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TILL KONUNGEN. 

Jemlikt den för Eders Kongl. Majrts och Rikets Kommers-
kollegium gällande instruktion får Kollegium härjemte i under
dånighet öfverlenma berättelse om fabriker och handtverk år 1898. 

I jemförelse med motsvarande berättelse för närmast före
gående år är i afseende å tabellafdelningen att märka, dels att 
den förändring vidtagits i tab. 2, att för sådana anläggningar, 
nemligen en del qvarnar, spinnerier, väfverier, garfverier och 
sågverk, som bearbeta både egen och andra tillhörig råvara och 
som beträffande de främmande varorna endast uppgifvit värdet a 
den förädling (s. k. lön eller tull), dessa varor hos dem uuder-
gått, ifrågavarande förädlingsvärde nu särskilts från det värde 
— fulla försäljningsvärdet —, som åsatts de egna, äfven till 

qvantiteten uppgifna tillverkningarna, och dels att en ny tabell 
tab. 7, tillkommit, som, under det att tub. 6 åskådliggör den 
redovisade arbetarepersonalens fördelning på skilda fabriksklassor. 
å sin sida meddelar en öfversigt af samma arbetarepersonals för
delning inom olika orter. 

A. Fabriksindustrien. 
Af tabellbilagorna 1—6, som i ämnet innehålla närmare 

uppgifter,, inhemtas, a(t de till oeli af Kollegium redovisade, i 
verksamhet varande industriela anläggningarna år 1808 uppgingo 
till ett antal af 10,029 samt att antalet vid dem sysselsatta arbetare 
utgjorde 245,720, äfvensom att samtliga fubriksklassers år.-tillvcrk-



VI Fabriksgrupper: Närings- och njutningsämnesfabriker. 

ning med inräkning af förädlingslönerna uppgick till ett totalvärd< 
af 887,750,264 kronor. Vid dessa sifferuppgifter är emellertid försi 
och främst att erinra, dels att eit ocli samma industviela etablisse
ment, der olika slags tillverkningar bedrifvus (exempelvis ett mei 
färgeri och spinneri föreuadt väfveri eller en med jern- oeh metall-
gjuteri kombinerad mekanisk verkstad), blifvit räknadt såsom tvii 
eller flere fabriker, dels att arbetarne vid hvarje verk uppgifvits 
i medeltal för den tid, verket varit i gång under redogörelseåret. 
så att vissa fabriker, som drifvits blott en kortare tid af året, 
redovisat en större arbetarepersonal i förhållande till tillverkningens 
myckenhet oe,h värde än fabviker af samma kla-<s, som varit i gang 
året om, dels slutligen att äfven mellanprodukter, som inom landet 
undergå ytterligare bearbetning och förädling, i regel uppskattats 
till fullt försäljningsvärde, hvadan en dubbolräkning egt rum af 
värdet för sådana fabriksvaror, lör hvilkas framställande dylika 
mellanprodukter varit använda. Sålunda ingå exempelvis den 
trämassa och det malt, som här i landet bearbetats till papper 
eller öl, till fullt värde i så väl trämassefabrikernas oeh mälte-
riernas som pappersbrukens och bryggeriernas angifna produktions
belopp. Slutligen är att märka, att, till följd af en vidtagen 
uttrycklig specifikation angående träkol i formulärblauketterna 
för primäruppgifter såväl från sågverken som från de i Kollega 
berättelse om bergshandteringen redovisade jernverken, träkols-
tillverkningen i riket nu för första gången kunnat här upp
tagas. 

I jemförelse med de i 1897 års berättelse förekommande 
uppgifterna visar sig, att för redogörelseåret de industriela anlägg
ningames antal ökats med 1,055, de vid dem anstälda arbetarnes 
antal med 25,518 samt produktionsvärdet med 104,240,021 kronor. 
Denna ökning har i betydande mån sin förklaring i den om
ständigheten, dels att, såsom nyss nämnts, den vid jern- oeh sågverk 
bedrifna träkolstillverkningen nu för första gången redovisats, dels 
att anmärkningsvärda framsteg i förhållande till föregående års 
resultat äro att uppvisa för, bland andra, följande industribrancher, 
nemligen jern- och stålindustrien, qvaniinclustrien, sockerraffina
derier, bränvinsbrännerier, bryggeriindustrien samt snickeri- och 
skofabriker, och dels att vissa anläggningar, särskildt iuom qvarn-
och trävaruindustrierna, hvilka föregående redogörelseår hänfördes 
till handtverkens kategori, nu till följd af den inhemska indu
striens allmänna uppsving natt en sådan utveckling, att de, vid 
jemförelse med likartade, till fabrikernas kategori redan hänförda 
anläggningar, bort såsom fabriksanläggningar upptagas. I det 
hela torde man emellertid kunna saga, att under redogörelseåret, 
med frånräkning af träkolstillverkningen, hvilken, för året ny-
redovisad, bedrifvits vid inalles 415 verk samt sysselsatt 7,579 
arbetare och uppnått ett produktionsvärde af 9,645,078 kronor, 
fabrikernas antal ökats med 7 procent, arbetarnes antal med 8 
procent samt årsproduktionens sammanlagda värde med 12 procent. 

FabFiksgrupper. Af de tolf olika grupper, i hvilka fa
brikerna, såsom af den a sid. xxm intagna tablån närmare inhem
tas, blifvit uppdelade, innefattar 

1) Den första gruppen fabriker för framställande af närings-
och njutningsämnen och motsvaras af grupperna 2—6 i be
rättelsen om rikets handel. Samtliga hit hänförda anläggningar 
uppgå till ett antal af 3,125, sysselsättande 28,743 arbetare och 
representerande ett tillverkningsvärde af inalles 299,725,822 kronor 
eller .33'8 procent af samtliga fabriksgruppers tillverkiiingssunnnor. 

De vigtigaste fabriksklasserna inom denna grupp äro med hänsyn 
till produktionens värdebelopp mjöl- och grynqvarnar, råsockerbruk 
och sockerraffinaderier, bränvinsbrännerier och destilleriugsverk, 
mälterier och maltdrycksbryggerier samt tobaksfabriker, hvilka 
alla hvar för sig uppnått ett tillverkningsvärde, öfverstigande 10 
mill, kronor. 

För qvarnverken, vid hvilka 1,148 par valsar och 4,908 par 
stenar varit i gång, har årsproduktionen, såsom af tab. 5 inhem
tas, uppgifvits till inalles 409,903,800 kg. mjöl, gryn, kli och 
gröpe, i värde uppskattade till 68"9 mill, kronor, hvarjemte i lön 
eller s. k. tull intjents ett totalbelopp af 2.42 mill, kronor. 1 
jemförelse med år 1897 har antalet använda par stenar och valsar 
stigit. Likaså har den till qvantiteten uppgifna produktionen 
ökats till såväl myckenhet (med 44,523,600 kg.) som värde (med 
12 mill, kronor), hvarvid är att märka, att den i förhållande till 
qyantitetsökningen oproportionerligt höga värdestegringen delvis 
är beroende på högre medelpris å de förmalda produkterna, såsom 
framgår af följande sammanställning af medelprisen under de bada 
åren å nedan nämnda produktionsslag: 

Såsom belysande för qvarnindustriens omfattning inom skilda 
landsdelar intages följande sammanställning af qvantitetsupp-
gifterna: 



Fabriksgrupper: Närings- och njutningsämnesfabriker. VII 

SockertiUverkningens qvantitetsbelopp inom olika län belyses 
af nedanstående siffertablå: 

Vid bränvinsbrännerierna tillverkades enligt uppgifter, som 
till Kollegium öfverlemnats frän Kongl. Finansdepartementets 
kontroll- och justeriugsbyrå, under tillverkningsåret 1898—1899 
inalles 46,464,792 liter råbränvin, med ett åsätt värde, hvari å 
produktionen hvilande skatt inräknats, af 32,337,339 kronor. 
Såsom framgår af följande sammandrag öfver bränvinstillverk-
ningeii inom olika län, producerades under året inom Kristian
stads län nära hälften af det totala tillverkningsbeloppet: 

Beträffande sockerbruken, vid hvilka under redogörelseåret 
386 diffusörer och 31 vacuumpannor varit använda, upplyser tab. 
5, att vid desamma tillverkats följande qvantiteter, nemligen: 

Härvid är att märka, att uppgifterna från råsockerbruken, 
hvilka Kollegium erhållit genom Kongl. Finansdepartementets 
kontroll- och justeringsbyrå, afse tillverkningsåret 1897—1898, 
hvaremot uppgifterna från raffinaderierna hänföra sig till kalender
året 1898. 

Den ansenliga nedgången i råsockerbrukens totala tillverk-
ningsqvantitet, från 616,408,959 kg. för tillverkningsåret 1896— 
1897 till 501,173,893 kg. för 1897—1898, finner sin förklaring i 
den af sockerbruken sjelfva år 1897, på grund af öfverproduktion 
under den näst föregående kampanjen, företagna inskränkningen 
i betodlingen. Detta oaktadt visade sig den under kampanjen 
1897—1898 vunna betafverkningen tillräcklig för att tillsammans 
med råsockeröfverskottet från föregående år höja sockerraffina
deriernas totala tillverkniugsqvantitet med 14,333,480 kg. 

Vid destilleringsverken tillverkades år 1898 enligt tab. 5 
37,395,91(5 liter renadt bränvin med ett försäljningsvärde af 27.7 
mill, kronor mot 38.091,759 liter med ett värde af 27-3 mill, 
kronor under närmast föregående år. 

Nedgången i produktionsqvantiteten beror hufvudsakligen 
derpå, att Motala spritfabriks tillverkning sjunkit frän 3 mill, liter 
år 1897 till 2 mill, liter år 1898. 

Maltdryclcsbryggerierna hafva redovisat ett årsproduktions-
belopp af 2,530,639 hl. diverse sorters maltdrycker med ett åsätt 
värde af sammanlagdt 28,480,516 kronor. 

Följande tablå redovisar tillverkningsqvantiteten af olika 
slags maltdrycker inom olika län jemte värdet dera, och framgår 
af densamma, bland annat, att öfver hälften af dessa anläggningars 
produktionsvärde belöper sig på Stockholms stad samt Göteborgs 
och Bohus län: 



VIII Fabriksgrupper: Närings- och njutningsämnes- samt spånadsämnesfabriker. 

lertid vigten å uppgifna stycketalsmängd cigarrer anslås till i 
rundt tal 701,000 kg. 

Af nästföljande siffersammanställning öfver fabrikatens slag, 
myckenhet och värde inom olika län framgår, bland annat, att 
nära 2/3 af produktionsvärdet blifvit redovisadt från Stockholms 
stad och Malmöhus samt Göteborgs och Bohus län: 

Af den uppgifna totalqvantiteten öl utgjorde, såsom tab. 5 
upplyser: 

Mälterierna, hvilka i regeln bedrifva sin verksamhet gemen
samt med maltdrycksbryggerierna, hafva för år 1898 redovisat ett 
tillverkningsvärde, öfverstigande 10 mill, kronor, och framgår af 
en jemförelse mellan 1897 och 1898 års tillverkningsqvantiteter, 
att den senare, utgörande 45,838,103 kg., med 4,517,(514 kg. 
öfverstiger den förra. 

