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COMMERCE - COLLEGII 

Underdåniga Berättelse 
om 

Sveriges Utrikes Handel och Sjöfart 

år 1852. 

STORMÄKTIGSTE, ALLERNÅDIGSTE KONUNG! 

Eders Kongl. Maj:ts och Rikets Commerce-Collegium får härmedelst i underdånighet afgifva 
berättelse angående Sveriges Utrikes Handel ocb Sjöfart under sistlidet år 1852 och dervid 
bifoga följande Tabeller: 

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 från Kongl. Norska Regeringen inkomne uppgifter rörande Svenska 
skeppsfarten till och från Norrige; 

N:o 4. Öfversigt af Sveriges omedelbara handel med andra länder, grundad dels på Consu-
lernas 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 fartyg, 
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 fartyg, för stapelstädernas för åren 
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1795—1852 samt för öfriga städers och landtmannafartyg för åren 1830—1852, 
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 åren 1843—1852 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 mellan 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 fartyg, 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 fartyg, 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 för utländsk, med undantag af utförseln i 
Norska fartyg till andra länder än Norrige, hvilken nästan helt och hållet verkställes för 
Svensk räkning; och ehuru dessa beräkningar naturligtvis icke fullkomligen öfverensstämroa 
med verkliga förhållandet, kan man likväl antaga att ett för det ena året, i jemförelse med 
det andra, upptaget högre eller lägre värdebelopp utmärker en motsvarande tillökning eller 
minskning i den officielt uppgifna importens eller exportens verkliga värde. De i berättel
sen intagne uppgifter å qvantiteterna af de förnämsta in- och utförselsartiklarne utvisa be
loppet af förtullade eller eljest till in- och utförsel angifna varor, och det kan således an
tagas att dessa uppgifter icke i något fall äro högre än verkliga förhållandet samt, hvad ut
förseln beträffar, 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. 

Norrige. 
Värdet af införseln från Norrige utgjorde år 1851, enligt Tullverkets sammandrag, 

3,086,000 R:dr och är för år 1852 beräknadt till 2,703,000 R:dr. Med 170 Svenska 
fartyg infördes år 1852 varor till ett beräknadt värde af 790,000 R:dr och med 499 Norska 
fartyg för 1,887,000 R:dr. Den landväga importen upptages till 26,000 R.dr. 
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Utförseln till Norrige, som år 1848 steg till 4,700,000 R:dr och år 1851 nedgick till 
581,000 R:dr, minskades ytterligare år 1852 och utgjorde 539,000 R:dr, hvilket är det 
lägsta belopp som varit antecknadt för något år allt sedan 1832, då värdet af exporten till 
Norrige utgjorde 526,000 R:dr. Ar 1852 verkställdes utförseln med 132 Svenska fartyg 
för 150,000 R:dr, med 169 Norska för 216,000 R:dr och land vägen för 173,000 R:dr. 

Från Norrige infördes sjöledes: 

torr eller rökt: 

Dessutom infördes sjöledes från Norrige 30,603 ll. Topp- Kandi- och Kaksocker och 
300 ll. Sirup år 1851. År 1852 ökades importen betydligt och utgjorde 737,469 ll. Topp-
Kandi- och Kaksocker samt 235,875 ll. Sirup. 

Till Norrige utfördes sjöledes: 

Trädvaror: 
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Sjöledes utfördes dessutom år 1852, bland annat, 1,924 Lll. Beck och 1,551 Lll. Alun, 
samt Skrif- och Tryckpapper. 

Enligt Kongl. Förordningen af den 24 Maj 1825 och Norska Lagen af den 4 Augusti 
1827, fä de flesta Svenska och Norska natur-alster landvägen från det ena till det andra 
Riket tullfritt in- och utföras, utan behof af förpassning eller tullangifning. Samma förhål
lande eger iifven rum i afseende på utlandska, 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 1852: 814 ll. Toppsocker och 845 ll. Sirup; 

och till Norrige utförda landvägen: 

Följande tabell utvisar förhållandet med Svenska skeppsfarten till och från Norrige un
der de sistförflutna 10 åren. 

Till Norrige ankomna Svenska fartvg från: 

Sverige: Utrikes ort: 
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Från Norrige afgångna Svenska fartyg till 

Sverige: Utrikes ort: 

Finland. 
Införseln från Finland är för år 1852 beräknad till ett värde af 691,000 R:dr och har 

således öfverstigit så väl föregående årets, till 660,000 R:dr beräknade import, som värdet 
af införseln under något annat år allt sedan 1844 då densamma ansågs i värde motsvara 
945,000 R:dr. År 1852 infördes med 68 Svenska fartyg för 130,000 R:dr och med 217 
Finska för 561,000 R:dr. 

Utförseln är för år 1852 beräknad till 651,000 R:dr, eller 10,000 R:dr mera än före
gående årets export, och verkställdes med 31 Svenska fartyg för 81,000 R:dr och för 570,000 
R:dr med 107 Finska fartyg. 

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

Från Finland infördes: 
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Dessutom infördes år 1851 från Finland 79,674 Lll, Rågmjöl och 56,075 Lll. år 1852 

Till Finland utfördes: 

År 1852 utfördes äfven, bland annat, 3,009 Lll Alun, 4,834 kannor Porter och Öl. 
2,832 ll hvitt, oäkta Porslin, 29,259 ll. Svafvelsyra, 5,100 ll Concept- och 10,500 ll. 
Skrifpapper, 16,720 Skll rå och osmält Malm samt Redskap och Machinerier för ett värde 
af 8,717 R:dr. 

Från Finland ankommo till Sverige: 

Svenska fartyg: Finska fartyg: 

Från Sverige afgingo till Finland: 

Häruti äro de emellan Sverige och Finland gående ångfartygens resor inräknade. 
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R y s s l a n d . 

År 1851 beräknades värdet af införseln från Ryssland till 2,336,000 R:dr och steg år 
1852 till 2,695,000 R:dr, hvilket är det högsta belopp, som förekommit under något år. 
Med 154 Svenska fartyg infördes varor för 1,970,000 R.dr, med 14 Norska för 103,000 
R.dr, med 9 Ryska för 168,000 R:dr och för 454,000 R:dr med 9 Finska, 3 Preussiska, 6 
Danska, 2 Mecklenburgska, 1 Hamburgskt, 1 Bremiskt, 9 Hanoverska, 9 Nederländska, 
2 Engelska och 1 Franskt fartyg. 

Värdet af utförseln, som år 1851 beräknades till 495,000 R.dr, nedgick år 1852 till 
366.000. Med 44 Svenska fartyg utfördes varor för 323,000 R:dr, med 2 Norska för 
4,000 R:dr, för 1,000 R.dr med 3 Ryska samt för 38,000 R:dr med 5 Finska, 1 Danskt 
och 1 Nederländskt fartyg. 

Från Ryssland infördes: 

Derjemte infördes år 1852, bland annat, 954 Tunnor Hvete, 6,355 Tunnor Korn. 
5,798 Lll ohäckladt Lin, 936 Lll. Tågvirke, 238 ll. Ull samt 1,282 ll. Segelduk. 

Till Ryssland utfördes: 

Svenska fartyg ankommo till Ryssland från 

Sverige: Utrikes ort: 
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Svenska fartyg afgingo från Ryssland till 

Sverige: Utrikes ort: 

Följande tabell utvisar huru skeppsfarten till och från Ryssland med Svenska fartyg 
varit fördelad på de särskilda Consuls-distrikterne år 1852. 

Svenska fartyg ankommo 

från Sverige: Utrikes ort: 

och afgingo till 
Sverige: Utrikes ort: 

Revals och Libaus Consuls-distrikter hafva år 1852 icke varit af Svenska fartyg besökta. 

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

stein utgjorde 2,392,000 R:dr år 1851 och nedgick år 1852 till 2,176,000 R:dr. Med 
927 Svenska fartyg infördes varor för 1,521,000 R.dr, med 2 Norska för 49,000 R:dr, 
med 331 Danska för 587,000 R:dr och med andra utländska fartyg för 19,000 R:dr. 

