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R ä t t e l s e. 

Sid. 19, sista kolumnen, raden 11 nedifrån, angifves den beräknade tullinkomsten för koppar m. m., andra arbeten, förnieklade o. s. v., origtigt 
till 73,700 kr. i stället för 148,700 kr. 



TILL KONUNGEN. 

I djupaste underdånighet får Eders Kongl. Maj:ts ocli Rikets 
Komniorskollegium härmed öfvorlemna sin årsredogörelse an
gående rikets handel under år 1897. Mod afseende å tabellernas 

Kommerakollegii berättelse om Sveriges handel år 1897, 

innehåll och uppställning är sedan föregående år i tabell 5, hvilken 
redogör för enligt tulltaxan tullpligtiga, men tullfritt reimpor-
terade svenska varor, den förändring vidtagen, att varuslageu, i 

I 



II Hela handelsomsättningen med utlandet. 

stället för länderna, hvarifrån införseln skett, bilda hufvudindel-
ningsgrunden; och i tabell 19, om handlande och deras betjening, 
hafva handelsidkarne fördelats i tre grupper: enskilda personer, 
aktiebolag och registrerade föreningar för ekonomisk verksamhet, 
hvarförutom, för vinnande af öfverensstämmelse med andra delar 
af näringsstatistiken, i stället för om handelsrörelse påförd be
villning uppgifter meddelats om för bevillning uppskattad inkomst 
deraf. Sistnämnda förändringar hafva möjliggjorts genom an
vändande af ett delvis förändradt formulär för uppgifternas in-
hemtande. 

De i det följande angifna värden af in- och utförseln, såväl 
hvad handeln med hvarje särskildt land beträffar som i fråga 
om rikets handel i allmänhet, hafva jemlikt nådiga föreskrifter 
beräknats efter gångbara medelpris i svensk hamn, med afdrag 
af tull för de införda varor, som äro sådan afgift underkastade. 

A) Hela handelsomsättningen med utlandet. 

Sammanlagda värdet af Sveriges hela handelsomsättning 
under år 1897, med frånräknande af reiinporterade, reexporterade 
samt de i tal». 4 och bil. 2 redovisade införda varor, utgjorde 
700,527,737 kronor, hvaraf för införda varor 408,332,270 kronor 
och för utförda varor 358,195,407 kronor. Till jemförelse med 
förhållandena i afseende å in- och utförseln under föregående år 
meddelas i nedanstående öfversigt årliga medeltalsvärden för 
samtliga femårsperioder från och med år 1801 äfvensom års-
siffrorna från och med 1892, allt i kronor och jemna tusental: 

Hade sistnämnda varupris utan ändring blifvit använda 
äfven för år 1897, skulle sålunda införselvärdet med 58-s mill. 
kr. och utförsel värdet med 3? mill. kr. hafva öfverstigit mot
svarande värden för år 1890. Beräkningen ådagalägger alltså 
— så långt dess giltighet sträcker sig — en för importen till 
lö-3 procent och för exporten till l - i procent uppgående qvanti-
tativ ökning under år 1897. Den utvisar äfven, att de för sist
nämnda år använda medelprisen öfver hufvud äro i fråga om 
införda varor lägre, men beträffande utförda varor högre än 
1890 års medelpris. 

De företagna ändringarna i värdesättningen äro emellertid 
icke alla betingade af förhållandena, sådana de i verkligheten 
varit. Kollegium har nemligen dels på grund af vunna upp
lysningar om den närmare beskaffenheten af en del varor, dels i 
följd af ändrad tullbehandling i fråga om vissa artiklar ansett 
sig böra i de för beräkningen af 1890 års handelsomsättning 
använda medelvärdena vidtaga åtskilliga korrektioner, hvilka i sin 
mån inverkat på ofvanstående beräkning. Frånses dessa korrek
tioner, men beräknas värdet af 1897 års handelsomsättning i allt 
öfrigt med användande af 1890 års varupris — hvarvid alltså 
hänsyn tages endast till sådana förändringar, som betingats af 
den faktiska vexlingen i varornas värde — utfaller slutresultatet 
för år 1897 sålunda, att: 

Bland mera anmärkningsvärda för år 1897 inträdda verk
liga förändringar i förhållande till det föregående året ined af
seende å medelvarupriscn torde böra erinras om stegringen 
för fläsk, spanmål, oarbetade trävaror, trämassa, stenkol och koks 
samt jern och stål, och å andra sidan om p r i s f a l l e t för kaffe, 
bomull, jute samt fotogen. 

Förhållandet mellan införseln och utförseln stälde sig för 
år 1897 så, att införselvärdet utgjorde 533 procent och utförsel
värdet 40-7 procent af omsättningen i dess helhet. Motsvarande 
procenttal för tiden från och med början af 1800-talet hafva 
varit följande: 

Häraf ådagalägges i fråga om de två sistförflutna åren, att 
under redogörelseåret införselvärdet i sin helhet ökats med 
50,017,000 kronor, motsvarande 14o procent, och utförselvärdet 
med 17,912,000 kronor, motsvarande 5\s procent, samt att om
sättningens sammanlagda värde sålunda stigit med 07,929,000 
kronor eller 97 procent. Såsom af tab. A å sid. IX framgår, beror 
införsel värdets starka ökning under år 1897 hufvudsakligen på en 
stegrad import af råämnen och andra hjelpmedel för produktionen. 

Då emellertid för året en del förändringar egt rum i af
seende å de vid beräkningen af varornas resp. penningvärde 
använda medelpris, torde det vara af intresse att utröna, i hvad 
mån berörda förändringar inverkat på slutsiffrorna för år 1897, 
och har med hänsyn härtill värdet af samma års handelsomsättning 
beräknats jomväl med begagnande af do för år 1890 antagna 
medelprisen, hvarvid följande totalvärden erhållits, nemligen: 

Tankes värdet af Sveriges varubyte mod främmande länder 
jemnt fördeladt på rikets medolfolkinängd, komma år 1897 på 
hvarje innebyggare 153-73 kr., hvaraf för införda varor 8189 kr. 
och för utförda varor 7184 kr. En dylik i efterföljande tablå 
utförd fördelning jemväl för tidigare år loninnr en åskådlig bild 



Varugrupper: Lefvande djur. Matvaror af djur. Spanmål och produkter deraf. III 

af handelsomsättningens utveckling relativt till landets folkmängd 
sedan begynnelsen af 18G0-talet: 

B) Varugrupper. 

Af de olika varugrupper, i hvilka allt sedan år 1871 handels-
artiklarne efter en i det hela oförändrad plan uppdelats i tabel
lerna 1—3 af Kollegii redogörelser för rikets handel med utlandet, 
lemnas i det följande en jemförande öfversigt med angifvande 
af varornas värde i kronor och med uträknade årsmedeltal för 
femårsperioderna: 

1) Den första gruppen, innefattande lefvande djur, företer 
följande omsättningsvärden: 

Medan införsolvärdet för denna grupp undor redogörelseåret 
ökats med omkr. 1 mill. kronor, har å andra sidan värdet af 
utförseln nedgått ined ej mindre än 7 V2 mill. kronor. Detta 

resultat beror i väsentlig grad derpå, att införseln af sill 111. ni., 
saltad eller inlagd, torr eller rökt, ökats från 80,638,000 till 
48,945,000 kg., medan utförseln af sådan sill minskats från 
22,911,000 till 8,820,000 kg. och af färsk sill från 65,664,000 
till 20,934,000 — allt en följd af årets felslagna fiske. Den 
ökade införseln af denna artikel, som i värde uppgått till 8'8 
mill. kr. mot 5-e mill. kr. det föregående året, har mer än väl 
uppvägt den minskning, som inträdt i importen af fläsk, hvilken 
år 1896 i följd af beslutad tullförhöjning uppdrefs till en excep-
tionel höjd och derför blef så mycket mindre under det följande 
året. Jemväl utförseln af samma vara har minskats, från 
7,068,000 till 4,253,000 kg., och detsamma har inträffat med 
utförseln af smör och ägg, antagligen, åtminstone delvis, till 
följd af den ökade konsumtion af dessa varor inom landet, som 
framkallats af rådande goda tidsförhållanden. 

3) För spanmål och produkter deraf, hvilka varor äro sam
manförda i en grupp, hafva de årliga in- och utförselvärdena 
beräknats till nedan angifna belopp: 

Såväl in- som utförselvärdet för lefvande djur har, såsom 
synes, år 1897 sjunkit i förhållande till närmast föregående år. 
Hufvudsakligen är det dock utförseln som visar tillbakagång, 
särskildt af nötkreatur och svin. 

Varugruppens relativa betydelse för Sveriges exporthandel, 
hvilken betydelse under åren 1895 och 1896 visado någon stigning, 
har undor det sist förflutna året åter betydligt minskats. 

2) Varor, som innefattas under benämningen matvaror af djnr, 
hafva varit föremål för in- och utförsel i den omfattning, som 
nedanstående siffror utvisa: 

Införseln har under år 1897" minskats för hvete och råg 
samt mjöl deraf. Att gruppens införselvärde det oaktadt stigit, 
förklaras ej blott af höjda priser å spanmål och mjöl, utan äfven 
af ökade införselqvantiteter särskildt för korn, hvaraf skörden i 
Skåne blef svag, samt för hafre, majs, malt och kli. Utförsel
värdets sjunkande är hufvudsakligen att tillskrifva den från 
62,125,000 till 20,557,000 kg. minskade exporten nfha/re, hvaraf 
allt större qvantiteter komina till användning för kreatursut
fodring inom riket och hvaraf dessutom skörden under de sista 
åren knappt kunnat anses medelmåttig. 

Qvantiteter och värden af under de senaste åren införd 
om a le 11 spanmål af hvete och råg samt utförd omalen hafre in-
hemtas af följande sammanställning: 

Handeln på utlandet med målen spanmål afser hufvudsakligen 
införsel af hvete- och rågmjöl, för hvilka varuslag importqvan-
titeter och värden under åren 1892—1897 varit följande: 



IV Kolonialvaror. Frukter och trädgårdsväxter m. m. Spirituosa. Spånadsämnen. Garn och tråd m. m. 

4) Den fjerde stora gruppen omfattar sådana varor, hvilka 
i handeln förekomma under benämningen kolonialvaror och som 
gifvetvis hufvudsakligen äro föremål för import: 

Den för redogörelseåret inträffade stigningen i gruppens im
portvärde är hufvudsakligen beroende på ökad införsel af konjak 
och vin. Af den förra artikeln infördes år 1897 till ett värde 
af l-4 mill. kr. mot 12 mill. kr. år 1896, och för den senare 
utgjorde importvärdet under redogörelseåret 3'9 mill. kr. mot 
3-6 mill. kr. året förut. 

7) Den under benämningen spånadsltmnen i handelsstatistiken 
kända gruppen företer följnndo omsättningsvärden: 

Trots den år 1897 inträffade prisnedgången för vissa spå
nadsämnen — särskildt bomull och jute — har gruppens im
portvärde icke obetydligt stegrats på grund af ökade införsel-
aiäiigder för flertalet hithörande varor. Sålunda uppgick im
porten af den stora artikeln bomull år 1897 till 17,759,000 kg. 
mot 13,882,000 kg. år 1896, och af jute infördes de båda åren 
resp. 8,283,000 mot 6,024,000 kg. I fråga om den föga be
tydande utförseln har ingen anmärkningsvärd förändring egt rum. 

8) För varor tillhörande gruppen garn, tråd och repslagcri-
arbeten m. m. äro in- och utförselvärdena följande: 

Såsom en följd af det nyss omnämnda prisfallet å bomull 
har äfven för den till förevarande grupp hörande artikeln bom
ullsgarn en prisnedgång inträdt. Importqvantiteten deraf har 
emellertid ökats från 2,883,000 kg. år 189(1 till 2,952,000 kg. 
år 1897, hvilkot i förening hufvadsakligen med eu från 2,700,000 
till .2,991,000 kg. ökad införsel af ullgarn haft till följd en 
höjning i gruppens införselvärde af omkr. 1 mill. kr. Utförseln 
af dessa varor och särskildt af bomullsgarn har äfven varit 
något större än år 1896. 

För de till denna grupp hörande, mycket betydliga kon-
sunitionsartiklarno kaffe—landets näst största importartikel—, 
socker (sirup och melass deri ej inbegripna) samt tobak hafva 
införselqvantiteter och värden under de senaste åren varit följande: 

Betydande prisfall å kaffe har vållat, att importvärdet dera 
blifvit nästan oförändradt trots den til] qvantiteten mycket 
ökade införseln. Sockerimportens hastiga minskning fr. o. m. 
år 1895 beror tydligtvis på den samtidigt inträdda starka till
växten i landets egen sockerproduktion. 

Utförseln af kolonialvaror — i det hela obetydlig — om
fattar förnämligast choklad, 58,000 kg. till 146,000 kronors 
beräknadt värde. 

5) Af den jemförelsevis mindre betydande varugrupp, som 
omfattar frukter och trädgårdsväxter m. m., hafva in- och ut
förts artiklar till följande värdebelopp: 

Bland sådana hithörande varor, som representera ett större 
införselvälde, äro do förnämsta humle, torkade plommon, russin, 
apelsiner och mandel, af hvilka artiklar år 1897 infördes för 
resp. 1,635,000, 713,000, 632,000, 539,000 och 450,000 kronor. 
Bland utförda varor inom denna grupp märkas särskildt i tull
taxan ej specificerade frukter, bår och grönsaker, friska (lingon, 
blåbär, äpplen in. ni.), hvaraf år 1897 exporterades 3"5 mill. kg. 
mod ett beräknadt värde af 700,000 kr., medan närmast före
gående år af samma varuslag utfördes 2-25 mill- kg. till värde 
af 451,000 kr. 

6) En särskild grupp bilda spirituösa och andra dryckesvaror, 
med nedanståendo ornsädtntngsbolopp: 



9) För den stora grupp af handelsartiklar, som ingå under 
benämningen manufakturvaror af spånadsiimnen, äro följande 
värdebelopp beräknade: 

Manufakturvaror af spånadsämnen. Djur- och gödningsämnen. Fabrikat af hår, skinn m. m. Talg, oljor m. m. Oarb. trävaror. V 

Hufvudartiklar inom denna grupp äro, i fråga om införseln: 
fossila oljor, hvaraf år 1897 infördes 65,884,000 kg. till ett 
värde af 8'5 mil!, kr. mot 51,690,000 kg., uppskattade till 7-i 
mill. kr., år 1896, feta, icke fly g tig a oljor, med ett importvärde 
af 7-o mill. kr., talg, hvaraf infördes 3,002,000 kg. till ett be-
räknadt värde af 13 mill. kr., samt oarbetad kautschuk och 
gultaperka, importerad till ett värde af l - i mill. kr.; och i fråga 
om utförseln: tjära och tjårbårma, utförd till ett värde af 534,000 
kr. år 1897 mot 632,000 kr. år 1896. Nedgången i gruppens 
utförsel värde år 1897 förklaras af den starka minskningen för feta, 
icke flygtiga oljor, andra slag än lin-, rof- och raps- (hufvud-
sakligen fiskolja), på fat, hvilken varuprodukt under föregående 
år plägat utgöra en af gruppens betydligaste utförselartiklar. 

13) Fabrikat af talg, oljor nu in. hafva in- och utförts till 
följande värdebelopp: 

Af hithörande varor äro de förnämsta arbeten af kautschuk 
och guttaperka (galoscher ni. m.), hvaraf under år 1897 impor
terades till ett värde af 2,161,000 kronor (mot 2,139,000 kr. år 
1896) — deraf för 1,270,000 kr. från Finland och Ryssland — samt 
exporterades för 1,517,000 kronor (mot 791,000 kr. året förut). 

14) Det med hänsyn till utförselns storlek främsta rummet 
bland samtliga varugrupper intages af oarbetade, sågade eller 
tillhuggna trllvaror, hvilka varit föremål för in- och utförsel 
i den omfattning, som efterståendo siffror utvisa: 

Beträffande det för år 1897 så betydligt stegrade utförsel
värdet å oarbetade trävaror må orinras, att detta icke endast är 

12) Den i ordningen tolfte varugruppen omfattar talg, oljor, 
tjära, gummi och likartade ämnen med följande omsättnings
värden : 

Till denna grupp hörande väfnader af siden, ylle, bomull 
m. in. hafva under år 1897 i jemförelse med föregående år i 
väsentligt ökad grad varit föremål både för in- och utförsel. 
I fråga om andra manufakturvaror, såsom band, broderade 
arbeten, hattar, kläder och strumpstolsarbeten, gäller samma 
omdöme beträffande införseln, hvaremot utförseln, om man undan
tager strumpstolsarbeten, under året gått tillbaka. 

10) Varor, sammanfattade under gruppbenämningen hår, 
fjiidor, bon, horn och andra djuruiiincn samt gödningsämnen, 
hafva varit föremål för in- och utförsel i den omfattning, som 
efterföljande sammanställning utvisar: 

Införselvärdet för gruppen är, såsom af sammanställningen 
framgår, afsevärdt högre än år 1896, och beror detta hufvud-
sakligen på en ökad import af hudar och skinn, oberedda och 
beredda, samt af gödningsämnen. Utförselvärdets minskning 
med omkr. 1 mill. kronor härleder sig nästan uteslutande deraf, 
att af artikeln gödningsämnen ej specif,, andra slag (sillguano 
ni. m.) de bohuslänska fabrikerna af brist på råmaterial haft 
så godt som intet att under året exportera. 

11) De under benämningen fabrikat af hår, skinn, ben, horn 
m. m. i en grupp sammanförda artiklar ingå i handelsomsätt
ningen med följande värdebelopp: 

Största botydelsen inom förevarande grupp har artikeln 
skodon, oj specificerade, hvaraf år 1897 importerados för 903,000 
kr. och exporterades för 623,000 kr. 
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beroende på en för året ökad exportqvantitot i fråga om flere 
hit hänförda artiklar (gröfre timmer och bjelkar, plankor och 
hattens samt bräder), utan äfven på höjda prisnoteringar för 
dessa varuslag öfver hufvud. Utförsolmängder och värden för 
de förnämsta slagen, d. v. s. plankor och hattens samt bräder, 
ohyflade och hyflade, hafva de senaste åren varit: 

I fråga om införseln torde böra anmärkas en från 73,000 
kbm. år 1896 till 13(>,000 kbm. år 1897 ökad import af timmer 
och mastträ, större och mindre, samt spiror. 

15) För gruppen arbetade trävaror har in- och utförseln 
utvisat nedanstående värdebelopp: 

Ökningen i utförselvärdet är hufvudsakligen att tillskrifva 
den tilltagande exporten af snickarearbeten, särskildt byggnads
material, och tändstickor, i förening med en icke oväsentlig pris
stegring för den stora artikeln trämassa. Den för året ökade 
exporten af tändstickor tillskrifves lättnader i konkurrensen 
med de japanska tändstickorna, hvilkas qvalitet icke synes 
hafva tillfredsstält köparne. De senaste årens qvantiteter och 
värden för ifrågavarande tre vigtiga exportartiklar hafva stält 
sig på följande sätt: 

l(i) Gruppen filrgcr och fiirgnliigsliiimen företer följande 
omsättningsvärdon: 

17) Under benämningen diverse iimnen nr vitxtriket äro till 
en grupp sammanförda varor, hvilkas årliga in- och utförsel
värden beräknas uppgå till följande belopp: 

De förnämsta hithörande varuslag äro oljekakor, linfrö, 
klöfver- och ej specifceradt gråsfrö samt korkbark, hvaraf år 
1897 importerades till följande resp. värden: 3-o mill., 2'i mill., 
l-6 mill. och 12 mill. kronor. För den förstnämnda af dessa 
artiklar är 1897 års import större, för de öfriga mindre än 
närmast föregående års. Bland exportartiklarne intages främsta 
rummet af klöfver- och ej specificeradl gräsfrö med ett utför
selvärde af 225,000 kronor. 

18) Gruppen papper och pappersarbeten företer följande 
omsättningsvärden: 

Med afseende å den stora skiljaktighet, som är rådande 
mellan de årliga utförselvärdena för de båda senaste åren och 
do närmast förflutna femårsperioderna, tillåter sig Kollegium 
erinra om den förändring i värdeberäkningen, som år 1894 vid-
togs och för hvilken redogörelse lemnats i den underdåniga be
rättelsen för sagda år. Hufvudartiklar i gruppen äro ej specifi
cerade slag af papper, såsom sug-, tryck-, skrif- och postpapper 
o. dyl. — hvaraf importen under redogörelseåret, utgörande 
3,391,000 kg., beräknades till ett värde af TB mill. kronor, 
under det att den till mycket större del af billigare pappers
sorter bestående exporten, som angifvits till 28,292,000 kg., an
setts representera ett värde af 7-i mill. kronor —, och vidare, 
i fråga om införseln, förhgdnings-, press- och takpapp samt 
förgyldt, försilfradt och glacépapper m. m., men i fråga om utför
seln papp, andra slag (träpapp ni. m.), samt papperstapeter och 
bårder. 

19) Af jemförelsevis underordnad betydeiso är den närmast 
i ordningen kommande gruppen, hvilken omfattar andra fabrikat 
af vilxtllinneii, hufvudsakligen garfiyra, korkar, halm-, korgmakare-
och celluloidarbelen. Det beräknade värdet å in- och utförseln 
af hithörande varor inhemtas af följande siffror: 
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20) För varor, sammanfattade under benämningen mineral: 
råämnen och oformade fabrikat, ställer sig värdet af den årliga 
in- och utförseln på följande sätt: 

Hithörande varor utgöras till väsentlig del af: glasvaror, 
hvaraf infördes till ett värde af V 8 mill. kr. och utfördes 
för 4'2 mill. kr.; lervaror (tegel, porslin in. m.), med ett 
importvärde af 2-s mill. kr. och ett exportvärde af 2-6 mill. 
kr.; samt, hvad exporten vidkommer, arbetad sten (ej specif. 
slag), icke polerad, hvaraf utförseln angifvits till 5'9 mill. 
kronors värde. 

22) För gruppen metaller, oarbetade eller till en del arbetade, 
hafva beräknats följande in- och utförselvärden: 

Hit höra de för Sveriges varubyte med främmande länder 
af ålder vigtiga oarbetade eller endast delvis bearbetade jern-
och stålvarorna (tack- och stångjern, smältstycken, råstänger 
m. m.), hvilka i allmänhet pläga utgöra mer än 95 procent, 
efter värdet räknadt, af här ifrågavarande export och likaså en 
icke ovigtig del af importen. Införselvärdets ovanliga stegring 
för år 1897 beror dock mindre på ökad import af jern och stål 
— hvaraf emellertid under redogörelseåret infördes 89,606 
ton mot 34,549 ton år 1896 — än på den stora införseln 
af oarbetadt guld, hvilken uppgick till 3,043 kg. med ett be-
räknadt värde af 7'5 mill. kronor och hvaraf allra största de
len, eller 2,605 kg., varit afsedd för stärkandet af Riksbankens 
metalliska kassa. Att värdet af utförseln trots afsevärdt höjda 
priser gått tillbaka, har sin hufvudsakliga grund i den med 
omkr. 20,000 ton minskade exporten af stångjern och stål i stänger, 
valsadt eller smidt. Denna minskning torde åtminstone delvis 
kunna förklaras af den långvariga och omfattande, först i början af 
år 1898 bilagda maskinarbetarestrejken i England. In- och ut-
förselqvantiteterna för oarbetade eller delvis bearbetado jern-och 
stålvaror under åren 1892—1897 hafva varit: 

De vigtigaste varorna inom gruppen, i fråga om införseln, 
äro stenkol, landets största importartikel, samt salt, chilesalpe
ter, koks, kaustikt kali och svafvel. Rikets import under de 
senaste åren af stenkol och koks samt salt inhemtas af nedan
stående sammanställning, hvarvid emellertid bör anmärkas, att 
s. k. medicinskt samt glaubersalt efter den 21 juni 1892 i tull
taxan ej längre hänföras under salt och ej heller i denna öf-
versigt blifvit inräknade i nämnda artikel: 

Af särskild betydelse för utförseln af till denna grupp hän
förliga varor äro våra inhemska malmer, hvilkas utskeppning 
till främmande länder under åren 1892—1897 omfattat följande 
qvantiteter och värdebelopp: 

Af den år 1897 exporterade jernmalmon utskeppades, så
som framgår af tab. 14, från Luleå 828,315 ton mot 625,795 
ton år 1896, samt från Nyköping (Oxelösund) 539,956 ton mot 
496,102 ton närmast föregående år. 