Vid tohaksfabrikerna, den sista af de nämnda, till före
varande grupp hänförliga fabriksklasser, som hafva natt ett till
verkningsvärde af mer än 10 mill, kronor, uppgick årsproduktio
nen enligt tab. 5 till sammanlagdt 140,1(52,502 st. cigarrer samt 
5,902,895 kg. cigarretter, kardus-, rull- och presstobak samt snus, 
med ett sammanlagdt värde af 15,471,099 kronor. Att produk-
tiousqvantiteten af cigarrer angifvits i stycketal i stället för kg., 
beror derpå, att de flesta cigarrfabrikerna underlåtit att uppgifva 
vigten för sin ifrågavarande tillverkning. Med anväudande af i 
Kollegium under föregående år anlitade reduktionstal kan emel-

2) Den andra fabriksgruppen omfattar fabriker för fram
ställande af spånadsamnert och motsvaras af grupperna 7—9 i 
handelsberättelsen. Här märkas framför andra fabriksklasser väf-
verier och spinnerier, hvilka, med inräkning af väf- och spinn
löner för främmande gods, hafva att uppvisa ett produktions
värde af resp. 52-9 och 37-7 mill, kronor. Vid väfverierna voro 
inalles under året 14,283 väfstolar i gång, nemligen: 



Fabriksgrupper: Textilindustri. Skinn- och lädervarufabriker. Oljeslagerier m. m. IX 

I jemförelse med år 1897 hafva de använda väfstolarnes 
antal stigit för samtliga väfveribrancherna med sammanlagdt 
1,328 väfstolar. Under det att den af Uddebo trikåfabriks aktie
bolag i Elfsborgs län under föregående redogörelseår bedrifna, för 
öfrigt mindre betydande sidentillverkningen upphört, äro bland 
andra att såsom nytillkomna anteckna följande anläggningar: Skan
dinaviska textilfabriksaktiebolagets i Varberg ylle- oeh bomulls-
väfveri (med 196 väfstolar), Dalsjöfors väfveriaktiebolags liniie-
och hampväfveri i Elfsborgs län (med 27 väfstolar), Skånska jute
fabriksaktiebolagets i Helsingborg fabrik (med 50 väfstolar) samt 
Karlstads spinneri- och väfveriaktiebolags fabrik (med 15 väfstolar) 
för tillverkning af jutemattor samt hår- och tagelväfnader. 

Tillverkuingsqvantiteten af olika hufvudslag af väfnader 
jemte värdet dera (inkl. väflön) för olika län belyses af efter
följande sammandrag: 

Vid spinnerierna användes under redogörelseåret samman
lagdt 532,176 spindlar, af hvilka 384,269 vid bomullsspinnerierna, 
7,372 vid jutespinnerierna, 7,534 vid lin- och hampspinnerierna 
samt 133,001 vid ullspinnerierna. 

Af det sammanlagda produktionsvärdet, 37.7 mill, kronor, 
belöpte sig i medeltal per spindel 70-8 kronor. 

Af följande tablå framgår tillverkningens myckenhet af olika 
slags garn äfvensom tillverkningens värde, med inräkning af 
spinnlön för främmande gods, i rikets skilda län: 

KommerskoUegii berättelse om fabriker och handtverk år I8.9S, 

3) Den tredje gruppen, som omfattar hår- , skinn- och 
lädervaruindustri samt motsvarar grupperna 10—11 i den 
statistiska redogörelsen för rikets handel, räknar inalles 685 
fabriker med ett sammanlagdt produktionsvärde af 24-3 mill, 
kronor, mot 18-7 mill, kronor under är 1897. De vigtigaste af 
hit hänförda fabriksklasser äro garfverier och skofabriker. Vid 
de förstnämnda anläggningarna producerades, såsom tub. 5 upp
lyser, under redogörelseåret inalles 4,011,584 kg. (är 1897: 3,373,672 
kg.) diverse sorters läder oeh skinn med ett åsätt värde af 9,012,293 
kronor (år 1897: 7,499,437 kr.), hvarjemte i beralningslöii för 
till qvantitet och värde ej angifna skinn- och lädervaror in-
tjents ett belopp af 688,766 kronor (ur 1897: 746,365 kr.). 
Skofubrikerna åter, hvilkas antal ökats frän 25 till 32, hafva 
uppgifvit ett tillverkningsvärde af tillsammans 8v>:i mill, kronor, 
mot 4-88 mill, kronor under närmast föregående är. 

4) Fabriker för framställande af oljor, tjära, gummi och 
likartade varor, hvilka varor återfinnas under grupperna 12—13 
i haiidelsberättelsen, representera för aret ett produktionsvärde af 
inalles 17-2 mill, kronor, mot 15-7 mill, kronor under ur 1897. De 
med hänsyn till tillverkningens ursvärde främsta platserna in
tagas af såp- och tvålfabrikerna, gummivarufahrikerna, oljeslage-

n 



X Fabriksgrupper: Träindustri. 

rierna samt ljusfabrik erna, hvilka tillsammans redovisat 13-2 mill. 
kronor, utgörande 76'7 proc. af gruppens totala produktionsbelopp. 

5) För den femte gruppen, som omfattar fabriker för till
verkning at t rävaror (grupperna 14—15 i bandelsberättelsen), 
belöper sig det totala produktionsvärdet till 195-i mill, kronor, 
mot 191'4 mill, kronor år 1897. Framom andra fabriksklasser 
märkas bär sugverk ocli trähyflerier, trämassefabriker, snickeri-
oeb möbelfabriker samt tändsticksfabriker, hvilka samtliga intaga 
ett framstående rum i rikets exportindustri. 

Sågverken och trähyflerierna, vid hvilka 1,710 ramar samt 
093 hyfvelmaskiner under året varit använda, hafva uppgifvit ett 
tillverkningsvärde, som med inräkning af såglön för främmande 
varor belöper sig till 142-7 mill, kronor, mot 146.2 mill, kronor 
under närmast föregående år. Minskningen i produktionsvärdet 
synes bero såväl på nedgång i tillverkningen af företrädesvis plankor 
ooh battens som ock på lägre medelvärde för sagda tillverknings
slag (ar 1898: 22-31 kronor pr kbm. mot 22-85 kronor år 1897). 

Beträffande tillverkniiigarnes slag, specificerade efter export
statistiken, äfvensom qvantitet och värde angifver tab. 5 summor 
för hela riket, hvarjemte det totala produktionsvärdet, uppdeladt 
i fullt försäljningsvärde och såglön, i tab. 2 linnes angifvet för 
de skilda länens städer, köpingar och landsbygd. För att belysa 
äfven tillverkningsqvantiteternas fördelning pä skilda län intages 
följande siffertablå: 

Vid trämassefabrikerna, som för året användt 295 slipverk 
och 208 kokare, d. v. s. 6 färre slipverk och 30 flere kokare än 
under år 1897, uppgick årsproduktionen enligt tab. 5 till inalles 
bortåt 336 mill. kg. diverse slags trämassa, med ett angifvet 
värde af omkring 23 mill, kronor. 

De olika länens insats i trämassetillverkningen åskådliggöres 
genom följande sammanställning: 



Fabriksgrupper: Trä- och pappersindustri. Korkfabriker m. fl. Sten- och lerindustri m. m. XI 

Vid jemförelse mellan 1897 och 1898 års qvantitetsbelopp i 
fråga om de olika slagen af trämassa visar sig sålunda, att den 
stegring, som för året egt rum inom ifrågavarande tillverkning, 
uteslutande hänför sig till torr såväl kemisk som mekanisk trä
massa och att samma stegring för det förra slaget uppgick till 
13 procent af 1897 års tillverkning, under det att den för 
det senare slaget utgjorde 13" 9 procent. Med hänsyn till trä
massefabrikationen inom olika län framgår af förestående sam
mandrag, att Vermlands län utgör hufvudhärden för denna in
dustri. 

Snickeri- och möbelfabriker, af hvilka för år 1898 redo
visats 53 flere anläggningar än under år 1897, hafva uppnått ett 
produktionsvärde af inalles 18,971,751 kronor (år 1897: 14,647,868 
kr.), hvaraf emellertid 830,961 kronor öfverförts till grupp 11, 
såsom utgörande värdebeloppet för diverse maskiner och redskap 
(tröskverk, bobiner m. m.), hvilka tillverkats vid snickerifabriker. 
Af lättförklarliga skal hafva i regel inga qvautitetsuppgifter kun
nat erhållas från dessa anläggningar. 

Tändsticksfabrikernas årsproduktion har, såsom tab. 5 upp
lyser, belöpt sig till inalles 20,753,533 kg. diverse slags tänd
stickor med ett värde af 8M mill, kronor. Af följande samman
drag synes, bland annat, att öfver 70 procent af produktions
värdet redovisats från Jönköpings och Skaraborgs län tillsam
mans : 

6) Inom sjette gruppen, motsvarande grupp 18 i haudels-
berättelsen, äro de fabriker, som framställa papper och papp, 
de vigtigaste. Dessa anläggningar, som under året användt 126 
pappersmaskiner, hafva uppgifvit en sammanlagd tillverkning af 
86,227,709 kg. papper och papp, med ett åsätt värde af 17-7 
mill, kronor. Följande tabellariska öfversigt angifver produk
tionens hufvudslag, qvantitet och värde för de olika läueu: 

Beträffande en närmare fördelning af de totala qvantitets-
och värdebeloppen på olika sorters papper och papp hänvisas till 
tab. 5, der ifrågavarande varuslag uppdelats i öfverensstämmelse 
med gällande tulltaxa. 

7) Den jemförelsevis obetydliga sjunde gruppen, som omfattar 
fabriker för tillverkning af varor af diverse växtämnen (grup
perna 17 och 19 i handelsberättelsen), bar att uppvisa ett produk
tionsvärde af inalles 1-87 mill, kronor, mot 1-99 mill, kronor år 
1897. Den ansenligaste fabriksklassen utgöres här af korkfabri
kerna, som, oaktadt någon nedgång i sitt produktionsvärde (från 
l-73 mill, kronor år 1897 till 1-58 mill, år 1898), likväl ensamma 
redovisat nära 85 procent af gruppens totala tillverkningsbelopp. 

8) Åttonde gruppen innesluter samtliga fabriker för till
verkning af varor utaf sten, lera, kol och torf och mot
svaras i hufvudsak af grupperna 20—21 i berättelsen om han
deln. Med hänsyn till produktionsvärdet intaga tegelbruk, träkols-
verk, stenhuggerier samt glasbruk och -sliperier de främsta plat
serna inom gruppen. 

Tegelbruken hafva enligt tab. 5 tillverkat 123 mill. kg. och 
318 mill, stycken diverse sorters tegel med ett sammanlagdt 
värde af 11M mill, kronor, mot 9-a mill, kronor under »armast 
föregående år. 

Träkolstillverknini/en, hvilken nu för första gängen under 
sjelfständig fabriksklass upptages i denna berättelse, bar redo
visats från ett antal af 415 verk. Ifrågavarande produktion, som 
sysselsatt en arbetarepersonal af 7,579 personer, liar omfattat 
28'5 mill, hektoliter, med ett angifvet värde af U-« mill, kronor. 



XII Fab r ik sg ruppe r : Kemisk indus t r i . Metal l - och mask in indus t r i . Bokt rycker ie r . 

Den laga bevillningssiffran (26,374 kronor), som i tab. 1 finnes 
angifven för träkolstillverkningen, har sin förklaring i den om
ständigheten, att jern- och sågverken i regeln icke kunnat spe
cificera den bevillningsaudel, som belöper sig derpå. Från jern-
verken har för året äfven iuhenitats uppgift å deras förbruk
ning af träkol, och har densamma enligt de inkomna redo
görelserna belöpt sig till en totalqvantitet af 46,117,819 hekto
liter. Att denna qvantitet med 17,581,095 hektoliter öfverstiger 
den redovisade årstillverkningeu af träkol, beror tydligen derpå, 
att den angifna träkolstillverkningen, ehuru afsedd att omfatta 
ej blott den mera fabriksmessiga vid somliga jern- och sågverk 
utan jemväl den å bruksegendomarues skogar bedrifna kolningen, 
dock icke inbegriper de kolmängder, som af jernbruken inköpas 
från idkare af sådan näring, hvilken icke är hänförlig till den 
redovisningsskyldiga industrien. 

