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TILL KONUNGEN. 

Jämlikt nådig föreskrift får Eders Kungl. Maj:ts och Rikets 
Kommerskollegium härmed i underdånighet öfverlämna sin 
årsredogcrelse angående rikets handel år 1907. I jämförelse 
med motsvarande berättelse för närmast föregående år hafva 
med afseende å de till redogörelsen hörande tabellbilagorna 

relativt viktiga omgestaltningar ägt rum. Enligt nådigt 
bref till Kommerskollegium och Generaltullstyrelsen den 
14 december 1906 har Eders Kungl. Maj:t, med förklarande 
at t dittills gällande bestämmelser för angifning och jonrna-
lisering af tullfria varor samt för specificering af vissa tull-



II Hela handelsomsättningen med utlandet. 

pliktiga artiklar skulle upphöra att gälla med nämnda års 
utgång, funnit godt fastställa statistisk varuförteckning at t 
lända till efterrättelse vid angifning och journalisering hos 
tullverket af varor, som under år 1907 till riket från ut
rikes ort infördes eller från riket till utrikes ort utfördes. 
Betydelsen af den nya bestämmelsen framgår redan däraf, 
att, medan handelsstatistiken för år 1906 upptagit endast 
876 varurubriker, den nya varuförteckningen innehåller icke 
mindre än 2,037. 

Uti tabell 10 hafva i föregående berättelser meddelats 
ca öfversikt af rikets handelsomsättning med hvarje sär-
skildt land samt i texttabell C en öfversikt af rikets in-
och utförsel af viktigare varuslag, fördelade på inköps- och 

försäljningsländer. Ifrågavarande två tabeller hafva nu ut
bytts mot tre nya, i tabellbilagorna under nummer 11—lo 
upptagna tabeller. 

Då numera för rikets största städer årligen af veder
börande handelskammare utarbetas och offentliggöras sär
skilda handelsredogörelser, innehållande, bland annat, beräk
ning af de in- och utförda varornas värden, har Kollegium 
ansett sig kunna utan olägenhet ur sin berättelse utesluta 
den hittillsvarande tab. 17, hvari meddelats en öfversikt af 
de till och från Stockholms, Göteborgs och Malmö tullkam
maredistrikt in- och utförda varornas värde. 

Beträffande den i tabellbilagorna 1—3 af Kollegium 
hittills följda principen för de olika varuslagens fördelning 
i varugrupper torde böra framhållas, att i den föreliggande 
berättelsen flere omflyttningar befunnits böra vidtagas. Sär-
skildt har indelningsgrunden för trävaror i förenämnda sta
tistiska varuförteekning föranledt en ingående omplacering af 
de olika trävaruslagen (grupperna 14 och 15). Medan sålunda 
till gr. 14 i föregående berättelser hänförts t r ä v a r o r , oarbe
t a d e , s å g a d e e l l e r t i l l h u g g n a , hafva i den förelig
gande dit endast förts o a r b e t a d e och b i l a d e t r ä v a r o r . 
Bland öfriga omllyttningar må nämnas öfverföringen af 
i s t e r och f l o t t från gr. 12 till gr. 2, q i i e b r a c h o t r ä från 
gr. 17 till gr. 16, k l i från gr. 3 till gr. 17, c i t r o n s y r a 
och c i t r o n s y r a d e s a l t e r , v i n s y r a och v i n s t e n s s y r a 
från gr. 5 till gr. 20 och slutligen till gr. 26 b lommor , 
k o n s t g j o r d a från gr. 9, s t r ä n g a r , a n d r a än oöfver-
s p u n n a m e t a l l s t r ä n g a r , från gr. 10, e x p l o s i v a ä m n e n 
(fyrverkeriarbeten, krut och andra sprängämnen, patroner, 
stubintråd och antändningsrör) från gr. 21 samt k n a p p a r , 
ej s p e c i f i c e r a d e , af s a m m a n s a t t a e l l e r , såsom arbe
t a d e , ej s p e c i f i c e r a d e ämnen , från gr. 23. 

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 jämlikt 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 ut landet . 

Sammanlagda värdet af Sveriges hela handelsomsätt
ning imder år 1907, med frånräknande af reimporterade, 
reexporterade samt de i tab. 4 och bil. redovisade införda 

Tankes värdet af Sveriges varuutbyte med främmande 
länder jämnt fördeladt på rikets medelfolkmängd, komma 
år 1907 på hvarje innebyggare 225-25 kronor, hvaraf för in
förda varor 127-32 kronor och för utförda varor 97-93 kronor. 
En dylik i efterföljande tablå utförd fördelning jämväl för 
tidigare år lämnar en åskådlig bild af handelsomsättningens 

Häraf ådagalägges i fråga om de två sistförflutna åren, 
att under redogörelseåret införselvärdet i sin helhet ökats 
med 37,877,000 kronor eller 5-9 procent och utförselvärdet 
med 20,377,000 kronor eller 4-0 procent samt a t t omsätt
ningens sammanlagda värde stigit med 58,254,000 kronor, 
motsvarande 5-l procent. 

De skiftningar i varuprisen, som år från år äga rum, 
hafva af Kollegium, i mån af till buds stående, mycket be
gränsade resurser, i likhet med hvad för en längre följd af 
år ägt rum, iakttagits vid fastställandet af de medelvärden, 
efter hvilka import- och exportvärdena beräknats. 

Förhållandet mellan införseln och utförseln ställde sig 
för år 1907 så, att införselvärdet utgjorde 56-52 procent och 
utförselvärdet 43-48 procent af omsättningen i dess helhet. 
Motsvarande procenttal för tiden från och med början af 
1860-talet hafva varit följande: 

varor, utgjorde 1,206,7.67,160 kronor, hvaraf för införda varor 
682,104,613 kronor och för utförda varor 524,662,547 kronor. 
Till jämförelse med förhållandena i afseende å in- och ut
förseln under föregående år meddelas i nedanstående öfver
sikt årliga medeltalsvärden för samtliga femårsperioder från 
och med år 1871 äfvensom årssiffrorna från och med 1901, 
allt i kronor och jämna tusental, hvarvid, i fråga om an
ledningen till 1902 års exportökning, erinras, att uppgifterna 
angående utförseln till Norge blifvit, från nämnda år räknad t, 
väsentligt förbättrade och fullständigade: 



Varugrupper. Lefvande djur. Matvaror af djur. Spannmål och produkter däraf. III 

utveckling relativt till landets folkmängd sedan begynnelsen 
af 1860-talet: 

Såsom synes har den, särskildt hvad utförseln beträffar, 
mycket viktiga varugruppens importvärde minskats med 
öfver 2 mill. kronor, medan exportvärdet ökats med nära 
4½ mill. kronor. Till importvärdets nedgång har bidragit 
minskad införsel i förhållande till föregående redogörelseår 
af, bland annat, fläsk från 7,285,947 kg. till (5,589,363 kg. 
(värde 5,142,000 kr.), ost -från 952,049 kg. till 550,337 kg. 
(värde 731,000 kr.) samt fisk, saltad, rökt m. m., från 52,603,907 
kg. till 49,816,010 (värde 12,592,000 kr.). Stegringen i hit
hörande exportvarors samfällda värde är hufvudsakligen för
anledd af ökad utförsel af fläsk, naturligt smör och fisk. För 
förstnämnda tvenne artiklar äfvensom för färsk fisk och saltad 
eller inlagd samt torr eller rökt sill, strömming, brässling m. m. 
hafva utförselvärdena sedan början af 1880-talet, i årligt 
medeltal eller för år, gestaltat sig på följande sät t : 

B) Varugrupper. 

Af de olika varugrupper, i hvilka alltsedan år 1871 
handelsartiklarna efter en i det hela oförändrad plan upp
delats i tabellerna 1—3 af Kollegii redogörelser för rikets 
handel med utlandet, lämnas i det följande en jämförande 
öfversikt med angifvande af varornas värde i kronor och 
med uträknade årsmedeltal för femårsperioderna. 

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

Utförseln af ägg har sedan år 1906 ökats från 35,721,938 
stycken med ett värde af 1,822,000 kronor till 36,112,479 
stycken med ett värde af 2,022,000 kronor. 

3) För spannmål ocli produkter diinif, hvilka varor äro 
sammanförda i en grupp, hafva de årliga in- och utförsel
värdena beräknats till följande belopp: 

Att införsel värdet i jämförelse med föregående år mer 
än fördubblats beror förnämligast på höjning af de förut an 
vända, för låga befunnà medelprisen å gruppens hufvud-
artiklar, h ä s t a r och n ö t k r e a t u r . 

Af hästar infördes 2,448 st. (mot 2,030 st. år 1906) till 
ett värde af 2,069,000 kronor och af nötkreatur 4,725 st. (mot 
5,944 st. år 1906) till ett värde af 1,539,000 kronor. Export
siffrorna för samma artiklar äro för hästar 5,794 st. (mot 
6,523 år 1906) med värde af 2,641,000 kronor och för nöt
kreatur 11,175 st. (mot 19,977 föregående år) med värde af 
2,420,000 kronor. At t trots den afsevärdt minskade utförseln 
af nämnda hufvudartiklar gruppens utförselvärde nedgått 
med endast ornkr. 700,000 kronor beror, liksom beträffande 
införseln, af höjda medelpris å förenämnda artiklar. 

2) Varor, som innefattas under benämningen matvaror 
af djur, hafva varit föremål för in- och utförsel i den om
fattning, som efterföljande siffror utvisa: 

Af största betydelse för införseln äro de varuslag, hvilka 
sammanförts under rubriken omalen spannmål och af hvilka 
importen under perioden 1901—1905 (särkildt året 1904) 
varit den största som någonsin förekommit. Under redo-
görelseåret infördes höraf sammanlagdt 279,352,478 kg. till 
ett värde af 38,764,000 kronor, medan för år 1906 motsva-



IV Kolonialvaror. Frukter och trädgårdsväxter m. m. Spirituosa. 

rande siffror utgjorde 360,561,276 kg. och 40,884,000 kronor. 
Redogörelseåret har alltså att uppvisa icke mindre än 80 
mill. kg. mindre införselkvantitet än år 1906. På grund 
af prisstegringar å samtliga hithörande varor, särskildt råg, 
hvete, hafre och majs, har emellertid värdet å den omalna 
spannmålen icke nedgått med mer än omkring 2 mill. 
kronor i förhållande till år 1906. — Utförseln af hithörande 
produkter, bland hvilka dock för hafre märkes en värde
ökning af 0-9 mill. kronor från näst föregående år, har 
nedsjunkit till en obetydlighet. 

Kvanti ter och värden af under de senaste åren införd 
omalen spannmål af hvete och råg samt utförd omalen 
hafre inhämtas af följande sammanställning: 

För de i denna grupp ingående varuslagen kaffe, socker 
samt tobak hafva införselkvantiteter och värden under de 
senaste åren varit följande: 

5) Af den jämförelsevis mindre betydande varugrupp, 
som omfattar frukter ocli triUlarånlsväxler m, m., hafva in- och 
utförts artiklar till följande värdebelopp: 

Handeln på utlandet med m å l e n spannmål afser hnf-
viidsakligen införsel af hvete- och rågmjöl samt utförsel af 
rågmjöl. Kvantiteter och värden härför hafva under åren 
1901—1907 varit följande: 

4) Den fjärde stora gruppen omfattar sådana varor, 
hvilka i handeln förekomma under benämningen kolonial
varor och som gifvetvis hufvudsakl igen äro föremål för import: 

Hit höra bland annat apelsiner, med år 1907 en import
kvantitet af 5,020,681 kg. och ett värde af 1,255,000 kronor, 
frukter, bär oeh grönsaker, ej specificerade, som infördes till 
2,883,000 och utfördes till 1,723,000 kronors värde (medan före
gående års export uppskattades till 1,839,000 kr.), samt mandel, 
torkade plommon och russin med importvärden af resp. 
1,088,000, 1,224,000 och 847,000 kronor. Af humle infördes 
675,323 kg. till ett värde af 1,599,000 kronor mot 578,547 
kg. med ett värde af 2,025,000 kr. år 1906. Pofafeimporten 
har nedgått från 24,698,157 kg. år 1906 (värde 1,358,000 
kr.) till 18,331,167 kg. år 1907 (värde 1,045,000 kr.). 

6) En särskild grupp bilda spirituösa och andra dryckes
varor m. m., med nedanstående omsättningsbelopp: 

Såsom synes, har importvärdet för denna grupp sjunkit 
med omkring 4-5 mill. kronor från år 1906. Af vissa varu
slag har införseln minskats i afsevärd mån; bland dessa 
må särskildt nämnas socker (sirap och melass däri ej in
begripna), hvaraf infördes 742,419 kg. mot 4,832,755 kg. år 
1906 och 23,496,405 kg. år 1905, under hvilket sistnämnda 
år sockerimporten var den största som någonsin förekommit, 
samt vidare den viktiga artikeln kaffe, hvaraf införseln 
sjunkit från 35,087,306 kg. år 1906 till 32,258,410 kg. år 
1907. Till importväi-dets nedgång ha äfven prissänkningar 
i sin mån bidragit. Sålunda uppgår för kaffe på grund af 
prisförändringar den beräknade minskningen i värde till 
närmare 2 mill. kronor och för sirap och melass till öfver 
700,000 kronor. 

Den mest betydande hithörande importartikeln är vin, 
hvaraf införts på fat 2,373,538 kg. till et t antaget värde af 
2,596,000 kronor och på buteljer 644,447 liter, uppskattade 
till 1,568,000 kronor, vidare konjak på fat, hvaraf impor
terades 1,231,373 normalliter för 1,416,000 kronor, och arrak, 
783,964 normalliter med värde af 941,000 kronor. — De för
nämsta exportartiklarna ävo punsch, träsprit och maltdrycker, 
hvaraf utfördes till ett värde af resp. 273,000, 245,000 och 
227,000 kronor. 



Spånadsämnen. Garn och tråd m. m. Manufakturvaror af spånadsämnen. Djur- och gödningsämnen. v 

7) Den under benämningen spånadsämnen i handelsstati
stiken kända gruppen företer följande omsättningsvärden: 

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

De största posterna inom denna grupp innefattas, be
träffande införseln, under rubrikerna sidenväfnader, med ett 
importvärde af 7,305,000 kronor (mot 6,725,000 kr. år 1906), 
ylleväfnåder, uppskattade till 13,458,000 kronor (mot 12,450,000 
kr. året förut), bomullsväfnader, uppgående i värde till 
10,907,000 kronor (mot 7,696,000 kr. år 1906), linne-, hamp-
och jntcväfnadcr, med ett sammanlagdt värde år 1907 af 
5,079,000 kronor (och år 1906 af 3,409,000 kr.), kläder, ej speci
ficerade, med värde af 9,442,000 kronor (4,914,000 kr. år 1906), 
samt vattentäta väfnader å tillsammans 3,437,000 kronors 
värde (mot 5,140,000 kr. föregående redogörelseår). — Ex
porten, som väsentligen består af diverse slags väfnader, 
utvisar någon ökning i värdet. 

10) Varor, sammanfattade under gruppbenämningen hår, 
fjäder, hudar, skinn, ben, horn och andra djnräinnen samt göd
ningsämnen, hafva varit föremål för in- och utförsel i den 
omfattning, som efterföljande sammanställning utvisar: 

Införselvärdets ökning med öfver 5 mill. kronor är 
en följd dels af ökad införsel af de flesta hithörande artik
lar, dels äfven af höjda medelpris på bland annat bomull 
och jute. Importen af ull har under rédogörelseåret upp
gått till 5,442,071 kg. med 17,870,000 kronors värde (mot 
5,031,529 kg. och 17,914,000 kr. år 1906), af bomull till 
20,684,037 kg. med ett värde af 21,927,000 kronor (mot un
der föregående år 20,716,717 kg. och 19,891,000 kr.), af jute 
till 8,898,037 kg., värderade till 4,538,000 kronor (år 1906 
5,813,623 kg. till ett värde af 2,442,000 kr.), och af schoddy 
eller konstull till 1,825,109 kg. med beräknadt värde af 
1,942,000 kronor. Motsvarande utförsel är obetydlig; af ull 
har dock exporterats för 310,000 kronor. 

8) För varor tillhörande gruppen garn, tråd oeli rep-
slageriarbeteu ni. in. äro in- och utförsel värden a följande: 

Trots en nästan genomgående ökning af införselkvan
titeterna har gruppens införselvärde i dess helhet sjunkit 
från föregående redogörelseår med öfver 2 mill. kronor. 
För enbart ullgarn är värdet öfver 3 mill. kronor mindre 
än om 1906 års medelpris lagts till grund för beräkningen. 
Största andelen i importen hafva artiklarna ullgarn, hvaraf 
år 1907 infördes 1,770,020 kg. till ett värde af 6,824,000 
kronor mot 1,632,950 kg., värderade till 9,070,000 kronor, 
år 1906, samt vidare bomullsgarn, med en kvantitet af 1,571,939 
kg. och ett värde af 2,662,000 kronor, och bomullstråd, med 
en kvantitet af 373,244 kg. och ett värde af 2,982,000 kronor. 
— Exporten, hufvudsakligen omfattande ull- och bomulls
garn, har för gruppen i dess helhet minskats beträffande 
värdet med 393,000 kronor och beträffande kvantiteten med 
80,074 kg. 

Af oberedda hudar och skinn har importen minskats 
från 9,657,021 kg. till 9,235,262 kg. och af beredda från 
1,438,816 kg. till 1,143,296 kg. Å de förra har värdet ned
gått från 12,071,000 kronor till 10,768,000 kronor (däraf på 
grund af prisfall med omkring 776,000 kr.); å de senare 
har däremot på grund af prisstegringar en värdeökning in-
trädt från 8,448,000 kronor ti l l 8,598,000 kronor. Äfven å 
pälsverk hafva de införda kvantiteterna minskats, nämligen 
från 220,283 kg. till 174,704 kg.; däremot hafva till följd af 
höjda medelpris å såväl oberedda som beredda pälsverk in
förselvärdet ökats från 2,147,000 kronor år 1906 till 3,754,000 
kronor år 1907. Importen af vissa till gruppen hörande 



VI Fabrikat af hår, skinn m. m. Talg, oljor m. m. samt fabrikat däraf. Oarbetade och delvis arbetade trävaror. 

gödningsämnen utvisar en för de senare åren betydande 
stegring. Införselmängder och värden af råa fosfater, stass-
furterkalisalter, tomasfosfater och benmjöl framgår af föl
jande framställning: 

Hufvudartiklar inom denna grupp äro mineraloljor, re
nade, hvaraf importen uppgick ti l l 109,446,527 kg. år 1907 
mot 104,201,375 kg. år 1906 och för hvilken artikel inför
selvärdet ökats från 16,030,000 till 17,685,000 kronor, feta, 
icke flyktiga oljor med ett införselvärde af 10,542,000 kronor 
mot 8,481,000 kr. år 1906, oarbetad kautschuk och guttaperka, 
hvaraf infördes 819,044 kg., representerande ett värde af 
6,552,000 kronor, mot 809,354 kg. med ett värde af 4,557,000 
kronor år 1906 samt talg, hvaraf importen uppgick till ett 
beräknadt värde af 4,264,000 kronor. I fråga om utförseln 
är förnämligast a t t märka tjära och tjärbärma, hvaraf år 
1907 utfördes för ett värde af 916,000 kronor mot 1,270,000 
kronor år 1906, vidare de ti l l denna grupp räknade, i före
liggande redogörelse för första gången under gemensam, sär
skild rubrik sammanförda förslitna kautschukvaror, med ett 
exportvärde af 433,000 kronor, samt stearin, hvars export
värde ökats från 267,000 kronor år 1906 till 453,000 kronor 
år 1907, äfvensom feta, icke flyktiga oljor, af hvilken artikel 
exporten uppgick till ett beräknadt värde af 382,000 kronor 
mot endast 71,000 kronor närmast föregående år. 

13) Fabrikat af talg, oljor, tjära, gummi m. m. hafva in-
och utförts t i l l följande värdebelopp: 

Med afseende på exporten har en afsevärd minskning ägt 
rum för oberedda hudar, hvaraf år 1907 utfördes 6,001,147 
kg. till ett värde af 5,341,000 kronor mot 7,369,832 kg. till 
ett värde af 7,886,000 kronor år 1906. 

11) De under benämningen fabrikat af hår, skinn, ben, 
horn m. m. i en grupp sammanförda art iklar ingå i handels
omsättningen med följande värdebelopp: 

Största betydelsen inom förevarande grupp har, i fråga 
om införseln, artikeln maskinremmar (utom af linne eller 
bomull), hvaraf under redogörelseäret importerades för 
1,051,000 kronor. Af borstbindararbetcn har införseln ökats 
från 407,000 till 628,000 kronors värde och för skodon, ej 
specificerade, från 337,000 till 450,000 kronors värde. Bland 
hithörande exportartiklar är ingen af betydenhet utom sist
nämnda varuslag, för hvilket utförseln ökats från 72,000 till 
230,000 kronors värde. 

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

De viktigaste af hithörande varor äro arbeten af kaut
schuk och guttaperka (galoscher m. m.), hvaraf under år 1907 
importerades för 2,353,000 kronor — däraf för 922,000 kro
nor från Tyska riket och för 749,000 kronor från Kyssland 
— samt exporterades för 1,821,000 kronor (mot 3,638,000 
kr. år 1906). Redogörelseårets export har hufvudsakligen gå t t 
till Norge (289,000 kr.), Danmark (232,000 kr.), Tyska riket 
(739,000 kr.) och Frankrike (394,000 kr.). 

14) Oarbetade och bilade 'trävaror, hvilka i föreliggande 
redogörelse bilda en själfständig varugrupp — i tidigare 
redogörelser har, såsom redan nämnts, detta icke varit fallet 
— hafva varit föremål för in- och utförsel i den omfattning, 
följande siffror utvisa: 

Till ernående af full jämförbarhet mellan de olika årens 
siffror hafva i denna tablå äfven i fråga om år 1907 inräk
nats sågade varor af andra inhemska träslag än furu och 



Arbetade trävaror. VII 

Utförselmängder och värden för de viktiga artiklarna 
plankor, battens, scantlings och bräder (inkl. lådämnen) 
ohyflade samt hyflade, af furu och gran hafva de senaste 
åren varit: 

gran, äfvensom af utländska träslag, ehuru dessa i tabell
bilagorna hänföras till nästföljande grupp. 

Importen af de varor, som äro i denna grupp medtagna, 
företer en märkbar ökning vid jämförelse med närmast före
gående år. Till väsentlig del kommer denna Ökning på 
varuslaget spiror, timmer och mastträ af mindre dimensio
ner, hvaraf under redogörelseåret importerades 141,145 kbm. 
med ett värde af 2,399,000 kronor, under år 1906 däremot 
endast 63,870 kbm., i värde uppgående till 1,073,000 kronor. 

De med hänsyn till den utförda kvantitetens storlek 
viktigaste bland hithörande varor äro grufstolpar (pitprops) 
samt spärrar, hvaraf exporterats resp. 712,275 kbm. och 371,706 
kbm., representerande ett värde af i förra fallet 6,945,000 
kronor, i senare fallet 6,691,000 kronor. År 1906 uppgick 
utförseln af grufstolpar till 803,766 kbm., med ett värde af 
7,234,000 kronor, medan den exporterade kvantiteten spärrar 
utgjorde 374,322 kbm., med ett värde af 6,700,000 kronor. 

15) För gruppen sågade samt mer eller mindre arbetade 
trävaror hafva in- och utförseln utvisat följande värdebelopp: 

Kvantiteten af utförda ohyflade varor har sedan före
gående år nedgått med omkring 518,000 kbm., under det att 
för hyflade varor exportkvantiteten ökats med omkring 
27,500 kbm. Förhållandet mellan hyflad och ohyflad vara 
under redogörelseåret har därigenom något förbättrats; för 
hyflad vara utgjorde procenttalet 13'4, för ohyflad 86-6. 

En specifikation af under hvart och ett af åren 1902— 
1907 utförda plankor, battens och bräder (inkl. lådämnen) 
på olika dimensioner äfvensom på de båda träslagen furu 
och gran, med bortseende emellertid från skillnaden mellan 
hyflad och ohyflad vara, ter sig på följande sätt : 

Hithörande artiklar af furu hafva alltså utgjort 57-8 
och af gran 42-2 procent af det hela. Mellan de tre sär
skilda dimensionerna har förhållandet, i ordning efter större 
bredd räknadt, varit 19-7 : 41-7 : 38 C (mot 23-3 : 422 : 34-5 
året förut). 

Till ifrågavarande grupp höra äfven de viktiga export
artiklarna snickararbeten (byggnadsmaterial samt möbler 
m. m.), pappersmassa och tändstickor, af h vilka utförseln under 
1907 och de närmast föregående fem åren ställt sig sålunda: 

En modifikation, motsvarande den i redogörelsen för 
närmast föregående varugrupp omnämnda, är äfven här vid
tagen i fråga om grupperingen utaf sågade varor af ut
ländska m. fl. träslag. 

Införseln af arbetade trävaror har såsom alltid varit 
förhållandevis obetydlig, medan däremot utförseln af dessa 
varor, om på sätt här skett till dem äfven de sågade räk
nas, med hänsyn till storleken intar det utan jämförelse 
främsta rummet bland samtliga varugrupper. Utförsel
värdet af ifrågavarande artiklar har sedan, närmast före
gående år ökats med i rundt tal 7,870,000 kronor eller 3-7 %. 
Denna ökning har emellertid icke haft sin grund i en steg
ring af de utförda varornas kvantitet, utan är helt och 
hållet att tillskrifva den höjning, som ägt rum i medel
prisen för flertalet viktigare artiklar inom denna grupp. Det 
visar sig sålunda beträffande de mera betydande slagen hit 
hänförliga varor, nämligen plankor, battens, scantlings och 
bräder äfvensom trämassa och tändstickor, hvilka med hän
syn till utförsel värde t representera omkring 92 proc. af hela 
gruppen, att, om exportvärdet beräknas på grundvalen af de 
för år 1906 gällande medelpris, det sålunda beräknade vär
det med öfver 11 mill. kronor understiger det verkliga. 

I ögonen fallande är den afsevärda minskningen sedan 
närmast föregående år i exportvärdet å snickararbeten, 



Hufvudimportartikeln är garfsyra, hvaraf införseln sti
git från 4-6 mill. kg. till 62 mill. kg. På grund af pris-

Den mest betydande bland hithörande artiklar är olje
kakor, hvaraf importen uppgick till 144,154,009 kg. år 1907 mot 
120,152,380 kg. år 1906 och för hvilken artikel införselvärdet 
ökats från 16,221,000 kronor till 17,446,000 kronor. Af öfriga 
importartiklar må nämnas kli, alla slag, hvaraf importerats 
till ett värde af 8,654,000 kronor (mot 13,548,000 kr. närmast 
föregående år), linfrö med ett införselvärde af 5,065,000 kro
nor (mot 6,089,000 kr. året förut), klöfver- och ej specifi-
ceradt gräsfrö, hvaraf infördes för 1,629,000 kronor (2,777,000 
kr. år 1906), hö samt ej specificeradt kreatursfoder med 
ett sammanlagdt värde af 2,303,000 kronor (och år 1906 af 
3,083,000 kr.) samt korkbark, hvaraf importen stigit från 
1,099,000 kronor till 1,281,000 kronor. — Utförseln af till 
gruppen hörande art iklar är föga betydande — en väsentlig 
del däraf utgjordes af kli, hvaraf exportvärdet belöpte sig 
till 523,000 kronor (året förut 53,000 kr.). 

Med afseende å utförselvärdena för femårsperioderna 
1886—1890 samt 1891—1895 tillåter sig Kollegium erinra 
om den förändring i värdeberäkningen, som år 1894 vidtogs 
och för hvilken redogörelse lämnats i den underdåniga be
rättelsen för sagda år. 

I främsta rummet föremål för omsättning hafva bland 
hithörande art iklar de varit, hvilka i föregående redogörelser 
brukat sammanföras under rubriken ej specificerade slag af 
papper och till hvilka räknats omslags-, sug-, tryck-, skrif-
och postpapper o. d. Importen häraf, utgörande 2,303,677 
kg., har beräknats till ett värde af l ' l mill. kronor, under 
det att den ti l l ojämförligt största delen af billigare pap
perssorter bestående exporten, som angifvits t i l l 87,478,383 
kg., ansetts representera ett värde af 19-1 mill. kronor. De 
under nyssnämnda rubrik upptagna varor hafva, hvad ex
porten beträffar, till öfvervägande del utgjorts af tryck
papper och omslagspapper, hvaraf utförts resp. 50,975,042 
kg. och 28,295,928 kg. med ett beräknadt värde af i förra fallet 
10'2, i senare fallet 6-9 mill. kronor. Bland mera betydande 
artiklar inom denna grupp bör äfven framhållas, i fråga om 
införseln, takpapp, med ett importvärde af 0 5 mill. kronor, 
och i fråga om utförseln karduspappcr m. m. samt papp, ej 
spec. slag, hvaraf utfördes för ett värde af resp. 92 och 2-0 
mill. kronor. 