Värdet af utförseln till dessa länder ökades år 1852 från 3,804,000 R:dr, hvartill före
gående årets export blifvit beräknad, till 4,001,000 R:dr, hvilket är det högsta belopp, som 
hittills förekommit. Efter afdrag för oarbetadt silfver utgjorde värdet af exporten till Dan
mark 3,694,000 R:dr år 1851 och 3,978,000 år 1852 Sistnämnde års export verkställdes 

för 



9 1852 . 

för 3,381,000 med 2,032 Svenska fartyg ocb båtar, för 72,000 R:dr med 28 Norska, för 
275,000 R:dr med 150 Danska samt för 273,000 R:dr med 108 Finska, 3 Engelska, 2 
Preussiska, 1 Ryskt, 1 Mecklenburgskt, 1 Lubeckskt och 1 Hamburgskt fartyg. 

Från Danska Staterna infördes hufvudsakligen: 

Derjemte infördes år 1852: 6,232 kannor Cognac, 31,310 ll. Palmolja, 2,721 ll. 
Toppsocker och 60,784 ll. Svafvelsyra. Spannmålsimporten utgjordes af 11,831 Tunnor Hvete, 
58,933 T:r Korn, 13,350 T:r Råg, 11,390 T:r Ärter samt 1,083 T.r Hafra m. m. 

Till Danska Staterna utfördes: 

År 1852 exporterades dessutom 2,884 Tunnor Linfrö, 7,257 T:r Rof-frö, 15,832 Lll 
Alun, 5,245 Lll Beck, 22,528 lod oarbetadt Silfver, samt arbetad sten för ett värde af 
20,966 R.dr. 

Comm.-Coll. Utrikes Handels-Berättelse år 1852. 
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Enligt uppgift från Svenska och Norska General-Consulatet i Helsingör hafva, under år 1852, Svenska 
Furuplankor af 14 fots, 3 och 9-tums dimensioner betalts med 7 å 9 Rbdr pr tolft; Furubjelkar och Spärrar 
med 15 à 20 Riksbanksskilling pr kubikfot samt Stångjern af allmänna dimensioner 13i å 16 Rbdr pr Skll, 
allt utan tull. Af Svenskt Stångjern ankom år 1852 till Köpenhamn circa 22,500 Skll, hvilket är 3,500 
Skll mera än föregående året. 

Följande tabell utvisar förhållandet med Svenska skeppsfarten på Konungariket Danmark 
samt Schlesvigska och Holsteinska hamnarna vid Östersjön. 

Svenska fartvg ankommo till ifrågavarande liinder från 

Sveriqe: Utrikes ort: 

samt afgingo derifrån till 

Sverige: Utrikes ort : 

År 1852 ankommo Svenska fartyg till nedannämnde Consuls-distrikter: 

från Sverige: Utrikes ort: 

och afgingo 
till Sverige: Utrikes ort: 
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Dessutom hafva Svenska öppna båtar till nedannämnde antal med last 

ankommit till: och afgått från: 

Svenska fartvg passerade Öresund: 

I afseende å tullafgiften i Öresund har Svenske och Norske General-Consuln i Helsingör 
anmält följande: 

»Sedan den 15 Juni 1852, då en lindring i Sundska tullen å Svenska metaller, motsvarande 20 procent, 
och å Norsk Sill samt annan saltad fisk i tunnor, motsvarande 33 procent af hvad förut erlagts, inträdde, hafva, 
intill nämnde års slut, 182,635 Skll Svenskt jern och 213,517 tunnor Norsk Sill blifvit i Sundet klarerade. 
Under den föregående delen af året hade 229,678 tunnor af sistnämnde vara klarerats efter den då gällande 
högre tullberäkningen. Hvad särskildt angår de Svenska fartyg under 15 lästers drägtighet uti inrikes fart, 
som passerat Sundet från och med den 1 Juli, då den för denna fart af Danska Regeringen beviljade lindring 
i Sundska tullafgifterna trädde i kraft, så har antalet deraf under de sista 6 månaderna af år 1852 uppgått 
till 1,071. Under föregående år har det kända antalet af dylika Sundpasscrande fartyg ulgjort i medeltal 
1,250 för hela året, men äfven om det i verkligheten bar varit något större, så är dock otvifvelaktigt, att 
nämnde tull-lindring framkallat och ytterligare skall föranleda en ökad inrikes varuskeppning genom Sundet.» 

Preussen. 
Sedan värdet af införseln år 1851 stigit till 1,008,000 har detsamma ytterligare ökats 

och utgjorde år 1852 ett belopp af 1,067,000 R:dr. Med 21 Svenska fartyg infördes varor 
för 960,000 R:dr. med 1 Norskt för 3,000 R:dr, med 11 Preussiska för 82,000 R:dr och 
med 1 Nederländskt fartyg för 16,000 R:dr. 

Utförselns värde har deremot något minskats och nedgått från 1,966,000 R:dr, hvartill 
1851 års export beräknades, till 1,426,000 R:dr år 1852. Wed 75 Svenska fartyg utför
des varor för 1,318,000 R:dr, med 2 Norska för 1,000 R:dr, med 16 Preussiska för 94,000 
R:dr samt för 13,000 R.dr med 3 Finska, 1 Nederländskt och 1 Engelskt fartyg. 

Från Preussiska hamnar infördes: 
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Hvarjemte år 1852 infördes 3,099 Lll. Bensvärta, 9,471 ll Plommon, 1,957 Tunnor 
Potates och 1,412 Tunnor Ärter m. m. 

Till Preussiska hamnar utfördes: 

År 1852 utfördes dessutom 792 Tunnor Hafra, 490 Tunnor Korn samt för 8,550 
R:dr arbetad sten. 

Oberäknadt de emellan Skåne och Pommern gående Post-ångfartygens resor ankommo 
Svenska fartyg 

Till Preussiska hamnar 
från Sverige: Utrikes ort: 

och afgingo 

Från Preussiska hamnar till 
Sverige: Utrikes ort: 
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Följande tabell utvisar förhållandet med Svenska skeppsfarten till och från nedannämnde 
Consuls-distrikter år 1852. 

Svenska fartyg 

ankommo från Sverige: Utrikes ort: 

och afgingo till Sverige: Utrikes ort: 

från 

Mecklenburg, Hansestäderna, Hannover och 
Oldenburg. 

Mecklenburg. Värdet af de till Sverige införda varor, som år 1851 utgjorde 46,000 
R:dr, steg år 1852 till 62,000 R:dr. Med 6 Svenska fartyg infördes varor för 24,000 
R:dr, med 4 Mecklenburgska för 20,000 R:dr och för 18,000 R:dr med 1 Danskt och 1 
Nederländskt fartyg. 

Värdet af utförseln nedgick från 419,000 R:dr, bvartill 1851 års export beräknades, 
till 379,000 R:dr år 1852. Med 94 Svenska fartyg utfördes för ett värde af 286,000 
R:dr, med 1 Norskt för 2,000 R:dr, med 39 Mecklenburgska för 36,000 R:dr, och med 
17 Finska för 55,000 R:dr. 

Från Mecklenburg infördes: 
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Dessutom exporterades år 1852 arbetad sten för ett varde af 2,532 R:dr. 

Lubeck. År 1851 ansågs värdet af införseln motsvara 4,823,000 R.dr, eller, efter af-
drag för infördt Guld och Silfver i mynt och plansar, 4,275,000 R:dr. För år 1852 ar 
införseln beräknad till 4,342,000. Myntadt eller oarbetadt Guld och Silfver har icke blifvit 
från Lubeck infördt under ifrågavarande år. Med 199 Svenska fartyg infördes år 1852 
varor för 3,821,000 R:dr, med 29 Lubeckska fartyg för 490,000 R:dr samt för 31,000 
R:dr med 1 Finskt och 1 Danskt fartyg. 

Enligt Tull-Verkets Specialer för är 1852 har oarbetadt silfver för ett viirde af 22,528 
R:dr blifvit till utrikes ort exporteradt och utförts från Helsingborg till Danmark; men då, 
enligt meddelad uppgift, silfver i omyntad form samma år blifvit af Rikets Ständers Bank 
försåldt til! ett värde af 87,800 R:dr 28 sk. B:co, antager Collegium att silfver, motsvarande 
skillnaden emellan detta belopp och ofvannämnde 22,528 R:dr, år 1852 exporterats med de 
från Stockholm till Lubeck gående ångfartyg. Uti härvid fogade Bilagor N:o 1 och N:O 10 
uppgifves det år 1852 utförda silfver i överensstämmelse med Tullverkets anteckningar. 