StenJiuggerierna voro år 1898 168 till antalet och hafva 
redovisat ett tillverkningsvärde af 7'7 mill, kronor, mot 6'3 mill, 
kronor under närmast föregående år. Ifrågavarande industri har, 
såsom af tab. 2 synes, sina vigtigaste arbetsfält förlagda till 
Blekinge samt Göteborgs och Bohus lans landsbygd. 

Glastillverkningen inom olika län åskådliggöres genom föl
jande tabellariska sammanställning: 

statistiken hufvudsakligen upptagas i grupp 23, äro- i föreliggande 
berättelse hänförda under grupp 10, hvilken i sin helhet når ett 
produktionsvärde af 55.6 mill, kronor, mot 48-4 mill, kronor 
under år 1897. 

Främsta rummet bland fabriksklasserna intages här af jern-
och stålvarufabrikerna samt gjuterierna, hvilka redovisat ett 
tillverkningsvärde af icke mindre än 45"8 mill, kronor eller 82 
procent af gruppens totalvärde. Tillverkningarnes slag, mycken
het och värde finnas angifna i tab. 5. Beträffande särskildt gju t -
gods, framstäldt efter tackjerns omsmältning, som ensamt repre
senterar ett värde af 13 mill, kronor, meddelas nedanstående siffer
uppgifter angående produkfcionsqvantiteterna inom de olika länen: 

11) I elfte gruppen, motsvarande grupp 24 i årsredogörelserna 
angående rikets handel, upptagas under skilda afdelningar skepps 
varf, vagnfabriker, maskin- och redskapsfabriker samt 
instrument- och urfabriker. Främst bland samtliga fabriks-
klasserna märkas här mekaniska verkstäderna, som uppgifvit ett 
sammanlagdt tillverkningsvärde af 44-6 mill, kronor, mot 34-1 mill, 
kronor under närmast föregående år. Angående de särskilda 
tillverkningarnes värde hänvisas till tab. 5, hvaraf framgår, att 
under året tillverkats mejerimaskiner och -redskap till ett värde 
af 6-6 mill, kronor (år 1897: 5-2 mill, kronor), ångmaskiner 
(deri inbegripna lokomotiv, lokomobiler, ångturbiner ni. m.) till 
ett värde af 5-7 mill, kronor (år 1897: 3-6 mill, kronor) etc. 
Skeppsvarfven, som inom gruppen intaga rummet näst efter me
kaniska verkstäderna, hafva uppgifvit sin årstillverkniug till ett 
totalvärde af 9-7 mill, kronor, mot 8"5 mill, kronor år 1897. I 
tredje rummet komma fabrikerna för tillverkning af elektriska 
maskiner och apparater med ett tillverkningsvärde (6-3 mill, kro
nor), som med nära 2 mill, kronor öfverstiger motsvarande till
verkningsvärde år 1897. 

12) Inom den sista eller tolfte gruppen återfinnas i det 
hela de fabriker, hvilka drifva tillverkning af sådana varor, som 
upptagas uti grupp 26 i handelsstatistiken. Den utan jemförelse 
vigtigaste fabriksklassen äro här boktryckerierna. Vid nämnda 
inrättningar voro under redogörelseåret 1,048 tryckpressar i an
vändning, och årsproduktionen har uppskattats till ett värde af 
9'5i mill, kronor, hvaraf, såvidt af primäruppgifterna kunnat ut
rönas, 3-34 mill, kronor utgöra värdet af under året förbrukadt 
papper och återstoden faller på satt- och tryckningskostnader. 

De under år 1897 nytillkomna glasbruken i Malmöhus och 
Blekinge län hafva nedlagts. 

9) Nionde gruppen innesluter ilen kemiska industrien, och 
inom densamma återfinnas fabriker för framställande af vissa utaf 
de varor, som upptagas i de handelsstutistiska grupperna 10 (göd
ningsämnen), 16 (färger) och 20—21 (oorganiska syror, baser och 
silter, sprängämnen ni. ni.). Hela gruppen representerar ett till
verkningsvärde af 12-67 mill, kronor (mot ll 'oe mill. kr. år 1897), 
hvaraf fv27 mill, kronor tillkomma gödningsämnesfabrikerna. 
Beträffande tillverkningarnes slag, myckenhet och värde hänvisas 
till tab. 5. 

10) Fabriker för arbeten af metaller, hvilka varor i handels-



Fabriksgruppernas och -klassernas relativa betydelse. XIII 

För att erhålla en samlad öfversigt af de i det föregående 
omnämnda fabriksgruppernas relativa betydelse med hänsyn till 
årsproduktionens totalvärde meddelas nedanstående tablå: 

I ändamål åter att åskådliggöra de särskilda fabriksklas
sernas betydelse intages följande siffersammaudrag af upp
gifterna angående fabrikernas och arbetarnes antal samt till
verkningens värde, hvarvid de fabriksklasser, som uppnått ett 
produktionsvärde af minst 1 million kronor, blifvit specificerade 
och alla öfriga sammanförts under den gemensamma rubriken 
»öfriga fabriker»: 

Öfversigt af antalet fabriker inom särskilda klasser, vid dem 
sysselsatta arbetare samt tillverkningens värde. 



XIV F a b r i k e r n a s be lägenhet . 

Fabrikernas be lägenhet . I tabellbilagorna 2—4 återfinnas 
mor eller mindre detaljerade uppgifter angående fabrikernas be
lägenhet. Af tab. 2 synes, hvarest fabrikerna inom hvarje sär
skild fabriksklass äro befintliga, i tab. 3 meddelas en allmän 
öfversigt af hela antalet fabrikers fördelning å städer, köpingar 
och landsbygd inom de särskilda läuen, oeb i tab. 4 slutligen 
återfinnas uppgifter rörande fabrikerna, specificerade i klasser inom 
hvarje särskildt län, ined åtskiljande af städer, köpingar och 
landsbygd. 

Af tal), ii meddelas här nedan ett utdrag beträffande slut
summorna för hvarje län med proceututräkningar rörande de skilda 
länens insats i fabriksindustriens totala produktionsbelopp: 

Fabriksindustrien inom olika län. 

Med hänsyn till fabriksverksamhetens olika utveckling i stä
der, köpingar och landsbygd meddelas följande sammanställning, 
hvaraf inhemtas, att 64 procent af fabrikerna voro belägna a 
landsbygden och nådde något öfver hälften af det totala tillverk
ningsvärdet: 

Vidkommande åter de särskilda städernas olika industriela 
betydelse meddelas här nedan med specifikation af sådana städer, 
der fabrikernas produktionsvärde uppgått till minst 5 mill, 
kronor, efter tab. 4 ett öfversigtssammaudrag öfver fabri
kernas och arbetarnes antal, tillverkningens såväl absoluta som 
relativa värde samt arbetarnes och tillverkningsvärdets förhällande 
till invåuareantalet: 

Fabriksindustrien i rikets städer. 

Såsom af ofvanstående sammanställning framgår, intages det 
främsta rummet med hänsyn till produktionsvärdet uf Malmöhus 
län med ett värdebelopp af icke mindre än 148'3 mill, kronor, 
medan Stockholms stad samt Göteborgs och Bohus län, hvilka 
intaga andra och tredje rummen, uppnå tillverkningsvärden af 
resp. I l l s och 1)2-4 mill, kronor. Beträffande särskildt de för 
Vermlands, Örebro, Vestmanlands och Kopparbergs län upptagna 
produktionsvärdena erinras derom, att största delen af tillverk
ningarna vid jernbruken, hvilka verk i nämnda Hin äro synner
ligen betydande, på grund af sin art redovisas i Kollega berät
telse om bergshandteriugen och sålunda icke inräknats i berörda 
värden. 

Såsom synes af ofvanstående sammanställning, uppnådde 
inalles 18 (ur 1897: 14) af rikets städer ett tillverkningsvärde 
öfverstigande 5 mill, kronor. Kikets hufvudstad representerade 
ensam mer än ' '4 af städernas totala tillverkningsvärde, medan 
rikets andra stad, Göteborg, icke hade att uppvisa mer än ornkr. 
1 ,„ af samma värde. I afseende på tillverkningsvärdets förhållande 
till iuvånareantalet nådde Trelleborg, Ystad och Kristianstad de 
högsta relationstalen, medan fabriksarbetarnes relativa antal i 
förhållande till invånareantalet var högst i städerna Trelleborg, 
Eskilstuna, Boras och Norrköping. 



Arbetare. Fabrikernas fördelning efter egare. xv 

Arbetare. I tab. 6 meddelas närmare uppgifter angående 
arbetarne, fördelade efter ålder och kon, inom olika fabriksklasser 
under år 1898. Med afseende härå torde böra anmärkas, att i 
de fall, der vid en och samma industriela anläggning flere olika 
slags tillverkningar bedrifvas, de vid anläggningen anstälde ar
betarne ofta icke kunnat fördelas efter de olika tillverkningarne, 
utan mast samfäldt redovisas för den mest betydande tillverk-
ningsbranchen. 

Ur angifna tab. 6 meddelas följande sammandrag öfver 
arbetarnes absoluta och relativa antal inom de olika grupperna, 
hvaraf bland annat synes, att mer än 1/4 af samtliga fabriksarbe
tare sysselsattes inom trävaruindustrien, äfvensom att, beträffande 
fördelningen efter kön, öfver 4/5 voro af mankön samt, med hän
syn till fördelningen efter ålder, 85'7 proc. voro öfver ooh 14-3 
proc. under 18 år: 

Arbetare inom olika fabriksgrupper. 

Fabriksarbetare inom olika län. 

Ur tab. 7 åter, der fabriksarbetarepersonalen inom olika or
ter nu för första gången redovisas fördelad efter ålder och kön, 
meddelas nedanstående sammandrag öfver arbetarnes absoluta och 
relativa antal inom de olika länen, ocli finner man deraf, bland 
annat, att största arbetareantalet faller pil Malmöhus län, Stock
holms stad samt Göteborgs och Bohus län med hvar för sig mer 
än 10 procent af likets hela fabriksarbetarepersonal, äfvensom att 
motsvarande siffra för de i detta afseende närmast följande länen, 
Östergötlands, Elfsborgs ocli Vesternorrlands, nedgår till G ä 7 
procent för att slutligen beträttande de i sista rummet kommande 
länen, Jemtlands och Gotlands, sjunka anda till mindre än 1 proc. 
af den totala fabriksarbetarepersonalen. 

Fabrikernas fördelning efter egare. Åf tub. 8, der fabri
kerna inom olika grupper blifvit fördelade alltefter som desamma 
egas eller innehafvas af a) ensamma personer, b) aktiebolag, r) 
andra bolag, (I) stat eller kommun ni. ti., framgår, att inalles 

5,520 (55-t) %) tillhörde ensamma personer, 2,900 (29-o %) aktie
bolag, 1,500 (15-0 %) andra bolag samt endast 97 (I'D "„) stat eller 
kommun ni. fl. I jemförelse med år 1897 utvisa dessa siffror en 
relativt större ökning för aktiebolagen och andra bolag än för de 
öfriga kategorierna af fabriksegare. Huru förhållandena i afseende 
å eganderätteu gestaltade sig inom de olika grupperna, synes al' 
efterföljande tabellariska öfversigt: 

Fabrikernas fördelning efter egare. 



XVI För bevillning uppskattad inkomst af fabriksrörelsen. Drifkraft. 