19) Af jämförelsevis underordnad betydelse är den när
mast i ordningen kommande gruppen, hvilken omfattar andra 
fabrikat af växtämnen, hufvudsakligen garfsyra, fiber, celluloid-, 
halm- och korgmakararbeten. Det beräknade värdet å in-
och utförseln af hithörande varor inhämtas af följande 
siffror: 

De mest betydande införselartiklarna äro alisarin samt 
anilin- och andra tjärfärger, hvaraf 1907 års import uppgick 
till 772,012 kg. med ett värde af 1,930,000 kronor mot 778,260 
kg. och 3,113,000 kronor året förut, samt zinkhvitt med en 
importkvantitet af 3,844,763 kg. till ett värde af 1,527,000 
kronor mot 3,690,950 kg. och 1,642,000 kronor år 1906. 

17) Under benämningen diverse ämnen nr växtriket äro 
till en grupp sammanförda varor, hvilkas årliga in- och ut
förselvärden beräknats uppgå till följande belopp: 

nämligen från 11,2 mill. till 8-6 mill. kronor, eller omkring 
23 procent. 

16) Gruppen färger och färgningsämncn företer följande 
omsättningsvärden : 

18) Gruppen papper och pappersarbeten företer följande 
omsättningsvärden: 

Färger m. m. Diverse växtämnen. Papper m. m. Fabrikat af växtämnen. VIII 



Mineral: råämnen och oformade fabrikat. Mineral: formade fabrikat. Metaller. IX 

Af den år 1907 exporterade järnmalmen utfördes, såsom 
framgår af tab. 15, från Luleå tullkammardistrikt 1,099,600 
ton, från Nyköping (Oxelösund) 834,049 ton samt öfver grän
sen mot Norge 1,456,733 ton. Af sistnämnda kvantitet hafva 
enligt uppgift utskeppats från Narvik till Tyska riket 
1,064,819 ton (däraf öfver Nederländerna 729,672 ton), till 
Belgien 73,947 ton, till Storbritannien 223,616 ton, till Frank
rike 21,222 ton och till Brittiska Nordamerika 2,709 ton. 

21) Gruppen mineral: formade fabrikat (andra än metaller) 
företer följande omsättningsvärden: 

sänkningar bar för nämnda artikel värdet nedgått från 
4,624,000 kronor år 1906 till 1,607,000 kronor år 1907. 

20) För varor, sammanfattade under benämningen mi
neral: råämnen och oformade fabrikat, ställer sig värdet af 
den årliga in- och utförseln på följande sät t : 

De viktigaste varorna inom gruppen äro, i fråga om 
införseln, stenkol, landets största importartikel, samt chilc-
salpeter, koks, ej specificerade mineral, svafvel och salt. Rikets 
import under de senaste åren af stenkol, koks, chilesalpeter 
och salt inhämtas af nedanstående sammanställning: 

Hithörande varor utgöras till väsentlig del af: glasvaror, 
hvaraf infördes till ett värde af 2-2 mill. kronor och ut
fördes för 3-3 mill. kronor (mot resp. 2,6 och 30 mill. kro
nor året förut); lervaror (tegel, porslin m. m.), med ett im
portvärde af 2-5 mill. kronor och ett exportvärde af 3-9 mill. 
kronor (mot resp. 3 1 och 2-6 mill. kr. år 1906); samt, hvad 
särskildt exporten vidkommer, arbetad sten (ej specificerade 
slag), icke polerad, hvaraf utförseln angifvits till 8 0 mill. 
kronors värde eller 06 mill. kronor mindre än år 1906. 

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

Såsom framgår af ofvanstående siffror har importvärdet 
från 1906 ökats för stenkol och koks med sammanlagdt om
kring 16'2 mill. kronor. Till denna stegring hafva höjda 
medelpris å stenkol bidragit med öfver 7 mill. kronor. 

Af särskild betydelse för utförseln af till gruppen hö
rande varor äro ej specificerad sten, oarbetad eller pulverise-
rad, hvaraf exporten under år 1907 angifvits till ett värde 
af 3,592,000 kronor (mot 2,962,000 kronor år 1906), kemiskt-
tckniska preparater, ej specificerade, som under redogörelse
året utförts t i l l ett värde af 2,199,000 kronor (mot 1,352,000 
kronor år 1906), superfosfat, hvaraf utförseln stigit från 
4,553,270 kg. med ett värde af 296,000 kronor år 1906 till 
21,606,400 kg. med ett värde af 1,512,000 kronor år 1907, 
samt framför allt våra järn- och zinkmalmer, hvilka^ ut
skeppning t i l l främmande länder under åren 1901—1907 
omfattat följande kvantiteter och värdebelopp: 

Hit höra de för Sveriges varuutbyte med främmande 
länder af ålder viktiga, oarbetade eller endast delvis be
arbetade järn- och stålvarorna (tack- och stångjärn, råstän
ger, smältstycken m. m.), för hvilka varor införsel- och ut
förselkvantiteter samt värden åren 1902—1906 utgjort: 



Den i fråga om införseln till omfattning och värde vik
tigaste bland gruppens underafdelningar utgöra maskiner, 
redskap och verktyg, som under redogörelseåret infördes ti l l ett 
värde af 34,215,000 kronor mot 27,067,000 kronor föregående 
år. Bland de artiklar, som äro hit hänförda, må såsom 
de mest betydande framhållas arbetsmaskiner och redskap 
för bearbetning af metaller samt för textilindustriens och 
jordbrukets behof, af hvilka importen i värde uppgick till 
resp. 3,197,000, 2,935,000 och 2,677,000 kronor. Af fartyg 
importerades t i l l ett värde af 8,951,000 kronor mot 6,829,000 
kronor år 1906. Med afseende på utförseln intages främsta 
rummet af mejerimaskiner, med ett värde af 11,543,000 kro
nor (däraf separatorer och andra mjölkskumningsmaskiner 
11,308,000 kronor), mot 10,724,000 kronor år 1906, vidare 
instrumenter, kirurgiska, fysiska m. m. — till öfvervägande 
del telefonapparater —, för hvilka exportvärdet emellertid 
sjunkit från 4,275,000 kronor år 1906 till 3,410,000 kronor 
år 1907, samt motorer, andra än elektriska — särskildt 
petroleum- och bensinmotorer —, hvilkas värde uppgick till 
1,460,000 kronor medan exportvärdet för år 1906 utgjorde 
540,000 kronor. 

Såväl införsel- som utförselkvantiteter hafva alltså ökats, 
om också endast obetydligt, de förra med 6-1 procent och de 
senare med 1-6 procent. 

Bland importartiklar intages främsta rummet af tack-
och barlastjärn, hvaraf under redogörelseåret importerades 
77,418 ton, medan importen af denna vara under närmast 
föregående år utgjorde 66,442 ton. 

De i fråga om utförseln viktigaste artiklarna inom 
gruppen äro valsade eller smidda stänger, tack- och barlast
järn, smältstycken och råstänger samt valstråd. Af dessa 
varor exporterades under året resp. 170,024, 129,834, 32,057 
och 23,697 ton, de motsvarande siffrorna för år 1906 voro 
194,560, 112,719, 27,216 och 6,269 ton. Värdet af årets ex
port uppgick för de nu nämnda olika varuslagen till resp. 
28,906,000, 13,072,000, 4,450,000 och 4,589,000 kronor, mot 
30,643,000, 9,581,000, 3,470,000 och 1,019,000 år 1906, hvaraf 
vid jämförelse med de förut anförda kvantitetsiffrorna för de 
båda åren framgår, att år 1907 för samtliga ifrågavarande 
artiklar haft att uppvisa i någon mån stegrade priser. 

Beträffande öfriga till gruppen hörande artiklar, af 
hvilka de flesta ansetts böra åsättas lägre medelpris än år 
1906, förtjänar anmärkas, att redogörelseårets införsel af 
oarbetad koppar m. m. sjunkit från 7,870,969 kg. med ett 
värde af 14,829,000 kronor till 6,945,309 kg., uppskattade 
till 11,841,000 kronor, och af oarbetadt guld nedgått med 
285 kg. t i l l 750 kg., uppskattade till 1,649,000 kronor, medan 
däremot importen af oarbetadt tenn stigit från 818,612 kg. t i l l 
891,168 kg., samtidigt med a t t importvärdet af denna vara 
undergått en minskning, nämligen från 3,070,000 till 2,495,000 
kronor, och vidare a t t exporten af oarbetad koppar m. »ra. 
minskats från 2,594,695 kg. med ett värde af 4,709,000 kro
nor år 1906 till 1,933,297 kg., värdesatta till 2,911,000 kro
nor, år 1907. 

23) Af mctallarbetcn hafva till riket införts och därifrån 
utförts följande i värden angifna belopp: 

Bland den mångfald af varor, som innefattas i före
varande grupp, torde såsom mera betydande in fö r se l 
a r t i k l a r böra nämnas: koppar- och annan ej specificerad 
metalltråd, hvaraf införts till ett värde af 7-4 mill. kronor 
år 1907 mot 6-3 mill. kronor år 1906, järnvägsskenor, hvaraf 
under redogörelseåret importerats till ett värde af 3-3 mill. 
kronor eller 0'2 mill. mindre än året förut, balk-, hörn- och 
annat s. k. fasonjärn med ett importvärde för redogörelse
året af 6-0 mill. kronor mot 3-6 mill. kronor år 1906 samt 
rör och rördelar af järn och stål med en årsinförsel för 1907 
af 5-0 mill. kronors värde mot 3-8 mill. kronors det föregå
ende året. Biand till gruppen hörande u t f ö r d a varor, som 
specificerats, intages främsta rummet af rör och rördelar af 
järn och stål, hvaraf exporten år 1907 uppgick till 4-8 mill. 
kronors värde mot 5'6 mill. kronors under närmast föregå
ende år, samt det andra rummet af spik, andra slag än 
rälsspik, med ett utförselvärde af 1,553,000 kronor år 1907 
mot 1,098,000 kronor året förut. 

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

Metallarbeten. Fartyg, maskiner m. m. x 



Mynt. Artiklar, ej hänförliga till någon af förestående grupper. Allmän öfversikt. XI 

25) De genom tullverket vunna uppgifter angående den 
årliga in- och utförseln af mynt — hvilka uppgifter dock 
af flera anledningar ej kunna erhålla tillräcklig fullstän
dighet — utvisa följande belopp: 

För at t ytterligare underlätta öfversikten och belysa 
beskaffenheten af Sveriges handelsomsättning med utlandet 
har Kollegium för år 1907 likasom för föregående år låtit 
utföra vissa beräkningar, hvilkas resultat blifvit samman
ställda i den å nästa sida införda grupptablå (betecknad 
med litt. A), som jämväl omfattar medeltal för femårs
perioderna från 1870-talets början samt årssiffror för 1906. 
Den i sagda tablå vidtagna varugrupperingen afser, hvad 
införseln beträffar, att framhålla arten af de behof, som 
genom de till riket inkommande främmande varor skola till
godoses, samt, i fråga om utförseln, att närmare påvisa de 
hufvudsakliga näringsgrenar, som lämna bidrag till landets 
export af inhemska produkter. 

Beträffande de vid varornas fördelning på olika grup
per tillämpade grunder bänvisas t i l l den i 1894 års berät
telse om utrikes handeln offentliggjorda, detaljerade planen 
för ifrågavarande fördelning. 

Fäster man sig närmast vid fördelningen af införse ln , 
finner man, att införseln för produktionsändamål har, om 
man frånser nedgången från perioden 1871—1875 till perio
den 1876—1880, en så godt som oafbrutet stigande procent
siffra att uppvisa, under det med afseende på införseln till 
förbrukning ett motsatt förhållande äger rum. Starkast har 
produktionsinförselns ökning varit under den af ett kraftigt 
industriellt uppsving utmärkta femårsperioden 1896—1900, 
då procentsiffran därför uppgick till. 52-02 mot 42-02 perioden 
förut. Ar 1907 var motsvarande procenttal 59-67. Af sist
nämnda siffra komma på råämnen och liknande produktions
förnödenheter 48-73 och på transportmedel, maskiner och 
redskap med tillbehör 10-94 procent. Af införseln till för
brukning, för år 1907 i sin helhet uppgående till 40-33 pro
cent, komma 19-02 procent på närings- och njutningsmedel, 
9-88 procent på beklädnads- och toalettföremål samt 11-43 
procent på husgerådssaker och liknande föremål. 

Rörande de utförda varornas fördelning i grupper, åt
skilda i anseende till det produktionsområde, de hvar för 
sig ansetts tillhöra, torde den kunna sägas lämna ett ej 
oviktigt bidrag till belysningen af gången utaf landets eko
nomiska utveckling sedan 1870-talets början. Påfallande är 
förändringen med afseende å produkter af jordbruk, ladu
gårdsskötsel m. m., för hvilka procentsiffran mellan perio
derna 1891—1895 och 1896-1900 sjunkit från 26-12 till 17-37 
och sedermera under perioden 1901—1905 ytterligare nedgått 
till 14-54; år 1907 är den 12-26. Däremot hafva produkter 

26) Den sista stora varugruppen, hvilken omfattar ar
tiklar, som ej äro till någon af förestående grupper liiinförliga, 
såsom apoteksvaror, böcker och taflor, fiyttsaker, leksaker, 
litografiska arbeten m. m. samt hvarjehanda slöjdvaror, 
företer följande omsättningsvärden: 

Uti efterföljande tablå meddelas en sammanfattning af 
de i det föregående omförmälda varugruppernas relativa be
tydelse för landets in- och utförsel samt för handelsomsätt
ningen i dess helhet år 1907: 



XII In- och utförselvärdenas fördelning på vissa hufvudgrupper efter ändamål eller ursprung. 

Tab. A. In- och utförselvärdenas fördelning på vissa hufvudgrupper efter ändamål eller ursprung under 
femårsperioderna 1871—1905 (årliga medeltal) samt åren 1906 och 1907. 
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af skogshandtering och trävaruindustri på det hela något 
vunnit i relativ betydelse och representera för sista femårs
perioden 48-85 procent af utförselvärdet i dess helhet; siffran 
för 1907 är emellertid mindre eller 46-84. Relativ tillväxt 
utvisa äfven mineral och produkter däraf, andra än me
taller och metallarbeten, för hvilka procenttalet sedan 1890-
talets början hastigt stigit och nu uppgår till 11'58, samt 
produkter af pappersindustri, hvilkas utförselvärde ännu 
under perioden 1896—1900 blott utgjorde 3-24, men för år 
1907 uppgår till 6-26 procent.1) För metaller och produkter 
däraf utgjorde 1907 års procenttal 1928, för produkter af 
spinn-, stick- och väfnadsindustri 0-81 och för produkter af 
öfriga industrigrenar 2-97. 

Det bör anmärkas, att vid beräkningen af ofvanstående 
procenttal värdet af in- och utförda mynt varit fråndraget 
de totala värdena af införseln och utförseln. 

C) Varubytet med olika länder. 

För handelsomsättningen mellan Sverige och främmande 
länder redogöres dels i tab. 8—10, hvaraf tab. 8 utgör ett 
sammandrag af de under åren 1903—1907 från skilda länder 
införda och till dem utförda varornas beräknade totalvärden 
och tab. 9—10 innehålla till såväl kvantitet som värde spe
cificerade uppgifter angående de under år 1907 in- och ut
förda varornas fördelning på skilda länder, dels i tab. 11— 
13, hvaraf tab. 11 upptager handelsomsättningen med Norge 
med fullständig specifikation af varurubrikerna, tab. 12 redo
gör för införsel och utförsel af viktigare varuslag för hvarje 
särskildt land samt slutligen tab. 13 (med samma uppställ
ning som tab. 9—10) omfattar införseln och utförseln af mera 
betydande varuslag. 

I enlighet med förut gällande bestämmelser rörande in
kommande och utgående varors angifning och journalisering 
hafva, till och med 1904, uppgifterna i dessa tabeller afsett 
varornas sista lastnings- resp. första lossningsort i utlandet, 
alltså icke alltid de verkliga inköps- och försäljningsländerna. 
Jämlikt nåd. tullstadgan den 1 juli 1904 skall emellertid i 
angifningsinlaga till införsel meddelas uppgift om det land, 
hvarifrån godset blifvit inköpt eller för försäljning eller i 
annat syfte direkt eller öfver annat land till Sverige af-
sändt, och i angifningsinlaga till utförsel uppgift om det 
land, till hvilket godset blifvit såldt eller till försäljning 
eller i annat syfte slutligen destineradt. Dessa bestämmelser 
gälla från och med år 1905. Det bör dock anmärkas, att i 
många viktiga fall vederbörande exportör endast kan upp-
gifva det land, dit han närmast sänder sina varor. Såsom 
sådant temporärt destinationsland förekommer särskildt ofta 
Norge.2) 

1) I fråga om produkter af pappersindustri torde bemärkas, att de höga 
procenttalen för äldre perioder bero pä förut åsatta, alltför höga värden â 
vissa pappersslag. 

2) Norges handelsstatistik för är 1907 upptager såsom utförda svenska 
transitvaror: järnmalm 1,401,375 ton; kopparmalm 38,000 kg.; svafvelkis 
30,000 kg.; trämassa, kemisk torr 27,153,520 kg., kemisk våt 872,350 kg., 
mekanisk torr 8,394,770 kg., mekanisk våt 9,947,680 kg.; byggnads
material 132,450 kg.; papp, pack-, kardus- och makulaturpapper 7,198,780 
kg.; glasvaror, ej specificerade, 98,550 kg.; kalciumkarbid 380,310 kg. 

Beträffande de utomeuropeiska länder, som enligt med
delade föreskrifter skola specifikt angifvas, hänvisas till be
rättelsen för år 1905. 1) 

Då det, trots den inträdda systemförändringen, torde 
kunna anses vara af intresse att erhålla en öfverblick af 
förhållandena i dessa afseenden jämväl under äldre tider, 
meddelas i en å sidd. xiv och xv intagen tablå litt. B 
jämförande medeltalsuppgifter för femårsperioderna från och 
med 1871 samt årssiffrorna för 1906 och 1907 beträffande 
värdet af varubytet med utlandet. Häraf framgår, bland 
annat, att Sveriges utrikes handel under hela den ifråga
varande tidrymden varit i öfvervägande grad riktad på 
varubyte med Storbritannien och Irland, Tyska riket och 
Danmark, hvilka tre länder tillsammans upptaga öfver två 
tredjedelar af rikets samfällda handelsomsättning. Beträf
fande särskildt införseln står Tyska riket sedan början af 
1880-talet främst bland samtliga länder och har därmed 
återtagit den plats, det innehade under 1860-talet, men som 
under årtiondet 1871^-1880 intogs af Storbritannien. Af 
utförseln ' går ännu öfver en tredjedel till sistnämnda land, 
hvilket, enligt hvad tablån utvisar, under 1870-talet årligen, 
mottog i genomsnitt öfver hälften af Sveriges utförselvaror, 
hvaraf omkring fjärdedelen då utgjordes af den numera min
dre betydande artikeln spannmål. Utförseln till Frankrike, 
hvilket land ända till medlet af 1880-talet, med undantag 
af perioden 1871—1875, var näst Storbritannien den för
nämsta afnämaren af svenska handelsartiklar, men som sedan 
dess undanträngts af såväl Tyska riket som Danmark, visar 
sedan år 1906 tendens till stegring. 

Hvad varuomsättningen med Norge i allmänhet be
träffar, bör bemärkas, att de siffror, som beteckna utför
seln till detta land, på grund af omständigheter, för hvilka 
i 1902 års berättelse redogjorts, för tiden intill detta år äro 
mycket för låga, men att de från och med samma år torde 
kunna anses jämförelsevis väl motsvara förhållandena i verk
ligheten. Utförselvärdets nedgång år 1907 är att tillskrifva 
förändradt sätt för redovisandet af transite Norge exporterad 
järnmalm. I fråga om införseln råder den ofullständigheten, 
att landvägen införda varor, som enligt gällande tulltaxa 
eller på grund af § 2 Kungl. förordningarna den 16 maj 
1906 och den 13 maj 1907 tullfritt ingått, i tulljournalerna 
upptagits endast för så vidt de vid tullkammare tullbehand-
lats, men ej när de af gränsbevakningspersonalen omedel
bart utlämnats, i hvilket fall de blott i de af denna per
sonal förda diarier antecknats. För sistberörda, i tulljour
nalerna ej upptagna införsel redogöres i särskild bilaga. 
Dess penningvärde, som till följd af delvis ofullständig 
specifikation endast approximativt kan beräknas, låter sig 
för redogörelseåret uppskattas till omkring 1,817,800 kronor, 
hvaraf för varor, tullfritt införda enligt tulltaxan, 1,707,200 
kronor och för varor, tullfritt införda enligt särskild för
ordning, 110,600 kronor. Motsvarande totalbelopp uppgick 
år 1898 till 285,100 kronor och har sedan utgjort: 

1) Rubriker sådana som »Öfriga Afrika» »Öfriga Asien» o. s. v. afse 
alltså i handelsstatistikens tabeller, när de där förekomma såsom stående, 
alla de till vederbörande världsdel hörande länder, som i 1905 års handels-
berättelse icke finnas specificerade, men omfatta naturligtvis i regeln icke 
alla de länder, som i sä rsk i lda tabeller ej finnas uppräknade. 



Tab. B. Värdet af Sveriges varubyte med främmande Länder under femårs-
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Införseln från Norge uppgår enligt tab. B till 3-45 pro
cent af hela införseln och intager därmed det femte rummet. 
Utförseln till Norge åter uppgår till 4-85 procent af riks
summan och tager därmed plats likaledes såsom den femte 
i ordningen. Med àfseende på omsättningens omfattning i 
dess helhet är Norge, med procentsiffran 4-06, det sjätte af 
de länder, hvarmed Sverige står i handelsförbindelse. 
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D) Tull-, nederlags- och transitupplagsafgifter. 

Sammanlagda bruttobeloppet af de för införda varor 
år 1907 uppburna tullafgifter, hvari då ej inbegripas last
penningar, konfiskationer m. m., har, på sätt tab. 16 utvisar, 
utgjort 59,708,272 kronor och. öfverstiger den år 1906 i så
dana afgifter influtna summan med 288,667 kronor, mot
svarande 0-5 procent. För följande i tullhänseende viktigare 
varuslag hafva tullafgifterna de två sista åren enligt be
räkning uppgått till: 

perioderna 1871—1905 (i årsmedeltal) samt åren 1906 och 1907. 
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En särskild betydelse tillkommer dessa siffror såsom i 
sin mån bidragande till belysningen af vår handels — sär-
skildt naturligtvis importhandelns — utveckling. De visa 
nämligen, huru under tidernas lopp afsevärda förskjutningar 
ägt rum med afseende på våra handelsstäders inbördes rela
tiva betydenhet för importen, för så vidt nämligen de in
flutna tullafgifterna kunna anses vara för denna känne
tecknande. Fästa vi oss först vid tiden från och med 1850-
talet till och med 1880, befinnes, att bland de städer, som 
i afsevärdare mån gått framåt, kunna räknas Sundsvall, 
Gräfle, Stockholm, Karlstad och i synnerhet Malmö, men 
bland sådana, för hvilka motsatsen ägt rum, Norrköping, 
Kalmar, Ystad och särskildt Göteborg. Under 1880- och 
1890-talen gå fortfarande framåt Sundsvall, Gäfle, Karlstad 
samt Malmö, och såsom jämförelsevis betydande importorter 
börja dessutom framträda Härnösand, Karslskrona, Kristian
stad (Åhus), Hälsingborg, Halmstad och Östersund, hvar-
förutom äfven för Kalmar inträdt en vändning till det bättre. 
Stockholm visar däremot en återgång, om än af mindre fram
trädande art, och af dem, för hvilka redan på 1870-talet 
tullintäkten börjat i större mån minskas, har framför allt 
Göteborg fortgått på samma bana. 1900-talets början ut-
märkes af återgång för Sundsvall, Ystad och Landskrona, 
framsteg för Kalmar, Trelleborg, Halmstad, Örebro och 
Lidköping samt i öfrigt tämligen oförändrad ställning. 
Fullkomliga motsatser med afseende på utvecklingsgången 

Tab. C. Införseltullar i de större städerna, i procent af 
rikssumman, åren 1851—1907. 

De största förändringarna hafva, såsom af denna för
teckning framgår, inträdt för artiklarna spannmål, omalen 
(minskning 2,852,925 kronor), socker, raffineradt och oraffi-
neradt (minskning 1,068,613 kronor), maskiner, redskap och verk
tyg, spec. och ej spec. (ökning 853,391 kronor), järn och stål, 
oarb. och arb. (ökning 490,673 kronor), kaffe (minskning 
339,450 kronor) samt tobak, oarb. och arb. (ökning 301,966 
kronor). 

De städer, i hvilka tulluppbörden under det sistförflutna 
året uppgått till belopp öfverstigande en million kronor, äro 
följande : 

Nedan införda tab. C angifver i procent, huru stor del 
af hela tullbeloppet för införda varor under skilda tidsperio
der kommit på hvar och en särskildt af våra viktigare han
delsplatser. 
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Antalet af sådana utlänningar eller i utlandet bosatta 
svenska undersåtar, hvilka, jämlikt § 4 af Kung], förord-

i detta afseende bilda Malmö, med stigning från 4-73 pro
cent åren 1851—1860 till 11-69 procent år 1907, och Göte
borg med återgång från 34-59 till 19-67 procent under samma 
tid, medan Stockholm med de motsvarande resp. talen 36-29 
och 36-41, efter ett kort uppsving på 1870-talet, nu står på 
ungefär samma ståndpunkt som för ett hälft sekel tillbaka. 

Afgifterna för begagnad nederlagsrätt inbragte år 1907, 
såsom af tab. 17 inhämtas, 177,537 kronor mot 177,524 kronor 
år 1906, och i transitupplagsafgifter inflöto under redogörelse
året 5,781 kronor mot 4,308 kronor året förut. 

E) Handlande inom riket. 

I tabell 19 meddelas uppgifter angående handlande och 
deras betjäning samt för bevillning uppskattad inkomst af 
handelsrörelse, hvarvid handelsidkarne i likhet med närmast 
föregående år fördelats i trenne grupper: enskilda personer, 
aktiebolag och registrerade föreningar för ekonomisk verk
samhet. Den särskild lagstiftning underkastade brännvins
handeln, som är föremål för speciell redogörelse i Bidrag 
till Sveriges Officiella Statistik litt. V och hvilken, såsom 
oftast bedrifven i förening med utskänkningsrörelse, icke är 
med annan handel fullt jämförbar, ingår ej i den här läm
nade öfversikten. Bland handelsidkande registrerade för
eningar för ekonomisk verksamhet äro vidare de s. k. landt-
mannaföreningarne icke inräknade. Dessa utgöra samman
slutningar mellan landtmän, i regel afsedda att förmedla 
inköp af jordbruksredskap och vissa landtbruksförnödenheter 
äfvensom ofta därjämte afyttring af jordbruksalster, allt 
endast för inedlemmarnes räkning, hvarförntom de ej sällan 
på samma gång hafva till syfte att äfven i öfrigt bevaka 
jordbruksnäringens intresse å resp. orter; flera skäl synas 
sålunda tala för att icke hänföra dessa föreningars verk
samhet till handelsrörelse. 

Af sagda tabell framgår, att med inräkning af aktie
bolag och registrerade föreningar antalet i riket mantals-
och skattskrifna handelsidkare år 1907 utgjorde 34,939. 
Därutaf voro: enskilda personer 33,621 (män 25,484 eller 
75-8 % och kvinnor 8,137 eller 24-2 %), aktiebolag 913 och 
registrerade föreningar 405. Handelsbetjäningen, som af 
vederbörande myndigheter i regel uppgifves i enlighet med 
mantalslängderna och sålunda ej kan anses vara fullständigt 
redovisad, omfattade samma år 48,370 personer, nämligen 
30,923 (63-9 %) män och 17,447 (36-1 %) kvinnor. Den för 
bevillning uppskattade inkomsten af handelrörelsen uppgick 
i sin helhet till 91,497,629 kronor, representerande en ök
ning sedan 1906 af 5,442,977 eller 6-0 %. 

Med afseende å de olika kategorierna af enskilda hand
lande må anmärkas, att, ehuru s. k. gårdfarihandel enligt 
svensk lag ej må af utlänning utöfvas, i staden Lund jäm
likt uppgift äro bosatta ett antal utländska judar, som för
sörja sig och sina familjer genom att, utan tillstånd, idka 
sådan handel inom olika delar af landet. De flesta af dem 
torde en eller flera gånger hafva härför bötfällts, utan att 
likväl däraf hindras från fortsättandet af sin olagliga handels-
utöfning. 

