 6,144 Lll. Beck, 6,591 
T:r Linfrö, 1,250 Lll. Svafvel, 132,438 ll. Masco vadsocker, oarbetadt Silfver till 399,595 
R:drs värde och 65,600 R:dr i Silfvermynt. 

Förhållandet med Svenska sjöfarten på Danska Staterne var följande: 

Till nämnde länder ankommo Svenska fartyg från 

och derifrån afgingo sådana fartyg till 

Oberäknadt dessa fartyg, hafva Svenska öppna båtar till nedannämnde antal med 
laddningar 

Det beräknade värdet af de med nämnde båtar år 1849 in- och utförda varor ut-
gör för importen från Köpenhamn 462,400 R:dr och från Helsingör 48,700 R:dr, samt 
för exporten till Köpenhamn 217,400 R:dr och till Helsingör 19,200 R;di; varande 
berörde summor inbegripne uti ofvanföre upptagna totalvärden å Sveriges införsel från 
och utförsel till Danska Staterne. 
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Öresund passerades af nedannämnde antal Svenska fartyg: 

Preussen. 
I afseende på införseln från delta land, hvilken år 1848 i värde nedgick till 

92,000 R:dr eller mindre än hälften af det belopp, hvartill 1847 års import är upp-
tagen, inträffade år 1849 en ytterligare förminskning; den är nemligen för sistberörde 
år beräknad till allenast 83,000 R:dr, hvilken summa understiger importvärdet för hvart-
dera af de 13 nästföregångna åren. Med Svenska fartyg infördes år 1849 varor för 

61,000 R:dr eller omkring 73 1/2 procent af hela importen, och med Preussiska för 22,000 
R:dr eller 26 1/2 procent. 

Utförselns beräknade värde, 1,232,000 R:dr, öfverstiger väl med 279,000 R:dr det 
för år 1848 uppgifna, men är likväl lägre än för hvarje af de nästföregående åren från 
och med år 1840, med undantag allenast för år 1845. Största delen af fraktförtjensten 
tillföll Svenska Rederier, hvilka deltogo i 1849 års export för 1,217,000 R:dr eller om-
kring 98j procent. För öfrigt utfördes varor för 9,000 R:dr eller J procent med Norska, 
for 3,000 R:dr eller 1/4 procent med Preussiska, samt till sistnämnde belopp med 1 Finskt, 
1 Hannoveranskt och 1 Engelskt fartyg. 

De hufvudsakliga föremålen för in- och utförseln voro under sistförflutna fem år 
följande: 

Frän Preussen infördes: 

Hvarjemte år 1849 inkommo 22,400 ll. Rofolja, samt Bräder och Plankor af ek 
och ask för ett värde af 8,465 R:dr. 

Till Preussen utfördes: 
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Dessutom utfördes sistlidet år 3 Skll. Bult- och Gallerjern, 2 SkU Saltpanneplåtar, 
5 Skll Manufaktursmide, Gjutgods, ej specificeradt, för 1,471 R:dr, 1,972 Lll Alun, 
6,307 Lll Beck, 4,350 T:r osfäckt Kalk, 173 Skll Stål, 584 st. Bjelkar och Sparrar, 
70 st. Master och Spiror, 7,727 Tolfter Bräder och Plankor m. m. 

Till Preussen ankommo Svenska fartyg från 

Från Preussen afgingo Svenska fartyg till 

Mecklenburg, Hansestäderne, Hanover och 
Oldenburg. 

De från Mecklenburg införda varor beräknas till ett värde af 62,000 R:dr, eller 
något mindre än hälften af det, hvartill 1848 års import ansågs uppgå, men något 
högre än införselsbeloppet år 1847. Transporten verkställdes sistlidet år nästan uteslu-
tande eller till omkring 96 4/5 procent med Svenska fartyg, samt för öfrigt till hälften 
eller 1 3/5 procent med Mecklenburgska och till hälften mecl andra utländska fartyg. 

I afseende på utförseln, hvilken år 1848 uppskattades till 487,000 K:dr, inträffade 
deremot en tillökning af 49,000 R:dr, så att den för år 1849 beräknas till 536,000 R:dr. 
Med Svenska fartyg utfördes varor till ett belopp af 436,000 R:dr, motsvarande omkring 
81 1/2 procent, med Mecklenburgska för 19,000 R:dr eller procent, samt med 30 Finska 
och 2 Ryska fartyg för 81,000 R:dr eller 15 procent. 
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Importen bestod förnämligast af följande artiklar: 

och utförseln af nedannämnde varor: 

Bland öfriga år 1849 utförda varor lörekomma 2,638 Lll Beck, 675 T:r Tjära, 
1,048 Skll Koppar, gårad, 34 Skll. Stål, 50,000 ll. blå Viktriol. 

Införseln från Lubeck, hvilken år 1848 ansågs i värde utgöra 4,480,000 R:dr eller, 
efter afdrag af infördt guld och silfver i mynt och plansar, 4,467,000 R:dr, beräknas 
lör år 1849 till 4,305,000 R:dr, deruti inberäknadt ett belopp af 2,699 R:dr i myntadt 
»uld. Ifrågavarande import, såsom vanligt till största delen bestående af Engelska, 
Franska och Tyska manufaktur-varor jernte andra från nederlagen i Hamburg hemtade 
varor, besörjdes nästan uteslutande eller till omkring 99 1/4 procent med Svenska och till 
återstående delen med ett Finskt fartvg. 

