


 

 

Commerce-Collegii underdåniga berättelse om Sveriges utrikes handel och sjöfart år 1851. 
Digitaliserad  av Statistiska centralbyrån (SCB), 2010. 
Vid digitaliseringen har en innehållsförteckning skapats och lags till. 
 

urn:nbn:se:scb-b0-f0-51 

 
 

INLEDNING 

 
TILL 

 

Commerce-Collegii underdåniga berättelse om Sveriges utrikes handel 

och sjöfart. – Stockholm, 1829-1858. 

Täckningsår: 1828-1857. 

1828-1829 med titeln: Commerce-Collegii underdåniga berättelse om 

rikets utrikes sjöfart samt 1830-1832 med titeln: Commerce-Collegii 

underdåniga berättelse om rikets utrikes handel och sjöfart. 
 

Efterföljare: 

Bidrag till Sveriges officiella statistik. F, Utrikes handel och sjöfart. Kommerskollegii 

underdåniga berättelse för år ... – Stockholm : Ivar Hæggström, 1859-1912. 

Täckningsår: 1858-1910. 

1895 ändrades serien delvis till Bidrag till Sveriges officiella statistik. F, Handel. 

 

Översiktspublikation: 

Historisk statistik för Sverige. D. 3, Utrikeshandel 1732-1970. – Örebro ; Stockholm : 

Statistiska centralbyrån (SCB), 1972. 

 



Commerce-Collegii underdåniga Berättelse  

om Sveriges Utrikes Handel och Sjöfart år 1851 

 

INNEHÅLL 

 

Underdånig berättelse Sid. 

Norrige…………………………………………………………………... 2. 

Finland………………………………………………………………….... 5. 

Ryssland…………………………………………………………………. 7. 

Danska Staterna………………………………………………………….. 9. 

Preussen 12. 

Mecklenburg, Hansestäderna, Hannover och Oldenburg………………... 15. 

Nederländerna…………………………………………………………… 21. 

Belgien…………………………………………………………………... 22. 

Stor-Britannien och Irland……………………………………………….. 23. 

Frankrike………………………………………………………………… 29. 

Portugal………………………………………………………………….. 32. 

Spanien…………………………………………………………………... 33. 

Öfriga Länder vid Medel- och Adriatiska Hafven samt Nordvestra 

kusten af Afrika………………………………………………………... 

 

35. 

Norra Amerika och Westindien………………………………………….. 39. 

Södra Amerika…………………………………………………………… 42. 

Syd-Afrika, Ost-Indien och öfriga Ost-Asiatiska Länder samt Australien 45. 

Utrikes Handeln i allmänhet……………………………………………... 47. 

Utrikes Sjöfarten i allmänhe……………………………………………... 55. 
 

Tabeller öfver Sveriges Utrikes Sjöfart och Handel År 1851 

N:o 1. Utdrag af General-Sammandragen öfver Rikets Import och Export år 

1851. 

N:o 2. Öfversigt af Tull-Uppbörden åren 1842-1851. 

N:o 3. Sammandrag af de från Kongl. Norrska Regeringen till Commerce-

Collegium insände uppgifter rörande Svenska Sjöfarten till och från 

Norrige år 1851. 

N:o 4. Öfversigt af Sveriges omedelbara Handel och Sjöfart på andra Länder 

år 1851, enligt officiella uppgifter. 

N:o 5. Tabell, utvisande förhållandet emellan Sveriges Införsel  och Utförsel 

år 1851. 



N:o 6. Sammandrag af de utaf General-Tull-Styrelsen upprättade 

Förteckningar öfver de år 1851 från Utrikes Orter till Sverige 

ankomna eller derifrån afgångna Svenska samt Norrska och 

främmande Fartyg, äfvensom deras Antal och Lästetal. 

N:o 7. Sammandrag af de utaf General-Tull-Styrelsen upprättade 

Förteckningar öfver de åren 1847-1851 till Sverige ankomna Norrska 

och främmande Fartyg, särskildt upptagande hvarje Nations Flagga. 

N:o 8. Sammandrag, som, grundadt på de till Commerce-Collegium årligen 

inkommande Förteckningar, utvisar för nedannämnda år antalet och 

lästetalet af Städers och Landtmäns mätta Fartyg, samt af 

Stapelstädernes Skeppare och Sjöfolk.  

N:o 9. Uppgift på de Fartyg från nedannämnde Städer och Köpingar, hvilka, 

enligt från Magistraterne inkomne Förteckningar, varit begagnade till 

utrikes sjöfart under åren 1847-1851. 

N:o 10. Jemförelse emellan Rikets In- och Utförsel under åren 1842-1851 af 

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

utförde. 

N:o 11. Jemförelse emellan Sveriges omedelbara Handel på andra Länder, 

efter officiella uppgifter, åren 1842-1851. 

N:o 12. Jemförelse emellan Sveriges omedelbara Sjöfart på andra Länder, efter 

officiella uppgifter, åren 1842-1851. 

 



COMMERCE-COLLEGII 

Underdåniga Berätte lse 
om 

Sveriges Utrikes Handel och Sjöfart 
år 1851. 

STORMÄGTIGSTE, ALLERNÅDIGSTE KONUNG! 

Eders Kongl. Maj:ts och Rikets Commerce-Collegium får härmedelst för sistlidet år 1851 
afgifva underdånig berättelse angående Sveriges Utrikes Handel och Sjöfart med bifogande af 
följande Tabeller, nemlieen: 

N:o 1. Utdrag af General-Tull-Styrelsens sammandrag öfver Rikets införsel och utförsel, 
enligt de vid Tullkamrarne förda specialer; 

N:o 2. Öfversigt af Tulluppbörden 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 rö-
rande Svenska Sjöfarten till och från Norrige; 

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

N:o 5. Tabell, utvisande förhållandet emellan Sveriges in- och utförsel till och från andra 
länder; 

N:o 6. Sammandrag af de hos General-Tull-Styrelsen upprättade förteckningar öfver de från 
utrikes orter till Sverige ankomna och från Sverige till utrikes orter afgångna 
Svenska, Norska och främmande fartyg; 

N:o 7. Sammandrag af de hos General-Tull-Styrelsen uppgjorda förteckningar för de sist-
förflutna fem åren öfver de till Sverige ankomna Norska och främmande far tyg, 
särskildt upptagande hvarje nations fartyg och deras lästetal; 

N:o 8. Sammandrag af de till Collegium inkomna förteckningar öfver antalet och lästetalet 
af invånares i städerna och landtmäns mätta far tyg, för stapelstädernas för åren 
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1 7 9 5 — 1 8 5 1 samt för öfriga städers och landtmannafartyg för åren 1 8 3 0 — 1 8 5 1 , 
äfvensom öfver stapelstädernas skeppare och sjöfolk; 

N:o 9. Uppgift på antalet och lästetalet af de, invånare i Rikets Städer och Köpingar till-
hörige fartyg, hvilka under de sistförflutna fem åren varit till utrikes sjöfart be-
gagnade; 

N:o 10. Jemförelse mellan Sveriges in- och utförsel under hvardera af åren 1 8 4 2 — 1 8 5 1 af 
sådane varor, som under något af dessa år blifvit till betydligare belopp in- och 
utförda, eller eljest ega ett större intresse; 

N:o 11. Jemförelse emellan Sveriges omedelbara handel med andra länder under de sistför-
flutna 10 åren; samt 

N:o 12. Jemförelse emellan Sveriges sjöfart till och från andra länder under samma tid. 

Värdet af in- och utförseln, såväl för handeln med hvarje särskildt land, som för Rikets 
handel i allmänhet, har blifvit beräknadt på samma sätt som de föregående åren, så att i all-
mänhet värdet af varor, införda med Svenska far tyg, beräknats efter gällande pris på last-
ningsorten, fritt ombord, samt, då de inkommit med andra fartyg, efter medelpris i Svensk 
hamn, med afdrag af tull och andra med införseln förenade afgifter; hvaremot värdet af va-
ror , utförda med Svenska far tyg, eller med Norska till andra länder än Norrige, i allmän-
het upptagits efter pris på lossningsorten, med afdrag af tull och andra omkostnader der-
städes, samt vid utförsel i Norska fartyg med ytterligare afdrag af frakt. Varor, utförda 
med andra främmande fartyg, hafva beräknats efter medelpris i Svensk hamn, med tillägg af 
utförsels-tull, der sådan egt rum. På sätt i föregående underdåniga berättelser blifvit an-
märkt , grundar sig detta beräkningssätt på den förutsättning att in- och utförseln i Svenska 
fartyg, sker för Svensk räkning, men i utländska fartyg för utländsk, med undantag af ut-
förseln i Norska fartyg till andra länder än Norrige, hvilken nästan helt och hållet verk-
ställes för Svensk räkning och ehuru dessa beräkningar naturligtvis icke fullkomligen ö v e r -
ensstämma med verkliga förhållandet, kan man likväl antaga, att ett för det ena året, i jem-
förelse med det andra, upptaget högre eller lägre värdebelopp, utmärker en motsvarande 
tillökning eller minskning i den oflicielt uppgifna importens eller exportens verkliga värde. 
De i berättelsen intagne uppgifter å qvantiteterm af de förnämsta in- och utförselartiklarne 
utvisa beloppet af förtullade, eller eljest till in- och utförsel angifna varor och det kan så-
ledes antagas att dessn uppgifter icke i något fall äro högre än verkliga förhållandet samt, 
livad utförseln beträlfar, dermed i det närmaste öfverensslämmande. 

Collegium får nu i underdånighet framställa Sveriges handelsförbindelser med särskilda 
främmande länder och sedermera lemna en öfversigt af Rikets handel och sjöfart i allmän-
het, jemförd med de föregående årens. 

N o r r i g e . 

Värdet af införseln från Norrige utgjorde år 1850, enligt Tullverkets sammandrag, 
2 ,317,000 R:dr och är för år 1851 beräknadt till 3 ,086 ,000 R:dr, eller något lägre än im-
porten är 1849, men öfverstigande alla föregående årens införsel. — Med 183 Svenska far-
tyg infördes år 1851 varor till ett beräknadt värde af 798 ,000 R:dr, med 549 Norska far-
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tyg för 2 ,262 ,000 R:dr samt landvägen för 2 6 , 0 0 0 R:dr. Utförseln till Norrige, som år 
1848 steg till 1 ,700,000 R:dr, och år 1850 motsvarade i värde 778 ,000 R.dr, nedgick år 
1851 till 581 ,000 R:dr, hvilket är det lägsta belopp som varit antecknadt för något år allt 
sedan 1834, då värdet af exporten till Norrige utgjorde 567 ,000 R:dr. År 1851 verkställ-
des utförseln med 129 Svenska fartyg för 2 9 5 , 0 0 0 R.dr, med 2 0 5 Norska fartyg för 
204 ,000 R:dr och för 2 ,000 R:dr med 1 Danskt fartyg. Landvägen utfördes varor, som i 
värde beräknats till 8 0 , 0 0 0 R.dr. 

Från Norrige infördes sjöledes: 

Bland import-artiklar sjöledes från Norrige förekomma dessutom Böcker för 1,143 R:dr; 
90 ,201 ll Gryn, alla slag, utom af spanmål; 30 ,603 ll. Topp- Kandi- och Kak-socker samt 
300 tå Sirup. Importen af Längor och Torsk var år 1851 större än under något föregå-
ende år, äfvensom importen af Sill, med undantag af år 1849. 

Till Norrige utfördes sjöledes: 

Hvartill kommer år 1 8 5 1 : Hafregryn 8 0 3 Lll, Korngryn 49 Lll och 991 Lll Hve-
temjöl. 
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Sjöledes utfördes dessutom år 1851, bland annat, 976 Lll Beck, 3 ,428 LtL Alun, 
13,120 ll Stearinljus samt 8 , 5 5 3 ll Skrif- och 5 7 , 0 4 5 ll. Tryckpapper m. m. 

Enligt Kongl. Förordningen af den 24 Maj 1 8 2 5 och Norska Lagen af den 4 Augusti 
1827, få de flesta Svenska och Nurska natur-alster landvägen frän det ena till det andra 

Riket tullfritt in- och utföras, utan beliof al förpassning eller tullangifning. Samma förhål-
lande eger äfven rum i afseende på utländska, till införsel tillåtna, äfvensom Svenska och 
Norska, tull underkastade varor, då de icke öfverstiga vissa qvantiteter och värden. Tullver-
kets sammandrag kunna derföre endast högst ofullständigt angifva mängden och värdet af 
landvägen in- och utförda varor. 

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

samt dessutom år i 8 5 1 : 1,356 ll. Toppsocker och 3 ,414 ll. Sirup: 

och till Norriee utförda landväqen: 

Exporten till Norrige af i Sverige tillverk adt Toppsocker, som år 1845 pppgick till 
617 ,776 år 1846 till 5 2 0 , 8 1 1 ll och år 1850 till 116 ,842 ll., har numera i det när-
maste upphört sedan i Norrige blifvit anlagdt ett sockerbruk, af hvars tillverkning, så vidt 
Tullverkets sammandrag utvisa 31 ,959 ll. Topp- Kandi- och Kak-socker samt 3,714 ll. Si-
rup blifvit, år 1851, sjö- och landvägen till Sverige införda. År 1838 utgjorde värdet af 
de till Norrige försålda Svenska fartyg 166 ,150 R:dr. För år 1848 är delsamma upptaget 
till endast 500 R:dr, hvarefter sådan försäljning synes icke vidare hafva egt rum. Utförseln 
af Bomullsväfnader synes likaledes hafva betydligen minskats sistlidet år. 

Nedanstående Tabell utvisar förhållandet med Svenska skeppsfarten till och från Norrige 
under de sistförflutna 10 åren. 
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Till Norrige ankomna Svenska fartyg från: 

Från Norrige afgångna Svenska fartyg till 

Lästetalet, såväl af de med last från Sverige till Norrige ankomna, som af de från 
Norrige till Sverige med last afgångna Svenska fartyg var år 1851 lägre än något föregå-
ende år allt sedan 1838. 

Finland. 
Införseln från Finland till Sverige anses hafva år 1851 i värde utgjort 660 ,000 R:dr 

Banco och har således betydligt öfverstigit, så väl föregående årets, till 422 ,000 R:dr be-
räknade import, som värdet af införseln under något annat år allt sedan 1844, då densamma 
i värde motsvarade 945 ,000 R:dr. Med Svenska fartyg infördes år 1851 varor för 149 ,000 
R:dr och med Finska fartyg för 511 ,000 R:dr. 

Utförseln är för år 1851 beräknad till enahanda belopp som föregående året , eller 
641 ,000 R:dr, hvaraf 83 ,000 R:dr belöper sig på Svenska och 5 5 8 , 0 0 0 R:dr på Finska 
fartyg. 
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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: 

Dessutom tillkommer år 1 8 5 1 : 79 ,674 LM Rågmjöl, hvaraf år 1850 endast 671 LU 
infördes från Finland. 