21) Gruppen mineral: formade fabrikat (andra än metaller) 
företer följande omsättningsviirden: 
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23) Af metallarbeten hafva till riket införts och derifrån 
utförts följande i värden angifna belopp: 

Af den mångfald af varor, som innefattas i förevarande 
grupp, torde såsom mera betydande införse l a r t i k l a r böra 
nämnas: jernvägsskenor, hvaraf under redogörelseåret importerats 
till ett värde af 32 mill. kr., koppar- och annan ej specificerad 
metalltråd, hvaraf införts till ett värde af 3'2 mill. kr. år 1897 
mot 2-2 mill. kr. år 189(5, rör och rördelar af jern och stål, 
med en årsinförsel för 1897 af 2-4 mill. kronors värde, samt 
balk- och annat fasonjem, infördt till ett belopp af 1'9 mill. kr. 
Bland u t förda varor, tillhörande gruppen, intages främsta 
rummet af rör och rördelar af jern och stål, hvaraf år 1897 
exporterades 8,040,000 kg. till ett värde af 3-2 mill. kr. mot 
5,780,000 kg., uppskattade till 23 mill. kr., år 1896, och der-
näst af spik, andra slag än rälspik, hvaraf exportvärdet upp
gick till l - i mill. kronor. 

24) Varor, sammanfattade under gruppbenämningen fartyg, 
vagnar, maskiner, redskap, Instrument och ur, hafva varit föremål 
för in- och utförsel i den omfattning, efterföljande siffror angifva: 

Särskildt införsel- men äfven utförselvärdet för denna grupp, 
hvars flesta artiklar äro underkastade värdeförtullning och der-
för angifvas efter värde, ej efter qvantitet, har, såsom af sam
manställningen framgår, under år 1897 likasom under närmast 
föregående år varit i stigande. Synnerligen stark ökning visar 
för 1897 i jemförelse med föregående år den hithörande artikeln 
ångfartyg, såväl livad införseln som utförseln beträffar. 

25) De genom Kongl. Tullverket vunna uppgifter angående 
den årliga in- och utförseln af mynt — hvilka uppgifter emel
lertid af flero anledningar ej kunna erhålla tillräcklig fullstän
dighet — utvisa följande belopp: 

26) Den sista stora varugruppen, hvilken omfattar artiklar, 
som ej liro till någon af förestående grupper hänförliga, såsom 
apoteksvaror, böcker och taflor, flyttsaker, leksaker och hvarje-
handa slöjdvaror, företer följande omsättningsvärden: 

Uti efterföljande tablå meddelas en samlad öfversigt af de 
i det föregående omförmälda varugruppernas relativa betydelse 
för landets in- och utförsel samt för handelsomsättningen i dess 
helhet år 1897. 

För att ytterligare underlätta öfversigten och belysa beskaf
fenheten af Sveriges handelsomsättning mod utlandet har Kolle
gium för år 1897 likasom för föregående år låtit utföra vissa be
räkningar, hvilkas resultat blifvitsammanstälda i uästföljnndegrupp-
tablå (betecknad med litt. A), som jomväl omfattar medeltal för 
femårsperioderna från 1870-talets början samt årssiffror för 1896. 
Den i sagda tablå vidtagna varugrupperingen afsej-, livad införseln 
beträffar, att framhålla arten af de behof, som genom de till 
riket inkommande främmande varorna skola tillgodoses, samt, i 
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fråga om utförseln, att närmare påvisa de hufvudsakliga närings
grenar, som lemna bidrag till landets export af inhemska produkter. 

Beträffande de vid varornas fördelning på olika grupper 
tillämpade grunder hänvisas till den i 1894 års berättelse om 
utrikes handeln offentliggjorda, detaljerade planen för ifråga
varande fördelning. 

Vexlingarna i förhållandet mellan den del af införseln, som 
är bestämd att direkt förbrukas, och den del deraf, som är af-

sedd att användas i produktionens tjenst, torde i hufvudsak vara 
beroende af konjunkturerna inom det ekonomiska lifvet samt deraf 
härrörande industriel utveckling och äro följaktligen äfven i mot
svarande mån kännetecknande desamma. Hvad beträffar de ut
förda varornas fördelning i grupper, åtskilda i anseende till det 
produktionsområde de hvar för sig ansetts tillhöra, torde den 
kunna sägas lemna ett ej ovigtigt bidrag till belysningen af 
gången utaf landets ekonomiska utveckling sedan 1870-talets 

Tab. A. In- och utförselvärdenas fördelning på vissa hufvudgrupper efter ändamål eller ursprung under 
femårsperioderna 1871—1895 samt åren 1896 och 1897. 

Kommerakollegii berättelse om Sverige! handel år 181)7. II 
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början och den olika betydeiso, som under skilda tidsperioder 
tillkommit hvar och en af vår produktions hufvudgrenar.1) 

C) Omsättningen med dels svenska, dels främmande 
fartyg samt landvägstrafiken med Norge. 

Till upplysning om den andel i varuomsättningen, som be
löper sig på dels svenska och dels främmande, deraf särskildt 
norska, fartyg samt .dels-landvägstraflken med Norge,2) och hvarom 
tab. 11 innehåller uppgifter i absoluta tal för år 1897, meddelas 
här nedan procenttal för de på dessa olika sätt in- och utförda 
varornas värden under perioden 1877—1897: 

D) Varubytet med olika länder. 

För Sveriges direkta varubyte med hvarje särskildt land 
redogöres närmare, förutom i nyssberörda tab. 11, dels i tabel
lerna 8 och 9, hvilka innehålla till såväl qvantitet som värde 
specificerade uppgifter angående de under år 1897 in- och ut
förda varornas fördelning på skilda länder, dels ock i tab. 10, 
som meddelar en öfversigt af in- och utförseln för hvarje sär
skildt land under år 1897, dels slutligen i tab. 12, som utgör 
ett sammandrag af de under åren 1893—1897 från skilda länder 
införda och till dem utförda varornas beräknade totalvärden. 
Härvid torde dock böra erinras, att det, i följd af gällande be
stämmelser rörande inkommande och utgående varors angifning 
och journalisering, strängt taget icke är handeln med skilda 
länder utan fastmera den direkta varuförseln mellan Sverige 
och utlandet, som uppgifterna i dessa tabeller afse. 

Då det torde kunna anses vara af intresse att erhålla en 
öfvorblick af förhållandena i dessa afseenden jemväl under äldre 
tider, meddelas i en å sid. XII och XIII intagen tablå litt. B jem-
förande medeltalsuppgiftcr för femårsperioderna från och med 18(51 
samt årssilfrorna för 1891—1897 beträffande värdet af varubytet 
med utlandet. Häraf framgår, bland annat, att Sveriges utrikes 
handel under hela den ifrågavarande tidrymden varit i öfvervägande 
grad rigtad på varubyte med i första rummet Storbritannien 
och Irland, dernäst Tyskland och Danmark, hvilka tre länder 
tillsammans upptagit omkring 7/io af rikets samfälda handels-
omsättning, livad varubytet med Norge beträffar, är för det
samma särskildt i fråga om utförseln i de svenska tulljourna
lerna endast ofullständigt redovisadt, hvarför den siffra, som 
utmärker Norges andel i den svenska utrikes handeln, egentligen 
är mycket för låg. J) Denna andel har emellertid, såsom af 
tabellen framgår, i det hela varit i ett oupphörligt stigande allt 
sedan 1860-talets början, och den tillfälliga återgång, som fram
träder t. ex. för år 1894, är till hufvudsaklig del beroende å de 
värdereduktioner, som företagits företrädesvis med afseende just å 
varubytet mellan Sverige och Norge. 

Beträffande särskildt införseln står Tyskland sedan början 
af 1880-talet främst bland samtliga länder och har dermed åter
tagit den plats, det innehade under 18(>0-talet, men som under 
årtiondet 1871—1880 intogs af Storbritannien. Af utförseln 
gå ännu öfver "'/» t i" sistnämnda land, hvilket, enligt livad 
tablån utvisar, under 1870-talet årligen mottog i genomsnitt 
öfver 52 % af Sveriges utförselvaror, hvaraf omkring fjerde-
delen utgjordes af den numera relativt mindre betydande artikeln 
spaninål. Frankrike, som ända till medlet af sistförflutna år
tionde, med undantag af perioden 1871—1875, var näst Stor
britannien den förnämsta afnämaron af svenska handelsartiklar, 
har sedan dess undanträngts af såväl Tyskland som Danmark 
och intager för närvarande fjerde rummet bland exportländerna. 

E) Tull-, nederlags- och transitupplagsafgifter. 

Sammanlagda bruttobeloppet af de för införda varor ar 
1897 uppburna tullafgiftcr, hvari då ej inbegripas lastpenningar, 
konfiskationer m. ni., har, på sätt tab. 15 utvisar, utgjort 

') Värdet af utförseln frän Sverige till Norge Sr 1807 utgör enligt tnli. 1! 
20,(i!!! 1,000 kr., medan il ut motsvarande! i den norska statistiken angifna värdet 
af utförsel" till Norge frii.il Sverige uppgår (te bil. 1) till '12,277,800 kr. 

l) I fråga Om produkter af pappersindustri torde emellertid böra bemärkas, 
att de skiftningar, som framträda i afsättniugavärdena för skilda perioder, till 
väsentlig del äro skeubara, såsom endast beroende af förut fisatta alltför bögn, 
men nmler de sista uren rättade värden it vissa pappersslag. 

3) De siffror, som afse landvägstralikeii, äro, pä grund af bögst ofullständiga 
primärtippgifter, I alimänbet myckel för låga, i all synnerhet beträffande utförseln. 
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42,935,584 kr. ocli öfverstiger den ur 1890 i sädana afgiftor in
flutna summan med 1,372,554 kr., motsvarande 3's %. Tull
inkomsterna liafva enligt beräkning under sistlidet år stigit för 
bland andra följande varor med nedannämnda belopp: margarin 
142,720 kr., risgryn och rismjöl 200,13(5 kr., kaffe och kaffe
surrogat 722,015 kr., tobak 332,080 kr., vin 163,051 kr., ylle-
väfnader 214,487 kr., bomullsväfnader 250,209 kr., hudar och 
skinn, ej till pelsvevk häriförliga, beredda — för hvilka tull-
satserna fr. o. ra. den G april 1897 blifvit höjda--422,484 kr. 
samt velocipeder 153,008 kr. A andra sidan liafva tullafgifterna 
minskats för, bland andra varor, fläsk med 300,908 kr., span-
mål med 1,445,927 kr., mjöl med 502,097 kr., raffineradt socker 
med 194,220 kr. samt oraffineradt socker med 785,551 kr., hvar-
förutom tack- och barlastjern fr. o. ni. år 1897 års början tull
fritt införts. 

Do städer, i hvilka tulluppbörden under någotdera af de 
tvenne sistförflutna åren uppgått till belopp öfverstigande en 
million kronor, äro följande: 

F) Stockholms, Göteborgs och Malmö utrikes handel. 

För vinnande af en så noggrann kännedom 6om möjligt om 
den andel rikets tro största städer, Stockholm, Göteborg och 
Malmö, haft i det samfälda varubytet med främmande länder 
är, i likhet med livad i föregåendo års berättelser om Sveriges 
handel cgt rum, efter antagna grunder en värdeberäkning af 
berörda tre städers tullkanimardistrikts in- ocli utförsel verk-
stäld, och äro resultaten af denna beräkning sammanförda i 
tabell 18, hvari de olika artiklarne grupperats på enahanda sätt 
som för riket i dess helhet i tab. 1—3., 

Enligt de i förstnämnda tabell meddelade sifferuppgifter 
hafva under år 1897 till Stockholm införts varor för i rundt 
tal 122-r, mill. kr. (1890: 100-0), till Göteborg för 107-s mill. 
kr. (1890: 92'9) och till Malmö för 45-5 mill. kr. (1890: 40-7), 
medan under samma år utförts varor från Stockholm för inalles 
32-i mill. kr. (1890: 29'7), från Götoborg för 89M mill. kr. 
(eller lika stort belopp som år 1890) samt från Malmö för 27-« 
mill. kr. (1890: 27-s). Stockholms införsel under året öfver
stiger sålunda i värde införseln till såväl Götoborg som Malmö, 
den förra mod 15-2, den senare med icke mindro än 77-o mill. 
kr. Beträffande utförseln kommer Stockholm år 1897 likasom 

årot förut i andra rummet, enär de derifrån utförda varorna be
löpa sig i värde till 57'3 mill. kr. mindre än de från Götoborg, 
men till 4'5 mill. kr. mer än de från Malmö exporterade. Hela 
oinsättningen utgjorde i runda tal för Stockholm 154-a mill. kr., 
hvaraf införseln representerade 79-2 % och utförseln 20'8 %, samt 
för Göteborg och Malmö resp. 190-7 och 73'i mill. kr., hvaraf 
införseln motsvarade resp. 54-5 % och 02'2 % samt utförseln 
resp. 45'5 % och 37-8 %. 

Vid jemförelse med de för riket i dess helhet beräknade 
varuvärdena framgå följande procenttal: 

G) Handlande inom riket. 

Då, i enlighet mod nådiga kungörelsen den 18 maj 1890, 
från och med 1897 års början hos vederbörande myndigheter 
föras särskilda register öfver dels aktiebolag och dels föreningar 
för ekonomisk verksamhet, hvarigenom så att säga en utbrytning 

Afgifterna för begagnad nederlagsrätt, hvilka afgifter jem-
likt nådiga kungörelsen den 28 juni 1895 erläggas frän och med 
den 1 januari 1890 endast för ingående varor, inbragte är 1897, 
såsom af tab. 10 iiihemtas, 151,702 kr. mot 140,702 kr. år 1890, 
och i transitupplagsafgifter inflöto under redogörelseåret 3,255 
kr. mot 2,834 kr. året förut. 

Bland varugrupper, som i någon betydligare omfattning 
under redogörolseåret varit föremål för införsel till de tre stä
derna, hafva särskildt följande importerats till Stockholm i större 
qvantiteter än till någondera af de båda andra städerna, neni-
ligen matvaror af djur, spanmål och produkter deraf, kolonial
varor, manufakturvaror af spånadsäninen, hår och skinn ni. m., 
metaller, metallarbeten samt maskiner, instrument och ur. I 
fråga om införsel af spånadsäninen (hufvudsakligenbomull), garn 
och tråd m. m., talg och oljor ra. in. samt mirieraliska råämnen 
är det deremot Göteborg som intager främsta platsen. Malmö 
har endast med afseendo å lefvande djur (samt.mynt) större 
import än de båda andra städerna 

Vidkommande utförseln eger, såsom af ofvan anförda siffror 
framgår, Götoborg en ansenlig öfvervigt i jemförelse med såväl 
Stockholm som Malmö. Denna öfvervigt härleder sig väsent
ligen från dess egenskap af hufvudexportort för matvaror af 
djur, förnämligast smör och fisk, samt för arbetade trävaror. 
Äfvon för oarbetade trävaror är Göteborg det' sydliga Sveriges 
förnämsta utförselhamn och eger dessutom en export, betydligt 
öfverstigande den från såväl Stockholm som Malmö, af bland 
annat manufakturvaror af spånadsämnen, papper och pappers
arbeten samt mineral, oformade och formade. Stockholms ex-
portöfverlägsenhot är begränsad till hufvudsakligen metaller och 
metallarbeten samt fartyg, maskiner och instrument, medan Malmö, 
som i fråga om sin största utförselartikel, smör, ej kan mäta 
sig med Göteborg, endast med afseendo på lefvande djur har 
att uppvisa större export än de båda andra städerna. 



XII Handlande inom riket. 

af berörda kategorier ur handelsregistren egt rum, har det ansetts 
lämpligt att jemväl i de statistiska redogörelser rörande hanålande, 
som det åligger Kollegium att årligen afgifva, iakttaga samma 
fördelning. Tabell 19, der ifrågavarande uppgifter återfinnas, 
har derför, såsom redan blifvit nämndt, för år 1897 erhållit en 
uppställning, som afviker från den i föregående berättelser 
brukade; och utsträcker sig olikheten, förutom till nämnda 
grupperingsåtgärd, ytterligare dertill, att för nu ifrågavarande år 
redogörelse lemnas rörande beloppen af uppskattad inkomst för 
handelsrörelse i stället för handelsidkare påförd bevillning, äfven-
sotn att handelsidkarnes hemorter ordnats länsvis. Den sär
skild lagstiftning underkastade bränvinshandeln, som är föremål 
för speciel redogörelse i Bidrag till Sveriges Officiela Statistik 
litt. V) och hvilken, såsom oftast bedrifven i förening med ut-

skänkningsrörelse, icke är med annan handel fullt jemförbar, 
ingår ej i den här lemnade öfversigten. 

Af tabellen framgår, att med inräkning af bolag, sterb-
hus och registrerade föreningar antalet i riket mantals- och 
skattskrifna handelsidkare år 1897 utgjorde 26,243. Derutaf 
voro: enskilda personer 25,755 (män 20,559 eller 79-8 % och 
qvinnor 5,196 eller 20"2 %), sterbhus 32, aktiebolag 357, 
andra bolag 69 och registrerade föreningar 30. Handelsbetje-
ningen, som af vederbörande myndigheter i regel uppgifves 
i enlighet med mantalslängderna och sålunda ej kan anses vara 
fullständigt redovisad, omfattado samma år 28,127 personer, 
nemligen 19,856 (70'6 %) män och 8,271 (29-4 %) qvinnor. Den 
uppskattade inkomsten af handelsrörelsen uppgick i sin helhet 
till 57,646,513 kronor. 

Tab. B. Värdet af Sveriges varubyte med främmande länder under femårs-



Handlande inom riket. XIII 

Summan af sådana utländingar eller i utlandet bosatta 
svenske undersåtar, hvilka, jemlikt mom. C af Kongl. förord
ningen den 2 december 1892 angående bevillningsafgifter för 
särskilda förmåner och rättigheter, utbjudit eller försålt utländska 
varor att framdeles från utlandet levereras, har enligt de af 
kronans uppbördsmän i rikets särskilda städer förda förteckningar 
för år 1897 varit 2,286; men bör dervid erinras, att föreskrifven 
afgift antagligen i de flesta fall erlagts af en och samma person 
å flere skilda orter, hvarför ofvan angifna antal utan tvifvel inne
fattar åtskilliga dubbelräkningar. Totalsumman af den af sådana 
handlande och handelsexpediter under redogöreiseåret erlagda 
bevillning har uppgått till 266,100 kronor. 

För att vidden af den rörelse, handlande i rikets städer 
bedrifvit under år 1897, må kunna i någon mån bedömas, sär-

skildt i förhållande till de resp. städernas invånareantal, har Kolle
gium uti tab. C å nästa sida sammanfört uppgifter och verkstält 
beräkningar, specifikt för stadssamhällen med 5,000 invånaro eller 
deröfver och summariskt för öfriga städer, rörande antalet hand
lande samt deras för bevillning uppskattade inkomst af handels
rörelse, hvarvid de i noten 1 sid. 210 o. 211 omnämnda bolag 
och sterbhus inräknats i antalet handlande för hvarje särskild stad. 

Tabellens siffror utvisa, bland annat, att hela antalet hand
lande i rikets städer år 1897 utgjorde 13,900, hvaraf 1,(563 i 
de mindre städerna med en folkmängd understigande 5,000 
personer. Fördelas dessa 13,900 handelsidkare på stadsbefolk
ningen i dess helhet, komma i genomsnitt på hvarje tusental 
invånare 13 handlande, hvilket medeltal öfverskrides mer eller 
mindre af 18 bland de 41 särskildt uppräknade städerna. Det 

perioderna 1861—1895 (i årsmedeltal) samt åren 1894—1897. 



XIV Handlande inom riket. 

Tab. C. Handlande i rikets städer år 1897 och deras för 
bevillning uppskattade inkomst af handelsrörelse. 

Stockholm den 15 oktober 1898. 

största relativa antalet handlande hafva städerna Kalmar, Malmö, 
Lund, Sundsvall, Arboga och Helsingborg med resp. 30, 22, 22, 
21, 21 och 20 pr tusen invånare, under det att minimitalen 
befinnas gälla Luleå (5) och Linköping (7). Annorlunda ställer 
sig inbördesförhållandet städerna emellan, när hänsyn tages till 
den för bevillning uppskattade inkomsten af handelsrörelse. 
Enligt tab. C utgjorde år 1897 samfälda beloppet af dylik in
komst 46,186,57G kronor, motsvarande i medeltal 45 kronor på 
hvarje invånare och 3,323 kronor på hvarje handlande. Relativt 
till folkmängden hafva i fråga om do särskilda städerna de högsta 
inkomstbcloppen af handelsrörelse förekommit i Göteborg, Sunds
vall, Hernösand och Malmö med resp. 8G, 79, GO och 59 kronor 
pr innebyggare, medan de i förevarande hänseende lägsta rummen 
intagas af Luleå (16 kr.) och Södertelge (l(i kr.). Vid fördelning 
af inkomstbeloppen på antalet handlande kommer Göteborg först 
med i genomsnitt G,280 kr. på hvarje handlande, derefter Stockholm 
med 4,180, Kristianstad ined 4,113, Sundsvall med 3,85(5 och 
Hernösand med 3,837 kronor. Lägst stå Kalmar (1,204 kr.) 
och Södertelge (1,210 kr.). 

Kollegium får i öfrigt hänvisa till härvid fogade tabell
bilagor samt till de berättelser om handel och sjöfart från de 
förenade rikenas konsuler, som numera i tryck offentliggöras 
i den af Sveriges allmänna exportförening utgifna tidskriften 
»Svensk Export». 

) Före år 1897 nfse dessa belopp fur handelsrörelse pXförd bevillning, ej 
uppskattad inkomst nf sådan näring. — 2) Före är lb!)7 utmärka dessa belopp 
för handelsrörelse påförd bevillning i medeltal på hvarje tusental innebyggare. 

Underdånigst 

KICIL ÅKERMAN, 

HJÄLM. G ULLBERG. 

K. Kcy-Åbcrg. 
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Résumé. 
Les resultats généraux du mouvement commercial entré la 

Suede et les pays étrangers, pendant 1'année 1897, se manifestent 
par les chiffres suivants, qui désignent les valeurs des marchan-
dises dans les ports suédois, déduction faite des droits d'im~ 
portation: 

Prancs. 
Importation 567,582,000 
Exportation 497,892,000 

Importation et exportation réunics 1,005,474,000 

Comparativement ä, l'année précédente, le mouvement com-
mercial de 1897 présente une augmentation de Vimportation de 
69"5 mill. de fr. soit l4Vo %, et de 1'exportation de 24-9 mill. de 
fr. soit 5-3 %. L'ensemble du mouvement commercial accuse, 
par conséquent, une augmentation totale de 944 mill. de fr. ou 
97 % sur celui de l'année 189G. L'augmentation considérable 
de l'importation porte spécialement sur les matieres brutes, im-
portées pour la production industrielie, la valeur desquelles 
présente un accroissement de 45 mill. de francs, c'est-å-dire 24 % 

Comme le constatent les moyennes citées ci-aprés pour les 
périodes quinquennales depuis 1861, le commerce extérieur de la 
Suede a pris un développement toujours plus considérable pen
dant les derniöres années: 

Si, dans cet apercu, la valeur de 1'importation dépasse 
réguliérement celle de l'exportation, cela dépend, en premiere 
ligne, de la différence des métliodes de calcul. La valeur des 
marchandisos importées comprend p. ex. les frais de transport, 
qui n'entrent pas dans celle des produits cxportés. 

Il est encore ä observer que les chiffres relatifs å 1'importa
tion ne comprennent pas les artides réimportés en francbise, de 
m6mo que les chiffres indiquant l'exportation ne se rapportent 
pas aux artides réexportés. 

A chacun des habitants du Royaume il revient, en 1897, 
de ia valeur des marcliandises importées 113-83 fr., de ia valeur 
des marcliandises exportées 99'8r> fr., et, par conséquent, do 
l'ensemblc du mouvement commercial 213-G9 fr. 