Obeiäknadt silfver i mynt och plansar till ett värde af 1,573,000 R:dr, utfördes 
år 1849 till Lubeck varor för ett värde af omkring 1,304,000 R:dr. För år 1848 är 
varu-exporten upptagen till 995,000 R:dr eller circa 309,000 R:dr lägre, hvaremot sist-
nämnde år en vida större utförsel ägde rum af guld och silfver i mynt och plansar, 
till belopp af 4,695,000 R:dr. Jemte Svenska fartyg deltogo i 1849 års export 42 
Finska fartyg, som till Lubeck utförde Trävaror, samt något Jern och Tjära för ett 
värde af 96,000 R:dr. 

Hufvudsakliga föremålen för importen från Lubeck voro följande: 
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hvarjemte år 1849 inkommo färger, glas, rum, bomolja, the, viktviol m. m. till 
ansenliga belopp. 

Till Lubeck utfördes bland annat: 

jemte andra slag till mindre belopp. 
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Värdet af den direkta införseln från Hamburg, beräknad till 516,000 R:dr, öfver-
stiger väl något det till 480,000 R:dr upptagna import-beloppet for år 1848, men är 
lägre än under något af nästföregångna sju år. Med Svenska fartyg infördes år 1849 
varor för 304,000 R:dr eller nära 59 procent, med Hamburgska för 82,000 R:dr eller 
nära 16 procent, samt med 2 Hanoveranska och 3 Nederländska fartyg för 130,000 
R:dr eller något öfver 25 procent. Utförseln, som alltid är af ringa betydenhet och år 
1848 nedgick till 44,000 R:dr, beräknas för år 1849 till endast 36,000" R:dr, och un-
derstiger således i värde exporten för hvartdera af de nio nästförflutna åren. Den verk-
ställdes för 27,000 R:dr eller 75 procent med Svenska och for 9,000 R:dr eller 25 pro-
cent med ett Hamburgskt fartyg. 

Från Hambursg infördes af föliande varor: 

samt dessutom år 1849: 9,161 k:r via, 18,790 ll. zink, färger, väfnader, viktriol m. m. 

Direkta exporten till Hamburg bestod hufvudsakligén af 

Införseln från Bremen beräknas till 278,000 R:dr, hvilket belopp utgör mera än 
dubbelt emot det, hvartill nämnde import under något af sistförtlulna tio Ar ansetts 
uppgå. Berörde för år 1849 uppgifna höga värde-summa förklaras dels genom en ökad 
import af Tobak, deraf likväl betydliga qvantiteter på kredit-upplag och nederlag upp-
lades, dels genom de å nämnde vara samma år gällande höga priser. Med Svenska 
fartyg infördes från Bremen varor till ett värde af 260,000 R:dr eller omkring 93 1/2 
procent, samt med 1 Ryskt, 1 Hanoverauskt och 2 Nederländska fartyg för 18,000 R:dr 
eller nära 6 1/2 procent. Utförseln, som år 1848 upptogs till 223,000 R:dr, nedgick år 
1849 till 169,000 R:dr, hvaraf 148,000 R:dr eller något mera än 87 1/2 procent belöpa 
sig på exporten med Svenska, samt återstoden eller nära 12 1/2 procent på den med 
1 Ryskt och 1 Nederländskt fartyg. 

Importen från Bremen bestod, såsom vanligt, hufvudsakligén af Tobak, hvaraf 
införtullades: 
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Af de från Bremen införda partier Tobak upplades 

Till nämnde stad utfördes: 

jemte mindre partier Trädvaror, Beck, Tjära, Stål m. m. 

Införseln från Hanover och Oldenburg inskränkte sig år 1849 till en laddning 
socker, i värde upptagen till 2,000 R:dr och inkommen med ett Ryskt fartyg. Under 
nästföregångna år ägde någon import derifrån till Sverige icke rum. Till förstnämnde 
tvenne länder utfördes år 1849 varor, i värde upptagna till 58,000 R.dr eller något 
högre än 1848 års export, hvilken beräknades till 37,000 R:dr. Utförseln verkställdes 
till belopp af 48,000 R:dr med ifrågavarande länders egna fartyg och återstoden med 
ett Nederländskt fartvg. 

hvarjemte år 1849 utfördes 1,093 LM. Beck och smärre partier Trävaror. 
Förhållandet med sjöfarten emellan Sverige samt ofvannämnde Tyska länder och 

städer inhemtas af nedanstående Tabell: 
Svenska fartyg (ångfartygen inberäknade) ankommo från 

till Mecklenburg: 

Lübeck: 
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till Hamburg: 

Bremen: 

och afgingo till 

frän Mecklenburg: 

Lübeck: 

Hamburg: 

Bremen: 
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Nederländerna. 
Uti Sveriges handelsförbindelser med detta land visade sig år 1849, i jernförelse 

med de föregående åren, en ökad liflighet. Importens värde, beräknadt till 726,000 
R:dr, öfverstiger med 233,000 R:dr införselsbeloppet för år 1848 och utgör mera än 
dubbelt emot det, hvartill detsamma under flera af de sistförflutna 10 åren uppgått. 
Största delen af varu-införseln eller för 675,000 R:dr, omkring 93 procent, verkställdes 
med Svenska fartyg; för öfrigt deltogo deri ett Norskt för 3,000 R:dr eller 3/7 procent, 
4 Nederländska för 34,000 R:dr eller procent samt 2 Ryska fartyg för 14,000 R:dr 
eller procent. Utförseln, som år 1848 ansågs uppgå till 425,000 R:dr, ökades år 
1849 till 674,000 R:dr, det högsta belopp, hvartill ifrågavarande export varit beräknad 
under de sista tio åren, med undantag allenast af år 1841. Af Svenska fartyg verk-
ställdes utförsel till ett värde af 498,000 R:dr eller nära 74 procent, af 1 Norskt för 
50,000 R:dr eller 7 1/3 procent, af 13 Nederländska för 95,000 R:dr eller 14 procent 
samt af 2 Ryska fartyg för 31,000 R:dr eller 4 | procent. 

