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COMMERCE-COLLEGII 

Underdåniga Berättelse 
om 

Sveriges Utrikes Handel och Sjöfart 

år 1850. 

STORMÄGTIGSTE, ALLERNÅDIGSTE KONUNG! 

Eders Kongl. Maj:ts och Rikets Commerce-Collegium får, jemlikt föreskriften i den för Col
legium gällande nådiga Instruktion, härmedelst i underdånighet afgifva berättelse angående 
Sveriges Utrikes Handel och Sjöfart under sistlidet år 4850 och dervid bifoga följande Ta
beller, nemligen: 

N:o 1. Utdrag ur General-Tullstyrelsens Sammandrag öfver Rikets införsel och utförsel, en
ligt de vid Tullkamrarne förda specialer; 

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

N:o 3. Sammandrag af de utaf Kongl. Norska Regeringen Collegium meddelta uppgifter rö
rande 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-Tullstyrelsens 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-Tullstyrelsen upprättade förteckningar öfver de från 
utrikes orter till Sverige ankomna och från Sverige till utrikes orter afgångna 
Svenska, Norska och främmande fartyg med uppgift å deras lästetal; 
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N:o 8. Sammandrag af de hos General-Tullstyrelsen uppgjorda förteckningar för de sistför-
flutna fem åren öfver de till Sverige ankomna Norska och främmande fartyg, sär-
skildt upptagande hvarje nations fartyg och deras lästetal; 

N:o 9. Sammandrag af de till Collegium inkomna förteckningar öfver antalet och lästetalet 
af invånares i städerne och landtmäns mätta fartyg, för stapelstädernas för åren 
1795—1850 samt för öfriga städers och landtmannafartyg för åren 1830—1850, 
äfvensom öfver stapelstädernas skeppare och sjöfolk; 

N:o 10. Uppgift på antalet och lästetalet af de, invånare i Rikets Städer och Köpingar till
hörige fartyg, hvilka år 1850 varit till utrikes sjöfart begagnade; 

N:o 11. Jemförelse emellan Sveriges in- och utförsel, under hvartdera af åren 1841 —1850, 
af sådana varor, som under något af dessa år blifvit till betydligare belopp in-
och 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. 

I denna, likasom i dess föregående underdåniga berättelser, har Collegium, vid beräk
ningen af in- och utförselns värde, upptagit desamme till hvad de anses hafva kostat eller 
inbringat landet. Sålunda har i allmänhet värdet af varor, införda med Svenska fartyg be
räknats efter gällande pris på lastningsorten, fritt om bord, samt, då de inkommit med an
dra 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 omkostnader derstädes, och 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 egt rum, jemte öfriga afgifter. Då enahanda beräk-
ningssätt blifvit under flera år i samma afseende begagnadt, kan man antaga att ett för det 
ena året, i jemförelse med det andra, uppgifvet högre eller lägre värdebelopp utmärker en 
motsvarande tillökning eller minskning, i den officiell uppgifna importens eller exportens 
verkliga värde. 

De för jemförelse emellan Rikets handelsförhållanden under särskilda år i berättelsen in
tagna uppgifter å qvantiteterne af de förnämsta in- och utförselsartiklarne äro uppgjorda i 
enlighet med Tullverkets specialer och utvisa beloppet af förtullade eller eljest till in- och 
utförsel anmälda varor. 

I likhet med föregående berättelser får Collegium nu i underdånighet framställa Sveriges 
handel med särskilda främmande länder och sedermera lemna en öfversigt af Rikets handel 
och sjöfart i allmänhet. 

Norrige. 
Värdet af Införseln från Norrige, som, enligt tullverkets sammandrag, år 1849 utgjorde 

3,163,000 R:dr, beräknas för 1850 till 2,317,000 R:dr, nemligen för 670,000 R:dr med 
Svenska och för 1,626,000 med 430 Norska Fartyg. Återstoden har blifvit landvägen in
förd. Utförseln, som år 1849 upptogs 1,484,000 R:dr, är för år 1850 beräknad till 778,000 
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R:dr hvaraf för 287,000 R:dr med Svenska och för 329,000 R:dr med 169 Norska Fartyg 
samt för 462,000 R:dr landvägen. 

Från Norrige infördes sjöledes: 

Bland import-artiklarne för år 1850 förekomma dessutom Böcker för 1,026 R:dr, 
63,319 ll Gryn, alla slag, utom af spanmål, samt 2,216 kannor Dricka och Öl. 

Till Norrige utfördes sjöledes: 

Hvartill kommer för år 1850: Hafregryn 1,589 Lll, Korngryn 1,343 Lll, och Hvete-
mjöl 498 Lll. 

Trädvaror: 

Dessutom utfördes år 1850, bland annat, 948 Lll Beck, 11,325 ll Stearinljus samt 
skrif- och tryckpapper. 
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I ofseende å den landväga varutrafiken emellan Sverige och Norrige får Collegium 
erinra, att, enligt Kongl. Förordningen af den 24 Maj 1825 och Norska Lagen af den 4 
Augusti 1827, de flesta Svenska och Norska natur-alster få, utan behof af förpassning eller 
tullbehandling, landvägen från det ena till det andra Riket tullfritt in- och utföras, hvilket 
äfven är förhållandet med utländska, till införsel tillåtna, äfvensom med Svenska och Norska, 
tull underkastade varor, då de icke öfverstiga vissa qvantiteter och värden, samt att i följd 
häraf Tullverkets sammandrag endast högst ofullständigt angifva mängden och värdet af land
vägen in- och utförda varor. Detta förhållande torde äfven vara orsaken till den betydliga 
skiljaktighet som, i afseende å vissa artiklar, äger rum emellan Svenska tullkamrarnes an
teckningar och uppgifterne uti de af Norska Departementet för det Inre utgifna tabeller an
gående Norriges Handel och Sjöfart år 1850. Sålunda finnes, uti dessa tabeller, exporten 
af Caffe från Norrige till Sverige upptagen till 15,962 ll. och importen af Smör till Norrige 
från Sverige till 159,977 ll, hvaremot, enligt ofvanberörde sammandrag, 3,799 ll. Caffe år 
1850 från Norrige importerades till Sverige och endast 4 Lll. Smör samma år derifrån ut
fördes till Norrige. 

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

Till Norrige utfördes landvägen: 

Af nedanstående tabell inhemtas förhållandet med Svenska skeppsfarten till och från 
Norrige under sistförflutna tio år. 

Till Norrige ankomna Svenska fartyg från: 
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Från Norrige afgångna Svenska fartyg till 

Sverige: Utrikes ort: 

Finland. 
Såväl införseln från Finland, som utförseln, utgjorde år 1850 i värde ett mindre be

lopp än föregående året, då den förra beräknades till 490,000 R:dr och den senare 849,000 
R:dr. Införseln är för år 1850 upptagen till ett värde af 422,000 R:dr, nemligen för 
103,000 R:dr med Svenska, för 310,000 R:dr med 213 Finska och för 9,000 R:dr med 
andra fartyg, samt utförseln till Finland till 88,000 R:dr med Svenska och 553,000 R:dr 
med 107 Finska fartyg, tillsamman utgörande 641,000 R:dr. 

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

Från Finland infördes: 
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Till Finland utfördes: 

Dessutom utfördes år 1850, bland annat, 3,222 Ill Alun, 9,285 kannor Porter och 
Öl 3,017 ll. hvitt oäkta Porslin samt rå och osmält Malm till ett värde af 17,545 R:dr. 

Från Finland ankommo till Sverige 

Från Sverige afgingo till Finland: 

Svenska fartyg: Finska fartyg: 

Ryssland. 
Värdet af införseln från Ryssland, som för år 1849 är upptaget till 1,782,000 R:dr, 

beräknades för år 1850 till 1.698,000 R.dr, hvaraf för 1,551,000 R:dr med Svenska, för 
13,000 R:dr med 3 Norska, för 9,000 R:dr med 2 Ryska och för 125,000 R:dr med 6 
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Finska. 2 Preussiska, 3 Nederländska och 4 Franskt fartyg. Värdet af utförseln, som år 
1849 är upptaget till 192,000 R:dr, beräknades år 1850 till 272,000 R:dr, hvaraf för 
263,000 R:dr med Svenska och för 9,000 R:dr med 2 Ryska fartyg. 

Frän Ryssland infördes: 

Dessutom infördes år 4850 bland annat 52,769 ll. Tagel, 42,672 Tunnor Råg och 
16,331 ll. Ull. 

Till Ryssland utfördes: 

Samt år 1850 ångmachiner för ett värde af 27,500 R.dr. 