Till Finland utfördes: 

Ar 1851 utfördes äfven, bland annat, 2 , 6 1 8 Lll Alun, 10,682 kannor Dricka, Porter 
och Öl, 280 ll hvitt , oäkta Porslin, 2 5 , 6 4 6 ll Svafvelsyra, 19,282 ll Concept- och 6 ,532 

ll Skrif-papper samt 13,000 Skll rå och osmält Malm. 
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Från Finland ankommo till Sverige: 

Från Sverige afgingo till Finland: 

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

Ryssland. 
Importen från detta land beräknades år 1850 i värde till 1 ,698,000 R:dr och steg år 

1851 till 2 ,336 ,000 R:dr, hvilket är mera än något föregående års införsel, med undantag 
af år 1 8 3 8 , då varor , hufvudsakligen spanmål, till ett värde af 2 ,453 ,000 R:dr importera-
des från Ryssland. År 1851 infördes för 1 ,659,000 R:dr med 110 Svenska fartyg, för 
65 ,000 R:dr med 8 Norska, för 130,000 med 7 Ryska samt för 482 ,000 R:dr med 8 
Finska, 6 Preussiska, 1 Mecklenburgskt, 13 Hannoverska, 8 Nederländska, 3 Engelska och 
3 Nord-Amerikanska fartyg. 

Värdet af utförseln, år 1850 beräknadt till 2 7 2 , 0 0 0 R:dr, har år 1851 stigit till 
495 ,000 R:dr, hvilket är betydligt högre än värdet af utförseln under något föregående år. 
Med 48 Svenska fartyg utfördes varor för 451 ,000 R:dr, med 4 Ryska för 30 ,000 R:dr 
och för 14,000 R:dr med 2 Finska, 1 Hannoverskt och 1 Nederländskt fartyg. 

Från Rvssland infördes: 

Derjemte infördes år 1 8 5 1 , bland annat, 13,312 Tunnor Korn , 40 ,532 U. Tagel och 
6 , 3 4 2 ll Ull 



8 1 8 5 1 . 

Till Ryssland utfördes: 

Dessutom förekommer år 1851 Optiska Instrumenter för ett värde af 8 ,200 R:dr. 

Svenska fartyg ankomma till Ryssland från 

Svenska fartyg afqinqo från Ryssland 

Lästetalet af de med last från Sverige till Ryssland ankomna och af de derifrån med 
last till Sverige afgångna Svenska fartyg var 1851 större än under något föregående år se-
dan 1838 , då 220 Svenska far tyg, om 10,249 läster, afgingo från Ryssland till Sverige, 
största delen lastade med spanmål. Deremot har lästetalet af de från Utrikes ort till Ryss-
land med last ankomna och derifrån till Utrikes ort med last afgångna Svenska fartyg år 
1851 varit lägre än under något af de närmast förutgångne 7 åren. 

Följande tabell utvisar huru skeppsfarten till och från Ryssland med Svenska fartyg 
varit fördelad på de särskilda Consuls-distrikterne år 1851. 

Svenska fartyg ankommo 
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och afgingo till 

från 

Det tillfälle till fraklförtjenst, som, särdeles efter upphäfvandet af Englands navigations-
lagar, erbjudes i Svarta hafvets hamnar, har , under de trenne sistförflutna åren, varit af 
Svenska fartyg mindre begagnadt än under de tre närmast föregående Från Odessas Con-
suls-distrikt afgingo Svenska fartvg med last till utrikes or ter : år 1846 — 12 om 1,510 lä-
s ter , år 1 8 4 7 - 57 om 8,058 läster, ur 1 8 4 8 — 1 3 om 1,969 läster, år 1849 — 1 om 143 
läster, år 1850 — 8 om 1,355 läster och år 1851 - 6 om 796 läster. Detta förhållande 
ha r , hvad sistnämnde år beträffar, varit till en del föranledt deraf att exporten från Odessa 
år 1851 var betydligt lägre än något af de 7 föregående åren, särdeles 1847, då, enligt 
hvad hos Collegium blifvit anmäldt, värdet af de från Odessa utförda varor uppgick till det 
ansenliga beloppet af 34 ,000 ,000 Silfver Rubel, hvaremot export-värdet år 1851 beräknas 
till endast 13,000,000 samma mynt. 

Enl igt hvad Svenske och Norske Consuln i Odessa uppgi fv i t , har denna export förnämligast utgjor ts a t 
1 ,274 ,916 Tcbetvert diverse spanmål , hufvudsakligen hvete , till et t värde af 8 , 6 7 2 , 8 2 2 Rubel Si l fver , 
152 ,246 Pud Ull , till et t värde af 2 , 3 8 4 , 5 1 2 Rubel Silfver samt 139 ,021 Pud T a l g , motsvarande i värde 
5 1 3 , 5 4 0 Rubel Silfver. Produktionen af sistnämnde vara har i sednarc tider minskats , dels i följd af bo-
skaps-sjukdomar och dels emedan större landsträckor, som förr begagnades till be tesmark , börjat odlas , i 
följd hvaraf åfven spanmålsproduklionen kommer att ökas. I afseende å f rakter har Consuln anmäl t föl-
j a n d e : "Under de fem första månaderne af år 1 8 5 1 , då hvetepriset i England stod lågt och behållningen i 
Odessa var r inga , höllo sig f r ak teme låga till dess a t t , i Jun i m å n a d , spanmålen började ef terf rågas och 
då få far tyg vid den tiden funnos i hamnen , stego f rakterne hastigt ända till 70 sh. Sterling per Ton för 
Talg till England och 7 5 sh. Sterl ing per ton till norra Europas Continent. De varierade sedermera, i mån 
af begär ef ter f a r tyg , emellan 47 1/2 shilling och 65 shilling per Ton till England och från 4 2 1/2 till 7 5 shil-
l ing per Ton till norra Europas Continent. Under årets lopp hafva blifvit härifrån aQastade fartyg af om-
kring 75 ,000 Tons drägt ighet till E n g l a n d , 73 ,000 Tons till särskilda hamnar i Levanten och vid Medel-
ha fve t , samt 2 7 , 0 0 0 Tons till hamnar i Norra Europa . " 

Danska Staterna. 
Värdet af införseln från Konungariket Danmark samt Hertigdömena Schlesvig och Hol-

stein utgjorde år 1850 1,733,000 R:dr. För år 1851 är införseln från dessa länder be-
räknad till 2 ,392 ,000 R:dr, hvilket är det högsta belopp som hittills förekommit under nå-
got år och utgör ungefär dubbelt så mycket som värdet af importen från ifrågavarande län-
der åren 1831, 1832, 1836 och 1844. Med 820 Svenska fartyg infördes år 1851 varor 
för 1,788,000 R:dr, med 326 Danska för 520 ,000 R:dr , med 6 Norska för 49 ,000 R:dr, 
samt för 35 ,000 R:dr med 2 Finska, 1 Preussiskt och 1 Hamburgskt fartyg. 

Comm.-Coll. Ctriket Sjöfarit Berättelse år 1851. 2 
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Utförseln till ofvannämnde länder utgjorde år 1850 i värde 3 ,673 ,000 R:dr och, efter 
afdrag för utfördt silfver i mynt och plansar, 3 ,464 ,000 R.dr. År 1851 utfördes till dessa 
Stater för 3 ,804,000 R:dr, e l ler , efter afdrag för oarbetadt silfver, 3 ,694 ,000 R:dr. Med 
2 ,050 Svenska fartyg utfördes varor för 3 ,061 ,000 R:dr, med 2 9 Norska för 162,000 
R:dr, med 103 Danska för 2 4 7 , 0 0 0 R:dr samt för 334 ,000 R:dr med 125 Finska, 2 Lü-
beckska och 1 Hamburgskt fartyg. 

Från ifrågavarande Stater infördes: 

År 1851 infördes dessutom 20 ,020 kannor Arrak och Rumm, 6 ,022 kannor Cognac, 
13,066 Lll torr eller rökt fisk, 7 ,602 kannor Hamp- Bom- Lin- och Rofolja, 34 ,093 ll. 

Tobak, 7 ,709 ll. Bomull, 16 ,195 Lll. Klöfverfrö, 4 ,411 ll. Svafvelsvra, 2 4 , 2 4 9 ll. Gryn, 
1,822 ll. Toppsocker, 77 ,686 ll Plommon, 19 ,261 ll. Peppar , 2 7 , 9 4 3 ll. Mandel, 17,316 
ll. Pommeransknopp, 7 9 , 6 2 8 ll Russin, 11 ,505 ll. Sirup samt 973 ,000 stycken klinker. 

Till samma Stater utfördes: 

Ar 1851 utfördes derjemte, bland annat , 3 ,825 Tunnor Linfrö, 5 ,146 T:r Roffrö, 
19,906 Lll Alun, 4,817 Lll Beck, 110 ,224 lod oarbetadt Silfver, 9 0 2 famnar Ved samt 
arbetad sten för ett värde af 2 1 , 1 3 2 R:dr. 
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Enl ig t uppgift från Svenske och Norske General-Consuln i Helsingör har Svenskt Stångjern under året 
blifvit i Köpenhamn betaldt med 2 2 ä 2 3 Mark saml på hösten med 2 4 Mark Hamb. Banco oför lu l lad t ; 
3 t ums Furuplankor med 10 Rbdr per t o l f t , 2 tums med 7 R b d r ; 6 qvarlers Ekes täfver med 13 R b d r 
per Ring och 7 qvar ters di to med 14 Rbdr . 

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

Svenska fartyg ankommo till ifrågavarande hinder från 

samt afgingo derifrån till 

Antalet och lästetalet af de till Sverige med last afgångna Svenska fartyg har varit 
större än under något föregående år , med undantag af 1838 , då 464 Svenska fartyg om 
10,977 läster afgingo till Sverige med last. 

Förhållandet med Svenska skeppsfarten till och från nedannämnde Consuls-distrikter år 
1851 inhemtas af följande tabell. 

Svenska fartyg 
ankommo från 
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och afgingo till 

från 

Dessutom hafva Svenska öppna båtar till nedannämnde antal med last 

Svenska fartyg passerade Öresund: 

Preussen. 
År 1850 beräknades värdet af införseln från Preussen till 451 ,000 R:dr. År 1851 

importerades varor från detta land till ett värde af 1,008,000 R:dr, hvilket är det högsta 
belopp, som hittills förekommit under något år. Den betydliga spanmåls-importen har för-
nämligast bidragit till detta resultat. Införseln verkställdes med 77 Svenska fartyg för 
713 ,000 R:dr, med 4 Norska för 6 ,000 R:dr, med 14 Preussiska för 145,000 R:dr och 
för 144,000 R:dr med 3 Danska, 2 Mecklenburgska, 5 Hannoverska, 4 Nederländska och 
6 Engelska fartyg. 

Värdet af utförseln motsvarade år 1 8 5 0 : 1 ,374,000 R:dr och steg år 1851 till 
1,966,000 R:dr, eller mera än under något föregående å r , med undantag af 1847 , då ex-
porten från Sverige till Preussen beräknades till 2 , 383 ,000 R:dr. — I utförseln deltogo år 
1851 83 Svenska fartyg för 1 ,092 ,000 R:dr , 10 Norska för 96,000 R.dr , 20 Preussi-
ska för 670 ,000 R:dr samt 1 Finskt , 2 Danska, 1 Mecklenburgiskt, 1 Hannoverskt och 1 
Nederländskt fartyg för 108 ,000 R:dr. 
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Från Preussiska hamnar infördes: 

Hvarjemte år 1 8 5 1 infördes 5 9 , 1 6 0 ll Rofolja, 1 .916 ll. Toppsocker , 6 7 , 1 2 9 Tunnor 
Råg, samt Bräder och Plankor af ek och ask för ett viirde af 6 , 1 7 8 R:dr. 

Till Preussiska hamnar utfördes: 

Derjemte utfördes år 1 8 5 1 , bland annat , 118 SkU Stål , 5 , 8 6 4 Lll Beck , 4 , 0 1 2 Lll 
A l u n , 1 ,885 ll Kopparnickel samt 6 , 5 2 3 Tolfter Bräder och Plankor. 

På sätt förestående jemförelse utvisar, fortfar stångjernsutförseln att vara ganska ringa 
och har betydligen minskats de sednare åren. År 1 8 4 3 utfördes från Sverige till Preussen 
5 6 , 6 9 4 Skll stångjern och år 1844 steg utförseln till 5 6 , 8 9 6 Skll, men nedgick åter till 
2 0 , 9 1 7 Skll. år 1845 . Detta ogynnsamma förhållande torde komma att fortfara så länge 
nuvarande införselafgift på utländskt jern är gällande i de till Tyska Tullföreningen 
hörande länder; dock lärer, enligt hvad Svenske och Norske Consuln i Stettin hos Collegium 
anmält , agitationen emot den höga skyddstullen vara i tilltagande och än mer komma 
att ökas sedan Hannover och Oldenburg ingått i Föreningen, då man hoppas vinna nedsätt-
ning i tullafgiften på ifrågavarande nödvändighetsvara, hvars förbrukning derigenom skulle 
betydligen tilltaga. 

Enl ig t uppgif t från Svenske och Norske Consuln i Danzig, hafva derstädes under loppet af år 1 8 5 1 
följande priser varit gäl lande å Svenska p roduk te r : Stångjern 17 R:dr Pr . Curant per Sk® om 3 3 0 Berli-
ner Skrotjern 8 R:dr Pr. C:t per Sk«; Koppar 105 R.dr Pr. C:t per Sk®; Tjära 6 R:dr a R:dr 
Pr . C:t per T u n n a ; Rödfärg 4 R:dr Pr . C:t per Tunna samt osläckt Kalk 2 0 Sgr Pr . C:t per ha l f tunna ; 
allt fortulladt. 

Oberäknadt de emellan Sverige och Pommern gående Post-ångfartygs resor , ankommo 
Svenska fartvg 
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Till Preussiska hamnar 

och afgingo 

Från Preussiska hamnar till 

Lästetalet af de med last från Sverige och Utrikes orter till Preussen ankomna Svenska 
fartyg har 1851 varit lägre än under något föregående år allt sedan 1837 och 1 8 3 8 ; hvar-
emot antalet och lästetalet af de från Preussen med last till Sverige afgångna Svenska fartyg 
år 1851 var betydligt högre än de föregående. 

Enl ig t uppgift f rån Svenske och Norske Consuln i Stett in hafva fraktbeloppen för de å r 1851 med 
Svenska fartyg till d is t r iktet ankomne varor u tg jor t 5 0 , 6 6 0 Mark samt för de der i f rån med sådane far tyg 
afgångna 6 , 1 1 4 Mark, eller t i l l samman 5 6 , 7 7 4 Mark H a m b . Banco. 

Nedanstående tabell utvisar förbållandet med Svenska skeppsfarten till och från följande 
distrikter år 1851. 