Från Nederländerna infördes af följande varor: 

Till Nederländerna utfördes bland annat: 



19 

Till Nederländerna ankommo Svenska fartyg från 

samt ajgingo från Nederländerna till 

Belgien. 
Införseln från detta land, år 1848 beräknad till 165,000 R:dr, är för år 1849 

upptagen till 157,000 R:dr, hvaraf på importen med Svenska fartyg belöpa sig 145,000 
R:dr eller omkring 92 1/3 procent, på den med Norska fartyg 5000 R:dr eller 3} procent 
och på införseln med ett Ryskt fartyg 7000 R:dr eller 4} procent. Utförseln, hvars 
värde är uppskattadt till 339,000 R:dr, öfverstiger väl ined 118,000 R:dr exportbeloppet 
för år 1848, men är betydligt lägre än under de begge nästföregångna åren. Med 
Svenska fartyg utfördes år 1849 varor för 108,000 R:dr eller nära 32 procent, med 
Norska för 194,000 R:dr eller omkring 57 1/4 procent, med ett Belgiskt för 14,000 R:dr 
eller circa 4 procent och med ett Nederländskt för 23,000 R:dr eller 6 | procent. 

Importen utgjordes af följande varor: 

jemte andra slag. 
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Till Belgien utfördes hufvudsakligen nedannämnde artiklar: 

samt smärre partier andra slag. 

Till Belgien ankommo Svenska fartyg från 

och afgingo derifrån till 

Stor-Britannien och Irland. 
Den omedelbara införseln, hvilken för år 1848 är upptagen till 3,335,000 R:dr, 

beräknas för år 1849 till 3,818,000 R:dr, det högsta årliga import-belopp under sist-
förflutna tio år. Med Svenska fartyg infördes varor för 1,858,000 R:dr, motsvarande 
omkring 48^ procent af hela värdet, med Norska för 338,000 R:dr eller nära 9 proc., 
med Brittiska för 1,597,000 R:dr eller nära 42 procent, samt med 1 Finskt, 2 Ryska, 
4 Danska och 7 Nederländska fartyg för 25,000 R:dr eller omkring 2/3 procent. Utförseln, 
beräknad till 8,122,000 R:dr, öfverstiger icke allenast 1848 års export-belopp, hvilket 
ansågs utgöra 6,750,000 R:dr, utan ock de 10 nästföregångna årens, med undantag för 
åren 1845 och 1847. Varu-transporten verkställdes år 1849 med Svenska fartyg för 
4,209,000 R:dr eller omkring 51 3/4 procent, med Norska för 2,272,000 R:dr eller nära 28 
procent, med Brittiska för 1,630,000 R:dr eller omkring 20 procent samt med 1 Ham-
burgskt, 1 OIdenburgskt och 1 Amerikanskt fartyg för 11,000 R:dr eller 1/3 procent. 
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Från Stor-Britannien och Irland infördes direkte, bland annat, följande varor: 

utom hel- och halfylle-dukar, hvaraf år 1849 infördes för ett värde af 7,239 R:dr. 

jemte diverse andra slag. 

Hufvudsakliga föremålen för utförseln till Stor-Britannien och Irland voro följande: 
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Af denna öfversigt visar sig, bland annat, att utförseln af hafra år 1849 var be-
tydligt större än under de föregångna åren; ett förhållande, som i väsendtlig mån torde 
hora tillskrifvas den nedsättning af import-tullen å Spanmål i Stor-Britannien till 1 sh. 
per qvarter, sotn vidtog med Februari månads början sistlidet år. 

Medelpriserna i Stor-Britanniens förnämsta hamnar å följande från Sverige dit utförda 
varor kunna, enligt uppgifter af General-Consuln i London, anses hafva under sistför-
flutna fem år uppgått till nedannämnde belopp: 

Nedanstående tabell utvisar förhållandet med Svenska sjöfarten på Stor-Britanniska 
och Irländska hamnar under sistförflutna 10 år : 
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Till nämnde hamnar ankommo Svenska fartyg från 

Från Stor-Britannien och Irland afgingo Svenska fartyg till 

Antalet af de Norska fartyg, som med laddningar afgingo från Sverige till hamnar 
i Stor-Britannien och Irland uppgick 

Frankrike. 
Den direkta införseln från detta land, år 1848 beräknad till 417,000 R;dr, är för 

år 1849 upptagen till 578,000 R:dr, hvilket öfverstiger export-beloppet för hvartdera 
af de sistförflutna tio åren; den verkställdes för ett värde af 438,OÖ0 R:dr eller nära 
76 procent med Svenska, 75,000 R:dr eller 13 procent med Norska, samt 65,000 R:dr 
eller omkring 11 procent med 1 Finskt och 2 Nederländska fartyg. Utförseln, hvilken 
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år 1848, i följd af då förhanden varande särdeles missgynnande konjunkturer, nedgick 
till 1,006,000 R:dr eller mindre än hälften af det värde, 2,799,000 R:dr, hvartill 4847 
års export ansågs uppgå, höjde sig år 1849 till 1,716,000 R:dr, hvaraf på de med 
Svenska fartyg utförda varor belöpa sig 707,000 R:dr eller någut öfver 41 procent, på 
utförseln med Norska 543,000 R:dr eller omkring 31 1/2 procent, med Franska 451,000 
R:dr eller omkring 26 1/3 procent, samt med 2 Danska och 1 Nederländskt fartyg 15,000 
R:dr eller 15/17 procent. 

