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TILL KONUNGEN. 

Jemlikt föreskrift i den för Eders Kongl. Maj:ts och Rikets Commerce Collegium gällande instruktion får 

Collegium härmed afgifva underdånig berättelse om Sveriges utrikes handel och sjöfart år 1883-

Det i samma berättelse angifna värde af in- och utförseln, så väl hvad handeln med hvarje särskildt 

land beträffar, som i afseende å rikets handel i allmänhet, har, jemlikt nådiga föreskrifter, både för de med 

Svenska och för de med främmande fartyg in- och utförda varor beräknats efter gångbara medelpris i Svensk 

hamn, med afdrag, hvad införseln beträffar, af tull för de sådan afgift underkastade varor. 



II 1883. 

Sammanlagda värdet af Sveriges in- och utförsel, hvilket för år 1882 var upptaget till 553,707,000 

kronor, är för år 1883 beräknadt till 590,460,000 kronor. Införseln sistnämnda år är uppskattad till 

333,929,000 kronor, deraf 5,900,000 kronor utgöra värdet af infördt guld och silfver i mynt och plantsar, 

och utförseln år 1883, inbegripet myntadt guld och silfver för 170,000 kronor, till 256,531,000 kronor. Till 

jemförelse med förhållandet i afseende å rikets in- och utförsel under nästföregående nio år och till upp

lysning om den andel i varuomsättningen under samtliga ifrågavarande tio år, som belöper sig på Svenska 

och främmande fartyg samt på landväga trafiken, meddelas följande: 

Införseln 

Utförseln 

Af förestående totalsummor utgör värdet särskildt af guld och silfver samt särskildt af andra varor 

nedannämnda belopp: 



1883. III 

Sammanlagda beloppet af den för införda varor år 1883 uppburna tull har, på sätt tabellen N:o 12 

utvisar, utgjort 32,643,891 kronor och öfverstiger med 2,401,959 kronor den år 1882 i sådan afgift in

flutna summa. 

Afgifterna för begagnad nederlagsrätt inbragte år 1883 (tabellen N:o 13) ett belopp af 194,981 

kronor mot 170,740 kronor år 1882, och i transitoupplagsafgifter inflöto förstnämnda år 2,077 kronor 

mot 2,349 kronor år 1882. 

Besigtningsvärdet af de till riket år 1883 införda och förbrutna dömda varor uppgick (tabellen N:o 

14) till 1,898 kronor, mot 4,790 kronor år 1882. 

Sammanlagda drägtigheten af de år 1883 med last till Sverige ankomna och derifrån afgångna fartyg 

har (tabellen N:o 18) utgjort 5,506,348 ton eller 356,945 ton mera än de år 1882 med last till riket an

komna och derifrån afgångna fartygs drågtighet. Tontalet har för Svenska fartyg ökats med 134,373 ton, 

för Norska fartyg minskats med 18,198 ton samt för främmande fartyg ökats med 240,770 ton. 

De år 1883 för Svenska fartyg i utrikes sjöfart influtna bruttofrakter (tabellen N:o 43) hafva enligt 

derom från Svenske och Norske Consuler inkomna uppgifter utgjort 36,491,349 kronor, deraf influtit i fart 

mellan Sverige och utrikes orter 21,294,693 kronor. Af förenämnda i bruttofrakter influtna summa 

36,491,349 kronor belöpa sig på segelfartyg 22,291,563 kronor och på ångfartyg 14,199,786 kronor. Det 

uppgifna beloppet af år 1882 för Svenska fartyg i utrikes sjöfart influtna bruttofrakter utgjorde 36,842,086 

kronor. 

Sveriges handelsflotta bestod vid 1883 års slut (tabellen N:o 45) af 4,075 fartyg om 519,640 ton samt 

har från år 1882 minskats med 66 fartyg och 7,816 ton. Stockholms handelsflotta ökades med 10 fartyg 

och 2,239 ton. Göteborgs handelsflotta ökades med 5 fartyg och 740 ton. öfriga stapelstäders handelsflotta 

minskades med 14 fartyg och 6,618 ton. Sjö- och uppstäders samt köpingars fartyg minskades med 1 far

tyg och 438 ton. Landsbygdens handelsflotta minskades med 66 fartyg och 3,739 ton. 

Under år 1883 blefvo för städers och köpingars räkning nybygda eller för första gången uppmätta 

(tabellen N:o 46) 46 fartyg om 8,040 ton och från utrikes ort inköpta 36 fartyg om 10,161 ton. Der-

emot hafva under år 1883 af städers och köpingars fartyg 50 om 16,587 ton förolyckats, 11 om 2,014 ton 

kasserats och 13 om 6,287 ton försålts till utrikes ort. Angående förhållandet i nu nämnda hänseenden 

med landtmän tillhöriga fartyg saknar Collegium fullständiga uppgifter. 

Af Svenska handelsflottans fartyg hafva under år 1883 till utrikes sjöfart varit använda (tabellen N:o 

48) tillsammans 1,989 fartyg om 451,889 ton eller 37 fartyg mindre än under år 1882; men har vid jemförelse 

med förhållandet sistnämnda år drägtigheten af de i sådan fart använda fartyg år 1883 ökats med 4,682 ton. 

Antalet af fartygsbefälhafvare och sjöfolk, som vid sjömanshusen påmönstrats till utrikes fart, har år 

1883 (tabellen N:o 49) utgjorts af 2,237 fartygsbefälhafvare och 22,585 sjömän, deri inbegripne maskinister 

och eldare, mot 2,230 fartygsbefälhafvare och 22,517 sjömän år 1882. 

De för in- och utgående fartyg år 1883 erlagda lastpenningar (tabellen N:o 50) utgjorde 613,351 

kronor mot 583,932 kronor år 1882. 
o 

Ar 1883 utfärdades af Collegium 290 fribref eller 43 flera än som under nästföregående året expedie

rades. Af ifrågavarande fribref meddelades 62 för utrikes bygda och i Sverige naturaliserade fartyg 

af sammanlagdt 19,567 ton, 28 för städerna tillhöriga nybygda fartyg om 7,426 ton, 27 för landtmän 

tillhöriga, likaledes nybygda fartyg om 2,919 ton, samt öfriga fribref till ett antal af 173 för äldre fartyg, 

hvilka förut varit med dylik handling försedda. 

Sedan jemlikt nådigt bref den 21 November 1868 samt Collegii derpå grundade kungörelse och 

cirkulär af den 15 påföljande December tillfälle blifvit beredt för utrikes vistande Svenske sjömän att, 

till understöd för hemmavarande anhöriga eller till förvaring och förräntande för kommande behof, genom 
Commerce Collegii Berättelse om utrikes handeln år 1883. I I 



IV 1883. 

Svenske och Norske Consulers biträde hemsända sina å undfångna hyror eller eljest gjorda besparingar, 

har af sådane sjömän under år 1883 för sagda ändamål hemsändts (tabellen N:o 5.1) sammanlagdt ett 

belopp af 85,950 kronor 18 öre, mot 80,749 kronor 60 öre år 1882. 