Värdet af hela utförseln till Lubeck är för år 1851 upptaget till 1,060,000 R:dr, och 
till 1,007.000 R:dr efter afdrag för utfördt myntadt och oarbetadt silfver. Enligt ofvanbe-
rörde beräkningssätt utgör värdet af hela utförseln år 1852 ett belopp af 1,995,000 R:dr, 
eller 1,929,668 R:dr efter afdrag för oarbetadt silfver. Med 196 Svenska fartyg utfördes 
för 1,687,000 R:dr, med 1 Norskt för 6,000 R.dr, med Lubeckska fartyg för 6,000 R:dr. 
samt för 296,000 R.dr med 70 Finska och 1 Hannoverskt fartyg. 

Från Lübeck infördes hufvudsakligen: 
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Till Lübeck utfördes bland annat: 

Derjemte förekommer bland 1852 års införsel frän Lübeck 1,008 lod arbetadt Guld, 
3,232 lod arbetadt Silfvcr, 20,449 ll. Bomolja, 20,072 ll. The, 17,385 ti Toppsocker 
m. m., samt bland utförseln till Lübeck 1,184 LM Beck, 2,084 Skll. Kopparmalm, 4,006 
T:r Tjära, 9,554 ll. grof Ull samt 7,791 ll. oblekt Vax. 

Hamburg. Värdet af den direkta införseln från Hamburg beräknades år 1851 till 
605,000 R:dr och utgör 503,000 R:dr år 1852. Med 13 Svenska fartvg infördes varor 
för 126,000 R:dr, med 1 Norskt för 21,000 R:dr, med 3 Hamburgska för 122,000 R:dr 
samt för 234,000 R:dr med 1 Hannoverskt och 6 Nederländska fartyg. 
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År 1851 utgjorde den direkta exportens värde 117,000 R.dr och steg år 1852 till 
130,000 R:dr. Med 7 Svenska fartyg utfördes varor för 77,000 R:dr, med I Norskt för 
1,000 R:dr, med 3 Hamburgska för 9,000 R:dr samt för 43,000 R:dr med 1 Nederländskt 
och 2 Engelska fartyg. 

Den direkta införseln från Hamburg utgjordes förnämligast af följande varuqvantiteter: 

År 1852 infördes dessutom 93,903 ll. Ull, 483 ll. Toppsocker samt 39,893 ll. diverse Oljor. 

Till Hamburg exporterades hufvudsakligen: 

Bremen. Införselns värde, som år 1851 utgjorde 393,000 R:dr, steg år 1852 till 
468,000 R:dr. Med 5 Svenska fartyg infördes varor för 337,000 R:dr, med 1 Bremiskt 
för 21,000 R:dr och för 110,000 R.dr med 1 Danskt, 11 Hannoverska och 3 Nederländska 
fartyg. 

Värdet af utförseln beräknades år 1851 till 263,000 R:dr och steg år 1852 till 5 18,000 
R:dr. Med 13 Svenska fartyg exporterades varor för 271,000 R:dr, med 2 Norska för 
23,000 R:dr, med 1 Bremiskt fartyg för 38,000 R:dr samt för 186,000 R:dr med 1 Danskt, 
1 Mecklenburgskt, 6 Hannoverska, 5 Nederländska och 1 Hamburgskt fartyg. 

Från Bremen infördes hufvudsakligen: 

Af de från Bremen införda partier Tobak upplades 

Till 



17 1 8 5 2 . 

Till Bremen utfördes: 

samt 80 Tunnor Tjära år 1852. 

Exporten af Stångjern till Bremen har år 1852 varit betydligare än under nägot före
gående år. 

Hanover och Oldenburg. Införselns värde beräknas hafva utgjort 7,000 R.dr år 1852. 
Utförselns värde, som år 1 So 1 uppgick till 148,000 R:dr, steg år 1852 till 210,000 R:dr. 
Med Hanoverska fartyg utfördes varor tor 209,000 R:dr och återstoden med 1 Norskt och 
I Danskt fartyg. 

Exporten bestod förnämligast af 

Svenska fartyg (ångfartyg inbcräknade) ankommo från 

Sverige: Utrikes ort: 

till Lübeck: 

Hamburg och Altona. 

Bremen: 

Comm.-Coll. Utrikes Handels-Berältelse år 1852. 
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Sverige: Utrikes ort: 

till Mecklenburg: 

Till Rostock anlände 36 Svenska fartyg om 1,084 läster och till Wismar 64 fartyg om 
2,601 läster med last från Sverige samt 1 fartyg om 35 läster från Sverige till Rostock i 
barlast år 1852. 

Svenska fartyg (ångfartyg inberäknade) afgingo 

till Sveriqe: Utrikes ort: 

från Lybeck: 

Hamburg och Altona: 

Bremen: 

Mecklenburg: 

År 1852 afgingo från Rostock 6 Svenska fartyg om 172 läster till Sverige med last 
och 31 fartyg om 947 läster i barlast. Från Wismar afgingo 5 Svenska fartyg om 208 
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läster med last och 58 fartyg om 2,350 laster i barlast till Sverige samt 1 fartyg om 43 
läster i barlast till utrikes ort. 

Nederländerna. 
Värdet af införseln, som år 1849 uppgick till 726,000 R:dr och år 1850 minskades 

till 561,000, utgjorde år 1851 540,000 R:dr samt endast 427,000 R:dr år 1852, huvud
sakligen till följd af minskad import af oberedda Hudar och Skinn. —Med 15 Svenska far
tyg infördes varor för ett beräknadt värde af 322,000 R:dr, med 1 Norskt för 1,000 R:dr, 
med 6 Nederländska för 95,000 R:dr och för 9,000 R:dr med 1 Preussiskt, 1 Danskt och 
1 Hamburgskt fartyg. 

Värdet af utförseln har likaledes minskats de sednare åren och nedgått från 674.000, 
hvartill exporten beräknades år 1849, till 408,000 R:dr år 1850, 404,000 R.dr år 1851 
och 358,000 R:dr år 1852. Med 16 Svenska fartyg utfördes år 1852 varor för 236,000 
R:dr, med 8 Norska för 29,000 R:dr, med 10 Nederländska för 72,000 R:dr samt för 
21,000 R:dr med 1 Danskt och 2 Hanoverska fartyg. 

Importen utgjordes förnämligast af följande varuqvantiteter: 

Till Nederländerna utfördes: 

samt 366 Lll. Beck år 1852. 
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Till Nederländerna ankommo Svenska fartyg från 

Sverige: Utrikes ort: 

Svenska fartyg afgingo från Nederländerna till 

Sverige: Utrikes ort: 

Belgien. 
Importens värde, som år 1851 ökades till 111,000 R:dr, utgjorde 143,000 R:dr är 

1852. Med 9 Svenska fartyg infördes varor för 48,000 R:dr, med 3 Norska för 64,000 
och med 1 Nederländskt fartyg för 31,000 R:dr. 

Värdet af exporten har likaledes stigit och uppgått från 208,000 R:dr år 1851 till 
344,000 R:dr år 1852. Med 17 Svenska fartvg utfördes varor för 117,000 R:dr, med 
40 Norska för 168,000 R:dr, med 1 Belgiskt för"l5,000 R:dr samt för 44,000 R.dr med 
1 Finskt, 1 Preussiskt, 1 Danskt, 1 Hanoverskt och 2 Nederländska fartyg. 

Af följande hufvud-artiklar infördes: 

Till Belgien utfördes hufvudsakligen: 
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Till Belgien ankommo Svenska fartyg från 

Sverige: Utrikes ort: 

och afgingo från Belgien till 

Sverige: Utrikes ort: 

Stor-Britannien och Irland. 
Värdet af importen utgjorde 4,199,000 R:dr år 1851 och ökades till 4,541.000 R:dr 

år 1852. Med 321 Svenska fartyg infördes varor för 1,445,000 R:dr, med 54 Norska för 
385,000 R:dr, med 156 Britiska för 2,420,000 R:dr, samt för 291,000 R:dr med 3 Finska, 
10 Preussiska, 8 Danska, 5 Mecklenhurgska, 21 Hanoverska och 6 Nederländska fartyg. 