Tab. D. Handlande i rikets städer år 1907 och deras för 
bevillning uppskattade inkomst af handelsrörelse. 
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ningen den 2 december 1892 angående bevillningsafgifter 
för särskilda förmåner och rättigheter, sådan den lyder en
ligt nåd. kungörelser den 21 maj 1897 och den 14 juni 1906, 
utbjudit eller försålt utländska varor att framdeles från ut
landet levereras, har enligt de af kronans uppbördsmän i 
rikets städer förda förteckningar för år 1907 varit 2,363; 
men bör därvid erinras, at t föreskrifven afgift antagligen i 
de flesta fall erlagts af en och samma person å flera skilda 
orter, hvarför ofvan angifna antal utan tvifvel innefattar 
åtskilliga dubbelräkningar. Totalsumman af den af sådana 
handlande och handelsexpediter under redogörelseåret erlagda 
bevillning har uppgått till 265,900 kronor. 

För att vidden af den rörelse, handlandena i rikets stä
der bedrifvit under år 1907, må kunna i någon mån be
dömas, särskildt i förhållande t i l l de resp. städernas invå
nareantal, har Kollegium i tab. D sammanfört uppgifter och 
verkställt beräkningar, specifikt för stadssamhällen med 
5,000 invånare eller därutöfver och summariskt för öfriga 
städer, rörande antalet handlande samt deras för bevillning 
uppskattade inkomst af handelsrörelse. 

Tabellens siffror utvisa, bland annat, at t hela antalet 
handlande i rikets städer år 1907 utgjorde 18,915, hvaraf 
2,006 i de mindre städerna med en folkmängd understigande 
5,000 personer. Fördelas dessa handelsidkare på stadsbefolk
ningen i dess helhet, komma i genomsnitt på hvarje tusen
tal invånare 15 handlande, hvilket medeltal mer eller mindre 

Stockholm den 12 juni 1909. 

Underdånigst 

ALFR. LAGERHEIM. 

öfverskrides af 15 bland de 45 särskildt uppräknade stä
derna. Det största relativa antalet handlande hafva stä
derna Hälsingborg med 41, Kalmar med 35, Arboga med 
26, Lund med 25, Malmö med 23, Borås med 22 samt Sunds
vall med 21 pr tusen invånare, under det att minimitalen 
•gälla Eskilstuna, Luleå (med 7 hvardera), Linköping, Oskars
hamn, Karlskrona (med 8 hvardera) samt Örebro (9). Annor
lunda ställer sig inbördesförhållandet städerna emellan, när 
hänsyn tages till den för bevillning uppskattade inkomsten 
af handelsrörelse. Enligt tabellen utgjorde år 1907 sam
fällda beloppet af dylik inkomst 72,127,343 kronor, motsva
rande i medeltal 56 kronor på hvarje invånare och 3,813 
kronor på hvarje handlande. Relativt till folkmängden hafva 
i de särskilda städerna de högsta inkomstbeloppen af han
delsrörelse förekommit i Hälsingborg, Malmö, Sundsvall, 
Härnösand, Göteborg och Östersund med resp. 103, 93, 87, 
83, 80 och 75 kronor pr invånare, medan de i förevarande 
hänseende lägsta rummen intagas af Sala (19 kr.), Väners
borg (23 kr.), Eskilstuna (24 kr.) och Nyköping (25 kr.). 
Beträffande medelinkomstbeloppet för hvarje handlande hafva 
Göteborg, Örebro, Oskarshamn, Stockholm samt Linköping 
att uppvisa de högsta siffrorna, nämligen resp. 5,815, 5,693, 
5,268, 5,200 och 4,532 kronor pr handlande. Lägst stå i 
detta hänseende Västervik, Kalmar, Södertälje, Arboga, Sala 
och Vänersborg med resp. 1,544, 1,640, 1,718, 1,884, 1,894 
och 1,933 kronor. 

HJALM. GULLBERG. 

J. Gabrielsson. 



XIX 

R é s u m é . 
Les résultats généraux du mouvement commercial entre 

la Suède et les pays étrangers, pendant l'année 1907, se 
manifestent par les chiffres suivants, qui désignent les va
leurs des marchandises dans les ports suédois, déduction 
faite des droits d'importation: 

Comparativement à l'année précédente, le mouvement 
commercial de 1907 présente une augmentation de l'impor
tation de 52-e mill. de fr. soit 5-9 % et de l'exportation de 
même de 28'3 mill. de fr. soit 4.o % L'ensemble du mouvement 
commercial accuse, par conséquent, une augmentation totale 
de 80-9 mill. de fr. ou de 5-1 % sur celui de l'année 1906. 

Comme le constatent les moyennes citées ci-après pour 
les périodes quinquennales depuis 1861, le commerce exté
rieur de la Suède a pris un développement toujours plus 
considérable pendant les dernières années: 

Le tableau qui précède démontre donc que les prin
cipaux articles d'importation ont été les suivants : minéraux 
bruts, dont la valeur est fixée à 139,1 mill. de fr. (dont 
houille 96-7 mill., sel 2,9 mill.), draps et toileries 85-1 mill., 
matières textiles 74-o mill., navires, voitures, machines etc. 
71-8 mill., suif, huiles, etc. 64-6 mill., denrées coloniales 
57-8 mill. (dont café 34-6 mill.), céréales 57,7 mill. (dont fro
ment 32-1 mill., avoine 10-6 mill.). Actuellement et depuis 
environ trente ans, la Suède importe plus de céréales 
qu'elle n'en exporte, tandis que dans le même espace de 
temps l'exportation des produits de ferme et de laiterie 
s'est augmentée notablement. 

Comme on le voit par le tableau, les plus grands ar
ticles d'exportation ont été: bois, évalués à 339-6 mill. de fr. 
(dont planches et madriers 186,4, pâte de bois 81,6 et allumettes 
15-7 mill.), métaux non-travaillés ou travaillés en partie 
81-o mill. (dont fer et acier 75-9 mill.), produits alimen
taires d'animaux 65-7 mill. (dont beurre 46-7 mill.), minéraux 
bruts 63-o mill. (dont minerai de fer 42-6 mill.). 

Les pays avec lesquels la Suède entretient les plus 
vives relations commerciales sont, depuis longtemps, la 
Grande-Bretagne, l'Allemagne et le Danemark, qui ensemble 
comprenaient environ 68 pour cent du mouvement com
mercial de 1907. La valeur de. l'importation et de l'ex
portation, pendant ladite année, était pour ces pays: 

Il est encore à observer que les chiffres relatifs à l'im
portation ne comprennent pas les articles réimportés en 
franchise, de même que les chiffres indiquant l'exportation 
ne se rapportent pas aux articles réexportés. 

A chacun des habitants du Royaume il revient, en 1907, 
de la valeur des marchandises importées 176'83 fr., de la 
valeur des marchandises exportées 136-01 fr., et, par consé
quent, de l'ensemble du mouvement commercial 312,84 fr. 

La valeur des divers articles qui, en 1907, ont fait 
l'objet du commerce de la Suède avec d'autres pays ressort 
du tableau suivant: 

1 Couronne = 1,39 franc; 1 Franc = 0,72 couronne. 





1 

Tab. 1. Värdet af år 1907 till Sverige införda och därifrån utförda varor, fördelade i 
nedanstående grupper. 



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

Anm. I denna tabell ingå icke sådana införda varor, som finnas upptagna i tab. 4 och 5 samt 



3 1907 införda varor, fördelade i grupper; 
tullinkomst för de tullpliktiga varorna. 
bil., ej heller under året pä nederlag upplagda, men därifrån icke förtullade varor. 



4 Tab. 2. Kvantitet och värde af till riket år 1907 införda varor, fördelade i grupper. 
(Forts.) 



Tab. 2. Kvantitet och värde af till riket år 1907 införda varor, fördelade i grupper. 5 
(Forts.) 



6 Tab. 2. Kvantitet och värde af till riket år 1907 införda varor, fördelade i grupper. 
(Forts.) 



Tab. 2. Kvantitet och värde af till riket år 1907 införda varor, fördelade i grupper. 7 
(Forts.) 



8 Tab. 2. Kvantitet och värde af till riket år 1906 införda varor, fördelade i grupper. 
(Forts.) 



Tab. 2. Kvantitet och varde af till riket år 1907 införda varor, fördelade i grupper. 9 
(Forts.) 



10 Tab. 2. Kvantitet och värde af till riket år 1907 införda varor, fördelade i grupper. 
(Forts.) 
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12 Tab. 2. Kvantitet och värde af till riket år 1907 införda varor, fördelade i grupper. 
(Forts.) 



Tab. 2. Kvantitet och varde af till riket år 1907 införda varor, fördelade i grupper. 13 
(Forts.) 



14 Tab. 2. Kvantitet och värde af till riket år 1907 införda varor, fördelade i grupper. 
(Forts.) 
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16 Tab. 2. Kvantitet och värde af till riket år 1907 införda varor, fördelade i grupper. 
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18 Tab. 2. Kvantitet och värde af till riket år 1907 införda varor, fördelade i grupper. 
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20 Tab. 2. Kvantitet och värde af till riket år 1907 införda varor, fördelade i grupper. 
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22 Tab. 2. Kvantitet och värde af till riket år 1907 införda varor, fördelade i grupper. 
(Forts.) 
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(Forts.) 



24 Tab. 2. Kvantitet och värde af till riket år 1907 införda varor, fördelade i grupper. 
(Forts.) 
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(Forts.) 



26 Tab. 2. Kvantitet och värde af till riket år 1907 införda varor, fördelade i grupper. 
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(Forts.) 
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30 Tab. 2. Kvantitet och värde af till riket år 1907 införda varor, fördelade i grupper. 
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(Forts.) 



32 Tab. 2. Kvantitet och värde af till riket år 1907 införda varor, fördelade i grupper. 
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38 Tab. 2. Kvantitet och värde af till riket år 1907 införda varor, fördelade i grupper. 
(Forts.) 



Tab. 2. Kvantitet och värde af till riket år 1907 införda varor, fördelade i grupper. 39 
(Forts.) 
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Tab. 2. Kvantitet och värde af till riket år 1907 införda varor, fördelade i grupper. 49 
(Forts.) 



50 Tab. 3. Kvantitet och varde af frän riket år 1907 utförda varor, fördelade i grupper. 
Anm. I denna tabell ingå icke reexpor te rade eller från nederlag utförda varor , hvilka finnas upptagna i tab. 6 och tab. 7. 



Tab. 3. Kvantitet och värde af frän riket år 1907 utförda varor, fördelade i grupper. 51 
(Forts.) 



52 Tab. 3. Kvantitet och värde af från riket år 1907 utförda varor, fördelade i grupper. 
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(Forts.) 
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72 Tab. 3. Kvantitet och värde af från riket år 1907 utförda varor, fördelade i grupper. 
(Forts.) 
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74 Tab. 3. Kvantitet och värde af från riket år 1907 utförda varor, fördelade i grupper. 
(Forts.) 
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Tab. 4. År 1907 införda varor, som icke äro inräknade i rikets införsel enligt tab. 1 och tab. 2. 
[I rikets totalimport enligt tab. 1 och tab. 2 ingå ej heller reimporterade varor (se tab. 5) äfvensom vissa från Norge landvägen införda varor (se bil.).] 
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Tab. 4. (Forts.) År 1907 införda varor, som icke äro inräknade i rikets införsel enligt tab. 1 
och tab. 2. 



Tab. 4. (Forts.) År 1907 införda varor, som icke äro inräknade i rikets införsel enligt tab. 1 
och tab. 2. 
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Tab. 4. (Forts.) År 1907 införda varor, som icke äro inräknade i rikets införsel enligt tab. 1 
och tab. 2. 



79 

Tab. 5. Enligt tulltaxan tullpliktiga, men tullfritt år 1907 reimporterade svenska varor, 
med uppgift om länderna hvarifrån och orterna hvartill införseln skett. 

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



80 

Tab. 5. (Forts.) Enligt tulltaxan tullpliktiga, men tullfritt år 1907 reimporterade svenska 
varor, med uppgift om länderna hvarifrån och orterna hvartill införseln skett. 



81 

Tab. 5. (Forts.) Enligt tulltaxan tnllpliktiga, men tullfritt år 1907 reimporterade svenska 
varor, med uppgift om länderna hvarifrån och orterna hvartill införseln skett. 
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Tab. 5. (Forts.) Enligt tulltaxan tullpliktiga, men tullfritt år 1907 reimporterade svenska 
varor, med uppgift om länderna hvarifrån och orterna hvartill införseln skett. 
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Tab. 5. (Forts.) Enligt tulltaxan tullpliktiga, men tullfritt år 1907 reimporterade svenska 
varor, med uppgift om länderna hvarifrån och orterna hvartill införseln skett. 
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Tab. 5. (Forts.) Enligt tulltaxan tullpliktiga, men tullfritt år 1907 reimporterade svenska 
varor, med uppgift om länderna hvarifrån och orterna hvartill införseln skett. 
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Tab. 5. (Forts.) Enligt tulltaxan tullpliktiga, men tullfritt år 1907 reimporterade svenska 
varor, med uppgift om länderna hvarifrån och orterna hvartill införseln skett. 



86 

Tab. 5. (Forts.) Enligt tulltaxan tullpliktiga, men tullfritt år 1907 reimporterade svenska, 
varor, med uppgift om länderna hvarifrån och orterna hvartill införseln skett. 
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Tab. 5. (Forts.) Enligt tulltaxan tullpliktiga, men tullfritt år 1907 reimporterade svenska 
varor, med uppgift om länderna hvarifrån och orterna hvartill införseln skett. 
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Tab. 5. (Forts.) Enligt tulltaxan tullpliktiga, men tullfritt år 1907 reimporterade svenska 
varor, med uppgift om länderna hvarifrån och orterna hvartill införseln skett. 
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Tab. 5. (Forts.) Enligt tulltaxan tullpliktiga, men tullfritt år 1907 reimporterade svenska 
varor, med uppgift om länderna hvarifran och orterna hvartill införseln skett. 
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Tab. 5. (Forts.) Enligt tulltaxan tullpliktiga, men tullfritt år 1907 reimporterade svenska 
varor, med uppgift om länderna hvarifrån och orterna hvartill införseln skett. 
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Tab. 5. (Forts.) Enligt tulltaxan tullpliktiga, men tullfritt år 1907 reimporterade svenska 
varor, med uppgift om länderna hvarifrån och orterna hvartill införseln skett. 
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Tab. 5. (Forts.) Enligt tulltaxan tullpliktiga, men tullfritt år 1907 reimporterade svenska 
varor, med uppgift om länderna hvarifrån och orterna hvartill införseln skett. 



Tab. 6. Reexporterade varor år 1907. 
Anm. Dessa varor inräknas ej i rikets utförsel enligt tab. 1 och tab. 3. 
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Tab. 6. (Forts.) Reexporterade varor år 1907. 



Tab. 6. (Forts.) Reexporterade varor år 1907. 
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Tab. 7. Tablå öfver den hufvudsakliga nederlagsrörelsen i riket år 1907. 
Anm. Frän nederlag förtullade varor inräknas i rikets införsel enligt tab. 1 och tab. 2, men däremot ej uppläggningar å nederlag. Från nederlag 

exporterade varor inräknas icke i rikets utförsel enligt tab. 1 och tab. 3. 
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Tab. 7. (Forts.) Tablå öfver den hufvudsakliga nederlagsrörelsen i riket år 1907. 
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Tab. 8. Sveriges handel med andra länder åren 1903—1907, efter de in- och utförda varornas 
beräknade totalvärden. 

Anm. Med afseende på jämförbarheten af nedanstående siffror, se textafdelningen. 
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Tab. 9. De år 1907 införda varornas fördelning på skilda länder. 
Anm. Hänvisningarna inom parentes med siffror och bokstäfver efter rubrikerna afse de gruppafdelningar i tab. 2, till hvilka resp. varor äro hänförda. — 

Om betydelsen af rubriken »Öfriga Afrika», »Öfriga Sydamerika» o. s. v. se textafdelningen. 
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Tab. 9. (Forts.) De år 1907 införda varornas fördelning på skilda länder. 
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382 

Tab. 12. (Forts.) Införsel och utförsel af viktigare varuslag för hvarje särskildt land år 1907. 



383 

Tab. 12. (Forts.) Införsel och utförsel af viktigare varuslag för hvarje särskildt land år 1907. 



384 

Tab. 12. (Forts.) Införsel och utförsel af viktigare varuslag för hvarje särskildt land år 1907. 



385 

Tab. 12. (Forts.) Införsel och utförsel af viktigare varuslag för hvarje särskildt land år 1907. 



386 

Tab. 12. (Forts.) Införsel och utförsel af viktigare varuslag för hvarje särskildt land år 1907. 



387 

Tab. 12. (Forts.) Införsel och utförsel af viktigare varuslag för hvarje särskildt land år 1907. 



388 

Tab. 12. (Forts.) Införsel och utförsel af viktigare varuslag för hvarje särskildt land år 1907. 



389 

Tab. 12. (Forts.) Införsel och utförsel af viktigare varuslag för hvarje särskildt land år 1907. 



390 

Tab. 12. (Forts.) Införsel och utförsel af viktigare varuslag för hvarje särskildt land år 1907. 



391 

Tab. 12. (Forts.) Införsel och utförsel af viktigare varuslag för hvarje särskildt land år 1907. 



392 

Tab. 12. (Forts.) Införsel och utförsel af viktigare varuslag för hvarje särskildt land år 1907. 



393 

Tab. 12. (Forts.) Införsel och utförsel af viktigare varuslag för hvarje särskildt land år 1907. 



394 

Tab. 12. (Forts.) Införsel och utförsel af viktigare varuslag för hvarje särskildt land år 1907. 



395 

Tab. 13. Införsel och utförsel år 1907 af viktigare varuslag, fördelade efter inköps-
och försäljningsländer. 

I. Införda varor. 



396 

Tab. 13. (Forts.). Införsel och utförsel år 1907 af viktigare varuslag, fördelade efter inköps-
och försäljningsländer. 



397 

Tab. 13. (Forts.). Införsel och utförsel år 1907 af viktigare varuslag, fördelade efter inköps-
och försäljningsländer. 



398 

Tab. 13. (Forts.) Införsel och utförsel år 1907 af viktigare varuslag, fördelade efter inköps-
och försäljningsländer. 



399 

Tab. 13. (Forts.) Införsel och utförsel år 1907 af viktigare varuslag, fördelade efter inköps-
och försäljningsländer. 



400 

Tab, 13. (Forts.) Införsel och utförsel år 1907 af viktigare varuslag, fördelade efter inköps-
och försäljningsländer. 



401 

Tab. 13. (Forts.) Införsel och utförsel år 1907 af viktigare varuslag, fördelade efter inköps-
och försäljningsländer. 



402 

Tab. 13. (Forts.) Införsel och utförsel år 1907 af viktigare varuslag, fördelade efter inköps-
och försäljningsländer. 



403 

Tab. 13. (Forts.) Införsel och utförsel år 1907 af viktigare varuslag, fördelade efter inköps-
och försäljningsländer. 



404 

Tab. 13. (Forts.) Införsel och utförsel år 1907 af viktigare varuslag, fördelade efter inköps-
och försäljningsländer. 



405 

Tab. 13. (Forts.) Införsel och utförsel år 1907 af viktigare varuslag, fördelade efter inköps-
och försäljningsländer. 



406 Tab. 14. De till särskilda tullkammaredistrikt i riket år 1907 
Anm. De införda varor, som finnas upptagna i tab. 4 och 5 samt i bil., ingå icke i denna tabell. — Då endast de varuspecifikationer här 

»ej specificerade slag» i denna tabell icke omfatta alla 



införda varor, hvilka i värde uppgått till minst 5,000 kronor. 407 
upptagas, för hvilka införselns sammanlagda värde uppgått till minst 5,000 kronor, inträffar stundom, att kolumnrubrikerna »andra slag» eller 
andra slag än de särskildt uppräknade; jfr i hvarje fall tab. 2. 



408 Tab. 14. (Forts.) De till särskilda tullkammaredistrikt i riket år 1907 



införda varor, hvilka i värde uppgått till minst 5,000 kronor. 409 



410 Tab. 14. (Forts.) De till särskilda tullkammaredistrikt i riket år 1907 



införda varor, hvilka i värde uppgått till minst 5,000 kronor. 411 



412 Tab. 14. (Forts.) De till särskilda tullkammaredistrikt i riket år 1907 



införda varor, hvilka i värde uppgått till minst 5,000 kronor. 413 



414 Tab. 14. (Forts.) De till särskilda tullkammaredistrikt i riket år 1907 



införda varor, hvilka i värde uppgått till minst 5,000 kronor. 415 



416 Tab. 14. (Forts.) De till särskilda tullkammaredistrikt i riket år 1907 



införda varor, hvilka i värde uppgått till minst 5,000 kronor. 417 



418 Tab. 14. (Forts.) De till särskilda tullkammaredistrikt i riket år 1907 



införda varor, hvilka i värde uppgått till minst 5,000 kronor. 419 



420 Tab. 14. (Forts.) De till särskilda tullkammaredistrikt i riket år 1907 



införda varor, hvilka i värde uppgått till minst 5,000 kronor. 421 



422 Tab. 14. (Forts.) De till särskilda tullkammaredistrikt i riket år 1907 



införda varor, hvilka i värde uppgått till minst 5,000 kronor. 423 



424 Tab. 14. (Forts.) De till särskilda tullkammaredistrikt i riket år 1907 



införda varor, hvilka i värde uppgått till minst 5,000 kronor. 425 



426 Tab. 14. (Forts.) De till särskilda tullkammaredistrikt i riket år 1907 



införda varor, hvilka i värde uppgått till minst 5,000 kronor. 427 



428 Tab. 14. (Forts.) De till särskilda tullkammaredistrikt i riket år 1907 



införda varor, hvilka i värde uppgått till minst 5,000 kronor. 429 



430 Tab. 14. (Forts.) De till särskilda tullkammaredistrikt i riket år 1907 



införda varor, hvilka i värde uppgått till minst 5,000 kronor. 431 



432 Tab. 14. (Forts.) De till särskilda tullkammaredistrikt i riket år 1907 



införda varor, hvilka i värde uppgått till minst 5,000 kronor. 433 



434 Tab. 14. (Forts.) De till särskilda tullkammaredistrikt i riket år 1907 



införda varor, hvilka i värde uppgått till minst 5,000 kronor. 435 



436 Tab. 14. (Forts.) De till särskilda tullkammaredistrikt i riket år 1907 



införda varor, hvilka i värde uppgått till minst 5,000 kronor. 437 



438 Tab. 14. (Forts.) De till särskilda tullkammaredistrikt i riket år 1907 



införda varor, hvilka i värde uppgått till minst 5,000 kronor. 439 



440 Tab. 14. (Forts.) De till särskilda tullkammaredistrikt i riket år 1907 



införda varor, hvilka i värde uppgått till minst 5,000 kronor. 441 



442 Tab. 14. (Forts.) De till särskilda tullkammaredistrikt i riket år 1907 



införda varor, hvilka i värde uppgått till minst 5,000 kronor. 443 



444 Tab. 14. (Forts.) De till särskilda tullkammaredistrikt i riket år 1907 



införda varor, hvilka i värde uppgått till minst 5,000 kronor. 445 



446 Tab. 14. (Forts.) De till särskilda tullkammaredistrikt i riket år 1907 



införda varor, hvilka i värde uppgått till minst 5,000 kronor. 447 



448 Tab. 14. (Forts.) De till särskilda tullkammaredistrikt i riket år 1907 



införda varor, hvilka i värde uppgått till minst 5,000 kronor. 449 



450 Tab. 14. (Forts.) De till särskilda tullkammaredistrikt i riket år 1907 



införda varor, hvilka i värde uppgått till minst 5,000 kronor. 451 



452 Tab. 14. (Forts.) De till särskilda tullkammaredistrikt i riket år 1907 



införda varor, hvilka i värde uppgått till minst 5,000 kronor. 453 



454 Tab. 14. (Forts.) De till särskilda tullkammaredistrikt i riket år 1907 



införda varor, hvilka i värde uppgått till minst 5,000 kronor. 455 



456 Tab. 14. (Forts.) De till särskilda tullkammaredistrikt i riket år 1907 



införda varor, hvilka i värde uppgått till minst 5,000 kronor. 457 



458 Tab. 14. (Forts.) De till särskilda tullkammaredistrikt i riket år 1907 



införda varor, hvilka i värde uppgått till minst 5,000 kronor. 459 



460 Tab. 14. (Forts.) De till särskilda tullkammaretlistrikt i riket år 1907 



införda varor, hvilka i värde uppgått till minst 5,000 kronor. 461 



462 Tab. 14. (Forts.) De till särskilda tullkammaredistrikt i riket år 1907 



införda varor, hvilka i värde uppgått till minst 5,000 kronor. 463 



464 Tab. 14. (Forts.) De till särskilda tullkammaredistrikt i riket år 1907 



införda varor, hvilka i värde uppgått till minst 5,000 kronor. 465 



466 Tab. 14. (Forts.) De till särskilda tullkammaredistrikt i riket år 1907 



införda varor, hvilka i värde uppgått till minst 5,000 kronor. 467 



468 Tab. 14. (Forts.) De till särskilda tullkammaredistrikt i riket år 1907 



införda varor, hvilka i värde uppgått till minst 5,000 kronor. 469 



470 Tab. 14. (Forts.) De till särskilda tullkammaredistrikt i riket år 1907 



införda varor, hvilka i värde uppgått till minst 5,000 kronor. 471 



472 Tab. 14. (Forts.) De till särskilda tullkammaredistrikt i riket år 1907 



införda varor, hvilka i värde uppgått till minst 5,000 kronor. 473 



474 Tab. 14. (Forts.) De till särskilda tullkammaredistrikt i riket år 1907 



införda varor, hvilka i värde uppgått till minst 5,000 kronor. 475 



476 Tab. 14. (Forts.) De till särskilda tullkammaredistrikt i riket år 1907 



införda varor, hvilka i värde uppgått till minst 5,000 kronor. 477 



478 Tab. 14. (Forts.) De till särskilda tullkammaredistrikt i riket år 1907 



införda varor, hvilka i värde uppgått till minst 5,000 kronor. 479 



480 Tab. 14. (Forts.) De till särskilda tullkammaredistrikt i riket år 1907 



införda varor, hvilka i värde uppgått till minst 5,000 kronor. 481 



482 Tab. 14. (Forts.) De till särskilda tullkammaredistrikt i riket år 1907 



införda varor, hvilka i värde uppgått till minst 5,000 kronor. 483 



484 Tab. 14. (Forts.) De till särskilda tullkammaredistrikt i riket år 1907 



införda varor, hvilka i värde uppgått till minst 5,000 kronor. 485 



486 Tab. 14. (Forts.) De till särskilda tullkammaredistrikt i riket år 1907 



införda varor, hvilka i värde uppgått till minst 5,000 kronor. 487 



488 Tab. 14. (Forts.) De till särskilda tullkammaredistrikt i riket år 1907 



införda varor, hvilka i värde uppgått till minst 5,000 kronor. 489 



490 Tab. 14. (Forts.) De till särskilda tullkammaredistrikt i riket år 1907 



införda varor, hvilka i värde uppgått till minst 5,000 kronor. 491 



492 Tab. 14. (Forts.) De till särskilda tullkammaredistrikt i riket år 1907 



införda varor, hvilka i värde uppgått till minst 5,000 kronor. 493 



494 Tab. 14. (Forts.) De till särskilda tullkammaredistrikt i riket år 1907 



införda varor, hvilka i värde uppgått till minst 5,000 kronor. 495 



496 Tab. 14. (Forts.) De till särskilda tullkammaredistrikt i riket år 1907 



införda varor, hvilka i värde uppgått till minst 5,000 kronor. 497 



498 Tab. 14. (Forts.) De till särskilda tullkammaredistrikt i riket år 1907 



införda varor, hvilka i värde uppgått till minst 5,000 kronor. 499 



500 Tab. 14. (Forts.) De till särskilda tullkammaredistrikt i riket år 1907 



införda varor, hvilka i värde uppgått till minst 5,000 kronor. 501 



502 Tab. 14. (Forts.) De till särskilda tullkammaredistrikt i riket âr 1907 



införda varor, hvilka i värde uppgått till minst 5,000 kronor. 503 



504 Tab. 14. (Forts) De till särskilda tullkammaredistrikt i riket år 1907 



införda varor, hvilka i värde uppgått till minst 5,000 kronor. 505 



506 Tab. 14. (Forts.) De till särskilda tullkammaredistrikt i riket år 1907 



införda varor, hvilka i värde uppgått till minst 5,000 kronor. 507 



508 Tab. 14. (Forts.) De till särskilda tullkammaredistrikt i riket år 1907 



införda varor, hvilka i värde uppgått till minst 5,000 kronor. 509 



510 Tab. 14. (Forts.) De till särskilda tullkammaredistrikt i riket år 1907 



införda varor, hvilka i värde uppgått till minst 5,000 kronor. 511 



512 Tab. 15. De från särskilda tullkammaredistrikt i riket år 1907 
Anm. Reexporterade eller från nederlag utförda varor ingå icke i denna tabell. — Då endast de varuspecifikationer här upptagas, för hvilka 

i denna tabell icke omfatta alla andra slag än 



utförda varor, hvilka i värde uppgått till minst 3,000 kronor. 513 
utförselns sammanlagda värde uppgått till minst 3,000 kronor, inträffar stundom, att kolumnrubrikerna »andra slag» eller »ej specificerade slag» 
de särskildt uppräknade; jfr i hvarje fall tab. 3. 