Svenska fartyg ankommo till Ryssland från 

Sverige: Utrikes ort: 

Svenska Fartyg afgingo från Ryssland 

Danmark med Schleswig och Holstein. 
Värdet af Införseln utgjorde år 1849: 1,586,000 R:dr och beräknades år 1850 till 

1,733,000 R:dr, hvaraf för 1,381,000 R:dr med Svenska, för 95,000 R:dr med 5 Norska 
och för 144,000 R.dr med 258 Danska samt för 113,000 R:dr med 3 Hanoverska och Ol-
denburgska samt 2 Nederländska fartyg. Värdet af Utförseln, som år 1849 utgjorde 2,955,000 
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R:dr, beräknades år 1850 till 3,673,000 E:dr nemligen för 3,026,000 R:dr med Svenska, 
för 93,000 R:dr med 22 Norska och för 302,000 R:dr med 103 Danska samt för 252,000 
R:dr med 104 Finska, 1 Mecklenburgskt, 2 Lübeckska och 1 Nederländskt fartyg. Efter 
afdrag för utfördt silfver i mvnt. och plansar, belöper sig värdet af exporten till Danmark 
år 1849 till 2,490,000 R.dr och år 1850 till 3,464,000 R:dr. 

Af nedannämnde artiklar infördes från Danmark och Hertigdömena: 

Derjemte infördes år 1850 Arrack och Rumm, kannor, 23,571; — Torr eller rökt 
fisk, Lll 10,427; — Hamp-, Bom- och Rof-olja, kannor 51,847; — Tobak, ll. 30,344; — 
Bomull, ll 120,400; — Klöfverfrö, Lll 14,224; — Svafvelsyra, ll. 21,844; — Gryn, 
ll. 22,672 samt Toppsocker, ll. 20,153. 

Till Danmark utfördes: 

Derjemte utfördes, bland annat 13,209 Lll Alun, 3,816 LU. Beck, 209,224 lod oar-
betadt Silfver, 1,242 famnar Ved samt för 10,290 R:dr arbetad Sten. Enligt uppgift från 
Svenska och Norska Consulatet i Köpenhamn har under loppet af året derstädes betalts 14 
a 16 Riksbankdaler per Skll Stångjern, oförtulladt. 

Svenska fartyg ankommo till Danska Staterne från 
Sverige: 
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Sverige: Utrikes ort: 

Svenska fartyg afgingo från nämnde Stater till 

Sverige: Utrikes ort: 

Dessutom hafva Svenska öppna båtar till nedannämnde antal med last 

ankommit till och afgått från 

Svenska fartyg passerade Öresund: 

Preussen. 
Införseln från Preussen, år 1849 upptagen till 83,000 R:dr, beräknas för 1850 till 

451,000, hvaraf för 340,000 R:dr med Svenska, för 51,000 med 8 Norska och för 60,000 
Comm.-Coll. Utriket Sjöfarts Berättelse år 1850. 2 
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R:dr med 5 Preussiska fartyg. Utförseln till detta land, beräknad till 1,232,000 R:dr för 
1849, steg år 1850 tiil 1,374,000 R:dr och verkställdes med Svenska fartyg för 1,227,000 
R:dr, med 10 Norska fartyg för 47,000 R:dr, med 7 Preussiska för 99,000 R:dr samt 
med 1 Finskt, 1 Danskt, 1 Mecklenburgskt och 1 Engelskt fartyg för tillsamman 1000 R:dr. 

De hufvudsakliga export- och import-artiklarne utgjorde följande: 

Från Preussiska hamnar infördes: 

Hvarjemte år 1850 infördes 101,804 ll. Rofolja samt Bräder och Plankor af ek och 
ask för ett värde af 6,133 R:dr, äfvensom 44,938 ll. Toppsocker och 35,845 Tunnor Råg. 

Till Preussiska hamnar utfördes: 

År 1850 utfördes derjemte, bland annat, 181 Skll Stål, 3,747 Lll Beck. 19,584 Lll 
Alun, 2,500 ll. Kopparnickel samt 10,367 Tolfter Bräder och Plankor. 

Enligt uppgift från Svenske och Norske Consuln i Danzig hafva följande priser på Svenska produkter 
derstädes noterats år 1850: Slångjern 17 R:dr Pr. Curant per Skll om 330 Berliner ll, Skrotjern 7 1/2 
ä 8 R:dr per dito. Koppar, gårad 104 R:dr per dito. Alun 16 1/2 R:dr per dito. Tjära 6 R:dr per tun
na. Beck 7 R:dr 10 Sgr per dito samt Rödfärg 4 R.dr per Fastage, alll förtulladt. 

Till Preussiska hamnar ankommo Svenska fartyg från 

Sverige: Utrikes ort: 
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Från Preussiska hamnar afgingo Svenska fartyg till 

Sveriqe: Utrikes ort: 

Mecklenburg, Hansestäderne, Hannover och 
Oldenburg. 

Mecklenburg. De till Sverige införda varornas värde utgjorde 62,000 R:dr år 1849 
men uppgick år 1850 till endast 51,000 R:dr. Af dessa varor infördes för 29,000 R:dr 
med Svenska och för 22,000 R:dr med 5 Mecklenburgska fartyg. Utförseln uppgick lika
ledes till ett mindre belopp än år 1849, då densamma beräknades till 536,000 R.dr, och 
utgjorde 1850 i värde 452,000 R:dr. Uti denna export deltogo Svenska fartyg för 288,000 
R:dr, och 28 Mecklenburgska för 77,000 R:dr samt 34 Finska fartyg för 87,000 R:dr. 

Från Mecklenburg infördes: 

Till Mecklenburg utfördes: 

Bland öfriga år 1850 utförda varor förekomma: 627 Tunnor Tjära och 1,497 LÄ Beck. 

Lübeck. För år 1849 beräknades införseln från Lubeck till 4,305,000 R:dr, deruti 
inbegripet mynfadt guld till belopp af 2,699 R:dr. År 1850 anses importen bafva i värde 
motsvarat 4,083,000 R:dr, hvaraf för 3,948,000 infördes med Svenska, för 113,000 R-.dr 
med Lubeckska och för 22,000 R:dr med 2 Finska fartyg. 
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Utförseln, år 1849 beräknad till 1,304,000 R:dr, efter afdrag för myntadt eller oarbe-
tadt Silfver till ett belopp af 1,573,000 R:dr, utgjorde år 1850 i värde omkring 1,313,000 
R:dr, hvaraf för 250,000 R:dr Silfver och 1,063,000 R.dr för varor. Utförseln verkställdes 
år 1850 af Svenska fartyg för 1,129,000 R:dr, af 5 Norska för 73,000 R:dr samt af 46 
Finska fartyg för 111,000 R.dr. 

Från Lübeck infövdes hufvudsakligen : 

Till Lübeck utfördes bland annat 
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Dessutom förekommer bland införseln från Lübeck år 1850: 230 lod arbetadt Guld, 
64,850 ll Bom- och 22,129 ll. Rof-olja, 20,687 ll Tbé samt 129,518 ll. Toppsocker och 
bland utförseln till Liibeck 6,485 st. "Sleepers" af furu och gran samt 11,319 ll Vax. 

Hamburg. Införselns värde beräknades år 1849 till 516,000 R:dr. År 1850 steg 
värdet af den direkta införseln från Hamburg till 647,000 R:dr, hvaraf för 393,009 R:dr 
med Svenska, för 1,000 R:dr med Norska, för 50,000 R.dr med 1 Hamburgskt samt för 
203,000 R:dr med 8 Nederländska och 1 Engelskt fartyg; Utförseln, som år 1849 endast 
utgjorde 36,000 R:dr uppgick år 1850 till 111,000 R:dr nemligen för 95,000 R:dr med 
Svenska, för 6,000 R:dr med 2 Norska och för 10,000 R:dr med 1 Hamburgskt fartyg. 

Införseln från Hamburg utgjordes förnämligast af följande varor: 

Bland importen förekommer jemväl 65,748 ll. Ull, 12,717 kannor diverse Vin, 89,390 
ll. raffineradt Socker samt 65,177 ll. diverse Oljor. 

Den direkta exporten till Hamburg utgjordes förnämligast af följande artiklar: 

Bremen. Införseln nedgick år 1850 från 278,000 R:dr, hvartill den beräknades år 
1849, till ett värde af 243,000 R:dr. Den verkställdes för 104,000 R:dr med Svenska 
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för 34,000 R:dr med 2 Norska, samt för 105,000 R:dr med 2 Ryska, 2 Nederländska 
och 2 Hanoverska Fartyg. Utförseln, år 1849 beräknad till 169,000 R:dr, ökades år 1850 
till 186,000 R:dr, nemlgen för 46,000 R:dr med Svenska, för 9,000 R:dr med 1 Norskt, 
för 28,000 R:dr med 2 Bremiska, samt för 103,000 R:dr med 2 Ryska, 1 Hanoverskt och 
5 Nederländska fartyg. 