Värdet af exporten har deremot något minskats och nedgålt från 10,344,000 år 1851 
till 10,036,000 R:dr år 1852. Med 426 Svenska fartyg utfördes varor för 4,192,000 R:dr, 
med 392 Norska för 2,386,000 R:dr, med 299 Britiska for 2,998,000 R:dr samt för 
460,000 R:dr med 1 Finskt, 5 Ryska, 15 Preussiska, 25 Danska, 1 Mecklenburgskt, 1 
Hamburgskt, 17 Hanoverska, 6 Nederländska, 1 Österrikiskt och 2 Nord-Amerikanska fartyg. 

Den direkta importen från Stor-Britannien och Irland har hufvudsakligen utgjorts af 
följande varuqvantiteter: 

(utom hel- och half-ylle dukar) 
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Väfnader: Linne och Hamp: 

Hudar och Skinn: 

samt Färgträd för ett värde af 12,713 R:dr är 1852. 

Till Stor-Britannien och Irland utfördes: 

Jern: 

Spanmål, omalen: 

Trävaror: 
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Enligt uppgift från Svenska och Norska General-Consulatet i London hafva medelpri
serna å nedannämnde Svenska export-artiklar varit följande: 

Svenska fartyg ankommo till Stor-Britanniska och Irländska hamnar från 

Sverige: Utrikes ort: 

och afgingo derifrån till 

Sveriqe: Utrikes ort: 
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Sverige: Utrikes ort: 

Svenska fartyg med last 

ankommo från Sve r ige och afgingo till Sverige år 1852. 

Följande tabell u tvisar antalet och lästetalet af Svenska och främmande far tyg , som till 
Stor-Bri tanniska hamnar u tk la re ra t ined last från Sverige under de fem sistlörflutne åren. 

Svenske och N o r s k e General-Consuln i London har uti den till Collegium afgifne Ars-
berättelse meddela t bland annat följande: 

»Ehuru året 1851 var på det hela taget vinstgifvande, visar sig likväl året 1852 än mera fördelaktigt 
från commerciel synpunkt betraktadt, ty vid slutet af förstnämnde år framställde sig för återblicken ett betyd
ligt och fortfarande prisfall i många produkter under loppet af detsamma, samt åtskilliga deraf förorsakade 
mercantila fallissementer, hvilket, i förening med farhågan för politiska förvecklingar, verkade menligt på all
männa krediten och förtroendet, hvaremot, vid slutet af år 1852, uppmärksamheten dragés till den derunder 
rådande lifliga och beständiga efterfrågan för alla de förnämsta manufakturvaror och synnerligas! för sådane. 
som äro mest allmänt begagnade, ett tecken såväl som en följd af de arbetande klassernas jemna sysselsätt
ning mot höga dagspenningar. En ofantlig och oafbruten produktion, underhållen af en lika ofantlig och fort
farande förbrukning, i förening med stigande priser, utmärkte året 1852, som med trygghet kan benämnas en 
period af stor commerciel framgång. Priserna för Bräder och Battens kunna antagas hafva varit under året frän 
9 £ till 11 £ 10 s. per Petersb. Standard allt efter beskaffenheten. Bjelkar gällde vid sommarns början frän 
50 s. till 52 s. Sterling per load. Sedermera föll priset till 45 s. per load, men repade sig åter till 52 ä 
55 s., hvilka priser realiserades för större delen af höstinförseln under det att några laster, vid det slutliga 
upprymmandet af årets import, hemtade från 62 s. till 65 s. per load. Införseln af utländskt Jern till Stor-
Britannien belöpte sig år 1852 till 33,304 Tons, hvaraf 4,000 Tons kunna antagas hafva ankommit från Ryss
land och andra främmande länder samt återstoden, eller 29,304 Tons från Sverige. Då importen af Svenskt 

jern 
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jern till England år 1851 steg till 35,279 Tons, så visar det sig att tillförseln af jern från Sverige år 1852 
minskats med nära 6,000 Tuns, hvilket lätt förklaras af de låga priser på denna vara, som rådde i manufak-
tur-distrikterna under den tidigare delen af året, hvarigenom de Svenska exportörerna föranleddes alt träffa 
anstalt för mera vidsträckta direkta afskeppningar till Norra Amerikas Förenta Stater, hvilkas marknader ansågos 
erbjuda bättre utsigter för jernets afsältning. Sedermera, då under årets lopp priserna höjde sig i England, 
till följd af inträdande stor verksamhet i Sheffield, var det för sent att öka den för dessa marknader afsatla 
qvantitel. Af del totalbelopp Svenskt jern, som importerades till England år 1852, blefvo 5,773 Tons åter 
exporterade, så att summan af det för landets egen lörbrukning använda parti kan uppskattas till 23,531 Tons. 
Det pris, hvartill de mest värderade slämplar af Dannemora jernet försäljas, blef i början af året nedsatt med 
3 £ per Ton, så att Löfsta och dermed jemngoda sorter i Hull kunde köpas till 29 £ per Ton i stället för 
32 £, hvilket var det förut gällande priset. Stämplar af secunda qvalitel hemtade, efter beskaffenheten, från 
11 £ till 16 £ per Ton. — Vanligt ordinärt Slångjern för utförsel såldes till 10 £ å 10 £ 10 s per Ton.— 
Priset på Engelskt jern steg betydligt framemot hösten 1852. Slafiordshire slångjern såldes förut till 5 £ 
10 s. ä C £ per Ton, men under de sista 3 månaderna af 1852 höjde sig priset på denna vara till 7 £ å 
8 £ samt steg slutligen på en gång till 10 £ — Slål-importen från Sverige till England, utgörande 1,000 
Tons år 1851, reducerades under loppet af 1852 betydligt och utgjorde då icke mera än 500 Tons. Expor
ten från Stor-Britannien sjönk likaledes under samma period från 879 Tons år 1851 till 638 Tons år 1852. 
Tillverkningen af Stål i Sheffield höll jemna sleg med den allmänna verksamheten och välståndet i landet. 
Denna industri sprider sina verksläder åt alla håll och en mängd nya ugnar hafva blifvit inrättade under sist-
förflutna år, hvilka alla äro i jemn verksamhet. Den betydligaste exporten af stålarbeten skedde till Förenta 
Staterna, men afsältningen inom landet var likaledes högst ansenlig, i synnerhet af fjedrar för jernvägs-vagnar 
och af hvarjehanda slags arbeten, begagnade vid jernvägar, samt för qvarnar och machincr.» 

Frankrike. 
De från Frankrike direkte till Sverige införda varors värde upptogs för år 1850 till 

479,000 R:dr, hvaremot värdet af den direkta importen — för så vidt detsamma kunnat be
räknas efter Consulernes uppgifter å värdet af de med Svenska fartyg till Sverige exporte
rade varor — endast utgjorde 365,000 R:dr. För år 1852 utgör importens värde, på ena
handa sätt beräknadt, 503,000 R:dr. — Med 16 Svenska fartyg infördes varor för 435,000 
R:dr, med 7 Norska för 41,000 R:dr samt för 27,000 R:dr med 2 Rvska och 1 Eneelskt fartvs. 

Värdet af utförseln, som år 1851 upptogs till 2,065,000, steg betydligt år 1852 och 
utgjorde 2,867,000 R:dr, hvilket är det högsta belopp, som förekommit under något år med 
undantag af 1846, då värdet af exporten till Frankrike beräknades till 3,545,000 R:dr. 
År 1852 utfördes med 126 Svenska fartvg för 1,387,000 R.dr, med 262 Norska för 
1,025,000 R:dr, med 37 Franska för 412,000 R:dr samt för 43,000 R:dr med 1 Finskt, 
1 Ryskt, 5 Preussiska, 4 Danska, 1 Mecklenburgskt, 5 Nederländska och 1 Lübeckskt fartyg. 

Direkte från Frankrike infördes: 
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År 1852 infördes dessutom 83,005 ll. Bomolja på fat och i flaskor, 3,196 ll. äkta 
Porslin, 16,556 ll. Terpentinolja samt Kardborrar för ett värde af 15,630 R:dr. 