I afseende å tabellen N:o 6 vid denna berättelse har det funnits lämpligt att der icke vidare, på sätt 

förut skett, intaga utdrag af vissa Consulers årberättelser, utan i stället endast för hvarje Consulsrapport 

lemna hänvisning till det nummer af de utaf trycket särskildt utgifna »Berättelser om Handel och Sjöfart», 

der rapporten redan finnes införd. 

Enär från 1881 års början metersystemet vid tullverket tillämpats, och till följd häraf uppgifterna 

uti de till Collegium från General-Tullstyrelsen insända generalsammandragen lemnats efter nämnda system, 

hafva, på sätt jemväl egde rum i fråga om berättelsen för år 1882, uti de vid denna berättelse fogade, på 

berörda uppgifter grundade tabeller mått- och vigtbestämningarna upptagits enligt metersystemet. 

Underdånigst, 

C. FR. MEN. 

S. CEDERSCHIÖLD. 

Stockholm den 16 Januari 1885. 
i. s. 

A. H. Landström. 



U T R I K E S H A N D E L N 

ÅR 

1883. 





1883. 1 

N:o 1. Sammanställning af värdet utaf år 1883 till Sverige införda och derifrån utförda 
varor, fördelade i nedanstående grupper. 



2 1883. 

N:o 2. Tabell, utvisande qvantitet och värde af de till riket år 1883 införda varor, fördelade i grupper; 
hvarjemte för de varor, som äro tull underkastade, upptagits faststäld tullsats och, så vidt i Collegium 

kunnat beräknas, belöpande tullinkomst. 
i utmärker, att tullinkomsten beräknats med afdrag för de varuqvantiteter, som från Norge blifvit på grund af gällande bestämmelser tullfritt införda. 
% utmärker de artiklar, för hvilka, i anseende till beskaffenheten af tullbestämmelserna och saknaden af närmare specifikation af de förtullade Taruqvantiteierna 

någon uträkning a{ influtna tullbeloppet icke kunnat i Collegium verkställas. 
rid tullsats utmärker, från och med den 11 Juli 1883 gällande ändring. 



1883. 3 

N:o 2. Tabell, utvisande qvantitet och värde af de till riket år 1883 införda varor, fördelade i grupper. 



4 1883. 

N:o 2. Tabell, utvisande qvantitet och värde af de till riket år 1883 införda varor, fördelade i grupper. 



1883. 5 

N:o 2. Tabell, utvisande qvantitet och värde af de till riket år 1883 införda varor, fördelade i grupper. 



6 1883. 

N:o 2. Tabell, utvisande qvantitet och värde af de till riket år 1883 införda varor, fördelade i grupper. 



1883. 7 

N:o 2. Tabell, utvisande qvantitet och värde af de till riket år 1883 införda varor, fördelade i grupper. 



8 1883. 

N:o 2. Tabell, utvisande qvantitet och värde af de till riket år 1883 införda varor, fördelade i grupper. 



1883. 9 

N:o 2. Tabell, utvisande qvantitet och värde af de till riket år 1883 införda varor, fördelade i grupper. 



10 1883. 

N:o 2. Tabell, utvisande qvantitet och värde af de till riket år 1883 införda varor, fördelade i grupper. 



1883. 11 

N:o 2. Tabell, utvisande qvantitet och värde af de till riket år 1883 införda varor, fördelade i grupper. 



12 1883. 

N:o 2. Tabell, utvisande qvantitet och värde af de till riket år 1883 införda varor, fördelade i grupper. 



1883. 13 

N:o 2. Tabell, utvisande qvantitet och värde af de till riket år 1883 införda varor, fördelade i grupper. 



14 1883. 

N:o 2. Tabell, utvisande qvantitet och värde af de till riket år 1883 införda varor, fördelade i grupper. 



1883. 15 

N:o 2. Tabell, utvisande qvantitet och värde af de till riket år 1883 införda varor, fördelade i grupper. 



16 1883. 

N:o 2. Tabell, utvisande qvantitet och värde af de till riket år 1883 införda varor, fördelade i grupper. 



1883. 17 

N:o2. Tabell, utvisande qvantitet och värde af de till riket år 1883 införda varor, fördelade i grupper. 



18 1883. 

N:o 2. Tabell, utvisande qvantitet och värde af de till riket år 1883 införda varor, fördelade i grupper. 



1883. 19 

N:o 2. Tabell, utvisande qvantitet och värde af de till riket år 1883 införda varor, fördelade i grupper. 



20 1883. 

N:o 2. Tabell, utvisande qvantitet och värde af de till riket år 1883 införda varor, fördelade i grupper. 



1883. 21 

N:o3. Tabell, utvisande qvantitet och värde af de från riket år 1883 utförda varor, fördelade i grupper. 



22 1883. 

N:o 3. Tabell, utvisande qvantitet och värde af de från riket år 1883 utförda varor, fördelade i grupper. 



1883. 23 

N:o3. Tabell, utvisande qvantitet och värde af de från riket år 1883 utförda varor, fördelade i grupper. 



24 1883. 

N:o 3. Tabell, utvisande qvantitet och värde af de från riket år 1883 utförda varor, fördelade i grupper. 



1883. 25 

N:o 3. Tabell, utvisande qvantitet och värde af de från riket år 1883 utförda varor, fördelade i grupper. 



26 1883. 

N:o 3. Tabell, utvisande qvantitet och värde af de från riket år 1883 utförda varor, fördelade i grupper. 



1883. 27 
N:o 4. Utdrag af General-Sammandragen öfver Rikets införsel och utförsel ar 1883, 

jemte beräkning, så vidt sådan kunnat i Collegium åstadkommas, öfver totalsumman af de på hvarje tullpligtig artikel 
enligt tulltaxa af den 12 Maj 1882 och Kongl. Kungörelsen af den 6 Juli 1883 belöpande tullinkomster. 

i utmärker att tullinkomsten beräknats med afdrag för de varuqvantiteter, som från Norge blifvit, på grund af gällande bestämmelser, tullfritt införda. 
# utmärker de artiklar, (Sr hvilka, i anseende til! beskaffenheten af bestämmelserna och saknaden af närmare specifikation af de förtullade varu-qvantiteternn, någon uträkning 

af influtna tullbeloppet icke kunnat i Collegium verkställas. 



28 1883. 
N:o 4. Utdrag af General-Sammandragen öfver Rikets införsel och utförsel år 1883. 



1883. 29 

N:o 4. Utdrag af General-Sammandragen öfver Rikets införsel och utförsel ar 1883. 



30 1883. 

N:o 4. Utdrag af General-Sammandragen öfver Rikets införsel och utförsel år 1883. 



1883. 31 
N:o 4. Utdrag af General-Sammandragen öfver Rikets införsel och utförsel år 1883. 



32 1883. 

N:o 4. Utdrag af General-Sammandragen öfver Rikets införsel och utförsel år 1883. 



1883. 33 
N:o 4. Utdrag af General-Sammandragen öfver Rikets införsel och utförsel år 1883. 



34 1883. 

N:o 4. Utdrag af General-Sammandragen öfver Rikets införsel och utförsel år 1883. 