514 Tab. 15. (Forts.) De från särskilda tullkammaredistrikt i riket år 1907 



utförda varor, hvilka i värde uppgått till minst 3,000 kronor. 515 



516 Tab. 15. (Forts.) De från särskilda tullkammaredistrikt i riket år 1907 



utförda varor, hvilka i värde uppgått till minst 3,000 kronor. 517 



518 Tab. 15. (Forts.) De från särskilda tullkammaredistrikt i riket år 1907 



utförda varor, hvilka i värde uppgått till minst 3,000 kronor. 519 



520 Tab. 15. (Forts.) De från särskilda tullkammaredistrikt i riket år 1907 



utförda varor, hvilka i värde uppgått till minst 3,000 kronor. 521 



522 Tab. 15. (Forts.) De från särskilda tullkammaredistrikt i riket år 1907 



utförda varor, hvilka i värde uppgått till minst 3,000 kronor. 523 



524 Tab. 15. (Forts.) De från särskilda tullkammaredistrikt i riket år 1907 



utförda varor, hvilka i värde uppgått till minst 3,000 kronor. 525 



526 Tab. 15. (Forts.) De från särskilda tullkammaredistrikt i riket år 1907 



utförda varor, hvilka i värde uppgått till minst 3,000 kronor. 527 



528 Tab. 15. (Forts.) De frän särskilda tullkammaredistrikt i riket år 1907 



utförda varor, hvilka i värde uppgått till minst 3,000 kronor. 529 



530 Tab. 15. (Forts.) De från särskilda tullkammaredistrikt i riket år 1907 



utförda varor, hvilka i värde uppgått till minst 3,000 kronor. 531 



532 Tab. 15. (Forts.) De från särskilda tullkammaredistrikt i riket år 1907 



utförda varor, hvilka i värde uppgått till minst 3,000 kronor. 533 



534 Tab. 15. (Forts.) De från särskilda tullkammaredistrikt i riket år 1907 



utförda varor, hvilka i värde uppgått till minst 3,000 kronor. 535 



536 Tab. 15. (Forts.) De från särskilda tullkammaredistrikt i riket år 1907 



utförda varor, hvilka i värde uppgått till minst 3,000 kronor. 537 



538 Tab. 15. (Forts.) De från särskilda tullkammaredistrikt i riket år 1907 



utförda varor, hvilka i värde uppgått till minst 3,000 kronor. 539 



540 Tab. 15. (Forts.) De från särskilda tullkammaredistrikt i riket år 1907 



utförda varor, hvilka i värde uppgått till minst 3,000 kronor. 541 



542 Tab. 15. (Forts.) De från skilda tullkammaredistrikt i riket år 1907 



utförda varor, hvilka i värde uppgått till minst 3,000 kronor. 543 



544 Tab. 15. (Forts.) De från särskilda tullkammaredistrikt i riket år 1907 



utförda varor, hvilka i värde uppgått till minst 3,000 kronor. 545 



546 Tab. 15. (Forts.) De från särskilda tullkammaredistrikt i riket år 1907 



utförda varor, hvilka i värde uppgått till minst 3,000 kronor. 547 



548 Tab. 15. (Forts ) De från särskilda tullkammaredistrikt i riket år 1907 



utförda varor, hvilka i värde uppgått till minst 3,000 kronor. 549 



550 Tab. 15. (Forts.) De från särskilda tullkammaredistrikt i riket år 1907 



utförda varor, hvilka i värde uppgått till minst 3,000 kronor. 551 



552 Tab. 15. (Forts.) De från särskilda tullkammaredistrikt i riket år 1907 



utförda varor, hvilka i värde uppgått till minst 3,000 kronor. 553 



554 Tab. 15. (Forts.) De från särskilda tullkammaredistrikt i riket år 1907 



utförda varor, hvilka i värde uppgått till minst 3,000 kronor. 555 



556 Tab. 15. (Forts.) De från särskilda tullkammaredistrikt i riket år 1907 



utförda varor, hvilka i värde uppgått till minst 3,000 kronor. 557 



558 Tab. 15. (Forts.) De från särskilda tullkammaredistrikt i riket år 1907 



utförda varor, hvilka i värde uppgått till minst 3,000 kronor. 559 



560 Tab. 15. (Forts.) De från särskilda tullkammaredistrikt i riket år 1907 



utförda varor, hvilka i värde uppgått till minst 3,000 kronor. 561 



562 Tab 15. (Forts.) De från särskilda tullkammaredistrikt i riket år 1907 



utförda varor, hvilka i värde uppgått till minst 3,000 kronor. 563 



564 Tab. 15. (Forts.) De från särskilda tullkammaredistrikt i riket år 1907 



utförda varor, hvilka i värde uppgått till minst 3,000 kronor. 565 



566 Tab. 15. (Forts.) De från särskilda tullkammaredistrikt i riket år 1907 



utförda varor, hvilka i värde uppgått till minst 3,000 kronor. 567 



568 Tab. 15. (Forts.) De från särskilda tullkammaredistrikt i riket år 1907 



utfärda varor, hvilka i värde uppgått till minst 3,000 kronor. 569 



570 Tab. 15. (Forts.) De från särskilda tullkammaredistrikt i riket år 1907 



utförda varor, hvilka i värde uppgått till minst 3,000 kronor. 571 



Tab. 16. Uppburna tullafgifter för varor, införda under åren 1902—1907. 

572 



Tab. 17. Uppbörden af nederlags- och transitupplagsafgifter åren 1902—1907. 

573 



574 

Tab. 18. Försäljningsvärde (i kronor) af de år 1907 å skilda orter olofligen införda och förbrutna 
dömda varor, med specifikation af dem, som uppgått till ett värde af minst 100 kr. 





576 

Tab. 19. Handlande och deras betjäning äfvensom för 

1) Brännvinshandeln, som är underkastad särskild lagstiftning och oftast bedrifvea under andra former än handelsrörelse i allmänhet, är i denna tabell icke npptagen; för 



577 

bevillning uppskattad inkomst af handelsrörelse år 1907. 1) 

densamma redogöres i Bidrag till Sveriges Officiella Statistik litt. V. 



578 

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



579 

bevillning uppskattad inkomst af handelsrörelse år 1907. 



580 

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



581 

bevillning uppskattad inkomst af handelsrörelse år 1907. 



582 

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



583 

bevillning uppskattad inkomst af handelsrörelse år 1907. 



584 

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



585 

bevillning uppskattad inkomst af handelsrörelse år 1907. 



586 

Alfabetiskt sakregister. 

Anm. Nummer i den statistiska grupperingen angifves för samtliga i registret upptagna varor, oafsedt huruvida ett eller annat varuslag under redo
görelseåret ej varit föremål för vare sig in- eller utförsel. 

Då en vara angifves såsom ej specificerad, förstås därmed, att den icke är specificerad vare sig i tulltaxan eller i den genom nådigt beslut den 14 
december 1906 fastställda statistiska varnförteckningen. 

Förkortningen h. u. betyder: hänföres under. 
» d. o. » detta ord. 
» ej spec. » ej i tulltaxan eller varnförteckningen specificerade. 

V a r a n s n a m n . Varans n a m n . V a r a n s n a m n . 

Abraumsalter = Gödningsämnen: Stass-
furter kalisal ter, se d. o 

Absint, h. \v. Likör: andra slag . . . . 
Acetylengasverk, se Maskiner m. m.: ar

betsmaskiner o. redsk. för andra ändamål 
Ackordion, se Instrnmcnt, musikaliska . 
Ackumulatorer, se Maskiner m. in.: ar

betsmaskiner o. redsk. för elektricitets 
användning 

Ackumnlatorplattor, af bly, b. u. Maski
ner in. ra.: arbetsmaskiner o. redskap 
för elektricitets användning 

Admonitorcr (maskinsignaler), Ii. n. Va
ror, ej spec, arbetade 

Adresskort, se Visitkort 
Æther spiritnosns (s. k. Hoffmanns drop

par), se Eter 
Alfall, ej specif.: 

benkols-, h. n. Benkol 
bomulls-
kork-

målet, h. n. Varor, ej spec, 
arbetade 

korkbarks-, beredt, h. u. Korkbark 
läder-
pappers-
silkes-, homogent färgndt, ej spnn-

net, h. u. Varor, ej spec, 
arbetade 

annat 
stärkelse-, h. u. Stärkelse . . . . 
tobaks- (cigarrsnoppar), h. u. To

bak, arbetad: andra slag . . . 
annat (ej spec.) 

Affallslut, koncentrerad (garflim), h. u. 
Kemisk-tekniska preparat: andra slag 

Affallssilke, se Silke 
Affallsstcn, se Sten, oarbetad 
Afloppstrattar, gjutna, se Metaller: järn 

och stål 
Agar-agar, se Lim: andra slag 
Agat, oarbetad 

arbetad 
Akvavit: på fat, se Brännvin, på fat: 

af säd 
på andra kärl, h. u. Rrännvin, 

på andra kärl: andra slag . 
Alabaster, oarbetad 

arbetad, ej spec 
Album: frimärks-

brefkorts-. . . 
andra 

Allmmin, se Kemisk-tekniska preparat: 
andra slag 

Alfluckrare, se Maskiner: arbetsmaskiner 
o. redskap f. jordbruket 

Alisarin, se Färger 
Alknnnarot, h. u. Rötter, ej ätbara . . . 
Aloe, h. u. Apoteksvaror: andra . . . . 

Alpackagarn, se Garn: ull-
Altearot, h. n. Rötter, ej ätbara . . . . 
Aluminium (h. n. Metaller: koppar m. m.): 

oarbetad 
skrot 
arbetad: plåt och stänger 

andra arbeten 
Alun: kali-

krom-
annan 

Aluukakor, se Lerjord 
Ammoniak: kaustik, komprimerad . . . 

annan 
klorammonium (salmiak) . . 
kolsyrad (hjorthornssalt) . . 
salpetersyrad 
svafvelsyrad 

Amykos, se Kemisk-tekniska preparat: 
andra slag 

Amyloxid, ättiksyrad och smörsyrad, h. u. 
Eterarter, sammansatta 

Angelikarot, h. u. Rötter, ej ätbara . . . 
Anilinfarger, se Färger 
Anilinlösning, sprithaltig eller med till

sats af mirbanoljn, h. n. Varor, ej s])ec, 
arbetade 

Anilinolja, h. u. Kemisk-tekniska prepa
ra t : andra slag 

Anilinsalt, h. u. Kemisk-tekniska prepa
ra t : andra slag 

Anis 
Anisvatten, h. u. Likör: andra slag . . 
Ankare, af järn, se Metaller: järn o. stål 
Ankor, lefvande, se Fåglar 
Anrikningsverk, se Maskiner: arbetsma-

skiner o. redsk. f. sten- m. fl. industrier 
Ansjovis: i lödda dosor, h. u. Konserver, 

andra slag: fisk- och skal
djurskonserver 

annan, se Fisk, saltad eller 
inlagd 

Antiklor, h. u. Natron, nnderävnfvelsyrligt 
Antimoninm crudum (spetsglans) . . . . 

regulas (h. n. Metaller: koppar m. m.): 
oarbetad 
arbetad 

Antipyrin, h. u. Apoteksvaror: andra. . 
Antracitkol, se Stenkol 
Antändningsrör, se Stubintråd 
Apatit, se Gödningsämnen 
Apelsiner 
Apelsinskal, torra (tulltax. se Pomernns-

knoppar) 
Apoteksvaror, ej specificerade 
Aprikoser, h. u. Frukter, ej specif.. . . 
Aprikoskärnor, skalade, h. u. Varor, ej 

specif., arbetade 
Arachider, h. u. Spannmål, omal., bönor 
Aracbidolja, se Oljor, feta: andra slag . 

Ariston, h. n. Instrument, mnsikaliska: 
positiv 

Arkitektoniska arbeten, se Bildhuggeri-
arbeten 

Armatur till ångpannor och ångmaskiner 
m. m., se Maskiner m. m.: arbetsma
skiner o. redskap för andra ändamål . 

Armband, af guld, h. u. Metaller: guld, 
arbetadt 

af silfver, h. u. Metaller: silf-
ver, arbetadt 

andra slag, se Bijouterivaror 
Armbnlfar, se Maskiner m. m : verktyg 
Arrak, h. n. Brännvin, se d. o 
Arrakessens, se Eterarter 
Arrowmjöl, se Mjöl, af arrowrot m. ni. . 
Arsenik, h vi t, se Arseniksyrlighet . . . 

metallisk, b. n. Mineral: andra 
slag. 

Arseniksyrlighet . 
Asbest, oarbetad . . 

arbeten däraf . . . 
Aseptin, se Kemisk-tekniska preparat: 

andra slag 
Asfalt, nativ och konstgjord 
Asfaltfilt, se Papp . 
Asfaltlack, h. u. Fernissa: andra slag . 
Asfaltpapp, se Papp, tak-
Aska, soda-, h. n. Soda, se d. o 
Askar, h. u. det ämne, arbetadt, hvaraf 

de bestå 
af sammansatta eller, såsom ar

betade, ej spec. ämnen . . . . 
Aspvirke, se Trävaror, oarbetade, af an

dra inhemska träslag 
Atlas, Ii. u. Väfnader, se d. o 
Attrapper, h. n. Leksaker 
Auripigment, h. n. arsenik, metallisk, se 

d. o 
Automater, h. u. det ämne, arbetadt, hvar

af de lmfvudsakligen bestå 
Automobiler, se Vagnar, försedda med 

motor . . . . . 
Axlar till järnvägsvagnar, se Järnvägs-

materiel 
till andra åkdon, se Metaller, järn 

o. stål: ej specif. arbeten, andra 
slag 

Baggar, se Får (tulltax. se Kreatur) . . 
Bajonetter, se Metaller, järn och stål: 

floretter m. m 
Bakelser, b. n. Bröd: finare småbröd, andra 
Balkar af järn, gjutna, se Metaller: järn 

och stål 
Balkjärn, se Metaller: järn och stål . . 
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Balsam, nativ, alla slag 
Bamburör, se Rör, vegetabiliska . . . . 
Bananer, se Frukter 
Band 
Damlager: bråckband, h. u. Slöjdvaror, ej 

specificerade: andra . . . . 
spännstrumpor, h. u. Band, 

elastiska 
Bundjärn (se Metaller: järn och stal): 

öfver 10 mm bredd, h. u. andra 
valsade eller smidda stänger 

upp till 10 mm bredd, k. u. 
valstråd 

Bundstakar, se Trävaror, oarb., af furu 
eller gran 

Bark 
Barlastjärn, se Metaller: järn o. stål . . 
Barnvagnar (ej leksaker), se Vagnar . . 
Barometrar, se Instrument . 
Baryt, kaustik, klorsyrad (kolsyrad), sal-

petersyrad och saltsyrad, h. u. 
Kem.-tekn. preparat, ej sp. : an
dra slag 

. kolsyrad (witherit), se Mineral . 
i pulver, h. u. Kem.-tekn. pr., 

ej sp. : andra slag . . . . 
kromsyrad, h. n. Färger, andra 

slag, ej spec 
svnfvelsyrad Tungspat, se d. o. . 

Bast 
Bastflätor 
Bastmattor 
Bastrep 

af kokosbast, h. u. Tågvirke, nytt 
Bathmetall, h. u. Metaller: koppar m. m. 
Battens, obyfladc, se Trävaror, sågade . 
Beck 
Beckolja, b. n. Oljor, framställda genom 

torr destination :-. . . . 
Becksönisstöflar, se Skodon 
Ben, oarbetadt 

arbetadt: benmjöl 
andra arbeten af ben . . 

Benfett, se Talg-
Benkol 
Benmjöl, se Ben, arbetadt 
Bensin, so Oljor, fossila, renade . . . . 
Bensinmotorer, se Maskiner m.m.: motorer 
Beusoe, se Harts 
Bensol, se Oljor, fossila, renade . . . . 
Bensvart, se Benkol 
Bcnzylacetat, h. u. Etcrarter, sammansattu 
Berberisrötter, h. u. Rötter, ej ätbara . . 
Bergmans isoleringsrör, 

af järn, se Metaller, järn o. stål: ej 
spec. arbeten, andra slag . . . . 

af mässing, se Metaller, koppar m. m,: 
andra arbeten, andra slag . . . . 

af papper, se Papp- o. pappersarbeten 
Bergmjöl (kisclgur), se Jordarter . . . . 
Bergolja, h. u. Oljor, mineral-, renade . 
Bergvax, Ii. u. Paraffin, oraff. 
Béryllium, preparat af, h. n. Kem. tekn. 

preparat 
Betknifvar (schnitzelknifvar), se Maskiner 

ni. m.: arbetsmaskiner och redskap för 
jordbruket 

Bets, torr, h. u. Färger andra slag, ej sp. 
flytande, tillsatt med sprit, h. u. sp. 

Kem.-tekn. prep., ej spec., andra 
slag 

flytande, i förening med sprit, h. u. 
Fernissa, sprit-

Bijouterivaror: af guld, h. u. Metaller: 
guld, arbetadt . . . . 

af silfver, h. u. Metaller: 
silfver, arbetadt . . . 

andra . . , , , , . . 

Bilderböcker för barn, se Böcker . . . . 
Bildliuggeriarbeten, 

konstnärs- . 
andra slag: af trä, se Trävaror, an

dra mer eller mindre 
arbetade 

af annat ämne, hvilket, 
ss. arbetadt, ej är i 
tulltaxan specificcrndt 

Biljardbollar, h. u. Ben, a rb , ej sp. arb. : 
af elfenben 

Biljetter af papp, till ifyllning, Ii. u. 
Blanketter, se d. o 

färdigtryckta, h. u. Boktryck . 
Billets (välldt äninesjärn och välldt eller 

ovälldt äninesstal om mer Un 70 mm 
fyrkant, med rnnda eller skarpa kanter), 
se Metaller: järn o. stål 

Bilor, se Maskiner m. ni.: verktyg . . . 
Bin 
Bindgarn, se Gam, segel- och bind- . . 
Bindsulläder, se Hudar o. Skinn, ej hän-

förl. till pälsverk, beredda . . . . . . 
Biskvi, arbeten däraf, h. u. Lervaror, 

äkta porslin 
Bjälkar, se Trävaror, oarbetade, af furu 

eller gran 
Björk- eller Ryssolja, h. u. Tjära . . . . 
Bladgnid och Bladsilfver 
Blandsäd, Ii. u. Spannmål, omal. . . . . 
Blanketter till räkningar o. dyl., se Lito-

gratiska arbeten, oinfattade: andra slag 
Blanksmörja och Blanksvärta 
Bleckplåt, h. u. Metaller, järn o. stål: 

plåtar, med tenn öfverdragna . . . . 
Bleckslagararbeten, h. u. det ämne, arb., 

hvaraf de bestå 
Bleksoda, h. u. Soda, se d. o. . . . . . 
Block till skoarbeten, se Trävaror: andra, 

mer eller mindre arbetade 
Blod. tork., h. u. Kem.-tekn. prep., ej sp. : 

andra slag 
Blodiglar 
Blodlutsalt . . 
Blodmjöl, h. u. Gödningsämnen, ej spec. 
Blomkål, se Frukter, bär och grönsaker 
Blommor, naturliga, afskurna 

ej afskurna, h. u. 
Växter, lefvande . 

konstgjorda, samt delar därtill 
Blomsterlökar 
Blomsterställningar af järn, gjutna, se 

Metaller: järn o. stål 
Blomstervaser af järn, gjutna, se Metaller, 

järn o. stål: linare, ej specif. gjutgods 
Blonder, se Spetsar 
Blusar, se Kläder, fruntimmers- . . . . 
Bly (se Metaller), oarbetadt 

skrot 
arbetadt: plåt 

rör och rördclar 
tråd 
andra arbeten 

Blyaska, se Tenn- och blyaska 
Blyerts 
Blyertspennor 
Blyhvitt (tulltaxan se Färger) 
Blysocker (ättiksyrad blyoxid) 
Blytran, h. u. Kem.-tekn. prep., sj spec., 

andra slag 
Blåbär, h. n. Frukter, bär och grönsaker, 

ej spec 
Blår (blånor) 
Blåsbälgar, se Maskiner: arbetsmaskiner 

o. redskap f. uppfordring o. pressning 
s. k. pustar, h. u. Slöjdvaror, ej sp. 

Blåsmaskiner, se Maskiner: arbetsmaski
ner och redskap för uppfordring och 
pressning . , . . , , . , . , . . . 

Blåsyra, h. u. Kem.-tekn. prep., ej spec, 
andra slag 

Bläck, skrif-
Bläckpulvcr eller Bläcksubstans, h. u. Va

ror, ej sp. : arbetade 
Bobiner, se Maskiner: arbetsmaskiner o. 

redsk. f. textilindustrien 
Boetter, lösa, h. u. det ämne, arbetadt, 

hvaraf de hufvudsakligen bestå . . . 
Bogspröt. b. u. Trävaror: spiror, timmer 

och mastträ , . 
Bohvete (se Spannmål): emalet . . . . 

målet till gryn, h. u. andra slag 
målet till mjöl 

Bokbindarklot, se Väfmider, bomulls- . . 
Bokgnid, h. u. bladguld 
Bokollon, h. u. Frö, andra slag: ej spec. 
Bokpärmar, lösa 
Boksilfver, b. a. Bladguld och bladsilfver 
Bokstafsstämplar 
Boktryck, ej specificeradt 
Boktrycksfärgcr, se Färger 
Boktrycksstilar, se Bokstafsstämplar och 

boktrycksstilar 
Bokverk, se Maskiner m. m.: arbetsma

skiner o. redsk. f. stenindustrien . . . 
Bollar af kautschuk, se Leksaker . . . 

till lawntennisspel, h. u. Leksaker 
Bolus, se Jordarter, ej specif. 
Bomull 

kardad o. charpi-, Ii. u. Vadd . . . 
Bomullsaffall, se Aflull 
Bomullskrut, se Krut o. andra sprängäm

nen 
Bomullstrasscl, se Affall 
Bomullstråd, se Tråd 

öfverspnnnen med metall, h. u. Guld-
dragararbeteu 

Bomullsväfnader (tulltaxan se Väfuader) 
broderade, se Broderade arbeten . . 

Borax (surt borsyradt natron), se Natron 
Bord af järn, so Metaller: järn och stål 

af trä, h. n. Trävaror: snickar
arbeten 

Bordsknifvar, af sammansatta ämnen 
osammansatta, h. u. det 

ämne, arbetadt, hvaraf 
de beslå 

Borrar, se Maskiner m. m.: verktyg . . 
Borrstål, se Metaller, järn och stål: andra 

valsade eller smidda stänger 
Borrsvängar, se Maskiner m. m.: verktyg 
Borst, se Hår 
Borstbindararbeten 
Borstträn, se Trävaror: andra mer eller 

mindre arbetade 
Borsyra 
Borsyregas, h. u. Bomullsväfnader, se d. o. 
Bottenfärger till fartyg, se 

dels Fernissa, sprit-
dels Färger: målarfärger 

Bottcnplåtar till järnvägsskenor, se Me
taller: järn och stål 

Bottenstäfver, se Stäfver 
Brandpostcr, af järn, för vattenledningar, 

b. n. Maskiner m. m.: arbetsmaskiner 
och redskap för andra ändamål . . . 

Brandsprutor (tulltaxan se Sprutor) . . 
Braständare, h. u. Varor, ej sp., arbetade 
Brefkort i askar (s. k. papeterier), se 

Brefpapper m. m 
andra (utom Vykort, se d. o.), 

h. u. Visitkort m. m. . . . 
Brefkortsalbum, se Album 
Brefkuvcrt i askar (s. k papeterier), se 

Brefpapper m. m 
andra . . . . 
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Brcfpappcr i askar (s. k. papeterier) . . 
med klisché-o. texttryck, h. u. 

Litografiska arbeten, oinf., 
andra slag: blanketter m. m. 

annat, h. u. Papper, post- . . 
Bresilja, se Färger och färgningsämnen, 

andra slug 
Brcssling, ge Fisk 
Brickor af järn, se Metaller: järn o. stål 
Briketter, kol-, se Brännmaterial . . . . 

malm-, h. u. Mineral, ej spec. 
Briljantgarn, se Garn, ull-
Britanniainetall och arbeten däraf, se 

Metaller: koppar m. m 
Broderade arbeten 
Broderduk af papper, h. u. Papp- och 

pappersarbeten 
af väfnad, h. u. Väfnader . . 
andra slag, h. u. Slöjdvaror . 

Brom, Bromkalium och Bromnatrium . . 
Brons och arbeten däraf, se Metaller: 

koppar m. m 
Bronsfärger, se Färger 
Bronspulver . . .' 
Brotschar, se Maskiner m. m.: verktyg . 
Bruneller, se Plommon, torkade . . . . 
Brunsten, se Mineral, ej specif. . . . . 
Brynen eller Brynstenar, 

enkla cl. sammanfogade med vax, h. u. 
Sten, arbetad: slip- och kvarnstenar 

konstgjorda eller i förening med andra 
ämnen, se Maskiner: arbetsmaskiner 
och redskap för andra ändamål . . 

Bråckband, h. u. Slöjdvaror, ej apecif. . 
Bräder, genomfärgade, se Trävaror, andra 

mer eller mindre nrbetado . . 
hytlade, se Trävaror, andra mer 

eller mindre arbetade 
ohyflade, utan falsning eller spånt-

ning, se Trävaror, så
gade 

med falsning eller spånt-
ning, h. u. Trävaror, 
snickararbeten . . . 

Brädstump (splitwood, firewood), se Trä
varor, sågade 

Brännmnterial, ej specif 
Brännvin 
Bränslebesparare, se Maskiner: arbets

maskiner o. redskap för andra ändamål 
Brässling, se Brcssling . 
Bröd: finare småbröd, ej till konfityrer 

hänförligt . 
till konfityrer hänf., h. u. d. o. 

andra slag 
Brödkorgar, af järn, se Metaller, järn ö. 

stål: ej specif. Taror 
Bröstknappar och Bröstnålar, 

af guld, h. u. Metaller: guld, arbetadt 
af silfver, h. u. Metaller: siifver, arb. 
af annat ämne, se Bijouterivaror . . . 

Bröstsocker, h. n. Socker, raffineradt: kandi-
Buffertar, af kautschuk, se Kautschuk, arb. 

af järn, so Järnvägsmatericl. . 
Bukettpapper, i förening med väf, spetsar 

m. m., h. u. Varor, ej specif., arb. . . 
Bultfisk, h. u. Fisk . . . . . . . . . . 
Bunkar, af glas, se Glas 
Buteljer, se Glas 
Butelj hylsor, af halm, se Halm . . . . 
Butcljkork, begagnad, men brukbar, . . 

(om tullboloppet icke öfver-
stiger det för nya »Korkar, 
skurna: utan beslag» be
stämda), h. u. Varor, ej sp., 
arb 

Byggnadsmaterial, af trä, se Trävaror, 
andra mer eller mindre arbetade, 
snickararbeten . , , . , . , , . . . 

Byggnadsornament, 
af lera, se Lervaror, tegel . . . . . . 
af trä, h. u. Trävaror 
andra, h. u. det ämne, arbetadt, hvaraf 

de bestå 
Byster, af järn, gjutna, se Metaller, järn 

o. stål : finare gjutgods 
Bårder, se Papperstapeter o. bårder . . 
Båtar, se Fartyg 
Båtshaksskaft, se Trävaror, oarb. . . . 
Bälgar, blås-, jfr Blåsbälgar 

att användas i gasmätarc, h. u. 
Slöjdvaror, ej specif. : af sam
mansatt ämne. 

Bälten, se Hängslcn 
elektriska, och delar däraf, se 

Slöjdvaror 
Bär, ej specif., se Frukter m. m 

syltade eller kanderade, se Konfi
tyrer 

Bärlingar, se Trävaror, o a r b e t a d e . . . . 
Bärnsten, oarbetad 

arbetad . . . 
Bärsaft, se Vin .' 
Böcker, med inbundet rent eller linjeradt 

papper 
andra slag 

Bönor, ej spécifie, se Spannmål, omalcn 
Bössor, h. u. Gevär, skjut-

Cassia fistula 
lignea, se Kanel 

Celluloid, oarbetad 
arbeten däraf 

Cellulosakubb (pappersved), se Trävaror, 
oarb. o. bilade 

Cement 
Cementkoppar, se Metaller: koppar ni. m. 
Centrifuger, mjölk-, h. u. Maskiner m. in.: 

arbetsmaskiner o. redsk. f. 
jordbruket 

andra, se Maskiner m. m.: 
arbetsmaskiner o. redsk. f. 
uppfordring o. pressning . 