För bevillning uppskattad inkomst af fabriksrörelsen. 
Uti tab. 1 och tab. 3 finnas sammanförda uppgifter beträffande 
den för bevillning uppskattade inkomsten af fabriksrörelsen, med 
specifikation i tab. 1 för hvarje fabriksklass och i tab. 3 för hvarje 
särskildt läu. Härvid är emellertid att anmärka, dels att den 
taxerade inkomsten af fabriksrörelsen, i fall der två eller flere 
till olika klasser hänförliga fabriker drifvas under gemensamt 
egareskap, icke alltid kunnat fördelas på de skilda fabriksklasser, 
i hvilka ifrågavarande fabriker varit att inrangera, dels att in
komstbeloppen för bergverk, som äfven drifva fabriksrörelse, i 
regel till sin helhet redovisats i Kollega berättelse om bergs-
handteringen. 

Af berörda uppgifter meddelas här nedan ett öfversigtssam-
mandrag med utförda procentberäkningar angående den taxerade 
inkomstens förhållande till produktionsvärdet såväl inom hvarje 
industrigrupp som inom hvarje särskildt län: 

Bevillningstaxerad inkomst af fabriksrörelsen. 

närings- och njutuingsämnes- samt metallvaruindustrierna, hvilket 
till väsentlig grad torde vara beroende på den omständigheten, 
att, hvad den förstnämnda industrien beträffar, högst afsevärda 
dubbelräkningar förekomma inom densamma för sådana varor, som 
inom landet undergå vidare förädling (såsom råsocker, råbränvin 
och malt), samt, hvad metallindustrien beträffar, de vigtigaste 
fabrikerna inom gruppen, nemligen jern- och stålvarufabrikerna, 
ofta äro förenade antingen med bergverk eller någon större me
kanisk verkstad och af den anledningen, såsom förut blifvit antydt, 
i dessa fall fått sina inkomstbelopp redovisade vare sig i bergs
berättelsen eller på mekaniska verkstäderna. 

Af de olika länen har Kristianstads län att uppvisa ett i 
ögonen fallande lågt inkomstbelopp i förhållande till produktions
värdet, beroende derpå, att produktionsvärdet för ifrågavarande 
län till 40'3 proc. utgöres af handelsvärdet å under redogörelseåret 
framstäldt råbränvin, i hvilket värde inräknats den skatt, som 
hvilar å tillverkningen af nämnda vara. 

Drifkraft. Såsom synes af tab. 9, hafva inalles 12,110 mo
torer blifvit redovisade såsom varande i verksamhet inom fabriks
industrien under år 1898, nemligen: 489 kreatursvandringar, 120 
vindhjul, 1,518 elektriska motorer, 5,518 vattenhjul eller -turbiner, 
3,885 ångmaskiner samt 580 gas-, petroleum- oeh varmlufts
maskiner. 

För 9,778 eller 98 procent af de tre sistnämnda grupperna 
af motorer tillsammantagna har antalet hästkrafter angifvits, och 
uppgår den sålunda redovisade drifkraften till inalles 295,744 
hästkrafter. 

Af de redovisade vatten- och ångmotorerna användes resp. 
5,322 och 3,522 för omedelbar fabriksdrift oeh resp. 196 och 363 
för drifvande af elektrisk motor. Af de elektriska motorerna an-
väudes 666 eller 43'9 procent uteslutande för belysniugsänclamål. 

I nedanstående tabellariska öfversigt hafva sammanstälts upp
gifter angående den använda drifkraften inom de olika fabriks
grupperna : 

Vid fabrikerna redovisade motorer. 

Såsom synes, faller med hänsyn till de olika industrigrupperna 
det, relativt taget, högsta inkomstbeloppet på den tolfte gruppen, 
hvilket förhållande i viss mån förklaras deraf, att i de till nämuda 
grupp hörande bok- och tidningstryekerieruas uppgifna produk
tionsvärden endast ingå satt- och tryckningskostnader samt priset 
på förbrukadt papper, men samma inrättningar ofta äro förbundna 
med andra inkomstgifvaude, ej särskildt taxerade rörelser, såsom 
exempelvis bokförlag. De lägsta inkomstbeloppen tillhöra åter 



Olycksfall. Handverksindustrien. XVII 

Kreatursvandringar användas hufvudsakligen vid bryggerier, 
garfverier och tegelbruk; vindhjol vid qvarnar: gas- och petroleum-
maskiner framför allt vid boktryckerier. Af det stora antalet 
använda vattenmotorer voro icke färre än 2,941 i gång vid qvarn
verk och 971 vid sågverk och trämassefabriker, medan af ång
maskinerna 840 redovisats ensamt från sågverken. 

Olycksfall i arbetet. Uppgifter angående olycksfall inom 
fabriksarbetet finnas sammanstälda i tab. 10, der upplysning med
delas angående olycksfallens fördelning såväl på olika industrier 
som på olika län. Inalles hafva under redogörelseåret enligt 
de inkomna uppgifterna vid fabrikerna genom olyckshändelse i 
arbetet inträffat 86 dödsfall, mot 72 under år 1897, hvarjemte 
inalles 3,296 personer, mot 2,670 år 1897, lidit skador, som med
fört oförmåga till arbete under minst 14 dagar. Att det angifna 
antalet olycksfall icke öfverensstämmer med det antal (1,893, 
deraf 71 dödsfall), som redovisats i yrkesinspektörernas berättelser 
för ifrågavarande år, har sin förklaring dels i det förhållandet, 
att de till yrkesinspektionens verksamhetsområde hörande industriela 
anläggningarna icke i allo äro desamma, som redovisas i före
liggande berättelse, dels i den omständigheten att, såsom förut 
blifvit upplyst, de här offentliggjorda uppgifterna rörande råsocker-
bruk och bränuerier icke hänföra sig till kalenderår, utan till 
tillverkningsår, hvarjemte slutligen, såsom yrkesinspektörerna an
märkt, anmälningar om inträffade olycksfall antagligen ganska 
ofullständigt till dem ingått. 

I nedanstående sammandrag meddelas en öfversigt af de inom 
hvarje särskild industrigrupp redovisade olycksfallens procentiska 
förhållande till totalantalet arbetare inom samma grupp, och fram
går deraf, bland annat, att de flesta olycksfallen, absolut taget, 
inträffat inom trävaruindustrien, men, relativt taget, deremot inom 
maskinindustrien: 

Olycksfall i arbetet. 

kronofogdar upprättade förteckningar dels rörande antalet idkare 
af handtverk och andra dermed jemförliga näringar äfvensom 
deras arbetare samt dels rörande den för bevillning uppskattade 
inkomsten af handtverksdriften. I tab. 11—12 äro handtverk en 
grupperade i öfverensstämmelse med fabrikernas gruppindelning, 
och intages här nedan ett sammandrag öfver antalet handtverkare 
och arbetare inom de särskilda yrkesgrupperna, hvilket samman
drag tillika innehåller i Kollegium verkstalda beräkningar såväl 
angående den för bevillning taxerade inkomstens procentiska för
delning på de olika grupperna som beträffande den uppskattade 
medelinkomsten pr handtverkare inom de skilda yrkesgrenarne: 

Öfversigt af handtverksindustrien. 

Ofvanstående sammandrag utvisar, bland annat, att hela antalet 
till Kollegium för år 1898 uppgifna handtverkare (med inräkning 
af bolag och sterbhus) utgjorde 40,711 med tillsammans 40,181 
arbetare. I jemförelse med närmast föregående år ådagalägga an
förda tal ökning i handtverkarnes och handtverksarbetarues antal 
med resp. 1,437 och 914 personer, en stegring, som, beträffande 
handtverkspersonalen i sin helhet, väsentligen faller pä grupperna 
3 och 8 (litdervaru- och stenindustrierna), under det att deremot 
minskning iakttages beträffande särskildt gruppen 2 (spånads-
industrien) — något som tovde ha sin förklaring i sistnämnda 
industris säregna beskaffenhet att egna sig lör öfvergång till ett 
företrädesvis fabriksmessigt bedrifvande. 

ur 

B. Handtverksindustrien. 

Beträffande handtverken meddelas i tabellbilagorna 11—13 
de upplysningar, som varit att hemta ur de af magistrater och 

Kommerskollegii berättelse om fabriker och handtverk Sr 1898. 



XVIII Handtverksindustrien. 

För öfrigt synes af sammandraget, att den tredje gruppen, 
som i sig innesluter garfvare, sadelmakare och skomakare ni. fl., 
sysselsatte det största antalet så väl handtverkare som handtverks-
arbetare. Med hänsyn till den för bevillning uppskattade in
komsten faller det högsta beloppet (4'2 6 mill, kronor) på den 
första gruppen (bagare, mjöluare, slagtare, bryggare m. fl.), medan 
åter vid fördelning af inkomstbeloppen på antalet handtverkare 
inom de skilda yrkesgrupperna tolfte gruppen (boktryckare, bild
huggare och gravörer) kommer främst med i genomsnitt 1,333 
kronor på hvarje särskild handtverkare. 

Af en jemförelse mellan, den ökning i den för bevillning 
uppskattade inkomsten, som i förhållande till år 1897 egt rum 
inom å ena sidan fabriks- och å andra sidan handtverksiudustrien, 
framgår, att ifrågavarande ökning för fabriksindustrien uppgår 
till 22.2 procent, men för handtverksindustrien endast till 6-5 
procent. 

Kollegium får i öfrigt hänvisa till härvid fogade tabell
bilagor. 

Stockholm den 22 mars 1900. 

U n d e r d å n i g s t 

R I C H . Å K E R M A N . 

HJÄLM. G ULLBERG. 

K. Key-Aberg. 



XIX 

Förteckning 
öfver i föreliggande berättelse redovisade särskilda slag af 

fabriker och handtverk. 

Förkortningen h. u. betyder: hänföras under. 

D smfda m. betyder: sammanförda med. 

Nummer 
i den sta
tistiska 
gruppe
ringen. 

12 
10 a 
6 b 
9 a 
9 e 
9 d 
1 a 
9 c 
2 c 

10 b 
9 d 
8 a 

5 b o. 6 b 

1 b 
2 d 
4 a 
9 c 
9 d 
9 b 

12 
5 b 
2 a 
9 d 

10 a 
10 a 
2 c 
5 b 
2 d 
9 d 

11 o 
G b 

12 
2 d 
2 d 
2 a 
2 b 
3 b 

11 c 
9 d 

10 b 
10 a 
10 b 
1 d 
1 d 
1 d 
8 a 
1 d 

10 a 
3 a 
8 a 

11 a 
11 a 
1 d 

1 c 
1 b 
5 b 

Accidenstryckerier, h. u. dels Boktryckerier, dels Litogr. anstalter 
Aduceringsfabriker, h. u. Jerngjuterier 
Albumfabriker 
Ammoniakfabriker 
Ammunitionsfabriker 
Amykosfabriker, h. u. Kemisk-tekniska fabriker 
Anjovisfabriker, h. u. Fiskberedningsanstalter 
Antändningsrörfabriker, smfda m. Stubinfabriker 
Appreteringsverk, smfda m. Blekerier o. färgerier 
Armaturfabriker, h. u. Metallvarufabriker 
Aseptinfabriker, b. u. Kemisk-tekniska fabriker 
Asfaltgjuterier 
Askfabriker, se Spånask- och kartongfabriker 

Bagerier och bagare 
Bandfabriker 
Beckkokerier 
Bellit- och bellonafabriker, h. u. Sprängämnesfabriker 
Benkol- och bens värtf abriker, h. u. Färgfabriker 
Benmjölsfabriker och benstampar 
Bildhuggare 
Biljardfabriker, h. u. Snickerifabriker 
Bindgarnsfabriker, h. u. Bepslagerier 
Blanksvärtfabriker, h. u. Färgfabriker 
Bleckslagare 
Bleckslagerier, h. u. Jern- och stålvarnfabriker 
Blekerier 
Blockmakare, smfda m. Svarfvare 
Blommor, konstgjorda, fabriker för tillv. deraf 
Bläckfabriker, h. u. Kemisk-tekniska fabriker 
Bobinfabriker, h. u. Snickerifabriker 
Bokbinderier och bokbindare 
Boktryckerier och boktryckare 
Bomullslistfabriker, h. u. Taddfabriker 
Bomullsremfabriker 
Bomullsspinnerier 
Bomullsväfverier 
Borstbinderier och borstbindare 
Brandsprutfabriker, h. u. Mekaniska verkstäder 
Bresiljeqvarnar 
Britanniametallfabriker, h. u. Tenngjuterier 
Broddfabriker, h. u. Jern- och stålvarnfabriker 
Bronsfabriker, h. u. Metallvarufabriker 