Från Frankrike infördes nedanstående år följande hufvudsakliga artiklar: 

Af följande varor utfördes till Frankrike: 

Svenska fartyg ankommo till Franska hamnar vid 

samt afgingo från dessa hamnar 

Antalet 
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Antalet af Norska fartyg, som från Sverige till Franska hamnar utförde laddningar, 
uppgick År 1849 till 177 st. om tillsammans 20,005 läster, 

Spanien och Portugal. 
Väldet af införseln från Spanien uppgick till 378,000 R:dr, hvilket belopp något 

understiger den till 394,000 R:dr beräknade import-summan för år 1848, men deremot 
är högre än den för hvartdera af nästföregångna tio år. Uti varu-transporten deltogo 
år 1849 Svenska fartyg för 347,000 R:dr eller nära 92 procent, Norska för 28,000 
eller procent och andra utländska fartyg för 3000 R:dr eller icke fullt en procent. 
Utförseln, upptagen till 389,000 R:dr, är af något mindre värde än år 1848, då den 
ansågs bestiga sig Lill 400,000 R:dr. Med Svenska fartyg utfördes år 1849 varor för 
332,000 R:dr eller omkring 85 1/2 procent, med Norska för 51,000 R:dr eller circa 13 
procent, och med 3 Danska för 6000 R:dr eller procent. 

Från Spanien infördes af följande varor: 

Till nämnde land utfördes hufvudsakligen: 

Införseln från Portugal, hvilken för år 1848 är upptagen till 206,000 R:dr, ned-
gick år 1849 till 156,000 R:dr, hvaraf 148,000 R:dr eller nära 95 procent belöpa sig 
på de med Svenska fartyg införda varor. I afseende på utförseln inträffade deremot 

Comm.-Coll. Utrikes Sjöfarts Berättelse är 1849. & 
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en betydlig tillökning; dess värde beräknades nemligen till 4,159,000 R:dr, hvilken 
summa öfverstiger icke allenast 1848 års export-belopp, beräknadt till 716,000 R:dr, 
utan ock det för hvartdera af de nästföregångna tio åren. Med Svenska fartyg utfördes 
varor för 4,137,000 R:dr eller omkring 98 procent och med Norska fartyg för 22,000 
R:dr eller nära 2 procent. 

De förnämsta import-artiklarne voro följande: 

Hufvudsakliga föremålen för exporten till Portugal voro: 

Förhållandet med Svenska sjöfarten på Spanien och Portugal under sistförflutna fem 
år inhemtas af följande tabell: 

Svenska fartyg ankommo från 

Ii 11 Spanien: 

Portugal: 
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samt afgingo till 

frän Spanien: 

Portugal: 

Gibraltar och Malta. 
Till dessa begge Brittiska besittningar utfördes år 1849 jern, trävaror, tjära och 

beck till ett sammanräknadt värde af 38,000 R:dr, uteslutande med Svenska fartyg. 
Någon införsel ,derifrån till Sverige ägde såsom vanligt icke rum. 

Till Gibraltar ankommo 4 Svenska fartyg om 380 läster, alla från Sverige, med 
last, hvilka fartyg afgingo till utrikes orter, 1 om 81 läster med last och 3 om 299 
läster i barlast. Till Malta ankommo 1 Svenskt fartyg om 70 läster från Sverige och 
1 om 202 läster från utrikes ort, begge med last. Derifrån afgingo 1 om 101 läster 
med last och 2 om 140 läster i barlast, alla till utrikes orter. 

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

Så väl införseln från som utförseln till Italien (Österrikiska besittningarne och Malta 
oberäknade) uppgick år 1849 till högre belopp än under hvartdera af nästföregångna 
tio år. Importen ökades från 85,000 R:dr, som den ansågs utgöra år 1848, till 156,000 
R:dr, och exporten från 249,000 R:dr till 359,000 R:dr. Med Svenska fartyg infördes 
från Italien varor för ett värde af 86,000 R:dr eller omkring 55 procent (hvaraf för 
19,000 R:dr från Sardinien och för 67,000 R:dr från Sicilien), med Norska för 34,000 
R:dr eller nära 22 procent, med 1 Italienskt för 12,000 R:dr eller 7f procent och 
med 1 Nederländskt för 24,000 R:dr. Exporten verkställdes med Svenska fartyg för 
286,000 R:dr eller circa 79 2/3 procent (hvaraf för 62,000 R:dr till Sardinien, för 214,000 
R:dr till Toscana och för 10,000 R:dr till Sicilien), med Norska för 66,000 R:dr eller 
18 1/3 procent och med ett Italienskt för 7000 R.dr eller nära 2 procent. 
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Från ifrågavarande Italienska Stater infördes af nedannätnnde varor: 

hvarjemte år 1849, bland annat, 19,970 ll. Apelsiner och 16,292 ll. Sumack. 
Till berörde länder utfördes hufvudsakligén: 

Till österrikiska Staterne, hvarifrån, såsom vanligt, någon omedelbar införsel icke 
ägde rum, utfördes med Svenskt fartyg en laddning tjära, i värde beräknad till 10,000 R:dr. 

I likhet med förhållandet under föregångna år verkställdes icke någon omedelbar 
införsel från eller utförsel till Joniska öarneGrekland> Turkiet och Egypten. 

Följande tabell utvisar antalet af de Svenska fartyg, som under sistföi flutna fem år 
besökt nedannämnde länders hamnar. 