La valeur des divers artides qui, en 1897, ont fait 1'objet 
du commerce de la Suede avec d'autres pays ressortira du 
tableau suivant: 

Le tableau qui précéde nous montre donc que les princi-
paux artides d'importation ont été les suivants: minéraux bruts, 
la valeur desquels est fixée ä 72'7 mill. de fr. (dont bouille 
50-6 mill., sel 2-9 mill.), dräps et toileries 65'i mill. (dont tissus 
de laine 245 mill.), denrées colonialos 57'8 mill. (dont café 874 
mill.), et céréales 41u mill. (dont froment 19"3 mill,, seigle 153 
mill.). Actuellcment et depuis plus d'une quinzaine d\années, la 
Suede importe plus de céréales qu'elle n'en exporte, tandis que 
daus le mémo espace do temps 1'exportation des produits de ferme 
et de laiterie s'est augmentée notablement. 

Comme on le voit par le tableau, les plus grands artides 
d'exportation ont été: bois, évalués a 252-s mill. do fr. (dont 
bois sciés 185-a, påte de bois 233 et allumettes 9-3 mill.), pro
duits alimentaires d'animaux ö9'4 mill. (dont beurre 57"6, poisson 
G-8 mill.), et métaux non-travaillés ou travaillés en partie 486 
mill. (dont fer et acier 472 mill.). 

Les pays avec lesquels la Suédc entretiont les plus vives 
relations commerciales sont, depuis longtemps, la Grande-JJretagno 
et rirlande, rAllomagne et le Danemark, qui réunis comprenaient 
71" i % do rensemblo du mouvement commercial de 1897. La 
valeur de l'importation et de 1'exportation, pendant ladite année, 
était pour ces pays: 

1 Couronne = 1.39 franc; 1 Franc = 0.72 couronne. 





Tab. 1. Värdet af år 1897 till Sverige införda och derifrån utförda varor, fördelade i 
nedanstående grupper. 

1 



2 Tab. 2. Qvantitet och värde af till riket år 
med angifvande af tullsats och beräknad 

Anm. I denna tabell inga icke sädana införda varor, som finnas upptagna i tub. 4 och 5 samt 



1897 införda varor, fördelade i grupper; 
tullinkomst för de tullpligtiga varorna. 
i bil. 2, ej heller under året pä, nederlag upplagda, men derifrån icke förtullade varor. 

3 



4 Tab. 2. Qvantitet och värde af till riket år 1897 införda varor, fördelade i grupper. 
(Forts.) 



Tab. 2. Qvantitet och värde af till riket år 1897 införda varor, fördelade i grupper. 
(Forts.) 

5 



Tab. 2. Qvantitet och värde af till riket år 1897 införda varor, fördelade i grupper. 
(Forts.) 

6 



Tab. 2. Qvantitet och värde af till riket år 1897 införda varor, fördelade i grupper. 7 
(Forts.) 



8 Tab. 2. Qvantitet och värde af till riket år 1897 införda varor, fördelade i grupper. 
(Forts.) 



Tab. 2. Qvantitet och värde af till riket år 1897 införda varor, fördelade i grupper. 9 
(Forts.) 



10 Tab. 2. Qvantitet och värde af till riket år 1897 införda varor, fördelade i grupper. 
(Forts.) 



Tab. 2. Qvantitet och värde af till riket år 1897 införda varor, fördelade i grupper. 11 
(Forts.) 



12 Tab. 2. Qvantitet och värde af till riket år 1897 införda varor, fördelade i grupper. 
(Forts.) 



Tab. 2. Qvantitet och värde af till riket år 1897 införda varor, fördelade i grupper. 13 
(Forts.) 



14 Tab. 2. Qvantitet och värde af till riket år 1897 införda varor, fördelade i grupper. 
(Forts.) 



Tab. 2. Qvantitet och värde af till riket år 1897 införda varor, fördelade i grupper. 15 
(Forts.) 



16 Tab. 2. Qvantitet och värde af till riket år 1897 införda varor, fördelade i grupper. 
(Forts.) 



Tab. 2. Qvantitet och värde af till riket år 1897 införda varor, fördelade i grupper. 17 
(Forts.) 



18 Tab. 2. Qvantitet och värde af till riket år 1897 införda varor, fördelade i grupper. 
(Forts.) 



Tab. 2. Qvantitet och värde af till riket år 1897 införda varor, fördelade i grupper. 19 
(Forts.) 



20 Tab. 2. Qvantitet och värde af till riket år 1897 införda varor, fördelade i grupper. 
(Forts.) 



Tab. 2. Qvantitet och värde af till riket år 1897 införda varor, fördelade i grupper. 21 
(Forts.) 



22 Tab. 2. Qvantitet och värde af till riket år 1897 införda varor, fördelade i grupper. 
(Forts.) 



Tab. 3. Qvantitet och värde af från riket år 1897 utförda varor, fördelade i grupper. 23 
Anm. I denna tabel] ingå icke under år 1897 r e e x p o r t e r a d e eller f rån n e d e r l a g u t f ö r d a v a r o r , hvilka finnas upptagna i tab. G och tab. 7. 



24 Tab. 3. Qvantitet och värde af från riket år 1897 utförda varor, fördelade i grupper. 
(Forts.) 



Tab. 3. Qvantitet och värde af från riket år 1897 utförda varor, fördelade i grupper. 25 
(Forts.) 



26 Tab. 3. Qvantitet och värde af från riket år 1897 utförda varor, fördelade i grupper. 
(Forts.) 
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(Forts.) 



28 Tab. 3. Qvantitet och värde af från riket år 1897 utförda varor, fördelade i grupper. 
(Forts.) 



Tab. 3. Qvantitet och värde af från riket år 1897 utförda varor, fördelade i grupper. 29 
(Forts.) 



30 Tab. 3. Qvantitet och värde af från riket år 1897 utförda varor, fördelade i grupper. 
(Forts.) 



31 

Tab. 4. År 1897 införda varor, som icke äro inräknade i rikets införsel enligt tab. 1 och tab. 2. 
[I rikets totalimport enligt tab. 1 och 2 inga ej heller reimporterade varor (se tab. 5) äfvensom vissa frän Norge landvägen införda varor (se bil. 2).] 



32 

Tab. 5. Enligt tulltaxan tullpligtiga, men tullfritt år 1897 reimporterade svenska varor, 
med uppgift om länderna hvarifrån och orterna hvartill införseln skett. 
Anm. Då varorna angifvits såsom inkomna till annau ort än den, från hvilken de utförts, är anteckning derom gjord. 

De reimporterade varorna inräknas ej i rikets införsel enligt tab. 1 och tab. 2. 



33 

Tab. 5. (Forts.) Enligt tulltaxan tnllpligtiga, men tullfritt år 1897 reimporterade svenska 
varor, med uppgift om länderna hvarifrån och orterna hvartill införseln skett. 



34 

Tab. 5. (Forts.) Enligt tulltaxan tnllpligtiga, men tullfritt år 1897 reimporterade svenska 
varor, med uppgift om länderna hvarifrån och orterna hvartill införseln skett. 



35 
Tab. 5. (Forts.) Enligt tulltaxan tnllpligtiga, men tullfritt år 1897 reimporterade svenska 

varor, med uppgift om länderna hvarifrån och orterna hvartill införseln skett. 



36 

Tab. 5. (Forts.) Enligt tulltaxan tnllpligtiga, men tullfritt år 1897 reimporterade svenska 
varor, med uppgift om länderna hvarifrån och orterna hvartill införseln skett. 



37 

Tab. 5. (Forts.) Enligt tulltaxan tnllpligtiga, men tullfritt år 1897 reimporterade svenska 
varor, med uppgift om länderna hvarifrån och orterna hvartill införseln skett. 
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Tab. 6. Reexporterade varor år 1897. 
Anm. Dessa varor inräknas ej i rikets utförsel enligt tal). 1 och tab. 3. 
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Tab. 6. (Forts.) Reexporterade varor år 1897. 



40 

Tab. 7. Nederlagsrörelsen i riket år 1897. 
Anm. Från nederlag förtullade varor inräknas i rikets införsel enligt tab. 1 och 2, men deremot ej uppläggningar å nederlag. Från nederlag 

terade varor inräknas icke i rikets utförsel enligt tab. 1 och 3. 
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Tab. 7. (Forts.) Nederlagsrörelsen i riket år 1897. 



42 

Tab. 8. De år 1897 införda varornas fördelning på skilda länder. 
1. Lefvande djur. 2. Matvaror af djur. 



43 

Tab. 8. (Forts.) De år 1897 införda varornas fördelning på skilda länder. 
2. Matvaror af djur. 3. Spanmål och produkter deraf. 



44 

Tab. 8. (Forts.) De år 1897 införda varornas fördelning på skilda länder. 
3. Spanmål och produkter deraf. 



45 

Tab. 8. (Forts.) De år 1897 införda varornas fördelning på skilda länder. 
4. Kolonialvaror. 



46 

Tab. 8. (Forts.) De år 1897 införda varornas fördelning på skilda länder. 
4. Kolonialvaror. 5. Frukter och trädgårdsväxter m. m. 



47 

Tab. 8. (Forts.) De år 1897 införda varornas fördelning på skilda länder. 
5. Frukter och trädgårdsväxter m. m. 
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Tab. 8. (Forts.) De år 1897 införda varornas fördelning på skilda länder. 
5. Frukter och trädgårdsväxter m. m. 6. Spirituosa och andra dryckesvaror. 



49 

Tab. 8. (Forts.) De år 1897 införda varornas fördelning på skilda länder. 
6. Spirituosa och andra dryckesvaror. 7. Spånadsämnen. 



50 

Tab. 8. (Forts.) De år 1897 införda varornas fördelning på skilda länder. 
7. Spånadsämnen. 8. Garn, tråd och repslageriarbeten m. m. 



51 

Tab. 8. (Forts.) De år 1897 införda varornas fördelning på skilda länder. 
8. Garn, tråd och repslageriarbeten m. m. 9. Manufakturvaror af spånadsämnen. 
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Tab. 8. (Forts.) De år 1897 införda varornas fördelning på skilda länder. 
9. Manufakturvaror af spånadsämnen. 
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Tab. 8. (Forts.) De år 1897 införda varornas fördelning på skilda länder. 
9. Manufakturvaror af spånadsämnen. 
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Tab. 8. (Forts.) De år 1897 införda varornas fördelning på skilda länder. 
9. Manufakturvaror af spånadsämnen. 10. Hår, fjäder, hudar, skinn, ben, horn och andra djurämnen m. m. 



55 

Tab. 8. (Forts.) De år 1897 införda varornas fördelning på skilda länder. 
10. Hår, fjäder, hudar, skinn, ben, horn m. m. 11. Fabrikat af hår, skinn, ben, horn m. m. 



56 

Tab. 8. (Forts.) De år 1897 införda varornas fördelning på skilda länder. 
11. Fabrikat af hår, skinn, ben, horn m. m. 



57 

Tab. 8. (Forts.) De år 1897 införda varornas fördelning på skilda länder. 
12. Talg, oljor, tjära, gummi och likartade ämnen. 
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Tab. 8. (Forts.) De år 1897 införda varornas fördelning på skilda länder. 
12. Talg, oljor, tjära, gummi och likartade ämnen. 13. Fabrikat af talg, oljor m. m. 



59 

Tab. 8. (Forts.) De år 1897 införda varornas fördelning på skilda länder. 
13. Fabrikat af talg, oljor, m. m. 14. Trävaror, oarbetade, sågade eller tillhuggna. 



60 

Tab. 8. (Forts.) De år 1897 införda varornas fördelning på skilda länder. 
14. Trävaror, oarbetade, sågade eller tillhuggna. 15. Trävaror, arbetade. 
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Tab. 8. (Forts.) De år 1897 införda varornas fördelning på skilda länder. 
15. Trävaror, arbetade. 16. Färger och färgningsämnen. 
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Tab. 8. (Forts.) De år 1897 införda varornas fördelning på skilda länder. 
17. Diverse ämnen ur växtriket. 



63 

Tab. 8. (Forts.) De år 1897 införda varornas fördelning på skilda länder. 
17. Diverse ämnen ur växtriket. 18. Papper och pappersarbeten. 



64 

Tab. 8. (Forts.) De år 1897 införda varornas fördelning på skilda länder. 
19. Andra fabrikat af växtämnen. 20. Mineral: råämnen och oformade fabrikat. 



65 

Tab. 8. (Forts.) De år 1897 införda varornas fördelning på skilda länder. 
20. Mineral: råämnen och oformade fabrikat. 



66 

Tab. 8. (Forts.) De år 1897 införda varornas fördelning på skilda länder. 
20. Mineral: råämnen och oformade fabrikat. 



67 

Tab. 8. (Forts.) De år 1897 införda varornas fördelning på skilda länder. 
20. Mineral: råämnen och oformade fabrikat. 21. Mineral: fabrikat, formade. 



68 

Tab. 8. (Forts.) De år 1897 införda varornas fördelning på skilda länder. 
21. Mineral: fabrikat, formade. 



69 

Tab. 8. (Forts.) De år 1897 införda varornas fördelning på skilda länder. 
21. Mineral: fabrikat, formade. 



70 

Tab. 8. (Forts.) De år 1897 införda varornas fördelning på skilda länder. 
22. Metaller, oarbetade eller till en del arbetade. 



71 

Tab. 8. (Forts.) De år 1897 införda varornas fördelning på skilda länder. 
22. Metaller, oarbetade eller till en del arbetade. 23. Metaller, arbeten deraf. 



72 

Tab. 8. (Forts.) De år 1897 införda varornas fördelning på skilda länder. 
23. Metaller, arbeten deraf. 



Tab. 8. (Forts.) De år 1897 införda varornas fördelning på skilda länder. 
23. Metaller, arbeten deraf. 



74 

Tab. 8. (Forts.) De år 1897 införda varornas fördelning på skilda länder. 
23. Metaller, arbeten deraf. 



75 

Tab. 8. (Forts.) De år 1897 införda varornas fördelning på skilda länder. 
23. Metaller, arbeten deraf. 24. Fartyg, vagnar, maskiner, instrument och ur. 



76 

Tab. 8. (Forts.) De år 1897 införda varornas fördelning på skilda länder. 
24. Fartyg, vagnar, maskiner, instrument och ur. 



77 

Tab. 8. (Forts.) De år 1897 införda varornas fördelning på skilda länder. 
24. Fartyg, vagnar, maskiner, instrument och ur. 



78 

Tab. 8. (Forts.) De år 1897 införda varornas fördelning på skilda länder. 
25. Mynt. 26. Artiklar, som ej äro till någon af förestående grupper hänförliga. 



79 

Tab. 8. (Forts.) De år 1897 införda varornas fördelning på skilda länder. 
26. Artiklar, som ej äro till någon af förestående grupper hänförliga. 



80 

Tab. 8. (Forts.) De år 1897 införda varornas fördelning på skilda länder. 
26. Artiklar, som ej äro till någon af förestående grupper hänförliga. 



81 

Tab. 9. De år 1897 utförda varornas fördelning på skilda länder. 
1. Lefvande djur. 2. Matvaror af djur. 



82 

Tab. 9. (Forts.) De år 1897 utförda varornas fördelning på skilda länder. 
2. Matvaror af djur. 3. Spanmål och produkter deraf. 



83 

Tab. 9. (Forts.) De år 1897 utförda varornas fördelning på skilda länder. 
4. Kolonialvaror. 5. Frukter och trädgårdsväxter. 6. Spirituosa och andra dryckesvaror. 



84 

Tab. 9. (Forts.) De år 1897 utförda varornas fördelning på skilda länder. 
6. Spirituosa och andra dryckesvaror. 7. Spånadsämnen. 8. Garn, tråd, repslageriarbeten m. m. 



85 

Tab. 9. (Forts.) De år 1897 utförda varornas fördelning på skilda länder. 
8. Garn, tråd, repslageriarbeten m. m. 9. Manufakturvaror af spånadsämnen m. m. 



86 

Tab. 9. (Forts.) De år 1897 utförda varornas fördelning på skilda länder. 
9. Manufakturvaror af spånadsämnen m. m. 10. Hår, fjäder, hudar m. m. 



87 

Tab. 9. (Forts.) De år 1897 utförda varornas fördelning på skilda länder. 
11. Fabrikat af hår, skinn m. m. 12. Talg, oljor, tjära, gummi och likartade ämnen. 



88 

Tab. 9. (Forts.) De år 1897 utförda varornas fördelning på skilda länder. 
12. Talg, oljor, tjära m. m. 13. Fabrikat af talg, oljor m. m. 



89 

Tab. 9. (Forts.) De år 1897 utförda varornas fördelning på skilda länder. 
14. Trävaror, oarbetade, sågade eller tillhuggna. 



90 

Tab. 9. (Forts.) De år 1897 utförda varornas fördelning på skilda länder. 
14. Trävaror, oarbetade etc. 15. Trävaror, arbetade. 16. Färger och färgningsämnen. 



91 

Tab. 9. (Forts.) De år 1897 utförda varornas fördelning på skilda länder. 
16. Färger och färgningsämnen. 17. Diverse ämnen ur växtriket. 18. Papper och pappersarbeten. 



92 

Tab. 9. (Forts.) De år 1897 utförda varornas fördelning på skilda länder. 
18. Papper och pappersarbeten. 19. Andra fabrikat af växtämnen. 20. Mineral: råämnen och oformade fabrikat. 



93 

Tab. 9. (Forts.) De år 1897 utförda varornas fördelning på skilda länder. 
20. Mineral: råämnen och oformade fabrikat. 



94 

Tab. 9. (Forts.) De år 1897 utförda varornas fördelning på skilda länder. 
20. Mineral: råämnen och oformade fabrikat. 21. Mineral: fabrikat, formade. 



95 

Tab. 9. (Forts.) De år 1897 utförda varornas fördelning på skilda länder. 
21. Mineral: fabrikat, formade. 22. Metaller, oarbetade etc. 



96 

Tab. 9. (Forts.) De år 1897 utförda varornas fördelning på skilda länder. 
22. Metaller: oarbetade etc. 23. Metaller: arbeten deraf. 



97 

Tab. 9. (Forts.) De år 1897 utförda varornas fördelning på skilda länder. 
23. Metaller: arbeten deraf. 



98 

Tab. 9. (Forts.) De år 1897 utförda varornas fördelning på skilda länder. 
23. Metaller: arbeten deraf. 24. Fartyg, vagnar, maskiner m. m. 



99 

Tab. 9. (Forts.) De år 1897 utförda varornas fördelning på skilda länder. 
24. Fartyg, vagnar, maskiner m. m. 



100 

Tab. 9. (Forts.) De år 1897 utförda varornas fördelning på skilda länder. 
25. Mynt. 26. Artiklar, som ej äro till någon af förestående grupper hänförliga. 



101 

Tab. 10. Införsel och utförsel för hvarje särskildt land år 1897. 
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Tab. 10. (Forts.) Införsel och utförsel för hvarje särskildt land år 1897. 
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Tab. 10. (Forts.) Införsel och utförsel för hvarje särskildt land år 1897. 
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Tab. 10. (Forts.) Införsel och utförsel för hvarje särskildt land år 1897. 



105 

Tab. 10. (Forts.) Införsel och utförsel för hvarje särskildt land år 1897. 
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Tab. 10. (Forts.) Införsel och utförsel för hvarje särskildt land år 1897. 
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Tab. 10. (Forts.) Införsel och utförsel för hvarje särskildt land år 1897. 
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Tab. 10. (Forts.) Införsel och utförsel för hvarje särskildt land år 1897. 
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Tab. 10. (Forts.) Införsel och utförsel för hvarje särskildt land år 1897. 



110 

Tab. 10. (Forts.) Införsel och utförsel för hvarje särskildt land år 1897. 
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Tab. 10. (Forts.) Införsel och utförsel för hvarje särskildt land år 1897. 
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Tab. 10. (Forts.) Införsel och utförsel för hvarje särskildt land år 1897. 



113 
Tab. 10. (Forts.) Införsel och utförsel för hvarje särskildt land år 1897. 
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Tab. 10. (Forts.) Införsel och utförsel för hvarje särskildt land år 1897. 



115 

Tab. 10. (Forts.) Införsel och utförsel för hvarje särskildt land år 1897. 



116 

Tab. 10. (Forts.) Införsel och utförsel för hvarje särskildt land år 1897. 
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Tab. 10. (Forts.) Införsel och utförsel för hvarje särskildt land år 1897. 



118 

Tab. 10. (Forts.) Införsel och utförsel för hvarje särskildt land år 1897. 



119 

Tab. 10. (Forts.) Införsel och utförsel för hvarje särskildt land år 1897. 



120 

Tab. 10. (Forts.) Införsel och utförsel för hvarje särskildt land år 1897. 



121 

Tab. 10. (Forts.) Införsel och utförsel för hvarje särskildt land år 1897. 



122 

Tab. 10. (Forts.) Införsel och utförsel för hvarje särskildt land år 1897. 



123 

Tab. 10. (Forts.) Införsel och utförsel för hvarje särskildt land år 1897. 



124 

Tab. 10. (Forts.) Införsel och utförsel för hvarje särskildt land år 1897. 



125 

Tab. 10. (Forts.) Införsel och utförsel för hvarje särskildt land år 1897. 



126 

Tab. 10. (Forts.) Införsel och utförsel för hvarje särskildt land år 1897. 



127 

Tab. 10. (Forts.) Införsel och utförsel för hvarje särskildt land år 1897. 



128 

Tab. 10. (Forts.) Införsel och utförsel för hvarje särskildt land år 1897. 



129 

Tab. 10. (Forts.) Införsel och utförsel för hvarje särskildt land år 1897. 
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Tab. 10. (Forts.) Införsel och utförsel för hvarje särskildt land år 1897. 



131 

Tab. 10. (Forts.) Införsel och utförsel för hvarje särskildt land år 1897. 



132 

Tab. 10. (Forts.) Införsel och utförsel för hvarje särskildt land år 1897. 



133 

Tab. 10. (Forts.) Införsel och utförsel för hvarje särskildt land år 1897. 



134 

Tab. 11. Sveriges omedelbara handel med andra länder år 1897, med svenska och främmande 
fartyg samt landvägen mot Norge, efter de in- och utförda varornas beräknade totalvärde. 



135 

Tab. 12. Sveriges omedelbara handel med andra länder åren 1893—1897, efter de in- och utförda 
varornas beräknade totalvärde i jemna tusental. 



136 Tab. 13. De till särskilda tullkammaredistrikt i riket år 1897 
Anm. De införda varor, som finnas upptagna i tab. 4 och 5 samt i bil. 2, inga icke i denna tabell. — Dä endast do varuspectfikationer här 

tabell icke omfattar alla andra alag än de 



införda varor, hvilka i värde uppgått till minst 5,000 kronor. 137 
upptagas, för hvilka införselns sammanlagda värde uppgått till minst 5,000 kronor, inträffar stundom, att kolumnrubriken »andra slag» i denna 
särskildt uppräknade; jfr i hvarje fall tab. 2. 