Från Bremen infördes: 

Af de från Bremen införda partier Tobak upplades 

Till Bremen utfördes: 

samt 1,089 Tunnor Tjära år 1850. 

Hanover och Oldenburg. Införseln derifrån utgjorde år 1849 i värde 2,000 R:dr samt 
1000 R.dr år 1850. Densamma verkställdes af 1 Hanoverskt fartyg. Utförseln beräknades 
1849 till 58,000 R:dr och 1850 till 89,000 R:dr, alltsamman med 9 Hanoverska fartyg. 

Utförseln bestod hufvudsakligen af 

Derjemte utfördes 2,100 Lll Beck år 1850. 

Svenska Fartyg (ångfartyg inberäknade) ankomma från 

Sverige: Utrikes ort: 
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Från Sverige: Från Utrikes Ort: 

till Lübeck: 

Hamburg : 

och afgingo till Sverige: Utrikes Ort: 

från Mecklenburg: 

Lübeck: 

Hamburg: 
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Till Sverige: Till Utrikes Ort: 

från Bremen: 

Nederländerne. 
Värdet af Införseln beräknades år 1849 till 726,000 R:dr och nedgick år 1850 till 

561,000 R:dr. Med Svenska fartyg infördes för ett belopp af 436,000 R:dr, med 1 Norskt 
för 5,000 R:dr, med 6 Nederländska för 113,000 R:dr och för 7,000 R:dr med andra ut
ländska fartyg. Utförseln till detta land utgjorde år 1849 i värde 674,000 R:Jr och 1850: 
468,000 R:dr, hvaraf för 345,000 R:dr med Svenska, för 8,000 R:dr med 2 Norska, för 
72,000 R:dr med 12 Nederländska och för 43,000 R:dr med 1 Ryskt och 1 Hanoverskt 
fartyg. 

Importen utgjordes förnämligast af följande varuqvantiteter: 

År 1850 importerades dessutom från Nederländerne 89,934 ll. Toppsocker, 4,442 ll. 
Blyhvitt samt 5,026 & Post-papper. 

Till Nederländerne utfördes 

Derjemte blef år 1850 utfördt: 1,905 Lll. Beck samt 1,064 Skll kanoner, kulor m. m. 
Till 
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Till Nederländerne ankommo Svenska fartyg från 

Sverige: Utrikes Ort: 

Svenska fartyg afgingo från Nederländerne till 

Sverige: Utrikes Ort: 

Belgien. 

År 1849 utgjorde värdet af de från Belgien införda varor 157,000 R:dr. År 1850 
beräknades detsamma till endast 74,000 R:dr. Denna minskning har till betydlig del upp
kommit deraf, att importen af hudar, som år 1849 utgjorde 422,030 ll, år 1850 nedgick 
till 45,599 ll. Utförseln beräknades år 1849 till 339,000 R:dr och år 1850 till 266,000 
R:dr. Uti importen deltogo Svenska fartyg för 62,000 R:dr, 2 Norska fartyg för 3,000 
R:dr och 1 Ryskt för 9,000 R:dr. Utförseln verkställdes af Svenska fartvg för 109,000 
R:dr, af 27 Norska för 107,000 R.dr, af 3 Belgiska för 22,000 R.dr, samt för 28,000 
R:dr af 3 Ryska och 2 Nederländska fartyg. 

Af följande hufvud-artiklar infördes: 

År 1850 infördes äfven 25,734 ll Toppsocker. 

Comm.-Coll. Utrikes Sjöfarts Berättelse år 1850. 3 
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Till Belgien utfördes hufvudsakligen 

Till Belgien ankommo Svenska fartyg från 

Sverige: Utrikes Ort: 

och afgingo från Belgien till 

Sverige: Utrikes Ort: 

Stor-Britannien och Irland. 
Sedan värdet af Importen år 1849 stigit till det ovanligt höga beloppet af 3,818,000 

R:dr, nedgick detsamma åter år 1850 till 3,332,000 R:dr, eller något lägre än åren 1847 
och 1848. År 1850 infördes varor med Svenska fartyg för 1,444,000 R:dr, med 83 
Norska för 234,000 R:dr, med 149 Britiska för 1,507,000 R:dr, samt för 147,000 R:dr 
med 1 Finskt, 2 Ryska, 6 Preussiska, 9 Danska, 4 Mecklenburgska, 7 Hanoverska, 6 
Nederländska och 2 Belgiska fartyg. 

Utförseln, år 1849 upptagen i värde till 8,122,000 R:dr, nedgick år 1850 till 7,741,000 
R:dr och verkställdes med Svenska fartyg för 3,271,000 R:dr, för 2,014,000 R:dr med 
281 Norska, för 2,290,000 R:dr med 217 Britiska samt för 166,000 R.dr med 34 andra 
utländska, nemligen 2 Finska, 1 Preussiskt, 12 Danska, 1 Mecklenburgskt, 12 Hanoverska, 
och 6 Nederländska fartyg. 

Nedanstående jemförelse visar förhållandet med de förnämsta import-artiklarne under 
sistförflutne fem år. 
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(utom hel- och half-ylle dukar) 

Linne och Hamp: 

Hudar och Skinn: 

Till Stor-Britannien och Irland utfördes 

Trävaror: 

Spanmål, omalen: 
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Spanmål, omalen: 

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

För öfrigt har General-Consuln uti dess till Collegium afgifne berättelse anmält: att sistlidet år 1850 
syntes, hvad trävaruhanåeln beträffade, hafva lemnat förmånligare resulta ter än de föregående åren, eme
dan de partier trävaror som år 1850 importerades till England voro jemförelsevis mindre betydliga, bvar-
igenom inträffade alt priserne, som vid segelfartens början ännu höllo sig ytterst låga, snart stegrades i följd 
af den inskränkta tillförseln: att hela Jern-importen till Stor-Britannien, som år 1848 utgjorde 23,868 Tons 
och år 1849 steg till 29,396 Tons, år 1850 uppgick till 34,066 Tons, hvaraf omkring 29,500 Tons an
kommit från Sverige: att 6,000 Tons deraf blifvit från Stor-Britannien åter exporterade, hvilket lemnadeen 
behållning af omkring 23,500 Tons Svenskt jern till förbrukning i landet: att tillverkningen af stål i Shef
field oafbrutet fortgått under större delen af året, och att således kunde antagas att omförmälde qvantitet 
jern under samma år blifvit afyltrad i förädladt tillstånd: att under införselsperioden, vanligt stångjern utan 
svårighet blifvit afsatt till pris varierande emellan 11 £ 10 sh. och J2 £ 10 sh. per Ton: att införseln af 
Stål från Sverige varit mycket reducerad och att, ehuru efterfrågan af denna artikel varit ringa, priset 
likväl hållit sig vid £ 14 a, 14 £ 15 sh. per Ton: att spanmålsmarknaden varit mycket n.edtryckt under 
sommaren i följd af ymnig tillförsel från alla håll: att importen af Tjära till Stor-Britannien år 1850 ut
gjort 145,152 Tunnor, hvartill Sverige i vanligt förhållande bidragit, samt att priset på denna vara, som 
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vid segelfartens början noterades 16 sh. 6 pence pr tunna, sedermera gradvis stigit i följd af den knappa 
tillgången, så att detsamma mot hösten uppgick till 21 ä 22 sh. per tunna. 

Nedanstående Tabell öfver Svenska Skeppsfarten på Slor-Britannien och Irland under 
sistförflutna tio år utvisar den tillökning i fraktfarten som varit en följd af Engelska Naviga-
tionslagarnes upphäfvande från och med år 1850. Antalet af de från Sverige till England 
ankomne Svenska fartygen har deremot minskats i jemförelse med föregående år. 

Svenska fartyg ankommo till Stor-Britanniska och Irlandska hamnar från 

Sverige: Utrikes ort: 

och afgingo derifrån till 

Sverige: Utrikes ort: 

Norska fartyg ankommo till hamnar i Stor-Britannien och Irland från 

Norrige: Utrikes ort: 
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Antalet af Norska fartyg, som med laddningar från Sverige afgingo till Stor-Britannien 
och Irland, utgjorde 

Frankrike. 
Den direkta införselns värde beräknades år 1849 till 578,000 R:dr och utgjorde år 

1850 ett belopp af 479,000 R:dr. Med Svenska fartyg infördes varor till ett sammanräk-
nadt värde af 317,000 R:dr, med 4 Norska för 147,000 R:dr, med 1 Franskt för 1,000 
R:dr och för 14,000 R:dr med andra utländska fartyg. 