1883. 35 

N:o 4. Utdrag af General-Sammandragen öfver Rikets införsel och utförsel år 1883. 



36 1883. 

N:o 4. Utdrag af General-Sammandragen öfver Rikets införsel och utförsel år 1883. 



1883. 37 

N:o 4. Utdrag af General-Sammandragen öfver Rikets införsel och utförsel år 1883. 



38 1883. 
N:o 4. Utdrag af General-Sammandragen öfver Rikets införsel och utförsel år 1883. 



1883. 39 

N:o 4. Utdrag af General-Sammandragen öfver Rikets införsel och utförsel år 1883. 



40 1883. 
N:o 4. Utdrag af General-Sammandragen öfver Rikets införsel och utförsel år 1883. 



1883. 41 
N:o 4. Utdrag af General-Sammandragen öfver Rikets införsel och utförsel år 1883. 



42 1883. 
N:o 4. Utdrag af General-Sammandragen öfver Rikets införsel och utförsel år 1883. 



1883. 43 

N:o 5. Tabell, utvisande Nederlagsrörelsen i riket år 1883. 



44 1883. 

N:o 5. Tabell, utvisande Nederlagsrörelsen i riket år 1883. 



1883. 45 

N:o 6. Sammanställning af införsel och utförsel för hvarje särskildt land år 1883. 



46 1883. 

N:o 6. Sammanställning af införsel och utförsel för hvarje särskildt land år 1883. 



1883. 47 

N:o 6. Sammanställning af införsel och utförsel för hvarje särskildt land år 1883. 



48 1883. 

N:o 6. Sammanställning af införsel och utförsel för hvarje särskildt land år 1888. 



1883. 49 

N:o 6. Sammanställning af införsel och utförsel för hvarje särskildt land år 1883. 



50 1883. 

N:o 6. Sammanställning af införsel och utförsel för hvarje särskildt land år 1883. 



1883. 51 

N:o 6. Sammanställning af införsel och utförsel för hvarje särskildt land år 1883. 



52 1883. 

N:o 6. Sammanställning af införsel och utförsel för hvarje särskildt land år 1883. 



1883. 53 

N:o 6. Sammanställning af införsel och utförsel för hvarje särskildt land år 1883. 



54 1883. 

N:o 6. Sammanställning af införsel och utförsel för hvarje särskildt land år 1883. 



1883. 55 

N:o 6. Sammanställning af införsel och utförsel för hvarje särskildt land år 1883. 



56 1883. 

N:o 6. Sammanställning af införsel och utförsel för hvarje särskildt land år 1883. 



1883. 57 

N:o 6. Sammanställning af införsel och utförsel för hvarje särskildt land år 1883. 



58 1883. 

N:o 6. Sammanställning af införsel och utförsel för hvarje särskildt land år 1883. 



1883. 59 

N:o 6. Sammanställning af införsel och utförsel för hvarje särskildt land år 1883. 



60 1883. 

N:o 6. Sammanställning af införsel och utförsel för hvarje särskildt land år 1883. 



1883. 61 

N:o 6. Sammanställning af införsel och utförsel för hvarje särskildt land år 1883. 



62 1883. 

N:o 6. Sammanställning af införsel och utförsel för hvarje särskildt land år 1883. 



1883. 63 

N:o 6. Sammanställning af införsel och utförsel för hvarje särskildt land år 1883. 



64 1883. 

N:o 6. Sammanställning af införsel och utförsel för hvarje särskildt land år 1883. 



1883. 65 

N:o 6. Sammanställning af införsel och utförsel för hvarje särskildt land år 1883. 



66 1883. 

N:o 6. Sammanställning af införsel och utförsel för hvarje särskildt land år 1883. 



1883. 67 

N:o 6. Sammanställning af införsel och utförsel för hvarje särskildt land år 1883. 



68 1883. 

N:o 6. Sammanställning af införsel och utförsel för hvärje särskildt land år 1883. 



1883. 69 

N:o 6. Sammanställning af införsel och utförsel för hvarje särskildt land år 1883. 



70 1883. 

N:o 6. Sammanställning af införsel och utförsel för hvarje särskildt land år 1883. 



1883. 71 

N:o 6. Sammanställning af införsel och utförsel för hvarje särskildt land år 1883. 



72 1883. 

N:o 6. Sammanställning af införsel och utförsel för hvarje särskildt land år 1883. 



1883. 73 

N:o 6. Sammanställning af införsel och utförsel för hvarje särskildt land år 1883. 



74 1883. 

N:o 6. Sammanställning af införsel och utförsel för hvarje särskildt land år 1883. 



1883. 75 

N:o 6. Sammanställning af införsel och utförsel för hvarje särskildt land år 1883. 



76 1883. 

N:o 6. Sammanställning af införsel och utförsel för hvarje särskildt land år 1883. 



1883. 77 

N:o 6. Sammanställning af införsel och utförsel för hvarje särskildt land år 1883. 



78 1883. 

N:o 6. Sammanställning af införsel och utförsel för hvarje särskildt land år 1883. 



1883. 79 

N:o 6. Sammanställning af införsel och utförsel för hvarje särskildt land år 1883. 



80 1883. 

N:o 6. Sammanställning af införsel och utförsel for hvarje särskildt land år 1883. 



1883. 81 

N:o 6. Sammanställning af införsel och utförsel för hvarje särskildt land år 1883. 



82 1883. 

N:o 6. Sammanställning af införsel och utförsel för hvarje särskildt land år 1883. 



1883. 83 

N:o 6. Sammanställning af införsel och utförsel för hvarje särskildt land år 1883. 



84 1883. 

N:o 6. Sammanställning af införsel och utförsel för hvarje särskildt land år 1883. 



1883. 85 

N:o 6. Sammanställning af införsel och utförsel för hvarje särskildt land år 1883. 



86 1883. 

N:o 7. Öfversigt af Sveriges handelsförhallanden med andra länder år 1883 efter de in-



1883. 87 

och utförda varuartiklarnes enligt antagna grunder beräknade totalvärde i jemna tusental. 



88 1883. 

N:o 8. T a b e l l , u t v i s a n d e de t i l l s ä r s k i l d a 



1883. 89 

t u l l p l a t s e r i Riket år 1883 införda varor. 



90 1883. 

N:o 8. Tabe l l , u t v i s a n d e de t i l l s ä r s k i l d a 



1883. 91 

t u l l p l a t s e r i R i k e t å r 1883 införda varor. 



92 1883. 

N:o 8. T a b e l l , u t v i s a n d e de t i l l s ä r s k i l d a 



1883. 93 

t u l l p l a t s e r i R i k e t år 1883 införda va ro r . 



94 1883. 

N:o 8. T a b e l l , u t v i s a n d e de t i l l s ä r s k i l d a 



1883. 95 

t u l l p l a t s e r i R i k e t å r 1883 införda v a r o r . 



96 1883. 

N:o 8. T a b e l l , u t v i s a n d e de t i l l s ä r s k i l d a 



1883. 97 

t u l l p l a t s e r i R ike t år 1883 införda va ro r . 



98 1883. 