Svenska fartyg ankommet från 
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samt afgingo till 

Såsom vanligt förekom icke år 1849 någon införset från Algerien. Värdet af dit 
utförda varor beräknas till 521,000 R:dr, hvilket utgör mera än dubbelt emot export-
beloppet för år 1848, som ansågs uppgå till 254,000 R:dr, och äfven öfverstiger det för 
år 1847 uppgifna. Af utförseln belöpa sig på Svenska fartyg 495,000 R:dr eller 95 pro-
cent af hela värdet, på Norska 24,000 R:dr eller 4 | procent och på ett Danskt 2000 
R:dr eller f procent. 

Export-artiklarne, hvilka blifvit till särdeles låga priser föryttrade, voro hufvud-
sakligén följande: 

hvarjemte år 1849 utfördes 319 Tolfter Brädstump, 63 Skll Stål, Beck, Tjära m. m. 

Till Algerien ankommo Svenska fartyg från 
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Från Algenen afgingo Svenska fartyg till 

Tiil Tunis utfördes år 1849 trävaror och tjära till ett beräknadt värde af 24,000 
R:dr, nemligen för 13,000 R:dr med 1 Svenskt och för 11,000 R:dr med 1 Norskt fartyg. 

Tripolis och Marocco besöktes år 1849 icke af något Svenskt fartyg, och omedel-
bar handelsförbindelse emellan dessa länder och Sverige ägde icke rum. 

Förenta Staterna. 
Införseln, hvilken för år 1848 beräknades till 1,900,000 R:dr, och således i värde 

öfversteg hvarje föregående års import, är för år 1849 upptagen till ett ännu högre be-
lopp eller till 2,677,000 R:dr. Med Svenska fartyg infördes från Förenta Staterna varor 
för 1,576,000 R:dr, motsvarande nära 59 procent af hela värdesumman, med Norska 
för 115,000 R:dr eller något öfver 4 procenL och med Nord-Amerikanska för 986,000 
R:dr eller nära 37 procent. Värdet af 1849 års utförsel till Förenta Staterna, hvilket 
anses uppgå till 1,827,000 R:dr, understiger deremot med 679,000 R:dr den till 
2,506,000 R:dr beräknade export-summan för år 1848. Varn-ulförseln besörjdes sist-
lidet år med Svenska fartyg till belopp af 1,016,000 R:dr eller nära 55j procent, med 
Norska för 296,000 R:dr eller omkring 16,} procent, med Nord-Amerikanska för 469,000 
R:dr eller 25$ procent, samt med 2 Danska fartyg för 46,000 R:dr eller procent. 

Af följande hufvudsakliga import-artiklar från Förenta Staterna förtullades: 

Af de från Förenta Staterna införda qvantiteter Risgryn, Socker och Tobak upp-
lades år 1849 på nederlag och kredit-upplag följande belopp: 
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Till Förenta Staterna utfördes: 

Frakterna i Förenta Staternas hamnar voro under sistlidet år i allmänhet särdeles 
låga. För Svenskt stål-jern betaltes 75 a 80 Dollars och för Svenskt jern af vanlig 
qvalitet och vissa dimensioner 80 å 83 Dollars per ton på 6 å 9 månaders kredit. 
Bomull af medelqvalitet såldes i början af året för omkring 7 cents och i slutet af året 
för 11 ä 12 cents per U.. Priserna å Virginia och Kentucky tobaksblad uppgingo till 
4 1/2 å 8 cents per ll., å risgryn till 3 1/2 å 4 1/2 cents per ll., å färgträd till 13 1/2 å 15 Dol-
lars per ton och å tran till 45 å 47 cents per gallon. 

Förhållandet med Svenska sjöfarten till och från Förenta Staterna inhemtas af 
nedanstående tabell: 

Svenska fartyg ankommo till dessa Stater från 

Från Förenta Staterna afgingo Svenska fartyg till 

Öfriga Länder i Amerika. 
Värdet af införseln år 1849 från Westindien är upptaget till 120,000 R:dr, och 

understiger således något import-beloppet för år 4848, hvilket ansågs utgöra 480,000 
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R:dr. Förstnämnde år infördes med Svenska fartyg varor för 112,000 R:dr och med 
utländska för 8000 R:dr. Någon omedelbar utförsel till Westindien ägde sistlidet år 
icke rum. 

Af följande hufvudsakliga import-artiklar förtullades: 

Hvarken med Haiti eller hamnarne inom Caraccas Consuls-distiikt ägde någon 
omedelbar handelsförbindelse rum, och, så vidt Consuls-rapporter utvisa, har icke heller 
Svenskt fartyg dit ankommit eller derifrån afgått. 

Införseln från Brasilien, hvilken för år 1848 uppgick till det höga värdet af 
3,423,000 R:dr, beräknas för år 1849 till 3,165,000 R:dr. Uti sistnämnde import del-
togo Svenska fartyg för 2,944,000 R:dr eller omkring 93 procent, 1 Norskt för 6000 
R:clr eller 1 procent, samt 1 Danskt och 1 Österrikiskt för tillsammans 215,000 R:dr 
eller 6 5/9 procent. Utförseln, som uteslutande verkställdes med Svenska fartyg, är upp-
tagen till 486,000 R:dr, eller 47,000 R:dr lägre än det belopp, hvartill 1848 års export 
ansågs uppgå. 

Af nedannämnde från Brasilien inkomna varor förtullades: 

Dessutom förtullades år 1849 följande med strandade fartyg från Brasilien inkomna 
partier Kaffe och Socker, nemligen 426,225 ll. Kaffe, 231,764 ll. Masco vad-Socker samt 
80,153 ll Terres och Tetes. 