Af följande artiklar utfördes: 

Exporten af Bräder och Plankor var år 18525 större än under något föregående är 
med undantag af 1846, då densamma uppgick till 196,184 Tolfter. 

Svenska fartyg ankommo till Franska hamnar vid 

Kanalen: Atlantiska hafvet: Medelhafvet: 

Svenska fartyg afgingo från Franska hamnar vid 

Kanalen: Atlantiska hafvet: Medelhafoet: 

Följande tabell utvisar förhållandet med Svenska skeppsfarten år 1852 till och från de 
särskilda Consuls-distrikterne i Frankrike. 

Svenska fartyg 
ankommo från Sverige: Utrikes ort: 
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och afgingo till Sverige: Utrikes ort: 

från 

Följande tabell utvisar antalet och drägtigheten af Svenska och främmande fartyg, som 
under hvartdera af de fem sistförflutna åren från Svenska hamnar utklarerat med last till 
Frankrike. 

Portugal. 
Värdet af de från Portugal direkte införda varor utgjorde 183,000 R:dr år 1851 och 

nedgick år 1852 till 146,000 R:dr. Med 92 Svenska fartyg infördes varor för 134,000 
R:dr, med 1 Portugisiskt för 1,000 R:dr samt för 11,000 R:dr med 2 Ryska och 1 Engelskt 
fartyg. 

Värdet af exporten, som år 1849 beräknades till 1,159,000 R:dr, år 1850 utgjorde 
839,000 R:dr och 828,000 år 1851, minskades ytterligare år 1852 och nedgick till 776,000 
R:dr. Med 47 Svenska fartyg utfördes varor för 749,000 R:dr, med 4 Norska för 19,000 
R:dr samt för 8,000 R:dr med 1 Nederländskt fartyg. 

Från Portugal infördes: 

Till Portugal utfördes: 
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Svenska fartyg ankommo till Portugal från 

Sverige: Utrikes ort: 

och afgingo från Portugal till 

Sverige: Utrikes ort: 

Från S:t Ybes afgingo år 1852 med last till Sverige 48 Svenska fartyg om 4,785 
låster och till utrikes orter 5 fartyg om 518 läster. 

Spanien. 
Införselns värde beräknades år 1851 till 256,000 R:dr och utgör 241,000 R:dr år 

1852. Med 33 Svenska fartyg infördes varor för 208,000 R.dr, med 1 Norskt för 1,000 
R:dr samt för 32,000 R:dr med 1 Danskt och 1 Hanoverskt fartyg. 

Värdet af utförseln är för år 1851 beräknad till 382,000 R:dr och till 533,000 R:dr 
år 1852. Med 54 Svenska fartyg utfördes varor för 328,000 R:dr, med 24 Norska för 
164,000 R:dr samt för 41,000 R:dr med I Finskt, 2 Preussiska, 7 Danska och I Meck-
lenburgskt fartyg. 

Från Spanien infördes följande varuqvantiteter: 
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Till Spanien utfördes af följande varor: 

Till Spanien ankommo Svenska fartyg från 

Sverige: Utrikes ort: 

och afgingo från Spanien till 
Sverige: Utrikes ort: 

Följande tabell utvisar förhållandet med Svenska skeppsfarten till och från hamnarne i 
nedannämnde Consulsdistrikter år 1852. 

Svenska fartyg 
ankommo från Sverige: Utrikes ort: 

till 
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och afgingo till Sverige: Utrikes ort: 

från 

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

Gibraltar och Malta. Värdet af de år 1852 till Gibraltar och Malta utförda varor be
räknas utgöra 28,000 R:dr. Exporten bestod förnämligast af 3,099 tolfter Bräder och Plan
kor och 461 Skll Stångjern samt Tjära och Beck. 

Till Gibraltar ankommo 5 Svenska fartyg om 606 läster med last från Sverige samt 
1 fartyg om 76 läster i barlast från utrikes ort, hvilka afgingo till utrikes ort, det sist
nämnda med last och de öfriga i barlast. 

Malta besöktes år 1852 af 3 Svenska fartyg om 603 läster med last från utrikes ort. 
Af dessa afgick 1 med last och 2 i barlast till utrikes orter. 

Italien. Införseln från samtlige Italienska länder, Österrikiska hamnarne och Malta obe
räknade, uppskattades år 1851 till 210,000 R.dr. För år 1852 utgör värdet af denna im
port 218,000 R:dr. Med 30 Svenska fartyg infördes år 1852 varor för 152,000 R:dr, 
hvaraf för 9,000 R:dr från Konungariket Sardinien och för 143,000 R:dr från Neapel och 
Sicilien. Med 1 Norskt fartyg infördes för 21,000 R:dr samt med 2 Danska för 45,000 R:dr. 

Värdet af utförseln, som år 1851 nedgick till 226,000 R:dr, har ytterligare minskats 
och utgjorde 154,000 R:dr år 1852. Med 13 Svenska fartyg utfördes varor| för 123,000 
R:dr, hvaraf för 75,000 R:dr till Sardinska Riket och för 48,000 R:dr till Toscana, samt 
med 5 Norska fartyg för 31,000 R:dr. 

Från ofvannämnde Italienska länder infördes: 

Dessutom infördes år 1852, bland annat, 78,280 ll Apelsiner, 27,666 ll. Sumack 
samt 22,075 ll Gryn. 
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Till samma länder utfördes: 

samt 1,830 Lll Beck år 1852. 

Till Österrikiska hamnarne, hvarifrån någon import icke egde rum, utfördes år 1852 
med 5 Svenska fartyg varor för ett beräknadt värde af 116,000 R:dr och för 6,000 R.dr 
med 1 Norskt fartyg. Denna export utgjordes af 1,158,400 ll Stål, 461 Skll Stångjem, 
91 Skll. Band-, Bult- och Gallerjern, 16 Skll. oförlenta Jernplåtar samt 4,461 Tunnor Tjära. 

Emellan Sverige och Grekland har, i likhet med föregående år, någon direkt handels
förbindelse icke egt rum, men år 1852 utfördes med 1 Danskt fartyg från Götheborg till 
Turkiet 423 Tolfter Bräder och Plankor, som i värde upptagits till 2,000 R:dr. 

Till Egypten exporterades år 1852 varor för 21,000 R:dr, utförda med främmande 
fartyg. Någon direkt införsel från detta land har deremot icke förekommit ifrågavarande år. 

Följande tabell visar förhållandet med Svenska skeppsfarten till och från nedannämnde 
Consuls-distrikter. 

Svenska fartyg ankommo från 
Sverige: Utrikes ort: 
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Svenska fartyg afgingo till 
Sverige: Utrikes ort: 

Atgerien. Värdet af exporten till Franska Colonien på Afrikas norra kust har år 1852 
utgjort 263,000 R:dr, hvilket är något mera än värdet af föregående årets utförsel, som an
sågs motsvara 245,000 R:dr.— År 1852 utfördes med 20 Svenska fartyg varor för 244,000 
R:dr och med 3 Norska fartyg för 19,000 R:dr. Någon import från nämnde Coloni har 
icke egt rum. 

Till Algerien utfördes: 

Svenska fartyg ankommo till Algerien och afgingo från Algerien till Utrikes ort. 
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Tunis och Tangers Consulsdistrikter hafva icke varit af Svenska fartyg besökta och 
någon export från Sverige till nämnde distrikter har icke egt rum år 1852. 

Norra Amerika och Westindien. 
Förenta Staterna. Värdet af införseln utgjorde 2,371,000 R:dr år 1851 och minskades 

till 2,012,000 år 1852. Med 22 Svenska fartyg infördes varor för 870,000 R:dr, med 2 
Norska för 162,000 R:dr, med 5 Nordamerikanska för 420,000 samt för 560,000 R:dr 
med 1 Preussiskt, 1 Danskt, 1 Nederländskt och 3 Engelska fartyg. 

Värdet af exporten har likaledes minskats och nedgått från 1,947,000 år 1851 till 
1,353,000 R:dr år 1852. — Med 26 Svenska fartyg utfördes år 1852 varor för 828,000 
R:dr, med 2 Norska för 63,000 R:dr, med 8 Nordamerikanska för 422,000 R:dr och för 
40.000 R:dr med 1 Danskt fartyg. 