N:o 8. T a b e l l , u t v i s a n d e de t i l l s ä r s k i l d a 



1883. 99 

t u l l p l a t s e r i R i k e t å r 1883 införda v a r o r . 



100 1883. 

N:o 8. T a b e l l , u t v i s a n d e de t i l l s ä r s k i l d a 



1883. 101 

t u l l p l a t s e r i R i k e t å r 1883 införda v a r o r . 



102 1883. 

N:o 8. T a b e l l , u t v i s a n d e d e till s ä r s k i l d a 



1883. 103 

t u l l p l a t s e r i R i k e t år 1883 införda va ror . 



104 1883. 

N:o 8. T a b e l l , u t v i s a n d e de t i l l s ä r s k i l d a 



1883. 105 

t u l l p l a t s e r i R i k e t å r 1883 införda v a r o r . 



106 1883. 

N:o 8. T a b e l l , u t v i s a n d e de t i l l s ä r s k i l d a 



1883. 107 

t u l l p l a t s e r i R ike t å r 1883 införda va ro r . 



108 1883. 

N:o 8. T a b e l l , u t v i s a n d e de t i l l s ä r s k i l d a 



1883. 109 

t u l l p l a t s e r i R i k e t år 1883 införda v a r o r . 



110 1883. 

N:o 8. T a b e l l , u t v i s a n d e de t i l l s ä r s k i l d a 



1883. 111 

t u l l p l a t s e r i R i k e t å r 1883 införda v a r o r . 



112 1883. 

N:o 8. T a b e l l , u t v i s a n d e de t i l l s ä r s k i l d a 



1883. 113 

t u l l p l a t s e r i R i k e t å r 1883 införda v a r o r . 



114 1888. 

N:o 8. T a b e l l , u t v i s a n d e de t i l l s ä r s k i l d a 



1883. 115 

t u l l p l a t s e r i R i k e t å r 1 8 8 3 införda v a r o r . 



116 1883. 

N:o 8. T a b e l l , u t v i s a n d e de till s ä r s k i l d a 



1883. 117 

t u l l p l a t s e r i R i k e t å r 1 8 8 3 införda v a r o r . 



118 1883. 

N:o 8. T a b e l l , u t v i s a n d e de t i l l s ä r s k i 1 d a 



1883. 119 

t u l l p l a t s e r i Riket å r 1883 införda v a r o r . 



120 1883. 

N:o 8. T a b e l l , u t v i s a n d e de t i l l s ä r s k i l d a 



1883. 121 

t u l l p l a t s e r i R i k e t å r 1883 införda varor. 



122 1883. 

N:o 8. T a b e l l , u t v i s a n d e de t i l l s ä r s k i l d a 



1883. 123 

t u l l p l a t s e r i R ike t år 1883 införda varor . 



124 1883. 

N:o 8. T a b e l l , u t v i s a n d e de t i l l s ä r s k i l d a 



1883. 125 

t u l l p l a t s e r i R i k e t å r 1883 införda v a r o r . 



126 1883. 

N:o 8. T a b e l l , u t v i s a n d e de t i l l s ä r s k i l d a 



1883. 127 

t u l l p l a t s e r i R i k e t å r 1883 införda v a r o r . 



128 1883. 

N:o 8. T a b e l l , u t v i s a n d e de t i l l s ä r s k i l d a 



1883. 129 

t u l l p l a t s e r i R ike t år 1883 införda varor . 



130 1883. 

N:o 8. T a b e l l , u t v i s a n d e de t i l l s ä r s k i l d a 



1883. 131 

t u l l p l a t s e r i R i k e t å r 1 8 8 3 införda v a r o r . 



132 1883. 

N:o 8. T a b e l l , u t v i s a n d e de t i l l s ä r s k i l d a 



1883. 133 

tullplatser i Riket år 1883 införda varor. 



134 1883. 

N:o 8. T a b e l l , u t v i s a n d e de t i l l s ä r s k i l d a 



1883. 135 

t u l l p l a t s e r i R ike t år 1883 i n f ö r d a varor . 



136 1883. 

N:o 8. T a b e l l , u t v i s a n d e de t i l l s ä r s k i l d a 



1883. 137 

t u l l p l a t s e r i R ike t år 1883 införda varor . 



138 1883. 

N:o 8. T a b e l l , u t v i s a n d e de t i l l s ä r s k i l d a 



1883. 139 

t u l l p l a t s e r i R ike t år 1883 införda varor . 



140 1883. 

N:o 8. T a b e l l , u t v i s a n d e de t i l l s ä r s k i l d a 



1883. 141 

t u l l p l a t s e r i R i k e t å r 1883 införda v a r o r . 



142 1883. 

N:o 8. T a b e l l , u t v i s a n d e de t i l l s ä r s k i l d a 



1883. 143 

t u l lp l a t se r i Riket år 1883 införda varor. 



144 1888. 

N:o 9. T a b e l l , u t v i s a n d e de f r å n s ä r s k i l d a 



1883. 145 

t u l l p l a t s e r i R ike t år 1883 utförda va ror . 



146 1883. 

N:o 9. T a b e l l , u t v i s a n d e d e f r å n s ä r s k i l d a 



1883. 147 

t u l l p l a t s e r i R ike t år 1883 utförda va ro r . 



148 1883. 

N:o 9. T a b e l l , u t v i s a n d e de f r å n s ä r s k i l d a 



1883. 149 

t u l l p 1 a t s e r i R i k e t å r 1883 utförda v a r o r . 



150 1883. 

N:o 9. T a b e l l , u t v i s a n d e de f r å n s ä r s k i l d a 



1883. 151 

t u l l p l a t s e r i Riket år 1883 utförda varor. 



152 1883. 

N:o 9. T a b e l l , u t v i s a n d e de f r å n s ä r s k i l d a 



1883. 153 

t u l l p l a t s e r i R i k e t å r 1883 utförda v a r o r . 



154 1883. 

N:o 9. T a b e l l , u t v i s a n d e de f r å n s ä r s k i l d a 



1883. 155 

t u l l p l a t s e r i R i k e t år 1883 utförda v a r o r . 



156 1883. 

N:o 9. T a b e l l , u t v i s a n d e de f r å n s ä r s k i l d a 



1883. 157 

t u l l p l a t s e r i R ike t år 1883 utförda varor . 



158 1883. 

N:o 9. T a b e l l , u t v i s a n d e de f r å n s ä r s k i l d a 



1883. 159 

t u l l p l a t s e r i R i k e t år 1883 utförda va ror . 



160 1883. 

N:o 9. T a b e l l , u t v i s a n d e de f r å n s ä r s k i l d a 



1883. 161 

t u l l p l a t s e r i R i k e t å r 1 8 8 3 utförda v a r o r . 



162 1883. 

N:o 9. T a b e l l , u t v i s a n d e de f r å n s ä r s k i l d a 



1883. 163 

t u l l p l a t s e r i R i k e t å r 1 8 8 3 utförda v a r o r . 



164 1883. 

N:o 9. Tabell, utvisande de från särskilda 



1883. 165 

tullplatser i Riket år 1883 utförda v a r o r . 