138 Tab. 13. (Forts.) De till särskilda tullkammaredistrikt i riket år 1897 



införda varor, hvilka i värde uppgått till minst 5,000 kronor. 139 



140 Tab. 13. (Forts.) De till särskilda tullkammaredistrikt i riket år 1897 



införda varor, hvilka i värde uppgått till minst 5,000 kronor. 141 



142 Tab. 13. (Forts.) De till särskilda tullkammaredistrikt i riket år 1897 



införda varor, hvilka i värde uppgått till minst 5,000 kronor. 143 



144 Tab. 13. (Forts.) De till särskilda tullkammaredistrikt i riket år 1897 



införda varor, hvilka i värde uppgått till minst 5,000 kronor. 145 



146 Tab. 13. (Forts.) De till särskilda tullkammaredistrikt i riket år 1897 



införda varor, hvilka i värde uppgått till minst 5,000 kronor. 147 



148 Tab. 13. (Forts.) De till särskilda tullkammaredistrikt i riket år 1897 



införda varor, hvilka i värde uppgått till minst 5,000 kronor. 149 



150 Tab. 13. (Forts.) De till särskilda tullkammaredistrikt i riket år 1897 



införda varor, hvilka i värde uppgått till minst 5,000 kronor. 151 



152 Tab. 13. (Forts.) De till särskilda tullkammaredistrikt i riket år 1897 



införda varor, hvilka i värde uppgått till minst 5,000 kronor. 153 



154 Tab. 13. (Forts.) De till särskilda tullkammaredistrikt i riket år 1897 



införda varor, hvilka i värde uppgått till minst 5,000 kronor. 155 



156 Tab. 13. (Forts.) De till särskilda tullkammaredistrikt i riket år 1897 



införda varor, hvilka i värde uppgått till minst 5,000 kronor. 157 



158 Tab. 13. (Forts.) De till särskilda tullkammaredistrikt i riket år 1897 



införda varor, hvilka i värde uppgått till minst 5,000 kronor. 150 



160 Tab. 13. (Forts.) De till särskilda tullkammaredistrikt i riket år 1897 



införda varor, hvilka i värde uppgått till minst 5,000 kronor. 161 



162 Tab. 13. (Forts.) De till särskilda tullkammaredistrikt i riket år 1897 



införda varor, hvilka i värde uppgått till minst 5,000 kronor. 163 



164 Tab. 13. (Forts.) De till särskilda tullkammaredistrikt i riket år 1897 



införda varor, hvilka i värde uppgått till minst 5,000 kronor. 165 



166 Tab. 13. (Forts.) De till särskilda tullkammaredistrikt i riket år 1897 



införda varor, hvilka i värde uppgått till minst 5,000 kronor. 167 



168 Tab. 13. (Forts.) De till särskilda tullkammaredistrikt i riket år 1897 



införda varor, hvilka i värde uppgått till minst 5,000 kronor. 169 



170 Tab. 13. (Forts.) De till särskilda tullkammaredistrikt i riket år 1897 



införda varor, hvilka i värde uppgått till minst 5,000 kronor. 171 



172 Tab. 13. (Forts.) De till särskilda tullkammaredistrikt i riket år 1897 



införda varor, hvilka i värde uppgått till minst 5,000 kronor. 173 



174 Tab. 13. (Forts.) De till särskilda tullkammaredistrikt i riket år 1897 



införda varor, hvilka i värde uppgått till minst 5,000 kronor. 175 



176 Tab. 13. (Forts.) De till särskilda tullkammaredistrikt i riket år 1897 



införda varor, hvilka i värde uppgått till minst 5,000 kronor. 177 



178 Tab. 13. (Forts.) De till särskilda tullkammaredistrikt i riket år 1897 



införda varor, hvilka i värde uppgått till minst 5,000 kronor. 179 



180 Tab. 13. (Forts.) De till särskilda tullkammaredistrikt i riket år 1897 



införda varor, hvilka i värde uppgått till minst 5,000 kronor. 181 



182 Tab. 14. De från särskilda tullkammaredistrikt i riket år 1897 
Anm. Reexporterade eller frän nederlag utförda varor iugä ic-ke i denna tabell. — Då endast de varuspeciflkationer här upptagas, för hvilka 

alla andra slag än de särskildt upp. 



utförda varor, hvilka i varde uppgått till minst 3,000 kronor. 183 
utförselns sammanlagda värde uppgått till minst 3,000 kronor, inträffar stundom, att kolumnrubriken »andra slag» i denna tabell icke omfattar 
räknade; jfr i hvarje fall tab. 3. 



184 Tab. 14. (Forts.) De från särskilda tullkammaredistrikt i riket år 1897 



utförda varor, hvilka i varde uppgått till minst 3,000 kronor. 185 



186 Tab. 14. (Forts.) De från särskilda tullkammaredistrikt i riket år 1897 



utförda varor, hvilka i varde uppgått till minst 3,000 kronor. 187 



188 Tab. 14. (Forts.) De från särskilda tullkammaredistrikt i riket år 1897 



utförda varor, hvilka i varde uppgått till minst 3,000 kronor. 189 



190 Tab. 14. (Forts.) De från särskilda tullkammaredistrikt i riket år 1897 



utförda varor, hvilka i varde uppgått till minst 3,000 kronor. 191 



192 Tab. 14. (Forts.) De från särskilda tullkammaredistrikt i riket år 1897 



utförda varor, hvilka i varde uppgått till minst 3,000 kronor. 193 



194 Tab. 14. (Forts.) De från särskilda tullkammaredistrikt i riket år 1897 



utförda varor, hvilka i varde uppgått till minst 3,000 kronor. 195 



196 Tab. 14. (Forts.) De från särskilda tullkammaredistrikt i riket år 1897 



utförda varor, hvilka i varde uppgått till minst 3,000 kronor. 197 



198 Tab. 14. (Forts.) De från särskilda tullkammaredistrikt i riket år 1897 



utförda varor, hvilka i varde uppgått till minst 3,000 kronor. 199 



200 Tab. 14. (Forts.) De från särskilda tullkammaredistrikt i riket år 1897 



utförda varor, hvilka i varde uppgått till minst 3,000 kronor. 201 



202 Tab. 14. (Forts.) De från särskilda tullkammaredistrikt i riket år 1897 



utförda varor, hvilka i varde uppgått till minst 3,000 kronor. 203 



204 Tab. 14. (Forts.) De från särskilda tullkammaredistrikt i riket år 1897 



utförda varor, hvilka i varde uppgått till minst 3,000 kronor. 205 



206 

Tab. 15. Uppburna tullafgifter för varor, införda under åren 1893—1897. 



207 

Tab. 16. Uppbörden af nederlags- och transitupplagsafgifter åren 1893—1897. 



208 

Tab. 17. Försäljningsvärde af de år 1897 å skilda orter olofligen införda och förbrutna dömda 
varor, med specifikation af dem, som uppgått till ett värde af minst 100 kr. 



209 

Tab. 18. Värdet af år 1897 till Stockholms, Göteborgs och Malmö tullkammaredistrikt införda 
och derifrån utförda varor, fördelade i grupper. 



210 

Tab. 19. Handlande och deras betjening äfvensom för 



211 

bevillning uppskattad inkomst af handelsrörelse ar 1897.1) 



212 

Tab. 19. (Forts.). Handlande och deras betjening äfvensom för 



213 

bevillning uppskattad inkomst af handelsrörelse ar 1897. 
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Tab. 19. (Forts.). Handlande och deras betjening äfvensom för 



215 

bevillning uppskattad inkomst af handelsrörelse ar 1897. 



216 

Tab. 19. (Forts.). Handlande och deras betjening äfvensom för 



217 

bevillning uppskattad inkomst af handelsrörelse ar 1897. 



218 

Tab. 19. (Forts.). Handlande och deras betjening äfvensom för 



219 

bevillning uppskattad inkomst af handelsrörelse ar 1897. 



220 

Alfabetiskt register öfver in- och utförda varor. 
Anm. Nummer i den statistiska grupperingen angifves för samtliga i registret upptagna varor, oafsedt huruvida ett eller annat varuslag under redogörelseåre 

ej varit föremål för vare sig in- eller utförsel. 
Då en vara angifves såsom ej specificerad, förstås dermed, att den icke är specificerad hvnrken i tulltaxan eller i gällande förordning angående angifnin 

och journalisering af tullfria varor samt specificering af vissa tullpligtiga artiklar. 
Förkortningen h. u. betyder: hänföres under. 

> d. o. » detta ord. 

V a r a n s u a i n n . V a r a n s u a m n. V a r a n s u a m n. 

A. 

Absint, Ii. u. Likör 
Accordion 
Ackumulatorer, färdiga, h. u. In

strument, fysiska 
Admonitorer (maskinsignaler), 

Ii. u. Varor, i tulltaxan ej 
nämnda, arbetade 

Adresskort 
yEther, se Eter 
iEther spirituosus (HofFmans 

droppar) 
JEtherarter, se Eterarter . . . . 
Affäll, i allmänhet 

benkols-, h. n. Benkol . 
siikes-,färgadt,ej spunnet, 

Ii. u. Varor, i tulltaxan 
ej nämnda, arbetade . 

stärkelse-, h. u. Stärkelse 
tobaks-, h. u. Tobak . . 
korkbarks-, beredt, h. n. 

Korkbark 
Atloppstrattar af jern, se Jern 

och Stål, kolonner m. m. . . 
Afluckrare, h. u. Maskiner, Red

skap o. Verktyg, ej specif. . 
Agar-Agar, h. u. Lim, ej speci-

flceradt 
Agat, oarbetad 

arbetad 
Aiguilletter, hänf. dels under 

Gulddragare-
arbeten . . . 
dels under 
Snörmakare-
arbeten . . . 

Alabaster, oarbetad 
arbetad 

Album 
Albumin, h. u. Kemisk-tekniska 

preparat, ej specificerade . . . 
Alcannrerot.h.u. Rötter, ej ätbara 
Alizarin, h. u. Färger 
Aloö, h.u. Apoteksvaror,ej specif. 
Althea:rot, h. u. Rötter, ej ätbara 
Aluminium, h. u. Metaller, ej 

specificerade, se Koppar . . . 
Alun 
A lunkakor (Aluincakes), h. u. 

Lerjord, svafvelsyrad . . . . 
Ammoniak, kaustik (Salmiak-

spiritus) 
klorammonium (Salmiak) . . 
kolsyrad (Hjorthornssalt) . . 

Ammoniak, salpetersyrad . . . 
svafvelsyrad . . . . 

Amykos, h. u. Kemisk-tekniska 
preparat, ej specificerade. . . 

Angelicarot, h.u. Rötter,ej ätbara 
Anilinfärger, b. u. Färger . . . 
Anilinlösning, sprithaltig eller 

med tillsats af mirbanolja, h. u. 
Varor, i tulltaxan ej nämnda, 
arbetade 

Anilinolja, h. u. Kemisk-tekniska 
preparat, ej specif. 

Anilinsalt, h. u. Kemisk-tekni
ska preparat, ej specif. . . . 

Anis 
Anisvatten, h. u. Likör . . . . 
Anjovis: i lödda dosor, h. u. Kon

server 
andra slag, h. n. Fisk 

Ankare 
Ankor, h. u. Fåglar, se d. o. . . 
Anrikningsverk, h. u. Maskiner, 

Redskap o. Verktyg, ej specif. 
Antimonium crudum (Spetsglans) 

regulus, h.u. Metaller, ej spe
cificerade, se Koppar . . 

Antiklor, h. u. Kemisk-tekniska 
preparat, ej specificerade. . . 

Antipyrin, h. u. Apoteksvaror, 
ej specif. 

Antracit (Stenkol) 
Antändningsrör 
Apatit, h. u. Gödningsämnen, ej 

specificerade 
Apelsiner 
Apelsinskal, torra,h.u.Pomerans-

skal 
Apoteksvaror, ej specificerade . 
Appreturmaskiner, h. u. Maskiner, 

Redskap o. Verktyg, ej specif. 
Aprikoser, h.u. Frakter, ej specif. 

se d. o 
Arachider, h. u. Frö, ej speci

ficerade slag 
Arachidoljekakor, h. u. Oljekakor 
Ariston, h. u. Instrument, musi

kaliska: positiv 
Arkitektoniska arbeten, se Bild-

huggeriarbeten . . . . . . . 
Armband, ringar, sigill m. m.: 

af guld, h. u. Guld, arbetadt 
af silfver, h. u. Silfver, ar

betadt 
andra slag, h. u. Bijouteriva-

ror, ej af guld eller silfver 

Arrak, h. u. Bränvin o. Sprit . 
Arrakessens, h. u. Eterarter . . 
Arrowmjöl 
Arsenik, metallisk, h. u. Mineral, 

ej specif 
Arseniksyrlighet (hvit arsenik) 
Asbest, oarbetad och arbetad . . 
Aseptin, h. u. Kemisk-tekniska 

preparat, ej specificerade. . . 
Asfalt 
Asfaltfilt, h. u. Rapp, förhyd-

nings- m. m 
Asfaltlack, h. u. Fernissa, andra 

slag 
Aska, soda-, h. u. Kolsyradt na-

tron 
koppar-
tenn- och bly-

Askar, af sammansatta ämnen . 
andra slag, tullbehandlas 

ss. det ämne, arbetadt, 
hvaraf de bestå . . . 

Atlas, hänföres alltefter väfna-
dens art under helsiden-, 
halfsiden-, bomulls- eller 
ylleväfnader 

Attrapper, h. u. Leksaker . . . 
Auripigment, h. u. Färger, ej 

specificerade 
Axlar till jernvägsfordon, h. u. 

Jernvägsmateriel . . . 
till andra åkdon, h. u. 

Vagnmakarearbeten . . 

B . 

Baggar, h. u. Kreatur 
Bajonetter, se Jern och Stål . . 
Bakelser, h. u. Bröd: finare små

bröd 
Balkar, gjutna af jern, se Jern 

och Stål 
Balkjern, se Jern och Stål . . . 
Balsam, nativ, alla slag . . . . 
Bamburör 
Band, silkessammets- och hel

siden-
halfsiden-
andra slag 

Bandager: bråckband, h. u. Slöjd
varor m. m., ej spe
cificerade 

spännstrumpor, h. u. 
Strumpor 
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Bandstakar 
Bark 
Barkcxtrakt, h. u. Kemisk-tek-

niska preparat, ej specif. . . 
Barlastjern 
Barometrar, h. u. Instrument, 

optiska 
Baryt, kaustik, klorsyrad, kolsy-

rad, salpetersyrad o. salt-
syrad, h. u. Kem.-tekn. 
preparat, ej specif. . . 

kolsyrad, naturlig, Ii. n. 
Mineral, ej specif. . . . 
i pulver, h.u. Kem.-tekn. 

preparat, ej specif. . . 
kromsyrad, Ii. u. Färger, 

ej specif. slag 
svafvelsyrad (Tungspat) . 

Bast och Bastrep 
Bastmattor 
Bathmetall, h. u. Kopparlege

ringar, se Koppar 
Batteus, h. u. Trävaror . . . . 
Beck ' 
Beckolja, h. u. Oljor, torrt de

stillerade 
Ben, oarbetadt 

arbetadt: benmjöl . . . . 
tangentskifvor, 

knifskaft m. ni. 
knappar . . . . 
ej specificerade ar

beten: 
af elfenben ocli 
hvalrosständer 

andra slag . . 
Bcnfett, för tvåltillverkning, h. n. 

Talg 
Benkol 
Benmjöl 
Bensvart 
Benzin, h. u. Oljor, fossila. . . 
Benzoe, h. u. Gummi 
Benzol, h. u. Oljor, fossila . . . 
Berberisrötter, h. u. Rötter, ej 

ätbara 
Bergborrningsmaskiner, h. u. Ma

skiner, Redskap o.Verktyg, ej sp. 
Bergolja, Ii. u. Oljor, mineral-, 

renade 
Bernsten, oarbetad 

arbetad 
Bets, h. u. Kemisk-tekniska pre

parat, ej specificerade . . . . 
Biblar, h. u. Böcker 
Bijouteri varor: af guld, h.u. Guld, 

arbetadt . . . 
af silfver, h. u. 

Silfver, arbetadt 
andra slag . . . 

Bildhuggeri- och Arkitektoniska 
arbeten: 

konstnärs-
andra slag, af trä, h. u. Träva

ror, svarfvarearbeten . . . 
af annat ämne,lrvilket, BS. ar

betadt, ej är i taxan specif. 
Biljetter af papp, otryckta, h. u. 

Papp, andra slag . . 
tryckta, h. u. Boktryck 

Bin 
Bindgarn 
Bindsulläder, h.u. Hudar o. Skinn 
Biscuit, arbeten deraf, h. u. 

Porslin, äkta 

Bittermaudelolja, h. u. Oljor, 
flygtiga, vegetabiliska . . . . 

Bjelkar 
Björk- eller Ryssolja, h. u. Tjära 
Bladguld 
Bladsilfver 
Blandningsmaskiner, h. u. Ma

skiner m. m., ej specif. . . . 
Blandsäd, h. u. Spanmål, se d. o. 
Blanketter, h. u. Litografiska ar

beten, oinfattade, ej specif. . 
Blanksmörja 
Blanksvärta 
Bleckslagarearbeten, tullbeh. ss. 

det ämne, arb., hvaraf de bestå 
Bleckslagerimaskiner, h. u. Ma

skiner ni. m., ej specif. . . . 
Block till skoarbeten 
Blod, Ii. u. Araror, i tulltaxan ej 

nämnda, råämnen 
Blodiglar 
Blodlutsalt 
Blommor, naturliga, afskurna . 

andra, se Växter 
konstgjorda 

delar deraf . . . 
Blomsterfrö 
Blomsterlökar 
Blonder, se Spetsar 
Bly, oarbetadt, samt skrot . . . 

arbetadt: plåt, tråd och rör 
hagel och kulor . 
folier 
andra arbeten. . 

Blyaska 
Blyerts 
Blyertspennor 
Blyhvitt, h... u. Färger 
Blysocker (Attiksyrad blyoxid) . 
Blytran, h. u. Kemisk-tekniska 

preparat, ej specif. 
Blåbär, h. u. Frukter och Bär, 

ej specificerade, se d. o. . . . 
Blår eller Blånor 
Blåsbälgar, h. u. Maskiner, Red

skap o. Verktyg, ej specif. . . 
Blåsyra, h. u. Kemisk-tekniska 

preparat, ej specif. 
Bläck, skrif-
Bläckpulver eller Bläcksubstans, 

Ii. u. Varor, i tulltaxan ej 
nämnda, arbetade 

Bobiner,h. u. Maskiner ni.m., ej sp. 
Boetter, lösa,tullbehandlas ss.det 

ämne, arbetadt, hvaraf de bestå 
Bogspröt, Ii. u. T r ä v a r o r . . . . 
Bohvete, h. u. Spanmål, se d. o. 
Bokbindavecloth, h. u. Väfnader, 

bomulls-
Bokbinderimaskiner, h. u. Ma

skiner ni. m., ej specif. . . . 
Bokgnid (Bladguld) 
Bokollon, h. u. Frö, ej specif. slag 
Bokpermar, lösa 
Boksilfver (Bladsilfver) . . . . 
Bokstafsstämplar och Boktrycks

stilar 
Boktryck, ej specifleeradt . . . 
Boktrycksfärg, h. u. Färger . . 
Bolstervarsväf, h. u. Väfnader 

af lin in. ni 
Bolus, h. u. Jordarter, ej specif. 
Bomolja, b. u. Oljor, feta, ej sp. 
Bomull 

kardad o. charpi-, h. u. Vadd 

Bomullsgarn 
Bomullskrut 
Bomullstråd 

öfverspunnen med metall, 
h. u. Gulddragarearbeten 

Bomullsväfnader 
Borax (Surt borsyradt natron) . 
Bord, soffor, stolar m. m., afjern, 

ge Jern och Stål 
af trä, h. u. Snickarearbeten. 

Borrmaskiner, h. u. Maskiner 
m. ni., ej specif 

Borst, h. u. Hår, andra slag . . 
Borstbindarearbetcn 
Borsyra 
Bottenfärger för fartyg hänföras 

dels under Målarefärger . . . 
dels under Spritfernissa . . . 

Bottenplåtar, h. u. Jern o. Stål 
Brandposter, af jern, för vatten

ledningar, b. u. Maskiner, Red
skap o. Verktyg, ej specif. . . 

Brandsprutor 
Braständare, h. u. Varor, i tull

taxan ej nämnda, arbetade . . 
Brefkuvert 
Bressling, h. u. Fisk 
Brillantgarn, h. n. Ullgarn, fär-

gadt 
Britanniametall, h. u. Koppar

legeringar, se Koppar . . . . 
Broderade arbeten, tullbehandlas 

ss. det ämne, hvarå broderiet 
är anbragt, med tillägg af 100 % 

Brodérduk: af väfnadsämnen, se 
Väfnader . . . . 

af papper, h. u. Papp-
o. pappersarbeten, 
ej specificerade . . 

andra slag, b. u. 
Slöjdvaror m. ni., 
ej specificerade . . 

Brom 
Bromkaliuin och Bromnatrium . 
Brons, h. n. Kopparlegeringar, 

se Koppar 
Bronspulver 
Bruneller, h. u. Plommon, se 

d. o 
Brunkolsolja, h. u. Oljor, fossila 
Brunsten, h. u. Mineral, ej spe

cificerade 
Bryggeriapparater, h. u. Maski

ner, Redskap och Verktyg, ej 
specificerade 

Brynstenar, se Sten 
Bråckband, tullbeh. ss. Slöjdva

ror, ej specif 
Bräder 

hyllade eller falsade, vid in
försel h.u.Snickarearbeten 

Brädstump (Splitwood) . . . . 
Bränneriapparater, h. u. Maski

ner, Redskap och Verktyg, ej 
specif 

Brännmnterial, ej specif. . . . 
Bränvin och Sprit, på fat . . . 

på andra kärl 
Bröd: finare småbröd 

till konfityrer hänförligt . 
andra slag 

Bröstknappar, se Armband. . . 
Bröstnålar, se Armband . . . . 
Bröstsocker, se Kandisocker . . 
Buffers, h. u. Kautschuk . . . . 
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Bakettpapper, h. u. Pappersar
beten, se d. o 

i förening med väf, spetsar eller 
band, Ii. u. Varor i tulltaxan, 
ej nämnda, arbetade . . . . 

Bult, af koppar och ej specifice
rade metaller, se Koppar . . 

Bankar, af glas, se Glas . . . . 
Burkar, af glas, se Glas . . . . 
Buteljer, af glas, se Glas . . . 
Bateljhylsor, af halm 
Buteljkapslar, af bly o. tenn med 

guldfernissa, tullbeliandlas ss. 
Koppar, arbeten, fernissade . 

Byggnadsornament, tullbeliandlas 
ss. det ämne, arbetadt, hvaraf 
de hufvudsakligen bestå . . . 

af tegel, se Lervaror . . . 
af trä, h. u. Trävaror, svarf-

varearbeten 
Bårder, tapet-
Båtar 
Batshaksskaft, h. u. Trävaror . 
Bälgar: för smedjor, h. u. Maski

ner, Redskap o. Verk
tyg, ej specificerade . 

s. k. pustar, h. u. Slöjd
varor m. m., ej specif. 

att användas i gasmätare, 
h. u. Varor, i tulltaxan 
ej nämnda, arbetade . 

Bälten, h. u. Hängslen . . . . 
Bär, ej specif., se Frukter . . . 
Bärlingar, h. u. Trävaror . . . 
Böcker, med inbundet rent eller 

linieradt papper . . . 
alla andra slag . . . . 

Bönor, kaffe-
kakao-
ej specificerade, h.u. Span-

mål, se d. o 
Bössor, Ii. n. Gevär 

C. 
Cacao, se Kakao 
Cakes, se Kex 
Caraghen (Perlmossa) 
Cassia fistula 

lignea 
Cedroolja, Ii. u. Oljor, flygtiga, 

vegetabiliska 
Celluloid 
Cellulosakabb, h. u. Trävaror . 
Cement 
Centrifuger, h. u. Maskiner, Red

skap o. Verktyg, ej specif. . . 
Ceresin, h. u. Paraffin, raffinerad 
Chagrin, h. u. Hudar oeli Skinn, 

beredda, ej specificerade . . . 
Champagne, h. u. Vin, se d. o. 
Champignoner, h. u. Svampar . . 
Charpibomull, h. u. Vadd . . . 
Choklad 
Cider, h. u. Vin, se d. o. . . . 
Cigarrer 
Cigaretter 
Cigarrfodral,h.u. Portföljer, se d. o. 
Cigarrmunstycken, h. u. Piphuf-

vuden 
Cikorierot 

bränd eller målen, h. 
u. Kaffesurrogat. . 

Cirklar och Cirkelbestick . . . 
Citroner 

Citronskal, torra, h. u. Pomerans-
skal 

Citronsyra o. Citrousyrade salter 
Clichéer, se Klichéer 
Cognac, se Konjak 
Cokes, se Koks 
Coles, h. u. Korkbark 
Curry, se Kurry 
Cyankalium 

I). 
Dadlar . . . . ' 
Damast, hiinf. allt efter väfna-

dens art under bomulls-, linne-, 
siden- eller ylleväfnader . . . 

Decimalvågar, h. u. Slöjdvaror 
m. m., ej specificerade. . . . 

Deglar af lera och blyerts . . . 
Dekorationer, målade på linne-

väfnader, h. u. Varor, i tull
taxan ej nämnda, arbetade. . 

Desintegratorer, h. u. Maskiner, 
Redsk. o. Verktyg, ej specif. 

Destillationsapparater, b. u. Ma
skiner, Redsk. o. Verktyg, ej 
specif. 

Dextrin eller Dextringummi . . 
Diamantkitt, b. u. Lim . . . . 
Dividvi, h. n. Garfskidor . . . 
Domkrafter, h. n. Maskiner, Red

skap o. Verktyg, ej specif. . . 
Dosor, h. u. Askar, se d. o. . . 
Draf, h. u. Kreatursfoder, ej spe-

cificeradt 
Dragant, h. u. Gummi, ej specif. 
Dragapparater, s. k. elastiska, af 

jern o. kautschuk, b. u. Jern 
o. Stål: varor, ej specif. . . . 