Bryggare 
Bryggerier: maltdrycks-

B punsch- och likör-
Brynstensfabriker, h. u. Stenhuggerier och -sliperier 
Bränvinsbrännerier 
Bultfabriker, h. u. Jern- och stålvarufabriker 
Buntmakare 
Byggmästare 
Båtbyggare 
Båtbyggerier, smfda m. Skeppsvarf och dockor 
Bärvinsfabriker, h. u. Vin- och saftfabriker 

Cacaofabriker, se Chokladfabriker 
Cakesfabriker, se Käksfabriker 
Cellulosafabriker, se Trämassefabriker 

Cementfabriker 
Cernentgjuterier och cementgjutare 
Charkuterivaruf abriker 
Chokladfabriker 
Cigarr- och cigarrettfabriker, h. u. Tobaksfabriker 
Cigarrmakare 
Cikoriefabriker, smfda m. Kaffesurrogatfabriker 
Cindersfabriker, se Koksfabriker 
Cokesfabriker, se Koksfabriker 
Collanoljefabriker 
Compo Board-fabriker, h. u. Ej specif, träindustri 

Destilleringsverk 
Dextrinf abriker 
Drittelfabriker, smfda m. Tunnbinderier 
Dynamitfabriker, h. u. Sprängämnesfabriker 

Elektriska belysningsanstalter 
Elektriska kablar och ledningstråd, fabriker för öfverklädnin 

deraf 
Elektriska maskiner och apparater, fabriker för tillverkning ders 
Etsningsfabriker, smfda m. Galvaniseringsfabriker 
Etuifabriker, smfda m. Album- och portföljfabriker 

Fajansfabriker, smfda m. Porslinsfabriker 
Fartygsbyggerier, se Skeppsvarf 
Fernissf abriker 
Filhuggare, h. u. Jern- och stålarbetare 
Filhuggerier, h. u. Jern- och stålvarufabriker 
Filtfabriker, h. u. Väfverier 
Fiskberedningsanstalter 
Fiskguanofabriker 
Fisknätfabriker 
F iskoljefabriker 
Fiskoljeraffinaderier 
Fiskredskapsfabriker 
Flockfabriker, h. u. Shoddyfabriker 
Flottfabrikcr 
Fältspatmjölfabriker, h. u. Andra gödningsämnesfabriker 
Färgare 
Färgerier, smfda in. Blekerier och appreteringsverk 
Färgfabriker 
Förgyllare, smfda ni. Glasmästare 
Förnicklingsverk, h. u. Galvaniseringsfabriker 
Förzinkningsverk, h. u. Galvaniseringsfabriker 

Galoschfabriker, h. u. Gummivarufabriker 
Galvaniseringsfabriker 
Gardinfabriker 
Garfverier och garfvare 
Garnspinnerier 
Gasledningar, utförare deraf 
Gasverk 
Gelatinfabriker, smfda m. Limkokerier 
Gelbgjutare 
Gelbgjuterier, h. il, Metallvarufabriker 
Gevärsfaktorier, h. u. Mekaniska verkstäder 
Gipsfabriker 

8 a 
8 a 
1 a 
1 c 
1 c 
1 c 
I c 
8 c 
8 c 
4 a 
5 b 

1 d 
4 a 
5 b 
9 c 

12 

11 c 
11 c 
10 b 
6 b 

8 a 
11 a 
4 a 

10 a 
10 a 
2 b 
1 a 
9 b 
2 d 
4 a 
4 a 

11 c 
2 a 
4 a 
9 b 
2 c 
2 c 
9 d 
8 b 

10 b 
10 b 

4 b 
10 b 
2 d 
3 a 
2 a 

10 a 
8 c 
4 a 

10 b 
10 b 
11 c 
8 a 

Nummer 
i den sta-
tistiska 
gruppe
ringen. 
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Hummer 
i den sta
tistiska 
gruppe
ringen. 

10 a 
8 b 
8 b 
8 b 
8 b 
8 b 
i a 
1 c 

11 c 
12 
11 o 
8 a 
1 b 
9 b 

10 b 
10 b 
10 b 
10 b 
4 b 
9 b 

10 b 

10 b 
7 
2 d 
2 a 
2 b 
3 b 
4 a 
2 d 

11 b 
10 a 
4 a 
1 o 
5 a 
3 b 
2 d 

10 a 
10 a 

2 il 
11 d 
12 

10 a 
10 a 
10 a 
10 a 
10 a 
11 b 
2 a 
2 b 

10 b 
1 b 

1 c 
1 c 
8 a 
8 a 
8 a 
8 n 
9 b 
3 b 

11 c 
-I d 

10 b 
1 c 
4 a 

Gjuterier, jern-, smida m. Jern- ooh stålvarufabriker 
Glasbruk 
Glasmålerier 
Glasmästare 
Glaspulverfabriker 
Glas8liperier, smfda m. Glasbruk 
Glycerinfabriker 
Glykosf abriker 
Glödlampfabriker 
Gravörer 
Grepfabriker, h. u. Mekaniska verkstäder 
Grundläggare, b. u. Bygg- och Murmästare 
Grynfabriker, smfda m. Mjölkvarnar 
Guano fabriker 
Gulddragerier, h. u. Guldvarufabriker 
Guldslagerier, h. u. Guldvarufabriker 
Guldsmeder 
Guldvarufabriker 
Gummivarufabriker 
Gödningsämnesfabriker 
Gördelmakare, smfda med Gelbgjutare 

Hagelfabriker 
Halmvarufabriker 
Halsduksfabriker, se Kravattfabriker 
Hampspinnerier, smfda m. Linspinnerier 
Hampväfverier, smfda m. Linneväfverier 
Handskfabriker och handskmakare 
Hartsfabriker 
Hattfabriker ooh hattmakare 
Hjulfabriker, b. u. Vagnfabriker 
Hofslagare, h. u. Smeder 
Hvaloljefabriker 
Hvitbetsråsockerbruk, se Råsoekerbruk 
Hyflerier, trä-, smfda m. Sågverk 
Hår- ooh tagelväfverier 
Hängslefabriker 
Hästskofabriker, h. u. Jern- och stålvarufabriker 
Hästskosömfabriker, h. u. Jern- och stålvarufabriker 

Impregneringsfabriker. smfda m. Fabriker för tillverkning ai 
vattentäta väfnader 

Instrumentfabriker och instrumentmakare 
Isoleringsmassef abriker 

Jerngjuterier. .-smfda m. Jern- och stålvarufabriker 
Jern- och stålarbitare 
Jern- och stålvarufabriker 
Jernsiingsfahriker. h. u. Jern- och stiilvarufabrikcr 
Jerntiådsdrageiier, b. u. Jern- och stålvarufabriker 
Jcrnvägsviignfabriker 
Jntespimievier 
Juteväfverier 
Juvelerare, smfda m. Guldsmeder 
Jästfabriker 

Kaffcbruum-ricr 
Kaffesuirogatfabiiker 
Kakelfabrikor 
Kakelugnsmakare 
Kalkbrott, b. u. Stenbrott 
Kalkbruk 
Kalkgödningsfabriker. h. u. Andra gödningsämnesfabriker ... 
Karamakare, smfda m. Borstbindare 
Kat.on^jutericr, h. u. Mekaniska verkstäder 
Kappfabriker, h. u. Somnadsfabriker 
Kapsylfabriker 
Karamcllfabriker 
Karbolsyra, fabriker för tillverkning deraf 

Nummer 
i den sta
tistiska 
gruppe
ringen. 

11 c 
6 b 

10 a 
2 o 
4 b 

12 
2 c 
9 d 
9 d 
9 d 
8 a 

10 a 
10 b 
10 b 
9 a 

12 
2 b 
9 c 

12 
10 a 
12 
8 c 
1 c 
1 c 
1 c 
2 d 

8 a 
6 b 

10 b 
10 b 

1 a 
1 a 
7 
7 
2 d 
6 b 
4 a 
2 d 
4 a 
9 a 
8 a 
8 a 
8 a 
9 c 
1 c 

11 c 
6 b 
1 b 
5 b 
3 a 

4 b 
4 b 

12 
2 d 

12 
1 d 
9 a 
8 a 

11 c 
4 a 
2 b 

2 d 
2 a 

12 
4 b 

Kardfabriker, h. u. Mekaniska verkstäder 
Kartongfabriker, smfda m. Album-, portfölj- och etuifabriker.. 
Kassaskåpsfabriker, h. u. Jern- och stålvarufabriker 
Kattuntryckerier, smfda m. Blekerier och Appreteringsverk 
Kautschnkstämpelfabriker 
Kemigrafiska anstalter, smfda m. Litografiska anstalter 
Kemiska blekerier 
Kemisk-tekniska fabriker 
Kemisk-tekniska preparat, tillverkare deraf 
Kimröksfabriker 
Kiselgurfabriker 
Klensmeder, b. u. Smeder 
Klichéanstalter 
Klockgjuterier, h. u. Metallvarufabriker 
Kloratf abriker 
Klosettfabriker -
Klädesfabriker, h. u. Yllevåfverier 
Knallhattfabriker, h. u. Ammunitionsfabriker 
Knappfabriker 
Kniffabriker, h. u. Jern- och stålvarufabriker 
Koffertfabriker, h. u. Eeseffektfabriker 
Koksfabriker 
Konditorer, h. u. Sockerbagare 
Konfektfabriker, smfda m. Karamellfabriker 
Konservfabriker 
Konstgjorda blommor, fabriker för tillverkning deraf 
Konstgjord sten, fabriker för tillverkning deraf, smfda m. Ce-

mentgjnterier 
Kontorsbokfabriker, smfda m. Bokbinderier 
Kopparslagare 
Kopparvarufabriker 
KorSabriker, h. u. Charkuterivarufabriker 
Kortmakare, smfda m. Slagtare 
Korgfabriker och korgmakare 
Korkfabriker och korkskärare 
Korsettfabriker (Snörliffabriker) 
Kortfabriker, se Spelkortfabriker 
Kraftfoderfabriker, smfda m. Oljeslagerier 
Kravattfabriker 
Kreosotfabriker, smfda m. Karbolsyrefabriker 
Kristallsodafabriker 
Kritbruk 
Kromjernsfabriker 
Krukmakare, smfda m. Kakelugnsmakare 
Krutbruk 
Kryddmalerier 
Kulsprutfabriker, h. u. Mekaniska verkstäder 
Kuvertfabriker, smfda ni, Papperspåsfabriker 
Käksf abriker 
Käppfabriker 
Körsnärer, smfda m. Buntmakare 

Lackerare, smfda m. Målare 
Lackfabriker 
Lampfabriker 
Lampveksfabriker 
Leksaksfabriker 
Lemonadfabriker. h. u. Mineralvatten- och Läskedrycksfabriker 
Lerjord, svafvelsyrad, fabriker för tillverkning deraf 
Lergodsfabriker, smfda m. Stengodsfabriker 
Liesmidesfabriker. b. u. Mekaniska verkstäder 
Limkokerier 
Linneväfverier 
Lino'.eummattfabriker, b. u. Fabriker för tillverkning af vatten

täta väfnader 
Linspinnerier 
Litografiska anstalter 
Ljusfabriker 
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Nummer 
i den sta
tistiska 
gruppe
ringen. 