166 1883. 

N:o 9. Tabell, utvisande de från särskilda 



1883. 167 

tullplatser i Riket år 1883 utförda varor. 



168 1883. 

N:o 9. Tabell, utvisande de från särskilda 



1883. 169 

tullplatser i Riket år 1883 utförda varor. 



170 1883. 

N:o 9. Tabell, utvisande de från särskilda 



1883. 171 

tullplatser i Riket år 1883 utförda varor. 



172 1883. 

N:o 10. Tabell, utvisande de under åren 1874—1883 till riket införda och derifrån utförda 
5,000 och de utförda af 



1883. 173 

varor, så vidt dessa under något af samma år uppgått till ett värde, de införda af minst 
minst 3,000 Kronor. 



174 1883. 
N:o 10. Tabell, utvisande de under åren 1874—1883 till riket införda och derifrån utförda 

5,000 och de utförda af 



1883. 175 
varor, så vidt dessa under något af samma år uppgått till ett värde, de införda af minst 
minst 3,000 Kronor. 



176 1883. 
N:o 10. Tabell, utvisande de under åren 1874—1883 till riket införda och derifrån utförda 

5,000 och de utförda af 



1883. 177 
varor, så vidt dessa under något af samma år uppgått till ett värde, de införda af minst 
minst 3,000 Kronor. 



178 1883. 
N:o 10. Tabell, utvisande de under åren 1874—1883 till riket införda och derifrån utförda 

5,000 och de utförda af 



1883. 179 
varor, så vidt dessa under något af samma år uppgått till ett värde, de införda af minst 
minst 3,000 Kronor. 



180 1883. 
N:o 10. Tabell, utvisande de under åren 1874—1883 till riket införda och derifrån utförda 

5,000 och de utförda af 



1883. 181 
varor, så vidt dessa under något af samma år uppgått till ett värde, de införda af minst 
minst 3,000 Kronor. 



182 1883. 
N:o 10. Tabell, utvisande de under åren 1874—1883 till riket införda och derifrån utförda 

5,000 och de utförda af 



1883. 183 
varor, så vidt dessa under något af samma år uppgått till ett värde, de införda af minst 
minst 3,000 Kronor. 



184 1883. 
N:o 10. Tabell, utvisande de under åren 1874—1883 till riket införda och derifrån utförda 

5,000 och de utförda af 



1883. 185 
varor, så vidt dessa under något af samma år uppgått till ett värde, de införda af minst 
minst 3,000 Kronor. 



186 1883. 
N:o 10. Tabell, utvisande de under åren 1874—1883 till riket införda och derifrån utförda 

5,000 och de utförda af 



1883. 187 
varor, så vidt dessa under något af samma år uppgått till ett värde, de införda af minst 
minst 3,000 Kronor. 



188 1883. 
N:o 10. Tabell, utvisande de under åren 1874—1883 till riket införda och derifrån utförda 

5,000 och de utförda af 



1883. 189 
varor, så vidt dessa under något af samma år uppgått till ett värde, de införda af minst 
minst 3,000 Kronor. 



190 1883. 
N:o 10. Tabell, utvisande de under åren 1874—1883 till riket införda och derifrån utförda 

5,000 och de utförda af 



1883. 191 
varor, så vidt dessa under något af samma år uppgått till ett värde, de införda af minst 
minst 3,000 Kronor. 



192 1883. 
N:o 10. Tabell, utvisande de under åren 1874—1883 till riket införda och derifrån utförda 

5,000 och de utförda af 



1883. 193 
varor, så vidt dessa under något af samma år uppgått till ett värde, de införda af minst 
minst 3,000 Kronor. 



194 1883. 
N:o 10. Tabell, utvisande de under åren 1874—1883 till riket införda och derifrån utförda 

5,000 och de utförda af 



1883. 195 
varor, så vidt dessa under något af samma år uppgått till ett värde, de införda af minst 
minst 3,000 Kronor. 



196 1883. 
N:o 10. Tabell, utvisande de under åren 1874—1883 till riket införda och derifrån utförda 

5,000 och de utförda af 



1883. 197 
varor, så vidt dessa under något af samma år uppgått till ett värde, de införda af minst 
minst 3,000 Kronor. 



198 1883. 
N:o 10. Tabell, utvisande de under åren 1874—1883 till riket införda och derifrån utförda 

5,000 och de utförda af 



1883. 199 
varor, så vidt dessa under något af samma år uppgått till ett värde, de införda af minst 
minst 3,000 Kronor. 



200 1883. 
N:o 10. Tabell, utvisande de under åren 1874—1883 till riket införda och derifrån utförda 

5,000 och de utförda af 



1883. 201 
varor, så vidt dessa under något af samma år uppgått till ett värde, de införda af minst 
minst 3,000 Kronor. 



202 1883. 
N:o 10. Tabell, utvisande de under åren 1874—1883 till riket införda och derifrån utförda 

5,000 och de utförda af 



1883. 203 
varor, så vidt dessa under något af samma år uppgått till ett värde, de införda af minst 
minst 3,000 Kronor. 



204 1883. 

N:o 11. Jemförelse mellan Sveriges omedelbara handel med andra länder, 



1883. 205 

efter de in- och utförda varornas beräknade värde, åren 1874—1883. 



206 1883. 

N:o 12. Öfversigt af Tulluppbörden åren 1874—1883, så vidt den omfattar tull- och inregi-
strerings-afgifterna för införda varor. 



1883. 207 

N:o 13. Öfversigt öfver uppbörden af nederlags- och transitupplagsafgifter åren 1879-1883. 



208 1883. 

N:o 14. Tabell, utvisande besigtningsvärdet af de till riket åren 1879-1883 införda 
och förbrutna dömda varor. 



1883. 209 

N:o 15. Uppgift å de på Stockholms och Göteborgs börser anmälda vexelslut i främmande 
myntslag åren 1874—1883. 



210 1883. 

N:o 16. Uppgifter å de på Stockholms börs för nedannämnda varor år 1883 noterade 
medelpris, efter afdrag af tull för tullpligtiga artiklar. 



1883. 211 

N:o 17. Uppgift å förhållandet mellan nedannämnda, i Svenske och Norske Consulers 
embetsberättelser förekommande utländska samt Svenska mynt, 

vigter och mått. 



212 1883. 

N:o 17. Uppgift å förhållandet mellan nedannämnda, i Svenske och Norske Consulers 
embetsberättelser förekommande utländska samt Svenska mynt, 

vigter och mått. 



U T R I K E S S J Ö F A R T E N 

ÅR 

1883. 





1883. 215 

N:o 18. Tabell, utvisande antalet och drägtigheten af de år 1883 från nedan nämnda länder 
till Sverige ankomna och derifrån till likaledes nedan uppgifna länder med last afgångna 

Svenska och främmande fartyg. 



216 1883. 

N:o 19. Tabell, utvisande antalet och drägtigheten samt nationaliteten af de från utrikes 



1883. 217 

orter till särskilda tullplatser i riket år 1883 ankomna såväl segel- som ångfartyg. (Forts.) 



218 1883. 