Svenska fartyg 

ankommo från 

till 
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och afgingo till 

från 

Mecklenburg, Hansestäderna, Hannover och 
Oldenburg. 

Mecklenburg. Värdet af de till Sverige införda varor utgjorde år 1850 51,000 R:dr 
och nedgick år 1851 till 46 ,000 R:dr, hvaraf infördes med 5 Svenska fartyg för 28 ,000 
R:dr, med 6 Mecklenburgska för 17,000 R:dr samt för 1,000 R:dr med 1 Preussiskt fartyg. 

Utförseln, som år 1850 motsvarade 452 ,000 R:dr, nedgick år 1851 till ett värde af 
419 ,000 R:dr. Med 97 Svenska fartyg utfördes varor för 2 9 5 , 0 0 0 R:dr, med 1 Norskt 
för 1,000 R:dr, med 48 Mecklenburgska för 97 ,000 R:dr samt för 26 ,000 R:dr med 13 
Finska och 1 Nederländskt fartyg. 

Från Mecklenburg infördes: 

Till Mecklenburg utfördes: 

År 1851 utfördes dessutom 405 Tunnor Tjära och 2,345 Lll Beck. 
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Lübeck. Oarbetadt silfver ha r , så vidt Tullverkets sammandrag utvisa, år 1851 till 
Riket inkommit för ett värde af 385 ,344 R:dr, alltsamman infördt från Liibeck till Stockholm; 
men som, enligt uppgift från Rikets Ständers Bank, oarbetadt silfver, i värde motsvarande 
538 ,287 R:dr 29 sk. 4 rst. Banco, blifvit under loppet af samma år af Banken inköpt, har 
Collegium, i likhet med hvad i föregående års-berättelser egt rum, antagit, att silfver för 
hela detta belopp år 1851 införts från Liibeck. 

Värdet af hela införseln är för 1850 upptaget till 4 ,083,000 R:dr. För år 1851 anses 
värdet af hela införseln, enligt ofvanberörde beräkningssätt, hafva utgjort 4 ,823,000 R:dr, 
eller, efter afdrag för infördt Guld och Silfver i mynt och plansar, 4 ,275 ,000 R:dr. Ar 
1851 infördes med 2 2 7 Svenska fartyg för 4 ,326 ,000 R:dr, med Norska för 16,000 R:dr, 
med 2 9 Liibeckska för 478 ,000 R:dr och med 4 Finska för 3 ,000 R:dr. 

I ufseende på exporten förekommer, att uti Tullverkets specialer finnes antecknad ut-
försel af silfvermynt för 6 0 0 R.dr till Liibeck samt oarbetadt silfver för ett värde af 111,780 
R.dr, nemligen för 110 ,224 R:dr från Helsingborg, för 960 R:dr från Carlshamn och för 
596 R:dr från Ystad, af hvilka trenne partier det förstnämnda utförts till Danmark och de 
bägge sistnämnde till Liibeck. Deremot har , enligt meddelad uppgift, oarbetadt silfver för 
163 ,215 R:dr blifvit sistlidet år från Banken uttaget och Collegium antager således att silf-
ver , motsvarande skillnaden emellan detta belopp och ofvannämnde, i Tullverkets export-
sammandrag redovisade 111 ,780 R:dr, blifvit år 1851 utfördt med de från Stockholm till 
Liibeck gående ångfartyg. 

Uti härvid fogade Bilagor N:o 1 och N:o 10 uppgifves det år 1851 in- och utförda 
silfver i öfverensstämmelse med Tullverkets anteckningar. 

Värdet af hela utförseln till Liibeck är för år 1850 upptaget till 1 ,313,000 R:dr, 
nemligen 2 5 0 , 0 0 0 R:dr för utfördt silfver och 1 ,063,000 R:dr för varor. Enligt ofvanbe-
rörde beräkningssätt uppgår värdet af hela utförseln år 1851 till 1 ,060.000 R:dr, eller, ef-
ter afdrag för utfördt myntadt och oarbetadt silfver, 1 ,007,000 R:dr. Med 185 Svenska 
fartvg utfördes för 8 8 0 , 0 0 0 R:dr, med 3 Norska för 8 ,000 R:dr och med 57 Finska far tys 
för "172,000 R:dr. 

Från Liibeck infördes hufvudsakligen: 

Väfnader, 
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Till Lübeck utfördes bland annat 

År 1851 förekommer derjemte bland införseln från Lübeck 451 lod arbetadt Guld, 
27 .511 ll Bom- och 3 ,058 ll. Rof-olja, 14,257 ll Thé samt 9 ,765 ll Toppsocker och 
bland utförseln till Liibeck 11,165 ll. Vax. 

Hamburg. Den direkta införselns värde, som år 1850 utgjorde 6 4 7 , 0 0 0 R:dr, har för 
år 1851 blifvit beräknadt till 605 ,000 R:dr. Med 17 Svenska" fartyg infördes år 1851 för 
380 ,000 R.dr, med 2 Norska för 25,000 R:dr, med 3 Hamburgska för 6 6 , 0 0 0 R:dr samt 
med 5 Hannoverska och 7 Nederländska fartyg för 134,000 R:dr. 

Cnmm.-Coll. Utrikes Sjöfarts Berättelse år 1851. 3 



18 1851. 

Värdet af den direkta utförseln utgjorde år 1850 411,000 R:dr och steg år 1851 till 
117,000 R:dr. Med 10 Svenska fartyg utfördes varor för 78 ,000 R:dr, med 1 Norskt för 
8 ,000 R:dr, med 3 Hamburgska för 19 ,000 R:dr samt med 1 Danskt för 12,000 R:dr. 

Införseln från Hamburg utgjordes förnämligast af följande varor : 

År 1851 infördes dessutom 165 ,569 U. Ull, 17,884 kannor diverse Vin, 7 ,795 U. 
raffineradt Socker samt 5 6 , 7 5 2 U. diverse Oljor. 

Den direkta exporten till Hamburg utgjordes förnämligast af följande artiklar: 

Bremen. Värdet af införseln, som år 1850 utgjorde 243 ,000 R:dr, steg år 1851 till 
393 ,000 R:dr. Importen verkställdes med 10 Svenska fartyg för 300 ,000 R:dr, med 1 
Norskt för 4 ,000 R:dr, med 1 Bremiskt för 1,000 R.dr samt för 88 ,000 R:dr med 9 Han-
noverska och 3 Nederländska fartyg. 

Utförseln beräknades år 1850 till 1 8 6 , 0 0 0 R:dr och steg år 1851 till 263 ,000 R:dr 
bufvudsakligen i följd af den , i jemförelse med föregående året , betydliga stångjerns-exporten. 
År 1851 utfördes varor till Bremen med 12 Svenska fartyg för 125,000 R:dr, med 3 Nor-
ska för 2 8 , 0 0 0 R:dr samt för 110 ,000 R:dr med 1 Ryskt, 6 Hannoverska och 2 Neder-
ländska fartyg. 

Från Bremen infördes: 

Af de från Bremen införda partier Tobak uppiades 
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Till Bremen utfördes: 

samt 516 Tunnor Tjära år 1851. 

Hannover och Oldenburg. Införseln uppgick i värde till 1,000 R:dr år 1850, men för 
år 1851 finnes icke antecknad någon direkt varuinförsel från dessa länder. 

Utförseln, som år 1850 upptogs till 89 ,000 R:dr, steg år 1851 till 148,000 R:dr. 
Ar 1851 utfördes varor med 2 Svenska fartyg för 13,000 R.dr, med 12 Hannoverska för 
126,000 samt med 1 Nederländskt fartyg för 9 ,000 R:dr. 

Utförseln bestod hufvudsakligen af 

samt 1,650 LU Beck år 1851. 

Svenska Fartyg (ångfartyg inberäknade) ankommo från 

till Liibeck: 

Hamburg och Altona: 

Bremen: 
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till Mecklenburg: 

Till Rostock anlände, år 1 8 5 1 , med last från Sverige 52 Svenska fartyg om 1,805 
läster och till Wismar 6 4 om 2 , 6 2 6 lästers drägtighet. 

Svenska fartyg (ångfartyg inberäknade) afgingo 

från Lvbeck: 

Hamburg och Altona: 

Bremen: 

Mecklenburg: 

Ä t 1851 afgingo från Rostock 3 Svenska fartyg om 9 3 läster med last och 48 om 
1,673 läster i barlast till Sverige samt 1 om 39 läster i barlast till utrikes ort. Från M s -
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mar afgingo samma år 7 Svenska fartyg om 304 läster med last och 56 om 2 ,280 i bar-
last till Sverige samt I om 4 2 läster till utrikes ort med last. 

Nederländerna. 
Sedan värdet af införseln, som år 1849 utgjorde 7 2 6 , 0 0 0 R:dr, år 1850 nedgått till 

561 ,000 R:dr, minskades detsamma ytterligare år 1851 och utgjorde 546,000 R:dr, hvilket 
dock utgör ett betydligen högre belopp än värdet af införseln från Nederländerna under nå-
got annat år, med undantag af de bägge förstnämnde. Ar 1851 infördes med 15 Svenska 
fartyg för ett värde af 399 ,000 R:dr, med Norska för 2 ,000 R:dr, med 7 Nederländska för 
129,000 R:dr, samt med 2 Hannoverska fartyg för 16,000 R:dr. 

Värdet af utförseln, som likaledes nedgått från 674 ,000 R:dr år 1849 till 468 ,000 
R:dr år 1850 , minskades ytterligare och utgjorde 404 ,000 R:dr år 1851 , hvilket är det 
lägsta belopp som varit antecknadt under något år, med undantag af 1846. Ar 1838 be -
räknades värdet af de från Sverige till Nederländerna utförda varor till 905 ,822 R:dr och 
år 1841 steg beloppet till 1 ,020,540 R:dr, hufvudsakligen i följd af den under dessa bägge 
år inträffade tillökning i exporten af Stångjern och Koppar. Ar 1838 utfördes till Neder-
länderna 2 3 , 1 3 8 SkM Stångjern och 1,519 SkM Koppar samt år 1841 13,199 Sk% Stång-
jern, 7 7 3 Sk% Koppar, 21 ,210 Tunnor Tjära, 1 ,003 Tunnor Hafra och 1,975 Tunnor 
Korn m. m. 

Utförseln verkställdes år 1851 med 16 Svenska fartyg för 2 5 4 , 0 0 0 R:dr, med 3 Norska 
för 18,000 R:dr, med 16 Nederländska för 110,000 R:dr samt med 1 Finskt, 1 Danskt 
och 1 Hannoverskt fartyg för 22 ,000 R:dr. 

Importen utgjordes förnämligast af följande varuqvantiteter: 
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Till Nederländerna utfördes: 

År 1 8 5 1 utfördes derjemte 2,211 LU Beck samt 6 8 3 Tolfter Bräder och Plankor. 
En betydlig del af de i Holland förbrukade t rävaror införes från Nor r ige , hvar i f rån , år 
1 8 5 0 , exporterades till Nederländerna 6 5 , 5 7 1 Commerce-läster sådane varor, hvilket är den 
största qvantitet deraf som nämnde år från Norr ige utfördes till något land. Samma år ex-
porterades från Norr ige till F r a n k r i k e 6 1 , 4 8 4 , till Stor-Britannien 5 4 , 5 7 7 , till Danmark 
3 0 , 6 7 8 och till andra länder 15 ,047 Commerce-läster Trävaror . 

Till Nederländerna ankommo Svenska fa r tyg från 

Svenska far tyg afgingo från Neder länderna till 

Belgien. 
Införselns värde beräknades år 1850 till 7 4 , 0 0 0 R:dr och är för år 1851 upptagen 

till 111 ,000 R:dr. Med 16 Svenska fa r tyg infördes för 1 0 5 , 0 0 0 R-.dr och med 2 Norska 
för 6 ,000 R:dr. 

Värdet af utförseln har deremot minskats från 2 6 6 , 0 0 0 R:dr år 1850 till 2 0 8 , 0 0 0 R:dr 
år 1 8 5 1 , hvilket är det lägsta belopp som finnes antecknadt sedan år 1840 och utgör min-
dre än hälften af de åren 1 8 4 6 och 1 8 4 7 till Belgien exporterade varors värde. — Utför-



2 3 1851. 

seln verkställdes år 1851 med 16 Svenska fartyg för 107,000 R:dr, med 19 Norska för 
66 ,000 R:dr, med 1 Belgiskt för 11,000 R.dr samt med 3 Nederländska, 3 Ryska och \ 
Hannoverskt fartyg för 2 4 , 0 0 0 R:dr. 

Af följande hufvud-artiklar infördes: 

Till Belgien utfördes hufvudsakligen: 

Till Belgien ankommo Svenska fartyg från 

och afgingo från Belgien till 

Stor-Britannien och Irland. 
Sveriges handel med England har under sistlidet år ansenligen tilltagit. Värdet af 

införseln, som under intet år före 1839 uppgick till 2 ,000,000 R:dr, beräknades år 1849 
till 3 ,818,000 R.dr, år 1850 till 3 ,332,000 R:dr och år 1851 till 4 ,199 ,000 R:dr, hvilket 
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är det högsta belopp, som hittills förekommit. De artiklar, hvaraf större qvantiteter än van-
ligt blifvit under de sistförflutna åren från England införda, äro förnämligast råämnen, hvar-
jehanda Machinerier och Redskap samt Stenkol. Ar 1841 infördes 1,559 ll. Bomull och år 
1851 2 ,926 ,727 ll. — Före år 1847, då 5 ,249 ll. Ull importerades från England, före-
kommer ej från delta land någon sådan import, som år 1851 utgjorde 303 ,817 Ä. — År 
1845 infördes Machiner och Redskap för ett belopp af endast 30 ,497 R:dr och år 1851 
hafva Engelska Machiner m. m. till Sverige inkommit för ett värde af 418 ,363 R:dr. — År 
1831 importerades endast 6 ,240 Tunnor Stenkol, år 1841 ökades importen till 69 ,081 
Tunnor, utom "Cokes" och Stybb, och år 1851 infördes 534 ,300 Tunnor Stenkol från Eng-
land. — Sedan tullafgiften för Segel- och Tä l t -duk , som efter den 1 September 1850 till 
Riket inkommit, blifvit, enligt Eders Kongl. Maj:ts nådiga Kungörelse af den 18 Juli samma 
år, nedsatt från 6 sk. till 4 sk. Banco per skålpund, har importen från England af nämnde 
vara år 1851 ökats till 7 ,809 ll. — Deremot har införseln af hvitt Bomullsgarn under de 
bägge sistförflutna åren varit mindre än de föregående allt sedan 1840 , då densamma ut-
gjorde 8 7 9 , 0 7 8 ll. 