Af följande hufvudsakliga import-artiklar från Förenta Staterna förtullades: 

Bland importen från Förenta Staterna år 1852 förekommer äfven 5,282 Lll. Hartz. 

och upplades: 

Till Förenta Staterna utfördes: 

Comm.-Coll. Utrikes Handels-Berättelse år 1852. 
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Svenske och Norske General-Consuln i New-York har hos Collegium anmält alt priset å Svenskt jern 
i början af år 1852 varit 70 ä 75 Dollars per Ton på 8 månaders credit samt alt priset mot slutet af året 
stigit till 87 1/2 Dollars. Kursen på Hamburg har år 1852 utgjort 1.06 ä 1.09 Dollar per R:dr Hamb. Banco 
och på London i medeltal 4 Dollars 80 cents per £ Sterling. 

Svenska fartyg ankommo till Förenta Staterna från 

Sverige: Utrikes ort: 

Svenska fartyg afgingo från Förenta Staterna till 

Sverige: Utrikes ort: 

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. 

Fartyg 

Från den 1 Jan. till den 1 Nov. 

Uti förestående tabell öfver skeppsfarten till och från Förenta Staterna äro icke upp
tagne de till Californien ankomna och derifrån afgångna Svenska fartyg. — Till San Fran
cisco anlände år 1851 4 Svenska fartyg om 494 iäsler med last från Sverige och 5 fartyg 
om 518 läster med last från Utrikes ort. År 1852 anlände till nämnde hamn 1 Svenskt 
fartyg om 98 läster med last från Sverige och 3 om 425 läster från utrikes ort med last, 
hvilka alla afgingo i barlast till utrikes ort. Ett Svenskt fartyg blef år 1852 försåldt i 
Californien, hvaremot 1 Norskt fartyg om 157 läster efter liden sjöskada och undergängen 
förbyggning derstädes inköptes för Svensk räkning. 
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Canada. År 1850 ankom \ Svenskt fartyg om 120 laster till Quebec med last från 
Sverige och afgick med last till utrikes ort. — År 1851 anlände 2 Svenska fartyg om 377 
läster med last och år 1852 2 fartyg om 168 läster i barlast från utrikes ort, hvilka alla 
afgingo till utrikes ort med last. 

Westindien. Införselns värde beräknades för år 1851 till 157,000 R:dr. I följd af en 
betydligen ökad socker-import har detsamma år 1852 uppgått till 759,000 R:dr. 

Från Westindien inkom 

Södra Amerika. 
Brasilien. År 1851 beräknades värdet af importen till 2,994,000 R:dr och utgjorde 

3,613,000 R:dr år 1852. Sistnämnde import verkställdes med 36 Svenska fartyg för 2,606,000 
R:dr samt för 1,007,000 R:dr med 6 Danska, 6 Engelska och 1 Österrikiskt fartyg. 

Värdet af exporten, som år 1851 utgjorde 322,000 R:dr, nedgick till 241,000 R:dr 
år 1852 och verkställdes med 17 Svenska fartyg. 

Af nedannämnde från Brasilien inkomne varor förtullades: 

Hudar och Skinn: 

År 1852 förlullades dessutom 342,238 ll. Caffe, 97,647 ll. Mascovad- samt 15,851 
ll. Terres-socker, som från Brasilien inkommit med strandade fartyg. 

Af de från Brasilien införda varor upplades på 
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Till Brasilien utfördes: 

Svenska fartyg ankommo till Brasilien från 

Sverige: Utrikes ort: 

och afgingo derifrån till 

Sverige: Utrikes ort: 

Svenska fartyg ankommo till och afgingo från nedannämnde Consuls-distrikter i Brasilien 
år 1852. 

ankomne fartyg från Sverige: Utrikes ort: 

afgångna fartyg till Sverige: Utrikes ort: 
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Svenske och Norske General-Consuln i Rio de Janeiro har uti dess till Collegium af-
gifne årsberättelse för 1852 meddelat, bland annat, följande: 

»Efter det priserna å Bräder varit i fallande ända till April, stego de småningom vid ringa tillförsel ocb 
realiserade i September och October för väl assorterade laster 28 å 28 $ 500 per Tolft. Denna stegring ut
gjorde omkring 74 procent. Endast 8,681 Tolft er togos för constitution här å stället. Importen af Svenskt 
jern var äfvenledes ringa och stego priserna under året från 8 $ 500 till 9 $ 400, omkring 10 procent. 
Af Tjära consumerades under året 1,555 tunnor som såldes till 10 $ 400 ä 15 $. — Omkring 890 tunnor 
Svenskt Beck ankomnio och såldes till 10 $ 400 å 14 $. — Tillförseln af Stål var 2,049 lådor Milan- och 
300 Svenskt. Af det sednare såldes 150 lådor i Januari till 17 $ och 150 i November till 15 $. 

Exporten af Caffe, som uppgick till 1,906,336 säckar, understeg den för år 1851 med 130,969 säckar, 
en minskning, som dock ersattes genom högre priser. De högsta voro: per centner, frill ombord, för superior 
38 sh. sterling, l:ma goda 36 sh. och l:ma ordinär 34 sh. 7 pence. De lägsta för sagde trenne sorter 36 
sh. 6 pence, 34 sh. 5 d. och 32 sh. 9 d. — Under hela året, likasom under de sednare sex månaderne af 
1851, höllos priserne här ständigt högre än hvad de, enligt sednaste underrättelser, voro på afsättningsorterne. 
Exporten af Hudar synes årligen aftaga. Tunga realiserade under året 160 ä 168 R:s och lätta 185 å 200.— 
För fraktsökande var conjuncturen under största delen af året ofördelaktig. Först i November började någon 
liflighet med stegrade priser och noterades de sednaste sluten för Canalen 524 sh. sterling, Hamburg 50 sh., 
Medelhafvet 524 sh. samt Förenta Staterna 70 å 90 cents. — Discont-premium har varierat emellan 4 1/2 och 
6 procent och tursen noterats å London högst 28} lägst 26 1/2, å Paris 335 R-s å 363 Rs samt å Hamburg 
630 å 670 R:s. Sedan den 1 Juli 1852 har tonnage-afgiften erlagts med endast 300 R:s i stället för 900, 
så att fartyg, inkommande med last och utgående i barlast, erlägga 150 Rs per Ton och de inkommande i 
barlast och utgående med last likaledes 150 Rs. — Från denna afgift äro de fartyg, som användas i kust
handeln, alldeles befriade. Besättningarne å de år 1852 till Rio ankomne Svenska fartyg utgjorde ett antal 
af 916 och å de från år 1851 qvarliggande 294, eller tillsammans 1,210 man. Af dessa afledo, hufvudsak-
ligen under förra hälften af året, 85, deraf sex kaptener och 11 styrmän, och rymde 18, af hvilka endast 
2:ne ertappades.» 

La Plata-Länderna m. m. Någon import från dessa och öfriga Sydamerikanska länder 
har icke egt rum år 1852. — Utförselns värde är beräknadt titl 42,000 R:dr. 

Svenska fartyg ankommo till dessa länder från 

Sverige.: Utrikes ort: 

*) Häruti äro ärven inräknade de i Collegii 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 från utrikes ort och hvilka alla afgått i barlast till utrikes ort. 
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och afgingo från samma länder till 
Sverige: Utrikes ort: 

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

Till Goda-Hoppsudden utfördes år 1852 i 43 Svenska fartyg varor för ett beräknadt 
värde af 216,000 R:dr. 

Svenska fartyg 

ankommo till Capstaden: afgingo från Capstaden: 
från Sverige: Utrikes ort: till Utrikes ort: 

Under intet af dessa år hafva Svenska fartyg i barlast från Sverige ankommit till Cap
staden eller derifrån direkte till Sverige afgått. 

Värdet af införseln från Ost-Indien och öfriga Ost-Asiatiska länder beräknades till 
1,307,000 R:dr år 1851 och utgör 1,683,000 R:dr år 1852. Med 16 Svenska fartyg in
fördes varor för 1,654,000 R:dr och för 29,000 R:dr med främmande fartyg. 