5 b 
10 a 
3 a 
1 d 
5 b 
5 b 

1 c 
1 d 
1 b 
1 a 
5 b 
1 c 
6 b 

2 d o. 3 b 
4 a 
2 b 

11 c 
11 c 
10 b 
10 b 
10 b 
10 b 
4 a 
1 d 
1 b 
1 b 
8 a 
8 a 
4 b 
1 b 
5 b 
5 a 
2 d 

12 

5 b 
9 c 
2 d 

10 b 
10 b 
10 b 
3 b 

4 a 
4 a 

i a 
11 A 
11 d 

6 b 
6 a 
5 b 
6 b 
(j a 
2 d 
2 d 
i b 
9 c 
3 a 

10 a 
3 b 
5 1) 
3 b 

11 d 
5 b 
5 b 
3 b 

Lådfabriker 
Låsfabriker, h. u. Jern- och stålvarufabriker 
Läderfabriker (Garfverier) 
Läskedrycksfabriker, smfda m. Mineralvattenfabriker 
Lästfabriker, smfda m. Träskofabriker 
Lästmakare, smfda ro. Svarfvare 

Makaronifabriker 
Maltdrycksbryggerier 
Maltextrakt- och maltospreparatfabriker 
Margarinfabriker 
Markisfabriker, h, u. Persiennefabriker 
Marmeladfabriker, smfda ra. Karamellfabriker 
Maskfabriker, h. u. Album- m. fl. fabriker 
Maskinremfabriker, se Bomullsrem- ooh Skinnremfabriker 
Maskinsmörjefabriker, smfda in. Vagnsmörjef abriker 
Mattfabriker, h. u. Väfverier 
Mejerier, ingå ej i föreliggande berättelse. 
Mejerimaskinfabriker, h. u. Mekaniska verkstäder 
Mekaniska verkstäder 
Messingstrådfabriker, b. u. Messingsverk 
Messingsverk 
Metallduksfabriker, h. u. Metallvarufabriker 
Metallvarufabriker 
Mineraloljefabriker 
Mineral vattenfabriker 
Mjölnare 
Mjölqvarnar 
Murbruksfabriker 
Murmästare, smfda ni. Byggmästare 
Målare 
Mälterier och mältare 
Möbelfabriker, h. u. Snickerifabriker 
Möbelspånsfabriker, smfda m. Träullfabriker 
Mössfabriker och mössmakare 
Mösskärmfabriker 

Natroncellulosafabriker, h. u. Trämassefabriker 
Nitroglycerinfabriker, h. u. Sprängämnesfabriker 
Notbindare 
Nysilfverfabriker, b. u. Galvaniseringsfabriker 
Nålfabriker, b. u. Messingsverk 
Nålmakare 
Nöthårsfiltfabriker, h. u. Hår- och tagelväfverier 

Oleinfabriker 
Oleomargarinf abriker 
Oljeklädersfabriker, se Pressenningsfabriker. 
Oljeslagcrier 
Orgelbyggare, h. u. Instrumentmakare 
Orgelfabriker, h. u. Instrumentfabriker, musikaliska 

Pappaskfabriker, h. u. Album- och kartongfabrikcr 
Pappersbruk 
Pappersmasse- eller Trämassefabriker 
Papperspåsf abriker 
Pappfabriker, smfda m. Pappersbruk 
Paraplymakare 
Paraply- och parasollfabriker 
Parfymfabriker 
Patronfabriker, smfda m. Ammunitionsfabriker 
Pelsvarufabriker 
Pennfabriker, h. u. Jern- och stålvarufabriker 
Penselfabriker, h. u. Borstbinderier 
Persiennefabriker 
Perukmakare 
Pianofabriker, h. u. Instrumentfabriker, musikaliska 
Pinnstolsfabriker, h. u. Snickerifabriker 
Pipfabriker, smfda m. Käppfabriker 
Piskfabriker, h. u. Sadelmakerier 

Nummer 
i den sta
tistiska 
gruppe
ringen. 

Pistolsmeder, h. u. Smeder 
Plåtkärlsfabriker, b. u. Jern- ooh stålvarufabriker 
Plåtslagare, smfda ni. Bleckslagare 
Plåtslagerier, h. u. Jern- och stålvarufabriker 
Porslinsfabriker 
Porslinsmålerier, smfda m. Glasmålerier 
Porterbryggerier, h. u. Maltdrycksbryggerier 
Portföljfabriker, smfda m. Album- och etuifabriker 
Portföljmakare, smfda m. Bokbindare 
Potatismjölfabriker, h. u. Stärkelsefabriker 
Pressenningsfabriker, h. u. Fabriker för tillverkning af vattei 

täta väfnader 
Pressenningstillverkare, smfda m. Segeltillverkare 
Pressjästfabriker, h. u. Jästfabriker 
Pråmbyggare, smfda ru. Båtbyggare 
Pudrettfabriker 
Pumpmakare, smfda m. Svarfvare 
Punschbryggerier 

Qvaruar, se Mjöl- och grynqvamar 
Qvarnbyggare, smfda m. Tröskverksbyggaro 
Qvarnstensfabriker, h. u. Stenliuggerier 
Qvastfabriker 

Remfabriker, se Bomullsrem- och Skinnremfabriker 
Kepslagerier och repslagare 
Reseffektfabriker 
Reveteringsmattfabriker 
Ringledningar, utförare af 
Rullgardinsfabriker 
Råsockerbruk 
Rödfärgsfabriker, b. u. Färgfabriker 

Sadelmakerier och sadelmakare 
Saftfabriker, smfda m. Vinfabrikcr 
Sagofabriker, smfda m. Makaronifabriker 
Salpetersyrefabriker 
Saltprepareiingsverk 
Saxfabriker, h. u. Jern- och stålvarufabriker 
Schalfabriker, b. u. Väfverier 
Sebastinfabriker, b. n. Sprängämnesfabriker 
Kegelduksfaliriker, Ii. u. Väfverier 
Segolgarnsfabriker, h. u. Repslagerier 
Segelmakare 
Sejlare, smfda med Repslagare 
Senapsmalerier 
Shoddyfabriker 
Sideuappreteringsverk, smfda m. Blekerier och färgerier 
Sidenfabriker 
Kilfvervarufaljriker. smfda ni. Uuldvarufabriker 
Sillguanofabriker, h. u. Kiskgnanofabriker 
Silloljefabriker, h. it. Fiskoljefabriker 
Sillsalterier, h. u. Fiskburedningsanstalter 
Skeppsvarf och skeppsdockor 
Skinnremfabriker 
Skinntröjfabriker 
Skjortfabriker, h. u. Sömnadsfabriker 
Skofabriker och skomakare 
Skonåtlingsfabriker 
Skonåtlare, smfda m. Skomakare 
Skopliggfabiiker 
Skoresårfabriker. h. u. Bandfabriker 
Skräddare 
Slagtare 
Slipstensfabriker, h. u. Stcnbuggcrior 
Smeder 
Smergelfabriker 
Snickare 
Snickerifabriker tor tiliverkn. af maskiner, redskap och verktyg 

10 a 
10 a 
10 a 
10 a 
8 a 
8 b 
1 d 
6 b 
6 b 
1 b 

2 d 
2 d 
1 b 

11 a 
9 b 
5 b 
1 d 

1 b 
11 c 
8 a 
7 

2 d o. 3 b 
2 a 

12 
5 b 

10 a 
2 d 
1 c 
9 d 

3 b 
1 d 
1 c 
9 a 
1 c 

10 a 
2 b 
9 o 
2 b 
2 a 
2 d 
2 a 
1 c 
2 a 
2 c 
2 b 

10 b 
9 b 
4 a 
1 a 

11 a 
3 b 
3 b 
2 d 
3 b 
3 b 
3 b 
5 b 
a d 
2 d 
1 a 
8 a 

10 a 
8 a 
5 b 

11 c 
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Summer 
i den sta
tistiska 
gruppe
ringen. 

5 b 
1 c 
2 d 
2 d 
1 c 
1 c 
1 c 
9 a 
1 c 

11 c 
8 b 
8 b 
6 b 
2 d 

10 a 
2 a 
5 b 
1 d 

11 c 
9 c 
5 b 

11 b 
i b 
8 a 
8 a 
8 a 
8 c 
8 a 

12 
10 b 
2 d 

11 c 
10 b 
5 b 
2 a 
2 d 
2 d 
9 c 

10 a 
1 b 
1 c 
5 b 
9 b 
9 a 
9 a 
1 d 
5 b 
5 b 
1 a 

10 b 
2 d 

11 c 
5 a 
5 a 
4 b 
1 c 
3 a 
3 a 
2 d 

3 b 
5 a 
4 a 
6 b 
3 b 
8 a 

11 c 
10 U 

Snickerifabriker, andra 
Snusfabriker, b. ti. Tobaksfabriker 
Snörliffabriker. se Korsettfabrikev 
Snörmakerier ueh snörtnakare 
Sockerbagare 
Sockerraffinaderier 
Sockersågnitigsf abri kor 
Sodafabriker, se Kristallsodafabriker 
Soja- och såsfabriker 
Solf- och viifskedsfabriker 
Spegelfabriker 
Spegelmakare, b, ti. Glasmästare 
Spel kortfabriker 
Spetsfabriker 
Spiksmedjor, b. u. Jern- och stålvarufabriker 
Spinnerier och spinnare 
Splintfabriker, se Tändsticksämnesfabriker 
Spritfabriker, h. u. Destilleringsverk 
Sprutfabriker, Ii. u. Mekaniska verkstäder 
Sprängämnesfabriker 
Spånaskfabriker 
Spårvägsvagnfabriker, smfda m. Jernvägsvagnfabriker 
Stearinljusfabriker, b. u. Ljusfabriker 
Stenbrott 
Stengodsfabriker 
Stenhuggare 
Stenhuggerier ooh -sliperier 
Stenkolstjära, fabriker för tillverkning deraf, se Gasverk 
Stentryckerier, se Litografiska anstalter 
Stereotypgjuterier, h. u. Klichéanstalter och stilgjuterier 
Stickfabriker, h. n. Trikåfabriker 
Stickmaskinsfabriker, b. u. Mekaniska verkstäder 
Stilgjuterier, smfda ni. Klichéaristalter 
Stolfabriker, h. u. Snickerifabriker 
Stoppullsfabriker, h. u. Shoddyfabriker 
Strumpfabriker, smfda m. Trikåfabriker 
Stråhattfabriker, se Hattfabriker 
Stubinfabriker 
Stålvarufabriker, smfda m. Jernvarufabriker 
Stärkelsefabriker 
Stärkelsesirupfabriker 
Sulfat- och sulfitfabriker, h. u. Trämassefabriker 
Superfosfatfabriker 
Svafvelsyrad lerjord, fabriker för tillverkning deraf 
Svafvelsyrefabriker 
Svagdricksbryggerier, h. u. Maltdrycksbryggcrier 
Svarfvare 
Svarfverifabriker, h. ti. Snickerifabriker 
Svinslagterier 
Svärdfejare, h. ti. Gelbgjutare 
Syfabriker, se Sömnadsfabriker 
Symaskinfabriker, h. ti. Mekaniska verkstäder 
Sågare 
Sågverk 
Såpfabriker 
Såsfabriker, smfda m. Sojafabriker 
Sämskfabriker 
Sämskmakare. smfda ni. Garfvare 
Sömnadsfabriker .. 