Från det förenade Konungariket infördes till Sverige år 1851 med 2 9 9 Svenska fartyg 
för ett värde af 1 ,630 ,000 R:dr, med 59 Norska för 2 4 1 , 0 0 0 R:dr, med 196 Britiska för 
2 ,126 ,000 R:dr, samt för 2 0 2 , 0 0 0 R:dr med 18 Danska, 11 Nederländska, 10 Preussiska, 
9 Hannoverska, 6 Mecklenburgska, 1 Finskt, 1 Hamburgskt och 1 Franskt fartyg. 

Exporten till Stor-Britannien har likaledes under sistlidet år betydligen ökats och öf-
verstigit utförseln under hvarje föregående år. Värdet af de från Sverige till Stor-Britannien 
och Irland utförda varor, som för år 1831 ansågs motsvara 3 ,236 ,700 R:dr och år 1841 
beräknades till 4 ,931 ,700 R:dr, har nu uppgått till mera än dubbelt denna summa och sti-
git från 7 ,741 ,000 R:dr år 1850 till 10 ,344 ,000 år 1851 , oaktadt spanmålsutförseln var 
ringare än vanligt. Af såväl Jern som Trävaror utskeppades deremot större qvantiteter än 
under något föregående år. — Utförseln af Stångjern, som år 1831 utgjorde 87 ,309 S k l l 
och år 1841 steg till 141 ,752 Skll, men år 1 8 4 3 åter nedgick till 97 ,816 S k l l , ökades 
år 1847 till 2 3 1 , 2 2 1 Skll och år 1851 till 2 6 2 , 9 1 9 Skll. Exporten af Stål har likaledes 
ökats från 5 ,055 Skll. år 1850 till 8 ,332 Skll. år 1 8 5 1 ; dock blefvo af denna vara vida 
större qvantiteter utförda till England åren 1 8 4 3 , 1844 och 1845 , nemligen 14,146 Skll. 
år 1843 , 18,745 Skll. år 1844 och 16 ,191 Skll. år 1845. — Svenska trävarors afsätt-
ning i England har de sednare åren ökats sedan den till förmån för de Nord-Amerikanska 
Colonierna länge bibehållna höga tullafgiften på utländska skogsprodukter blifvit förminskad. 
År 1841 utgjorde denna afgift 2 £ 15 sh. för Bjelkar och Sparrar per load af 50 kubik-
fot och 19 £ för 120 stycken Plankor af 12 till 16 fots längd, under det att för dylika 
varor, införda från Amerika, erlades i tull endast 10 sh. per load för Bjelkar och Sparrar 
samt 2 £ per 120 stycken Plankor. Dessa bestämmelser förändrades sedermera sålunda, 
att för utländska Bräder och Plankor m. m. skulle i tullafgift betalas: från den 10 Oktober 1842 
1 £ 18 sh. och från samma dag år 1843 1 £ 12 sh. samt för dem som inkommo från 
Engelska Colonierna 2 sh. per load, hvilken afgift ännu är för dessa varor gällande. I af-
seende å utländska trävaror beslutades år 1846 en ytterligare tullnedsättning. så att för 
Bräder och Plankor skulle betalas: från den 5 April 1847 1 £ 6 sh. samt från samma 
dae år 1848 1 £ och slutligen har , från och med den 16 April 1851, tullafgiften för de 
till England införda utländska Bräder och Plankor m. m. blifvit än vidare nedsatt till 10 shilling 

per 
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per load och för andra slag i samma förhållande. — Oaktadt dessa tid efter annan skedda 
nedsättningar i tullafgiften, har dock, på sätt följande jemförelse visar, utskeppningen af Trä-
varor från Sverige till England de föregående åren varit ganska ojemn och först sistlidet år 
i allmänhet öfverstigit exporten till Danska Staterna, som dittills utgjort förnämsta afsätt-
ningsorten för dessa produkter . 

År 1851 utfördes från Sverige till England med 4 0 0 Svenska fartyg för 4 , 2 7 2 , 0 0 0 
R-.dr, med 3 9 8 Norska för 3 , 1 5 0 , 0 0 0 R:dr , med 3 1 3 Britiska för 2 , 5 2 0 , 0 0 0 samt för 
4 0 2 , 0 0 0 R:dr med 5 8 andra utländska, nemligen 2 2 Danska, 2 1 Hannoverska, 6 Neder-
ländska. 2 Preussiska, 2 Mecklenburgska, 2 Hamburgska , 1 Finskt , 1 Ryskt och 1 Bre-
miskt fartyg. 

Den direkta importen fran Stor-Britannien och Irland har hufvudsakligen utgjorts af 
följande varuqvant i te ter : 

År 1851 importerades dessutom Färgträd för ett värde af 6 0 , 8 3 2 R:dr. 
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Till Stor-Britannien och Irland utfördes: 

Trävaro r : 

Enligt uppgift från Svenska och Norska General-Consulatet i London hafva medelpri-
serna å nedannämnde Svenska export-artiklar varit följande: 
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I följd af den lifligare handel som sistlidet år egde rum emellan Sverige och England 
har Svenska skeppsfarten på Stor-Britannien och Irland betydligen ökats. Antalet och läste-
talet af de med fraktfar t emellan England och andra länder sysselsatte Svenska fartyg har 
likaledes tilltagit efter de såkallade Navigations-lagarnes upphäfvande från och med år 1850 . 

Svenska fartyg ankomma till Stor-Britanniska och Irländska hamnar från 

och afgingo derifrån till 
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Svenska fartyg med last 
ankommo från Sverige och afgingo till Sverige år 1851. 

Antalet och lästetalet af Norska fartyg som med laddningar från Sverige afgingo till 
Stor-Britannien och Irland utgjorde 

Sistnämnde år ankommo från Sverige med last till London 131 Norska fartyg om 
20 ,091 Commerce-läster och till öfriga hamnar 2 3 0 Norska fartyg om 2 1 , 6 4 5 Commerce-
lästers drägtighet, med last från Sverige. 

Svenske och Norske General-Consuln i London har, uti dess till Collegium afgifne be-
rättelse för 1 8 5 1 , meddelat, bland annat , följande: 

»Sverige nära nog fördubblade sin expor thandel med trävaror på London under loppet af det sist 1111— 
ändalupna året . Drägtighelcn af de från Götheborg med trälast hit ankomne f a r tyg , soin år 1830 belöpte 
sig till 12 ,385 tons , steg år 1851 till 2 8 , 0 0 5 tons , och från hamnarne på östra kusten af Sverige, som 
under det förra åre t hi tsände 2 7 , 1 4 5 tons , ankommo på det sednare fartyg till 4 7 , 3 8 3 tons drägtighet. En 
vidsträckt marknad har öppnat sig här så väl för Gölheborgs gran som för Gofles och hela Bottniska vikens 
fu rup lankor , hv i lka , under inflytande af de reducerade priser, som en nedsalt införsel tul l , i förening med 
billiga frakter , g jor t an tag l iga , hafva blifvit upptagna i stora qvantiteter till förbrukning. Bjelkar äro likaså 
i liflig och t i l l tagande ef terf rågan och ehu ru ti l lförseln af denna vara från Sverige ökades från 12 ,250 loads 
år 1850 till 2 4 , 3 7 4 loads år 1 8 5 1 , har likväl fö rbrukningen gått så rask t , a t t de vid 1852 års början 
qvar l iggande, ännu osålda förlager sannolikt blilva upprymda innan den nya importen hinner anlända. Pri-
serne, som i början på sommaren höllo sig vid £ 2. 12 s. 6 d. sterling per load , ledo mot hösten något 
afbräck i anseende till den under månaderne J u l i , A u g u s t i , September och Oktober på en gång ti l lström-
mande införseln, hvarigenom proportionen mellan t i l lgång och efterfrågan för tillfället blef något ojemn, och 
försäljningen af goda qvali teter Norrlands bje lkar ägde r u m till £ 2 . 4 s. per load samt af små eller korta 
till £ 2 . 1 s. per load; men sedan marknaden der igenom blifvit lättad och tillförseln hämmad af vinterns 
inbrytande , repade sig priset småningom åter till £ 2 . 10 s. Fyrkantiga bjelkar såldes väl under å r e t , 
ehuru tillförseln deraf var icke mindre än 3 7 , 0 0 0 stycken mot endast 15,000 år 1850. Importen af spi-
ror, som år 1 8 5 0 ansågs hafva varit u tomorden t l ig , då 42 ,000 deraf infördes, steg emellertid till 71 ,000 
förlidet år och såldes till lägre priser än förut . Til lförseln af ved har stigit i samma förhållande. 

Finska t r ähande ln , äfvensom den Preussiska, visa l iknande resul ta ter , och den Ryska är i f ramåtskr i -
dande. Det följer häraf , att tillförseln af t rävaror till Eng land från norra Europa i allmänhet vunnit högst 
betydligt i omfång. Ukväl vill det e j synas , a t t sådant skett på bekostnad af Canadas handel i samma 
varor, ty om man jemför uppgif terne i föl jande tabell öfver införsel och förbrukning inom hela det Förenade 
Konungariket af så väl ut ländskt som kolonia l - t immer under de sistförflutna fyra å r e n , så finner man att 
det sednare, hvi lket , som bekant ä r , u tgöres hufvudsakl igen af Brittiska Nordamerikas produkter , likaledes 
år 1851 öfverstigit föregående årens impor te r ingar : 
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Införse l : 

Fö rb rukn ing : 

Af det föregående ledes man således (ill den slutsats , att nedsältningcn i införseltull på Europeiska 
Irävaror och den deraf härQutna stora utvidgning af Sveriges och Norriges äfvensom andra Europeiska län-
ders trähandel på Stora Br i tannien , långt ifrån att undantränga produkterne af detta rikes egna besi t tningar 
endast haft till följd alt uppdrifva förbrukningen af nyssnämnde varor inom landet till en förut okänd höjd. 
Och härvid fört jenar företrädesvis att tagas i betraktande att inga utomordentliga byggnadsföretag nu kunna 
framtes såsom temporära orsaker till en uppdrifven konsumtion af t rävaror ; inga oerhörda jernvägsanlägg-
n inga r , inga palatslika stat ioner för dyl ika; icke en gång exposi t ions-byggnaden, ty det t rämater ie l , som 
för densamma begagnades, förefanns redan 1850. Det är i det st igande välståndet och den stigande före-
tagsamheten, utbredda öfver hela landet , som orsakerna böra sökas för t rähandelns t i l lväxt , och häri ligger 
också den bästa garantien för dess bestånd. 

Af t jära importerades från Sverige till London 7 ,458 tunnor år 1851 . Totalimporten af nämnde vara 
till denna hamn steg t i l l : 

som utvisar ett högst betydligt öfverskott i tillförseln under det sednare året . Priset höll sig för det mesta 
emellan 10 s. och 17 s. s terl ing per tunna. 

Stångjerns-importen till Stora Britannien steg 1851 till det ansenliga beloppet af 4 0 , 2 7 9 tons, och öf-
verskred således med G,214 tons införseln under det nästföregående å re t , som var 3 4 , 0 6 5 lons. Afdragande 
från den förstnämnda summan 5 ,000 tons, som är ungefärliga qvanti teten af s tångjern , hvilket årligen an-
länder från öfriga delar af verlden utom Sverige, återstår således 35 ,279 tons , såsom representerande im-
porten från nämnda r ike år 1851. Häraf återexporterades 4 , 8 1 3 tons , och följaktligen blefvo vid pass 
3 0 , 4 6 6 lons af Svenskt s tångjern förlidet år införda till fö rbrukning i Stora Bri tannien. Under den tidi-
gare delen af å re t , då konlrakterne med manufakturhusen i Sheffield förnämligast upprä t tas , höllo sig pri-
serne på slåljern temligen höga, och det gifves således anledning alt förmoda, alt t i l lverkarne af denna 
vara i Sverige blefvo väl betalie. Längre fram på året aftog verksamheten i Sheffield och stål samt s tå l -
produkter afsaltes långsamt och ulan fördel. Proportionen af vanligt s t ång je rn , importeradt från Sverige 
antages hafva varit mindre 1851 än de föregående åren. Handeln med denna vara hade föga liflighet och 
om äfven den ofvananförda återutförseln anses, på det hela tage t , hafva bestått af nämnde sor t , torde än-
dock ansenliga förlager å ters tå , hufvudsakligen på Brittiska spekulanters händer. Gällande priset under året 
var omkring £ 12. per ton , men många partier afyt trades på ankomst till 5 s. å 10 s. per ton mindre , 
blott för att blifva dem qvit t . 

Den vanliga imporlationen af smältstycken för s tål t rådsdragning ägde rum från Norrige år 1851 , men 
blott ett högst obetydligt parti norskt stångjern fann sin väg hit under å re t , då denna vara hemtar mera 
lönande priser i Förenta staterne. 

Slålpriserne höllo sig emellan £ 14. 10 s. och £ 15 per ton. Hela tillförseln af denna vara till Stora 
Britannien steg till 1 ,085 tons år 1851 , mot 49 tons år 1850 och 1 ,012 lons år 1849.» 

Frankrike. 
De från Frankrike år 1850 direkte till Sverige införda varors värde är upptaget till 

479 ,000 R:dr, hvaremot viirdet af den direkta importen från nämnde land år 1851 — för 
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så vidt detsamma kunnat beräknas efter Gonsulernes uppgifter å värdet af de med Svenska 
fartyg till Sverige exporterade varor, samt Tullverkets sammandrag, — endast utgör 365 ,000 
R-.dr, hvilket är det lägsta belopp, som förekommit under något år sedan 1841. Med 15 
Svenska fartyg infördes år 1851 varor för ett värde af 2 8 6 , 0 0 0 R:dr, med 7 Norska för 
75 ,000 R:dr samt med andra utländska för 4 , 0 0 0 R:dr. 

Utförseln är likaledes för år 1851 beräknad till ett något lägre belopp än värdet af 
exporten år 1 8 5 0 , som utgjorde 2 .074 ,000 R:dr. År 1851 utfördes med 84 Svenska far-
tyg för 841 ,000 R:dr, med 2 2 5 Norska för 7 9 5 , 0 0 0 R:dr, med 44 Franska för 378 ,000 
samt med 5 Nederländska, 3 Danska, 2 Finska, 1 Preussiskt och 1 Hannoverskt fartyg för 
51,000 R.dr, eller tillsamman 2 ,065 ,000 R:dr. 

Direkte från Frankrike infördes: 

De år 1851 införda qvantiteterne Vin och Cognac äro betydligen högre än under något 
af de föregående åren. — Bland införsels-artiklarne år 1851 förekomma äfven 31,741 U. 
Bomolja, 2 , 8 4 8 U. äkta förgyldt eller måladt Porslin, 39 ,699 U. Terpentinolja samt Kard-
horrar för ett värde af 7 ,500 R:dr. 

Af följande artiklar utfördes: 

Svenska fartyg ankommo till Franska hamnar vid 
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Svenska fartyg afgingo från Franska hamnar vid 

Följande tabell utvisar förhållandet med Svenska skeppsfarten år 1851 till och från de 
särskilda Consuls-distrikterne i Frankrike. 