Utförseln till Frankrike, år 1849 beräknad till 1,716,000 R:dr, uppgick år 1850 till 
2,074,000 R:dr, hvaraf för 754,000 R:dr utfördes med Svenska, för 822,000 R:dr med 
250 Norska, för 464,000 R:dr med 33 Franska samt för 34,000 R:dr med 1 Finskt, 6 
Danska, 2 Mecklenburgska, 2 Nederländska och 1 Belgiskt fartyg. 

Direkte från Frankrike infördes: 

Af följande artiklar utfördes: 

Bland införsels-artiklar för år 1850 förekommer äfven 3,020 ll Toppsocker, 46,666 ll 
Asphalt, för 14,850 R:dr Kardborrar, 28,451 ll Bomolja, 38,644 ll. Porslin, äkta, för-
gytdt eller målad t, samt 34,939 ll. Terpentinolja. 
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Svenska fartyg ankommo till Franska hamnar vid 
Kanalen: Atlantiska hafvet: Medelhafvet: 

Samt afgingo från nämnde, hamnar 

Antalet af Norska fartyg, som från Sverige till Frankrike utförde laddningar uppgick 

År 1846 till 319 st. om 37,048 läster. 

Spanien. 
Införselns värde, som år 1849 uppgick till 378,000, beräknas för 1850 till 245,000 

R:dr, hvaraf med Svenska fartyg infördes för 230,000 R:dr, med 2 Norska för 5,000 R:dr 
och för 10,000 R:dr med 2 Finska fartyg. Utförseln, år 1849 uppskattad till ett värde af 
389,000 R:dr, nedgick år 1850 till 342,000 R:dr. Densamma verkställdes med Svenska 
fartyg för ett värde af 330,000 R:dr, för 10,000 R:dr med 4 Norska och för 2,000 R:dr 
med 1 Danskt fartyg. 

Från Spanien infördes följande varuqvantiteter: 

Ar 1850 infördes äfven 39,034 ll. Citroner, 2,626 ll Apelsiner och 5,103 ll Mandel. 
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Till Spanien utfördes af följande varor: 

Svenske och Norske t. f. Consuln i Alicante har uti dess till Collegium afgifne handels-
berättelse för år 1850 anmält följande: 

Bland de förenade Bikenas förnämsta export-artiklar, hvarå tullafgifterne blifvit nedsatte, är Slångjern: 
men som priset å Biscaya-jem af vanliga dimensioner är $ 5 samt för Malaga-jern $ 4:14 pr Cast. Q:I, och 
införselstullafgifterna å utländskt jern uppgå till $ 2 :10 , 88/100 eller 50 % å värdet; så kunna dessa afgifter 
anses lika med införselsförbud. ' Tullen å Bandjern och Plåtar har undergått ringa förändring. Dessa ar
tiklar importeras från England och förhindra genom deras billiga pris all täflan for det Svenska jernet. Tull-
afgiften å Stål har deremot blifvil betydligen nedsatt, men då Biscay a-stå let, ehuru dyrare, i allmänhet före-
drages, är importen af utländskt stål högst ringa. Den enda egentliga fördel, som genom förändringen hittills 
directe tillkommit Sveriges och Norriges handel, är nedsättningen i tullafgiftcn å trävaror, hvaraf förbrukningen 
årligen tilltager. Detta oaktadt har priset å Plankor, som sedan början af år 1848 varit i fallande, under år 
1850 än ytterligare nedgått på sätt nedanstående jemförelse utvisar. För 3 X 9 tums 14 fots furuplankor har 
medelpriset i Alicante, ombord å utländskt fartyg, varit följande pr Tolft: 

Bjelkar och Spiror, ehuru de likaledes nedgått i pris, hafva dock i proportion hållit sig bättre. För
brukningen af Svenskt Beck är ringa och genom de höga afgifterna för Tjära, har förbrukningen deraf min
skats. I Denia och kringliggande smärre städer consumeras årligen, för tillverkning af Russin-lådor, minst 
1,000 Tolfter Plankor, hvilka, i anseende till den skillnad som förut egde rum i tull och lossningskostnader, 
till större delen infördes från Marseille i Spanska fartyg. 

Svenske och Norske General-Consuln i Barcelona har meddelat följande: 
Brädpriserne hafva varierat emellan 6 3/4 och 8 Pesos duros pr tolft för 3 X 9 tums 14 fots ombord. Som 

marknaden blir tillräcklig™ försedd med Bjelkar och Spärrar af utmärkt beskaffenhet från Pyreneerne, kan 
det icke löna sig att från Sverige hitsända Bjelklaster. Denna vara bör endast hitkomma i små partier och 
kan ej noteras öfver 4 ä 4 1/2 real de vellon pr cubik-fot ombord. Tjära har varit föga efterfrågad. Dess van
liga pris utgör 4 ä 4 1/2 Pesos Duros pr tunna ombord. Beck är osäljbart. 

Till Spanien ankommo Svenska fartyg från 

Sverige: Utrikes art: 



25 

och afgingo från Spanien till 

Sverige: Utrikes Ort: 

Portugal. 
Införseln, som för år 1849 är beräknad till 156,000 R:dr, nedgick år 1850 till 

153,000 R:dr, nemligen för 140,000 R:dr med Svenska, för 11,000 R:dr med Norska, 
för 1,000 R.dr med 1 Portugisiskt och för 1,000 R:dr med 1 Finskt fartyg. Utförseln, 
som år 1849 uppgick till det ovanligt höga beloppet af 1,159,000 R:dr, nedgick åter år 
1850 till 839,000 R:dr eller något mera än värdet af exporten år 1848. Med Svenska 
fartyg utfördes år 1850 varor för 820,000 R:dr, med 1 Norskt för 12,000 R:dr och med 
1 Portugisiskt för 7,000 R:dr. 

Från Portugal infördes: 

Till Portugal utfördes: 

Svenska fartyg ankommo till Pprtugal från 
Sverige: Utrikes Ort: 

Comm.-Coll. Utrikes Sjöfarts Berättelse år 1850. 4 
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och afgingo derifrån till 

Sverige: Utrikes Ort: 

Svenske och Norske General-Consuln i Lissabon har meddelat följande: 
Handelsförhållandcrne med Portugal år 1850 hafva för Sverige och Norrige varit mindre fordelaktiga än 

de närmast föregående åren. Orsaken hajr förnämligast bestått deruti att vid årets början i Lissabon qvarlåg 
ett större förråd magasineradt Jern och Stål. Dertill kommer att det Engelska jernet i sednare tider blifvit 
allt mera begärligt. Brädpriserne hafva varit låga och varan jemförelsevis mindre efterfrågad. Äfven 
häraf funnos vid årets början stora förråder. Spiror hafva i smärre partier stundom betalats temligen väl, 
men, då behofvet ej varit särdeles stort, har någon import i större skala ej kunnat ega rum. Frakterne 
hafva i allmänhet varit låga och torde länge så förblifva i följd af det allt mer tilltagande behofvet af stenkol; 
ty mängden af fartyg som öfverföra denna vara från England, åtnöja sig med låg frakt härifrån till annan ort, 
heldre än att återvända i barlast. Af Svenska befraktade fartyg hafva de flesta afgått till Brasilien och blott 
några få till Medelhafshamnar. 

Gibraltar och Malta. 
År 1850 utfördes från Sverige till Gibraltar och Malta varor för ett sammanräknadt 

värde af 52,000 R:dr, uteslutande med Svenska fartyg. Exporten utgjordes af följande 
hufvudartiklar. 

Bräder och Plankor 6,220 Tolfter, Stångjern 245 Skll, Tjära 688 Tunnor samt 12 
IM Beck. 

Till Gibraltar ankommo 2 Svenska fartyg om 123 läster, bägge från Sverige med last, 
och från utrikes ort 1 barlastadt fartyg om 119 läster. Till utrikes ort afgick 1 Svenskt 
fartyg om 119 läster med last. 

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

Införseln från samtliga Italienska länder, Österrike och Malta oberäknade, utgjorde i 
värde 156,000 R:dr år 1849 och 152,000 R:dr år 1850. Med Svenska fartyg infördes 
sistnämnde år för ett belopp af 70,000 R:dr (nemligen för 14,000 R.dr från Sardinska Riket 
och för 56,000 R.dr från Bägge Sicilierne) för 9,000 R:dr med 2 Norska fartyg, för 2,000 
R:dr med 1 Italienskt, samt för 71,000 R:dr med 2 Finska och 2 Nederländska fartyg. 
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Värdet af utförseln till Italienska Staterne utgjorde 359,000 R:dr år 1849 och nedgick 
år 1850 till 248,000 R:dr. Med Svenska fartyg utfördes för ett belopp af 151,000 R:dr 
(nemligen för 35,000 R:dr till Konungariket Sardinien och för 116,000 till Toscana) för 
92,000 R:dr med 14 Norska och för 5,000 R:dr med % Finska fartyg. 