Draggar, h. u. Jern o. Stål . . 
Dref och Drefmat 
Drogvaror, ej specif., h. u. Apo

teksvaror, ej specif. 
Drufhoning, rhensk, utan sprit, 

tullbeh. ss. Vin, se d. o. . . . 
Drufsocker, h. n. Stärkelsesocker 
Dräll, hänföres allt efter väfna-

dens art under bomulls- eller 
linneväfnader 

Duk, metall-, h. n. den metall
tråd, hvaraf duken består . . 

Dukar, väfda och sydda, h. u. 
Kläder, se d. o 

virkade eller knutna, h. 
u. Strumpor o. Strump-
stolsarbeten 

andra slag, h. u. Väfna-
der, se d. o 

Dun, h. u. Fjäder, spritad . . . 
Dyfvelsträck, h. u. Apoteksvaror, 

ej specificerade 
Dykaredrägter o. Dykeriappara-

ter, h. n. Maskiner, Redskap 
o. Verktyg, ej specif 

Dynamit, h. u. Sprängämnen . . 
Dynamomaskiner, h. u. Maskiner, 

Redskap o. Verktyg, ej specif. 

E . 

Eau de Cologne, h. u. Luktvatten 
Ebonit, tullbeh. ss. Kautschuk, 

se d. o 
Ejektorer, h. u. Maskiner, Redsk. 

o. Verktyg, ej specif. . . . . 

Ekollon 
Eldsläckningsdrägter, h. u. Ma

skiner, Redskap och Verktyg, 
ej specif. 

Eldsläckningsgranater, h. u. Va
ror, i tulltaxan ej nämnda, 
arbetade 

Eldstadsroster, se Jern och Stål 
Elcktrieitetsmaskiner, till fysi

ska instrument hänförliga . 
andra (äfvcn motorer), h. u. 

Maskiner, Redskap o. Verk
tyg, ej specif. 

Elektricitetsmätare 
Elektriska glödlampor 

kablar, h. u. Koppar, tråd . 
ringledningar, h. n. Instru

ment, fysiska 
Elektrotyper, Ii. u. Klichéer . . 
Elfenben, b. u. Ben, se d. o. . . 
Emaljmassa, äfven pulvriserad . 
Emaljögon, se Glas 
Emballage, hvari varor inkomma, 

är, såvidt detsamma ej skall 
inbegripas i varans vigt för 
tullberäkning, fritt från tull-
afgift 
särskildt inkommande, begag-

nadt 
Emulsionsplåtar, h. u. Glas . . 
Enbär 
Enbärsmos 
Enstafrar o. Enträn, h. u. Trä

varor 
Essenser, konjak-, rom-o. arrak-, 

h. u. Eterarter.. . . 
ättikessens, h. u. Ättik

syra 
kronessens, h. n. Likör 
andra slag, h. u. Oljor, 

flygtiga, vegetabili
ska, ej specif. . . . 

Eter 
Eterarter 
Eteriska oljor, se Oljor, flygtiga, 

vegetabiliska 
Etiketter, af papper, h. u. Lito

grafiska arbeten, oinfattade, ej 
specificerade 

Etuier 

F . 

Fajans, h. u. Lervaror . . . . 
Fanérskifvor, h. n. Trävaror . . 
Fargaltar, h. u. Kreatur: svin . 
Farinsocker, h. u. Socker, raffi-

neradt 
Fartyg 
Fasadtegel, h. u. Lervaror . . . 
Fasonjern, se Jern och Stål . . 
Felb, se Väfnader 
Felbhattar 
Fenkol . . . • 
Fernissa 
Feta oljor, se Oljor 
Fiber af bast m. m 
Fikon 
Filar, h. u. Verktyg, ej specif. 
Filtar, se Väfnader . : . . . . 
Filtreringsapparater, b. u. Ma

skiner, Redsk. o. Verktyg, ej 
specif 

Filtrérmassa, h. u. Varor, i tull
taxan ej nämnda, arbetade. . 
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Filtstumpar, till hattar, h. n. 
Hattar 

Filtväfnad, se Väfnader . . . . 
Fingerborgar, af guld, h. u. Guld, 

arbetadt . . . . 
afsilfver.h.u. Silf-

ver, arbetadt . . 
andra s l a g . . . . 

Finkelolja, h. u. Bränvin o. Sprit 
med tillsats af harts, 

h.u. Fernissa, sprit-
Fioler, h. u. Instrument, musi

kaliska, ej specif 
Firewood (Plankstump) . . . . 
Fisk 
Fiskben, h. u. Ben, se d. o. . . 
Fiskguano, Ii. u. Gödningsämnen, 

ej specif. 
Fiskmjöl, af torkad fisk, h. u. 

Varor, i tulltaxan ej nämnda, 
arbetade 

Fiskrom, saltad: torskrom . . . 
annan, h. u. 

Kaviar . . . 
Fiskskinn, h. u. Skinn, se Hudar 
Fixativ, h. u. Vattenglas . . . 
Fjäder, ospritad 

spritad eller blandad . . 
färgad, h. u. Varor, i tull

taxan ej nämnda, ar
betade 

Fjäderhammnre, h. u. Maskiner, 
Redskap o. Verktyg, ej specif. 

Fjäderpelsverk, h. u. Pelsverk, 
beredda, hops3'dda, bläräf m.m. 

Fjädrar: till jernvägsfordon, h. u. 
Jernvägsmateriel . . 

krinolin-, h. u. Karkasser 
ur-, h. u. Ur 
andra slag, tullbehand-

las ss. det ämne, 
arbetadt, hvaraf de 
bestä 

Fjäll, hvalfisk- (Ossa sepiae), h. 
u. Varor, i tulltaxan ej nämnda, 
oarbetade 

Flaggor o. Vimplar, tullbehandlas 
såsom den väfnad, hvaraf de 
bestå 

Flanell, h. u. Väfnader, so d. o. 
Flaskor af glas, se Glas . . . . 
Floretter, se Jern och Stål . . 
Flyglar, h. u. Instrument, musik. 
Flygtiga oljor, se Oljor . . . . 
Flyttsaker 
Flädermos, h. u. Sirup 
Fläktar, h. u. Maskiner, Eedsk. 

och Verktyg, ej specif. . . . 
Fläsk 
Flöjter, Ii. u. Instrument, musi

kaliska, ej specif. 
Fnöske, h. u. Varor, i tulltaxan 

ej nämnda, arbetade 
Foglar, so Fåglar 
Folier, bly-

tenn- eller stanniol . . . 
Fonografer, h. u. Instrument, fy

siska 
Formar, för industrien, h. u. Ma

skiner in. m., ej spec. 
andra slag, tullbehand

las ss. det ämne, ar-
betadt,hvaraf de bestå 

I Fortepianon, h. n. Instrument, 
' musikaliska 

Fosfat, råa samt super- och 
tomasfosfat, h. u. Gödnings
ämnen, ej specif. 

Fosfor 
Fosforsyra 
Fotogen, h. n. Oljor, mineral-, 

renade 
Fotografikameror, h. n. Instru

ment, optiska 
Fotografiska arbeten, se Litogra

fiska arbeten 
Fotografiska torrplåtar, se Glas 
Fotskrapor, af jern, h. u. Jern 

och Stål: bord m. m 
Fransar, se Aiguilletter . . . . 
Frukter, Bär och Grönsaker, ej 
specif. : 
insyltade, h. n. Konfityrer . . 
friska 
i hermetiskt slutna kärl, h. u. 

Konserver 
inlagda i bränvin eller ättika 
torkade eller saltade . . . . 

Frukteter, h. u. Eterarter . . . 
Fruktskalningsmaskiner, h. u. 

Jern och Stål: kopiepressar 
m. m 

Fräsmaskiner för bearbetning af 
metaller, h. u. Maskiner, Red
skap och Verktyg, ej specif. 

Frö 
Fyrapparater eller delar deraf . 
Fyrverkeriarbeten 
Fysharmonikor, h. u. Instrument, 

musikaliska, ej specif. . . . . 
Fågellim, h. u. Fernissa . . . . 
Fåglar, lefvande 

slagtade, h. u. Kött, af 
fågel 

preparerade till natura-
liesamlingar, h. u. Na-
tnralier 

Får, h. u. Kreatur 
Fällar, h. u. Hudar och skinn: 

pelsverk 
Färger 
Färglådor 
Färgningsämnen, h. u. Färger 
l^ärgträ 
Föl, h. u. Kreatur 
Fönsterglas 
Förhyduingspapp 
I"örladdningar, af ull, hår o. d., 

h. u. Varor, i tulltaxan ej 
nämnda, arbetade 

G. 
Gafflar 

helt o. hållet af ett ämne, 
tullbehandlas ss. det 
ämne, arbetadt, hvaraf 
de bestå 

Galangarot, h. u. Rötter, ej ät
bara 

Galanterivaror 
Galläpplen 
Galoner, se Aiguilletter . . . . 
Galoscher, h. u. Kautschuk: sko

don 
Gardiner, rull-

andra slag, h. u. Klä
der, se d. o 

Garfskidor 
Garfsyra 

Garn: bomulls-
ull-
linne- och hamp-, enkelt 

två- eller flertrå-
digt, h. u. Tråd 

s. k. kabel- och s. k. bän-
sel-, h. u. Tågvirke, nytt 

jute-, enkelt 
två- eller flertrådigt, 

h.u. Segel- o. bind-
gam 

kamel-, h. u. Garn: ull- . 
segel- och bind-
shoddy-, h. u. Garn: ull
gräs-, h. u. Segel- o. bind-

garn 
Gasmaskiner, h. u. Maskiner, 

Redskap och Verktyg, ej spe
cificerade 

Gasmätare 
Gaz, Ii. u. Väfnader 
Gelatin och Gelatinpulver . . . 
Gelatinlim, h. u. Lim, andra slag 
Gelbgjuterivaror, se Koppar . . 
Gelé, h. u. Konfityrer 
Genever, h. u. Bränvin, af säd, 

se d. o 
Gentianarot, h. u. Rötter, ej ät

bara 
Gevär, skjut-
Gevärsdelar, ej färdiga, tullbe

handlas ss. det 
ämne, arbetadt, 
hvaraf de bestå 

färdiga, h. u. Gevär 
Gevärsstocksämnen, h. u. Trä

varor 
Gips, bränd och målen 

andra slag 
Gipsarbeten 
Gipssteu, h. u. Gips, ej specif. . 
Gitarrer, h. u. Instrument, musi

kaliska, ej specificerade . . . 
Gjntgods, af jern, se Jern o. Stål 
Glaeépapper 
Glansguld, h. u. Bladguld . . . 
Glansvax (Cerotin), h. u. Varor, 

i tulltaxan ej nämnda, arbetade 
Glas, vid införsel: bunkar, burkar, 

flaskor oeh buteljer: 
oslipade 
med slipade kanter, bott

nar eller proppar och 
utan dekorering . . . 

pressade eller slipade fla
skor samt karafiner, 
Ii. u. Glas, andra slag 

kemiska 
optiska, oinfattade samt 

emalj ögon. . . 
infattade, h.u. In

strument, op
tiska 

patentglas, glastakpannor o. 
sidventilglas 

fönster- och spegelglas . . 
fotografiska torrplåtar eller 

s. k. emulsionsplåtar . . 
andra slag 

vid utförsel: bunkar, burkar, 
buteljer och flaskor, osli
pade 

fönster- och spegel- . . . . 
optiska, infattade, h. u. In

strument, optiska. . . . 
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Glas: alla andra slag 
Glasflusser till bijouterivaror 

ro. m., h. u. Emaljmassa. . . 
Glasgalla, Ii. u. Varor, i tulltaxan 

ej nämnda, räämnen . . . . 
Glasmästarediamanter, Ii. u. Ma

skiner, Redsk. o. Verktyg, ej 
specif 

Glaspulver 
Glasskärf 
Glastakpannor, se Glas . . . . 
Glasvaror, med beklädnad, h. n. 

Glas, andra slag 
Glasämnen, Ii. u. Fönster- och 

spegelglas 
Glasögon, h. u. Instrument, op

tiska 
Glaubersalt (Svafvelsyradt na-

tron) 
Glete eller Silfverglitt . . ._ . 
Glimmer, Ii. u. Mineral, ej specif. 
Glitter (s. k. Glasthau), h. u. Va

ror, i tulltaxan ej nämnda, ar
betade 

Glober 
Glycerin 
Glödlampor, elektriska . . . . 
Golfplattor, af tegel, se Lervaror 
Grafvårdar, af jern, Ii. u. Jern 

och Stål: spisar m. m 
Gramaner, se Aiguilletter . . . 
Granfrö 
Gratulationskort, h. u. Visitkort 

med väf eller spetsar, h. u. 
Varor, i tulltaxan ej nämn
da, arbetade 

Gravérnålar, h. u. Verktyg, ej 
specif. 

Grepar, af jern och stål . . . . 
Grifflar af sten 
Grubber, h. u. Maskiner, Redskap 

o. Verktyg, ej specif 
Grufstolpar (Pitprops) 
Gryn: af spanmål, h. n. Spanmål 

ris-
andra slag (perl-, sago-, 

manna-) 
Grytor af jern, se Jern o. Stål . 
Gråsidor, h. u. Fisk 
Gräs 
Gräsfrö 
Gräsgarn h.u. Garn, segel- o. Mnd-
Gräsklippningsmaskiner, h. u. 

Maskiner, Redskap o. Verktyg, 
ej specificerade 

Gräsmattor 
Gräsrep 
Grönockra, h. u. Färger, ej spe

cificerade -
Grönsaker, ej specif., se Frukter, 

ej specif. 
Guano, se Gödningsämnen . . . 
Guld: oarbetadt samt skrot . . 

arbetadt: tråd 
andra arbeten . 

blad- eller bok- och glans-
musiv-, h. u. Bronspulver . 
spinn-, h. u. Guldtråd . . 

Gulddragarearbeten 
Guldockra, h. u. Färger, ej spe

cificerade 
Guldslagarhinna, h. u. Varor, i 

tulltaxan ej nämnda, arbetade 
Guldtyg, Ii. u. Väfnader, helsiden-
Gnmmi, nativt, ej specificeradt . 

Gummi elasticum, se Kautschuk 
dextringummi 
flytande gummi,h.u.Lim 

Gummilacka, se Schellak . . . 
Gurkor, h. u. Frukter, Bär och 

Grönsaker, ej specif. . . . . 
Guttaperka, h. u. Kautschuk, se 

d. o 
Gångmätare (Stegräkuare), tull-

behandlas ss. det ämne, arbe
tadt, hvaraf de hufvudsakligen 
bestå 

Gängmnskiner; h. u. Maskiner, 
Redsk. o. Verktyg 

Gäss, h. u. Fåglar, se d. o. . . 
Gödningsämnen: benmjöl. . . . 

chilesalpeter 
ammoniak, svafvelsyrad . . 
andra slag- (superfosfat, 

guano m. m.) 
Göten, jern- och stål-

H . 

Hackelsemaskiner, h. u. Maski
ner, Redskap och Verktyg, ej 
specif 

Hackor, h. u. Maskiner, Redskap 
och Verktyg, ej specif. . . . 

Hafre, h. u. Spanmål, se d. o. . 
Hagel, h. u. Bly, arbetadt . . . 
Hakar 
Hallon, h. u. Frukter, Bär och 

Grönsaker, ej specif., se d. o. 
Halm, oarbetad 
Halmarbeten 
Halmblommor, h. n. Blommor, 

konstgjorda 
Halmcellulosa, h. u. Pappersmassa 
Halmrep 
Halsband, se Armband . . . . 
Halsdukar, h. u. Kläder, se d. o. 
Hammare, h. u. Verktyg, ej spe

cificerade 
Hampa 
Hampblår 
Hampfrö 
Hampgarn, se Garn 
Hampolja, h. u. Oljor, feta, ej 

specif 
Hamptråd 
Hampväfnader 
Handskar 
Handskmnkerimaskiner, h. u. 

Maskiner, Redsk. o. Verktyg, 
ej specif 

Handskskinn, tillskurna, h. u. 
Hudar och Skinn, ej pelsverk, 
beredda, ej specif. 

Handspakar, h. u. Trävaror, 
snickarearbeten 

Harfvar, h. u. Maskiner, Redskap 
o. Verktyg, ej specif 

Harmonium, h. u. Instrument, 
musikaliska, ej Bpecif 

Harpoes 
Harpor, h. u. Instrument, musi

kaliska, ej specif. . . 
sades-, h. u. Maskiner, 

Redskap o. Verktyg, 
ej specif. 

Harts 
Hasselnötter, h. u. Nötter . . . 
Hattar 

Hattflätor af halm eller strå, 
h. u. Halmarbeten 

Hattfoder, af endast väfuad, tull-
behandlas ss. den 
väfnad, hvaraf de 
bestå 

af väfuad och annat 
material 

Hattfodral 
Hattmakerimaskiner, h. u. Ma

skiner, Redsk. o. Verktyg, ej 
specif 

Hattstommnr, tullbehandlas ss. 
det ämne,- arbetadt, hvaraf do 
bestå 

Hejare, h. u. Maskiner, Redskap 
och Verktyg, ej specif. . . . 

Hingstar, h. u. Kreatur . . . . 
Hirs, h. u. Spanmål, so d. o. . 
Hissar, h. u. Maskiner, Redskap 

och Verktyg, ej specif. . . . 
Iljorthornssalt (Kolsyrad ammo

niak) 
Hjul och Hjulband, till jernvägs-

fordon 
andra slag, h. u. Vagn

makarearbeten . . . 
Hoffmans droppar (iKther spiri-

tuosus) 
Holländare, h. u. Maskiner, Red

skap o. Verktyg, ej specif. . . 
Honing 
Horn, oarbetadt eller raspadt . . 

arbetadt 
Hudar och Skinn, ej pelsverk: 

oberedda 
beredda: sulläder och bind-

sulläder . . . . 
andra slag (chagrin, 

saffian m. m.) äf-
ven barkade, alu-
nerade och Bäm-
skade skinn . . 

pelsverk: oberedda : . , . . 
beredda 

Huggmaskiner, för bearbetning 
af trä, h. u. Maskiner, Redsk. 
o. Verktyg, ej specif. . . . . 

Humle 
s. k. Spansk humle, h. u. 

Blommor, naturliga, af-
sknrna 

Hummer 
Hummer, inlagd i hermetiskt slut

na kärl, h. u. Kon
server 

Husbiås, h. u. Lim 
Husgerådspersedlar, brukade,h.u. 

Flyttsaker 
Hushållspcrsedlar, ej specif., bru

kade, h. u. Flyttsaker . . . 
nya, h. u. Kläder, ej specif., 

se d. o . 
Hvalfiskfjäll (Ossa sepiai), h. u. 

Varor, i tulltaxan ej nämnda, 
oarbetade 

Hvalraf (Spermaceti) 
Hvalrosständer, h. u. Ben, se d. o. 
Hvassbuk, se Anjovis 
Hvetc, h. u. Spanmål, se d. o. . 
Hvitbetor 
Hvitbetsfrö 
Hydrauliska pressar, h. u. Ma

skiner, Redsk. o. Verktyg, ej 
specif. 
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Hyflar och Hyfvelmaskiner, h. n. 
Maskiner, Redskap och Verk
tyg, ej speeif 

Hyskor 
Har: tagel 

andra slag 
Kårarbeten 
Hårolja ocb Hårtinktur, h. u. 

Parfymer, ej speeif 
Hårväfuader 
Häktor 
Hällar, af jern, b . u. Jern ocb 

Stål: gjutna balkar m. m. . . 
Hängslen eller delar deraf . . . 
Hästar, b. u. Kreatur 
Hästhackor ocli Hästräfsor, b. u. 

Maskiner, iiedsk. o. Verktyg, 
ej speeif. 

Iliistskoniaskiner, b. u. Maskiner, 
Kcdsk. o. Verktyg, ej speeif. 

Hästskor o. Hästskrapor, af jern, 
h.u. Jern o. Stål: varor, ej spec. 

Hästskosöm, b. n. Jern o. Stål: 
spik 

Hö 
Högafflar, af jern ocb stål . . . 
Höns, Ii. n. Fåglar, se d. o. . . 
Hörnjern, se Jern ocli Stå l . . . 

I . 

Indigo, Ii. n. Färger 
Indigoextrakt ocb Indigokarmin, 

b. u. Färger 
Ingefära, syltad, b. u. Konfltyrer 

torr 
Injektorer, b. u. Maskiner, Red

skap o. Verktyg, ej speeif. . . 
Insektpulver 
Instrument, kirurgiska, matema

tiska, fysiska, kemiska ocb 
navigations-

optiska 
musikaliska oeb tillbehör . . 
hänförliga till Leksaker . . . 

Ipecacuanha, b. u. Apoteksvaror 
Is, Ii. u. Varor i tulltaxan ej 

nämnda, råämnen 
Isoleringsmassa, af lera, bomull, 

nöthår, kiselsand m. m., b. u. 
Varor, i tulltaxan ej nämnda, 
råämnen 

af vnlkaniserad fiber ocb s. k. 
korkformstycken, b. u. Ma
skiner, Redskap o. Verktyg, 
ej speeif. 

Ister 

J . 

Jalappa, b. u. Apoteksvaror . . 
Jern och Stål, a) oarbetadt eller 

till en del arbetadt: 
tack- o. barlastjcrn samt skrot 
göten 
smältstycken 
råstänger 
stänger, valsade eller smidda 
rälsspik 
stångjernsafhugg, vid införsel, 

b. u. Stänger, valsade, m. ni. 
vid utförsel 

plåtar, valsade eller smidda . 

Jern ocb Stål, b) arbetadt: 
jernvägsskenor m. ni 
gamla jernvägsskenor, h. u. 

Skrot 
till jernvägsskenor ej hänför-

ligt fasonjern, ss. balk- ocli 
hörnjern 

skarfbultar, muttrar, skrufvar 
oeb naglar 

rör ocli rördelar 
tråd, se Tråd 
ankare, draggar,roderjernm.m. 
kedjor och kettingar 
spik af 45 mm. längd och der-

öfver 
mindre spik, nubb, sko- ocb 

trådstift 
träskrufvar 
gjutna balkar, eldstadsroster, 

vigter m. m 
spisar, ugnar, k a m i n e r . . . . 
kolonner, lyktstolpar, staket, 

grafvårdar samt gjutna, 
oemaljerade gr3-tor, pannor, 
mortlar, krabbor, aflopps-
trattar ni. m 

bord, soffor, stolar, spottlådor, 
press- och strykjern samt 
gjutna, emaljerade grytor, 
pannor ni. m 

kopiepressar, paraplyställ, för 
hushållsbehof afsedda ma
skiner m. m 

floretter, sablar och andra egg
vapen 

gjutgods, finare, ej speeif., ss. 
blomstervnser, lampor, ljus
stakar m. m 
bänförligt till Bijouterivaror 

kassakistor ocb kassaskåp . . 
andra arbetade jern- oeb stål

varor : 
ej specificerade 
till Jernvägsmateriel hän

förliga 
till Maskiner, Redskap o. 

Verktyg hänförliga . . 
Jernbeta, b. u. Kemisk-tekniska 

preparat, ej speeif. 
Jernmalm, b.u. Mineral, ej speeif. 
Jernoxid, b. u. Kemisk-tekniska 

preparat, ej speeif 
Jernspett, b. n. Maskiner, Red

skap o. Verktyg, ej speeif. . 
Jernspisar 
Jernsängar, b. u. Jern ocb Stål: 

varor, ej speeif. 
Jerntråd o. arbeten deraf, se Tråd 
Jernvägar, flyttbara 
Jernvägsmateriel: lokomotiv . . 

jernvägsvagnar, spårvägs
vagnar och tendrar . . . 

axlar, fjädrar, hjul och hjul
band 

andra slag, ej specificerade . 
Jernvägsskenor 
Jernvägsvagnar 
Jod . . . 
Jodkalium ocb Jodnatrium. . . 
Jord: polérjord, h. u. Jordarter, 

ej speeif 
lerjord 

Jordarter, ej specificerade . . . 
Jordgubbar, b. u. Frukter oeb 

Bär, ej speeif., se d. o. . . . 