Värdet af exporten är för år 1851 upptaget till 246,000 R:dr och till 91,000 R:dr år 
1852. Med 7 Svenska fartyg utfördes varor för 61,000 R:dr samt för 30,000 R:dr med 
1 Danskt och 1 Engelskt fartyg. 

*) Se noten å föregående sida. 



39 1 8 5 2 . 

Af de från dessa länder införda varor förtullades: 

och upplades på 

Exporten till ifrågavarande länder år 1852 utgjordes förnämligast af 1,862 Skll Stång-
jern, 1,143 Skll Stål, 636 st. Bjelkar samt 3,532 Tolfter Bräder och Plankor. Till Calcutta 
anlände samma år 9 Svenska fartyg om 1,893 läster med last från utrikes ort, och 8 fartyg 
om 1,677 läster afgingo derifrån till utrikes ort med last. 

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: 
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Utförseln: 

På sätt Collegium vid föregående tillfallen anmärkt, har uti denna beräkning icke kunnat 
upptagas hvarken den handel, som lagligen egt rum utan behof af tullangifning, eller den 
som mot gällande Författningar bedrifves; och då den mängd införsels-artiklar, för hvilka tull-
afgiften icke utgår efter vigt eller qvnnlitet, måste upptagas efter deras angifnings-värde, 
som sannolikt, i de flesta fall, understiger det verkliga, kan importens total-värde icke till-
förlitligen beräknas och torde i verkligheten hafva uppgått till vida högre belopp än de här 
ofvan antecknade. Enligt dessa beräkningar har värdet af införseln, som under alla före
gående är icke motsvarat de exporterade varornas värde, öfverstigit utförseln med 1,090,000 
R:dr år 1851 och år 1852 med 1,391,000 R:dr; men då, af nyssnämnde orsaker, impor
tens beräkning icke kan utvisa ett med verkliga förhållandet överensstämmande resultat. 
har skillnaden emellan in- och utförselns värde otvifvelaktigt uppgått till vida högre belopp, 
hvilket jemväl synes deraf att vexel-kursen under ifrågavarande tid icke undergått den för
ändring, som eljest måst blifva en följd af de under samma tid indragne lån, nemligen: 

Hvartill kommer ett af sistnämnde Hvpotheks-förening år 1852 indraget belopp af 
103,500 £ Sterling. 

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

Häraf synes, att oarbetadt Guld samt myntadl Guld och Silfver, som år 1852 till Riket 
inkommit, utgör omkring 167,000 R:dr mindre än exporten af dessa metaller under samma 
år enligt Tullverkets sammandrag, jetnfördt med uppgifter från Rikets Ständers Bank, samt 
att den egentliga varu-införseln uppgått till ett högre värde un under något föregående år, 
hvaremot värdet af exporterade varor utgör 2,008,000 R:dr mindre än det belopp, hvartill 
utförseln beräknades år 1847. 

De på Stockholms och Götheborgs Börser anmälda voxelslut i främmande myntslag hafva 
uppgifvits utgöra följande belopp: 

År 1843. 

År 1844 

År 1845. 

År 1846. 
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År 1847. 

År 1848. 

År 1849. 

År 1850. 

År 1851. 

År 1852. 

Under samma tid hafva följande Medel-Kurser noterats å Stockholms Börs: 

Importen af följande hufvudartiklar ökades 1852 i jemförelse med föregående året. 

Bomull. Införseln, som år 1831 utgjorde 794,434 ll, år 1841 stigit till 1,832,431 
ll. och år 1851 uppgått till 7,989,428 ll, ökades år 1852 till 8,636,531 ll, hvilket är 
den största qvantitet, som hittills inkommit under något år. 
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Bomullsgarn, hvitt. Importen steg från 962,993 ll, år 1851, till 1,249,783 ll. år 1852. 
Bränvin. Importen af Arrak har under de sistförflutna åren oafbrutet stigit. År 

1831 förtullades endast 45,344 kannor Arrak. År 1841 steg den förtullade qvantiteten 
till 171,481 kannor, år 1851 till 236,050 kannor och till 255,317 kannor år 1852. Im
porten af Cognac har ökats från 54,583 kannor, år 1851, till 56,838 kannor år 1852. 

Caffe. År 1851 förtullades 9,613,934 ti. Cafle och 10,373,004 ll. år 1852, hvilket 
år den största qvantitet, som förtullats under något år. 

Af Hudar och Skinn, oberedda, importerades 3,061,574 ll. år 1851 och 3,410,422 
ll år 1852. 

Olja, hamp-. Importen utgjorde 492.914 ll. år 1851 och 1,109,130 ll. år 1852. 
Socker. Ar 1851 infördes 54,409 ll. toppsocker och 821,898 ll. år 1852. Importen 

af andra sockerslag ökades likaledes under sistlidet år. De förtullade qvantiteterne utgjorde 
24,700,329 ll. år 1851 och 25,045,752 ll år 1852. 

Stenkol. Importen ökades från 536,939 Tunnor, år 1851, till 583,113 år 1852. 
Importen af Gjutstål stes. från 26,238 ll år 1851 till 54,958 ll. år 1852, och af 

Svafvelsyra från 189.225 ll. till 190,834 ll. år 1852. 
År 1851 förtullades 1,448,187 ll. Tobaksstjelk och 1,858,688 ll år 1852. 
Importen af Tvål ökades från 140,108 ll. år 1851 till 182,250 ll. ar 1852. 
På sätt Tabellen N:o 10 utvisar hafva de år 1852 förtullade qvantiteter af åtskilliga 

Vinsorter likaledes något ökats i jemförelse med föregående årets införsel. 

Importen minskades år 1852 i afseende å följande hufvudurtiklar: 
Bly, hvaraf införseln nedgick från 1,006 Skll., år 1851, till 983 Skll år 1852. Cacao, 

Cartel, Cider, Fikon, Fisk, torr eller rökt, Fjäder, Fläsk, Linfrö, Blyhvitt och ej specifice
rade färger, Färgträd, Buteljer, m. m., hvaraf införseln minskades från 170,647 stycken, år 
1851, till 140,204 stycken år 1852, hvitt Fönsterglas, Ankare, Kettingar, Lackerade ar
beten, Bomolja, Skrifpapper, Plommon och Sviskon, Bussin, Koksalt, Silke, Hvete, Råg, 
som utgjorde 236,122 Tunnor år 1851 och 188,749 Tunnor år 1852, Strumpor, Terpen-
tinolja, The, hvaraf importen år 1851 utgjorde 109,189 ll och 57,111 år 1852, Tobak, 
blad och spunnen—, Tran, hvaraf införseln nedgick från 113,084 Lll. år 1851 till 86,060 
Lll. år 1852, Tågvirke, som minskades från 5,974 Lll. år 1851 till 1,952 Lll. år 1852, 
samt Ull, hvaraf importen år 1851 uppgick till 2,162,737 ll. och år 1852 utgjorde 
1,817,724 ll.. 

Enligt inkommen uppgift hafva, år 1852, å Stockholms Börs varit gällande följande 
medelpriser å nedannämnde import-artiklar oförtullade: 
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År 1852 importerades följande varu-qvantiteter till 

Garn : 

Spanmål: 

Samma år inkom på Nederlag och Kreditupplag i 
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Exporten af följande artiklar ökades år 1852 i jemförelse med föregående aret: Ben frän 
70,958 Lll., år 1851, till 96,275 Lll är 1852: Bly från 57 Skll, år 1851, till 78 Skll 
år 1852; Coboltmalm från 11,140 ll, år 1851, till 25,273 ll. år 1852; Kopparnickel från 
18,025 ll, år 1851, till 39,640 U. år 1852, hvilket betydligen öfverstiger alla föregående 
årens export; Papper, Cardus-, Skrif- och Tryck- samt andra slag; Sten, arbetad; Tegel; 
Tjära från 59,472 Tunnor, år 1851, till 72.597 T:r år 1852; Bräder och Plankor från 
865,533 Tolfter, år 1851, till 950,644 Tolfter år 1852, samt Angmachiner från ett värde 
af 11,000 R:dr år 1851 till ett belopp af 50,000 år 1852. 