Från ifrågavarande Italienska länder infördes 

Dessutom infördes år 1850, bland annat, 13,050 ll. Apelsiner, 34,347 ll. Sumack och 
22,943 ll. Gryn. 

Till samma länder utfördes 

samt 15,882 Lll. Beck år 1850. 

Svenske och Norske General-Consuln i Genua har hos Collegium anmält att, under loppet af sommaren 
1850, Svenska trävaror kunnat afsättas till passande priser, men att emot hösten en så betydlig mängd an-
ländt till Livorno och Marseille att man icke kunnat erhålla mera än 33 ä 34 Francs pr tolft för Plankor 
och 1 1/20 Francs pr kubik-fot för Bjelkar, samt att Tjära blifvit såld för 25 Fr. pr tunna och Beck för 30 Fr. 
pr dito; äfvensom att platt, assorteradt Jern kunnat säljas för 15 ä 16 Francs pr Cantar. 

Enligt uppgifter från Svenske och Norske t. f. Consuln i Livorno hafva priserne på trävaror bibehållit 
sig, oaktadt tillförseln varit betydlig. Bräder, 3 tums 7 alnars, anses hafva lemnat en behållning af omkring 
16 å 18 Mk. Hamb. Banko pr tolft och Bjelkar 10 å 12 s. pr Svensk kubik-fot. 

Från Österrikiska Staterne, Turkiet, Egypten, Grekland och Joniska Öarne, Alger 
och öfriga delar af norra Afrika egde någon omedelbar införsel till Sverige icke rum år 
1850. Samma år utfördes med Svenska fartyg från Sverige till Österrike 4,871 tunnor 
Tjära och andra varor för ett värde af 82,000 R:dr, 

Enligt uppgift från Svenske och Norske Consuln i Venedig har priset å Svensk Tjära 
derstädes noterats till ett belopp, motsvarande 14 Mk. 8 s. å 15 Mk. Hamb. Banco. 

Till Egypten utfördes, likaledes med Svenskt fartyg, varor för 11,000 R:dr. 

Värdet af exporten till Alger, år 1846 beräknadt till 760,000 R:dr och fir 4849 till 
521,000 R:dr, nedgick år 1850 till 298,000 R:dr, hvaraf för 283,000 R:dr med Svenska, 
för 5,000 R:dr med 1 Norskt och för 10,000 R:dr med 1 Finskt fartyg. 
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Svenska fartyg ankommo från 

Sverige. Utrikes Ort: 

samt afgingo till 

Till Algerien utfördes: 
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Af denna jemförelse synes att, med undantag af Stångjern samt Bjelkar och Spärrar, 
exporten af Svenska varor år 1850 ansenligen förminskats. Sistnämnde slags trävaror, hvaraf 
utförseln till Algerien år 1843 utgjorde 26,510 st., är 1844: 25,270 s t , år 1845: 31,996 
st. och år 1846: 34,891 st., nedgick år 1849 till 1,962 st. Exporten af Bräder och Plan
kor har sedan år 1845 nedgått från 46,350 Tolfter till 9,354 Tolfter, hvilket är det lägsta 
antal af denna vara som under något af de sistförflutna 10 åren blifvit utfördt till ifrågava
rande land. 

Svenska skeppsfarten på Algerien har likaledes betydligt förminskats under sistlidet år, 
på sätt följande tabell utvisar. 

Svenska fartyg ankommo till Algerien från 

Sverige: Utrikes ort: 

Samt afgingo derifrån till 

Sverige: Utrikes ort: 

De till Algerien ankomne Svenska fartygens antal, som ir 1843 utgjorde 55 om 7,599 läster, var år 
1850 lägre än under något af de sistförflutne 10 åren. Svenske och Norske t. f. Consuln i Alger har bos 
Collegium anmält att detta ogynnsamma förhållande till en del måste tillskrifvas den under flera månaders 
tid uti Algerien härjande cholerasjukdomen, som i sin mån bidragit till handelns och industrins förla
mande derstädes. — Det högsta pris som, enligt Consulns uppgift, erhållits för Svenska trävaror bar varit 
följande: För Plankor 40 Francs pr tolft, för Bjelkar 45 Francs pr Metre cub., för Spärrar 42 Fr. pr 
dito och det lägsta: för Plankor 34 Francs pr tolft, för Bjelkar 38 Fr. pr Metre cub., samt för Spärrar 
33 Fr. pr dito. — Den tillökning som under loppet af 1850 egt rum i afseende å importen af Svenskt 
Jern ansågs hafva uppkommit derigenom att denna varas tullfrihet skulle upphöra med utgången af Febru
ari månad innevarande år, efter hrilken tid för Svenskt jern erlägges hälften af den i Frankrike gällande 
tull, hvilket förmodades komma att utgöra ett hinder för all vidare sådan import till Algerien. 

Till öfriga delar af Norra Afrika exporterades år 1850 varor for ett beräknadt värde 
af 5,000 R:dr alltsamman med Svenska fartyg; Ett Svenskt fartyg anlände till Mogadore i 
Tangers Consulsdistrikt från utrikes ort med last och strandade vid afgåendet derifrån. 
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Förenta Staterna. 
Värdet af importen, som år 1849 stigit till det ovanligt höga beloppet af 2,677,000 

R:dr, nedgick åter år 1850 till 1,639,000 R:dr, eller något lägre än 1848 års import, men 
öfverstigande värdet af införseln under alla föregående år. Från Förenta Staterna infördes 
med Svenska fartyg varor för 865,000 R:dr, med Norska fartyg för 40,000 R:dr, med 2 
Nord-Amerikanska för 455,000 R:dr och för 279,000 R:dr med andra utländska fartyg. — 
Exporten till Förenta Staterne har deremot i värde betydligen ökats under sistlidet år och 
stigit i värde från 1,827,000 R:dr, hvartill 1849 års utförsel är beräknad, till 2,518,000 
R:dr, hvilket belopp jemväl öfverstiger värdet af utförseln till Förenta Staterne något år allt 
sedan 1841. Svenska fartyg utförde år 1850 varor för 1,399,000 R:dr, 13 Norska för 
516,000 R:dr och 5 Amerikanska för 379,000 R:dr. Af andra utländska, hvaribland 1 
Danskt, 1 Hamburgskt och 1 Brittiskt fartyg, utfördes varor för ett värde af 224,000 R:dr. 

Af följande hufvudsakliga import-artiklar från Förenta Staterna 

förtullades: 

äfvensom år 1850: 5,134 T.r Ris- eller Paddy samt 34,445 ll. oberedda Hudar. 

och upplades på 

Till Förenta Staterne utfördes: 

Exporten af Stfingjern, som år 4839 uppgick ända till 222,952 Skll, men sedermera 
nedgått, så att densamma år 1843 utgjorde endast 54,000 Skll, har, åren 1848, 1849 
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och 1850 åter stigit till högre belopp än under något annat af de sistförflutna 11 åren, 
med undantag af 1841, då 164,277 Skll. Stångjern från Sverige utfördes till Förenta Staterna. 

Svenskt Stångjern, hvarå priset i Förenta Staterna år 1836 uppgick till 105 Dollars pr 
Ton förtulladt och år 1839 noterades till 100 å 102 Dollars i New-York, har år 1850 der-
städes betalts med 77 1/2 å 85 Dollars pr Ton. Samma år hafva Bomullspriserne varierat emel
lan 12 och 14 3/4 cents pr ll. för medelsorter. För bästa Louisiana-bomull har 16 cents pr 
ll. blifvit betaldt. Tobak har sålts för priser emellan 8 och 13 cents pr ll. för god qvali-
tet Kentucky och Virginia. Frakterne hafva i allmänhet hållit sig lågt. Medelcursen på Lon
don har för året noterats till 4 Dollars 85 cents pr £ Sterling, på Pans till Francs 5: 15 
pr Dollar och på Hamburg till 36 cents pr Mark Banco. 

Svenska fartyg ankommo till Förenta Staterna från 

Sverige : Utrikes ort: 

Svenska fartyg afgingo från nämnde Staler till 

Sverige: Utrikes ort; 

Summan af de ankomne och afgångne fartygens lästetal har varit större än under något 
föregående år, med undantag af 1844, då 118 Svenska fartyg, om 16,582 lästers drägtig-
het, ankommo till och 116 fartyg, om 16,163 läster, afgingo från Förenta Staterne. 