Tagelväfverier. smfda ni. llårväfverier 
Takspånsfabriker, b. ti. Sågverk 
Talgrafftnaderier 
Tapetfabriker 
Tapetserare, smfda ni, Sadcimakare 
Tegelbruk och tegelslagare 
Telefoufabriker, it. u. Elektriska apparatfabriker 
Tcmipjnterier och tenngjutare 

Nummer 
i den sta
tistiska 
gruppe
ringen. 

i a 
9 b 
4 a 
1 c 
8 c 
8 c 
9 d 
4 s 
2 a 
2 d 

12 
12 
10 a 
11 c 
8 c 
5 b 
4 a 
5 b 

10 a 
5 b 
4 a 
5 a 

11 c 
5 b 
4 b 
2 b 
9 c 
5 b 
5 b 
5 b 
2 d 

2 a 
11 e 
11 e 

2 d 
2 c 

11 b 
4 a 
4 a 
2 a 

10 a 
11 c 
11 a 
4 a 
1 d 

11 c 
9 a 

10 a 
2 d 
2 d 
2 d 

10 a 
1 d 

11 c 
11 c 
11 c 
2 a 
2 b 

2 b 

10 b 
10 b 

11 b 

1 d 

1 d 

Terpentinfabriker 
Thomasf osfatfabriker 
Tjärkokerier, smfda m. Beckkokerier 
Tobaksfabriker 
Torffabriker 
Torfmull- ooh torfströfabriker 
Torrplåtfabriker, h. u. Kemisk-tekniska fabriker 
Trankokerier 
Trasselfabriker 
Trikåfabriker 
Tryckerier, bok- och tidnings-, se Boktryckerier 

i> sten-, se Litografiska anstalter 
Tråddragerier, h. u. Jern- och stålvarufabriker 
Trådrullfabriker, h. u. Snickerifabriker 
Träkolsverk 
Trämassefabriker 
Träoljefabriker, smfda m. Terpentinfabriker 
Träskofabriker ooh träskomakare 
Träskruffabriker, h. u. Jern- och stålvarufabriker 
Träsliperier, h. u. Trämassefabriker 
Träspritfabriker 
Träullfabriker 
Tröskverksbyggare 
Tunnbinderier och tunnbindare 
Tvålfabriker, smfda m. Såpfabriker 
Tältduksfabriker, h. u. Väfverier 
Tändrörsfabriker, h. u. Stubinfabriker 
Tändsticksaskfabriker, h. u. Spånaskfabriker 
Tändsticksfabriker 
Tändsticksämnesfabriker 
Tätlistfabriker, h. u. Vaddfabriker 

Ullspinnerier 
Urfabriker och urmakare 
Urdelar, fabriker för tillverkning deraf 

Vaddfabriker 
Vadmalsstampare, smfda m. Färgare 
Vagnfabriker och vagnmakare 
Vagnsmörjefabriker 
Valsmassefabriker 
Valsnllfabriker, h. u. Shoddyfabriker 
Vapenfabriker, h. u. Jern- och stålvarufabriker 

Skjutvapenfabriker h. u. Mekaniska verkstäder 
Varf (Skeppsbyggerier) 
Vaselinfabriker 
Vattenfabriker, se Mineralvattenfabriker 
Vattenfiltrerapparatfabriker 
Vattenglasfabriker 
Vattenledningar, utförare af 
Vattentäta väfnader, fabriker för tillverkning deraf 
Vaxduksfabriker, h. ti. Fabriker för tillv. af vattentäta väfnadei 
Vekfabriker, se Lampveksfabriker 
Velocipedfabriker, h. u. Jern- och stålvarufabriker 
Vinfabriker 
Vågfabriker, h. u. Mekaniska verkstäder 
Väfskedsfabriker, smfda m. Solffabriker 
Väfskedsmakare 
Väfvare. Ii. ti. Spinnare 
Väfvericr 

Yllefabriker, se Ylleväfverier 

Zinkgjuterier, smfda m. Tenngjuterier 

Zinkgjutare. smfda m. Tenngjutare 

Åk donsfabriker, se Vagnfabriker 

Ättikfabriker 
Ölbryggerier, b. u. Maltdrycksbryggerier 
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b) Fabrikat af lader, skinn och här. 
Fabriker: 

Borstbinderier. 
Handskfabriker. 
Hår- och tagelväfverier. 
Sadelmakerier. 
Skinnremfabriker. 
Skinntröjfabriker. 
Skofabriker. 
Skonåtlingsfabriker. 

Handtverk'. 
Borstbindare och kammakare. 
Handskmakare. 
Perukmakare. 
Sadelmakare och tapetserare. 
Skomakare och skonåtlare. 

4. Oljor, tjära, gummi och likartade 
ämnen. 

a) Talg, oljor, tjära, hartser in. m. 
Fabriker: 

Beck- och tjärkokerier. 
Collanoljefabriker. 
Dextrinfabriker. 
Fernissfabriker. 
Fiskoljefabriker. 
Fiskoljeraffinaderier. 
Flottfabriker. 
Glycerinfabriker. 
Hartsfabriker. 
Hvaloljefabriker. 
Karbolsyra, kreosot ni. m., fabriker fi-r fil I v. 

deraf. 
Limkokerier och gelatinfabriker. 
Mineraloljefabriker. 
Oleinfabriker. 
Oleomargarinfabriker. 
Oljeslagerier och kraftfoderfabriker. 
Talgraffinaderier. 
Terpentin- och träoljefabriker. 
Trankokerier. 
Träspritfabriker. 
Vagn- och maskmsmörjefabriker. 
Valsmassefabriker. 
\'aselinfabriker. 

b) Fabrikat uf oljor, harts, gummi o. dyl. 
Fabriker: 

(iiimmivarufubriker. 
Kautschukstämpelfabriker. 
Lackfabriker. 
Ljusfabriker. 
1'arfynifabriker. 
Såp- och tvålfabriker. 

Handtverk: 
Målare och lackerare. 

5. Trävaror. 
a) Sågade eller hyllade trävaror. 

Fabriker: 
Sågverk och hytierier. 
Träull- och möbelspånsfabriker. 

Handtverk: 
Sågare. 

Repslagerier. 
Shoddyfabriker, 
Trasselfabriker. 
Ullspinnerier. 

Handtverk: 
Repslagare och sejlare. 
Spinnare. 

b) Yäfnader. 
Fabriker: 

Bomullsväf verier. 
Juteväfverier. 
Linne- och hampväfverier. 
Sidenfabriker. 
Ylleväfverier. 

c) Appreterade fabrikat. 

Fabriker: 
Blekerier, färgerier, kattuntryckevier o. appre-

teringsverk. 

Handtverk: 
Färgare och vadmalsstampare. 

d) Beklädnadsartiklar samt diverse niaini-
faktnrraror af spånadsämnen. 

Fabriker: 
Bandfabriker. 
Bomullsremfabriker. 
Fisknätfabriker. 
Gardinfabriker. 
Hattfabriker. 
Hängslefabriker. 
Konstgjorda blommor, fabriker for iillv. deraf. 
Korsettfabriker. 
Kravattfabriker. 
Lampveksfabriker. 
Mössfabriker. 
Paraply- och parasollfabriker. 
Rullgardinsfabriker. 
Snörmakerier. 
Spetsfabriker. 
Sönmadsfabriker. 
Trikå- och strumpfabriker. 
Vaddfabriker. 
Vattentäta väfnader, fabriker för tillv. deraf, 

samt impregneringsfabriker. 

Handtverk: 
Hattmakare. 
Mössmakare. 
Notbindare. 
1'araplymakare. 
Segel- och pressenningstillverkare. 
Skräddare. 
Snörmakare. 

3. Hudar, skinn och hår. 

a) Beredda hudar och skinn. 
Fabriker: 

Garfverier. 
Pelsvarufabriker, 
Sämskfabriker. 

Handtverk: 
Buntmakare och körsnärer. 
Garfvare och sämskmakare. 

I. Närings- och njutningsämnen. 

a) Matvaror af djur. 
Fabriker: 

Gharkuterivarufabriker. 
Fiskberedningsanstalter. 
Margarinfabriker. 
Svinslagterier. 

Handtverk: 
Slagtare och kortmakare. 

b) Produkter af spanuiål och potatis. 
Fabriker: 

Bagerier. 
Jästfabriker. 
Käksfabrikev (cakesfabriker). 
Maltextrakt- och maltospreparatfabriker. 
Mjöl- och grynqvarnar. 
Mälterier. 
Stärkelsefabriker. 

Handtverk: 
Bagare. 
Mjölnare. 
Mältare. 

c) Socker, choklad, t.obak o. dyl. produkter. 
Fabriker: 

Chokladfabriker. 
Glykosfabriker. 
Kaffebrännerier. 
Kaffesurrogat- ooh cikoriefabriker. 
Karamell-, marmelad- och konfektfabriker. 
Konservfabriker. 
Kryddmalerier. 
Makaroni- och sagofabriker. 
Råsockerbruk. 
Saltprepareri ngsverk. 
Senapsmalerier. 
Sockerraffinaderier. 
Sockersågningsfabriker. 
Soja- och såsfabriker. 
Stärkelsesirupfabriker. 
Tobaksfabriker. 

Handtverk: 
Gigarrmakare. 
Sockerbagare. 

d) Spirituösa, läskedrycker och ättika. 
Fabriker: 

Bränvin9brännerier. 
Destilleringsverk. 
Maltdrycksbryggerier. 
Mineralvatten- och läskedrycksfabriker. 
Punschbryggerier. 
Vin- och saftfabriker. 
Attikfabriker. 

Handtverk: 
Bryggare. 

2. Spånadsämnen. 

a) Garn, träd, repslageriarbeten ni. ni. 
Fabriker: 

Bomullsspinnerier. 
Jutespinnerier. 
Lin- och hampspinnerier. 
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b) Arbeten af trä. 
Fabriker: 

Kapp- och pipfabriker. 
Lådfabriker. 
Persietmefabriker. 
Keveteringsmattfabriker. 
Skopliggfabriker. 
Snickerifabriker (se äfven II c) jemte annan ej 

specificerad träindustri. 
Spånaskfabriker. 
Trämassefabriker (träsliporier, sulfit- och sulfat-

fabriker). 
Träsko- och lästfabriker. 
Tunnbinderier och drittelfabrikcr. 
Tändsticksfabriker. 
Tändsticksämnesfabriker. 

Handtverk: 
Snickare. 
Svarfvare, block-, last- och pumpmakare. 
Träskomakare. 
Tunnbindare. 

6. Papper och pappersarbeten. 

a) Papper och papp. 
Fabriker: 

Pappersbruk och pappfabriker. 

b) Fabrikat af papper eller papp. 
fabriker; 

Album-, poi'tfolj-, kartong- och etuifabriker. 
Kokbinderier och kontorsbokfabriker. 
Papperspås- och kuvertfabriker. 
Spelkortfabriker. 
Tapetfabriker. 

Handtverk: 
Bokbindare och portföljmakare. 

7. Varor af diverse växtämnen. 

Fabriker: 
Halmvarufabriker. 
Korgfabriker. 
Korkfabriker. 
Qvastfabriker. 

Handtverk: 
Korgmakare. 
Korkskärare. 

8. Varor af sten, lera, kol och torf. 

a) Sten- och lervaror. 
Fabriker: 

Asfaltgjuterier. 
Oementfabriker. 
Cementgjuterier samt fabriker för tillverkning 

af konstgjord sten. 
Gipsfabriker. 
Kakelfabriker. 
Kalkbruk. 
Kiselgurfabriker. 
Kritbruk. 
Kromjernsfabriker. 
Murbruksfabriker. 
Porslins- och fajansfabriker. 
Hmergelfabriker. 
Stenbrott. 
Stenhuggerier och -sliperier. 
Sten- och lergodsfahriker. 
Tegelbruk. 

Handtverk: 
Rygg- och murmästare. 
Cemcntgjntare. 
Kakelugns- och krukmakare. 
Stenhuggare. 
Tegelslagare. 

b) (Jlas och glasvaror. 
Fabriker: 

Glasbruk och glassliperier. 
Glas- och porslinsmålerier. 
Glaspulverfabriker. 
Spegelfabriker. 