Af de från nämnde land införda qvantiteter Kaffe och Socker upplades på kredit 
och nederlag följande belopp: 

Till 
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Till Brasilien utfördes af följande varor: 

Värdet af utförseln till Buenos Ajres och öfriga ofvanföre icke nämnda orter 
i Södra Amerika är upptaget till allenast 13,000 R:dr, hvaraf 11,000 R:dr belöpa sig 
på exporten med Svenska och 2000 R:dr på den med Norska fartyg. De utförda ladd-
ningarna bestodo af jern, stål, trävaror och beck. Någon införsel från Buenos Ayres 
förekom icke sistlidet år. 

Följande på Consulernes uppgifter grundade tabell utvisar förhållandet med Svenska 
sjöfarten på Amerika (utom Nord-Amerikanska Förenta Staterna) under sistförflutna 5 år: 

Svenska fartyg ankommo från 
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Svenska fartyg afsingo till 

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

Till Goda Hopps-udden, hvarifrån, såsom vanligt, någon omedelbar införsel till 
Sverige år 1849 icke ägde rum, utfördes, ensamt med Svenska fartyg, stångjern, stål, 
trävaror, tjära och beck m. m., alltsammans beräknadt till ett värde af 119,000 R:dr, 
hvilken summa något öfversliger det till 104,000 R:dr upptagna exportbeloppet för år 
1848. — Antalet af de till Cap sistlidet år ankomna Svenska fartyg, hvilka alla med-
förde last direkte från Sverige, utgör 14 st. om 2,097 lästers drägtighet. Från Cap 
afgingo 15 Svenska fartyg om 2,292 läster, alla till utrikes orter och, med undantag 
af 1 om 225 läster, i barlast. 

Värdet af införseln från Ost-Indien och öfriga Ost-Asiatiska länder är upptaget till 
1,323,000 R:dr, eller 347,000 R:dr högre än 1848 års import-belopp; med Svenska 
fartyg inkommo varor för 1,298,000 R:dr eller omkring 98 procent af hela värdet och 
med utländska för 25,000 R:dr. Utförseln, hvilken verkställdes ensamt med Svenska 
fartyg, är beräknad till 162,000 R:dr eller 204,000 R:dr lägre än nästföregångne årets export. 

Af de från nämnde länder införda varor förtullades: 
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Af 1849 års hufvudsakliga import-artiklar upplades 

Utförseln till ifrågavarande länder bestod förnämligast af 8,800 Skll Stångjern, 537 
Skll. Stål, 515 st. bjelkar samt 567 Tolfter Bräder och Plankor. 

Till Calcutta har, så vidt ingångna Consuls-rapporter utvisa, något Svenskt fartyg 
icke ankommit under loppet af år 1849. Rörande Svenska sjöfarten på Batavia, Phi-
lippinska öarna, China och Australien hafva bestämda uppgifter icke kommit Collegium 
tillhanda. Sällskapsöarne, hvarest sistlidet år en tillförordnad Svensk och Norsk Consul 
anställdes, hafva sedan dennes ankomst till sin station, i slutet af Juli samma år, icke 
varit af något Svenskt fartyg besökta. 

Utrikes Handeln i allmänhet. 
Enligt ofvan anförda beräkningsgrunder uppgingo värdena af in- och utförseln till 

och från Sverige under sistförflutna tio år till följande belopp (i runda tal): 

Införseln: 
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Utförseln: 

Ofvannämnde värde-uppgifter afse endast den in- och utförsel, som kunnat inhem-
tas af Tullverkets och andra ofliciela handlingar, samt följaktligen b varken den varu-
transport, som lagligen ägt rum utan behof af tull-behandling, och hvilket är förhål-
landet med större delen af landväga varu-trafiken emellan Sverige och Norrige, ej heller 
den, som i strid emot gällande Tullförfattningar bedrifvits. 

Huru stor andel af ofvanupptagna värde-summor belöper sig särskildt på in- och 
utfördt guld och silfver i mynt och plansar samt särskildt på andra varor, inhemtas 
af nedanstående tabell: 

Enligt livad denna tabell utvisar, har den egentliga varu-införseln, hvars värde 
år 1848 öfversteg hvarje föregående års import-belopp, under sistlidet år vunnit en 
ytterligare tillväxt, motsvarande omkring 2,300,000 R:dr. Äfven utförseln, som år 
1848 icke allenast var vida mindre betydlig än under det för Sveriges export-handel 
särdeles gynnande året 1847, utan äfven understeg hvartderas af de 3:ne nästföregångna 
åren export-belopp, har år 1849 höjt sig till ett värde af 24,260,000 R:dr, hvilken 
summa, ehuru ännu ansenligt lägre än 1847 års utförsels-värde, med nära 2,700,000 
R:dr öfverstiger det för år 1848 uppgifna. 

I afseende å qvantiteterna af in- och utförda varor, så väl för år 1849, som ock, 
hvad de hufvudsakliga artiklame angår, jemväl för de 9 nästföregångna åren, får Colle-
gium i underdånighet åberopa Tabellerna Litt. 1 och 11. 
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Af följande varor infördes: 

Uti ofvannämnde införsel, som, med undantag af den tullfria artikeln bomull, är 
upptagen efter förtullnings-beloppen, inbegripas icke de varor, hvilka förtullats såsom 
strandade. 

Qvantiteten af förtulladt rått Socker öfversteg år 1849 med omkring 1,700,000 ll. 1848 
års enahanda import, den största som dittills ägt rum. På nederlag upplades förstnämnde 
år af berörde vara 2,698,565 ll. och på kredit-upplag 17,866,306 ll. Af raffineradt 
Socker utfördes sistlidet år 761,246 ll. eller 331,069 ll. mera än under nästföregångna år. 