(Forts.) N:o 19. Tabell, utvisande antalet och drägtigheten samt nationaliteten af de från utrikes 



1883. 219 

orter till särskilda tullplatser i riket år 1883 ankomna såväl segel- som ångfartyg. (Forts.) 



220 1883. 

(Forts.) N:o 19. Tabell, utvisande antalet och drägtigheten samt nationaliteten af de från utrikes 



1883. 221 

orter till särskilda tullplatser i riket år 1883 ankomna såväl segel- som ångfartyg. 



222 1883. 

N:o 20. Tabell, utvisande antalet och drägtigheten samt nationaliteten af de 



1883. 223 

från utrikes orter till särskilda tullplatser i riket år 1883 ankomna ångfartyg. (Forts.) 



224 1883. 

(Forts.) N:o 20. Tabell, utvisande antalet och drägtigheten samt nationaliteten af de 



1881 225 

från utrikes orter till särskilda tullplatser i riket år 1883 ankomna ångfartyg. 



226 1883. 

N:o 21. Tabell, utvisande antalet och drägtigheten samt nationaliteten af de från särskilda 



1883. 227 

tullplatser i riket till utrikes orter år 1883 afgångna såväl segel- som ångfartyg. (Forts.) 



228 1883. 

(Forts.) N:o 21. Tabell, utvisande antalet och drägtigheten samt nationaliteten af de från särskilda 



1883. 229 

tullplatser i riket till utrikes orter år 1883 afgångna såväl segel- som ångfartyg. (Forts.) 



230 1883. 

(Forts.) N:o 21. Tabell, utvisande antalet och drägtigheten samt nationaliteten af de från särskilda 



1883. 231 

tullplatser i riket till utrikes orter år 1883 afgångna såväl segel- som ångfartyg. 



232 1883. 

N:o 22. Tabell, utvisande antalet och drägtigheten samt nationaliteten af de från 



1883. 233 

särskilda tullplatser i riket år 1883 till utrikes orter afgångna ångfartyg. (Forts.) 



234 1883. 

(Forts.) N:o 22. Tabell, utvisande antalet och drägtigheten samt nationaliteten af de från 



1883. 235 

särskilda tullplatser i riket år 1883 till utrikes orter afgångna ångfartyg. 



236 1883. 

N:o 23. Tabell, utvisande de främmande länder från hvilka, och de tullplatser i riket, 



1883. 237 

till hvilka Svenska och främmande så väl segel- som ångfartyg år 1883 ankommit. (Forts.) 



238 1883. 

(Forts.) N:o 23. Tabell, utvisande de främmande länder från hvilka, och de tullplatser i riket, 



1883. 239 

till hvilka Svenska och främmande så väl segel- som ångfartyg år 1883 ankommit. (Forts.) 



240 1883. 

(Forts.) N:o 23. Tabell, utvisande de främmande länder från hvilka, och de tullplatser i riket, 



1883. 241 

till hvilka Svenska och främmande så väl segel- som ångfartyg år 1883 ankommit. (Forts.) 



242 1883. 

(Forts.) N:o 23. Tabell, utvisande de främmande länder från hvilka, och de tullplatser i riket, 



1883. 243 

till hvilka Svenska och främmande så väl segel- som ångfartyg år 1883 ankommit. 



244 1883. 

N:o 24. Tabell, utvisande de främmande länder, från hvilka, och de tullplatser 



1883. 245 

i riket, till hvilka Svenska och främmande ångfartyg år 1883 ankommit. (Forts.) 



246 1883. 

(Forts.) N:o 24. Tabell, utvisande de främmande länder, från hvilka, och de tullplatser 



1883. 247 

i riket, till hvilka Svenska och främmande ångfartyg år 1883 ankommit. (Forts.) 



248 1883. 

(Forts.) N:o 24. Tabell, utvisande de främmande länder, från hvilka, och de tullplatser 



1883. 249 

i riket, till hvilka Svenska och främmande ångfartyg år 1883 ankommit. 



250 1883. 

N:o 25. Tabell, utvisande de tullplatser i riket, från hvilka, och de främmande länder, 



1883. 251 

till hvilka Svenska och främmande så väl segel- som ångfartyg år 1883 afgått. (Forts.) 



252 1883. 

(Forts.) N:o 25. Tabell, utvisande de tullplatser i riket, från hvilka, och de främmande länder, 



1883. 253 

till hvilka Svenska och främmande så väl segel- som ångfartyg år 1883 afgått. (Forts.) 



254 1883. 

(Forts.) N:o 25. Tabell, utvisande de tullplatser i riket, från hvilka, och de främmande länder, 



1883. 255 

till hvilka Svenska och främmande så väl segel- som ångfartyg år 1883 afgått. (Forts.) 



256 1883. 

(Forts.) N:o 25. Tabell, utvisande de tullplatser i riket, från hvilka, och de främmande länder, 



1883. 257 

till hvilka Svenska och främmande så väl segel- som ångfartyg år 1883 afgått. (Forts) 



258 1883. 

(Forts.) N:o 25. Tabell, utvisande de tullplatser i riket, från hvilka, och de främmande länder, 



1883. 259 

till hvilka Svenska och främmande så väl segel- som ångfartyg år 1883 afgått. 



260 1883. 

N:o 26. Tabell, utvisande de tullplatser i riket, från hvilka, och de främ-



1883. 261 

mande länder, till hvilka Svenska och främmande ångfartyg år 1883 afgått. (Forts.) 



262 1883. 

(Forts.) N:o 26. Tabell, utvisande de tullplatser i riket, från hvilka, och de främ-



1883. 263 

mande länder, till hvilka Svenska och främmande ångfartyg år 1883 afgått. (Forts.) 



264 1883. 

(Forts.) N:o 26. Tabell, utvisande de tullplatser i riket, från hvilka, och de främ-



1883. 265 

mande länder, till hvilka Svenska och främmande ångfartyg år 1883 afgått. 



266 1883. 

N:o 27. Tabell, utvisande de främmande länder, från hvilka, och de tullplatser 



1883. 267 

här i riket, till hvilka Svenska så väl segel- som ångfartyg år 1883 ankommit. (Forts.) 



268 1883. 

(Forts.) N:o 27. Tabell, utvisande de främmande länder, från hvilka, och de tullplatser 



1883. 269 

här i riket, till hvilka Svenska så väl segel- som ångfartyg år 1883 ankommit. (Forts.) 



270 1883. 

(Forts.) N:o 27. Tabell, utvisande de främmande länder, från hvilka, och de tullplatser 



1883. 271 

här i riket, till hvilka Svenska så väl segel- som ångfartyg år 1883 ankommit. (Forts.) 



272 1883. 

(Forts.) N:o 27. Tabell, utvisande de främmande länder, från hvilka, och de tullplatser 



1883. 273 

här i riket, till hvilka Svenska såväl segel- som ångfartyg år 1883 ankommit. 



274 1883. 

N:o 28. Tabell, utvisande de främmande länder, från hvilka, och de 



1883. 275 

tullplatser i riket, till hvilka Svenska ångfartyg år 1883 ankommit. (Forts.) 