Jordnötter (Arachider), h. u. Frö, 
ej speeif., andra slag . . . . 

Jordärtskockor, b. u. Rötter, ej 
speeif., ätbara 

Jute 
Jutegarn, se Garn 
Juteväfnad, se Väfnader . . . . 
Juveler, oinfattado 

infattade i guld, h. u. 
Guld, arbetadt . . . 

infattade i silfver, b. u. 
Silfver, arbetadt . . 

Jäst 
Jästpulver, b. u. Varor, i tull

taxan, ej nämnda, avbetade . . 

K. 
Kabelgam, b. u. Tågvirke, nytt 
Kablar, elektriska lednings- . . 
Kaffe 
Kaffeqvarnar, mindre, b. u. Jern 

o. Stål: kopiepressar m. m. 
större, för fabriks- eller han

delsrörelse, h. u. Maskiner, 
Redskap o. Verktyg, ej speeif. 

Knflesurrogat 
Kainit, b. u. Gödningsämnen, ej 

speeif. 
Kakao (bönor eller skal, målen 

eller rifven) 
Kakel och Kakelngnsornament . 
Kaksocker, b. u. Socker, rnfiin. 
Kalfvar, h. u. Kreatur . . . . 
Kali, kaustikt 

klorsyradt 
kolsyradt (Pottaska) . . . 
surt kolsyradt 
kromsyradt och surt krom-

syradt 
salpetersyradt (Kalisalpe

ter) .' 
saltsyradt (Klorkalium) . 
svafvelsyradt o. surt svaf-

velsyrndt 
surt vinsyradt (Vinsten) 
kisels3-radt (Vattengins) . 

Kalimagnesia, b. u. Gödnings
ämnen, ej speeif. 

Kalisalpetcr 
Kalk 

karbolsyrad 
Kalkoner, b. u. Fåglar, se d. o. 
Kalmusrot, b . u. Rötter, ej ätbara 
Kamelgarn, b. u. Ullgarn . . . 
Kamfer 
Kamfln, b. u. Oljor, mineral-, 

renade 
Kaminer, b. u. Jern och Stål . 
Kanariefrö 
Knndisocker, b. u. Socker, raff. 
Kanel 
Kanelknopp 
Kanoner, Ii. u. Jern, varor ej 

speeif. 
Knntiljer, se Aiguilletter . . . 
Kaolin, h. u. Lera 
Kappsäckar 
Kapris 
Kapsylmaskiuer, b. u. Maskiner, 

Redsk. o. Verktyg, ej speeif. 
Karafiner, b. u. Glas, andra slag 
Karameller, b. u. Kontityrer . . 
Karamellmaskiner, b. u. Maski

ner, Redsk. o. Verktyg, ej speeif. 

Kommerskollegii berättelse om Sveriges handel år 1897. 29 
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Karbolsyra ocli Karbolsyrad kalk 
Kardborrar 
Kanlemummor 
Kardor och Kardläder, Ii. u. 

Maskiner, Redskap o. Verktyg, 
ej specif 

Karduspapper 
Karkasser oeh Karkassband . . 
Kartonger, tullbeli. ss. det ämne, 

arbetadt, hvaraf de bestå . . 
Kartor 
Kassakistor ocli Kassaskåp . . 
Kastanjer 
Kastmaskiner, h. a. Maskiner, 

Redskap o. Verktyg, ej specif. 
Kaustik ammoniak (Salmiak-

sprit) 
Kautschuk, oarbetad 

arbetad: i skifvor af 1 mm. 
tjocklek eller deröfver . . . 

i skifvor af mindre tjocklek 
utan väfinlägg 
med väfinlägg, Ii. n. Väfna-

der, vattentäta 
rör, slangar och buffers, rem

mar m. IU 
skodon och andra, ej specif. slag 

Kautscliukstämplar, h. u. Bok-
stafsstämplar 

Kaviar 
Kedjor, af jern 

till bijouterivaror hän
förliga, se Armband . 

Kemiska glas, se Glas 
Kemisk-tekniska preparat, ej spe

cificerade 
Kettingar, af jern 
Kettingkrokar 
Kettingstoppare 
Kex (Otikes), hänföres dels under 

Bröd, finare småbröd . . . . 
dels under Konfityrer . . . . 

Kikare, h. u. Instrument, optiska 
Kimrök, h. n. Färger 
Kinabark 
Kiselsyra, h. u. Kemisk-tekniska 

preparat, ej specif 
Kitt 

diamant-, h. u. Lim . . . 
Klarinetter o. Klaver, h. u. In

strument, musikaliska, ej spe
cificerade 

Kli 
Klichéer 
Klippmaskiner, h. u. Maskiner, 

Redskap och Verktyg, ej spe
cificerade 

Klorkalium 
Klorkalk 
Kloroform, h. u. Apoteksvaror, 

ej specif. 
Klorsyradt kali 
Klortenn (Tennsalt) 
KJyfmaskiner fiir bearbetning af 

trä, h. u. Maskiner, Itedsk. o. 
Verktyg, ej specif. 

Klysopomper af kautschuk, h. u. 
Kautschuk, ej specif. slag . . 

Kläder, ej specificerade (delvis 
utan nummer i tulltaxan) . . 

Klädningshållare, h. u. Hängslen 
Klöfolja, h. u. Oljor, feta, ej spe

cificerade slag . . . . 
Klöfvar, h. u. Horn, oarbetadt 
Klöfverfrö 

Knallhattar 
Knallsignaler, se Admonitorer . 
Knapergall, h. u. Ekollon . . . 
Knappar, af silke 

af jern, h. u. Jern och Stål: 
varor, ej specif 

af sammansatta eller, ss. ar
betade, ej specif. ämnen . . 

bröst- och manschett-, se Arm
band 

andra slag, tullbehandlas ss. 
det ämne, arbetadt, hvaraf 
de bestå . ' 

Knappnålar, se Nålar 
Knifvar 

helt o. hållet af et /ämne, 
tullbeli. ss. det ämne, 
arbetadt, hvaraf de 
b e s t å . •. 

Knifskaft, af ben 
celluloid 
horn 
kautschuk . . . . 
perlemor . . . . 

Knytningar, h. u. Strumpstols-
arbeten 

Knådningsmaskiner, b. u. Maski
ner, Redsk. o. Verktyg, ej specif. 

Koaffyrer, försedda med konst
gjorda blommor eller 
plymer 

andra slag, h. u. Klä
der, se d. o. . . . 

Kobolt: malm, h. u. Mineral, ej 
specif 

metall, h. u. Metaller, 
ej specif., se Koppar 

Koboltoxid 
Kochenilj, h. u. Färger . . . . 
Koffertar, af läder och skinn, 

h. n. Nattsäckar . 
andra slag 

Kok- och kylapparater för socker-
tillverkning in. m., h. u. Ma
skiner, Redsk. o. Verktyg, ej 
specif. 

Kokosnötter, h. u. Nötter . . . 
Koks 
Kol, trä-

sten-
ben-
pressholz-, h. u. Brännmate

rial, ej specif. 
Kollodium 
Kolonner af jern, se Jern o. Stål 
Kolspetsar, ior elektrisk belys

ning, h. u. Varor, i tulltaxan 
ej nämnda, arbetade 

Kolsyra, flytande, h. u. Kemisk
tekniska preparat, ej specif. . 

Kompasser, h. u. Instrument, na
vigations-

Kompressorer, b. u. Maskiner, 
Redsk. o. Verktyg, ej specif. 

Konfityrer 
Konjak, h. u. Bränvin o. Spr i t . 
Konjakessens, h. u. Eterarter . . 
Konserver 
Konstgjordablommoro. delar dernf 
Konstull (Shoddy) 
Kontrabasar, h. u. Instrument, 

musikaliska, ej specif 
Kopaivabalsam, Ii. u. Balsam . . 
Kopal, h. u. Harts 
Kopiepressar, se Jern och Stål . 

Koppar, deraf med oädel metall 
framstälda legeringar samt ej 
specif. metaller, enkla eller 
sammansatta: 

oarbetade samt skrot . . . 
arbetade: plåt och andra äm

nen för vidare bearbetning 
af yellowmetall . . . . 
andra slag 

bult och spik 
rör och rördelar . . . . 
tråd 
duk (utan n:r i tulltaxan) 
andra arbeten 

Kopparaska 
Kopparlegeringar, se Koppar . . 
Kopparmalm, h. u. Mineral, ej 

specif 
Kopparoxid 
Kopparrök, h. u. Vitriol . . . . 
Kopparsticksaftryck, se Litogra

fiska nrbeten 
Koppartrycksfärg, h. u. Färger . 
Koppartråd, se Tråd 
Koproliter, h. u. Gödningsämnen, 

ej specif. 
Kor, h. u. Kreatur 
Koraller, äkta, oinfattade . . . 

infattade, h. u. Bijouteri-
varor, se d. o 

oäkta, Ii. u. Varor, i tull
taxan ej nämnda . . . . 

Korf 
Korgar, af jern, se Jern . . . . 
Korgmakarearbeten 
Koriander 
Korinter 
Korkar 
Korkbark 
Korkskärningsmaskiner, h. u. 

Maskiner, Redsk. o. Verktyg, 
ej specif 

Korksulor, h. u. Korkar, utan be
slag • . . . . 

i förening med -väfnad eller 
skinn, b. u. Varor, i tull
taxan ej nämnda, arbetade 

Korn, b. u. Spanmål, se d. o. . . 
Kornmalt, rostadt o. målet, h. u. 

Spanmål: malt 
Kors, till bijouterivaror hänför

liga, se Armband 
Korsettväf, h .u . Väfnader, linne-

och hamp-
Kort, spel-

visit- och adress- . . . . 
Kranar, för gas- o. vattenledning, 

tullbehandlas ss. det ämne, 
arbetadt, hvaraf de bestå 

lyftkranar, h. u. Maskiner, 
Redsk. o. Verktyg, ej specif. 

Kreatur, lefvande: hästar . . . 
nötboskap 
får 
svin . . . . 
andra slag . 

Kreatursfoder, ej specificeradt . 
Krcmzerhvitt, h. u. Färger, bly-

hvitt 
Kreosot, Kreosotolja och Krcosot-

tjära tullbeli. ss. karbolsyra . 
Krinoliner, h. u. Kläder, so d. o. 
Krinolinfjädrar, b. u. Karkasser 
Kristallarbeten, h. u. Glas, andra 

slag 
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Kristallisationsapparater, h. u. 
Maskiner, Redsk. o. Verktyg, 
ej apecif. 

Krita, hvit 
pressad i stänger (s. k. 

Champagnekrita), h. u. 
Varor, i tulltaxan ej 
nämnda, arbetade . . 

s. k. skräddarekritor, h. u. 
Varor, i tulltaxan ej 
nämnda, arbetade . . 

röd ocli svart samt pa
stellkrita 

infattad, Ii. u. Blyerts
pennor 

Kritjord, Ii. u. Jordarter, ej sp. 
Kritsten, b. u. Krita, hvit . . . 
Krokar, till fiske, h. u. Jern oeli 

Stal: varor, ej specif 
Kromsyradt kali 
Kronessens, h. n. Likör . . . . 
Kronärtskockor, h. u. Grönsaker, 

ej sp., se Frukter, ej sp. . . 
Krossglas (Glasskärf) 
Kross- ocli Krossvalsverk, b. u. 

Maskiner m. in., ej siiecif. . . 
Krotonolja, b. n. Apoteksvaror, 

ej specificerade 
Krabbor, af jern, se Jern och Stal 
Krukmakaregods, h. u. Lervaror 
Krusbär, Ii. ii. Frukter, Bär och 

Grönsaker, ej specif., se d. o. 
Krusniiigsmaskiner för textil

industrien, h. u. Maskiner, 
Redskap o. Verktyg, ej speci
ficerade . . . . 

Krut 
Kryddnejlikor, se Nejlikor . . . 
Kryddpeppar, se P e p p a r . . . . 
Kryolit, b. u. Mineral, ej specif. 
Kräftor 
Kräftstjertar 
Kubeber, b. u. Apoteksvaror, ej 

specificerade 
Kulor, b. u. Bly 
Kulör (Vintinktur), blandad med 

vatten, b. u. Sirup . . . . 
blandad med sprit, b. u. Likör 

Kummin 
Kurry, h. u. Peppar 
Kylapparater, se Kokapparater 
Kypert, bänföres allt efter väf-

nadeus art under bomulls-, 
linne-, siden- eller ylleväfnader 

Kyrkklockor, tullbebandlas ss. 
det ämne, arbetadt, livaraf de 
bufvudsakligen bestå . . . . 

Kålrötter, b. u. Rötter, ej specif, 
ätbara 

Käks, se Kex 
Käppar, afscdda till paraplyer 

eller parasoller . . 
s. k. amerikanska rull

gardins-, b. u. Svarf-
arbeten 

andra slag, ej specif. . 
Kärnor, b. u. Maskiner, Redskap 

o. Verktyg, ej specif. . . . . 
Kött, af fågel 

andra slag, ej specificerade 
i hermetiskt slutna kärl, 

h. u. Konserver . . . . 
Köttextrakt, i flaskor med stan-

niol öfver korken, b. u. Kon
server 

Köttqvarnar, h. u. Jeru och Stål: 
kopicpressar m. m 

L. 

Lack 
Lagerblad och Lagerbär, torra . 

friska lagerblad, h. u. Blom
mor, naturliga, afskurna. . 

Lalin, oäkta, h. u. Metaller, ej 
specificerade: ej specificerade 
arbeten, ge Koppar 

Laine, b. u. Lim, gelatin . . . 
Lakrits 
Lakritsrot, b. u. Rötter, ej ätbara 
Lampor, tullbebandlas ss. det 

ämne, arbetadt, livaraf de buf
vudsakligen bestå 

Lainpvekar 
Lanolin, b. u. Kemisk-tekniska 

preparat, ej specif 
Lanternor, tullbebandlas ss. det 

ämne, arbetadt, livaraf de 
bufvudsakligen bestå . . . . 

Lapis 
Laterna magien, h. n. Leksaker 
Lathwood (Spjälved), b. u. Trä

varor 
Latrin, b u. Metaller, ej specifi

cerade, arbetade: plåtar . . . 
Legeringar af koppar, se Koppar 
Leksaker, alla slag 
Lera 
Lerjord, ren och svafvelsyrad . 
Lerjordshydrat, b. u. Lerjord, ren 
Lervaror: tegel, eldfast äfvensoiu 

s.k.fasadtegcl o. trottoarsten 
golf- och väggplattor: 

af 3 cm. tjockleko.deröfver 
tunnare plattor samt ogla

serade, enfärgade bygg
nadsornament 

mur- och kliukertegel . . . 
taktegel 

deglar, mufflar och retorter . 
rör ocb rördelar . . . . . . . 
porslin, äkta 
kakel, kakelugns- samt glase

rade eller oglaserade flerfär-
gade byggnadsornament af 
tegel, krukmnkaregods, ar
beten afterraeotta, terralith, 
majolika o. fajans ni. m. . . 

Liar, h. u. Maskiner, Redsk. o. 
Verktyg, ej specif. 

Libidvi, Ii. u. Garfskidor . . . 
Liestickor, h. u. Maskiner, Red

skap o. Verktj-g, ej specif. . . 
Likör 
Lim: busblås och gelatin . . . 

flytande lim, diamantkitt 
ni. ni 

andra slag 
Limoner, friska, h. u. Citroner 

saltade, h. u. Frakter, 
saltade in. ni. . . . 

Lin 
Linblår 
Linfrö 
Linfrökakor, b. u. Oljekakor . . 
Linfrömjöl, b. u. Kreatursfoder, 

ej specif 
Lingon, b. u. Frukter och Bär, 

ej specificerade, se d. o. . . . 

Linnegarn, se Garn 
Linnetråd 
Linneväfnader 
Linoleummattor, h. u. Väfnader, 

vattentiita 
Linon, bänföres allt efter väf-

nadens art under bomulls- eller 
linneväfnader 

Linor, af jern och stål, se Tråd 
Linser, b. u. Spanmål, se d. o. 
Lister 
Litografiska ocli Fotografiska ar

beten: 
oinfattade 
infattade, h. u. Tafvelramar, 

se d. o 
Ljus 
Ljuskronor eller delar deraf, ej 

specif., tullbebandlas ss. det 
ämne, arbetadt, livaraf de bestä 

Ljusstakar, tullbebandlas ss. det 
ämne, arbetadt, livaraf de bestå 

Lod af jern, b. u. Jern och Stål: 
gjutna balkar ni. ni. 

till ur, se Ur 
Logglinor, utan logg, b. u. Tåg

virke, nyt t . . . . 
med logg, h. u. In

strument, naviga
tions-

Lokomobiler, Ii. u. Ångmaskiner, 
ej specif 

Lokomotiv 
Lorgnetter, b. u. Instrument, op

tiska 
Luktvatten 
Lump oeli Lumpor 
Lumpsocker, b. u. Socker, raffi-

neradt 
Lutor, h. u. Instrument, musikn-

liskn, ej specif. 
Lyftkranar, b. u. Maskiner, Red

skap och Verktyg, ej specif. . 
Lyftmaskiner, b. u. Maskiner, 

Redskap ocb Verktyg, ej specif. 
Lyktor, tullbebandlas ss. det 

ämne, arbetadt, livaraf de 
bufvudsakligen bestå . . . . 

Lyktstolpar af jern, se Jern o. Stål 
Lådämnen, b. u. Trävaror . . . 

till cigarrlådor, h. u. 
Fanérskifvor . . . 

Läder, se Hudar och Skinn . . 
Läderarbeten, b. u. Sadelmakare-

arbeten 
Läkter 
Lärft, h. u. Väfnader, linne-, se 

d. o 
Läskpapper, h. u. Papper, ej spe

cificerade slag 
Läster till skoarbeten 
Löjroni, Ii. u. Kaviar 
Lök, ej specificerad, h. u. Grön

saker, se d. o 
Löpe, b. u. Varor, i tulltaxan ej 

nämnda, råämnen 

M. 

Madrasser, h. u. Sängkläder, se 
d. o 

Magnesia oeli Mngnesinsalter . . 
Maizenn, h. u. Stärkelse . . . . 
Majolika, Ii. u. L e r v a r o r . . . . 
Majs, b. u. Spanmål, se d. o. . . 
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Makaroni, h. u. Gryn, ej specif. 
slag 

Makulaturpapper 
Malakit, h. u. Mineral, ej specif. 
Malm, Ii. u. Mineral, ej specif. . 
Malt, h. u. Spanmål, se d. o. . . 
Maltdrycker 
Maltextrakt, tjockt, Vi. u. Varor, 

i tulltaxan ej nämnda, arb. . 
Maltsocker, h. u. Stärkelsesoeker 
Mandel 
Mandelolja, h. u. Oljor, feta, ej 

specif. 
Manganjern, h. u. Metaller, ej spe

cificerade, so Koppar . . . . 
Manglar, Ii. u. Maskiner, Redsk. 

ocli Verkt3'g, ej specif. . . . 
Manna, h. u. Apoteksvaror, ej 

specificerade 
Mannagryn, h. n. Gryn, ej specif. 
Manometrar, Ii. u. Instrument, 

optiska 
Manufakturvaror, ej specif. . . 
Margarin (Smör, konstgjordt) . . 
Marienglas, h. u. Mineral, ej spe

cificerade 
Marmor, h. u. Sten, ej specif., 

se d. o 
Masker 
Maskiner, Redskap o. Verktyg 

eller delar deraf, ej specifice
rade 

Maskiner, för hushållsbehof, Ii. u. 
Jern ocli Stål: kopiepressar 
m. m 

Maskinfilt, h. u. Väfnader, se 
d. o 

Maskinolja, h. u. Oljor, feta, an
dra slag 

Maskinremmar, af kautschuk . . 
af läder och andra ämnen . 

Maskinsmörja 
Master, Ii. u. Trävaror . . . . 
Mastix, h. u. Harts 
Mate, h. u. Té 
Mattor: af spån, strå, rötter, gräs, 

vass, säf, kokostågor 
eller rotting 

kautschuks-, h. u. Kaut
schuk, arbetad, ej spe
cificerad 

af andra ämnen: väfda 
eller stampade, h. u. 
Väfnader, se d. o. . . 

sydda, Ii. u. Kläder, se 
d. o 

Medaljer 
Melass 
Meloner, h. u. Frukter, Bär och 

Grönsaker, ej specif.,'se d. o. 
Messing, h. u. Kopparlegeringar, 

se Koppar 
Messingstråd, se Tråd 
Messingsvatten, h. u. Kemisk-

tekniska preparat, ej specif. . 
Metaller: bly, guld, jern o. stål, 

koppar samt kopparlegcringar 
(messing, nysilfverm. m.), pla
tina, qvioksilfver, silfver, tenn 
och zink, se dessa o r d . . . . 
andra än ofvannämnda metal

ler tullbehandlas ss. Koppar, 
se d. o 

Metallsvarfvar, h. u. Maskiner, 
Redskap o. Verktyg, ej specif. 

Metalltråd, se Tråd 
Metronomer, h. u. Instrument, 

fysiska 
Metvnrst, Ii. u. Korf 
Mikroskop, h. u. Instrument, op

tiska '. . . . 
Mineral, ej specificerade . . . . 
Mineralhvitt, h. n. Gips, bränd 

och målen 
Mineralvatten 
Mirbanolja 
Mjöd, h. u. Maltdrycker . . . . 
Mjöl: af spanmål, h. u. Spanmål, 

målen . . . . . . . . 
sago- o. potatismjöl, h. u. 

Stärkelse 
ben-
fisk-, Ii. n. Varor, i tulltax

an ej nämnda, arbetade 
ris-, h. u. Gryn, ris- . . 
af arrowrot m. ra 
arachid-, h. u. Oljekakor 

Mjölk, h. u. Varor, i tulltaxan 
ej nämnda, råämnen . . . . 

Mjölkkylare, h. u. Maskiner, 
Redskap o. Verktyg, ej specif. 

Mjölksocker, h.u. Stärkelsesoeker 
Mjölqvarnverk, h. u. Maskiner, 

Redsk. o. Verktyg, ej specif. 
Morfin, h. u. Apoteksvaror, ej 

specif 
Mortlar, af jern, h. u. Jern och 

Stål: spisar m. m 
af sten, h. u. Sten, arbetad 

Morötter, h. u. Rötter, ej speci
ficerade, ätbara 

Mosaikarbeten, oinfattade, h. u. 
Sten, arbetad, polerad . . . 

infattade, med guld eller silf
ver, h. ti. Guld eller Silfver, 
arbetadt, se d. o 

Motorer: ångmaskiner 
gas-, dynanio-, petroleum- ocli 

varmluftsmaskiner, vatten-
oeh vindmotorer, h. u. Ma
skiner, Redskap o. Verktyg, 
ej specificerade 

Muffar, h. u. Hudar och Skinn: 
pelsverk, beredda 

Mufflar af lera, h. u. Lervaror . 
Munharmonikor, h. u. Leksaker 
Munlack 
Murareborstar 
Murklor, h. u. Svampar, ätbara 
Musikalier 
Musivguld, h. u. Bronspulver . 
Musivsilfver, h. u. Bronspulver 
Muskott, torr 

insyltad, h.u. Konfity rer 
Muskottblomma 
Musslin, hänföres allt efter väf-

nadens art under bomulls-eller 
ylleväfnader 

Musslor, ej specificerade . . . . 
Muttrar, af jern och stål . . . 
Mynt 
Myrrha 
Mysk 
Målareborstar 
Målarefärger, beredda med olja, 

h. u. Färger 
Målningar, oinfattade 

infattade, h. u. Tafvel-
ramar, se d. o. . . 

Märkbläck, h. u. Bläck, skrif- . 

Mäsk, h. u. Kreatursfoder, ej spec. 
Mäskapparater, h. u. Maskiner, 

Redsk. o. Verktyg, ej specif. 
Mätband och Mätstockar, Ii. u. 

Instrument, matematiska . . 
Möbelspik (Tenlikor) 
Möbler, h. u. Trävaror: snickare

arbeten 
Mönja, h. u. Färger, ej specif. . 
Mössfoder, h. u. Ilattfoder, sed.o. 
Mössor, h. u. Kläder, se d. o. . 
Möss-skärmar 

X. 