Svenska fartvg 

ankommo från 

till 

och afgingo till 

från 

Dunkerque's och Rocheforfs Consuls-distrikter besöktes ej af något Svenskt fartvg år 
1851 . 

Antalet och lastetalet af Norska far tyg, som från Sverige utförde laddningar till Frank-
rike uppgick 
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Den af Svenske och Norske General-Consuln i Marseille till Collegium afgifne årsberät-
telse för 1851 innehåller, bland annat, följande: 

Det lugn , som nu råder i Frankr ike och som dagligen befästas, samt en inskränktare tillförsel i från 
Sverige hafva bidragi t , att under de sista månaderna göra trävarorna mera eftersökta än alltsedan Februar i -
revolutionen. Utan tvifvel kommer samma gynnande kon junk tu r att äfven i år fortfara i följd af de många 
och stora a rbe ten , som i dessa t r ak te r förberedas. Deremot har Svenskt jern funnit en myckel trög afsätt-
ning och priset derå är for t farande yt ters t lågt. Impor ten till Marseille ensamt öfverlräffar den till alla 
andra hamnarna i Frankr ike t i l lsammanstagne. Af 1 2 , 6 0 0 S k S , som hi t för l s , har nära hälften bestått af 
s tål jern, som stannat i Frankr ike och således erlagt tul lafgif ten. De äro ämnade till de stora s tå lmanufak-
turerne , hvilka för närvarande äro lifligt sysselsatta för de under arbete varande jernbanorne. Delta ståljern 
faller sig all tför dyr t likväl för imporlörerne och h ind ra r det ta en större a fsä t tn ing , isynnerhet sedan det 
Franska i följd af bä t t re beredning kunna t med fördel täfla i pris och i qvalitet med det Svenska jernet. 
När de rika j e r n g r u f v o m a i Algeriet en gång blifva bearbetade, torde konkurrensen säkert blifva ännu större. 

Portugal. 
För år 1850 beräknades importen till 153 ,000 R:dr och år 1851 steg värdet af de 

frän Portugal direkte införda varors värde till 183,000 R:dr, nemligen för 125,000 R:dr 
med 77 Svenska, för 10,000 R:dr med 3 Norska, för 17,000 R.dr med 1 Portugisiskt 
samt för 31 ,000 R:dr med 2 Finska, 3 Preussiska, 1 Hamburgskt och 1 Nederländskt 
fartyg. 

Sedan värdet af utförseln år 1849 uppgått till 1 ,159,000 R:dr, men år 1850 åter 
nedgått till 8 3 9 , 0 0 0 R:dr, minskades detsamma ytterligare år 1851 och utgjorde 828 ,000 
R:dr. Med 56 Svenska fartyg utfördes för 8 2 4 , 0 0 0 R:dr samt för 4 ,000 R:dr med 1 Norskt, 
1 Finskt och 1 Danskt fartyg. 

Från Portugal infördes: 

Till Portugal utfördes: 

Svenska 
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Svenska fartyg ankommo till Portugal från 

och afgingo från Portugal till 

Antalet och lästetalet af de med last från Utrikes orter till Portugal ankomne och der-
ifrån med last till Utrikes orter afgångna Svenska fartyg var år 1851 större än under något 
föregående år. 

Från S:t Ybes afgingo år -185-1 med last till Sverige 3 1 Svenska fartyg om 3 ,387 lä-
ster och till Utrikes or ter 3 om 4 4 3 läster. 

Spanien. 
Ar 1850 beräknades värdet af de från Spanien införda varor till 2 4 5 , 0 0 0 R:dr och för 

år 1851 är detsamma upptagit till 2 5 6 , 0 0 0 R:dr, nemligen för 2 1 7 , 0 0 0 R:dr med 41 Sven-
ska fa r tyg , för 14,000 R:dr med 1 Spanskt samt för 2 5 , 0 0 0 R:dr med 2 Finska och 1 
Danskt fartyg. 

Utförseln motsvarade år 1850 ett värde af 3 4 2 , 0 0 0 R:dr och steg år 1851 till 3 8 2 , 0 0 0 
R:dr, hvaraf 4 3 Svenska fartyg utförde för 3 1 8 , 0 0 0 R:dr, 11 Norska för 54 ,000 R:dr, 
samt 3 Danska och 1 Nederländskt fartyg för 10 ,000 R:dr. 

Från Spanien infördes följande varuqvanti teter : 



34 1 8 5 1 . 

Ar 1851 infördes äfven 2 4 , 9 2 3 ll. Citroner, 2 , 0 4 2 ll. Apelsiner och 18,037 ll Mandel. 

Till Spanien utfördes af följande varor: 

Till Spanien ankommo Svenska fartyg från 

och afgingo från Spanien till 

Följande tabell utvisar förhållandet med Svenska skeppsfarten till och från hamnarne i 
nedannämnde Consuls-distrikter år 1851. 

Svenska fartyg 
ankommo från 

till 
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och afgingo till 

från 

Svenske och Norske Consuln i Alicante har hos Collegium anmält följande: 

»Utrikes handeln och sjöfarten i a l lmänhet , för hvad som angår den del af Spanien, hvaraf detta di-
s t r ik t består, har , oaktadt den osäkerhet , som ägt rum i handelsförbindelserna, härledande från den kritisks 
ställningen i grannr ike t F rankr ike , och som till en del förlamat den nu här i landet uppstående spekula-
t ionsanda, dock betydligt tilltagit under år 1851, men deremot har en minskning anmärkts i sjöfarten med 
Svenska och Norska far tyg och dermed importerade och exporterade varor. 

På samma gång kustfarten och den inrikes, serdeles spedit ionshandeln, under förlidet år t i l l tagit , har 
en obetydlig t i l lökning förefallit i importen från utrikes o r t , och denna endast för inhemska far tyg, för-
nämligast af kolonial- och manufaktur -varor , men deremot en oerhörd minskning i exporten jemförd med 
föregående å r , härrörande från den under de första nio månaderna ständigt fortfarande to rka , hvarigenom 
provinsen blifvit beröfvad de mångfaldiga och rika p r o d u k t e r , hvarför Alicante förut utgjorde stapelplatsen. 

Sjöfarten med de förenade rikenas fartyg har äfvenledes varit r i n g a , och importen af Svenska produk-
ter i denna nations fartyg mindre än under något af "de föregående t jugo åren. — Intet Norskt fartyg be-
sökte hamnen under sistlidet år. — Orsaken till denna minskning är förnämligast det stora förråd af t rä -
varor (de enda af Sveriges produkter, som under nuvarande restriktiva tullsystem hålla räkning införa) som 
vid början af 1851 fanns på platsen, och som under föregående år uppköpts till låga priser , hvarigenom 
spekulanterna afskräcktes från att följa den stegring i priset, som ägde rum i Barcelona och Marseille, men 
äfvenledes i betydlig mån bristen på fraktsysselsättning och den höga kostnad saltet äger i Torrevieja, hvil-
ket föranledde skepparne å de fartyg med trälaster , som för ordres inlupo på r edden , alt äfven till lägre 
pris föredraga en försäl jning i hamn, närbelägen Italiensk saltplats. 

Behofvet af t rävaror under sednare delen af året har sedermera fyllts genom införseln af Ryskt virke 
från Cadiz och Malaga, och den ej ringa del, som förut brukade afyt t ras till Denia för russinlådor, har ersatts 
genom Franska Bräder från Bayonne, hvaraf t renne laddningar med 2 , 1 2 6 toifter inför ts , och hvilka genom 
deras billiga pris hota all derstädes totalt utestänga de Svenska Plankorna , oaktadt dessa sednares vida 
bättre qvalitet. 

Diskonten under förlidet å r har varierat från 2/3 till 5/6 procent per månad , och cours-noleringarne å u t -
ländska platser under samnia tid från 50 1/2 till 51 1/2 pence Sterl. per $ på l .ondon; 4 6 3/8 till 46 3/8 skilling 
Hamb. Banco per $ på Hamburg och 5 Francs 25 centimes till 5 Fr. 35 cent. per $ på Par is , för vexlar 
å 90 dagars dato.« 

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

Gibraltar och Malta. Värdet af de till dessa orter år 1851 utförda varor är beräk-
nadt till 52 ,000 R:dr. Med 18 Svenska fartyg utfördes för 32 ,000 R:dr och med 5 Nor-
ska för 20 ,000 R:dr. Exporten utgjordes af, bland annat, 10,382 Toifter Bräder och Plan-
kor , 3 4 3 Skll Stångjern, 6 1 8 Tunnor Tjära samt 336 Lll. Beck. Till Gibraltar ankommo 
6 Svenska fartyg om 654 läster med last från Sverige och 4 om 412 läster med last från 
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Utrikes or t , hvilka alla afgingo i barlast till Utrikes orter. Malta besöktes år 1851 af 5 
Svenska fartyg, nemligen 1 om 70 läster med last från Sverige och 4 om 575 med last 
från Utrikes ort , hvilka alla afgingo i barlast till Utrikes orter. 

Italien. Införseln från samtlige Italienska länder, Österrikiska hamnarne och Malta obe-
räknade, utgjorde år 1850 i värde 152 ,000 R:dr och steg till 210 ,000 R.dr år 1851. 
Sistnämnde år infördes med 2 9 Svenska fartyg varor för ett värde af 87 ,000 R:dr, nemli-
gen för 15,000 R:dr från Konungariket Sardinien och för 72 ,000 R:dr från Bägge Sicilierna. 
Samma år infördes från Italien med 2 Norska fartyg för 1,000 R:dr, med Italienska för 
2 ,000 R:dr, samt för 120 ,000 R:dr med 2 Finska, 1 Nederländskt och 1 Britiskt fartyg. 

Värdet af utförseln till ifrågavarande länder har år 1851 nedgått till 226 ,000 R:dr 
från 248 ,000 R:dr, hvartill utförseln för år 1850 är beräknad. Med 8 Svenska fartyg ex-
porterades år 1851 varor för 61 ,000 R:dr till Konungariket Sardinien, för 99 ,000 R:dr till 
Toscana och för 6 ,000 R:dr till Bägge Sicilierne. 

Samma år utfördes till alla dessa stater varor för 39 ,000 R:dr med 8 Norska samt 
för 21 ,000 R:dr med 1 Italienskt, 1 Finskt, 1 Ryskt och 1 Danskt fartyg. 

Från ofvannämnde Italienska länder infördes: 

Dessutom infördes år 1851 , bland annat, 2 9 , 3 0 6 ll. Apelsiner, 35 ,180 U, Sumack, 
22 ,594 ll. Gryn samt 8 ,000 Lll Lumpor. 

Till samma länder utfördes: 

samt 1,437 Lll. Beck år 1851. 

Till Österrikiska hamnarne, hvarifrån någon import icke egde rum, utfördes år 1851 
varor med 1 Svenskt fartyg för 2 5 , 0 0 0 R:dr, med 1 Norskt för 41 ,000 R.dr och med 1 
Nederländskt fartyg för 20 ,000 R:dr; hvilken export utgjordes af 524 ,800 U. Stål, 9 2 4 
Skll. Stångjern, 12 Skll. oförtenta Jernplåtar samt 150 Tunnor Tjära. 
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Med Grekland och Turkiet h a r , i likhet med föregående å r , någon handelsförbindelse 
icke egt rum. 

Till Egypten utfördes år 1854 med Svenska far tyg varor för 15,000 R:dr, men någon 
införsel derifrån förekommer ej. 

Följande tabell visar förhållandet med Svenska skeppsfarten till och från nedannämnde 
Consuls-distrikter. — Venedig besöktes ej af något Svenskt fartyg år 1851. 

Svenska fartyg ankommo från 

samt afgingo till 
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Algerien. Sveriges handel med Franska besit tningarne i norra Afrika har de sednare 
åren betydligen aftagit. — Värdet af de till detta land exporterade varor, som år 1846 be-
räknades" till 7 6 0 , 0 0 0 R:dr , nedgick år 1 8 5 0 till 2 9 8 , 0 0 0 R:dr och minskades ytterligare 
år 1 8 5 1 , så att detsamma utgjorde endast 2 4 5 , 0 0 0 R:dr , hvilket är det lägsta belopp som 
förekommit allt sedan år 1 8 3 9 , då exporten beräknades till 2 0 2 , 0 0 0 R:dr. Med 19 Sven-
ska far tyg utfördes år 1851 varor för 2 3 4 , 0 0 0 R d r , med 2 Norska lör 9 ,000 R:dr samt 
för 2 , 0 0 0 R:dr med 1 Finskt och 1 Fransk t fartyg. Så länge Svenskt jern kunde tullfritt 
införas i Algeriens hamnar , exporterades dit icke obetydliga qvantiteter stång- och annat 
je rn , men då tul lfr iheten, från den 1 Mars 1 8 5 1 , upphör t , efter hvilken tid hälften af den 
i Frankr ike gällande tull skall erläggas för Svenskt j e rn , som införes till Algerien, har im-
porten af denna vara blifvit ansenligen försvårad och förmodas i allmänhet icke vidare kunna 
ega rum. — Exporten af Trävaror har likaledes betydligen minskats sedan åren 1845 och 
1846. — År 1 8 4 5 utfördes till Algerien 4 6 , 3 5 0 Tolfter Bräfler och Plankor samt 31 ,996 
stycken Bjelkar och S p a r r a r , hvaraf år 1 8 4 6 exporterades 34 ,891 stycken jemte 3 8 , 4 1 4 
Tolfter Bräder och Plankor. 

Till Algerien utfördes: 

Svenske och Norske t. f. Consuln i Alger h a r , angående Svenska t rävarors alsiittning 
derstädes år 1 8 5 1 , meddelat följande: 

»Köpsluten hafva e j varit så lönande , som bordt förväntas i anseende till den absoluta brist på alla 
trävaror som rådde innan ankomsten till Alger , i September månad , af den första trälast från Norden. 
Priset varierade för Plankor från 3 5 Francs , det lägs ta , till 37 Francs , det högsta, med undanlag af en 
väl kondi t ionerad, särskildt införskrifven las t , för hvilken priset på förhand var garanleradt lill 40 Francs 
per Tolft . För Bjelkar och Sparrar betaltes 3 7 i å 40 Francs per métre cub. — Sedermera har dock 
detalj-prisel på platsen, äfvensom del pr is , hvart i l l t rävaruhandlande ingåll större eller mindre leveranser, 
noterats för Plankor till 4 2 , 4 5 ända till 4 8 Francs per t o l f t , detta sednare för de längsta dimensionerne, 
samt för Bjelkar och Sparrar från 4 5 till 5 0 Francs per metre cubique.» 
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Svenska fartyg ankommo till Algerien och afgingo från Algerier» 

med last från i barlast 

Under ofvannämnde år har icke något Svenskt fartyg afgått från Algerien direkte till 
Sverige, eller med last till utr ikes or t , med undantag af år 1849, då 1 Svenskt fartyg om 
115 läster erhöll en sådan f rakt , och under samma tid har ej något Svenskt fartyg i bar-
last ankommit till Algerien. 