276 1883. 

(Forts.) N:o 28. Tabell, utvisande de främmande länder, från hvilka, och de 



1883. 277 

tullplatser i riket, till hvilka Svenska ångfartyg år 1883 ankommit. (Forts.) 



278 1883. 

(Forts.) N:o 28. Tabell, utvisande de främmande länder, från hvilka, och de 



1883. 279 

tullplatser i riket, till hvilka Svenska ångfartyg år 1883 ankommit. 



280 1883. 

N:o 29. Tabell, utvisande de tullplatser i riket, från hvilka, och de främmande 



1883. 281 

länder, till hvilka Svenska såväl segel- som ångfartyg år 1883 afgått. (Forts.) 



282 1883. 

(Forts.) N:o 29. Tabell, utvisande de tullplatser i riket, från hvilka, och de främmande 



1883. 283 

länder, till hvilka Svenska såväl segel- som ångfartyg år 1883 afgått.. (Forts.) 



284 1883. 

(Forts.) N:o 29. Tabell, utvisande de tullplatser i riket, från hvilka, och de främmande 



1883. 285 

länder, till hvilka Svenska såväl segel- som ångfartyg år 1883 afgått. (Forts.) 



286 1883. 

(Forts.) N:o 29. Tabell, utvisande de tullplatser i riket, från hvilka, och de främmande 



1883. 287 

länder, till hvilka Svenska såväl segel- som ångfartyg år 1883 afgått. 



288 1883. 

N:o 30. Tabell, utvisande de tullplatser i riket, från hvilka och de 



1881 289 

främmande länder, till hyilka Svenska ångfartyg år 1883 afgått. (Forts.) 



290 1883. 

(Forts.) N:o 30. Tabell, utvisande de tullplatser i riket, från hvilka och de 



1883. 291 

främmande länder, till hvilka Svenska ångfartyg år 1883 afgått. (Forts.) 



292 1883. 

(Forts.) N:o 30. Tabell, utvisande de tullplatser i riket, från hvilka och de 



1883. 293 

främmande länder, till hvilka Svenska ångfartyg år 1883 afgått. 



294 1883. 

N:o 31. Tabell, utvisande Svenska och utländska segel- och ångfartygs 



1883. 295 

andel i fraktfarten mellan Sverige och främmande länder år 1883. (Forts). 



296 1883. 

(Forts.) N:o 31. Tabell, utvisande Svenska och utländska segel- och ångfartygs 



1883. 297 

andel i fraktfarten mellan Sverige och främmande länder år 1883. 



298 1888. 

N:o 32. Tabell, utvisande Svenska och utländska ångfartygs andel 



1883. 299 

i fraktfarten mellan Sverige och främmande länder år 1883. 



300 1883. 

N:o 33. Tabell, utvisande antalet och drägtigheten af de från nedanstående främ-
främmande länder med last afgångna Svenska och främmande 



1883. 301 

mande länder med last till Sverige ankomna och derifrån till likaledes nedan uppgifna 
så väl segel- som ångfartyg åren 1879—1883. 



302 1883. 

N:o 34. Tabell, utvisande antalet och drägtigheten af de från nedanstående främ-
främmande länder med last afgångna Svenska 



1883. 303 

mande länder till Sverige med last ankomna och derifrån till likaledes nedan uppgifna 
och främmande ångfartyg åren 1879—1883. 



304 1883. 

N:o 35. Tabell, utvisande antalet och drägtigheten af nedanstående främmande nationers 
gångna såväl segel-



1883. 305 

under åren 1879—1883 med last eller i barlast till Sverige ankomna och derifrån af-
som ångfartyg. 



306 1883. 

N:o 36. Tabell, utvisande antalet och drägtigheten af nedanstående främmande 
och derifrån af-



1883. 307 

nationers under åren 1879—1883 med last eller i barlast till Sverige ankomna 
gångna ångfartyg. 



308 1883. 

N:o 37. Tabell, utvisande antalet och drägtigheten af de vid Sjötullkamrarne i riket 



1883. 309 

åren 1879—1883 inklarerade Svenska och främmande såväl segel- som ångfartyg. 



310 1883. 

N:o 38. Tabell, utvisande antalet och drägtigheten af de vid Sjötullkamrarne 



1883. 311 

i riket åren 1879—1883 inklarerade Svenska och främmande ångfartyg. 



312 1883. 

N:o 39. Tabell, utvisande antalet och drägtigheten af de vid Sjötullkamrarne i riket 



1883. 313 

åren 1879—1883 utklarerade Svenska och främmande sa väl segel- som ångfartyg. 



314 1883. 

N:o 40. Tabell, utvisande antalet och drägtigheten af de vid Sjötullkamrarne 



1883. 315 

i riket åren 1879—1883 utklarerade Svenska och främmande ångfartyg. 



316 1883. 

N:o 41. Tabell, utvisande Svenska sjöfarten med så väl segel- som ångfartyg 
samt från Svenske och Norske 



1883. 317 

på Norge och utrikes orter år 1883, enligt derom från Kongl. Norska Regeringen 
Consuler inkomna uppgifter. (Forts.) 



318 1883. 

(Forts.) N:o 41. Tabell, utvisande Svenska sjöfarten med så väl segel- som ångfartyg 
samt från Svenske och Norske 



1883. 319 
på Norge och utrikes orter år 1883, enligt derom från Kongl. Norska Regeringen 
Consuler inkomna uppgifter. (Forts.) 



320 1883. 

(Forts.) N:o 41. Tabell, utvisande Svenska sjöfarten med så väl segel- som ångfartyg 
samt från Svenske och Norske 



1883. 321 
på Norge och utrikes orter år 1883, enligt derom från Kongl. Norska Regeringen 
Consuler inkomna uppgifter. (Forts.) 



322 1883. 

(Forts.) N:o 41. Tabell, utvisande Svenska sjöfarten med så väl segel- som ångfartyg 
samt från Svenske och Norske 



1883. 323 
på Norge och utrikes orter år 1883, enligt derom från Kongl. Norska Regeringen 
Consuler inkomna uppgifter. (Forts.) 



324 1883. 

(Forts.) N:o 41. Tabell, utvisande Svenska sjöfarten med så väl segel- som ångfartyg 
samt från Svenske och Norske 



1883. 325 
på Norge och utrikes orter år 1883, enligt derom från Kongl. Norska Regeringen 
Consuler inkomna uppgifter. (Forts.) 



326 1883. 

(Forts.) N:o 41. Tabell, utvisande Svenska sjöfarten med så väl segel- som ångfartyg 
samt från Svenske och Norske 



1883. 327 
på Norge och utrikes orter år 1883, enligt derom från Kongl. Norska Regeringen 
Consuler inkomna uppgifter. (Forts.) 



328 1883. 

(Forts.) N:o 41. Tabell, utvisande Svenska sjöfarten med så väl segel- som ångfartyg 
samt från Svenske och Norske 



1883. 329 
på Norge och utrikes orter år 1883, enligt derom från Kongl. Norska Regeringen 
Consuler inkomna uppgifter. (Forts.) 



330 1883. 