Nafta, h.u.Oljor, mineral-, renade 
Natrium, tullbeh. som Koppar, 

se d. o 
Natron, surt borsyradt (Borax) . 

kaustikt 
klorsyradt 
kolsyradt (Soda) och surt 

kolnyradt 
kTomsyradt och surt 

kromsjTadt 
salpetersyradt (Chilesal

peter) 
svafvelsyradt (Glauber-

salt) och surt svafvel
syradt 

svafvelsyrligt, surt svaf-
velsyrligt och under-
svafvelsyrligt . . . . 

ättiksyradt 
kiselsyradt (Vattenglas) 

Nattsäckar 
Naturalier till vetenskapliga sam

lingar 
Nejlikor och Nejlikstjelkar . . 
Nicht 
Nickel, h. u. Metaller, ej speci

ficerade, se Koppar 
Nikotin, h. u. Apoteksvaror, ej 

specif. 
Nitmaskiner, h. u. Maskiner, 

Redsk. o. Verktyg, ej specif. 
Nitrobenzol 
Nubb, h. u. Jern och Stål: spik 
Nys- eller Prustrot, h. u. Apo

teksvaror, ej specificerade . . 
Nysilfver, h.u. Kopparlegeringar, 

se Koppar 
Nålar, hänförliga till Bijouteri

varor, se d. o 
hårnålar, af hora eller 

sköldpadd, h. u. Horn, 
arbetadt 

andra slag 
Näfver 
Nät till fiske, tullbehandlas ss. 

garnet med tillägg af 10 % . 
andra slag, h. u. Strumpor och 

Strumpstolsnrbeten . . . . 
Nöthårsfilt, h. u. Väfnader af 

hår och tagel 
Nötkreatur 
Nötkärnor 
Nötolja, Ii. u. Oljor, feta, ej spe

cificerade slag 
Nötter, kokos-

andra slag 

O. 

Oblat och Oblatskifvor, h. u. 
Munlack 
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Oboer, Ii. u. Instrument, musi
kaliska, ej specificerade . . . 

Ogräsrensare, h. u. Maskiner, 
Redsk. o. Verktyg, ej specif. . 

Olein 
Oleomargarin 
Oliver 
Olivolja, h. u. Oljor, feta, ej spe

cificerade slag 
Oljekakor 
Oljekakskrossare, Ii. u. Maskiner, 

Redsk. o. Verktyg, ej specif. 
Oljepressar, h. u. Maskiner, Red

skap o. Verktyg, ej specif. . 
Oljetryck, se Litografiska arbeten 
Oljor, feta, icke fiygtiga: 

kroton-, Ii. u. Apoteksvaror 
lin-, rof- ocli raps- . . . 
andra slag (bom- eller oliv-, 

bamp-, palm-, ricin-, nöt
olja m. m.) 

kokade, Ii. u. Fernissa . . 
flygtiga, vegetabiliska, ej spe

cificerade 
fossila eller mineraloljor samt 

genom torr destillationfram-
stälda: 

nativa eller råa 
renade (fotogen ni. ni.). . 

björk- eller ryssolja, h. u. Tjära 
finkclolja, b. u. Bräuvin o.Sprit 
med tillsats af barts, h. u. Fer

nissa 
hårolja, parfymerad, b. u. Par

fymer, ej specif. 
kreosotolja, b. u. Karbolsyra 
niirlmnolju (nitrobeazol) . . . 
terpentinolja 

Opium, h. u. Apoteksvaror, ej 
specif. 

Optiska glas, lösa, se Glas . . . 
infattade, b. u. Instrument, 

optiska 
Orgelverk, b. u. Instrument, mu

sikaliska, ej specif 
Ossa Sepite (Hvalfiskfjäll), h. u. 

Araror, i tulltaxan ej nämnda: 
råämnen 

Ost 
Ostfärg, h. u. Färger 
Ostpressar ocb Ostqvarnar, b. u. 

Maskiner, Redskap o. Verktyg, 
ej specif. .' 

Ostron 
Oxar, h. u. Kreatur 

P . 

Packväf, b. u. Väfnader . . . . 
Paddy (oskaladt Ris) 
Paljetter, b. u. G ulddragarearbeten 
Palmolja, b. u. Oljor, feta, ej 

specificerade 
Palsternaekor, h. u. Rötter, ej 
specif., ätbnra 

Pannor, af jern, se Jern o. Stål 
vacuuinpannor, h. u. 

Ångpannor 
Papier-macho-arbeten,sePappers-

massearbeten 
Papp, forhydnings-, press- o. tak-

s. k. kartongpapp, b. u. 
Papper 

andra slag (incl. träpapp) 

Papp- och Pappersarbeten, olacke
rade 

lackerade m. m 
Papper, poler- ocb smergel- . . 

kardus- och makulatur-
m. ni 

förgyldt, försilfradt, 
glacé- m. m 

andra slag (ss. rit-, post-, 
sug-, silkes-, tryck-, 
skrif-, tapet- m. m.) 
Ufvensom linieradt. . 

Pappersblommor eller delar deraf, 
b. u. Blommor, konstgjorda . 

Pappersmaskiner, h. u. Maskiner, 
Redsk. o. Verktyg, ej specif. 

Pappersmassa 
Pappersmassearbeten 
Papperspåsar 
Papperstapeter ocb Bårder . . . 
Pappersved, h. u. Trävaror . . 
Paradiskorn, b. u. Kardemnmmor 
Paraffin, raffinerad o. oraflinerad 
Paraffinolja, h. u Oljor, mineral-, 

renade 
Paraplyer och Parasoller, färdiga 

delar deraf: ställningar, sam
mansatta 

käppar 
öfvertyg tnllbeh. ss. väf-

naden m. tillägg af 50^ 
andra delar tullbeh. ss. 

ämnet, hvaraf de be
stå 

Paraplyfodral: af tyg, lösa, tnll
beh. ss. väfna-
den m. tillägg 
af 50 «/,... 

af läder, h. u. Sa-
delmakarearbe-
ten 

Paraplyställ, af jern, se Jern o. 
Stål . . . . . _ 

Parfymer, ej specificerade . . . 
Parian, b. u. Porslin, äkta . . 
Parkum, b. u. Väfnader, bomulls-
Passare 
Pastellkrita, b. u. Krita . . . . 
Pastiljer, b. u. Konfityrer . . . 
Patentglas, se Glas 
Patroner, laddade och oladdade . 
Pelsverk, b. u. Hudar o. Skinn 
Penningbörsar, b. u. Portföljer, 

se d. o 
Pennknifvar 
Pennor, skrif-

blyerts-
Pennskaft: af guld, b. u. Guld, 

arbetadt 
af silfver,h.u. Silfver, 

arbetadt 
andra slag 

Penslar, b. u. Borstbindarearb. 
Peppar 
Pepparkakor, h. n. Bröd, finare 

småbröd 
Pepparmyntolja, b. u. Oljor, flyg-

tiga, ej specif 
Pepparrot, b. u. Rötter, ej specif. 
Pergamentsskinn, h. u. Hudar och 

Skinn: ej pelsverk, andra slag 
Perlemor, oarbetad 

arbetad, oinfattad . . 
Perlgryn, b. u. Gryn, ej specif. 
Pcrlmossa (Caraghen) 

Perlor, äkta, oinfattade . . . . 
infattade i guld, b. u. Guld, 

arbetadt 
infattade i silfver, b. u. 

Silfver, arbetadt . . . 
oäkta, glasperlor 

armband och halsband 
deraf, h. u. Bijouteri
varor, ej af guld eller 
silfver 

andra slags oäkta perlor . . 
Persikokärnor, h. u. Mandel . . 
Peruguano, h. u. Gödningsäm

nen, ej specif. 
Perukraakarearbeten 
Petroleum, h. u. Oljor, mineral-, 

renade 
Petroleummaskiner, b. u. Maski

ner, Redskap och Verktyg, ej 
specif 

Pianinon, h. u. Instrument, musi
kaliska 

Pianon, h. u. Instrument, musi
kaliska 

Pickles, Ii. u. Frukter och Bär, 
ej specif., inlagda 

Piké, Ii. u. Väfnader, bomulls-, 
se d. o 

Pikrinsyra, h. u. Keniisk-tek-
niska preparat, ej specif. . . 

Pimpsten, b. u. Sten, ej specif., 
oarbetad 

Pinceuez, b. u. Instrument, op
tiska 

Piphufvuden 
Pipor, h. u. Piphufvuden. . . . 
Pistacier, h. u. Frukter och Bär, 

ej specificerade, torkade . . . 
Pistoler, h. u. Gevär 
Pitprops (Grufstolpar) b. u. Trä

varor 
Planchetter, b. u. Varor, i tull

taxan ej nämnda, arbetade . . 
Plankor 
Plankstump (Firewood) Ii. u. Trä

varor 
Platina, oarbetad och arbetad . 
Plogar, b. u. Maskiner, Redskap 

o. A'erktyg. ej specif 
Plommon, torkade 

andra slag, h. u. Fruk
ter, ej specif, se d. o. 

Plj-mer 
Plys, b. u. Väfnader, se d. o. . . 
Plånböcker, h. u. Portföljer, se 

d. o 
Plåt, af jern och stål, h. u. Jern 

och Stål 
af koppar, h. u. Koppar . . 
af bly, b. u. Bly . . . . 
af zink, b. u. Zink . . . 
af ej specificerade metaller, 

se Koppar 
Plåtar för tryck, h. u. Klichéer 

s. k. emulsions-, fotogra
fiska torrplåtar, se Glas 

Pläter, h. u. Metaller, ej specifi
cerade, se Koppar 

Poleringsmaskiner, h. u. Maski
ner, Redskap och Verktyg, ej 
specif 

Polérjord, h.u. Jordarter,ej specif. 
Polérpapper 
Polérskiffer, h. u. Jordarter, ej 

specif 
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Pomada 
Poineransblomvatten 
Pomeranser 
Pomeransknoppar och Pomerans-

skal, torra 
insyltade, h. 11. Konfityrer . . 

Porslin, äkta, h. u. Lervaror . . 
oäkta (Fajans) h. n. Ler

varor 
Portmonnäer, h. u. Portföljer, 

se d. o 
Porter, h. u. Maltdrycker . . . 
Portföljer, af siden 

andra slag 
Positiv, h. u. Instrument, musi

kaliska 
Posthorn, h. n. Instrument, mu

sikaliska, ej specif 
Postpapper, h. u. Papper, ej spe

cificerade slag 
Potatis 
Potatismjöl, h. u. Stärkelse . . 
Pottaska (Kolsyradt kali) . . . 
Pressduk, h. u. Yäfnader, ylle-
Pressenningar, h. u. Yäfnader, 

vattentäta 
Pressjern, se Jern och Stal . . 
Pressmaskiner, h. u. Maskiner, 

Redsk. o. Verktyg, ej specif. . 
Presspapp 
Propellerblad, h. u. Maskiner, 

Redsk. o. Verktyg, ej specif. . 
Prustrot, h. u. Apoteksvaror, ej 

specificerade 
Psalmböcker 
Puder, h. n. Varor, i tulltaxan 

ej nämnda, arbetade . . . . 
Puderguld, h. u. Bronspulver . 
Pudersilfver, h. u. Bronspulver 
Padersocker, h. u. Socker, raffl-

neradt 
Pukor, h. u. Instrument, musi

kaliska, ej specif. 
Pulsoraetrar, h. u. Maskiner, 

Redsk. o. Verktyg, ej specif. . 
Pumpar, h. u. Maskiner, Redsk. 

o. Verktyg, ej specif. . . . . 
Pumpstockar, h. u. Trävaror . . 
Punsch (utan nummer i tulltaxan) 
Päron. h. u. Frukter, ej specif., 

se d. o 

Q-
Qvarnar: kaffe- o. köttqvarnar, se 

dessa ord 
ost-, h. u. Maskiner, 

Redskap o. Verktyg, 
ej specif. . . . . . . 

Qvarnstenar, h. n. Sten, arbetad 
(ivastar, med träskaft, h.u. Slöjd

varor, ej specif 
Qvicksilfver 
Qvieksilfverklorid, h. u. Kemisk

tekniska preparat, ej specif. . 
Qvigor, h. u. Kreatur, nöt- . . 

It. 
Rabarberrot, h. u. Rötter, ej;ät

bara 
Radiatorer, h. u. Maskiner, ej sp. 
Rakknifvar 
Rapsatfrö 
Rapskakor, h. u. Oljekakor . . 

Raspar, h. u. Verktyg, ej specif. 
Redskap, ej specif. 
Remmar, se Maskinremmar . . 
Rensmaskiner, h. u. Maskiner, 

Redsk. o. Verktyg, ej specif. . 
Reostater, h. u. Maskiner, Iiedsk. 

o. Verktyg, ej specif 
Reseförnödenheter, h. u. Flytt-

saker 
Resårer, h. u. Fjädrar, se d. o. 
Retorter af lera, h. u. Lervaror 
Revolvrar, h. u. Gevär . . . . 
Ribbor, h. u. Trävaror . . . . 
Ricinolja, h. u. Oljor, feta, ej spe

cificerade 
Rifmaskiner, h. u. Maskiner, 

Redsk. o. Verktyg, ej specif. . 
Rigabalsam, h. u. Bränvin och 

Sprit, se d. o. .• 
Ringar, till bijouterivaror hän

förliga, se Armband 
af kautschuk, h. u. Kautschuk 

Ringledningar, elektriska, h. u. 
Instrument, fysiska 

Rips, hänföra) allt efter väfnn-
dens art under bomulls-, linne-, 
ylle- eller sidenväfnader . . . 

Ris, oskaladt (Paddy) 
delvis skaladt, h. u. Risgryn 

Risgryn 
Rismjöl, h. u. Gryn, ris- . . . 
Ritningar, se Målningar . . . . 
Ritpapper, h. u. Papper, ej spe

cificerade slag 
Ritstift, se Pennskaft 
Roderjern, h. u. Jern o. Stål . . 
Roffrö 
Rofvor, h. u. Rötter, ej spceif., 

ätbara 
Rom, h. u. Bränvin och sprit . 
Romessenser, h. u. Eterarter . . 
Rosenolja, h. u. Oljor, flygtiga, 

ej specif 
Rosenvatten, h. u. Varor, i tull

taxan ej nämnda, arbetade. . 
Rosmarin, h. u. Varor, i tull

taxan ej nämnda, råämnen . 
Rostningsmaskiner, h. u. Maski

ner ni. ni., ej specif 
Rotfruktskärare, h. u. Maskiner, 

Redsk. o. Verktyg, ej specif. . 
Rotting, Ii. u. Rör, veget., se d. o. 
Rullgardiner 
Rullgardinskäppar, amerikanska, 

h. u. Svarfvarearbeten . . . 
Russin 
Russinstjelkar 
Råg, h. u. Spanmål, se d. o. . . 
Råstänger, se Jern och Stål . . 
Rädisor, h. u. Rötter, ej specif., 

ätbara 
Räfkakor eller Räfkryddor, h. u. 

Apoteksvaror, ej specificerade 
Rälsspik, h. u. Jern o. Stål . . 
Rättikor, h. u. Rötter, ej specif., 

ätbara 
Rödbetor, h. u. Rötter, ej specif., 

ätbara 
Rödfärg, h. u. Färger, ej specif. 
Rökelse, h. u. Parfymer, ej specif. 
Rör, vegetabiliska: bambu-, span

ska, vass-, rotting och an
dra slag: 
oarbetade 
polerade, lackerade m. m. 

ej specif. arbeten af rör . 
antändnings-
s. k. underbäddningsrör å 

fartyg.h. u. Bamburörm.m. 
andra slag, h. u. det ämne, 

arbetadt, hvarnf de bestå 
(se t. ex. Lervaror, Jern 
och Stål, Koppar, Tenn, 
Bly och Zink) 

Rötter, ej specif., ätbara (jord
ärtskockor, kålrötter, 
morötter, palsternac-
kor, pepparrot, rofvor, 
rädisor, rättikor, röd
betor och selleri) . . 

oj specif. andra slag . . 

S. 

Sablar och Sabelklingor, se Jern 
och Stål 

Saecarin, h. u. Apoteksvaror, ej 
specif 

Sadelmakarearboteii, ej specifi
cerade 

Sadclmakerimaskiner, h. u. Ma
skiner, Redskap och Verktyg, 
ej specif 

Saftian, h. u. Hudar och Skinn: 
ej pelsverk, beredda, ej specif. 

Saffran 
Saft, bär- ocli frukt-, Ii. u. Vin 
Sagogryn, h. u. Gryn, ej speci

ficerade slag 
Saleprot, h. u. Rötter, ej ätbara 
Salmiak (Klorammonium) . . . 
Salmiaksprit(Kaustik ammoniak) 
Salpeter, cliile- (Salpetersyradt 

natron) 
kali- (Salpetersyradt kali) . . 

Salpetereter, h. u. Eterarter . . 
Salpetersyra (Skedvatten) . . . 
Salt: kok- \ . . . 

bords-, raffineradt . . . . 
glauber- (Svafvelsyradt na

tron) . 
engelskt (Svafvelsyrad 

magnesia) 
tennsalt 
blodlutsalt 

Saltsyra 
Sammet, silkes-, h. u. Väfnader, 

helsiden-
bomulls-, h.u. Väfnader, 

bomulls-, andra slag 
Sammetsband, h. u. Band, se d. o. 
Sand 
Sandarak, h. u. Harts 
Sardeller och Sardiner, h. u. Fisk 
Sassafras, h. u. Rötter, ej spec. 
Satin, hänföres alltefter vålna

dens art under hel- eller half-
siden, ylle-, bomulls- eller linne-
väfnader 

Satineriugsmaskiner, h. u. Ma
skiner, Redsk. o. Verktyg, ej 
specif. 

Saxar, skräddare-, trädgårds-, ull-
m. fl., h. u. Maskiner, 
Redsk. o. Verktyg, ej 
specificerade 

andra slag 
Schalar och Schaletter, se Dukar 
Schellak, h. u. Harts 
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Scioptikon, h. u. Instrument, 
optiska 

Segel, bergade från förolyckade 
fartyg, h. u. Skepps
inventarier 

nya, tnllbeh. lika m. vaf-
naden, hvaraf de bestå 

Segelduk, Ii. u. Väfnader, se d. o. 
Segelgarn 
Sej, h. u. Fisk 
Selleri, h. u. Rötter, oj specif., 

ätbara 
Senap 
Senapspapper, h. u. Varor, i tull

taxan ej nämnda, arb 
Senetsblad, h. u. Apoteksvaror, 

ej specificerade 
Separatorer, Ii. u. Maskiner, Red

skap o. Verktyg, ej specif. . . 
Sesamolja, h. u. Oljor, feta, ej 

specif. slag 
Sherry, b. u. Vin, se d. o. . . . 
Shoddy (Konstull) 
Shoddygarn, h. u. Garn, ull- . . 
Sidenband, Ii. u. Band, se d. o. 
Sidentyg, b. u. Väfnader . . . 
Sidventilglas, so Glas 
Sigiller, se Armband . . ., . . 
Signalhorn, h. u. Instrument, mu

sikaliska, ej specif 
Siktar 
Siktduk: af metall, tullbebandlas 

ss. det ämne, arbetad t, 
hvaraf den består . 

af annat material, h. u. 
Väfnader, se d. o. . 

Siktverk, h. u. Maskiner, Redsk. 
o. Verktyg, ej specif 

Silfver, oarbetadt samt skrot. . 
arbetadt: tråd . . . . 

andra arbeten 
musiv- eller puder-, h. u. 

Bronspulver 
Silfverglitt eller Gleto . . . . 
Silfvcroxid, salpetcrsyrad (Lapis) 
Silfvertyg, h. u. Väfnader, liel-

siden-
Silke 
Silkespapper, h. u. Papper, ej 

spceif. slag 
Sill, h. u. Fisk 
Silmaskiner, Ii. u. Maskiner, Red

skap och Verktyg, ej specif. . 
Sirup, h. u. Socker 

stärkelse-
Skaf- och Skahnaskiner, h. u. 

Jlaskiner, Rcdsk. o. Verktyg, 
ej specif '. . 

Skarfbultar, h. u. Jern o. Stål . 
Skarfjern, h. u. Jern o. Stål . . 
Skarpsill, se Anjovis 
Skedvatten (Salpetersyra) . . . 
Skeppsinventarier 
Skeppskniin, af jern 
Skeppskronometrar, h. u. Ur . . 
Skinn, se Hudar 
Skodon, af kautschuk 

träskor 
ej specificerade . . . . 

Skomakerimaskiner, h. u. Ma
skiner, Redsk. och Verktyg, ej 
specif. . 

Skostift, Ii. u. Jern och Stål: 
spik 

Skovax 

Skridskor, äfven med stockar af 
trä, h. u. Jern, varor, ej specif. 

Skrifpapper, h. u. Papper, ej 
specif. slag 

Skrifpennor 
Skriistift, se Pennskaft . . . . 
Skriftaflor, infattade i permar, 

h. u. Varor, i tull
taxan ej nämnda, 
arbetade 

andra slag . . . . 
Skrot: af jern och stål 

Wy 
guld 
silfver 
tenn 
zink 
koppar och andra me

taller 
Skrufpressar, h. u. Maskiner, 

Redsk. o. Verktyg, ej specif. . 
Skrufvar, ej spec, om minst 12 

mm. i diameter, h. u. 
Jern o. Stål: skarf
bultar m. m 

finare, h. u. Jern ocli 
Stål: varor, ej specif. 

träskrufvnr 
Skyfflar 
Skärmaskiner, h. 11. Maskiner, 

Redsk. o. Verktyg, ej specif. . 
Sköldpadd, h.- u. Horn, se d. o. 
Skördemaskiner, h. u. Maskiner, 

Redskap o. Verktyg, ej speci
ficerade 

Slagg, ej hänförlig till Gödnings
ämnen 

tomasslagg, h. u. Göd
ningsämnen, ej specif. 

Slangar, af läder eller väfnad, 
h. u. Sprutor: till
behör 

af kautschuk, h. u. 
Kautschuk . . . . 

Sleepers (Syllar) h. u. Trävaror 
Slipmaskiner, h. u. Maskiner, Red

skap o. Verktyg, ej specif. . 
Slipstenar, h. u. Sten 
Slåttermaskiner, h. u. Maskiner, 

Redsk. o. Verktyg, ej specif. . 
Slädar, h. u. Åkdon 
Slöjdvaror m. m., ej specificerade 
Smergel 
Smergelduk, h. u. Maskiner, Red

skap o. Verktyg, ej specif. . . 
Smergelpapper 
Smink och Sminkflor, h. u. Varor, 

i tulltaxan ej nämnda, ar
betade 

Smultron, h. n. Frukter, Bär o. 
Grönsaker, ej specif., se d. o. 

Småbröd, b. u. Bröd, se d. o. . . 
Smältstycken, h. u. Jern o. Stål 
Smör, älven konstgjordt . . . . 
Smörfärg, h. u. Färger . . . . 
Smörknådningsmaskiner, b. u. 

Maskiner, Redskap o. Verktyg, 
ej specif. 

Snickarearbeten, ej specif. . . . 
Snus, b. u. Tobak, arbetad. . . 
Snäckor, h. u. Naturalier . . . 
Snällpressar, h. u. Maskiner, 

Redskap o. Verktyg, ej specif. 
Snöi-en, tarm-, h. u. Strängar, 

ej af metall . . . . 

Snören, andra slag, hänföras dels 
under Gulddragare-
arbeten, ej specif. . . 
dels under Snörmaka-
rearbeten, ej specif. . 

Snörmakarearbeten, ej specif. . 
Socker, raffineradt 

oraffineradt, a) ej mör
kare än nr 18 af gäl
lande holländsk stan
dard 
b) mörkare 

sirup och melass . . . 
stärkelsesocker . . . . 
druf-, malt- och mjölk

socker, h. u. Stärkelse
socker 

blysocker 
farin-, lump- och puder-

socker, h. u. Socker, 
raflinerndt 

Soda (Kolsyradt natron) . . . . 
Soda-aska, h. u. Soda 
Sodalut, h. u. Kemisk-tekniska 

preparat, ej specif 
Soifor, se Bord 
Soja 
Solarolja, h. u. Oljor, mineral-, 

renade 
Solf, h. u. Maskiner m. ni., ej 

specificerade 
Solfjädrar 
Solrosfrökakor, h. u. Oljekakor 
Spadar af jern och stål . . . . 
Spanmål, omalen: bohvete . . . 

bönor . . . . 
hafre . . . . 
hvete . . . . 
korn . . . . 
majs . . . . 
malt . . . . 
ris, se d. o. . 
råg 
vicker . . . 
ärter . . . . 
ej specif. slag 

målen till gryn: 
hafre 
hvete 
korn 
ris 
ej specif. slag . . 

målen till mjöl: 
bohvete 
hafre 
hvete 
korn 
ris, h. u. risgryn . 
räg 
ärter och bönor . . 
ej specif. slag . . 