Ceresin, se Paraflin 
Cerium-nitrat, se Keni.-tekn. preparat. . 
Chagrin, h. n. Hudar och skinn, ej päls

verk, beredda 
Chamottemurbruk, se Varor, ej specif., arb. 
Chamottetegel, se Lervaror: tegel, eldfast 
Champagne, h. u. Vin, på andra kärl, 

musserande 
Champinjoner, se Svampar, ätbara . . . 
Charpibomull, h. u. Vadd 
Chilcsalpetcr, se Natron, salpctersyradt . 
Choklad 
Cider (h. u. Vin): på fat, h. u. bär- och 

fruktsaft 
på andra kärl, h. u. 

icke musserande, an
dra slag . . . . : 

Cigarrer och Cigarretter, se Tobak, arbetad 
Cigarrfodral, se Portföljer 
Cigarrlådsämnon, se Trävaror, andra mer 

eller mindre arbetade 
Cigarrmunstycken, h. u. Piphufvuden . . 
Cikorierot 

bränd eller målen, h. n. Kaffe: 
kaffesnrrogat 

Cinnobcr, se Färger, andra slag . . . . 
Cirklar och Cirkelbestick 
Cirkelsågar, se Sågar 
Citroner ; . 
Citronskal, torra (tulltaxan se Pomerans-

knoppar m. m.) 
Citronsyra och citronsyrade salter . . . 
Cittror, se Instrument, musikaliska. , , 

i 

Cols, se Korkbark 
Compoboard, se Trävaror, andra mer eller 

mindre arb.: snickararbeten, byggnads
material 

Crêpe, h. n. Väfnader, se d. o 
Crépepapper, se Papper, andra slag . . . 
Cyankalium 

Dadlar 
Damast, h. u. Väfnader, se d. o 
Decimalvågar, se Instrument (tulltaxan 

se Slöjdvaror) 
Deglar, af lera eller blyerts, se Lervaror 
Degras, se Varor, ej specificerade, arbetade 
Desintegratorer, se Maskiner m. m.: ar

betsmaskiner o. redsk. för sten- m, fl. 
industrier 

Destillationsapparater, se Maskiner m. m. : 
arbetsmaskiner o. redsk. för jäst-, sprit-
o. s. v. tillverkning 

Dextrin och Dextringummi . . . . . . . 
Diamanter, glasmästare-, se Maskiner 

m. m.: verktyg 
Diamantkitt, se Lim 
Dinastegel, se Lervaror: tegel, eldfast . 
Dividivi, se Garfskidor 
Dockor och delar därtill, se Leksaker . 
Domkrafter, se Maskiner m. m. : arbets

maskiner o. redskap för uppfordring o. 
pressning 

Dosor, h. u. det ämne, arb., hvaraf de bestå 
af sammansatta eller, såsom ar

betade, ej spec. ämnen, se Askar 
Draf, torkad, se Kreatursfoder, ej specif. 
Dragant, h. u. Gummi, nativt, ej specif. 
Draggar, se Metaller: järn och s tå l . . . 
Dragremmar, se Remmar, maskin-, ej sp. 
Dränk, h. u. Kreatursfoder, ej spec., annat 
Dref och drefmat 
Dressiner, järnvägs-, h .u . järnvägsvagnar 
Droger, ej specif., h. n. Apoteksvaror, ej 

specif. 
Drufhoning, h. u. Bärsaft 
Drufsocker (tulltaxan se Stärkelsesocker) 
Dräll, h. u. Väfnader 
Dräneringsrör, af lera, se Lervaror. . . 
Duk, af järntråd, se Metaller, järn och 

stål: tråd 
af koppar ni. fl. metaller, se Me

taller: koppar m. m. 
Dukar, på strumpstol tillverkade, h. u. 

Strumpor m. m 
sydda, h. u. Kläder 
väfda, h. u. Väfnader 

Duktyg, sydda, af linne- eller boinulls-
väfuad, h. xx. Kläder, linshållspersedlar 

Dnn, se Fjäder 
Dyfvelsträck, h. n. Apoteksvaror, ej spec. 
Dykardräkter och dykeriapparater, h. u. 

Maskiner m. m.: arbetsmaskiner och 
redskap för andra ändamål 

Dynamit, h. u. Krut m. m., andra slag . 
Dynamomaskiner, se Elektriska maskiner 
Dörrar af trä, se Trävaror, andra mer 

eller mindre arbetade, snickararbeten, 
byggnadsmaterial 

Dörrfyllningar, af järn, se Metaller, järn 
o. stål: fotskrapor m. m 

Eau de Cologne, h. u. Luktvatten . . . 
Ebonit, se Kautschuk . - . 
Economisers, se Maskiner m. m.: arbets

maskiner o. redskap för andra ändamål 
Ejektorer, se Maskiner m. m.: arbets

maskiner och redskap för uppfordring 
och p r e s s n i n g . . . . . . . . . 
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Ekollon 
Ekträextrakter, se Garfsyra 
Elastiska väfnader, h. u. Baud, andra slag 
Eldredskapsställ, af järn, se Metaller: 

järn och stål 
Eldsläckningsapparater, h. u. Sprutor, 

brand-
Eldstadsroster, se Metaller: järn och stål 
Eldstadsrör, till ångpannor, se Maskiner 

m. m.: arbetsmaskiner och redskap för 
andra ändamål 

Elektricitetsmätare 
Elektriska bälten, se Slöjdvaror . . . . 
Elektriska glödlampor 

glaskolfvar därtill, h. u. Glas . . . 
Elektriska kablar, h. u. Metaller, koppar 

m. m.: tråd 
Elektriska maskiner, 

hänförliga till fysiska instrument, 
se d. o 

ej hänförliga till fysiska instrument: 
dynamomaskiner 
elektromotorer 
transformatorer 
andra, se Maskiner m. m. : arbets

maskiner och redskap för elek
tricitets användning 

Elcktromedicinska apparater, se Maskiner 
m. m. : arbetsmaskiner och redskap för 
elektricitets användning 

Elektrotyper, se Klischéer 
Elevatorer, se Maskiner m. m. : arbets

maskiner och redskap för uppfordring 
och pressning 

Elfenben, se Ben 
Emaljfärg, h. u. Fernissa 
Emaljmassa, äfven pulvriserad 
Emaljögon, se Glas 
Emballage, särskildt inkommande . . . 
Emulsionsplåtar, se Glas 
Emulsorer, se Maskiner m. m.-, arbets

maskiner och redskap för jordbruket . 
Enbär och Enbärsmos 
Espartogräs, se Gräs 
Essenser, konjak-, rom- och arraks-, se 

Eterarter 
krön-, h. u. Apoteksvaror . . 
ättik-, h. u. Eterarter . . . . 

Eter 
Eterarter, sammansatta 
Eteriska oljor, se Oljor, flyktiga, vege

tabiliska 
Etiketter, af papper, se Litografiska ar

beten 
Etuier 
Etyloxid, ättiksyrad och smörsyrad, Ii. u. 

Eterarter 
Explosiva ämnen 
Exsiccatorer, se Maskiner m. m.: arbets

maskiner och redskap för jordbruket . 

Fajans, arbeten af, se Lervaror: andra 
arbeten af lera 

Faktis (konstgjord kautschuk), se Kcm.-
tekniska preparat 

Fanerskifvor, se Trävaror, andra mer 
eller mindre arbetade 

Partyg 
Fernissa, sprit-

andra slag 
Ferrosilicium, se Metaller, järn och stål : 

tackjärn 
Fiber, ej specificerad, af bast m. ni. . . 

vulkaniserad, i plattor el. skifvor, 
se Maskiner m. m.: arbetsmaski
ner o. redsk. för andra ändamål 

Fikon 
Filar, se Maskiner m. m.: verktyg . . . 

Filt af ull, stampad eller viifd, se Väf-
nader, ylle-

af bomull, se Väfnader, bomulls- . 
nöthårs-, se Väfnader, hår- o. tagel-

Filtreringsapparater, se Maskiner m. in.: 
arbetsmaskiner o. redsk. f. jäst- m. fl. 
industrier . 

Filtrermassa, h. u. Varor, ej specif., arb. 
Filtstumpar, till hattar, se Hattar . . . 
Fingerborgar, af guld, h. u. Metaller: 

guld, arbetadt . . . . 
af silfver, h. u. Metaller: 

silfver, arbetadt . . . 
andra slag 

Finkelolja, se Brännvin 
Fioler (violiner), se Instrument, musi

kaliska 
Firewood (plankstump), se Trävaror, så-

' gade 
Fisk 
Fiskben, h. u. Horn 
Fiskguano, se Gödningsämnen 
Fisklinor af flätadt bomullsgarn, h. u. 

Snörmakararbeten 
Fiskmjöl, se Varor, ej spec, arbetade . 
Fiskredskap, se Maskiner m. m. : arbets

maskiner o. redsk. f. andra ändamål . 
Fiskrom, osaltad och saltad: 

torskrom, oarbetad 
annan, h. u. Kaviar 

Fiskskinn, h. n. Hudar och skinn, ej 
pälsverk 

Fixativ, h. u. Vattenglas 
Fjäder 

färgad, h. u. Varor, ej spec, arb. 
Fjäderhamniare, se Maskiner m. m.: ar

betsmaskiner o. redsk. för bearbetning 
af metaller 

Fjäderpälsverk, konstgjordt, h. u. Hudar 
o. skinn, pälsverk: be
redda, hopsydda: blåräf 
m. m 

äkta, h. u. Hudar och 
skinn, pälsverk . . . 

Fjädrar: till järnvägsfordon, se Järnvägs-
materiel 

krinolin-, b. u. Karkaser . . . 
ur-, h. u. Ur 
vagns- (ej järnvägs-), se Me

taller, järn o. stål: ej specif. 
arbeten 

Flaggor, h. u. Väfnader 
Flanell, h. u. Väfnader 
Flaskor, af glas, se Glas 
FJintdnk, se Smärgclduk 
Flintpapper, se Papper 
Floretter, se Metaller: järn och stål . . 
Flott eller smult (se Ister), konstgjordt 

naturligt . 
Flusspat, se Mineral, ej specif. 
Flyglar, se Instrument, musikaliska . . 
Flyttsaker 
Flädermos, h. u. Varor, ej specif., arb. . 
Fläktar, se Maskiner in. m.: arbetsma

skiner'och redsk. för uppfordring och 
pressning 

Fläsk 
Flöjter, h. u. Instrument, musikaliska . 
Folier, bly-, se Metaller: bly 

tenn- (stanniol), se Metaller: tenn 
Fonografer, se Instrument, fysiska . . . 
Fonografrullar och -plattor, se Varor, ej 

spec, arbetade 
Formalin, se Kemisk-tekniska preparat . 
Formar, för industriens behof, se Maski

ner m. m.: arbetsmaskiner och 
redskap för andra ändamål . 

andra slag, h. u. det ämne, ar
betadt, hvaraf de bestå . . . 

Fortepianon, se Instrument, musikaliska 
Fosfater, råa, se Gödningsämnen . . . . 
Fosfor 
Fosforbrons, se Metaller: koppar m. ni. . 
Fosforsyra 
Fosfortenn, se Metaller: koppar in. m. . 
Fotogen, h. u. Oljor, fossila: renade lys-

oljor 
Fotogenkök, af järn, se Metaller, järn o. 

stål: ej specif. varor . . 
andra, h. u. Metaller, kop

par ni. m. : andra arbeten, 
af mässing 

Fotografikameror 
Fotografiska arbeten, se Litografiska ar

beten 
Fotografiska framkallningsmcdel, se Kem.-

teku. preparat 
Fotografiska torrplåtar, se Glas . . . . 
Fotskrapor, af järn, se Metaller: järn 

och stål 
Fransar, h u. Snörmakararbeten . . . . 
Frukter, ej specificerade 

i hermetiskt slutna kärl, se Kon
server 

syltade eller kanderade, h. u. 
Konfityrer 

Frukteter, se Eterarter 
Fruktsaft, se Vin 
Fruktskalningsmaskiner, af järn, se Me

taller: järn och stål 
Fruktskålar, af järn, gjutna, se Metaller, 

järn och stål: finare gjutgods . . . . 
Fräsar, se Maskiner m. m. : verktyg . . 
Frö 
Fyrapparater eller delar däraf, ej specif. 
Fyrverkeriarbeten 
Fåglar, lefvande 

preparerade, h. u. Naturalier . . 
slaktade eller skjutna, h. u. Kött, 

af fågel 
Får (tulltaxan se Kreatur) 
Fälb, h. n. Väfnader 
Fällar, ii. u. Hudar och skinn: pälsverk. 
Fältspat, se Mineral, ej specif. 
Fänkål 
Färger 

i tuber m. m., se Färglådor. . . 
kompositions- eller s. k. hem-

färger, se Varor, ej specif., arb. 
Färglådor 
Färgningsämuen 

till färgning användbara, obcredda 
växter och växtdelar, ej specif., 
h. n. Färgträ 

Färgstift, infattade i trä. se Blyertspennor 
andra, h. u. Varor, ej sp., arb. 

Färgträ, oraspadt 
raspadt 

Fästklofvar, se Maskiner m. m.: verktyg 
Föl, se hästar (tulltaxan se Kreatur) . . 
Fönsterramar af trä, se Trävaror, andra 

mer eller mindre arbetade: snickar
arbeten, byggnadsmaterial 

Förbandsvadd,af kemiskt beredd trämassa, 
h. u. Vadd, obestruken, för medic. behof 

Förhydningspapp, se Papp 
Förladduingar, af papp, h. u. Papparb., 

ej specif 
af ull, hår m. ni., Ii. u. 

Varor, ej specif., a rb . . 
Förvärmarc, se Maskiner m. m.: arbets

maskiner o redsk. för andra ändamål 

Gafflar, af sammansatta ämnen, se Kuif-
var, bords-

osammansatta, h. u. det ämne, 
arbetadt, hvaraf de bestå . . 
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Galalit-(nijölkstens-)skifvor, h. n . Varor, 
ej spec., arbetade 

Galangarot, b. u. Rötter, ej ätbara . . . 
Galanterivaror, ej specificerade 
Galläpplen 
Galläpplesyra (tannin) se Garfsyra . . . 
Galoncr, se dels Gulddragararbcten . . . 

dels Snörinakararbcten . . . 
Galoscher, h. u. Kautschuk, arbetad: a. 

slag, skodon 
Gardiner, af linne- och bomullsväfnad, 

h. u. Kläder, sydda hus-
h å l l s p e r s e d l a r . . . . . . . 

mil-, se Rullgardiner . . . . 
Garfextraktcr (ej hänförliga till Färger), 

se Garfsyra 
Garflim (koncentrerad nffallslnt), h. u. 

Kcm.-tckn. prep., ej sp., andra slag . 
Garfskidor 
Garfsyra 
Garn, ull-

linne-, enkelt 
två- eller flertrådigt, h. u. 

Träd 
linmp-, enkelt 

två- eller ficrtrådigt, h. n. 
Tråd 

af mer än 4 inni tjocklek, 
h. n. Tägvirkc, nytt . . 

kabel- och bänsel (endast öfver 4 
mm. tj.), h. u. Tågvirko, 
nytt 

bomulls-
jute-, enkelt 

två- eller flertrådigt, h. n. 
Garn, segel- och bind- . . 

raniic-
af andra vegetabilicr (gräsgam) 

h. u. Garn, segel- och bind- . . 
segel- och bind-
nöthårs-, h. u. Varor, ej sp., arb. . 
af kokoståger, se Varor ej specif., 

arbetade 
Gas, h. u. Väfnader . 
Gaskök, h. n. Metaller, järn och stål: ej 

spec. varor 
Gasmätare 
Gasolja, h. u. Oljor, fossila: renade, lys-

oljor 
Gasspisar, h. u. Metaller, järn o. s tål : 

ej specif. varor 
Gasverk, se Maskiner in. ni.: arbetsma

skiner o. redsk. f. andra ändamål . . 
Gatsten, se Sten, arbetad 

; Gelatin, se Lim 
Gelatinlim, se Lim, andra slag 
Gelatinpulver, h. u. Varor, ej sp., arb. . 
Geléer, se Konfltyrer 
Genever, se Brännvin och sprit . . . . 
Gentianarot, b. n. Rötter, ej ätbara . .. 
Getter (tulltax. se Kreatur) 
Gevär, skjut-
Gevärsdelar, färdiga, h. u. Gevär . . . . 

ej färdiga, b. u. det ämne, 
arbetadt, hvaraf de bestå 

Gevärsfodral, tomma, af tyg o. skinn, 
b. u. Portföljer m. m. : andra än af siden 

Gcvärslådor, tomma, h. n. Etuier . . . 
Gevärstocksämnen, se Trävaror, andra 

mer el. mindre arbetade 
Gips 
Gipsarbeten 
Gitarrer, se Instrument, musikaliska . . 
Gjutgods, se Metaller: järn, o. stål . . 
Gjutsand, se Sand 
Glacemaskiner, af järn, se Metaller: järn 

o. stål 
Glansgnid, se Bladguld . 
Glansvax (Cerotine), h. u. Varor, ej sp., arb. 

Glas . . . 
med figur- och ornaincntmålning, af-

sedda till infattning i fönster: med 
blyinfattning, h. u. Slöjdvaror . 

utan blyinfattning, h. u. Varor, ej 
spec., arbetade 

Glasduk, se Smärgeldnk 
Glasfluss, rn, h. n. Varor, ej sp., arb. . . 
GlasHusser, slipade, h. u. Glas, andra slog 

slipade och infattade, h. u. 
Bijouterivaror 

slipade och infattade i guld 
eller silfver, h. u. Metaller: 
guld, arbetadt, eller silfver, 
arb 

Glasgalla, h. u. Varor, ej sp., oarbetade . 
Glasmäätardiamanter, se Maskiner, m.m.: 

Verktyg . . . . . . 
Glaspapper, se Papper 
Glaspulver 
Glaspärlor (tulltaxan se Pärlor, oäkta) . 
Glassand, se Sand 
Glasskärf 
Glastakpannor, se Glas 
Glastegel, h. u. Glas, patentglas . . . . 

ihåliga, h. n. Glas, andra slag 
Glasämnen, se Glas, fönster- och spegel-
Glasögon, oinfattade, h. u. Glas, optiska 

infattade, se Instrument, op
tiska 

Glanbersalt (svafvelsyr. natron) se Natron 
Glete (silfverglitt) 
Glimmer, se Mineral, ej spec 
Glitter h. u. Varor, ej sp., arb 
Glober 
Glutenfoder, hör dels under Spannmål, 

mjöl, majs-
dels under Kreatursfoder, 

se d. o. . . 
Glycerin 
Glödlampor, elektriska 

glaskolfvar därtill, h. u. Glas, 
andra slag 

Glödstrumpor, nfbrända, h. u. Varor, ej 
spec, arbetade . . . . 

ej afbrända, se Strumpor 
m . m . . . 

Gneis (se Sten): oarbetad 
arbetad 

Golfplattor, af lera, se Lervaror . . . . 
Grafvårdar, nf järn, se Metaller: järn 

och stål 
af sten, h. u. Sten, arbetad 

Gramaner, se dels Guldragararbetcn . . 
dels Snörinakararbcten. . . 

Grammofoner, se Instrument, fysiska . . 
Granit (se Sten): oarbetad 

arbetad 
Gratulationskort, se Visitkort 
Gravernålar, h. u. Maskiner, in. ni.: verk

tyg 
Grepar (tulltaxan se Skyfflar m. m.) . . 
GrifTeltatior, se Skriftanor 
Grifflar, af sten 

af konstgj. massa h. u. Varor, ej 
sp., arb 

Grubber, se Maskiner ni. m.: arbetsma
skiner o. redsk. för jordbruket . . . . 

örufstolpar (pitprops), se Trävaror, oarb. 
o. bilade 

Gryn, af spannmål, se Spannmål, målen . 
ris- . . : 
andra slag 

Grytor, af järn, gjutna, se Metaller: järn 
o. stål . . . 

Gråsidor, h. u. Fisk, sej 
Grädde, se Varor, ej spec, oarbetade . . 
Gräs 
Gräsgarn h. u. Garn, segel- och bind- . 

Gräsklippningsmaskiner, se Maskiner: ar
betsmaskiner o. redsk. f. jordbruket . 

Gräsrep, se Gräs 
Grönsaker, se Frukter m. m 

konserver af, se Konserver . 
syltade, h. u. Konfityrcr . . 

Guano, fisk-, se Gödningsämnen . . . . 
peru-, h. u. Gödningsämnen . . 

Guld, oarbetadt, se Metaller 
skrot, se Metaller 
arbeten af guld, se Metaller . . . 
blad-, bok- eller glans-, se Bladguld 
musiv-, h. u. Bronspulver . . . . 
spinn- h. u. guldtråd 

Gnlddragararbeten 
Guldklorid, se Kemisk-tckniska preparat 
Guldsaltcr, se Kemisk-tekniska preparat 
Guldslagarhinna, h. n. Varor, ej sp. arb. 
Guldtyg, se Väfnader, helsiden- . . . . 
Gummi, nativt, ej specificeradt 
Gummi elasticum, se Kautschuk . . . . 
Gummi, flytande, h. n. Lim 
Gummigloria (hclsidenväfnad öfverdragen 

med kautschuk), h. u. Väfnader, vatten
täta, med kautschuk öfverdragna . . . 

Gummiin, h. n. Varor, ej sp., arb. . . . 
Gummilacka, h. n. Harts: schellak . . . 
Gurkor, se Frukter m. m 
Guttaperka, se Kautschuk 
Gångjärn, af järn, h. u. Metaller: järn och 

stål 
af andra metaller, h. u. den 

metall, arb., hvaraf de bestå 
Gångkläder, se Kläder 
Gåslefverpastej, se Konserver 
Gödningskalk, se Sten, oarb.: kalksten . 
Gödningsämnen: benmjöl, se Ben, arb. . 

chilesalpeter, se Natron, salpctersy-
radt 

superfosfat . . . . . . : . . - . . . 
svafvelsyr. ammoniak, se Ammoniak 
andra slag, ej specificerade . . . . 

Gödselspridare, se Maskiner m. m.: ar
betsmaskiner o. redsk. f. jordbruket . 

Göten, af järn o. stål, se Metaller: järn 
och stål 

Hackelsekuifvar, se Maskiner m. m.: 
arbetsmaskiner o. redsk. f. jordbruket 

Hackor, se Maskiner m. m.: verktyg . . 
Hafre (se Spannmål), omalen 

målen till gryn . . 
målen till mjöl. . 

Hagel, af bly, se Metaller: bly . . . . 
Hakar och hyskor, se Häktor m. m. . . 
Halm, oarbetad 

arbeten däraf 
Halmclevatorer, se Maskiner m. in.: ar

betsmaskiner o. redsk. f. jordbruket . 
Halmflätor, se Halm, arb 
Halmrep, se Halm, arb. . 
Halsband, af guld eller silfver h. u. guld 

eller silfver, arb 
af annat ämne h. n. Bijou

terivaror 
Halsdukar, se Kläder 
Hammare, se Maskiner m. m.: verktyg . 
Hampa 
Hampgarn, enkelt, se Garn 

två- eller flertrådig, se Tråd 
af mer än 4 mm. tjocklek, 

h. u. Tågvirke, nytt . . . 
Handtag till verktyg, h. u. Maskiner m. m. : 

verktyg 
Handskar 
Handskskinn, tillskurna, h. u. Hudar o. 

skinn, ej pälsverk 
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Handspakar, h. u. Maskiner m. m.: ar
betsmaskiner och redskap för andra 
ändamål 

Handvinschar, se Maskiner m. m.: ar
betsmaskiner o. redsk. f. uppfordring 

Harfvar, se Maskiner m. m.: arbetsma
skiner o. redsk. f. jordbruket . . . . 

Harfpinnar, h. u. Maskiner m. m. : arbets
maskiner och redskap f. jordbruket. . 

Harkor, h. u. Maskiner m. m. : arbetsma
skiner och redskap för jordbruket . . 

Harmonier, se Instrument, musikaliska . 
Harpojs, se Harts 
Harpor, h. u. Instrument, musikaliska . 

för jordbruket, se Maskiner m.m.: 
arbetsmaskiner o. redsk. f. 
jordbruket 

Harts 
Hattar 
Hattaskar, se Nattsäckar 
Hattflätor, af bast, h. u. Bastflätor . . . 

af halm, h. u. Halmflätor . . 
af spari, enbart el. i förening 

med bast, h. n. Korgmarkar-
arbeten 

Hattfoder, af väfnad utan förening med 
annat material, h. n. Väf-
nader 

af väfnad i förening med annat 
terial 

Hattfodral, se Nattsäckar 
Hattnålar, med hafvud af glas el. mc-

metall, minst 15 mm. i 
diam., h. u. Bijouterivaror 

andra h. u. Nålar 
Hattstommar, b. u. det ämne, nrbetadt, 

hvaraf de bestå 
Hejare, se Maskiner, m. m.: arbetsmaski

ner o. redsk. f. bearbetning af me
taller 

Hemfärger, se Varor, ej speeif, arbetade 
Hissar och Hissblock, se Maskiner m. m.: 

arbetsmaskiner o. redsk. f. uppfordring 
o. pressning 

Hjorthornssalt (kolsyrad ammoniak), se 
Ammoniak 

Hjnl, hjolband, hjulringar o. hjulsatser: 
till järnvägs- och spårvägsvagnar, se 

Järnvägsmateriel 
till andra vagnar af trä, se Vagnar . 

af järn, h. u. Metaller 
till velocipeder h. u. velocipeddelar. . 

Hjulskenor af trä, till velocipeder, se Ve
locipeder 

Hoffmanns droppar, se Eter 
Holländare, se Maskiner m. m.: arbets

maskiner o. redsk. f. trämasseindustrien 
Holländarknifvar, se Maskiner m. m.: ar

betsmaskiner o. redsk. f. pappersin
dustrien 

Honung 
konstgjord (invertsockcrsirap), 

(tulltaxan se Stärkclseso:ker) . 
Horn, oarbetadt eller raspadt 

arbetadt 
Hudar och skinn, ej hänförliga till päls

verk: oberedda 
beredda 

pälsverk: oberedda 
beredda 

Huggare, se Metaller: järn och stål . . . 
Huggjärn, se Maskiner m. m. : verktyg . 
Humle 
Hn#nmer 

inlagd i hermetiskt slutna kärl, 
h. u. Konserver 

Hnsbloss, se Lim 
Husgerådspersedlar, gamla och brnkadc, 

se Flyttsaker 

Hushållsglas, se Glas, andras lag . . . . 
Hushållsmaskiner, af järn, se Metaller: 

järn o. stål 
Hushållspersedlar, 

af linne- och bomnllsväfnad, sydda, se 
Kläder 

brukade, h. u. Flyttsaker . . . . 
Hvalfiskfjäll (Ossa sepise), h. u. Varor, 

ej sp., oarb 
Hvalraf (tulltaxan, se Spermaceti) . . . 
Hvalrosständer, h. u. Ben 
Hvassbuk, se Fisk. saltad el. inlagd: 

nnsjovis 
Hvete (se Spannmål): omalet 

målet till gryn . 
målet till mjöl 

Hvitbetor, råa ; 
sönderskurna och torkade . . 

Hyflar och Hyfveljärn, BC Maskiner m. m.-, 
verktyg 

Hyskor, se Häktor 
Hål järn, se Maskiner m. m.: verktyg . . 
Hår 
Hårarbeten 
Hårklippningsmaskiner, af förnickladt 

järn, h. u. Metaller, järn och stål: an
dra arbeten ' 

Hårnålar, se Nålar 
Hårolja och Hårtinktnr, h. u. Parfymer 
Hårväfnader (tulltaxan se Väfnader) . . 
Häktor: af järn 

af annan oädel metall 
Hällar, af järn, se Metaller: järn och stål 
Hängslen eller delar därnf 
Hästar (tulltaxan se Kreatur) 
Hästhackor, se Maskiner m. m.: arbets

maskiner o. redsk. f. jor.lbrukct . . . 
Hästräfsor och Hästräfspinnar, se Maski

ner m. m.: arbetsmaskiner och redsk. 
för jordbruket 

nästskor, se Metaller: järn och stål . . 
Hästskosöm, se Metaller: järn och stål: 

spik 
Hästskrapor, af järn, h. u. Metaller, järn 

och stål: andra arb 
Hö 
Högafflar (talltaxan se Skyfflar m. m.) . 
Höns, lefvande, se Fåglar 

slaktade, se Kött 
Hörnjärn, se Metaller: järn och stål : 

balkjärn m. ra 
Hövändarc, se Maskiner m. m.: arbets

maskiner o. redsk. för jordbruket . . 