Tunis och Tangers Consuls-distrikter hafva icke varit besökta af något Svenskt fartyg 
år 1 8 5 1 ; men med 1 Norskt fartvg utfördes från Sverige till Norra Afrika trävaror för ett 
värde af 4 ,000 R:dr. 

Norra Amerika och Westindien. 
Förenta Staterna. Sedan värdet af införseln år 1 8 4 9 uppgått till 2 , 6 7 7 , 0 0 0 R:dr , 

minskades detsamma år 1850 till 1 ,639 ,000 R .dr , men ökades åter år 1851 och utgjorde 
2 , 3 7 1 , 0 0 0 R:dr. Med 15 Svenska fartvg infördes varor för 1 , 2 8 1 , 0 0 0 R:dr, med 1 Norskt 
för 4 0 , 0 0 0 R:dr, med 3 Nord-Amerikanska för 7 0 6 , 0 0 0 R:dr samt för 3 4 4 , 0 0 0 R:dr, med 
1 Bremiskt , 1 Hannoverskt , 1 Britiskt och 1 Italienskt fartyg. 

Värdet af exporten till Förenta Staterna utgjorde under åren 1 8 3 2 — 1 8 4 1 i medeltal 
årligen 3 , 3 2 5 , 0 0 0 R:dr och uppgick år 1836 ända till 4 , 8 9 6 , 8 5 5 R:dr. Under de sistför-
flutna 10 åren 1 8 4 2 — 1 8 5 1 har värdet af exporten från Sverige till Förenta Staterna ut-
gjort 1 ,807 ,500 R:dr i medeltal årligen. För år 1 8 5 1 är värdet af exporten beräknadt till 
1 , 9 4 7 , 0 0 0 R:dr , eller 5 7 1 , 0 0 0 R:dr mindre än värdet af utförseln år 1850 . Med 2 6 
Svenska fartyg utfördes år 1851 varor för ett värde af 1 , 2 0 3 , 0 0 0 R:dr, med 2 Norska för 
9 6 , 0 0 0 R:dr, med 9 Nord-Amerikanska för 5 6 6 , 0 0 0 R:dr samt för 8 2 , 0 0 0 R:dr med 1 
Britiskt och 1 Hamburgskt fartyg. 

Af följande hufvudsakliga import-artiklar från Förenta Staterna 
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Dessutom förekommer år 1 8 5 1 bland importen 5 , 8 2 7 Lll Hartz. 

och upplades: 

Till Förenta Staterna utfördes: 

Svenske och Norske General-Consuln i New-York har hos Collegium anmält a t t Svenskt jern under 
loppet af år 1 8 5 1 blifvit i nämnde stad försåldt till priser från 8 0 Dollars till 8 7 i Dollars per T o n , att 
finare jernsor ter , för t i l lverkning af hästskosöm m. m. , ha f t god afsät tning till priser från 8 2 i till 9 0 Dol-
lars per T o n , att f rakterna varit låga, samt att medelkursen för året u t g j o r t , på London 110 % eller 4 
Dollars 8 8 c. per £ S te r l ing ; på Paris 5 Francs 1 8 J per Dollar, samt på Hamburg 36 cents per Mark Banco. 

Svenska far tyg ankommo till Förenta Sta terna från 

Svenska 
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Svenska fartyg afgingo från Förenta Staterna till 

Så vidt inkomne uppgifter utvisa, hafva Svenska fartyg, som från utrikes orter anländt 
till Förenta Staterna, eller derifrån afgått till utrikes orter nedannämnde år, varit befraktade 
till följande sammanräknade belopp. 

Från den 1 Jan. till den 1 Nov. 

Uti förestående tabell öfver skeppsfarten till och från Förenta Staterna äro icke inräk-
nade de till Californien ankomna och derifrån afgångna far tyg, hvarom för de föregående 
åren bestämda uppgifter saknas. Ar 1851 anlände till San Francisco 4 Svenska fartyg om 
494 läster med last från Sverige och 5 om 518 läster med last från Utrikes ort , hvilka 
alla afgingo i barlast till utrikes orter. 

Canada. År 1850 ankom 1 Svenskt fartyg om 120 läster till Quebec och afgick der-
ifrån med last till utrikes ort. År 1851 ankommo till Quebec 2 Svenska fartyg om 377 
läster med last från utrikes ort och afgingo bägge till utrikes ort med last. 

West-Indien. Värdet af införseln beräknades år 1850 till 161,000 R:dr och utgjorde 
157,000 R:dr år 1851. Med Svenska fartyg infördes varor för 102,000 R:dr samt med 1 
Engelskt och 1 Österrikiskt fartyg för 55 ,000 R:dr. Någon export till Westindien från 
Sverige har icke egt rum sistlidet år. 

Af följande import-artiklar förtullades: 

År 1850 inkom på Kreditupplag 2 ,499 ,478 ll. och 1851 1 ,187,560 ll. Socker , im-
porterad t från Westindien. 

Comm.-Coll. Utrikes Sjöfarts Berättelse år 1851. 6 
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Så vidt de till Collegium inkomne uppgifter utvisa, har förhållandet med Svenska skepps-
farten till och från Cuba och Haiti under de 5 sislförflutna åren varit följande: 

Svenska fartyg ankomtno från och afgingo till 

Under intet af dessa år hafva Svenska fartyg ankommit direkte från Sverige till ofvan-
uiininde öar eller derifrån afgått till Sverige i barlast. Ar 1848 anlände icke något Svenskt 
fartyg till Havanna Consuls-distrikt och åren 1849 och 1851 besökte icke något sådant far-
tyg Port au Prince. Ar 1850 blef ett Svenskt fartyg derstädes försåldt. 

Södra Amerika. 
Brasilien. Sedan värdet af införseln från Brasilien år 1850 stigit till det ovanligt höga 

beloppet af 4 ,330 ,000 fi:dr, nedgick detsamma åter år 1851 och utgjorde 2 ,994 ,000 R:dr. 
Uti importen deltogo 40 Svenska fartyg för 2 , 8 9 5 , 0 0 0 R:dr, 3 Engelska för 81 ,000 R:dr 
och 1 Norskt för 18,000 R:dr. 

Värdet af exporten, som uteslutande verkställdes med Svenska fartyg, steg år 1851 
till 322 ,000 R:dr från 2 9 9 , 0 0 0 R:dr, hvartill utförseln beräknades år 1850. 

Af nedannämnde från Brasilien inkomne varor förtullades: 

År 1851 förtullades dessutom 6 5 6 , 2 3 2 ll CafFe, 7 2 , 9 7 2 ll. Mascovad samt 144,182 
ll. Terres-socker, som från Brasilien inkommit med strandade fartyg. Samma år importerades 

från nämnde land 31 ,740 ll. Bomull. 
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Af de från Brasilien införda varor upplades på 

Till Brasilien utfördes: 

Svenska fartyg ankommo till Brasilien från 

och afqingo derifrån till 

Svenska fartyg ankommo till och afgingo från nedannämnde Consuls-distrikter i Brasilien 
år 1851. 

ankomne fartyg från 
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af gångna fartyg till 

Den af Svenske och Norske Gencral-Consuln i Rio de Janeiro til! Collegium afgifne be-
rättelse för är 1851 innehåller bland annat följande: 

»Importen från Sverige bestod af C,972 S k S S t å n g j e r n , 15 Skffi Bu l t j e rn , 118 Skt t S tå l , 5 ,941 toif-
ter Bräder, 151 tunnor Beck, 8 8 tunnor T j ä r a , 4 5 3 S p i r o r , 51 Bjelkar och 169 Trädgårdsstolar , till ett 
oförtulladt värde af £ 2 4 , 1 2 8 Sterl. 

Expor ten till Sverige i Svenska far tyg utgjordes af 1 8 3 , 4 3 0 Arrober Kaf fe , 149 ,474 ffi lorra H u d a r , 
10 ,000 Oxhorn och 3 Seroner Ipecacuanha , till ett för tul ladt värde af £ 102,076. Dessutom utfördes i 
f rämmande fartyg 2 5 , 1 3 0 Arrober Kaf fe , värde fr i t t om bord 13 ,112 £ St. 

Vid jemförelse af förhållandet med handeln år 1 8 5 0 befinnes alt importen från Sverige år 1851 var 
1,004 toifter Bräder och 752 tunnor Tjära m i n d r e , men 4 , 8 9 5 S k S S tång je rn , 15 Skffi Bu l t j e rn , 151 tun -
nor Beck , 3 0 9 Sp i ror , 118 S k S Stål och 5 Bjelkar mera än år 1 8 5 0 , samt att värdet med £ 12 ,270 öf-
versteg föregående årets import. 

Expor ten till Sverige understeg i värde den för 1850 med £ 9 8 , 5 5 6 och var 86 ,200 Arrober Kaffe , 
5 1 , 1 5 8 ffi torra Hudar , 6 ,722 Arrober Socker mindre , men 6 0 tunnor Tappioca och 3 Seroner Ipecacuanha 
mera än föregående årets export . 

Handels t ransakt ionerna under året voro högst betydliga. De mera u tmärkande dragen deraf voro en 
utomordent l ig import af Specie, en större utförsel än någonsin af landets produkter , en stegring i värde af 
den funderade statsskulden (oaktadt utsigten af ett krig vid Plata-Doden) ett öfverflöd af oanvände kapitaler, 
inrä t tande af en ny Bank , ordning i ångkommunika t ionen med Europa och , genom E n g l a n d , med Förenta 
Staterna. Importen var äfven större än något föregående år. En följd deraf var ett fall i priserna, som der-
emot ägde eri gynnande motvigt i fördel.irne af låg diskont och hög cours. 

På brädpriscrna inverkade ännu detta år den u tomordent l ig t stora importen från 1 8 4 8 till 1850 och 
hindrade en fö rbä t t r i ng , oaktadt en minskad tillförsel, ända till slutet af året, då priset steg till 2 0 $ 500. 
Det lägsta priset under året var 13 $ 500 . För konsumtion såldes endast 7 ,842 toifter. 

I början af å r e t , vid ringa t i l lgång , realiserades höga priser för Svenskt jern och såldes deraf 3 7 , 0 6 7 
stänger. Priserne voro högst 10 $ , lägst 7 $ 200 . Behållningen vid årets slut var 5 , 5 4 2 stänger. 

Svenskt Beck, hvaraf tillförseln var 7 0 8 tunnor , såldes i början af året till 14 men föll sedan till 
12 $ : varande sista noteringen med ingen behål lning 13 $ 500. 

Tjära steg i pris under året från 9 f till 15 $ och noterades vid årets slut 14 $ 5 0 0 med en till-
gång i första hand af endast 9 8 tunnor. Afsät lningen uppgick under året till 8 0 5 tunnor . 

Svenskt Stål såldes f rån 16 $ 5 0 0 till 18 $ per qv in ta l ; ett mindre passande parti realiserade en-
dast 12 $ . 

Vid början af året var liflighet i fraktväg och voro priserna gynnande ända till slutet af J u l i , tfrån 
hvilken t id , med undantag af en kort period i November , då stora skeppningar till Europa ägde r u m , en 
nära fullkomlig stagnation rådde , i anseende till ankomsten af en mängd befraktade^ fartyg. 

Högsta priserna voro i Februari för Canalen 77 1/2 s . ; lägsta i December 27J . A Förenta Staterna voro 
högsta fraktsluten 150 cents och de lägsta 4 0 cents 

En ovanlig mängd af fraktsökande voro qvar l iggande vid årets slut u tan utsigt till snar förbät t r ing i 
fraktpriserna. 

Coursen var i början af året å London 31 pence och vid slutet 2 7 J pence per f R:s. A Hamburg 
var coursen högst 5 7 0 R:s och lägst 0 4 8 R:s , å F rankr ike högst 3 5 0 och lägst 300 . Medel-coursen för 
året var å England 29,228 pence , å H a m b u r g 61 1,442 och å Frankr ike 3 2 7 R:s. 

Diskont-premium, som i Januar i var 7 1/2 å 8 proc . , nedgick under året till 4^ proc. 
Importen af myntadt och omyntadt Guld och Silfver besteg sig under året till 1 ,600 ,000 £ St. 
Ehuru gula febern under s törre delen af förlidet år hemsökte denna plats , var den dock i stränghet 

vida mindre än 1 8 5 0 och väckte ingen serdeles farhåga bland invånarne. Svenska far tyg förlorade 2:ne 
Kapitener och 10 Man.» 
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La Plata-Länderna m. m. Någon import från dessa och öfriga Syd-Amerikanska län-
der har icke egt rum sistlidet år. Värdet af utförseln är beräknadt till 42 ,000 R:dr, nem-
ligen för 35 ,000 R:dr med 2 Svenska och för 7 ,000 R:dr med 1 Norskt fartyg. 

Svenska fartyg ankommo till dessa länder från 

och afgingo från samma länder till 

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

Till Goda Hopps-udden utfördes år 1851 i 7 Svenska fartyg varor för ett beräknadt värde 
af 48 ,000 R:dr, hvilket är det lägsta belopp som förekommit sedan år 1846 och utgör 8 3 , 0 0 0 
R:dr mindre än värdet af exporten år 1850. Med fremmande fartyg egde ej någon direkt 
utförsel rum från Sverige sistlidet år. Till Capstaden anlände år 1851 7 Svenska far tyg 

*) Häruti äro Sfven inräknade de i Collegil underdåniga Berättelse för år 1848 icke upptagne Svenska fartyg, som, en-
ligt sedermera inkommen lista, nämnde år anländt till Monte Video, nemligen 1 om 116 läster från Sverige med 
last samt 3 om 335 läster med last fr in utrikes ort och hvilka alla afgått i barlast till utrikes or t 
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om 9 5 5 läster med last från Sverige samt 4 fartyg om 348 läster med last från utrikes 
ort. Till utrikes ort -afgingo 4 Svenska fartyg om 294 läster med last och 7 om 1,049 
läster i barlast. 

Enligt hvad Svenske och Norske Consuln i Capstadeu hos Collegium a n m ä l t , utgjordes de med ofvan-
nämnde fartyg införde laster hufvudsakl igen af 2 , 1 0 9 to l f ter Bräder och P lankor , 191 Bje lkar , 3 7 4 "Ree-
fers", 16 Trähus , 9 0 tunnor Tjära och 2 5 tunnor Beck. 

Införseln från Ostindien och öfriga Ost-Asiatiska länder beräknades till 1 ,215,000 R:dr 
år 1850. — Värdet af införseln år 1851 utgör 1 ,307,000 R:dr. Med 2 0 Svenska fartyg 
infördes varor för 1 ,264,000 R:dr och med 1 Danskt för 43 ,000 R:dr. Värdet af exporten, 
som för år 1850 upptogs till 2 1 1 , 0 0 0 R:dr, steg till 246 ,000 R:dr år 1851. Denna ut-
försel verkställdes med 9 Svenska fartyg. 