Spanska flugor, h. u. Apoteks
varor, ej specificerade . . . . 

Spanska rör 
Spansk-gröna, h. n. Fiirger, ej 

specificerade slag 
Spärrar, h. u. Trävaror . . . . 
Sparris 
Spegelglas 
Speglar och Spegellampetter . . 
Speldosor, h. u. Instrument, mu

sikaliska 
Spelkort 
Spenat, Ii. u. Frukter, Bär ocli 

Grönsaker, ej specif., se d. o. 



232 

V a r a n s n a m n . 

Spermaccti (Hvalraf) 
Spetsar, silkes-

andra slag 
Spetsglans (Antimoninm crudnm) 
Spik, af jcm och stål 

af koppar, kopparlegerin
gar eller ej speeif. me
taller 

af zink 
möbelspik (Tenlikor). . . 

Spikmaskiner, Ii. u. Maskiner, 
Redsk. o. Verktyg, ej speeif. . 

Spinnguld, h. u. Tråd, guld- . . 
Spinnmaskiner, Ii. u. Maskiner, 

Redsk. o. Verktyg, ej speeif. . 
Spiror, h. u. Trävaror 
Spisar, af jern, h. u. Jern ocli Stål 
Spjiilved (Lathwood) h. u. Trä

varor 
Splitwood (Brädstump) h. u. Trä

varor 
Spolhylsor, af papp, h. u. Red

skap, ej speeif 
Spottlådor af jern, se Jern oeli 

Stål 
Sprit, se Bränvin 

träsprit 
terpentinsprit 
salmiaksprit (knustik am

moniak) 
Spritfernissa 
Spritkök, tullbeh. ss. det ämne, 

arbetadt, hvaraf de hufvad-
sakligen bestå 

Sprutor, brand- och trädgårds-, 
äfvensom tillbehör . . . . 

Sprängämnen, h. u. Krut . . . 
Spån, för hattflätning, tullbeh. 

ss. Sniekarearbcten, ej speeif. 
för bokbindning m.m., h.u. 

Fanérskifvor 
Spånmattor 
Spårvägsvagnar 
Späck, af hafsdjur 

andra slag, h. u. Ister . . 
Spännen, till bijouterivaror hän

förliga, se Armband 
Staket af jern, h. u. Jern och 

Stål: spisar m. m 
Stampverk, h. u. Maskiner, Red

skap o. Verktyg, ej speeif. . 
Stanniol, h. u. Tenn 
Stassfurter kalisalter, h. u. Göd

ningsämnen, ej speeif. . . . . 
Stearin 
Stearinljus, h. n. Ljus, andra än 

talg-
Stegräknare, se Gångmätare . . 
Sten, ej speeif.: oarbetad eller 

pulvriserad . 
arbetad: 

litografisk . 
slip- och 
qvarnstenar 

andra sten
arbeten . . 

Stenhyilar, Stenslipmaskiner och 
Stensågar, h. u. Maskiner, 
Redskap oeh Verktyg, ej speci
ficerade 

Stenkol 
Stenkolsarbeten, infattade med 

guld, Ii. u. Guld, arbetadt 
infattade med silfver, h. u. 

Silfver, arbetadt 

andra slag, h. u. Bijouterivaror, 
ej af guld eller silfver . . 

Stenkolstjära 
Stentrycksfärg, h. u. Färger . . 
Stereotyper, h. u. Klichéer . . . 
Stereotyperingsmaskiner, Ii. u. 

Maskiner, Redsk. o. Verktyg, 
ej speeif 

Stickade arbeten, h. u. Strumpor 
m. 111 

Stickmaskiner eller delar deraf . 
Stjernanis 
Stoft ' 
Stolar, se Bord 
Stolmakarearbeten 
Stomryggar till pianon, h. u. 

Pianon 
Storax, b. u. Balsam 
Stramalj, se Brodérduk . . . . 
Strumpeband, h. u. Hängslen. . 
Strumpor, Strumpstols- och stic

kade, virkade eller knutna ar
beten, ej specificerade . . . . 

Strumpstickor 
Strutsfjädrar, h. u. Plymer . . 
Strykjern, se Jern och Stål . . 
Stråmattor 
Strängar, af metall, icke öfver-

spniina, h. n. Tråd, 
se d. o 

andra slag 
Strömming, h. u. Fisk . . . . 
Stubinträd 
Stuckarbeten, h. u. Sten, ej spe

cificerad, arbetad, polerad . . 
Stål och Stålarbeten, se Jern 

och Stål 
Stålpennor 
Stålstieksaftryck, se Litografiska 

arbeten 
Ståltråd, se Tråd 
Stångjern, h. u. Jern o. S tå l . . 
Stångjernsafhugg, se Jern o. Stål 
Stäfver, lägg- och botten- . . . 

färdiggjorda, h. u. Trä
varor, arbetade, tunn
bindarearbeten . . . 

Stämpelaskar, med stämpel, färg-
ilaska ni. m., h. u. Etuier . . 

Stängselduk och Stängsellinor, af 
jern- eller ståltråd, se Tråd . 

Stärkelse 
Stärkelseaffall, h. u. Stärkelse . 
Stärkelsesirup o. Stärkelsesocker 
Sublimat, h. u. Kemisk-tekniska 

preparat, ej speeif 
Sugpapper, Ii. u Papper, ej spe

cificerade slag 
Sulläder, b. u. Hudar o. Skinn . 
Superfosfat, h. u. Gödnings

ämnen, ej speeif. 
Svafvel oeh Svafvelblomma . . 
Svafvelsyra 
Svafvelsyrad lerjord 
Svamp, sug- eller tvätt- . . . . 
Svampar, ätbara 

i hermetiskt slutna 
kärl, h.u. Konserver 

Svarfmaskiner, h. u. Maskiner, 
Redsk. o. Verktyg, ej speeif. . 

Svarfvarearbeten, ej speeif. . . 
Svin, h. u. Kreatur 
Sviskon, h. u. Plommon, se d. o. 
Sydvester (oljade hattar) . . . 
Syllar, af jern, h. u. Jern och Stål 

Syllar, af trä (Sleepers) h. u. 
Trävaror 

S3-maskiner eller delar deraf . . 
Symfonion, h. u. Instrument, mu

sikaliska: speldosor 
Syndetikon, Ii. u. Lim 
Syringar, se Fingerborgar . . . 
Sågar, Sågblad och Sågblads-

ämnen 
Sågmaskiner, h. n. Maskiner, 

Redsk. o. Verktj-g, ej speeif. . 
Såll 

till sades- o. sorterings
maskiner, Ii. u. Maski
ner, Redskap o. Verktyg, 
ej speeif 

Såningsmaskiner, h. u. Maskiner, 
Redsk. o. Verktvg, ej speeif. . 

Såpa ". 
Såser 
Säckar, nya tullbeh. lika m. väf-

naden,m. tillägg af 10 # 
brukade och slitna . . . 

Säckväf, h. u. Väfnader, se d. o. 
Sädeskrossare ochSädessorterare, 

h. u. Maskiner, Redskap och 
Verktyg, ej speeif. 

Säkerhetsapparater, h. u. Maski
ner, Redskap oeli Verktyg, ej 
speeif 

Sängkläder, nya (utan nummer 
i tulltaxan) 
brukade 

Sättniugsmaskiner, h. u. Maski
ner, Redskap och Verktyg, ej 
speeif 

T. 
Tackjern, h. n. Jern o. Stål . . 
Tafllar, h. u. Instrument, musi

kaliska 
Tafvelramar, tullbehandlas ss. 

det ämne, arbetadt, hvaraf de 
bestå • 

Tagel, h. u. Hår 
Tagelarbeten 
Tagelsurrogat, h. u. Gräs, ej spe-

cificeradt, färgadt m. m. . . . 
Tagelväfnader 
Takpapp 
Tnkspån, h. u. Snickarearbeten 
Taksticksämnen, h. u. Trävaror 
Talg 
Talgljus 
Tallfrö 
Tamarinder 
Tandpasta, b. n. Tvål, parfy

merad 
Tandpulver, h. u. Varor, i tull

taxan ej nämnda, arbetade. . 
Tandtinktur, h. u. Parfymer . . 
Tangentskifvor, af ben, h. u. Ben, 

arbetadt . . 
af celluloid . . 
af ebenholz, h.u. 

Trävaror . . 
Tapeter, af papper 
Tapetpapper, h. u. Pappor, ej 

speeif. slag 
Tarmsnören, h. u. Strängar . . 
Te 
Tegel, se Lervaror 
Tegelslagningsmaskiner,h.u. Ma

skiner, ej specificerade . . . 

V a r a n s n a m n . V a r a n s n a m n . 



233 

V a r a n s n a m n . V a r a n s n a m n . V a r a n s n a m n . 

Telefon- och Telegrafapparater, 
h. u. Instrument, fysiska . . 

Telegrafstolpar, h. u. Trävaror . 
Tendrar 
Tenlikor (Möbelspik) 
Tenn, oarbetadt samt skrot . . 

arbetadt: rör och rördelar 
folier el. stanniol 
andra slag . . . 

Tennaska 
Tennplåt, Ii. u. Jern oeh Stal: 

plåt 
Tennsalt (Klortenn) 
Termometrar, h. u. Instrument, 

optiska 
Terpentin 
Terpentinolja oeh Terpentinsprit 
Terracotta och Terralith, arbeten 

deraf, h. u. Lervaror 
Tiles (plattor af tcgel),se Lervaror 
Timmer, h. u. Trävaror . . . . 
Timotejfrö 
Tjurar, Ii. u. Kreatur 
Tjära ocli Tjurburma, trä- . . . 

stenkols-
Tjärfärger, h. u. Färger . . . . 
Tobak 
Tomasfosfat, h. u. Gödnings

ämnen 
Tomasslagg, omalen, h, u. Göd

ningsämnen 
Tonfisk, h. u. Fisk 
Torfberedningsmaskincr, h. u. 

Maskiner, ej speeif. 
Torfmull och Torfströ 
Torkapparater, h. u. Maskiner, 

Redsk. o. Verktyg, ej speeif. 
Torrplåtar, fotografiska,eller s.k. 

emulsionsplåtar, h. u. Glas, 
se. d. o 

Trän 
Transformatorer, h. u. Maskiner, 

Redskap o. Verktyg, ej speeif. 
Trikot oeh Trikotagej h. u. Strum

por m. m 
Trippel, h. u. Jordarter, ej spc-

citicerade 
Triörer, h. u. Maskiner, Redskap 

o. Verktyg, ej speeif. . . . . 
Trottoarsten af tegel, se Lervaror 

huggen, h. u. Sten 
Trummor o. Trumpeter, h. u. In

strument, musik., ej speeif. . 
Tryckpapper, h. u. I' npper, ej 

speeif. slag 
Tryckpressnr, Ii. u. Maskiner, 

Redskap o. Verktvg, ej speeif. 
Tryffel, h. u. Svampar . . . . 
Tråd: blytråd 

guldtråd 
jern- o. ståltråd: dragen: under 

10 mm. i diameter . 
öfverspunnen med silke, an

nat tcxtilämne el. papper, 
h. u. Karkasser 

öfver 10 mm., h. u. Stänger, 
valsade el. smidda . . . 

valstråd (vid införsel h. 
u. Stänger, valsade m. m.) 

arbeten af jern- och ståltråd: 
linor och duk, belägges m. 

dubbla tullbeloppet å 
tråden 

andra, h. u. Jern o. Stål: 
varor, ej specificerade . 

silfvertråd 
zinktråd 
koppar- och annan ej speci

ficerad metalltråd 
bomullstråd 
linne- och hamptråd . . . . 
af silke, lin eller bomull, öfver

spunnen med metall, h. u. 
Gulddragarearbeten . . . . 

Trådstift, h. u. Jern och Stål: 
spik 

Trädgårdsfrö 
Träkol 
Trämassa (Pappersmassa) . . . 
Trämassekokare, h. u. Maskiner, 

Redskap o. Verktyg, ej speeif. 
Träpapp, h. u. Tapp, andra slag 
Träskor 
Träskrufvar, h. u. Jern o. Stål . 
Träsnittsaftryck, se Litogra

fiska arbeten 
Träsnittsstockar, h. u. Klichéer 
Träsprit 
Träullsvadd, h. u. Vadd, se d. o. 
Trävaror, oarbetade, tillhuggna 

eller sågade 
arbetade: fanérskifvor . . . . 

tangentskifvor af ebenholz 
block och läster till skoarbe

ten samt träskor . . . . 
svarfvare- och bildhuggare-

arbeten 
tunnbindarearbeten . . . . 
snickarearbeten 

Tröskverk, h. u. Maskiner, Red
skap och Verktyg, ej speeif. . 

Tuggverk, h. u. Maskiner, Red
skap o. Verktyg, ej speeif. . 

Tumstockar, h. u. Verktyg, ej 
specificerade 

Tungspat 
Tunnband, h. u. Trävaror . . . 
Tnnnbindarearbeten 
Tunnor, h. u. Tunnbindarearbeten 
Turbiner, h. u. Maskiner, Red

skap o. Verktyg, ej speeif. . . 
Tusch, h. u. Färger, ej specifice

rade slag 
Tvål 
Tvättpulver, h. u. Tvål, andra 

slag 
Tyll, h. u. Väfnader, bomulls- . 
Tågvirke, nytt 

gammalt (I)ref och 
Drefmat) 

Tiiljknifvar 
Tänder, konstgjorda, h. u. Varor, 

i tulltaxan ej nämnda, arbetade 
Tändstickor: af trä 

af annat ämne . . 
Tändstickstillverkningsmaskiner, 

h. u. Maskiner, Redskap och 
Verktyg, ej speeif. 

Tändsticksställ af jern, Ii. n. 
Jern och Stål: finare gjutgods 

Tändsticksämnen, h. u. Snickare-
arbeten 

Tändsvamp, h. u. Varor, i tull
taxan ej nämnda, arbetade . . 

u. 
Uddar, h. u. Band, se il. o. . . 
Ugnar af jern, h. u. Jern och Stål 

Ugnar, desinfektions-, h. u. Red
skap, ej speeif 

Ull 
Ullgarn 
Ungnöt, h. u. Kreatur 
Ur, fickur 

boetter, lösa, tullbehandlas 
ss. det ämne, arbetadt, 
hvaraf de bestå . . . . 

skeppskronometrar . . . . 
vägg- och studsareur samt 

urfoder, lösa 
tornur, delar deraf samt lod 

till ur tullbehandlas ss. 
det ämne, arbetadt, hvaraf 
de bestå 

urverk, lösa, till fickur . . 
urverk, lösa, till vägg- och 

studsareur 
ej specificerade delar till ur 

Urfoder, se Ur 
Urhakar, se Armband 
Urlakningsapparater, h. u. Ma

skiner, Redsk. o. Verktyg, ej 
speeif. 

Urnycklar, tullbehandlas ss. det 
ämne, arbetadt, hvaraf de bestå 

till bijouteri varor hänför
liga, se d. o 

Urställ, af jern, h. u. Jern och 
Stål: finare gjutgods . . . . 

Urverk, lösa, se Ur 

V. 

Vacuumapparater, h.u.Maskiner, 
Redsk. o. Verktyg, ej speeif. . 

Vaeuumpannor, h. u. Ångpannor 
Vadd 
Vadmal, h.u.Väfnnder, ylle-, sed. o. 
Vagnar oeh Vagnmakarearbeten, 

jern- och spårvägs- . . 
ej specificerade . . . . 

Vagnsmörja 
Valkningsmaskiner, h. u. Maski

ner, Redsk. o. Verktyg, ej spe
cificerade 

Vallmoolja, h. u. Oljor, feta, ej 
speeif. slag 

Valnötter, h. u. Nötter . . . . 
Valsmassa 
Valstråd, se Tråd, jern- o. stål-
Valthorn, Ii. n. Instrument, mu

sikaliska, ej speeif 
Vanilj oeh Vanilin 
Vantar, öfverklädda med skinn, 

h. n. Handskar . . . 
andra slag 

Varmluftsmaskiner, h. u. Maski
ner, Redsk. o. Verktyg, ej spe
cificerade 

Varor, i tulltaxan ej nämnda: 
råämnen 
mer eller mindre arbetade . 

Vaselin 
Vaselinläderfett, h. u. Kemisk

tekniska preparat, ej speeif. . 
Vass, h. u. Rör 
Vatten, mineral-
Vattenglas (Kiselsyradt natron 

eller kali) 
Vattenhjul, Ii. u. Maskiner, Red

skap och Verktyg, ej specifi
cerade 

Vattenmätare 

kommerskollegii berättelse om Sveriges linndel år 1897. 30 
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Vax 
jordvax, h. u. Paraffin, oraffi

nerad 
ympvax, h. 11. Varor, i tnll-

taxan ej nämndu, arbetade 
skovax 

Vaxarbeten, ej specificerade, h. u. 
Varor, i tulltaxan ej nämnda, 
arbetade 

Vaxduk, h. u. Väfnader, vatten
täta 

Ved 
Vekar, lamp- och ljus- . . . . 
Velocipeder 
Vcntilationsapparater, h. u. Jern 

och Stal: varor, ej spceif. . 
drifna med ånga, Ii. u. Ma

skiner, Redskap o. Verk
tyg, ej specif. 

Ventilkranar, tullbeh. ss. ämnet, 
arbetadt, hvaraf de best! . . 

Verktyg eller delar deraf . . . 
Verktygslådor för barn, h. u. 

Leksaker, se d. o 
andra, h. u. Verktyg, ej spe

cificerade 
Vermiceller, h.u. Gryn, ej sp. slag 
Vermuth. h. u. Vin 
Whisky, h. u. Bränvin och Sprit, 

se d. o 
Vicker, h. u. Spanmål, se d. o. 
Vigter, tullbeh. ss. ämnet hvar

af de bestå 
Vimplar, tullbehandlas ss. den 

väfnad, hvaraf de bestå . . . 
Vin af mer än 'J5 proc. alkohol-

halt, h. u. Likör . . . . 
af lägre alkoholhalt . . . . 

Vinbär, h. u. Frukter, Bär och 
Grönsaker, ej specif., se d. o. 

Vindhjul, h. u. Maskiner, Red
skap och Verktyg, ej specif. 

Vindrnf, torr 
Vindrufvor 
Vinsch, å fartyg, h. u. Skepps

inventarier 
Vinsten 
Vinstenssalt (surt vinsyradt kali) 
Vinsyra eller Vinstenssyra . . 
Vintinktur, se Kulör 
Violonceller, h. u. Instrument, 

musikaliska, ej specif. . . . . 
Violrot, h. u. Rötter, ej ätbara 
Violsirup. h. u. Sirup 
Virak, h. u. Gummi, nativt . . 
Virkade arbeten, ej specif., h. u. 

Strumpor in. m 
Virke, h. u. Trävaror 
Visitkort 
Vismut, Ii. u. Metaller, ej specif., 

se Koppar 
Vitriol 
Volfer, h. u. Maskiner, Redsk. 

och Verktyg, ej specif. . . . 

Vågar, kemiska, h. u. Instru
ment, kemiska . . . 

. andra slag, h. u. Slöjd
varor m. 111., ej specif. 

Väfnader, af helsiden: felb o. plys, 
guld- och silfvertyg 
samt silkessammet . 

af halfsiden: felb och 
plys ni. ni 

af ull allena eller blan
dad (dock ej med 
silke): pressduk och 
ändlös maskintilt. . 
mattor samt stampad 

filt 
andra slag, deri in

begripet iiltväfnad 
och väfd Ii I t . . . 

hopsydd eller kantad, 
väfd lilt. h. u. Klä
der, se d. o. . . . 

af lin, hampa in. ii. ej 
specif. vegetabiliska 
ämnen: bl. a. segel
duk, matt-, bolster-
vars- och korsett-
väfnad 

af bomull: maskinnit . 
segelduk 
mattor 
bokbindarecloth . . 
felb, plys, filtar och 

parkum 
tyll 
andra glesa väfnader, 

ss. gaz, stramalj 
m, ti., äfvensom 
vissa täta tvåskaf-
tade 

andra slag . . . . 
jute-
hår- o. tagel-: nöthårs-

filt 
andra slag . . . . 

vattentäta, ss. vaxduk, 
pressenningar, mat
tor m. fl 

elastiska, h. u. Band, 
andra slag 

Väfskedar, h. u. Maskiner m. m. 
Väfstolnr och andra väfveri-

maskiner, h. n. Maskiner, Red
skap och Verktyg, ej specif. . 

Väggplattor af tegel, se Lervaror 
Vältar, h. u. Maskiner, Redskap 

o. Verktyg, ej specif 
Värjor och Värjklingor, se Jern 

och Stål 
Värmeapparater, h. u. Jern och 

Stål: spisar m. m 
Väskor, h. u. Portföljer, se d. o. 
Växter, lefvande 

konstgjorda, h. u. Blom
mor, konstgjorda . . 

Y. 

Yellowmetall, se Koppar. . . . 
Ylleväfnader 
Ympvax, h. u. Varor, i tulltaxan 

ej nämnda, arbetade . . . . 
Yxor, h. u. Verktyg, ej speci

ficerade 

z. 

Zink, oarbetad samt skrot. . . 
arbetad: plåt, spik o. tråd 

samt rör . . . 
andra arbeten . 

Zinkhvitt, h. u. Färger . . . . 
Zinkmalm, h.u. Mineral, ej specif. 
Zitverrot, h. u. Rötter, ej ätbara 

A. 

Åkdon 
Åkerhönor, h. u. Spanmål, se d. o. 
Ängfartyg 
Ånghammare, h. u. Maskiner, 

Redskap o. Verktyg, ej speci
ficerade 

Ångmaskiner, ej specif 
Ångpannor 
Ångpumpar, h. n. Maskiner, Red

skap och Verktyg, ej speci
ficerade 

Ångvinchar, h. u. Maskiner, Red
skap och Verktyg, ej specif. . 

Åror, h. u. Trävaror: snickare
arbeten 

Arträn och Årämnen, h. u. Trä
varor 

Ä . 

Ädelstenar, infattade-i guld, Ii, u. 
Guld, arbetadt . . 

infattade i silfver, h. 
u. Silfver, arbetadt 

oinfattade (Juveler) . 
Ägg 
Äggmjöl, h. u. Varor, i tulltaxan 

ej nämnda, arbetade 
Äpplen, Ii. u. Frukter, ej specif., 

se d. o 
Ärmhållare, h. u.'Hängsien . . 
Ärmknappar, se Armbaud . . . 
Arter, h. u.. Spanmål, se d. o. 
Ättika och Ättiksyra 
Ättikeeter, h. u. Eterarter . . . 

Ö. 

Öl, h. u. Maltdrycker 
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Sveriges utförsel till Norge år 1897 enligt norsk statistik. 
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(Forts.) Sveriges utförsel till Norge år 1897 enligt norsk statistik. 
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(Forts.) Sveriges utförsel till Norge år 1897 enligt norsk statistik. 
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Från Norge under åren 1896 och 1897 landvägen införda, i tulljonrnalerna ej upptagna 
varor, som på grund af gällande tulltaxa eller på grund af §§ 3, 4 och 9 i den s. k. mellan

rikslagen samt § 2 Kongl. förordningen den 28 maj 1897 tullfritt utlemnats. 
Anm. Dessa varor äro ej inräknade i rikets införsel enligt tab. 1 och 2. 
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(Forts.) Från Norge under åren 1896 och 1897 landvägen införda, i tulljonrnalerna ej upptagna 
varor, som på grund af gällande tulltaxa eller på grund af §§ 3, 4 och 9 i den s. k. mellan

rikslagen samt § 2 Kongl. förordningen den 28 maj 1897 tullfritt utlemnats. 
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(Forts.) Från Norge under åren 1896 och 1897 landvägen införda, i tulljonrnalerna ej upptagna 
varor, som på grund af gällande tulltaxa eller på grund af §§ 3, 4 och 9 i den s. k. mellan
rikslagen samt § 2 Kongl. förordningen den 28 maj 1897 tullfritt utlemnats. 
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