Indigo, Indigoextrakt och Indigokarmin, 
se Färger 

Infusoriejord (kiselgur), se Jordarter . . 
Ingefära, syltad, se Konfityrer 

torr' 
Injektorcr, se Maskiner m. m.: arbets

maskiner o. redsk. för uppfordring och 
pressning 

Insektpulver 
Instrument, kirurgiska, matematiska, fy

siska, kemiska och navigations-, 
alla slag, ej specificerade 

optiska, ej specificerade 
barometrar, manometrar, termometrar . 
musikaliska, samt delar och tillbehör 

därtill 
hänförliga till Leksaker h. o. Leksaker 

Invertsockcrsirap, se honung, konstgjord 
(tulltaxan se Stärkclsesockcr) . . . . 

Ipecacuanha, h. n. Apoteksvaror . . . . 
Is, se Varor, ej specif. oarbetade . . . . 
Isoleringsmassa, af blandade, olikartade 

ämnen, se Varor, ej specif., arbetade . 

Isoleringsrör, se Bergmans isoleringsrör 
Ister, äfven konstgjordt 

Jalappa, h. u. Apoteksvaror 
Japanvax (Japantalg), h. u. Oljor, feta, 

andra slag 
Jod, Jodkalium och Jodnatrium . . . . 
Jordarter, ej specif. 
Jordartsmetaller, sällsynta, preparat af: 

cerium, lantan, didym, yttrium, erbiuni, 
tprium, titan, zirkonium och béryllium, 
h. u. Kemisk-tekniska preparat . . . 

Jordgubbar, se Frukter 
Jordnötter (arachider), h. u. Spannmål, 

omalcn, bönor 
Jordvax, h. u. Paraffin, oraffincradt . . 
Jordärtskockor, h. u. Rötter, ej sp., ätbara 
Jnlgransprydnader (leksaker), se Leksaker 
Jute 
Juveler, oinfattade 

infattade i guld eller silfver, 
se Metaller: guld, arbetadt, 
eller silfver, arbetadt . . . . 

Järn och Stål (se Metaller) : tackjärn . . 
barlastjärn 
skrot 
göten 
smältstycken 
råstänger 
billets (välldt ämuesjärn och välldt 

eller ovälldt ämncsstål om mer än 
70 mm fyrkant, med runda eller 
skarpa kanter) 

tnbämncn, runda, massiva 
plåtar 
stänger, valsade cl. smidda (bandjärn 

öfver 10 mm bredd däri inbegripet) 
valstråd 
dragen tråd, öfver 10 mm i diameter 

(i stänger eller ringar) 
rälsspik 
stångjärnsafhugg 
andra arbeten af järu eller stål, ej hän-

förl. till Maskiner, redskap och verk
tyg 

Järnbeta, h. u. Kem.-tekn. prep, ej sp. : 
andra slag 

Järnmalm, se Mineral: malm . . . . . 
Järnoxid, ren, h. u. Kem-tekn. preparat . 

kromsyrad, h. u. Färger m. m. . . . 
salpetersyrad, svafvelsyrad o. ättiksy-

rad, h. u. Kem.-tekn. preparat . . . 
Jämslaggccmcnt, se Cement 
Järnspett, h. u. Maskiner m. in. : verktyg: 
Järnsängar, se Metaller: järn och stål . 
Järnvägar, flyttbara, se Metaller: järn och 

stål 
Järnvägsmateriel: lokomotiv 

vagnar och tändrar 
skenor, bottenplåtar, syllar och skarf-

järn 
axlar, fjädrar, hjul, hjulsatser, hjul

band och hjulringar 
andra slag, ej specif., eller delar 

däraf 
Jäst 
Jästpulver, h. u. Varor, ej sp. arb. . . . 

Kabelgarn, se Tågvirke 
Kabeljo, h. n. Fisk, saltad: andra slag . 
Kablar, elektriska lednings-, se Metaller, 

koppar m. m.: tråd 
Kaffe 
Kaffekvarnar, mindre, se Metaller: järn 

o. stål 
större, för fabriks- eller handelsrörelse, 

h. n. Maskiner m. m.: arbetsmaskiner 
och redskap för andra ändamål . . 
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Knflesurrogat 
Kninit, se Gödningsämnen 
Kakao: bönor eller skal 

målen eller rifven 
osockrad, i block, h. n. Choklad 

Knkel o. Kakclngnsornament, se Lervaror 
Kalcinmkarbid, se Kemisk-tekniska pre

parat 
Kalfvar, se Kreatur, nöt-
Kali 

kisclsyradt, se Vattenglas . . . . 
Stassfnrter-, se Gödningsämnen . . 

Kaligödning, se Gödningsämnen . . . . 
Kalimagnesia, h. u. Gödningsämnen . . 
Kiilisalpoter, se Kali, salpetersyradt . . 
Kalisalt, se Gödningsämnen 
Kaliumguldklorid, h. u. Kem.-tekn. prep., 

ej sp 
Knlinmplatinaklorur, h. u. Kem.-tekn. 

prep., ej sp. . . . . . 
Kalk 

gödningsknlk = Kalksten, obränd, 
målen, se Sten 

knrbolsyrad kalk; so Karbolsyra . 
Kalkerväf, af bomull, se Vafnader . . . 
Kalkkväfvo (karbidkväfve), h. u. Kem.-

tekn. prep., andra slag . . 
Kalkoner, se Fåglar . . . . . . . . . 
Kalksalpeter, kalcinerad eller kristalli

serad h. u. Kem.-tekn. preparat, andra 
slag 

Kalksandsfcn, konstgjord, se Varor, ej 
specif., arbetade 

Kalkspat, se Mineral 
Kalksten (se Sten), obränd: i stycken . . 

målen (göd
ningskalk) 

arbeten af 
Kalmnsrot, h. u. Rötter, ej ätbara . . . 
Kamelgarn, h. n. Garn, ull-
Kamfer, oraffinerad o. raffinerad . . . . 
Kamgarn, se Garn, ull-
Kaminer, af Järn, se Metaller: järnochstål 
Kanel och Kanelknopp 
Kanoner, h. u. Metaller: järn och stål: 

andra oj sp. arb 
Kantiljer, se Gulddragararbeten . . . . 
Kantsten, se Sten, arbetad 
Kaolin, se Lera 
Kappor, fruntimmers-, se Kläder . . . . 
Kappsäckar, se Nattsäckar 
Kapris 
Karafflner, af glas, h. u. Glas: andra slag 
Karagen (pärlmossa) 
Karameller, se Konfityrer 
Karbidkväfve (kalkkväfve), h. u. Kem.-

tekn. preparat, andra slag 
Karbolineum, se Oljor, fossila: renade . 
Karbolsyra och Karbolsyrad kalk . . . 
Karborundum(siliciumkarbid), se Kemisk -

tckniska preparat 
Karborundnmskifvor(förslipning), se Ma

skiner ni. m.: arbetsmaskiner o. red
skap f. andra ändamål 

Kardborrar 
Kardemummor 
Kardläder, Kardmaskiner och Kardor, se 

Maskiner m. m.: arbetsmaskiner o. 
redsk. f. textilindustrien 

Karkaser och Karkasband 
Kartonger, h. u. Papp-, pappers- och pap-

persmassearb 
Kartor 
Kasein, se Varor, ej spec., arbetade . . 
Kassakistor, af järn, se Metaller: järn 

och stal 
Kassakontrollapparater (kassaregister), se 

Maskiner m. in.: arbetsmaskiner o. 
redsk. f. andra ändamål . . . . . . . 

Kassaskåp, af järn, se Metaller: järn o. 
stål . 

Kastanjer 
Katcku, se Färger: andra slag 
Katrinplommon, se Plommon, torkade . 
Kanstik ammoniak, se Ammoniak . . . 
Kaustikt kali, se Kali 
Kautschuk, 

oaibetad 
arbetad: i skifvor af 1 mm. tjocklek eller 

diiröfver 
i skifvor af mindre tjocklek, 

utan väflnlägg 
med väfinlägg, h. u. Vafnader, 

vattentäta, med kautschuk 
öfverdragna 

maskinremmar, utan väfin
lägg 

med väfinlägg, b. n. Remmar 
ringar, afsedda till veloci

pedhjul, h. u. Vclocipcdor 
andra arbeten 

konstgjord (fnktis), so Kcmisk-tekniska 
preparat 

Kautschuksstämplar, h. n. Bokstafsstämp-
lar 

Kaviar 
Kedjor, af järn, se Metaller: järnoch stål 

hänförliga till bijouterivaror, se 
Bijouterivaror 

Kemiska glas, se Glas 
Kemisk-tekniska preparat 
Kikare, se Instrument, optiska 
Kimrök, se Färger 
Kinabark 
Kinapreparat ooh Kinasalter, se Apoteks

varor 
Kinin, se Apoteksvaror 
Kisbränder, se Affall 
Kiselgur (infusoriejord,, se Jordarter . . 
Kiseljärn, se Metaller: järn o. stål . . . 
Kiselsyra, h. u. Kem.-tekn. prep., ej sp., 

andra slag . 
Kit t 

diamantkitt, se Lim 
Klarinetter, h. n. Instrument, musikaliska 
Klarskinn, h. u. Hudar och skinn, ej päls

verk, ober 
Klaver, h. u. Instrument, musikaliska . 
Klensmidstäd, se Maskiner m. m. : verktyg 
Kli (askan af torrsubstansen utgörande 

minst 4"1 % nf torrsubstansens vikt, 
eljest se Mjöl) 

Klinker, se Lervaror 
Klippfisk, h. n. Fisk 
Klischéer 
Klister, se Varor, ej specif.. arbetade , . 
Klorammoninm (salmiak), se Ammoniak 
Klorkaliunr 
Klorkalk . . . 
Kloroform, se Apoteksvaror, ej specif. , 
Klorsilfver, h. u. Kem -tekn. prep., ej sp., 

andra slag 
Klorsyradt kali, se Kali 
Klortenn, h. u. Teunsaltcr 
Klorzink (zinksmör), se Kemisk-tekniska 

preparat, andra slag 
Klysopomper af kautschuk, h. u. Kaut

schuk, arb., andra slag, ej sp 
Kläder, ej specificerade 

stickade, virkade m. m., se Strum
por m. m 

Klädningshällare, se Hängslen 
Klöfolja, h. u. Oljor, feta, andra slag . . 
Klöfvar, h. n. Horn, oarb. . . . . 
Knallhattar 
Knapergall, h. n. Ekollon 
Knappar, af silke 

af stennöt 

Knappar, af tyg 
af sammansatta eller såsom ar

betade, ej speccif. ämnen . . 
af specificerade ämnen, h. n. 

det ämne, arbetadt, hvaraf de 
bestå 

bröst- och manschettknappar, 
ej af gnid eller silfver, h. n. 
Iiijouterivaror 

Knappnålar, se Nålar 
Knifskaft, h. u. det ämne, arbetadt, 

hvaraf de bestå 
Knifvar, rak-, penn- och tälj-

bords- och andra ej specif., samt 
gafflar, helt och hållet af ett 
ämne, h. n. det ämne, arb., 
hvaraf de bestå 
andra, h. n. Knifvar . . . . 

Knytningar, h. u. Strumpor m. m. . . . 
Koaffyrer, försedda med konstgjorda blom

mor eller plymer 
andra slag, h. u. Kläder . . . 

Kobolt, h. u. Metaller: koppar m. m. . . 
Koboltoxid 
Koffertar, af läder eller skinn eller där

med öfverdragna, se Natt
säckar 

andra slag . 
Kokapparater, ge Maskiner m. m.: arbets

maskiner, o. redsk. för jäst-, sprit-, 
maltdrycks- och mineralvattentillverk
ning 

af mässing, för fotogen, gasolja, sprit 
ni. m 

för kokning med gas, se Gaskök eller 
Gasspisar 

Kokkärl, af järn, se Metaller: järn och 
stål ' 

Kokosbast, 1\. n. Fiber . . . . . . . . 
Kokosfas, se Fiber ' . . 
Kokosnötter, se Nötter 
Kokosrep, h. u. Tågvirke 
Kokossmör, h. u. Oljor, feta: kokosolja, 

renad . . 
Kokostågor, se Fiber 
Koks 
Kokskol, se Stenkol 
Kokskrossar, se Maskiner m. m.: arbets

maskiner o. redsk. för gjuterier . . . 
Kol, ben-, se Benkol 

sten-, se Stenkol 
torf-, h. u. Brännmaterial 
trä-, se Träkol 

Kolanötter, h. u. Frö . . . . . . . . . 
Kolbriketter, se Brännmaterial 
Kolelektroder, se Varor, ej spec, arbetade 
Kollergångar, se Maskiner m. m.: arbets

maskiner o. redsk. för gjuterier . . . 
Kollodium -
Kolofonium, se Harts 
Kolonner, af järn, se Metaller: järn o. stål 
Kolspetsar, se Varor, ej specif., arbetade 
Kolsyra, flytande, se Kemisk-tekniska 

preparat 
Kompasser, h. u. Instrument: navigations-
Kompressorer, se Maskiner m. m.: arbets

maskiner o. redsk. f. uppfordring och 
pressning 

Konfltyrer 
Konjak, se Brännvin o. Sprit 
Konjakessens, se Eterarter 
Konserver: frukt- och grönsaks- . . . . 

andra slag 
Konstgjorda blommor och delar däraf, se 

Blommor 
Konstgjorda frakter, h. u. Varor, ej sp., 

arbetade 
Konstlädcr, Ii. n. Sulläder . . . . . . . 
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Konstnärsarbeten, se Bildhuggeriarbeten 
Konstsilke, se Silke 
Konstull, se Schoddy 
Kopaivabalsam, h. a. Balpan, nativ . . 
Kopal, se Harts 
Kopiepressar, af järn, se Metaller: järn 

och stål 
Koppar och Kopparlegeringar (se Metaller): 

oarbetade . . 
skrot 
arbetade: plåt 

stänger 
andra arbeten 

Kopparaska och Kopparoxid 
Kopparmalm, se Mineral: malm . . . . 
Kopparrök (zinkvitriol), se Vitriol . . . 
Kopparsticksaftryck, se Litografiska ar

beten 
Koppartrycksfärger, se Färger, bok- . . 
Koppera el. Kopra 
Koprolit, se Gödningsämnen 
Kor, se Kreatur, nöt-
Koraller, 

äkta, oinfattade 
infattade, i gnid eller silfver, 

h. n. gnid- eller silf-
verarbetcn . . . . 

i andra ämnen h. n. 
Bijouterivar. . . . 

oäkta, h. n. varor, ej sp., arb 
Kordongtrissor, se Maskiner m.m: verktyg 
Korf 
Korgar, af järn, se Metaller: järn och stål 

andra, h. u. Korgmakararbeten . 
Korgmakararbeten 
Koriander 
Korinter 
Korkaffall, se Affall 
Korkar, skurna 
Korkbark 
Korkformstycken (isoleringsmaterial), se 

Maskiner m.m.: arbetsmaskiner o. redsk. 
f. andra ändamål 

Korkmattor, h. u. Väfnader, vattentäta 
Korkskrufvar, h. u. Metaller, järn och 

stål: andra ej sp. varor 
Korksnlor, se Korkar 

i förening med väfnad eller 
skinn, h. u. Varor, ej gp. 
arb 

Korn (se Spannmål): omalet 
målet till gryn . . 
målet till mjöl . . 

Kors, hänförliga till Bijonterivaror, sed. o. 
Korsetter, se Snörlif 
Korsettväf, af linne, se Väfnader . . . . 
Kort, adress- och visit-, se Visitkort m. m. 

spel-, se Spelkort 
Koschenill, se Färger 
Kox, se Koks 
Kranar, för gas- o. vattenledningar, h. n. 

det ämne, arbetadt, hvaraf de bestå 
för ångledningar, h. n. Maskiner m. m. : 

arbetsmaskiner och redskap f. a. än
damål 

lyftkranar, se Maskiner m. m.: arbets
maskiner o. redsk. f. uppfordring och 
pressning 

Kragar, af celluloid, se Celluloid, arbetad 
af linne- eller bomnllsväfnad, se 

Kläder 
af papper, se Papp- och pappers

arbeten 
Kmttor, h. n. Maskiner m. m.: arbets

maskiner och redskap för jordbruket . 
Kreatur, lefvande 
Kreatursfoder, ej specif. 
Kremzerhvitt, h. n. Färger, blyhvitt . . 

Kreosot, Kreosotolja och Kreosottjära, se 
Karbolsyra 

Krinoliner, h. n. Kläder 
Krinolinfjädrar, h. u. Karkaser . . . . 
Krita, hvit, omalen och målen 

pressad i stänger (Champagnekrita) 
äfvensom s. k. skräddarkritor, 
h. n. Varor, ej sp., arb. . . . 

röd och svart samt pastellkrita . 
infattad, h. u. Blyertspennor . . 

Kritjord, se Jordarter 
Kritsten, h. n. Krita 
Krokar, till fiske, h. n. Maskiner m. m.: 

arbetsmaskiner och redskap för a. än
damål 

Krollhår, se Hår 
Kromjärn, se Metaller, järn och stål: 

tackjärn 
Kromsyradt kali, se Kali 
Kromtegel, se Lervaror: tegel 
Kronessens, h. u. Apoteksvaror . . . . 
Kronärtskockor, h. u. Frukter m. m. : grön

saker, andra 
Krossglas, se Glasskärf 
Krossvalsverk, se Maskiner m. m.: ar

betsmaskiner o. redsk. f. sten- m. fl. 
industrier 

Krnbbor, af järn, se Metaller: järn och 
stål . 

Krukmakargods, se Lervaror 
Krut 
Kryddnejlikor = Nejlikor, Be d. o. . . . 
Kryddpeppar, se Peppar . 
Kryolit, se Mineral 
Kryptolkaminer, h. u. Metaller, järn o. 

stål: kaminer 
Kryptolmassa, h. u. Vmor, ej spee, arb. 
Kryptolpatroner, h. u. Varor ej specif., 

arbetade 
Kräftor 
Kräftstjärtar 
Kubeber, h. u. Apoteksvaror . . . . . . . 
Kulor, af bly, se Metaller: bly 

af järn eller stål, se Metaller: 
järn och stål 

Kulkvarnar, se Maskiner m. m. : arbets
maskiner o. redsk. f. gjuterier . . . . 

Kultivatorer, se Maskiner m. m.: arbets
maskiner o. redsk. f. jordbruket . . . 

Kulör (vintinktur), innehållande sprit, 
h. n. Likör . . . 

annan 
Kummin 
Kurry, h. u. Peppar 
Kvarnar, mindre, h. u. Metaller, järn o. 

stål: hushållsmaskiner . . . 
större, h. u. Maskiuer m. ni. . 

Kvarnstenar, ntan sammansättning, se 
Sten, arbetad 

försedda medjärnhand.h.u. 
Maskiner m. m. arbets
maskiner och redskap för 
sädeskvarnindnstricn . 

Kvarts, se Mineral 
Kvastar, af rishalm, oskaftadc och med 

träskaft, h. n. Borstbindararb. . . . . 
Kvicksilfver, se Metaller 
Kvicksilfverklorid, h. u. Kem.-tekn. prep., 

ej sp., andra slag 
Kvillajabark, h. u. Bark 
»Kvillajabarkextrakt», h. u. Tvål, par

fymerad 
Kvistar, se Blommor 
Kylapparater, se Maskiner m. ni.: ar

betsmaskiner o. redsk. för jäst- m. fl. 
industrier 

Kypert, h. n. Väfnader . . 
Kål, blom-, se Frukter m. m.: grönsaker 

hnfvud-, se Frukter m. m.: grönsaker 

Kålrötter, h. n. Rötter, ej spec, ätbara . 
Käppar, till paraplyer eller parasoller 

(tulltaxan se paraplyer) . . 
s. k. amerikanska rullgardins-, 

h. u. Trävaror: svarfvararb. 
andra 

Kärnor, se Maskiner m. m.: arbetsma
skiner o. redskap f. jordbruket . . . 

Kättingar,Kättingkrokar och Kättingstop-
pare, se Metaller: järn och stål . . . 

Käx, so Bröd 
Körsbär, friska, se Frukter 
Kött 

i ' hermetiskt slutna kärl, se Kon
server 

Köttextrakt (Köttpnlver), i hermetiskt 
slutna kärl, se Konserver 

annat, h. n. Varor, ej specif,, arbe
tade 

Köttkvarnar af järn, 
mindre, se Metaller: järn och stål . . 
större: h. n. Maskiner m. m.: arbets

maskiner och redskap f. a. ändamål 

Lack 
Lackfernissa, se Fernissa, andra slag . . 
Lagerblad, torkade 

friska h. n. Blommor m. m. . 
Lagerbär, torkado 
Laggstäfvcr, se Trävaror, andra mer eller 

mindre arbetade: stäfver 
Lakmustinktnr h. u. Varor, ej specif, ar

betade 
Lakrits, osockrad 

med tillsats af socker (tulltaxan 
se Konfityrer) 

Lakritsrot, h. n. Rötter, ej ätbara . . . 
Lampbrännare af mässing, se Metaller: 

koppar m. m. 
Lampglas, se Glas 
Lampkupor, af glas, se Glas 
Lampor, fotogen- och sprit-, Ii. u. det 

ämne, arbetadt, hvaraf de 
hufvudsakligen bestå . . . . 

glöd-, elektriska, se Elektriska 
glödlampor . 

Lampvckar, se Vekar 
Lanolin, se Kemisk-tekniska preparat . 
Lanternor, se Lyktor, h. u. det ämne, 

arbetadt, hvaraf de hufvudsakligen 
bestå 

Lapis (tulltaxan, se Silfveroxid, salpeter-
syrad) 

Lathwood (spjälved), se Trävaror, sågade 
Latun, Ii. n. Metaller, koppar m. m.: plåt, 

af mässing 
Lax, so Fisk 
Ledningskablar, elektriska, se Metaller, 

koppar m. m. : tråd 
Lefvertran, se Trän 
Leksaker 
Lera 
Lerjord, ren och svafvelsyrad 
Lerjordshydrat, se Lerjord . 
Lervaror 
Liar, se Maskiner m. m.: arbetsmaskiner 

o. redsk. f. jordbruket 
Lifbojar och Lifbältcn, h. n. Maskiner 

m. m.: arbetsmaskiner o. redskap f. n. 
ändamål 

Likör 
Liljekonvaljeröttcr, se Blomsterlökar . . 
Lim 
Limläder, se Affall 
Limoner, friska, h. u. Citroner . . . . 

saltade, Ii. n. Frukter, ej sp., 
saltade 

Lin , 
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Linfrömjöl, direkt förmnlet nf linfrö, h. u. 
Mjöl af andra vcgctabilier 

förmålet nf oljekakor, h. u. 
Oljekakor 

Lingon, frisk», se Frukter 
syltade, h. n. Konfltyrer . . . 

[tinjcr (för tryckerier), se Boksstafsstämp-
lar m. m 

Linnegarn, enkelt, so Garn 
tvä- eller flcrtrådigt, h. u.Tråd 

Tiinnetrâd, se Tråd 
liinneviifnnd (tulltaxan se Yäfnadcr) . . 

broderad, afsedd att sönder
klippas till remsor, se Bro
derade arbeten 

Linolenmmattor, se Vålnader, vattentäta 
Linolja, se Oljor, feta 
Linong, se Väfnader . . . 
Liuor, af järntråd, se Metaller: järn o. 

stål 
af koppartråd, se Metaller: koppar 

m. in 
af tågvirke 

Lins, Ii. n. Spannmål: andra slag . . . 
Lister, se Trävaror, sågade 

belagda, se Trä varor, andra mer eller 
mindre arbetade, snickararbeten 

Litofon, se Färger: zinkhvitt 
Litografiska arbeten 
Jjjns 
Iijnskronor och Ljusstakar, h. u. det ämne, 

arbetadt, hvaraf de bestå 
Lod, af järn, se Metaller: järn och stål, 

hällar m. m 
till nr, h. u. det ämne, arbetadt, 

hvaraf de bestå 
Logglinor, utan logg, h. n. Tågvirke . . 

med logg, h. n. Instrument, 
navigations-

Lokomobiler, se Ångmaskiner 
Lokomotiv (tulltaxan se Järnvägsmatcricl) 
Lorgnetter, se Instrument, optiska . . . 
Luftbössor, för barn, h. u. Leksaker . . 

andra, h. u. Skjutgevär . . . 
Luftliammare, se Maskiner m. m.: arbets

maskiner o. redsk. för bearbetning af 
metaller 

Luftringar, till velocipeder, h. u. Veloci
peder 

Luktvatten 
Lumpor 
Lutor, h. u. Instrument, mnsikaliska . . 
Lyftkrnnar, se Maskiner m. ni.: arbets

maskiner o. redsk. för uppfordring och 
pressning 

Lyktarmar och Lyktstolpar af järn, se 
Metaller: järn och stål 

Lyktor, h. u. det ämne, arbetadt, hvaraf 
de bestå 

Lysol, se Keniisk-tekniska preparat . . 
Lådämnen (se Trävaror), 

sågade . . . 
hyllade . . . . -
till cigarrlådor ämnade triiskifvor af 

7 mm. tjocklek och därunder . . . 
Långa, Ii. u. Fisk 
Lås, af järn, se Metaller, järn o. stål: ej 

specif. arb 
af andra metaller, b. u. den metall, 

arb., hvaraf de bestå 
Läder, h. n. lindar och skinn 
Läderaffiill, se Affnll 
Läderarbeten, ej spec, h. n. Sadelmakar-

arbeten 
Läderpapp, se Papp 
LUkter, se Trävaror, sågade 
Lärft, h. u. Väfnader 
Läskpapper, se Papper, andra slag: sug-

papper 

Läster till skoarbeten, so Trävaror, mer 
el. mindre arbetade 

Lödapparater af mässing för fotogen m. m., 
se Metaller: koppar ni. m 

Lödpasta, lödpulver och lödtenn, h. n. 
Varor, ej specif., arbetade 

Lök, se FrukteT m. m 
Löpe (ostlöpeextrakt) se Kcm.-tekn. pre

parat 
Lösörepersedlar, se Flyttsaker 

Madrasser, Ii. u. Sängkläder 
Magnesia och Magnesiasaltcr 
Magnesit, se Mineral 
Magnesium, pulveriserad, h. n. Metaller, 

koppar: andra arb., andra slag . . . 
Magnesinmklorid, se Magnesia 
Mahogny, ge- Trävaror, oarbetade eller 

bilade 
Majolika, arbeten af, se Lervaror . . . . 
Majs (se Spannmål): omalen . . . . . . 

målen till gryn.h. u. 
andra slag . . . 

målen till mjöl . . 
Maj sena, se Stärkelse 
Majskakmjöl och Majsgroddmjöl (hållande 

minst 20 % protein), h. u. kreatursfo
der, ej spec, annat 

Majskakor och Majsgroddkakor, se Olje
kakor 

Makadam, se Sten, oarbetad eller pulveri
serad 

Makaroner, se Gryn, ej spannmåls- . . . 
Makulatur, h. u. Boktryck 
Makulaturpapper se Papper 
Malakit, h. u. Mineral 
Malmbriketter, h. u. Mineral 
Malmer, se Mineral 
Malt, okrossadt och krossadt, se Spann

mål, omalen 
Maltdrycker 
Maltextrakt, i hermetiskt slutna burkar, 

h. u. Konserver 
andra, h. u. Varor, ej sp.,arb. 

Maltgroddar (tulltaxan se Affall) . . . . 
Maltsocker (tulltaxan se Stärkelsesocker) 
Mandel . . . 
Mandelolja, bitter-, äkta, h. n. Oljor, flyk

tiga 
konstgjord, h.n.Kem.-
tekn. preparat . . . 

söt-, h. u. Oljor, feta . . . 
Manganjärn, se Metaller: järn och stål . 
Manglar, h. n. Maskiner, m. m.: arbets

maskiner o. redskap f. a. ändamål . . 
Manna, h. u. Apoteksvaror, ej sp. . . 
Mannagryn, oäkta, se Spannmål, mnlen 

till gryn, h vetegryn 
äkta, se Gryn, ej spannmåls-

Manometrar, se Instrument 
Manschetter, af celluloid, se Celluloid . 

af linne- eller bomullsväfnad, 
se Kläder 

af papper, se Papp- och Pap
persarbeten 

Mnnschettknappcr, af gnid eller silfver, 
Ii. n. den metall, 
arbetad, hvaraf de 
bestå 

andra, h. u. Bijouteri
varor 

Margarin, se Smör 
Margarinost, se Ost 
Marienglas, se Mineral 
Marmelad, se Konfltyrer 
Marmor, se Sten 
Masker 
Maskiner och maskindelar, 

elektriska, se Elektriska maskiner . . 

Maskiner och maskindelar, 
förhnshållsbehof,seMctaller: järn o.stål 
sy- och stick-, se Symaskiner m. m. . 
ång-, se Ångmaskiner 
ej specificerade 

Maskinfilt, se Väfnader 
Maskinolja, h. u. Oljor 
Maskinpackning, se dels Kautschuk . . . 

delsMaskincr, redskap 
och verktyg: för 
andra ändamål . . 