Öfriga Länder i Amerika. 
Ehuru, genom Brittiska Navigationslagarnes upphäfvande, det blifvit främmande fartyg 

tillåtet att från Englands Colonier till Moderlandet införa dessas produkter, har likväl, under 
loppet år 1850, endast 1 Svenskt fartyg, om 120 läster, besökt Canada, hvaremot, samma 
år, 44 Norska fartyg om 7,419 läster dit anländt och hvilka alla derifrån afgingo med last 
till Stor-Britannien eller Irland. 

Svenske och Norske t. f. Consnln i Quebec har uti dess till Collegium afgifoe årsberättelse meddelat 
följande: "Till förekommande af de olägenheter som tillskyndas de till Canada ankommande Skeppskaptener 
genom Sjömäns rymning, i följd af de höga hyror som betalas af Redare till derstädes byggda fartyg, hvil-
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kas besättningar belt och ballet utgöras af manskap, som rymt ur sjötjenst, hafra, efter en af mig 
gjord framställning, de till förhindrande af rymning vidtagne stadganden, hvilka förut voro gällande 
endast i afseende å Engelska fartyg, numera blifvit utsträckta äfven till främmande nationers sjömän, hvil-
ket, i förening med de stränga föreskrifterne i Engelska Parlamentets-Akten, benämnd "The Merchant Sea-
mans Act", som tillämpas från och med år 1851, torde komma att anseoligen förminska, om icke helt och 
hållet göra slut på denna betydliga olägenhet. Importen till Canada består förnämligast af manufaktur
varor, såsom Bomulls- och Ylleväfnader, samt Smide, äfvensom Socker, Thé, Viner och Bränvin. Exporten 
utgöres af Hvete, Mjöl, Potaska, Bräder, Plankor och andra Trävaror, hvilka sistnämnda artiklar utskeppas 
i betydlig mängd. Någon direkt handel med Sverige och Norrige torde derföre ej vara att förvänta. Frakt
farten med trävaror emellan Canada och Stor-Britanniska hamnar, utgör således enda anledningen för de För
enade Bikenas fartyg att besöka Quebec. Under loppet af år 1850 hafva frakterne varit lägre än vanligt 
och utgjort i medeltal 1 f 10 sh. pr "Load" af 50 cubik-fot. Engelska Skeppsredare anse detta fraktbe
lopp icke lönande för andra än större fartyg af 600 till 1,000 Tons dräglighet. Likväl torde det ännu 
vara för tidigt att afgöra huruvida detta äfven gäller för Svenska och Norska fartyg; emedan ett års erfa
renhet icke är tillräcklig att med full säkerhet bedöma förhållandet; men då redan en mängd Norska far
tyg antagit frakt på nyssnämnde vilkor, bör man kunna hoppas att Dera skola följa exemplet. De af dessa 
fartyg år 1850 hitförda laster hafva nästan uteslutande bestått af Jernvägs-skenor, ämnade att användas i 
de delar af Förenta Staterne som gränsa till St. Lawrence-floden och de stora insjöar, hvilkas utlopp floden 
utgör. Denna väg är kortare än öfver New-York. Svenska och Norska fartyg, som tidigt på våren anlända 
till England med trälaster, torde kunna befraktas derifrån till Canada med Jern och andra varor, seder
mera återvända från Quebec med trälast &c. och sålunda göra trenne fraktresor på en tid af omkring sex 
månader samt derefter ganska väl medhinna att, före vinterns ankomst, göra ytterligare en resa till Öster
sjön och derifrån åter till England." 

Westindien. Värdet af Införseln från de Westindiska öarne beräknades år 1849 till 
120,000 R:dr och år 1850 till 161,000 R:dr. Med Svenska fartyg infördes för 67,000 
R:dr och med 1 Engelskt, 1 Spanskt och 1 Amerikanskt fartyg för 94,000 R:dr. Någon 
omedelbar utförsel till Westindien från Sverige egda ej rum sistlidet år. 

Af följande Import-artiklar förtullades: 

På Kreditupplag lades år 1850: 2,499,478 ll. socker, infördt från Westindien. 

Till Haiti Consulsdistrikt hafva, under loppet af år 1850, trenne Svenska fartyg från 
utrikes ort anländt, hvaraf det ena derstädes blifvit försåldt; men någon omedelbar handels
förbindelse har icke egt rum hvarken med denna ö, eller med hamnarne inom Caraccas Con
sulsdistrikt. 

Brasilien. Införseln, för år 1849 beräknad till 3,165,000 R.dr, uppgick år 1850 
till 4,330,000 R:dr, hvilket är det högsta belopp som hittills under något år förekommit. 
Med Svenska fartyg infördes varor för 4,192,000 R:dr och för 138,000 R:dr med 2 Dan
ska, 1 Bremiskt, 1 Hanoverskt och 1 Engelskt fartyg. Utförseln har deremot nedgått i 
värde från 486,000 R:dr, hvartill densamma år 1849 är beräknad, till 299,000 R:dr år 
1850. Med Svenska fartyg exporterades sistnämnde år varor för ett värde af 257,000 R:dr 
samt för 42,000 R:dr med 1 Engelskt fartyg. 
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Af nedannämnde från Brasilien inkomne varor förtullades: 

Hudar och Skinn: 

År 1850 förtullades dessutom 139,343 ll Caffe, 12,900 ll. Mascovad samt 29,327 Ä 
Terres-socker, som från Brasilien inkommit med strandade fartyg. Samma år importerades 
från nämnde land 18,945 ll Bomull. 

Af de från Brasilien införda varor upplades på 

Till Brasilien utfördes: 

Svenske och Norske General-Consuln i Rio de Janeiro har uti dess till Collegium af-
gifne årsberättelse anmält följande: 

'Aret 1850 var för Svenska handeln och sjflfarten å denna plats högst missgynnande. De mest bety
dande Svenska imporl-varorne voro i vanpris i anseende till såväl den öfverdrifna importen under de tvänne 
föregående åren, som en härslädes, hufvudsakligen i följd af Gula febern, minskad constitution, under det 
att från Sverige ingångna reqvisitioner å Brasilianska produkter verkställdes till ytterst höga om icke orim
liga priser. Förluster drabbade de Svenska Rederierne, icke allenast genom saknad frakt för bitsända far
tyg, utan äfven genom de betydliga kostnader, döds- och sjukdomsfall bland Befäl och Besättningar under 
epidemien medförde. Under förra halfåret såldes Svenskt Jern till 7 $ a 7 $ 500 pr Quintal. I Juli steg 
priset till 8 $ 250 och erhölls för hvad i November ankom 9- $ 200. Vid slutet af året fanns ej någon 
tillgång i första hand. — Ehuru importen af Plankor var betydligt mindre än de föregående åren, för
bättrades dock icke priserne. De tidigt på året gjorda försäljningar realiserade 15 £ I Mars föllo välpri-
serne till 14 $ men vid ringa tillförsel uppgingo de snart till 16 $ och bibehöllo sig vid detta pris tills i 
November, då, sedan flere laster ankommit, med svårighet erhölls 13 $. Sämre sorter såldes till 12 å 10 
$. — Af Svenskt Beck hafva 254 Tunnor blifvit försålda till priser från 12 till 18 f. k Svensk Tjära 
varierade priset från 7 $ till 10 t 500. Noteringarne å Svenskt stål voro från 10 till 16 pr Quintal. 

Comm.-Coll. Utrikes Sjöfarts Berättelse år 1850. 5 
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Hela Caffe-exporten uppgick till 1,349,851 säckar, eller 104,129 mindre än år 1849. Medelvärdetår 
1850 var högre för superior 12,608 procent, för l:ma godt 14,08 proc. och för l:sta Ord. 17,099 proc. 
Med afdrag af 7,162 proc. för skillnad i qvantitet var likväl exporten i värde 10,418 proc. högre än år 
1849 och öfversteg den förra, beräknadt i t Sterl. 12,684 proc. Högsta och lägsta priserne för de olika 
sorterne voro 6 $ 400 och 3 $ 300, 6 $ 100 och 3 $ 200, 5 $ 800 och 3 $. De högsta priserne voro 
i Februari, Mars och April; de lägsta i September. Skillnaden emellan de högsta och lägsta priserne ut
gjorde 48,437 proc, 47,541 proc. och 48,216 proc. — Förrådet af Hudar var vid årets början 59,000. 
Under året ankommo från Rio Grande 200,517 och från Plata-floden 150,118. Exporten var 38 proc. min
dre än 1849. Priserne varierade från 150 till 198 R:s pr ll. — Frakter. I början af året, vid brist på 
export-produkter, var i fraktväg nästan fullkomlig stagnation för alla platser utom Valparaiso, St. Francisco 
och Plata-floden, dit åtskillige fartyg med främmande varor befraktades. I April gjordes några fraktslut å Eu
ropa och Förenta Staterne och i Maj, då Caffe-priscrne fallit, började mera liflighet. I Juli hindrades steg
ringen genom ankomsten af en mängd fartyg i Barlast, men i slutet af Augusti blef conjuncturen åter gyn
nande och i October befraktades en mängd fartyg till förhöjda priser, så att i slutet af månaden få voro 
obefraktade. Oaktadt många fartyg ankommo i November, bibehöllo sig dock frakterne och stego ytterligare, 
efter en kort reaction, i December. De lägsta fraktnoteringarne voro: å Hamburg 10 sh. 7 1/2 pence, å Ca-
nalen 25 sh. och å Förenta Staterne 25 cents. De högsta: å Förenta Staterne 1 Dollar, å Hamburg 55 sb. 
och å Canalen 70 sh. Under året ankommo 1,022 fartyg om 264,616 Tons, hvaraf 185 om 56,701 Tons 
med destination 'till Californien och 73 om 25,720 Tons till andra utländska orter. Cursen har under året 
varit 

År 1850 negocierades 3,800,000 £ Sterl. — 5,100,000 Francs och 3,700,000 Mark Hamb. Banco." 