Förtullnings-beloppet af Kaffe, hvilket år 1848 uppgick till 9,168,116 och så-
ledes var större än någonsin tillförene, minskades år 1849 med nära 1,000,000 ll eller 
till 8,168,898 ll, hvilken qvantitet likväl öfverstiger den högsta förut verkställda årliga 
förtullning af nämnde vara. Sistlidet år upplades på nederlag 181,700 ll. och på kredit-
upplag 8,204,252 ll Kaffe. 

Med undantag af år 1848, då införseln af Bomull uppgick till det utomordentligt 
höga beloppet af mera än 8,000,000 ll., var importen af denna vara betydligast år 1849; 
den utgjorde nemligen sislberörde år 6,514,512 ll, hvilket qvantum med omkring 
1,600,000 ll. öfverstiger den största årliga införsel af nämnde vara, som, utom år 1848, 
förekommit. Att 1849 års i förhållande till nästföregångne året minskade bomulls-
import icke härrört af en aftagande verksamhet vid de inhemska bomulls-spinnerierna, 
visar sig deraf, att qvantiteterna af det vid dessa spinnerier sistlidet år åstadkomna 
garn bestigit sig till 6,050,803 ll. eller 1,403,653 ll. mera än 1848 års till verkli i ngsbelopp. 
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Införseln af kvitt Bomullsgarn under N:o 26 var mindre än under hvarje annat 
af sistförflutna tio år ; enahanda var förhållandet med 1849 års import af de finare 
slagen utaf ifrågavarande garn, med undantag endast för åren 1840 och 1844. 

Af Tobaksblad och stjelk införtullades år 1849 något större qvantiteter än under 
livartdera af åren 1848 och 1847; hvaremot förstnämnde års förtullningsbelopp af dessa 
artiklar understego dem, som vissa föregångne år förekommit. På nederlag upplades 
sistlidet år 1,167,853 ll. blad och 324,520 ll. stjelk samt på kredit-upplag 1,128,984 ll. 
blad och 193,320 ll. stjelk. 

Införtullningen af oberedda torra Hudar och Skinn var större än under hvarje 
föregående år och öfverstiger med nära 1,000,000 ll, förtullningsbeloppet för år 1848. 
Af andra slag oberedda Hudar införtullades circa 180,000 ll. mindre än under näst-
föregångna år. På nederlag upplades år 1849 af oberedda Hudar 1,000,785 ll. torra 
och 229,745 ll. andra slag. 

Beloppet af införtullad finare Ull öfversleg år 1849 hvarje föregående års förtull-
ningsqvantitet; af grof Ull förtullades deremot omkring 100,000 ll. mindre än år 1848. 
Sistlidet år upplades på kredit 660,290 ll. grof och 519,902 ll. fin Ull. 

Af artiklarne salt Sill, Koksalt och Vin förtullades år 1849 större belopp än under 
nästföregångna ur. Införseln af Vin har under sistförflutna fem år varit i successivt 
tilltagande. 

Så väl Bomulls-väjnåder som Helylle-alngods införtullades år 1849 i större mängd 
än under någotdera af de fem nästföregångna åren; af Halfylle-alngods deremot något 
mindre än år 1848. Införseln af ylle-dukar har under de sista fem åren alltjemnt 
årligen ökats. 

Af följande hufvudsakliga export-artiklar utfördes: 
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Trävaror: 
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Af denna jernförelse visar sig, att den under 1848 års missgynnande handelskon-
junkturer minskade utförseln af Rikets förnämsta export-artiklar under loppet af sist-
lidet år, åtminstone hvad jern och vissa trävaror beträffar, vunnit någon tillväxt. Af 
Stångjern utfördes år 1849 frän Stockholm 293,907 Skll., från Götheborg 166,955 Skll, 
från Gefle 52,683 Skll. och från samtliga öfriga export-orter 36,463 Skll.. 

Utrikes Sjöfarten i allmänhet. 
Följande på Tullverkets uppgifter grundade förteckning utvisar förhållandet med 

sjöfarten emellan Sverige och främmande länder under sistförflutna tio år. 

Till Sverige ankommo från utrikes ort: 

Från Sverige afgingo till utrikes ort: 

Uti ofvan uppgifna antal äro hvarken inbegripna de ångfartyg, som för postgången 
emellan Sverige och Pommern begagnats, eller post- och isbåtar, samt ej heller sådana 
omätta båtar, som i Tull-Verkets Tabeller finnas särskildt upptagna. Antalet af dessa 
sistnämnde liar utgjort: 

Omälta 
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Af förestående uppgifter synes, att sjöfarten till och från Sverige under sistlidet år, 
i jemförelse med förhållandet under del nästföregångna, uti icke obetydlig mån ökades, 
ehuru densamma icke uppnådde den grad af liflighet, som under åren 1847 och 1846 
ägde rum. Berörde tillökning visar sig isynnerhet i afseende på antalet och lästetalet 
af ankomna och afgångna Norska fartyg, äfvensom, i mindre proportion, i afseende på 
de Finska. 

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

Omätta båtar ankomma till och afgingo från Sverige: 

af Införseln: 
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och af Utförseln: 
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af Utförseln: 
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Antalet och lästetalet af Svenska fartyg, som under sistförflutna tio år ankommit 
till främmande hamnar, hafva, så vidt Consulernes rapporter och andra officiela hand-
lingar härom lemna upplysning, varit följande: 

Svenska fartyg ankommo från 

Enligt hvad denna tabell utvisar, har lästetalet af de från Sverige till utrikes ort 
med last ankomna Svenska fartyg år 1849 varit större än under något af de öfriga 
sistförflutna tio åren, endast med undantag för åren 1847 och 1846; hvaremot frakt-
farten sistlidet år emellan främmande länder, ehuru något öfverstigande det nästföre-
gångna årets, var mindre än under hvarje annat år af ifrågavarande decennium, utom 
åren 1843 och 1840. 