Maskinremmar, se Remmar, maskin- .. . 
Maskinsmiden, af järn, 

gröfre, se Metaller: järn och stål . . . 
finare, h. u. Metaller, järn och stål: ej 

sp. varor 
Maskinsmörja 
Master och Mastträ, se Trävaror, oarbetade 
Mastix, oarb., h. u. Harts 
Mate, h. ti. Te 
Mattor: af bast (se Bast) 

af spån, strå, rötter, gräs, vass, 
säf, kokostågor el. rotting . . 

af bomull cl. ull, se Väfnader . 
korkmattor, Ii. u. Väfnader, vat

tentäta 
med vattentät massa belagda, se 

Väfnader, vattentäta 
Medaljer 
Mejram, h. u. Blommor, naturliga, andra 

slag: andra 
Mejslar, se Maskiner m. m. : Verktyg . . 
Melass, se Socker . . 
Melassfoder, innehållande 62.G % melass, 

h. u. Kreatursfoder . . . 
innehållande mer melass, h. n. 

Socker: sirap och melass 
Meloner, h. u. Frukter 
Mentol, i fast form, se varor, ej spec., 

arbetade 
Metaller: bly, gnid, järn och stål, koppar 

och kopparlegeringar samt ej speci
ficerade metaller, kvicksilfver, platina, 
silfver, tenn och zink, se dessa ord . . 

Metronomer, h. u. Instrnment, matematiska 
Metvurst, h. u. Korf 
Mikroskop, se Instrument, optiska . . . 
Mineral, ej specif. 
Mineralvatten (tulltaxan se Vatten, mi

neral-) 
Mirbanoljo, se Nitrobensol 
Mjöd, h. u. Maltdrycker 
Mjöl: af spannmål (askan af torrsubstan

sen utgörande mindre än 4 1 % af 
torrsubstansens vikt, eljest se kli), 
se Spannmål, målen till mjöl . 

af ris (tulltaxan se Gryn, ej spann
måls-) 

af potatis eller sago, h. n. Stärkelse 
af arrowrot och andra vegetabilier, 

som ej kunna inbegripas nnder 
spannmål eller hänföras till nie-
dicinalicr 

Mjölk, se Varor, ej specif., oarbetade . . 
kondenserad, se Konserver. . . . 
torrmjölk, se Varor, ej specif., ar

betade 
Mjölkkylare, se Maskiner ni. m.: arbets

maskiner o. redsk. f. jordbruket . . . 
Mjölkmjöl (torrmjölk), se Varor, ej specif., 

arbetade 
Mjölksocker (tulltaxan se Stärkelsesocker) 
Mjölkstensskifvor (galalitskifvor), h. n. 

Varor, ej specif., arbetade 
Morfin, h. u. Apoteksvaror 
Mortlar, af järn, se Metaller: järn och stål 

af annat ämne, h. n. det ämne, 
arb., hvaraf de bestå . . . . 
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Morötter, h. u. Rötter, ej spcc, ätbara . 
Mosaikarbeten, oinfattade, Ii. u. Sten, ar

betad- andra arbeten, polerade . . . . 
Motorer, elcktro-, se Elektriska maskiner 

ångmaskiner, se d. o 
andra, se Maskiner, redsk. o. 

verktyg 
Motorfartyg, se Fartyg och båtar . . . 
Motorvagnar, se Vagnar 
Motorvelocipeder, h. u. Vagnar och åkdon, 

försedda med motor 
Mudderfartyg, se Fartyg 
SInddervcrk, h. u. Fartyg 
Muffar, h. u. Hudar och skinn: pälsverk, 

beredda, hopsydda 
Mufflar af lera, se Lervaror 
Munharmonikor, se Leksaker 
Munlack 
Munvatten, ej innehållande Sprit, se Kc-

misk-tekniska preparat . . 
sprithaltiga, h. u. Parfymer : 

tandtinktur 
Murtegel, se Lervaror 
Musikalier 
Musivguld och Musivsilfver, h. u. Brons-

pulver 
' Muskot, torr 

syltad, h. u. Kontityrer . . . . 
Muskotblomma, se Muskot 
Muslin, h. u. Väfnader 
Musslor, ej specificerade 
Muttrar, af järn, se Metaller: järn och stål 
Mynt ' 
Myrobalaner, se Garfskidor 
Myrra 
3Iysk . . . . 
Målarfärger, beredda med olja, se Färger 

beredda med sprit, dena-
tnrerad, h. u. Fernissa, 
sprit-

Siälningar, oinfattade 
infattade 

Märkbläck, h. u. Bläck, skrif-
Mäsk, U. u. Kreatursfoder, ej spec. . . . 
Mäskapparater, se Maskiner m. m.: ar

betsmaskiner o. redsk. f. jäst- m. fl. 
industrier 

Mässing, se Metaller: koppar ni. m. . . 
Mätband och MätstockaT, h. u. Instru

ment, matematiska 
Mätverktyg (ej instrument), se Maskiner 

m. ni.: verktyg 
Möbelresarer, af järntråd, se Metaller, 

järn och stal: ej specif. arb. . . . . 
Möbelspik se Tännlikor 
Möbler, järn-, se Metaller: järn och stål 

korg-, se Korgmakararbetcn . . 
trä-, se Trävaror, snickararbeten 

Mönja, se Färger 
Mössfoder, h. u. Hattfoder 
Mösskärmar 
Mössor, L. u. Kläder 

päls-, h. u. lindar och skinn: 
pälsverk, beredda, hopsydda . 

Safta, h. u. Oljor, fossila 
Naftalin, se Kemisk-tekniska preparat . 
Natron, surt borsyradt (borax) 

fosforsyradt, h. n. Kemisk-tek
niska preparat 

kaustikt 
kisclsyradt, h. u. Vattenglas . . 
klorsyradt 
kolsyradt (soda) och surt kolsy-

radt . 
kromsyradt och snrt kromsyradt 
salicylsyradt, h. u. Apoteksvaror, 
salpetersyradt (chilesalpeter) . . 

Natron svafvelsyradt (glaubersalt) och 
surt svafvelsyradt . 
svafvelsyrligt, surt svufvelsyrligt 

och under svafvelsyrligt . . . 
ättiksyradt 

Nattsäckar 
Naturalier till vetenskapliga samlingar . 
Nejlikor (torkade) och Nejlikstjälkar . . 

friska, afskurna, h. u. Blommor 
med rot, h. u. Växter, 

lefvande 
Nickel, se Metaller: koppar in. ni. . . . 
Nickelsulfat, h. u. Vitriol 
Nikt 
Nitrobensol (niirbauolja) 
Nypon, se Frukter 
Nysilfver, h.u. Metaller: koppar m. m. ' . 
Nålar, af guld eller silfver, h. u. den me

tall, oarbetad, hvaraf de äro 
förfärdigade 

hänförliga till Bijouterivaror, 
se d. o. 

hattnålar, med hnfvud af glas 
eller metall, minst 15 mm. i 
diameter, h. u. Bijouterivaror 
andra, b. u. Nålar 

hårnålar, af horn, celluloid eller 
sköldpadd, h. u. det ämne 
arbetadt, hvaraf de bestå . . 
af järn, se Nålar . . . . . 

knappnålar 
stickmaskinsnålar, se Sy- och 

stickmaskiner 
symaskinsiiålar 
synålar 
andra 

Näfver 
Näsdukar, se Kläder 
Nät, till fiske 

andra, h. u. Strumpor och Strump-
stolsarbetcn 

Nöthårsfilt, se Väfnader 
Nötkreatur (tulltaxan se Kreatur) . . . 
Nötkärnor 
Nötter 

Oblater och Oblatskifvor, h. u. Munlack . 
Oekra, h. u. Färger 
Ofvanläder, tillskurna, till skodon, se 

Hudar och Skinn, beredda 
Olein 
Oleomargarin 
Oliver 
Oljekakor 
Oljekannor, af mässing, se Metaller: kop

par m. m 
Oljetryck, se Litografiska arbeten . . . 
Oljor, feta, icke flyktiga: 

kroton-, h. u. Apoteksvaror . 
lin-, rof- och raps-
andra slag 
kokade, h. u. Fernissa . . . 

flyktiga, vegetabiliska 
fossila eller mineraloljor samt ge

nom torr destination framställda 
björk- eller ryssolja, h. u. Tjära . 
finkelolja, se Brännvin och sprit . 
hårolja, k. n. Parfymer 
kreosotolja, se Karbolsyra . . . . 
mirbanolja, se Nitrobensol . . . . 
terpentinolja, se d. o 
tjärolja, se tjärbärma 

Opium, se Apoteksvaror 
Optiska glas, infattade, se Instrument, 

optiska 
lösa och oinfattade, se Glas 

Orgelverk eller Orglar, se Instrument, 
musikaliska . , . , 

Ossa scpia) (hvalfiskfjäll), h. u. Varor, 
ej sp., oarb 

Ost 
Ostduk, h. u. Väfnader 
Ostfärg, se Färger 
Ostkvarnar, se Maskiner in. 111. : arbets

maskiner o. redsk. för jordbruket . . 
Ostlöpeextrakt, so Kemisk-tekniska pre

parat 
Ostpressar, se Maskiner m. m.: arbets

maskiner o. redsk. för mejerier . . . 
Ostron 
Ostämne, se Varor, ej specif, arbetade . 
Oxalsyra, »c Kemisk-tekniska preparat . 
Oxar, so Kreatur, nöt-

Packning, so dels Kautschuk 
dels Maskiner m. m.: ar

betsmaskiner och redskap 
för andra ändamål . . . 

Paekväf, af jute, se Väfnader 
Paddy (oskaladt ris) 
Paljetter, af metall, se Gulddragararbeten 

af andra ämnen, h. u. dctUnme, 
arb., hvaraf de bestå . . . 

Palsternackor, h. n. Rötter, ej specif, 
ätbara 

Pannor, af järn, se Metaller:-järn o. stål 
Papeterier, so ISrefpappcr m. m 
Papier-maché-arbeten, se Papp-, pappers-

och pappcrsmassearbetcn 
Papp, förhydnings-, press- o. tak- . . . 

asfaltfilt 
af asbest, se Asbest 
kartong-, h. u. Papper, annorlunda 

än i massan färgadt 
trämasscpapp, h. u. Pappersmassa 
andra slag 

Papp-, pappers- och pappermasscarbeten, 
ej specif. 

Papper, poler-, smärgel-, glas- och flint-
smärgel-, för slipmaskincr, h. u. 

Maskiner m. m. : arbetsmaskiner 
och redskap för andra ändamål 

annat 
Pappersaifall, se Affall 
Pappersblommor eller delar däraf, se 

Blommor, konstgjorda 
Pappersmassa 
Papperspåsar, se Brefkuvert 
Papperstapeter och bårder 
Pappersved, se Trävaror, oarbetade och 

bilade 
Pappkort till fotografier m. m , se Visit

kort 
Paraflin 
Paraffinolja, h. u. Oljor, mineral-, renade 

smörjoljor 
Paraplyer och Parasoller, färdiga . . . . 

ställningar, sammansatta . . 
käppar, synbarligen afsedda 

till paraplyer och parasoller 
öfvertyg, tillskurna eller sydda 
fodral, af väfnad 

af läder, h. u. Sadelma-
kararb., ej sp. . . . 

Paraplyställ, af järn, se Metaller: järn och 
stål . . . . . . . . . . . ; . . . . 

Parfymer och Parfymbref 
Parian, h. u. Lervaror, arbeten af äkta 

porslin 
Parkum, se Väfnader, bomulls-
Passare, se Cirklar 
Pastellkrita, se Krita 
Pastiljer, se Konfityrer . 
Pastorer, se Maskiner m. m.: arbetsma

skiner o. redsk. f. jordbruket . . . . 
Patentglas, se Glas 



Ramar, belagda, se Trävaror, snickar
arbeten 

Ramie, se Fiber 
Raspar, se Maskiner 111. in. : verktyg . . 
Redskap, ej specif., se Maskiner m. m. . 
Remmar, drag- eller maskin-, 

af kautschuk, se Kautschuk . . . . 
af kautschuk med väflnlägg, se Rem

mar, andra 
af läder, hopsydda eller hopnitadc . 
af linne eller bomull 
andra, ej specificerade 

Remsor af bomulls- eller linncväfuad, 
broderade, se Broderade arbeten . . . 

Reostater, se Maskiner m. ni.: arbetsma
skiner och redsk. för elektricitets an
vändning . 

Rep, af bast, se Bast 
af gräs, se Gräs 
af halm, se Halm 
andra, se Tågvirke 

Reseförnödenheter, se Flyttsaker . . . . 
Resårer, h. n. Metaller, järn och stal: ej 

specif. arbeten 
sko-, h. u. Band 

Retorter af lera och delar däraf, se Ler
varor 

Revolvrar, se Gevär, skjut-
Ribbor, se Trävaror, sågade 
Ricinolja, se Oljor, feta, icke flyktiga. . 
Ridspön, h. u. Sadelmakararbeten . . . 
Rigabalsam, h. u. dels Brännvin . . . . 

dels Likör 
Ringar, af guld eller silfver, h. u. den me

tall, arbetad, hvaraf de bestå 
af kautschuk, h. u. Kautschuk . 
andra, hänförliga till Bijouteri

varor, se d. o 
Ringledningar, elektriska, h. u. Instru

ment, fysiska 
Rips, se Väfnader 
Ris, oskaladt (paddy) 

delvis skaladt, h. u. Ris, oskaladt . 
Risflingor, h. u. Gryn, ris-
Risgryn (tulltaxan se Gryn, ej spann

måls-) 
Rismjöl (tulltaxan se Gryn, ej spann

måls-) 
Risrötter, se Rötter, ej ätbara 
Ritningar, se Målningar 
Ritstift, jfr Pennskaft 
Roderjärn, se Metaller: järn och stål . . 
Rofvor, h. u. Rötter, ej specif., ätbara . 
Rom, se Brännvin och sprit 
Romessens, se Eterarter 
Rosenolja, äkta, h. u. Oljor, flyktiga, ej 

specif. 
konstgjord, h. u. Parfymer, ej 

specif. 
Rosenvatten, h. u. Varor, ej sp., arbetade 
Rosmarin, h. u. Blommor och blad, tor

kade, andra slag 
Rotfrnktskärare, so Maskiner m. in.: ar

betsmaskiner o. redsk. för jordbruket 
Rotstockar af konvaljer, se Blomsterlökar 
Rotting, se Rör, vegetabiliska 
Rullar, fonograf-, se Varor, ej specif., 

arbetade 
Rullgardiner, målade eller tryckta . . . 
Rnllgardinskäppar, amerikanska, h. u. 

Trävaror: svarfvårarbeten 
Russin 
Russinstjälkar 
Råg (se Spannmål): omalen 

målen till mjöl . . 
Råpapp, se Papp 
Rastänger, se Metaller: järn och stål . . 
Rädisor, h. u. Rötter, ej specif., ätbara . 
Räfkakor, Jj, u. Apoteksvaror . , . , . , 
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Pomeranskuoppar.och -skal, 
torra 
syltade, h. u. Konfityrer 

Porfyr (se Sten): oarbetad 
arbetad 

Porslin, äkta och oäkta, se Lervaror . . 
Porter, se Maltdrycker 
Portföljer, af hel- eller halfsiden . . . . 

andra slag 
Portmonnäer, h. u. Portföljer, se d. o. . 
Positiv, se Instrument, musikaliska . . 
Potatis 
Potatismjöl, se Stärkelse 
Pottaska, se Kali, kolsyradt 
Pottaskelut, h. u. Kali, kaustikt . . . . 
Preolit, h. u. Fernissa, andra slag . . . 
Presenningar, se Väfnader, vattentäta . 
Pressduk, af ull, se Väfnader 
Pressjärn, se Metaller: järn och stål . . 
Propellrar, fartygs-, h. u. Maskiner m. m. : 

arbetsmaskiner och redskap för andra 
ändamål 

Prustrot, h. u. Apoteksvaror 
Pråmar, se Fartyg 
Pnder, se Varor, ej specif., arbetade . . 
Puderguld, h. u. Bronspulver 
Pudersilfver, h. u. Bronspulver . . . . 
Pukor, se Instrument, musikaliska . . . 
Pulsometrar, se Maskiner m. m.: arbets

maskiner och redskap för uppfordring 
och pressning 

Pumpar, se Maskiner m. m.: arbetsmaski
ner och redskap för uppfordring och 
pressning 

Punsch, se Likör 
Putspomada och Putspnlver, h. ù. Varor, 

ej specif., arbetade 
Pyri t (svafvelkis), se Mineral 
Pyromctrar, se Instrument, fysiska. . . 
Pälsverk, se Hudar och skinn 
Pärlemor, oarbetad 

arbeten däraf 
Pärlgryn, h. u. Gryn 
Pärlmossa, BC Karagen 
Pärlor, äkta, oinfattade 

infattade i gnid eller silfver, 
h. u. den metall, arbetad, 
hvari infattningon ärgjord 

oäkta, glas-
armband och halsband 

däraf, Ii. u. Bijouteri
varor 

andra slag 
Pärltråd af silfver, h. u. Metaller: silfver, 

arbetadt, andra arbeten 
Pärmar 
Päron, friska och torkade, se Frukter m. m. 

syltade, h. u. Konfityrer 

Quebrachoextraktcr, se Garfsyra . . . . 
Q„uebrachoträ, i block 

raspadt 

Rackets (till lawnteunisspel), h. u. Slöjd
varor, ej specificerade 

Radiatorer (för smörberedning), h. n. Ma
skiner m. m. : arbetsmaski
ner o. redsk. för jordbruket 

amerikanska (såningsmaski-
ner), h. u. Maskiner m. ra.: 
arbetsmaskiner och redskap 
för jordbruket 

(värmeapparater), se Metaller, 
järn och stål: spisar m. m. 

llakknifvar, se Knifvar , . . . , . . . 

Patroner, laddado 
oladdado 

Peltin, h. u. Papper 
Pelusker, se Spannmål, omalen . . . . 
Penningbörsar, se Portföljer 
Pcnnknifvar, se Knifvar 
Pennor, skrif-

blyerts-, krit- in. in., so Blyerts
pennor 

Pennskaft, af guld eller silfver, h. u. 
den metall, arbetad, hvaraf 
de bestå 

andra 
Penslar, se Borstbindararbetcn 
Peppar 
Pepparkakor, h. u. Bröd, finare småbröd 
Pepparrot, h. u. Rötter, ej specif., ätbara 
Pergament (pergamentskinn), h. u. Hudar 

och skinn 
Persikokärnor, h. u. Mandel 
Peruguano, h. u. Gödningsämnen . . . . 
Pernkmakararbeten, se Hår- och tagel-

arbeten 
Petroleum, h. u. Oljor, fossila 
Petroleumaflall, se Oljor, fossila, nativa 
Pianinon och Pianon, se Instrument, mu

sikaliska ; . . 
Pianoklaviaturer, se Instrument, musi

kaliska: andra slag 
Piassava, se Fiber 
Pickels, h. u. Frukter m. ni., inlagda . . 
Piké, h. u. Väfnader, bomulls-
Pimpsten, h. u. Sten, oarbetad eller 

pulveriscrad 
s. k. "VVienerpimpsten, h. u. 

Maskiner m. m. : arbetsma
skiner och redskap för an
dra ändamål 

Piphufvuden och Pipor, tobaks- . . . . 
Piskor, h. u. Sadelmakararbeten . . . . 
Pistacier, se Frukter m. m., torkade . . 
Pistoler, se Gevär, skjut-
Pitchpine, se Trävaror, oarbetade . . . 
Pitprops (grufstolpar), se Trävaror, oar-

betadc 
Plankor, ohyflade, so Trävaror, sågade . 
Plankstump (splitwood), se Trävaror, så

gade 
Planscher, h. u. Litografiska arbeten . . 
Planschetter (till snörlif) 
Platina (se Metaller): oarbetad 

arbetad . . . . . 
Platinasal ter, se Kemisk-tckniska preparat 
Plattor, fonograf-, se Araror, ej specif., 

arbetade 
Plogar, plogbillar och plogskifvor, se Ma

skiner m. m.: arbetsmaskiner och red
skap för jordbruket 

Plommon, friska, se Frukter m, m. . . . 
torkade 

Plymer 
Plysch, se Väfnader 
Plånböcker, se Portföljer 
Plåt, metall-, h. u. vederbörande metall-

slag 
Plåtar, etsade eller graverade för tryck, 

se Klischéer 
fotografiska torr-eller emulsions-, 

se Glas . 
Plåtkärl, af järn, se Metaller: järn och 

stål 
Plåtsaxar, se Maskiner m. m.: verktyg . 
Polerjord, se Jordarter 
Polcrpapper, se Papper 
Polerpulver, h. u. Varor, ej sp., arbetade 
Polerskiffer, h. u. Jordarter, ej specif. . 
Pomada 
Pomeransblomvatten 
Pomeranser. . . . , _ . , , . , , . . . 
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Räfsor och Räfspinnar, 
häst-, se Maskiner m. m.: arbetsma

skiner o. rcdsk. för jordbruket. . 
andra, Ii. u. Maskiiier m. ni.: arbets

maskiner o. rcdsk. för jordbruket. 
Räknemaskiner, se Maskiner ni. in. : arbets

maskiner o. redskap för andra ändaniål 
Räkor, se Kräftor . 
Räls eller Räler, se Metaller: järn och 

st i l , järnvägsskenor 
Rälsspik, te Jletaller: järn och stål . . 
Rättikor, h. u. Rötter, ej specif., ätbara 
Rödbetor, h. u. Rötter, ej specif., ätbara 
Rödfärg, se Färger, andra slag 
Rökelse, h. u,. Parfymer 
Rör, vegetabiliska, 

oarbetade 
polerade, lackerade m. m 
ej specif. arbeten d ä r a f . . . . . 
antändnings-, se Stubintråd . . . 

andra slag, h. n. det ämne, arbetadt, 
hvaraf de bestå 

Rörafskärare, se Maskiner m. in.: verktyg 
Rötter, ej specif., ätbara 

andra slag 

Sablar och delar däraf, se Metaller: järn 
och stål: floretter m. m 

Sackarin, se Apoteksvaror 
Sadelmakararbeten, ej specificerade . . . 
Saffian, se Hudar och skinn, ej hänfört. 

till pälsverk, beredda: andra slag . . 
Saffran 
Saft, här- och frnkt-, h. u. Yin, af t. o. m. 

25 % alkoholhalt, se Vin 
Sagogryn, se Gryn, ej spannmåls- . . . 
Sagomjöl, h. u. Stärkelse 
Saleprot, h. u. Rötter, ej ätbara . . . . 
Salicylsyra, se Kemisk-tekniska preparat 
Salmiak (klorammonium), se Ammoniak . 
Salmiaksprit eller-spiritus (Salniiakgcist), 

se Ammoniak, kaustik 
Salpeter, kali-(salpetersyradt kali), se Kali 

kalk-, kalcincrad eller kristalli-
serad, h. u. Kem.-tckn. prepa
rat, andra slag 

natron- (salpetersyradt natron, 
chilesalpetcr), se Natron. . . 

Salpetereter, se Eterarter 
Salpetersyra (skedvatten) . . . . . . . 
Salt, kok-, oraffincradt och raffineradt . 

engelskt, se Magnesia, svafvelsyrad 
glauber-, se Natron, svafvelsyradt . 
Karlsbader- och dyl. salter, h. u. 

Apotcks.varor 
Saltsyra 
Sammet, se Väfnader 
Sanatogcn (glycerinfosforsyradt kasein-

natrium), h. u. Varor, ej specif., arbetade 
Sand 
Sandarak, se Harts 
Sandsten (se Sten): oarbetad 

arbetad 
Sardeller, se Fisk, saltad eller inlagd . . 
Sassafrasolja, h. n. Oljor, flyktiga, ej sp. 
Sassafraeträ, b. u. Rötter, ej ätbara . . 
Satäng, h. u. Väfnader 
Saxar, skräddar-, trädgårds-, ull- och plåt-, 

se Maskiner m. in.: verktyg . . 
andra 

Scantlings, se Trävaror, sågade . . . . 
Schalar och Schaletter, 

på strumpstol tillverkade, h. u. 
Strampor m. m. 

sydda, h. u. Kläder 
väfda. h. n. Väfnader 

Schellak, se Harts 
Schnitzelknifvar, se Maskiner m. m.: ar

betsmaskiner o. rcdsk. för jordbruket 
Schoddy (konstull) 
Scinptikoa, se Skioptikon 
Sîgel, bärgade fr&u förolyckade fartyg, 

h. a. Skcppsinventarier . . . . 
nya 

Segelduk, se Väfnader 
Segelgarn, se Garn 
Sej (gråsidor), se Fisk 
Senap 
Separatorer, se Maskiner m. m.: arbets

maskiner och redskap för jordbruket . 
Sidventilglas. se Glas 
Sigiller, se Bijouterivaror 
Signalhorn, h. u. Instrument, musikaliska 
Siktar 
Siktduk, af metall, h. u. det ämne, ar

betadt, hvaraf den består. . 
af väfnad, h. u. Väfnader . . 

Siktvcrk, för spannmål, h. u. Maskiner 
m. m.: arbetsmaskiner och 
redskap för jordbruket . . 

för sten- och lerindustrien, se 
. Maskiner m. m.: arbetsma

skiner o. redskap för sten-
och lerindustrien 

Silfver (se Metaller), oarbetadt samt skrot 
arbeten däraf . . . 

Silfverglitt, se Glete 
Silfveroxid, salpetersyrad (lapis) . . . . 
Silfvertyg, se Väfnader, helsiden- . . . 
Siliciumkarbid (karbornndum), se Kem.-

tekniska preparat . -
Silikattegel, se Lervaror 
Silke, rått, ofärgadt 

kokadt, men oblekt och ofärgadt, 
h. u. Silke, rått , ofärgadt . . . 

färgadt eller blc t 
affalls-
konst-

Silkesaffall, se Affall 
Silkespapper, se Tapper . 
Silkestrassel, homogent, färgadt, h. u. 

Varor, ej specificerade, arbetade . . . 
Sill, se Fisk . . . 
Sirap, se Socker 

stärkelse- (tulltaxan se Stärkelse-
socker) 

SjSstörtar, se Skodon 
Skaft af trä, till redskap, se Maskiner 

m. m. : arbetsmaskiner 
och redskap för andra 
ändamål 

till verktyg, se Maskiner 
m. m. : verktyg . . . . 

Skahljurskonscrvcr, se Konserver. . . . 
Skarflmltar, se Metaller: järn och stål . 
Skarfjärn, se Metaller: järn och stål . . 
Skarpsill, se Fisk, saltad eller inlagd . 
Skedvatten, se Salpetersyra 
Skeppsinventarier, ej specif. 
Skeppsknän, af järn, se Metaller: järn 

och stål 
Skeppskronometrar, se Ur : . 
Skiffer, se Sten, oarbetad 
Skinn, se Hudar 
Skioptikon, se Instrument, optiska . . . 
Skjortbröst, af celluloid, se Celluloid, ar

betadt 
. af linne- och bomullsväfnad, 

se Kläder 
af papper, se Papp- m. fl. 

arbeten 
Skjutgevär, se Gevär 
Skodon, af kautschuk, se Kautschuk . . 

af trä, se Trävaror, träskor . . 
ej specificerade . . . . . . . . 

Skogsbär, friska, se Frukter m. in.. . . 
syltade, se Konlityrer 

Skolim, se Varor, ej specif., arbetade. . 
Skostift, af järn, se Metaller, järn och 

stål: spik 
Skovax (tulltaxan se Blanksmörja) . . . 
Skridskor, se Metaller, järn och stål: ej 

specif. arbeten 
Skrifbläck, se Bläck, skrif-
Skrifpennor (tulltaxan se Pennor, skrif-) 
Skrifstift, af guld eller silfver, h. u. det 

ämne, arbetadt, hvaraf de 
utgöras 

andra, se Pennskaft m. ni. . . 
Skriftaflor, infattade i pärmar, se Varor, 

ej specif., a r b e t a d e . . . . 
andra slag, med eller utan 

träramar 
Skrot, metall-, se Metaller. 
Skrufbultar, af järn, se Metaller: järn 

och stål 
Skrufnycklar, Skrufstyckcn och Skruf-

tvingare, so Maskiner m. m.: verktyg 
Skrufpressar, se Maskiner m. m.: arbets

maskiner o. rcdsk. för uppfordring och 
pressning . 

Skrufvar, trä-, se Metaller: järn och stål 
andra skrufvar af järn : 

om minst 12 mm. i diameter 
(se Metaller, järn o. stål: 
muttrar m. m.) 

under 12 mm. i diameter, 
h. u. Metaller, järn o. stål: 
andra ej specif. varor . . 

af annat ämne, h. u. det ämne, 
arbetadt. hvaraf de bestå. 