Svenska fartyg ankommo till Brasilien från 

Sverige: Utrikes ort: 

och afginqo derifrån till 

Sverige: Utrikes ort: 

Värdet af Sveriges utförsel till La Plata Länderne och öfriga här ofvan icke särskildt 
nämnda länder i Amerika beräknas år 1850 till 31,000 R:dr, nemligen för 6,000 R:dr till 
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Buenos Ayres och för 25,000 R:dr till öfrige ifrågavarande lander, alltsamman med Svenska 
fartyg. 

Förhållandet med Svenska skeppsfarten på Westindien och Södra Amerika, med undan
tag af Brasilien, har de fem sistförflutne åren varit följande: 

Svenska fartyg ankomma till dessa länder från 

Sverige: Utrikes ort: 

Och afgingo från samma länder till 

Sverige: Utrikes ort: 

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

Till Goda Hopps-udden, hvarifrån någon omedelbar införsel icke egde rum, exporterades år 
1850 varor för ett beräknadt värde af 131,000 R:dr, hvilken summa med 12,000 R:dr 
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öfverskjuter värdet af föregående årets utförsel. De med Svenska fartyg år 1850 exporterade 
varors värde utgjorde 125,000 R:dr. Återstoden utfördes med 1 Engelskt fartyg. Antalet 
af de till Cap samma år ankomna Svenska fartyg utgjorde 14 om 1,884 lasters drägtighet. 
Af dessa ankommo 13 om 1,770 läster med last från utrikes ort. Från Cap afgingo 8 far
tyg om 1,021 läster med last och 5 om 709 läster i barlast, alla till utrikes orter. 

Införseln från Ostindien och öfriga Ost-Asiatiska länder är för år 1850 beräknad till 
1,215,000 R:dr eller 108,000 R:dr mindre än föregående året. Med Svenska fartyg inför
des varor För 1,170,000 R:dr och med 1 Engelskt fartyg för 45,000 R:dr. Exporten, som 
år 1849 ansågs motsvara 162,000 R:dr, steg år 1850 till 211,000 R:dr och verkställdes 
uteslutande med Svenska fartyg. 

Af de från dessa länder införda varor förtullades: 

Af dessa artiklar upplades år 1850 på 

Utförseln till ifrågavarande länder bestod förnämligast af 8,624 Skll. Stångjern, 1,828 
Skll Stål, 162 st. Bjelkar samt 1,579 tolfter bräder och Plankor. 

Så vidt inkomna Consulsrapporter utvisa har år 1850 ej något Svenskt fartyg anländt 
till Calcutta. I afseende på Svenska skeppsfarten på Java, China, Philipinska öarne och 
Australien hafva bestämda uppgifter icke kommit Collegium tillhanda. 

Utrikes Handeln i allmänhet. 
Värdena af in- och utförseln till och från Sverige hafva under sistförflutna tio år upp

gått till följande belopp i runda tal: 
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Införseln : 

Utförseln: 

Dessa värde-beräkningar afse endast den in- och utförsel som kunnat inhemlas af Tull
verkets och andra officiela handlingar, samt således hvarken den varutransport som lagligen 
ägt rum utan behof af tull-angifning, hvilket är förhållandet med större delen af den land
väga varu-trafiken emellan Sverige och Norrige, och icke heller den som emot gällande tull
författningar bedrifvits. 

Nedanstående tabell visar huru stor andel af ofvanstående värdesummor som belöper sig 
serskildt på in- och utförseln af Guld och Silfver i mynt och plansar samt serskildt på andra varor: 

Guld och Silfver i mynt och plansar. Andra Varor. 
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Ehuru den egentliga varuinförseln sistlidet år minskats med 1,534,000 R.dr, emot år 
1849, utgör densamma dock ett högre belopp än värdet af samma slags införsel under något 
af de föregående åren. 

Utförselns värde understiger med 214,000 R:dr värdet af 1849 års export. 

De på Stockholms och Götheborgs Börser anmälde Vexelslut i främmande myntslag 
hafva uppgifvits utgöra följande totalbelopp: 

År 1849. 

År 1850. 

Bilagde Tabell N:o 1 utvisar qvantiteterne af in- och utförda varor år 1850. Af Ta
bellen N:o 11 inhemtas förhållandet i afseende å de hufvudsakliga artiklarne under sistför-
flutne 10 år. 

Importen af Bomull, Bomullsgarn, Caffe, Hudar och Skinn, oberedda torra, Redskap 
och Machinerier, Ris- och andra Gryn, Sill, Smör, Svafvelsyra, Talg, Tobak, blad och 
stjelk, Ull, Vin och Väfnader minskades år 1850 i jemförelse med föregående året, hvaremot 
införseln af Hudar, salta rå m. m., Papper, Socker, rått, Spanmål, Stenkol och Thé sistlidet 
år ökades. Importen af Råg ökades från 18,360 tunnor till 121,073 tunnor, hvilket är den 
största qvantitet som inkommit under något år. Importen af Hamp-olja ökades år 1850 
från 510,650 ll till 1,257.182 ll och importen af Stenkol, som år 1831 var endast 6,240 
tunnor, år 1840 utgjorde 56,420 tunnor och år 1849 uppgick till 379,968 tunnor, steg 
år 1850 till 479,240 tunnor. 

Sedan förbudet att införa raffineradt Socker med 1849 års slut upphört, hafva under 
loppet af år 1850 413,764 ll. Topp- kandi- och kak-socker till Riket inkommit. Från Lii-
beck infördes 129,518 ll., från Nederländerne 89,934 ll., från Hamburg direkte 8 9 , 3 9 0 LL, 
från Preussen 44,938 ll, från Belgien 25,734 ll, från Danmark 20,153 ll. och återstoden 
från andra utrikes orter. Till Stockholm inkommo 102,691 Ä, till Gefle 66,752 ll, till 
Malmö 40,000 ll, till Halmstad 25,808 ll., till Norrköping 21,606 ll. och återstoden till 
andra Stapelstäder. Exporten af Topp-socker, som år 1849 utgjorde 760,357 ll., minskades 
år 1850 till 516,596 ll. Importen af Tvål utgjorde 123,116 ll. år 1850, hvilket är den 
minsta qvantitet som af denna vara blifvit införd under något år allt sedan 1835. 

År 1850 importerades följande Varuqvantiteter till 
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Garn: 

Samma år upplades på Nederlag och Kreditupplag i 

Garn: 

I afseende å exporten, jemförd med föregående årets, utvisar ofvanberörde Tabell N:o 11, 
att utförseln år 1850 ökats af Stångjern från 550,008 Skll till 572,378 Skll, hvilket belopp 
jemväi öfverstiger 1848 års export: af Smältstycken från 3,952 Skll. till 6,838 Skll, hvil
ket är mera än dubbelt emot något föregående års export, med undantag af 1847 och 1849: 
af Tjära från 37,669 Tunnor till 50,428 Tunnor: af Bräder och Plankor från 609,146 
Tolfter till 715,034 Tolfter: af Brädstump från 111,553 Tolfter till 126,736 Tolfter: af 
Bjelkar och Spärrar från 257,441 stycken till 314,402: af Kopparnickel från 2,521 ll. till 
13,625 ll äfvensom att värdet af utförda ångmachiner, som år 1849 utgjorde 300 R.dr, 
år 4850 uppgått till 33,667 R:dr; hvaremot exporten af Koppar minskats år 1850 från 
8,488 Skll. till 7,072 Skll: af Hafra från 368,794 tunnor till 305,727 tunnor: af Hvete 
från 15,374 tunnor till 743 tunnor: af Korn från 109,632 tunnor till 31,675 tunnor: af 
Råg från 23,209 tunnor till 418 tunnor: af Ärter från 8,954 tunnor till 2,257 tunnor, samt 
af Hvetemjöl från 12,197 Lll. till 3,918 Lll. 