De utförsels-artiklar, hvaraf år 1852 exporterades mindre qvantiteter än föregående året, 
äro förnämligast följande: Alun, Aska, Bark, Beck, Dricka, Frö, Rödfärg, Färgmossa, Hudar 
och Skinn: Pelsverk, Jem, Smältstycken, Sänksmide, Stångjern, hvaraf exporten år 1851 
utgjorde 580,541 och 555,719 år 1852; Kalk, Messing, Papperstapeter, Redskap och Ma-
chinerier (utom ångmachiner), Socker, topp-, hvaraf år 1851 exporterades 145,784 ll och 
40,438 ll år 1852; Spanmål, otnalen, alla slag utom Hvete och Råg, Stål, hvaraf expor
ten nedgick från 8,481,929 ll, år 1851. till 7,325,373 ll. år 1852; Bjelkar och Spärrar, 
Brädstump, Årträd samt Lärft och Segelduk, hvaraf exporten minskades från 14,090 ll., år 
1851, till 8,662 ll. år 1852, hvilket är den minsta qvantitet af denna vara, som exporte
rats uuder något år sedan 1845. 

Enligt meddelad uppgift hafva å Stockholms Börs varit gällande följande medelpriser å 
nedannämnde export-artiklar år 1852. 
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År 1852 exporterades Stångjern: från Stockholm 249,876 Skll; från Götbebors 
191,519 Skll; frän Gefle 57,372 Skll; från Sundsvall 10,086 Skll.; frän Norrköping 7,248 
Skll; från Westervik 6,409 Skll och från Hernösand 3,682 Skll. Bräder och Plankor: 
från Götheborg 237,302 tolfter; från Calmar 123,477 tolfter; från Hernösand 88,934 tolfter; 
från Piteå 38,225 tolfter; från Umeå 57,629 tolfter; från Sundsvall 49,080 tolfter; från 
Westervik 43,672 tolfter; frän Gefle 34,563 tolfter; från Luleå 31,937 tolfter; från Stock
holm 31,856 tolfter; från Wisby 30,0 47 tolfter; från Döderhultsvik 27,728 tolfter; från 
Halmstad 23,220 tolfter och från Söderköping 21,639 tolfter. Koppar: från Stockholm 
6,993 Skll och från Norrköping 2,790 Skll. — Stål: från Stockholm 3,548,540 ll; från 
Götheborg 3,260,986 ll; från Uddevalla 474,770 ll. och från Norrköping 36,561 ll.. — 
Tjära: från Stockholm 29,613 Tunnor; frän Piteå 10,625 Tunnor; från Luleå 6,455 Tunnor 
och från Haparanda 4,905 Tunnor. 

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

Från Sverige afgingo till utrikes ort: 
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Uti ofvan uppgiftia antal iiro icke inberuknade hvarken de nngfartvg, som föra posten 
emellan Ystad och Stralsund, eller post- och ishåtar, samt icke heller sådane omätta båtar, 
som äro i Tullverkets tabeller särskildt upptagne. Antalet af de frän Sverige till Danmark 
afgångna och derifrån till Sverige ankomne båtar har, enligt Tullverkets uppgifter, varit 
följande: 

Omätta Båtar ankomma till Sverige och afgingo från Sverige: 

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

Införsel. Utförsel. 

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

För inkommande fartvg. För utgående fartyg-
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För inkommande fartyg. För utgående fartyg. 

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

Svenska fartyg. Norska fartyg. 

Från Sverige: Utrikes ort: 

I likhet med hvad föregående årsberättelser innehålla, får Collegium lemna följande öf-
versigt af den fraktfart, som, på grund af ömsesidiga bestämmelser, iigt rum år 1852, 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 
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Med last Med last 
från ett tredje Land ankomne till ett tredje land afgångne 

Svenska fartyg Nedannämnde Svenska fartyg Nedannämnde 
till nedannämnde Länders fartyg frän nedannämnde Länders fartyg 

Länder. till Sverige. Länder. från Sverige. 

På sätt tabellen N:o 8 utvisar, bestod Sveriges Handelsflotta vid 1852 års slut af 2,846 
mätta fartyg om 116,291 lästers drägtishet. Tillökningen under året utgör i antalet 75 och 
i lastetalet 1,831. — Stapelstädernas fartyg utgjorde vid samma tid till antalet 1,050 och 
deras lästetal 74,358. Antalet har under året minskats med 1 och lästetalet med 194. — 
Stockholms handelsflotta ökades år 1852 med 6 fartyg och lästetalet med 845. Antalet af 
Götheborgs fartyg har deremot minskats med 2, men lästetalet ökats med 38. Antalet af 
de Gefle tillhörige fartyg har likaledes minskats med 3 och deras lästetal med 828. 

Öfrige Stapelstäders har minskats med 2 och lästetalet med 249. 

Sjö- och Uppstäders samt Köpingars fartyg voro år 1852 till antalet 324, eller 34 
mera än föregående året, och lästetalet har ökats från 8,159 till 9,681. 

Lantmanna-fartygens antal uppgick år 1852 till 1,472 med ett lästetal af 32,252. — 
Tillökningen under året utgör i antalet 42 och i lästetalet 503. — Af Stapelstädernas fartyg 
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hafva år 1852 blifvit till utrikes orter försålda 16 fartyg om 1,919 läster; 50 fartyg om 
3,189 läster hafva förolyckats eller kasserats samt 51 fartyg om 4,679 läster blifvit ny
byggda och första gången afmätta. — Enligt till Collegium inkomne uppgifter hafva år 1852 
blifvit till utrikes sjöfart begagnade af Stapelstädernas fartyg 806 om 70,533 läster och af 
öfrige städers samt köpingars 80 fartyg om 3,431 läster. År 1852 utfärdade Collegium 
183 Svenska fribref — eller 17 mera än föregående året — och hvaribland 39 för fartyg, 
tillhörande landtmän. För nybyggda fartyg utfärdades 82 fribref år 1851 och 96 år 1852. 

Collegium framhärdar med djupaste vördnad, 

S t o r m ä g t i g s t e , A l 1 e r n å d i g s t e K o n u n g ! 

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

underdånigste, tropligtigste 
undersåter och tjenare: 

C. D. SKOGMAN. 

T. WILLERDING. 

L. S. 

C. F. Ström. 

Stockholm den 14 December 1853. 



N:o 1. 

Utdrag af General-Sammandragen 
öfver 

Rikets Import och Export år 1852. 

Commerce-Collegii Utrikes Handels-Berättelse för år 1852. 



Import 1852. 



Import 1852. 



Import 1852. 



Import 1852. 



Import 1852. 



Import 1852. 



Import 1852. 



Import 1852. 
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Import 1852. 



Import 1852. 



Import 1852. 



Import 1852. 



Import 1852. 



Import 1852. 



Import 1852. 



Export 1852. 
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Export 1852. 



Export 1852. 



Export 1852. 



Export 1852. 



Export 1852. 



Reexporterade förtullade varor 1852. 



N:o 

Öfversigt af Tull-



2. 

Uppbörden åren 1842 — 1852. 
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N:o 3. 

Sammandrag af de från Kongl. Norrska Regeringen till Commerce-Collegium insände 
uppgifter rörande Svenska Sjöfarten till och från Norrige år 1852. 





N:o 

Öfversigt af Sveriges omedelbara Handel och Sjöfart 



4. 

på andra Länder år 1852, enligt officiella uppgifter. 



N:o 5. 

Tabell, utvisande förhållandet emellan Sveriges Införsel och Utförsel 
år 1852. 





N:o 

Sammandrag af de utaf General-Tull-Styrelsen upprättade Förteckningar öfver de år 

Norrska och främmande Fartyg, 



6. 

1852 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 
1848 — 1852 till Sverige ankomna Norrska och främmande Fartyg, särskildt 

upptagande hvarje Nations Flagga. 





N:o 

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

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



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 1848 — 1852. 
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N:o 

Jemförelse emellan Rikets In- och Utförsel under åren 1843—1852 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 blifvit 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. 
8 Comm. Coll. Utrikes Handels-Berättelse 1852. 





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





Comm. Coll. Utrikes Handels-Berättelse 1852. 



STOCKHOLM, 1854. 
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 1843—1852. 



N:o 12. 

Jemförelse emellan Sveriges omedelbara Sjöfart på andra Länder, efter officiella uppgifter, åren 1843—1852. 
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