Af de från dessa länder införda varor förtullades: 

och upplades på 

Exporten till ifrågavarande länder utgjordes år 1851 förnämligast af 8 ,488 Sk& Stång-
jern, 2 ,584 Sk& Stål, 1,146 st. Bjelkar samt 2 , 3 5 9 tolfter Bräder och Plankor. 

Till Calcutta anlände år 1851 5 Svenska fartyg om 8 4 0 läster i barlast från utrikes 
ort och samma år afgingo från nämnde stad 4 Svenska fartyg om 670 läster till utrikes ort 
med last. 

Från de af Eders Kongl. Maj:t den 2 8 Mars 1851 i nåder utnämnde Consuler i Can-
ton, Singapore, Manilla, Sidney, Port Adelaide och Port Philip hafva några uppgifter an-
gående Sveriges handel och sjöfart på dessa platser under ifrågavarande år icke till Colle-
gium inkommit. 
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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. 

Införseln: 

Utförseln: 

Ehuru ofvanstående värden blifvit för hvarje år beräknade efter de grunder för hvilka 
Collegium i underdånighet redogjort och anser leda till det med sanna förhållandet närmast 
överensstämmande resultat, måste likväl dessa beräkningar blifva ofullständiga, särdeles hvad 
importen beträffar, dels emedan, på sätt Collegium vid föregående tillfällen anmärkt, i beräk-
ningen icke kan upptagas annan varu-rörelse än den som af Tullverkets och andra officiela 
handlingar inhemtas, samt således hvarken den handel, som lagligen eger rum, utan behof 
af tullangifning, eller den som emot gällande tullförfattningar bedrifves, dels ock derföre att 
de införsels-artiklar, för hvilka tullafgiften icke utgår efter vigt eller qvantitet, måste upptagas 
efter angifningsvärdet, som sannolikt i de flesta fall betydligt understiger det verkliga. Dessa 
oundvikliga omständigheter torde hafva varit orsaken dertill att under hvarje af de 2 1 å r , 
från och med 1829 till och med 1850, för hvilka Collegium afgifvit underdåniga Berättelser 
om Sveriges utrikes handel, exportens värde med större eller mindre belopp öfverstigit vär-
det af de till Riket införde varor ; — ett förhållande, som möjligen någongång kan hafva i 
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verkligheten inträffat, men icke kunnat under ofvannämnde tidsföljd oafbrutet fortfara, enär otvif-
velaktigt hvarje uppkommande öfverskott af exportens värde snart godtgöres genom motsvarande 
import af ädla metaller eller andra varor. Deremot har ifrågavarande beräkningssätt nu vi-
sat ett motsatt resultat, så att värdet af införseln år 1851 med 1 ,090,000 R:dr öfverskju-
ter de samma år exporterade varors värde och då, af nyss anförda skäl, importen icke bör 
anses för högt beräknad, samt utförseln icke heller är upptagen till lägre belopp än dess 
verkliga värde, kan häraf icke dragas annan slutsats än att emellan Sveriges in- och utför-
sel sistlidet år ett ovanligt missförhållande egt r u m , men att skillnaden blifvit betäckt genom 
de under året indragne utländska lån. 

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

Häraf synes at t , under år 1851, myntadt och oarbetadt Guld och Silfver, som, enligt 
Tullverkets sammandrag, jemfördt med uppgifter från Rikets Ständers Bank, till Riket in-
kommit, öfverstiger värdet af exporten af dessa metaller med 384 ,000 R:dr, samt att den 
egentliga uarw-införseln uppgått till ett betydligen högre värde än alla föregående år, hvar-
emot exporten af varor utgör i värde 2 , 7 9 4 , 0 0 0 R:dr mindre än det belopp, hvartill utför-
seln beräknades 1847. 

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

Å r 1 8 4 2 . 

Å r 1 8 4 3 . 
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Under samma tid hafva följande Medel-Kurser noterats å Stockholms Börs. 

År 1844 . 

Å r 1845 . 

År 1846. 

Å r 1847. 

År 1848. 

År 1849 . 

År 1850 . 

År 1851. 
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Värdet af hela införseln öfversteg, år 1 8 5 1 , värdet af föregående årets import med 
4 ,061 ,000 R:dr och uppgick till 2 8 , 0 4 8 , 0 0 0 R:dr, hvilket är det högsta belopp som hittills 

förekommit och utgör mera än dubbelt så mycket som värdet af införseln under hvartdera 
af åren 1831, 1832 och 1833. 

Importen af följande hufvudartiklar ökades år 1851. 
Bomull. Införseln, som år 1831 endast utgjorde 794 ,434 ll. och år 1841 stigit till 

1 ,832,431 ll., uppgick till 4 ,650 ,840 ll. år 1850 och 7 ,989 ,428 ll. år 1851, hvilket är 
den största import som egt rum under något å r , med undantag af 1848 , då 8 ,073,989 ll. 
Bomull till Riket infördes. Produktionen af denna vara i Förenta Staterna har under tull-
räkenskaps-året 1 8 5 1 — 1 8 5 2 ölverstigit de föregående årens skörd och beräknas uppgå till 
3 ,015 ,000 balar, eller omkring 1,206 millioner ll.. 

Bomullsgarn, hvitt , under N:o 26 . År 1831 utgjorde importen 204 ,382 ll, år 1841 
4 2 6 , 6 4 4 ll och år 1842 1 ,043,534 Ä, men bar s e d e m e r a nedgått till 54 ,702 ll. år 1850, 
hvarefter densamma åter ökats till 70 ,271 ll. år 1851. — Importen af finare, ofärgadt 
Bomullsgarn har likaledes ökats från 7 2 4 , 6 6 4 ll. år 1850 till 892 ,722 ll. år 1851. År 
1847 importerades 1 ,496,774 ll. sådant garn. 

Bränvin. Importen af Arrak har under hvarje af de sistförflutna 10 åren oafbrutet 
stigit. År 1831 förtullades endast 45 ,344 kannor Arrak och år 1841 steg den förtullade 
qvantiteten till 171 ,985 kannor. Å r 1850 utgjorde densamma 2 3 3 , 3 2 8 kannor och uppgick 
till 2 3 6 , 0 5 0 kannor år 1851. Importen af Cognac och Rumm har likaledss ökats år 1851 i 
jemförelse med föregående året. Ar 1850 förtullades 46 ,755 kannor Cognac och år 1851 
54 ,583 kannor. Samma år förtullades 8 8 2 kannor Rumm mera än år 1850. 

Caffe. År 1831 förtullades 3 , 2 6 8 , 6 8 1 ll, år 1841 5 .317 ,225 ll och år 1851 
9 ,613 ,934 ll., hvilken qvantitet med 1 ,475 ,190 ll. öfverskjuter importen föregående året , 
men icke fullt uppgår till samma belopp af denna vara som förtullades år 1848. 

Fisk. Importen af Sill ökades från 182 ,977 tunnor år 1850, till 2 3 1 , 3 8 3 tunnor år 
1851. — År 1850 importerades 192 ,030 Lll torr eller rökt fisk och år 1851 steg im-
porten till 2 9 9 , 8 1 2 Lll. 

Machiner och Redskap m. m. Ar 1831 importerades machiner m. m. för ett uppgifvet 
värde af endast 19 ,792 R:dr. År 1841 infördes för ett värde af 83 ,188 R:dr, år 1850 
för 283 ,288 R:dr och år 1851 för 4 5 2 , 6 1 2 R:dr. 

Porslin. År 1841 infördes 15,718 ll. äkta, förgyldt eller måladt Porslin. År 1850 
steg importen till 37 ,547 U. och utgjorde 4 8 , 9 9 6 ll. år 1851. 

Salt. År 1831 förtullades 181 ,913 tunnor koksalt, år 1841 2 1 7 , 8 1 2 tunnor, år 
1850 216 ,612 tunnor och 2 6 5 , 9 0 5 tunnor år 1851. 

Socker. Importen af socker, alla slag, utom raflinad, utgjordes år 1831 af 10,202,463 
ll., år 1841 af 14 ,505 ,876 ll. och år 1850 af 23 ,983 ,179 ll.. År 1851 förtullades 

25 ,090,871 ll. ratt socker, hvilket förhållande är så mycket mera anmärkningsvärdt som 
exporten af raffineradt socker, år 1 8 4 6 , uppgående till 1 ,412,761 ll, år 1851 endast ut-
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gjorde 145,784 ll. År 1851 införtullades dessutom 110,883 ll Puder-, 2 ,367 ll krossadt 
Lump- samt 54 ,409 ll Toppsocker m. m., hvarjemte sannolikt betydliga qvantiteter inkom-
mit tullfritt landvägen från Norrige. 

Spanmål. År 1851 införtullades 354 ,819 tunnor spanmål, eller 2 2 1 , 8 2 3 tunnor mera 
än år 1850. Importen af Hvete, som år 1850 utgjorde 4 ,481 t:r, steg år 1851 till 34 ,881 
t:r , hvilket är den största qvantitet som finnes antecknad under något år sedan 1 8 1 1 , då 
74 ,448 t:r hvete infördes till Sverige. År 1851 förtullades 236 ,122 t:r Råg. eller 113,654 
t:r mera än år 1850, hvilket är den största qvantitet af denna vara, som inkommit under 
något år sedan 1818 , då importen utgjorde 350 ,514 tunnor. År 1850 infördes 2 ,837 t:r 
Korn och år 1 8 5 1 — 7 5 , 6 2 3 t:r, hvilket betydligen öfverstiger importen under föregående år 
sedan 1838, då densamma uppgick till 202 ,907 tunnor. År 1851 exporterades 25 ,487 t:r 
korn. År 1850 infördes endast 7 8 3 t:r Hafre och år 1851 inkommo 2 ,775 t:r. 

Stenkol. År 1831 infördes 6,240 t:r stenkol och 56,686 t:r stenkols-stybb, år 1841 
utgjorde importen 71 ,614 t:r stenkol och 67 ,287 t:r stybb, samt år 1851 536 ,939 t:r 
stenkol, 163,280 t:r stybb och 22 ,194 t:r Cokes. 

Thé. Införseln af denna vara har stigit betydligt, nemligen från 54,850 ll år 1850, till 
109,189 ll. år 1851, hvilket är den största qvantitet, som hittills förtullats under något år. 

Tobak. År 1850 förtullades 2 ,241 ,298 ll tobaksblad och 1,063,997 ll. stjelk. År 
1851 steg importen till 2 ,641 ,797 ll. blad och 1,448,187 ll stjelk, hvilket är den största 
qvantitet af denna vara, som förtullats sedan 1846. Importen af Cigarrer ökades likaledes 
år 1851 och utgjorde 21 ,554 ll.. 

Importen af Trän och Späck utgjorde 93 ,243 Lll år 1850 och 113,084 Lll år 1851. 
Importen af Tvål steg från 123,116 ll. år 1 8 5 0 , till 140 ,108 ll år 1851, hvilket 

dock utgör en ringare qvantitet än importen under något annat föregående år, allt sedan 1838. 
Ull. Införseln ökades år 1851 och utgjorde 2 , 1 9 8 , 7 1 3 ll, hvilket är mera än impor-

ten under något föregående år, med undantag af 1848 och 1849. 
Vin. Den härvid fogade tabell N:o 10 utvisar att importen af alla deruti upptagne 

vin-sorter ökats år 1851, med undantag af Champagne, Madera och Malaga. 
Importen af väfnader, af de i samma tabell upptagne slag, ökades likaledes år 1851 , 

med undantag af Half-siden och Damast. 

Bland artiklar, hvaraf införseln minskades år 1851, äro följande: 
Apotheksvaror, Aska, pott, Band, bomulls, Bly, Broderade arbeten, Campher, Fisk, 

färsk, och saltad Lax, Fransar af siden och ylle, Frö, lin-, hamp- och rof- m. m., Färgei-, 
Blyhvitt, — hvaraf år 1851 infördes 244 ,252 ll, hvilket är den minsta qvantitet som in-
kommit under något af de sistförflutna 20 åren; — Gam, bomulls-, färgadt, Turkiskt rödt . 
lin-, ofärgadt samt Streich-, ofärgadt, Glas, buteljer och fönster-, grönt, Hampa, Handskar, 
Horn, arbetadt, knappar, Hudar m. m., oberedda, torra , — hvaraf år 1850 infördes 
2 ,350 ,511 ll, och år 1851 endast 1,953,054 U, hvilket är den minsta qvantitet som in-
kommit sedan 1846, — a f oberedda hudar, andra slag, utgjorde importen år 1 8 5 0 — 1 , 5 4 5 , 7 7 3 

ll och 1 ,116,062 ll år 1851; — Läder, hvaraf importen nedgick från 19,376 ll år 1850, 
till 15,199 U år 1851 , hvilket är mindre än importen under något af de sistförflutna 10 
åren, med undantag af 1844 och 1848 ; — Humla, Hår, borst och tagel, Kardborrar, Kor-
kar, Kreatur, hästar och nöt-, Olja, hamp-, lin- och rof-, Papper, alla slag, Porslin, oäkta, 
hvitt, Ris, oskalad. Rör m. m., Salpeter, Smör, Sti'innpor, bomulls, Stål, gjut-, Svafvelsyra. 
Talg och Terpentinolja. 
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Enligt nådig Kungörelse af den 18 Juli 1850 , har Eders Kongl. Maj:t behagat för-
ordna at t , från och med den 1 September samma år, den uti då gällande Taxa bestämda 
tull, 24 sk. per Skll, för ohäcklad Hampa skulle upphöra samt införselsafgifterne nedsättas 
för häcklad Hampa från 1 R:dr till 24 sk. per Skll., — för nytt Tågvirke från 36 sk. till 
24 sk. per Lll, och för Segel- och Tält-duk af linne och hampa från 6 sk. till 4 sk. per 
Ä , äfvensom att Lin, för tillverkning af Segelduk, skulle, efter af Commerce-Collegium er-
hållet särskildt tillstånd, få införas mot tullafgift af 12 sk per Lll för ohäckladt och 24 sk. 
per Lll för häckladt, i stället för den i taxan bestämda afgift, utgörande per Lll. 1 R:dr 8 
sk. för ohäckladt och 2 R:dr för häckladt Lin. 

År 1850 infördes 6 ,830 ll. Segel- och Tält-duk och år 1851 utgjorde importen 25 ,542 
M. År 1850 infördes 5 ,158 Lll. nytt Tågvirke och år 1 8 5 1 — 6 , 0 2 0 Lll. Deremot har im-
porten af ohäcklad Hampa, som år 1850 utgjorde 12,970 Skll, år 1851 minskats till 
9 ,152 Skll. År 1850 infördes 6 , 7 7 2 Lll ohäckladt Lin och 17,576 Lll år 1851. — På 
grund af föreskriften i högstberörde nådiga Kungörelse har Collegium meddelat tillstånd at t , 
för tillverkning af Segelduk, emot omförmälde nedsatta tullafgift införa 6 ,131 Lll ohäckladt 
Lin, år 1850 , och 2 ,000 Lll. år 1851. 