(Forts.) N:o 41. Tabell, utvisande Svenska sjöfarten med så väl segel- som ångfartyg 
samt från Svenske och Norske 



1883. 331 
på Norge och utrikes orter år 1883, enligt derom från Kongl. Norska Regeringen 
Consuler inkomna uppgifter. (Forts.) 



332 1883. 

(Forts.) N:o 41. Tabell, utvisande Svenska sjöfarten med så väl segel- som ångfartyg 
samt från Svenske och Norske 



1883. 333 
på Norge och utrikes orter år 1883, enligt derom från Kongl. Norska Regeringen 
Consuler inkomna uppgifter. (Forts.) 



334 1883. 

N:o 42. Tabell, utvisande Svenska ångbåtsfarten på Norge och utrikes orter 
Consuler inkom-



1883. 335 
år 1883, enligt derom från Kongl. Norska Regeringen samt Svenske och Norske 
na uppgifter. (Forts.) 



336 1883. 

(Forts.) N:o 42. Tabell, utvisande Svenska ångbåtsfarten på Norge och utrikes orter 
Consuler inkom-



1883. 337 
år 1883, enligt derom från Kongl. Norska Regeringen samt Svenske och Norske 
na uppgifter. (Forts.) 



338 1883. 

(Forts.) N:o 42. Tabell, utvisande Svenska ångbåtsfarten på Norge och utrikes orter 
Consuler inkom-



1883. 339 
år 1883, enligt derom från Kongl. Norska Regeringen samt Svenske och Norske 
na uppgifter. (Forts.) 



340 1883. 

(Forts.) N:o 42. Tabell, utvisande Svenska ångbåtsfarten på Norge och utrikes orter 
Consuler inkom-



1883. 341 

år 1883, enligt derom från Kongl. Norska Regeringen samt Svenske och Norske 
na uppgifter. 



342 1883. 

N:o 43. Tabell, utvisande de år 1883 för Svenska fartyg i utrikes sjöfart influtna 



1883. 343 

bruttofrakter, enligt derom från Svenske och Norske Consuler inkomna uppgifter. (Forts.) 



344 1883. 

(Forts.) N:o 43. Tabell, utvisande de år 1883 för Svenska fartyg i utrikes sjöfart influtna 



1883. 345 

bruttofrakter, enligt derom från Svenske och Norske Consuler inkomna uppgifter. (Forts.) 



346 1883. 

(Forts.) N:o 43. Tabell, utvisande de år 1883 för Svenska fartyg i utrikes sjöfart influtna 



1883. 347 

bruttoafgifter, enligt derom från Svenske och Norske Consuler inkomna uppgifter. (Forts.) 



348 1883. 

(Forts.) N:o 43. Tabell, utvisande de år 1883 för Svenska fartyg i utrikes sjöfart influtna 



1883. 349 

bruttofrakter, enligt derom från Svenske och Norske Consuler inkomna uppgifter. (Forts.) 



350 1883. 

(Forts.) N:o 43. Tabell, utvisande de år 1883 för Svenska fartyg i utrikes sjöfart influtna 



1883. 351 

bruttofrakter, enligt derom från Svenske och Norske Consuler inkomna uppgifter. (Forts.) 



352 1883. 

(Forts.) N:o 43. Tabell, utvisande de år 1883 för Svenska fartyg i utrikes sjöfart influtna 



1883. 353 

bruttofrakter, enligt derom från Svenske och Norske Consuler inkomna uppgifter. 



354 1883. 

N:o 44. Sammandrag af de för nedannämnda år till Commerce Collegium inkomna förteck-



1883. 355 

ningar öfver antalet och drägtigheten af städers, köpingars och landtmäns mätta fartyg. 



356 1883. 

N:o 45. Tabell, utvisande antal, drägtighet samt ångkraft af 



1883. 357 

Svenska handelsflottans fartyg vid slutet af åren 1882 och 1883. (Forts.) 



358 1883. 

(Forts.) N:o 45. Tabell, utvisande antal, drägtighet samt ångkraft af 



1883. 359 

Svenska handelsflottans fartyg vid slutet af åren 1882 och 1883. 



360 1883. 

N:o 46. Tabell, utvisande den år 1883 genom nybygda eller från utrikes ort inköpta fartyg 
förminskning genom förolyckade, kasserade 



1883. 361 

uppkomna tillökning i städers och köpingars handelsflotta, äfvensom den deri inträdda 
och till utrikes ort försålda fartyg. 



362 1883. 

N:o 47. Tabell, utvisande i grupper, sammanstälda efter tontalet, antalet och drägtigheten 
år 1883 varit begagnade 



1883. 363 
af de, invånare i rikets städer och köpingar samt landtmän tillhöriga, fartyg, som under 
till utrikes sjöfart. 



364 1883. 

(Forts.) N:o 47. Tabell, utvisande i grupper, sammanstälda efter tontalet, antalet och drägtigheten 
år 1883 varit begagnade 



1883. 365 
af de, invånare i rikets städer och köpingar samt landtmän tillhöriga, fartyg, som under 
till utrikes sjöfart. 



366 1883. 

(Forts.) N:o 47. Tabell, utvisande i grupper, sammanstälda efter tontalet, antalet och drägtigheten 
år 1883 varit begagnade 



1883. 367 
af de, invånare i rikets städer och köpingar samt landtmän tillhöriga, fartyg, som under 
till utrikes sjöfart. 



368 1883. 

(Forts.) N:o 47. Tabell, utvisande i grupper, sammanstälda efter tontalet, antalet och drägtigheten 
år 1883 varit begagnade 



1883. 369 

af de, invånare i rikets städer och köpingar samt landtmän tillhöriga, fartyg, som under 
till utrikes sjöfart. 



370 1883. 

N:o 48. Uppgift på antalet och drägtigheten af de, invånare i rikets städer 
utrikes sjöfart under 



1883. 371 

och köpingar samt landtmän tillhöriga fartyg, som varit begagnade till (Forts.) 
åren 1879—1883. 



372 1883. 

(Forts.) N:o 48. Uppgift på antalet och drägtigheten af de, invånare i rikets städer 
utrikes sjöfart under 



1883. 373 

och köpingar samt landtmän tillhöriga fartyg, som varit begagnade till 
åren 1879-1883. 



374 1883. 

N:o 49. Tabell, utvisande antalet af de till hvarje Sjömanshusdistrikt hörande fartygsbefäl-
hafvare och sjöfolk, som varit använde till utrikes sjöfart med Svenska fartyg år 1883. 



1883. 375 

N:o 50. Öfversigt af uppbörden utaf lastpenningar för in- och utgående fartyg åren 1879-1883. 



376 1883. 

N:o 51. Tabell, utvisande de af Svenske sjömän från utrikes ort genom veder-



1883. 377 

börande Consulers biträde under åren 1874—1883 hemsända besparade medel. (Forts.) 



378 1883. 

(Forts.) N:o 51. Tabell, utvisande de af Svenske sjömän från utrikes ort genom veder-



1883. 379 

börande Consulers biträde under åren 1874—1883 hemsända besparade medel. 
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