Skyfflar 
Skärp, h. u. Uängslen 
Sköldpadd, h. u. Horn, se d. o 
Sladdar, se Maskiner m. m.: arbetsmaski

ner o. redsk. för jordbruket 
Slagg, äfven pulveriserad, ej hänförlig till 

gödningsämnen 
tomasslagg, h. u. Gödningsämnen, 

ej specif. 
Slangar, af kautschuk, se Kautschuk . . 

af läder eller väfnad, till spru
tor, h. u. Sprutor, brand- och 
.trädgårds-

Sleepers (syllar), se Trävaror, oarbetade 
ocli bilade 

Slipstenar, utan sammansättning med an
nat ämne, se Sten, arbetad 

sammansatta, h. u. Maskiner 
ni. m.: arbetsmaskiner och 
redskap för andra ändamål 

karborundum- och smärgcl-
skifvor för slipning, se Ma-
skiner m. m.: arbetsmaski
ner och redskap för andra 
ändamål 

Slipverk, se Maskiner m. m.: arbetsma
skiner o. rcdsk. för trämasseindustrieii 

Slitskenor till velocipeder, se Velocipeder, 
delar däraf v 

Slädar, h. u. Åkdon . 
Släggor, se Maskiner m. m.: verktyg . . 
Slöjdvaror, hvilkas hufvudsakligaste be

ståndsdel ej kan bestämdt urskiljas . 
Smink och Sminkflor, se Varor, ej specif., 

arbetade 
Smult, se Ister 
Smältstycken, se Metaller: järn och stål 
Smärgel 
Smärgelduk 
Smärgelpapper, se Papper 
Smör, naturligt ; . 

konstgjordt (margarin) 
Smörduk, se Väfnader 



598 

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 . 

Smörfärg, se Färger 
Smörjapparatcr af mässing, se Metaller: 

koppar m. fl. metaller, arbetade . . . 
Snickararbeten, se Trävaror: andra mer 

eller mindre arbetade 
Snoddcr, se Snörmnkararhctcn 
Snus, se Tobak, arbetad 
Snäckor, Ii. n. Naturalicr . .' 
Snören, se dels Gulddragararbeteu . . . 

dels Snörmakararbeteii . . . 
af asbest, se Asbest, arbeten däraf 

tfnörlif, so Kläder 
Snörmakararbeteii, ej specificerade . . . 
Socker 

druf-, malt- och mjölksocker (tull
taxan se Stärkelsesocker). . . 

stärkelsesocker 
Sockerbetor, h. u. llvitbetor 
Soda (kolsyradt natron), se Natron . . . 
Sodaaska, h. u. Soda, se d. o 
Sodalat, h. u. Natron, knnstikt 
Soffor, af järn, so Metaller: järn och stål 

af rör, vide eller dyl., h. u. Korg-
makararbeten 

af trä, b. n. Trävaror, andra mer 
eller mindre arbetade: snickar
arbeten 

Soja, h. u. Såser 
Solfjädrar 
Spadar, se Skyfflar 
Spannmål, omalen 

målen till gryn 
målen till mjöl 

Spanska flugor, h. u. Apoteksvaror . . . 
Spärrar, se Trävaror, oarbetade o. bilade 
Sparris 
Speglar och Spegellampetter 
Spel, se Maskiner m. m. : arbetsmaskiner 

o. redskap för uppfordring o. pressning 
i Speldosor och delar däraf, se Instrument, 

musikaliska 
Spelkort , 
Spenat, h. n. Frukter ni. m 
Spermaceti (hvalraf) 
Spetsar 
Spetsglans, se Antimoninm crudum. . . 
Spik, af järn, koppar, zink ni. m., h. u. 

den metall, arbetad, hvaraf den 
är tillverkad 

möbelspik, se Tännlikor 
Spillånga, h. u. Fisk 
Spiror, se Trävaror, oarbetade och bilade 
Spisar, af järn, se Metaller: järn och stål 
Spjälved, se Trävaror, sågade 
Splitwood, se Trävaror sågade 
Spolhylsor, af papp, h. u. Maskiner m. m., 

arbetsmaskiner och redskap för textil
industrien: bobiner 

Spottlådor af järn, se Metaller: järn och 
stål 

Sprit, se Brännvin >. . 
terpentinsprit, se Terpentinoljâ . 
träsprit 
salmiaksprit, se Ammoniak, kaustik 

Spritfernissa, se Fernissa 
Spritkök, h. u. det ämne, arbetadt, hvaraf 

de hnfvudsakligen bestå 
Sprutor, brand- och trädgårds-

andra slag, h. u. det ämne, ar
betadt, hvaraf de bestå. 

Sprängämnen, se Krut 
Spån, för hattflätning, h. u. Trävaror, 

mer eller mindre arbetade, snickar
arbeten 

Spårvägsvagnar (tulltaxan se Järnvägs-
materiel) 

Späck, af hafsdjur 
andra slag, h. n. Ister och flott . 

Spännen, se Bijouterivaror 

Spärrsockar, se Maskiner m. ni.: verktyg 
Staket, af järn, se Metaller: järu och stål 

af trä, h. u. Trävaror, mer eller 
mindre arbetade 

Stanniol, se Metaller, tenn, arbetadt . . 
Stansar, se Maskiner m. m.: verktyg . . 
Stassfurter kalisalter, se Gödningsämnen 
Stearin (stearinsyra) 
Stearinljus, se Ljus 
Steg (boktr.), se Bokstufsstämplar . . . 
Stegräknare, h. u. Instrument, matem. . 
Sten, ej specif, . 

oarbetad eller pulveriserad 
arbetad: litogrnflsk 

slip- och kvarnstenar, 
utan sammansättning med 

annat ämne 
sammansatta, h. u. Maskiner 

ni. m.: arbetsmaskiner o. 
redskap 

andra stenarbeten, ej spec. . 
Stenkol 
Stenkolsbriketter, se Bräunmaterial . . 
Stenkolstjära 
Stentaflor, h. u. Skriftaflor 
Stentrycksfurger, se Färger . . . . . . 
Stereotyper, se Klischéer m. m 
Stickmaskiner, se Symaskiner m. ni. . . 
Stjälpvaguar (tulltaxan se Järnvägs-

materiel) 
Stjärnanis, se Anis 
Stoft, ofärgadt eller färgadt 
Stolar, af järn, se Metaller: järn och stål 

af rör, vide ni. m., h. u. Korg-
makararbeten 

af trä, h. u. Trävaror, andra mer 
eller mindre arbetade: snickar
arbeten 

Stolsitsar, se Trävaror, snickararbeten . 
Storax, h. u. Balsam 
Stramalj, af väfnadsämnen, h. u. Väf-

nadcr . . . . 
af papper, h. u. Papp- m. fl. 

arbeten 
Strumpeband, se Hängslen 
Strumpor och strumpstolsarbeten . . . . 
Strumpstickor 
Strutstjädrar, se Plymer 
Strykjärn, se Metaller: järn och stål . . 
Strålkastare, se Maskiner m. m.: arbets

maskiner och redskap för elektricitets 
användning 

Strängar, af metall, icke öfverspnnna, h. 
u. Metaller (tråd). 

öfverspunna . . . . 
andra 

Strömming, se Fisk 
Stubintråd 
Stuckarbeten, h. u. Sten, arbetad, polerad 
Stål och arbeten däraf, se Metaller: järn 

och stål 
Stålpennor, h. u. Pennor, skrif- . . . . 
Stålstick (stålsticksaftryck), se Litogra-

flska arbeten 
Ståltråd, se Metaller: järn och stål . . . 
Stångjärn, h. u. Metaller: järn och stål . 
Stäfver (se Trävaror), 

lägg- och botten-: färdiga att omedel
bart till kärl sammansättas, h. u. 
tunnbindararbeten 

lägg-, hyllade och böjda, men ej fullt 
afpassade i öfrigt, h. n. tunnbindar
arbeten 

Stämjärn, se Maskiner m. m. : verktyg . 
Stämpellådor med inneligg. typer, färg-

dynor m. m., h. u. Slöjdvaror . . . . 
Stängselduk och Stängsellinor, af järn

tråd, se Metaller: järn och stål . . . 
Stängseljärn, se Metaller: järn och stål . 

Stärkelse 
Stärkelsesocker och Stärkelsesirap . . . 
Sublimat, h. u. Kemisk-tekniska preparat, 

ej specif., andra slag .' 
Sulläder, se Hudar och skinn, ej päls

verk, beredda 
Sumack och Sumack sestrakt, se Färger, 

andra slag 
Superfosfat 
Surkål, saltad, se Frukter ni. m., saltade 
Svafvel och Svafvelblomma 
Svafvelkis, se Mineral 
Svafvellefver (svafvelkalium eller svafvel-

natrium), se Kemisk-tekniska preparat 
Svafvelsyra 
Svafvelsyrad lerjord 
Svamp, sug- eller tvätt-
Svampar, ätbara . . 
Svarfvararbeten af trä, se Trävaror, 

andra mer eller mindre arbetade . . . 
Svin (tulltaxan se Kreatur) 
Sviskon, se Plommon 
Sydvästar, se Hattar 
Syenit (se Sten), oarbetad . . . . . . . 

arbetad 
Syllar, af järn, se Metaller: järn och stål 

af trä (sleepers), se Trävaror, oar
betade och bilado 

Symaskiner 
Symaskinsn&lar, se Nålar 
Syndetikon, se Lim 
Synålar, se Nålar 
Syremmar, af skinn, se Hudar och skinn, 

ej pälsverk, beredda, andra slag . . . 
Syrgas, komprimerad, se Kemisk-tekniska 

preparat . . . 
Syringar, se Fingerborgar 
Sågar, Sågblad och Sågbladsämnen . . . 
Sågramar och Sågverk, för trä, se Ma

skiner m. m.: arbetsmaskiner o. redsk. 
för bearbetning af trä 

Såll, se Siktar 
Såpa 
Såser 
Säckar, tomma: tydligen brukade och 

slitna 
andra 

Säckväf, se Väfnader 
Säfflätor, h. u. Rör, vegetabiliska, ej specif. 

arbeten däraf 
Säkerhetsapparater, se Maskiner m. m. : 

arbetsmaskiner och redskap för elek
tricitets användning 

Sängar, af järn, se Metaller: järn o. stål 
Sängbottnar, af järntråd, se Metaller: 

järn och stål 
Sängkläder, nya 

brukade 

Tackjärn, se Metaller: järn och stål . . 
Tafflar, se Instrument, musikaliska. . . 
Taflor, tryckta, se Litografiska m. fl. ar

beten 
målade, se Målningar 

Tafvelrainar, h. u. det ämne, arbetadt, 
hvaraf de bestå 

Tagel, se Hår 
Tagelarbeten, se Hårarbeten 
Tagelsurrogat, h. u. Gräs, ej specificeradt 
Takpapp, se Papp 
Takspån och Takstickor,' se Trävaror, 

andra mer] eller mindre arbetade: snic
kararbeten, byggnadsmaterial . . . . 

Taksticksämnen, se Tiävaror, sågade . . 
Taktegel, se Lervaror 
Talg 
Talk, se Magncsia 
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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 . 

Tnmarinder 
Tandpasta, h. u. Tvål, parfymerad . . . 
Tandpulver, se Varor, ej specif., arbetade 
Tandtinktnr, se Parfymer 
Tangentskifvor, af ben, se lien, arbetadt 

af celluloid, se Ccljnloid, 
arbetad 

afebenholts, se Trävaror, 
andra mer eller mindre 
avbetade 

Tannin, se Garfsyra 
Tapeter, af papper, se Papperstapeter . 
Tapiokamjöl, h. n Stärkelse 
Tarmar, saltade, se Varor, ej specif., oar

betade 
Te 

s. k. Kneipp- eller örtte, Ii. u. Apo
teksvaror, ej sp 

Tegel, se Lervaror 
Telefon- och telegrafapparater, se Instru

ment, fysiska 
Telefon- och telegrafstolpar, se Trävaror, 

oarbetade och bilade 
Tendrar, se Tändrar 
Tenn (se Metaller), oarbetadt samt skrot 

arbetadt 
Tennaska 
Tennplât, se Metaller: Tenn 

med tenn öfverdragen järnplåt, 
se Metaller: järn o. stål . . 

Tennsalt (klortenn) 
Termometrar, se Instrument 
Terpentin, nativ eller rå 
Terpentinolja och Terpentinspiritus . . 
Terrakotta och Terralit, arbeten däraf, 

se Lervaror 
Tiles (golf- och väggplattor af tegel), se 

Lervaror 
Timmer, se Trävaror, oarbetade och bilade 
Timmermanspennor, se Blyertspennor . . 
Tippvagnar (tulltaxan se Järnvägsma-

teriel) 
Tjurar, se Kreatur, nöt-
Tjära, asfalt-

kreosot-, se KaTbolsyra m. m. . . 
stenkols-, se Stenkolstjära . . . 
trä-

Tjärbärma, se Tjära 
Tjärfärger, se Färger, anilin-
Tjärolja, h. u. Tjärbärma 
Tjärpapp, se Papp 
Tobak, oarbetad 

arbetad 
Tobaksextrakt och Tobakssås, h. u. Varor, 

ej sp., arbetade 
Tomasfosfat, se Gödningsämnen . . . . 
Tonfisk, se Fisk, saltad eller inlagd . . 
Torfbriketter, se Brännmaterial . . . . 
Torfgasverk, se Maskiner m. m.: arbets

maskiner och redsk. för andra ändamål 
Torfmnll och Torfströ 
Torium-nitrat, se Kemisk-tekniska pre

parat 
Tornur och delar däraf, h. u. det ämne, 

arbetadt, hvaraf de bestå 
Torrmjölk, se Varor, ej specif., arbetade 
Torrplåtar, fotografiska, se Glas . . . . 
Torsk, se Fisk 
Torskrom, saltad, se Fiskrom 
Trän . 
Transformatorer, se Elektriska maskiner 
Trikå och Trikåtage, h. u. Strumpor m. ni. 
Trippel, se Jordarter . 
Triörer, se Maskiner m. m.: arbetsma

skiner o. redsk. för jordbruket . . . . 
Trottoarsten, huggen, se Sten, arbetad 

af tegel, se Lervaror . . . 
Trummor, se Instrument, musikaliska . . 

Tryckpressar, se Maskiner m. m.: arbets
maskiner o. redsk. för boklryckeriin-
dnstricn 

Tryffel, so Svampar, ätbara 
Tråd, af bomull, hampa eller lin, ej 

öfverapnnnen 
af silke, lin eller bomull, öfver-

spunnen med metall, b. n. 
Gulddragararbeten . . . . . 

af kautschuk, se Kautschuk . . 
af metall, se Metaller, tråd . . 

Trådspik och Trådstift, af järn, se Me
taller, järn och »tål: spik 

Trädgårdssaxar, ae Maskiner m. ni.: verk
tyg 

Trädgårdssprutor, se Sprutor 
Trädgårdsurnor, af järn, se Metaller: 

järn och stål 
Träkol (tulltaxan se Kol, trä-) 
Trämassa (tulltaxan se Pappersmassa) . 
Trämassepapp (trämassa i pappform), 

h. u. Pappersmassa 
Trämjöl, se Varor, ej specif., arbetade . 
Träpapp, h. u. Papp . 
Träskor, se Trävaror, andra mer eller 

mindre arbetade 
Träskrufvar, se Metaller: järn och stål 
Träsniderijärn, se Maskiner ni.m.: verktyg 
Träsnittsaftryck, se Litografiska m. fl. 

arbeten 
Träsnittstockar, se Klischéer ni. m. . . 
Träsprit 
Träull, se Varor, ej specif., arbetade . . 
Trävaror, oarbetade och bilade 

sågade . 
andra mer eller mindre arbe

tade 
Tröskverk, se Maskiner m. m.: arbetsma

skiner och redsk. för jordbruket . . . 
Tubrenäare, af hopvridna gröfre o. finare 

järntrådar, h. u. Borstbindararbeten 
af andra ämnen, med järninfattning . 

Tubämnen, af järn, se Metaller: järn och 
stål 

Taggverk, se Maskiner m. m.: arbetsma
skiner o. redsk. för sten m. fl. in
dustrier 

Tumstockar, h.u. Instrument, matematiska 
Tungspat . . 
Tunnband, af trä, se Trävaror, andra 

mer eller mindre arbetade 
Tunnbindararbeten, se Trävaror, andra 

mer eller mindre arbetade 
Tunnor, tomma, nya, h. u. tunnbindararb. 

gamla, i retur, h. n. Emballage . 
Turbiner, vatten-, se Maskiner m. m,: 

motorer, ej elektriska . . . 
ång-, se Ångmaskiner, ej specif. 

Tusch, i fast form, Ii. n. Färger . . . . 
flytande, h. u. Skrifbläck . . . . 

Tvål 
Tvättmaskiner, af järn, se Metaller: järn 

och stål 
Tvättpulver, h. u. Tvål, andra slag . . . 
Tvättsvamp, se Svamp, sug- eller tvätt-
Tyll, se Väfnader 
Tågvirke, nytt 

gammalt, h. u. Flyttsaker: lös
örepersedlar 

Täljknifvar, se Knifvar 
Tänder, konstgjorda, se Varor, ej specif., 

arbetade 
Tändrar (tendrar) (tulltaxan se järnvägsma-

teriel) 
Tändstickor, af trä 

andra slag 
Tändsticksaskar, se Askar 
Tändsticksställ af järn, gjutna, se Me

taller: järn och stål 

Tändsticksämncn, se Trävaror, andra mer 
eller mindre nrbetadc, snickararbeten . 

Tänger, se Maskiner m. in.: verktyg . . 
Tännlikor (möbelspik) 

Uddar, Ii. n. Spetsar 
Ugnar af järn, se Metaller: järn ocli stål 

desinfektions-, h. n. Maskiner 
m. m. : arbetsmaskiner och redsk. 
för andra ändamål 

Ull 
U)laflall, se Affall 
IJIlfctt, h. n. Varor, ej specif., oarb. . . 
Ullsaxar, se Maskiner m. m.: verktyg . 
Ultramarin, h. u. Färger 
Umbrn, h. u. Färger 
Undcrkläder,afstrumpstolsgods, se Strum

por m. m 
af väfnad, se Kläder . . . 

Ungnöt, se Kreatur, nöt-
Ur och Urdelar, ej specif 

tornur och delar däraf, h. n. det ämne, 
arbetadt, hvaraf de bestå 

Urboetter, lösa, h. u. det ämne, arbetadt, 
hvaraf de bestå 

Urfjädrar, h. n. Ur m. m 
Urfoder, lösa, se Ur m. m 
Urhakar, af guld eller silfver, b. u. den 

metall, arbetad, hvaraf de 
bestå 

andra, se Bijouterivaror . . . 
Urnycklar, h. u. det ämne, arbetadt, 

hvaraf de bestå . . . . . 
till Bijouterivaror hänför

liga, se d. o 
Urställ, af järn, se Metaller: järn och 

stål 
i form af askar, h. u. Askar, 

sammansatta 
Urverk, lösa, se Ur m. m 
Utslutning (boktr.), se Bokstafsstämplar 

m. m 

Vacunm-, se Vakuum-
Vadd (äfven trämassevadd) 
Vadmal, b. u. Väfnader, ylle-
Vagnar, järnvägs- och spårvägs- (tull

taxan se Järnvägsmatericl) . 
andra, .' 

Vagnmakararbcten, ej specificerade, se 
Vagnar m. m 

Vagnefjädrar, till järnvägsvagnar, se Järn-
vägsmateriel 

andra, se Metaller: järn och 
stål 

Vagnsgummiringar, se Kautschuk . . . 
Vagnshjul, af trä, se Vagnar m. m. . . . 

af järn, h. u. Metaller: järn 
och stål 

Vagnssmörja, se Maskin- och vagns
smörja 

Vakuumapparater, h. u. Jänwägsmateriel 
Vakuumbromser, h. u. Järnvägsmatcriel 
Vakuummetrar, se Instrument, fysiska . 
Vakuumpannor, h. u. Järnvägmateriel . 
Valksåpa, se Tvål 
Valnötter, se Nötter 
Valsmassa 
Valstråd, af järn, se Metaller: järn och 

stål 
Vanilj och Vanilin 
Vantar, öfverklädda med skinn, h. u. 

Handskar 
andra slag 

Varmluftsmaskiner, se Maskiner m. m.: 
motorer, ej elektriska 

Yasclin 
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V a r a n s n a m n . 

Vaser, h. n det ämne, nrbctadt, hvaral 
de hosta. 

Vnas, so Jtör 
Vatten, mineral-
Vattenglas (kiselsyradt natron eller kall) 
Vattcnmotorcr (vattenhjul), se Maskiner 

m. m.: motorer 
Vattenmiltare (tulltaxan se Oasmiltarc) . 
Vattenpass, h. u. Maskiner ni. in.: verk

tyg 
Vax, berg-, Ii. u. Paraflln, orafllncrail . . 

bi-
cannnbn-, Ii. u. Vax 
japan-, h. n. Oljor, feta, andra slag 
jord-, h. u. Paraflln, orafllncrad . . 
sko-(tulltaxan HcBIanksmörjnm.m.) 
ymp-, Ii. n. Varor, ej specif., arbetade 
växt-, Ii. n. Varor, ej specif., arbetade 

Vaxarbeteii, ej specificerade, se Varor, ej 
specificerade, arbetade 

Vaxduk, se Väfnader, vattentäta . . . . 
Ved, se Trllvaror, oarbetadc och bilade . 
Vekar, lump- och ljus-
Velocipeder och delar diirnf 

motorvclocipoder, Ii. n. Vagnar m ni. 
Velocipcdrör, se Metaller: järn och s ta l . 
Verktyg och delar därtill, se Maskiner 

m. m 
Verktygslador, för barn, so Leksaker. . 

, med användbara verktyg, 
se Maskiner ni. 111.: verk
tyg 

Verktygsstål se Metaller: jiirn och stäi, 
stiinger 

Vcrmicellcr, se Gryn, ej spannmåls- . . 
Vermnt, se Vin 
Whisky, se Visky. 
Vicker, se Spannmål, omalen 
Vikter, h. n. det iimne, arbetadt, hvaraf 

de bestå. 
Vimplar, h. n. Väfnader. 
Vin 
Vindhjnl (vindmotorer), se Maskiner m.m.: 

motorer 
Vindrnf, torr 
Vindrnfvor 
Vinschar, se Maskiner m. ni.: nrbetsmn-

skiner och redskaj» för nppfordring och 
presäning 

Vinsten (vinstenssalt), se Knli, surt vin-
syrndt 

Vinstcnssyra eller Vinsyrn 
Vintinktnr (kulör), sprithaltig, h. n. Likör 

annan, se Kulör . . . 
Violiner och Violoncellcr, se Instrument, 

musikaliska 
Violrot, h. n. Rötter, ej ätbara . . . . 

pnlveriserad, h. u. Varor, ej spe
cificerade, arbetade 

Virak, h. a. Gummi, nativt 
Visitkort 
Visky, se Brännvin och Sprit. 
Vismnt, h. n. Metaller: koppar m. ni. . 
Witherit. se Mineral 
Vitriol 

V n r a n > n a m n . V a r a n s n a m n . 

Volfar, se Maskiner m. m.: arbetsmaski
ner och redskap för tcxtilindnstricn . 

Wolframmctall, se Metaller: koppar m. m. 
Wolfranisyra, se Kemisk-tekniskn preparat 
Wolframtackjärn, se Metaller, järn och 

s t i l : tackjärn 
Vridmasliiuer, af järn, se Metaller: järn 

och stål 
Vykort, se Litografiska arbeten . . . . 
Vågar, kemiska, se Instrument, kemiska 

andra, af bestämbart hnfvndämne, 
h. n. det iimne, arbetadt, 
hvaraf de bestå . . . . 

hvilka» hnfvndsakligaste 
beståndsdel ej kan bc-
stämdt urskiljas, se Slöjd
varor 

Vädurar, se Maskiner m. m.: arbetsma
skiner och redskap för nppfordring och 
pressuing 

Väf, af asbest, so Asbest 
för öfrigt se Viifnader. 

Väfnader, USr- o. tagel-: nöthårsfilt (stam-
' pad eller väfd) 
andra slag . . . 

elastiska, so Band, andra slag. 
vattentäta 
andra, broderade, af bomull eller 

linne, nfsedda att sön-
derklippas till remsor, 
se Broderade arbeten . 

sydda, fållade eller kan-
tade, h. n. Kläder . . 

öfriga 
Väfskcdar, h. n. Maskiner m. m. : arbets-

maskiner o. redsk. för textilindustrien 
Väfstolar och andra viifmaskincr, se Ma-

skiner m. m.: arbetsmaskiner och red-
ska]) för textilindustrien 

Väggplattor af tegel, so Lervaror . . . 
Väggur, se Ur 
Vältar, se Maskiner m. m. : arbetsmaski

ner och redskap för jordbruket . . . 
Värjor och Värjklingor, se Metaller : järn 

och st i l 
Väskor (se Portföljer), nf hel- eller half-

siden 
andra slag . . . 

Växter, lefvande 
konstgjorda, h.n. Blommor, konst

gjorda . . . . 
Växttalg, se Oljor, feta, icke flyktiga . . 

Ympvnx, h. n. Varor, ej specif., arbetade 
Yxor, se Maskiner m. m.: verktyg . . . 

Zink (se Metaller), oarbetad samt skrot 
arbetad 

Zinkhvitt, se Färger 
Zinkmalm, se Mineral: mnlm 
Zinksmör (klorzink), se Kemisk-tekniskn 

preparat 

Zinkvitriol (kopparrök), se Vitriol . . . 
Zittror, se Cittror 

Åkdon, se Vagnar m. m 
Åkerhönor, h. n. Spannmål, bönor . . . 
Al, se Fisk 
Ångfartyg, se Fartyg 
Ånghammare, so Maskiner m. m.: arbets

maskiner och redskap för bearbetning 
af metaller 

Ångkol, se Stenkol 
Ångmnskiner, ej specificerade 
Ångpannor, se Ångmaskiner 
Ångpannetubcr och Ångrör, se Metaller: 
. järn och stål 
Angpumpar, h. u. Maskiner m. m.: arbets

maskiner och redskap för uppfordring 
och pressning 

Ångsprutor, se Sprntor. 
Ångturbiner, se Ångmaskiner 
Ångvinschnr, se Maskiner m. m.: arbets

maskiner och redskap för nppfordring 
och pressning 

Årder, se Maskiner ni. m.: arbetsmaski
ner och redskap för jordbruket . . . 

Äror, h. u. Trävaror, andra mer eller 
mindre nrbetade: snickararbeten . . . 

Årämnen, se Trävaror, oarbetade o. bilade 

Ädelstenar, oinfattadc. Ii. n. Juveler . . 
infattade i gnid eller silfver, 

h. u. den metall, 
arbetad, hvari de 
äro infattade, 

i andra ämnen, h. u. 
Bijontcrivaror . 

Ägg 
Agghvitor och Aggnior, flytande, se Va

ror, ej specif., oarbetade 
Äggmjöl, h. n. Varor, ej specif., arbetade 
Agiljetter, se dels Gulddragnrarbeten . . 

dels Snörmnkararbetcn . . 
Äpplen, friska samt torkade, se Frukter 

m. m 
syltade, h. n. Koafityrer . . . . 

Ärmhållarc, se Hängslcn m. m 
Ärmknnppar, af gnid eller silfver, h. u. 

den metall, arbetad, hvnr-
af de bestå 

af annat ämne, se Bijonterl-
varor 

Arter, se Spannmål, omalen 
Artmjöl, se Spannmål, målen 
Ättika och Ättiksyra 
Ättiketer, se Eterarter, sammansatta . . 

Ofvcrhcttare, till ångpannor, se Maskiner 
m. m.: arbetsmaskiner och redskap för 
andra ändamål 

Öl, se Maltdrycker 
Örngott, se Kläder 
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Bilaga. 

Från Norge under år 1907 landvägen införda, i tulljournalerna ej upptagna varor, som på 
grund af gällande tulltaxa eller Kungl. förordningarna den 16 maj 1906 och den 13 maj 1907 

tullfritt utlämnats. 
Anm. Dessa varor äro ej inräknade i rikets införsel enligt tab. 1 och tab. 2. 
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(Forts.) Från Norge under år 1907 landvägen införda, i tulljournalerna ej upptagna varor, 
som pa grund af gällande tulltaxa eller Kungl. förordningarna den 16 maj 1906 och den 13 

maj 1907 tullfritt utlämnats. 
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(Forts.) Från Norge under år 1907 landvägen införda, i tulljournalerna ej upptagna varor, 
som på grund af gällande tulltaxa eller Kungl. förordningarna den 16 maj 1906 och den 13 

maj 1907 tullfritt utlämnats. 
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(Forts.) Från Norge under år 1907 landvägen införda, i tulljournalerna ej upptagna varor, 
som på grund af gällande tulltaxa eller Kungl. förordningarna den 16 maj 1906 och den 13 

maj 1907 tullfritt utlämnats. 
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