År 1850 exporterades Stångjern: från Stockholm 275,163 SM; från Götheborg 201,073 
Skll; från Gefle 49,128 Skll; från Sundsvall 10,078 Skll; från Westervik 8,812 Skll och 
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från Norrköping 6,629 Skll. — Bräder och Plankor: från Götbeborg 201.836 tolfter; från 
Calraar 119,691 tolfter; från Piteå 52,787 tolfter; från Sundsvall 43,722 tolfter; från Hernö-
sand 43,278 tolfter; från Umeå 35,792 tolfter; från Westervik 35,212 tolfter; från Döder-
hultsvik 33,555 tolfter; från Wisby 25,780 tolfter; från Stockholm 21,944 tolfter och från 
Gefle 18,882 tolfter. Hafre från Uddevalla 64,965 tunnor; från Landskrona 53,541 tunnor; 
från Marstrand 36,434 tunnor; från Helsingborg 36,244 tunnor; från Götheborg 35,582 tun
nor; från Malmö 32,466 tunnor; från Strömstad 20,665 tunnor och från Ystad 18,955 tun
nor. Koppar från Stockholm 6,552 Skll och från Norrköping 500 Skll. Stål från Göthe
borg 10,196 Skll; från Stockholm 9.839 Skll; från Uddevalla 2,060 Skll; från Nyköping 
43 Skll. samt från Gefle 43 Skll. Tjära från Stockholm 22,674 tunnor; från Piteå 8,037 
tunnor; från Umeå 6,433 tunnor; från Luleå 4,309 tunnor och från Haparanda 1,899 tunnor. 

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

Svenska. Norska. Finska. Utländska Summa. 
Andra 

Utländska. Summa. 

Från Sverige afgingo till utrikes ort: 

Svenska. Norska. Finska. Andra 
Utländska. Summa. 

På 
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På sätt förestående uppgifter utvisa har summan af såväl de ankomne som de afgångne 
fartygens lästetal ökats under de bägge sistförflutne åren. 

Uti ofvan uppgifne antal äro icke inbegripne hvarken de ångfartyg som föra posten 
emellan Sverige och Pommern, eller post- och isbåtar, samt icke heller sådane omätta båtar 
som äro i Tullverkets tabeller särskildt upptagne. Antalet af dessa båtar har utgjort följande: 

Omätta Båtar ankommo till och afgingo från Sverige: 

Förhållandet med Svenska och Norska Skeppsfarten på främmande lander, så vidt de till 
Collegium inkomne handlingar derom lemna upplysning, inhemtas af följande sammandrag: 

Svenska Fartyg. Norska Fartyg. 

Comm.-Coll. Utrikes Sjöfarts Berättelse år 1850. 6 
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I likhet med hvad föregående berättelser innehålla får Collegium meddela nedanstående 
öfversigt af den fraktfart som år 1850 egt rum, dels med Svenska fartyg emellan åtskiilige 
främmande länder och ett tredje land, dels ock med vissa utländska fartyg emellan Sverige 
och ett tredje Land. 

Med last Med last 
från ett tredje land ankomne fartyg. till ett tredje land afgångne fartyg. 

Den enligt Eders Kongl. Maj:ts Nådiga Kungörelse af den 26 October 4849 Brittiska 
fartyg medgifne rättighet att, under samma vilkor som Svenska fartyg, till Sverige införa 
varor från hvad land som helst, har år 1850 varit begagnad af 7 Engelska fartyg om 1,261 
läster; hvaremot, i följd af Engelska Navigationslagarnes upphäfvande, på sätt Collegium förut 
anmärkt, antalet af Svenska fartyg, som med last från annat land än Sverige, anländt till 
Brittiska hamnar, samma år ökades från 28 om 2,088 läster till 112 stycken om 13.010 
läster. Det högsta antal Engelska fartyg som under något af de 10 sistförflutna åren anländt 
till Sverige med last från annat land än Stor-Britannien och Irland har varit 11 om 763 
läster år 1846. 

På sätt bilagan N:o 9 utvisar, bestod Sveriges hela Handelsflotta vid 1850 års slut af 
2,744 mätta fartyg om tillhopa 112,983 lästers drägtighet. Tillökningen under året utgör 
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i antal 120 fartyg och i lästetalet 5,090. Stapelstädernas fartyg utgjorde år 1850 till an
talet 1,042 med en drägtighet af 73,552 läster. Antalet har ökats med 28 och lästetalet 
med 2,735. Tillökningen utgör för Stockholm 56 läster, för Götheborg 9 fartyg och 1,281 
läster, för Gefle 442 läster samt för öfrige stapelstäder 19 fartyg och 957 läster. Sjö- och 
Uppstäders samt Köpingarnes fartyg voro till antalet 292 med ett lästetal af 8,243. Till
ökningen utgör i antal 7 och i lästetalet 205. Landtmannafartygens antal utgjorde 1,410 
år 1850, eller 85 mera än föregående året. Deras lästetal har ökats från 29,039 till 
31,188. 

Af Stapelstädernas fartyg hafva år 1850 blifvit försålda till utrikes orter 6 st. om 758 
läster; 41 fartyg om 2,974 hafva förolyckats eller kasserats samt 63 fartyg om 6,055 läster 
blifvit nybyggda och första gången afmätta. 

Enligt till Collegium inkomne uppgifter hafva år 1850 blifvit till utrikes sjöfart begag
nade af Stapelstädernes fartyg 787 stycken om 68,713 läster; af öfriga städers samt köpingars, 
54 stycken om 2,160 läster och af landtmannafartyg 252 stycken om 8,924 läster. 

Ar 1850 utfärdade Collegium 186 st. Svenska fribref. — eller 13 mindre än föregående 
året, — och hvaribland 34 för fartyg tillhörande landtmän. 

Collegium framhärdar med djupaste vördnad, 

S t o r m ä g t i g s t e , A 1 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 

underdånigste, tropligtigste 
undersåter och tjenare: 

C. D. SKOGMAN. 

T. WILLERDING. 

Stockholm den 12 December 1851. L. S. 

C. F. Ström. 





N:o 1. 

Utdrag af General-Sammandragen 
öfver 

Rikets Import och Export år 1850. 
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N:o 

Öfversigt af Tull-



2. 

Uppbörden åren 1841—1850. 



N:o 

Samman 

af de från Kongl. Norrska Regeringen till Commerce-Collegium 



3. 

drag 

insände uppgifter rörande Svenska Sjöfarten på Norrige år 1850. 



N:o 

Samman 
af Consulernes insände Förteckningar öfver de till deras Districter ankomna 

från och till Sverige med 



4. 

drag 
eller derifrån afgångna Svenska Fartyg samt öfver In- och Utförseln 
Svenska Fartyg år 1850. 
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N:o 

Öfversigt af Sveriges omedelbara Handel och Sjöfart 



5. 

på andra Länder år 1850, enligt officiella uppgifter. 



N:o 6. 

Tabell, utvisande förhållandet emellan Sveriges Utförsel och Införsel 
år 1850. 



N:o 7. 

Sammandrag af de utaf General-Tull-Slyrelsen upprättade Förteckningar 
öfver de år 1850 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 Förteckningar öfver 
de åren 1846—1850 till Sverige ankomna Norrska och främmande 

Fartyg, särskildt upptagande hvarje Nations Flagga. 





N:o 

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

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



9. 

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

hamname. För de i sammandraget upptagne år, hvarunder Finland tillhörde Sverige, äro Finska Fartygen uteslutne. 
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N:o 10. 

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

utrikes sjöfart år 1850. 





N:o 

Jemförelse emellan Rikets In- och Utförsel under åren 1841—1850 af 



11. 

sådane varor, som till något betydligare belopp blifvit in- eller utförde. 
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* Härunder är icke inbegripet omyntadt silfver för ett värde af 78,900 R:dr silfver specie, som blifvit infördt landvägen 
från Norrige för Rikets Ständers Banks räkning. 
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*) Olikheten emellan de i Tabellen N:o i , efter Tullspecialerne införda belopp upplyses af Berättelsen. 





*) Olikheten emellan de i Tabellen N:o 1, efter Tullspecialerne införda belopp, upplyses af Berättelsen. 
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STOCKHOLM, 1852. 
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 1841—1850. 



N:o 12 b). 

Jemförelse emellan Sveriges omedelbara Sjöfart på andra Länder, efter officiella uppgifter, åren 1841—1850. 
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