I likhet med hvad uti förut afgifna årsberättelser iakttagits, får Collegium lemna 
nedanstående öfversigt af den fraktfart, som, på grund af afslutade reciprocilets-traktater 
eller ömsesidiga bestämmelser, år 1849 ägt rum, dels med Svenska fartyg emellan vissa 
främmande länder och ett tredje land, dels med förstnämnde landers fartyg emellan 
Sverige och ett tredje land. 

Från 
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Från ett tredje land ankomna 
med last. 

Till ett tredje land afgångna 
med last. 

Sveriges hela handelsflotta bestod vid 1849 års slut, såsom bilagan N:o 9 utvisar, 
af 2,624 mätta fartyg om tillsammans 107,893 lästers drägtighet, och hade således, 
i jemförelse med förhållandet vid 1848 års utgåug, vunnit en tillväxt af 184 fartyg 
om 7,051 läster. Hvad särskildt vidkommer stapelstädernas fartyg, så utgjorde deras 
antal vid sistlidet års slut 1,014 st. med ett lästetal af 70,816, och hade följaktligen 
sedan nästföregångne år ökats med 52 st., äfvensom lästetalet med 4,357. Åf denna 
tillökning belöpa sig på Stockholm 7 fartyg om 689 läster, på Götheborg 14 fartyg om 
1,407 läster, på Gefle 1 fartyg om 226 läster och på öfriga stapelstäder 30 fartyg om 
2,035 läster. Sjö- och uppstäders samt köpingarnes fartyg voro till antalet 285 eller 
1 mindre än år 1848, hvaremot dessa fartygs läsletal år 1849 ökats med 251 eller 
till 8,038. Landtmanna-fartygens antal uppgick sistlidet år till 1,325 st. och deras 
drägtighet till 29,039 läster; hvadan en tillväxt sedan år 1848 ägt rum af 133 fartyg 
och 2,443 läster. 

Åf stapelstädernas fartyg hafva under loppet af sistlidet år 3 st. om 367 läster 
blifvit försålda till utrikes ort samt 33 st. otn 1,708 läster förolyckats eller kasserats, 
hvaremot 69 st. om 5,764 läster blifvit nybyggda och för första gången afmätta. 

Comm.-Coll. Utrikes Sjöfarts Berättelse år 1849. 7 
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Enligt Collegium tillhandakomna uppgifter hafva år 1849 till utrikes sjöfart blifvit 
begagnade af stapelstädernas fartyg 763 st. om 64,678 läster, af öfriga städers samt 
köpingars 54 st. om 2,169 läster och af landtmanna-fartyg 242 st. om 8,167 läster. 

Sistlidet år utfärdades af Collegium 199 Svenska fribref eller lika många som år 
1848, af hvilket antal 21 st. meddelades för landtinän tillhöriga fartyg. 

Collegium framhärdar med djupaste vördnad, 

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

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

A . B R Ä n d s t r ö m . 

underdånigste, tropligtigsle 
undersåter och tjenare, 

C. D. SKOGMAN. 

Stockholm den 23 December 1850. 
L. S. 

T. Willerding. 



N:o 1. 

Utdrag af General-Sammandragen 
öfver 

Rikets Import och Export år 1849. 



























































N:o 

Öfversigt af Tull-



2 . 

Uppbörden åren 1840—1849. 



N:o 

Samman 

af de från Kongl. Norrska Regeringen till Commerce-Collegium 



3. 

drag 

insände uppgifter rörande Svenska Sjöfarten på Norrige år 1849. 



N:o 

Samman 
af Consulernes insände Förteckningar öfver de till deras Districter ankomna 

från och till Sverige med 



4. 

d rag 
eller derifrån afgångna Svenska Fartyg samt öfver In- och Utförseln 
Svenska Fartyg under år 1849. 























N:o 

Öfversigt af Sveriges omedelbara Handel och Sjöfart 



5. 

på andra Länder år 1849, enligt officiella uppgifter. 



N:o 6. 

Tabell, utvisande förhållandet emellan Sveriges Utförsel och Införsel 
år 1849. 



N:o 7. 

Sammandrag af de utaf General-Tull-Styrelsen upprättade Förteck-
ningar öfver de år 1849 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 1849 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 i 



9. 

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

hamnarne. För de i sammandraget upptagne år, hvarunder Finland tillhörde Sverige, äro Finska Fartygen uteslutne. 



N:o 10. 

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

till utrikes sjöfart år 1849. 





N:o 

Jemförelse emellan Rikets In- och Utförsel under åren 1840—1849 af 



11. 

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













*) Härunder är icke inbegripet omyntadt silfver for ett värde af 78,900 R:dr silfver specie, som blifvit infördt landvägen 
frän Norrige för Rikets Ständers Banks räkning. 
Comnu-Coll Utrikes Sjöfarts Berättelse 1849. 

























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





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







STOCKHOLM, 1851. 
P. A. NORSTEDT & SÖNER, 

Kongl. Boktryckare. 



N:o 12 a). 

Jemförelse emellan Sveriges omedelbara Handel på andra Länder, efter officiella uppgifter, åren 1840—1849. 



N:o 12 b). 

Jemförelse emellan Sveriges omedelbara Sjöfart på andra Länder, efter officiella uppgifter, åren 1840—1849. 
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