Enligt inkommen uppgift hafva, år 1 8 5 1 , å Stockholms Börs varit gällande följande 
medelpriser å nedannämnde import-artiklar, oförtullade: 

År 1851 importerades följande varu-qvantiteter till: 
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Samma år inkom på Nederlag och Kreditupplag i 

Värdet af hela utförseln har år 1851 med 2 ,453 ,000 R:dr öfverstigit exporten år 1850 
och uppgår till 26 ,958 ,000 R:dr, hvilket utgör ett högre belopp än värdet af utförseln un-
der något föregående år, med undantag af 1847. 

Exporten af följande artiklar ökades år 1851 i jemförelse med föregående året: Ben, 
från 46 ,362 Lll., år 1850 , till 70,958 Lll. år 1851. — Coboltmalm, från 1,007 ll, år 
1850, till 11,140 ll år 1851. — Frö, lin m. m. från 8 ,106 T.t, år 1850, till 12,674 T:r 
år 1851. - Färg, röd-, från 3 ,419 T:r, år 1850, till 4 ,205 T:r år 1851. — Färgmossa, 
från 4 ,937 Lll. år 1850 , till 10,608 Lll år 1851 , hvilket utgör den största qvantitet, 
som blifvit exporterad sedan år 1845. — Hummer, från 5 ,813 tjog, år 1850, till 7 ,084 



54 1851. 

tjog år 1851. — Jern, tack-, kulor m. m. från 2 ,980 Skll, år 1 8 5 0 , till 6 ,101 Skll år 
1851. — Stångjern, från 5 7 2 , 3 7 8 Skll år 1 8 5 0 , till 580 ,541 Skll år 1 8 5 1 , hvilken är 
den största export af stångjern soin egt rum under något år, med undantag af 1847, då 
densamma uppgick till 6 0 4 , 5 0 1 Skll. — Spik, från 8 ,747 Skll, år 1850 , till 9 ,759 Skll 
år 1851. — Kalk, från 29 ,517 T:r, år 1850, till 33 ,640 T:r år 1851. — Koppar, gårad, 
från 7 ,072 Skll, år 1 8 5 0 , till 9 , 3 4 2 Skll år 1851 , hvilket är den största qvantitet som 
blifvit utförd under något år. — Kopparnickel, från 2 ,521 ll, år 1849, och 13 ,625 ll, år 
1850, till 18 ,025 ll år 1851. — Messing, arbetad, från 539 ll, år 1850 , till 4 ,298 ll 
år 1851. — Papper, diverse slag, på sätt tabellen N:o 10 närmare utvisar. — Pelsverk, 
från 6 ,761 ll, år 1850, till 9 ,050 ll år 1851 . — Stål, från 7 ,108 ,000 ll, år 1850 , till 
8 ,481 ,929 ll år 1851. — Tjära, från 5 0 , 4 2 8 T:r, år 1850 , till 59 ,472 T:r år 1851 , 
hvilket är den största qvantitet, som blifvit utförd under något år sedan 1843. — Träva-
ror. Exporten af Bräder och Plankor, som år 1831 utgjorde 238 ,240 Tolfter, har derefter 
oafbrutet stigit med hvarje år till och med 1841, då densamma uppgick till 529 ,255 tolfter. 
År 1842 minskades exporten till 463 ,387 tolfter, men ökades sedermera under de flesta 
påföljande och utgjorde 8 1 5 , 5 3 3 tolfter år 1851 , eller 100,499 tolfter mera än föregående 
årets export. På sätt tabellen N:o 10 utvisar, har exporten af andra slags trävaror, med 
undantag af Sleepers, Bandstakar och Ved, likaledes ökats år 1851. — Bland de uti 
nämnde tabell upptagne väfnader eger tillökning rum endast i afseende på Lärft, hvaraf 
exporten utgjorde 5 ,870 ll, eller 4 ,932 ll. mera än föregående året. Värdet af utförda 
ångmachiner"har stigit från 33 ,667 R:dr, år 1 8 5 0 , till 111,000 R:dr år 1851. Samma år 
utfördes ångpannor för ett värde af 49 ,000 R:dr. 

De utförsels-artiklar, hvaraf år 1851 exporterades mindre qvantiteter än föregående 
å re t , äro förnämligast följande: Alun, Bark, ek-, Beck, hvaraf exporten år 1850 utgjorde 
55 ,659 Lll, och 46 ,566 år 1851. — Böcker, Fartyg, Jern, smältstycken, hvaraf exporten 
nedgick från 6 , 8 3 8 SkU, år 1 8 5 0 , till 2 , 0 5 6 Skll år 1851 , Bult-, Knipp- och Skär-jern 
samt Saltpanneplåtar, Oljekakor, hvaraf exporten minskades från 11 ,782 Skll, år 1850 , till 
8 ,528 Skll år 1851. — Spanmål: Exporten af Hafre utgjorde 305 ,727 t:r, år 1850, och 
198,776 t:r år 1851, samt af Korn 31 ,675 t:r, år 1850, och 25,487 t:r år 1851. —- Ut-
förseln af alla de i tabellen N:o 10 omförmälde Väfnader, med undantag af lärft, har be-
tydligen minskats år 1851. 

Enligt meddelad uppgift hafva å Stockholms Börs varit gällande, år 1851 , följande 
medelpriser å nedannämnde Export-artiklar: 

År 1851 exporterades Stångjern: från Stockholm 278 ,767 Skll; från Göthebors 188,294 
Skll, från Gefle 61 ,499 Skll; från Sundsvall 11,249 SkU. och från Norrköping 8 ,807 Skll-
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— Bräder och Plankor: från Götheborg 253 ,036 toifter; från Calmar 130 ,296 toifter; frän 
Hernösand 67 ,606 toifter; från Piteå »9 ,540 toifter; från Sundsvall 42 ,896 toifter; från 
Umeå 38 ,172 toifter; från Westervik 37,329 toifter; från Wisby 32 ,647 toifter; från Dö-
derhultsvik 29 ,620 toifter; från Stockholm 26 ,786 toifter; från Halmstad 24 ,690 toifter; 
från Luleå 24 ,326 toifter; från Gefle 23 ,165 toifter och från Söderköping 19 ,262 toifter. — 
Koppar: från Stockholm 7,247 Skll och från Norrköping 2 ,095 Skll. — Stål: från Göthe-
borg 4 ,423 ,390 ll; från Stockholm 3,485,616 ll; från Uddevalla 492 ,250 ll; från Norr-
köping 39 ,005 ll; från Gefle 23 ,608 ll.; från Söderköping 9 ,000 ll.- från Umeå 6 ,060 ll 
och från Malmö 3 ,495 ll.. — Tjära: från Stockholm 22,649 tunnor; från Umeå I 1,174 
tunnor; frän Piteå 9 ,596 tunnor; från Luleå 3 .942 tunnor; från Haparanda 3 ,504 tunnor; 
från Malmö 1,869 tunnor och från Calmar 1,828 tunnor. 

Utrikes Sjöfarten i allmänhet. 
Till Sverige ankommo från utrikes or t : 

Från Sverige afgingo till utrikes ort : 
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Af förestående uppgifter synes , att skeppsfarten till och från Sverige varit i stigande 
från år 1843 till och med 1 8 4 8 , då densamma åter minskades samt att sedermera, under 
hvarje af de sistförflutna trenne åren , antalet och lästetalet af såväl de ankomne, som de 
afgångne fartygen tilltagit, i följd af den lifligare handel, som under dessa år egt rum. Till-
ökningen har varit betydligast år 1851, hvilket gynnsamma förhållande till någon del upp-
kommit deraf att skeppsfarten under hela den egentliga seglationstiden af detta år icke varit 
af karantänsåtgärder hindrad. Samma år sysselsatte Sveriges handel ett större antal Sven-
ska, Norska och Finska fartyg än vanligt. Antalet och lästetalet af andra utländska, såväl 
ankomna, som afgångna fartyg var 1851 betydligt större än under något föregående år. 

Uti ofvan uppgifna antal äro icke inberäknade hvarken de ångfartyg, som föra posten 
emellan Sverige och Pommern, eller post- och isbåtar, samt icke heller sådane omätta bå-
tar, som äro i Tullverkets tabeller särskildt upptagne. Antalet af de från Sverige till Dan-
mark afgångna och derifrån till Sverige ankomne båtar har, enligt Tullverkets uppgifter, va-
rit följande: 

Omätta Båtar ankommo till och afgingo från Sverige: 

Svenska och främmande fartygs andel i in- och utförseln, beräknad efter laddningarnes 
värde, har under de sistförflutna 10 åren varit följande: 

Införsel. Utförsel. 

Så 
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Så vidt de till Collegium inkomne handlingar utvisa, har förhållandet med Svenska 
skeppsfarten på främmande länder, jemförd med den Norska, under de sistförflutna 10 åren 
varit följande: 

Svenska fartyg. Norska fartyg. 

I likhet med hvad föregående årsberättelser innehålla, får Collegium lemna följande öf-
versigt af den fraktfart , som, på grund af ömsesidiga bestämmelser, år 1851 egt rum, dels 
med Svenska fartyg emellan nedannämnde främmande länder och ett tredje land och dels 
med dessa länders fartyg emellan Sverige och ett tredje land. 

Med last 
från ett tredje land ankomne fartyg. 

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

Med last 
till ett tredje land afgångne fartyg. 

På sätt tabellen N:o 8 utvisar, bestod Sveriges hela Handelsflotta vid 1851 års slut af 
2 , 7 7 1 mätta far tyg om 114 ,460 lästers drägt ighet . Tillökningen under året utgör i antal 
27 fartyg och i lästetalet 1 ,477. Stapelstädernas utgjorde år 1851 till antalet 1 ,051 med 
en drägtighet af 7 4 , 5 5 2 läster. Antalet har ökats med 9 och lästetalet med 1,000. — De 
Götheborg tillhöriga fartygens antal har år 1 8 5 1 ökats med 9 och lästetalet med 1 , 0 2 1 , 
hvaremot Stockholms fartyg minskats med 2 och lästetalet med 2 4 . Gefle handelsflotta 
har likaledes minskats med 11 far tyg och 9 3 6 läster. Antalet af öfrige Stapelstäders fartyg 
har ökats med 13 och lästetalet med 9 3 9 . Sjö- och Uppstäders samt Köpingars fartyg voro 
år 1851 till antalet 2 9 0 , eller 2 mindre än år 1850 . Lästetalet utgjorde 8 , 1 5 9 , eller 84 
mindre än föregående året. Landtmanna-far tygens antal uppgick till 1 ,430 år 1 8 5 1 , med 
ett lästetal af 3 1 , 7 4 9 . Tillökningen under året utgör i antalet 2 0 och i lästetalet 561 . Af 
Stapelstädernas far tyg hafva år 1 8 5 1 blifvit försålda till utr ikes orter 2 0 fartyg om 1,874 
läster; 43 fartyg om 2 , 8 4 3 läster hafva förolyckats eller kasserats samt 5 5 fartyg om 5 , 1 1 1 
läster blifvit nybyggda och första gången afmätta. Enligt till Collegium inkomna uppgifter 
hafva år 1851 blifvit till utrikes sjöfart begagnade af Stapelstädernas fartyg 7 9 9 stycken om 
7 0 , 0 8 2 läster och af ötrige s täders samt köpingars 5 9 fartyg om 2 , 2 5 8 läster. År 1851 
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utfärdade Collegium 16G Svenska fribref — eller 20 mindre än föregående året — och 
hvaribland 17 för fartyg tillhörande landtmän. Antalet af fribref för nybyggda fartyg u t -
gjorde 111 år 1850 och 8 2 år 1851. 

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 

T. WILLERDIJVG. 

underdånigste, tropligtigste 
undersåter och tjenare: 

C. D. S K O G M A N . 

Stockholm den 2 December 1852 

L. S. 
C. F. Ström. 





N:o 1. 

Utdrag af General-Sammandragen 
öfver 

Rikets Import och Export år 1851. 
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I m p o r t 1 8 5 1 . 
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Import 1851. 
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Export 1851. 



Export 1851. 



E x p o r t 1 8 5 1 . 



E x p o r t 1851. 



Export 1851. 
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Reexporterade förtullade varor 1851. 



N:o 

Öfversigt af Tull-



2. 

Uppbörden åren 1842—1851. 



N:o 3. 

Sammandrag af de från Kongl. Norrska Regeringen till Commerce-Collegium insände 
uppgifter rörande Svenska Sjöfarten till och från Norrige år 1851. 



Commerce-Collegii Utrikes Berättelse för år 1851. 4 



N:o 

Öfversigt af Sveriges omedelbara Handel och Sjöfart 



4. 

på andra Länder år 1851, enligt officiella uppgifter. 



N:o 5. 

Tabell, utvisande förhållandet emellan Sveriges Införsel och Utförsel 
år 1851. 





N:o 

Sammandrag af de utaf General-Tull-Styrelsen upprättade Förteckningar öfver de år 
Norrska och främmande Fartyg, 



6. 

1851 från Utrikes Orter till Sverige ankomna eller derifrån afgångna Svenska samt 
äfvensom deras Antal och Lästetal. 



N:o 7. 

Sammandrag af de utaf General-Tull-Styrelsen upprättade Förteckningar öfver de åren 
1847—1851 till Sverige ankomna Norrska och främmande Fartyg, särskildt 

upptagande hvarje Nations Flagga. 



Commerce-Collegii Utrikes Berättelse för år 1851. 5 



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 



8. 

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

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



N:o 9. 

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

sjöfart under åren 1847—1851. 



Comm.-Coll. Utrikes Sjöfarts-Berättelse år 1851. 6 



N:o 

Jemförelse emellan Rikets In- och Utförsel under åren 1842—1851 af 



10. 

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











*) Härunder är icke inbegripet omyntadt silfver för ett värde af 78,900 R:dr silfver specie, som blifvi t infördt landvägen från Norrige 
för Rikets Ständers Banks räkning. 



















*) Olikheten emellan de i Tabellen N:o 1 , efter Tullspecialerne införda belopp upplyses af Berättelsen för år 1848. 
Comm. Coll. Utrikes Sjöfarts Berättelse 1851. 8 





*) O l i k h e t e n e m e l l a n de i T a b e l l e n N:o 1, e f t e r Tu l l spec ia lerne införda b e l o p p , upplyses af Berättelsen för år 1848. 







STOCKHOLM, 1852. 
P . A. N O R S T E D T & S Ö N E R , 

Kongl. Boktryckare. 



N:o 11. 

Jemförelse emellan Sveriges omedelbara Handel på andra Länder, efter officiella uppgifter, åren 1842—1851. 



N:o 12. 

Jemförelse emellan Sveriges omedelbara Sjöfart på andra Länder, efter officiella uppgifter, åren 1842—1851. 
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