Handtverk: 
Glasmästare och förgyllare. 

c) Produkter af kol och torf. 
Fabriker: 

Gasverk. 
Koksfabriker. 
Torffabriker. 
Torfströ- och torfmnllsfabriker. 
Träkolsverk. 

9. Kemiska preparat. 
a) Oorganiska syror, baser och Salter. 

Fabriker : 
Ammomakfabriker. 
Kloratfabriker. 
Kristallsodafabriker. 
Salpetersyrefabriker. 
Svafvelsyrad lerjord, fabriker för tillverknin 

deraf. 
Svafvelsyrefabriker. 
Vattenglasfabriker. 

b) Gödningsämnen. 

Fabriker: 
Benmjölsfabriker och benstampar. 
Fiskguanofabriker. 
Pudrettfabriker. 
Snperfosfatfabriker. 
Thomasfosfatfabriker. 
Andra gödningsämnesfabriker. 

c) Explosiva varor. 
Fabriker: 

Ammunitions- och patronfabriker. 
Krutbruk. 
Sprängämnesfabriker. 
Stubinfabriker. 

d) Färger och diverse tekniska preparat. 
Fabriker: 

Bresiljeqvarnar. 
Färgfabriker. 
Kimröksfabriker. 
Kemisk-tekniska fabriker, ej specif, slag. 

Handtverk: 
Tillverkare af kemisk-tekniska preparat. 

10. Metallarbeten. 
a) Arbeten af jern och stål. 

Fabriker: 
Jern- och stålvarufabriker samt gjuterier. 

Handtverk: 
Bleck- och plåtslagare. 
Jern- och stålarbetare. 
Smeder. 
Utförare af gas-, ring- och vattenledningar. 

b) Arbeten af andra metaller. 
Fabriker: 

(lalvaniserings- och etsningsfabriker. 
Guld- och silfvervarufabriker. 
Hagelfabriker. 
Kapsylfabriker. 
Klichéanstalter och stilgjuterier. 
Kopparvarufabriker. 
Messingsverk. 
Metallvarufabriker, ej specificerade. 
Tenn- och zinkgjuterier. 

Handtverk: 
Gelbgjutare och gördelmakaré. 
Guldsmeder' och juvelerare. 
Kopparslagare. 
Nålmakare. 
Tenn- och zinkgjutare. 

11. Fartyg, vagnar, maskiner, redskap, 
instrument och ur. 

a) Fartyg och bätar. 
Fabriker: 

Skeppsvarf och dockor samt båtbyggarier. 

Handtverk: 
Båt- och pråmbyggare. 

b) Vagnar och åkdon. 
Fabriker: 

Jernvägs- och spärvägsvagnfabriker. 
Andra vagnfabriker. 

Handtverk: 
Vagnmakare. 

c) Maskiner och redskap. 
Fabriker: 

Fabriker för tillv. af elektriska maskiner och 
apparater. 

Fabriker för öfverklädning af elektr. lednings
tråd. 

Fiskredskapsfabrikev. 
Glödlampfabriker. 
Mekaniska verkstäder. 
Snickerifabriker (se äfven 5 b). 
Solf- och väfskedsfabriker. 
Vattenfiltrerapparatfabriker. 

Handtverk: 
Tröskverks- och qvarnbyggare. 
Väfskedsmakare. 

d) Instrument. 
Fabriker: 

Instrumentfabriker: 
kirurgiska, 
matematiska, optiska m. fl-, 
musikaliska. 

Handtverk : 
Instrumentmakare. 

e) Ur. 
Fabriker: 

Urfabriker. 
Fabriker för tillv. af urdelar. 

Handtverk: 
Urmakare. 

12. Arbeten af grafisk industri samt 
produkter, som icke upptagits i någon 

af förestående grupper. 
Fabriker: 

Boktryckerier. 
Elektriska belysningsanstalter. 
Isoleringsmnssefabriker. 
Klosettfabriker. 
Knappfabriker. 
Lampfabriker. 
Leksaksfabriker. 
Lito- och kemigrafiska anstalter. 
Mösskärmfabriker. 
Reseffektfabriker. 

Handtverk: 
Bildhuggare. 
Boktryckare. 
Gravörer. 



TABELLBILAGOR. 

Kommerskoltftiii heriUtelsc, om fahriker och handtverk or 1898. 1 
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Tab. 1. Summarisk öfversigt af olika slag af fabriker, ordnade gruppvis och fördelade å 
städer, köpingar och landsbygd, jemte uppgift å arbetarnes antal, tillverkningens värde samt 

den för bevillning uppskattade inkomsten af fabriksrörelsen år 1898. 

') Den filr bevillning uppskattade inkomsten iir ii»|>tatren å annan fabrikäklass. 



Tab. 1 (forts.). Summarisk öfversigt af olika slag af fabriker, ordnade gruppvis och fördelade 
å städer, köpingar och landsbygd, jemte uppgift å arbetarnes antal, tillverkningens värde samt 

den för bevillning uppskattade inkomsten af fabriksrörelsen år 1898. 

3 

') Den för bevillning uppskattade inkorasten är upptagen ä annan fabriksklnss. 



') Dun för bevilluiiig uppskattade inkomsten ur upptagen a annan fabriksklass. 

4 

Tab. 1 (forts.). Summarisk öfversigt af olika slag af fabriker, ordnade gruppvis och fördelade 
å städer, köpingar och landsbygd, jemte uppgift å arbetarnes antal, tillverkningens värde samt 

den för bevillning uppskattade inkomsten af fabriksrörelsen år 1898. 
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Tab. 1 (forts.). Summarisk öfversigt af olika slag af fabriker, ordnade gruppvis och fördelade 
å städer, köpingar och landsbygd, jemte uppgift å arbetarnes antal, tillverkningens värde samt 

den för bevillning uppskattade inkomsten af fabriksrörelsen år 1898. 
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Tab. 1 (forts.). Summarisk öfversigt af olika slag af fabriker, ordnade gruppvis och fördelade 
å städer, köpingar och landsbygd, jemte uppgift å arbetarnes antal, tillverkningens värde samt 

den för bevillning uppskattade inkomsten af fabriksrörelsen år 1898. 

') Den for bevillning uppskattade inkomsten är upptagen ä annan fabriksklass. 



Tab. 1 (forts.). Summarisk öfversigt af olika slag af fabriker, ordnade gruppvis och fördelade 
å städer, köpingar och landsbygd, jemte uppgift å arbetarnes antal, tillverkningens värde samt 

den för bevillning uppskattade inkomsten af fabriksrörelsen år 1898. 

7 

') Den för bevillning uppskattade inkomsten är upptagen å annan fabriksklasä. 



An»). Beträffande anledningen dertill, att för vissa fabriksklnssor inga arlietare orli för andra fahriksklasser blott en del af vid dem sysselsatta arbetare 
äro i denna tabell redovisade — se texten, sid. sv, samt notorna till tak (>. 

8 

Tab. 1 (forts.). Summarisk öfversigt af olika slag af fabriker, ordnade gruppvis och fördelade 
å städer, köpingar och landsbygd, jemte uppgift å arbetarnes antal, tillverkningens värde samt 

den för bevillning uppskattade inkomsten af fabriksrörelsen år 1898. 



Tab. 2. Olika slag af fabriker, ordnade gruppvis, med uppgift om fabrikernas och 
arbetarnes antal samt tillverkningens värde inom olika orter år 1898. 

9 

') I kolumnen rörande tillverkningens varde angifva med * beteeknade (al furmalningalön för flammande spanmal, under dof alt öfliga tal angifva de egna 
tillverkningarnas fulla försäljningsvärde. 

Kommerskollegii berättelse om fabriker och handtverk ur 1898. •„' 



10 

Tab. 2 (forts.). Olika slag af fabriker, ordnade gruppvis, med uppgift om fabrikernas och 
arbetarnes antal samt tillverkningens värde inom olika orter år 1898. 



11 

Tab. 2 (forts.). Olika slag af fabriker, ordnade gruppvis, med uppgift om fabrikernas och 
arbetarnes antal samt tillverkningens värde inom olika orter år 1898. 



12 

Tab. 2 (forts.). Olika slag af fabriker, ordnade gruppvis, med uppgift om fabrikernas och 
arbetarnes antal samt tillverkningens värde inom olika orter år 1898. 



13 

Tab. 2 (forts.). Olika slag af fabriker, ordnade gruppvis, med uppgift om fabrikernas och 
arbetarnes antal samt tillverkningens värde inom olika orter år 1898. 



14 

Tab. 2 (forts.). Olika slag af fabriker, ordnade gruppvis, med uppgift om fabrikernas och 
arbetarnes antal samt tillverkningens värde inom olika orter år 1898. 



15 

Tab. 2 (forts.). Olika slag af fabriker, ordnade gruppvis, med uppgift om fabrikernas och 
arbetarnes antal samt tillverkningens värde inom olika orter år 1898. 



16 

Tab. 2 (forts.). Olika slag af fabriker, ordnade gruppvis, med uppgift om fabrikernas och 
arbetarnes antal samt tillverkningens värde inom olika orter år 1898. 

') 1 kolumnen riirande tillverkningens varde angifva med * betecknade tal spimiliiu för främmande råvara, under det att öfriga tal angifva de egna till
verkningarnas fulla fiirääljningävärcle. 



17 

Tab. 2 (forts.). Olika slag at fabriker, ordnade gruppvis, med uppgift om fabrikernas och 
arbetarnes antal samt tillverkningens värde inom olika orter år 1898. 

Kommerskollegii berättelse om fabriker och handtverk år 1898. 
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Tab. 2 (forts.). Olika slag af fabriker, ordnade gruppvis, med uppgift om fabrikernas och 
arbetarnes antal samt tillverkningens värde inom olika orter år 1898. 

' ) I kolumnen rörande tillverkningens värde angifva med * betecknade tal beredningslön för främmande guds, under det alt öfriga tal angifva de egna till
verkningarnas fulla försäljningsvärde. 

') De för dessa fabriker angifna tillverkningsvärdena utgöras af färg- och beredniugslöner. 
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Tab. 2 (forts.). Olika slag af fabriker, ordnade gruppvis, med uppgift om fabrikernas och 
arbetarnes antal samt tillverkningens värde inom olika orter år 1898. 



20 

Tab. 2 (forts.). Olika slag af fabriker, ordnade gruppvis, med uppgift om fabrikernas och 
arbetarnes antal samt tillverkningens värde inom olika orter år 1898. 

') I kolumnen rörande tillverkningens värde angifva med * betecknade tal beredningslön för främmande gods, nnder det att öfriga tal angifva de egna till
verkningarnas fulla försäljningsvärde. 
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Tab. 2 (forts.). Olika slag af fabriker, ordnade gruppvis, med uppgift om fabrikernas och 
arbetarnes antal samt tillverkningens värde inom olika orter år 1898. 



22 

Tab. 2 (forts.). Olika slag af fabriker, ordnade gruppvis, med uppgift om fabrikernas och 
arbetarnes antal samt tillverkningens värde inom olika orter år 1898. 



23 

Tab. 2. (forts.) Olika slag af fabriker, ordnade gruppvis, med uppgift om fabrikernas och 
arbetarnes antal samt tillverkningens värde inom olika orter år 1898. 



24 
Tab. 2 (forts.). Olika slag af fabriker, ordnade gruppvis, med uppgift om fabrikernas och 

arbetarnes antal samt tillverkningens värde inom olika orter år 1898. 



25 
Tab. 2 (forts.). Olika slag af fabriker, ordnade gruppvis, med uppgift om fabrikernas och 

arbetarnes antal samt tillverkningens värde inom olika orter år 1898. 

') I fcolamnen rörande tillverkningens värde angifva med * betecknade tal försågningslun för främmande råvara, under det att öfriga tal angifva de egna till
verkningarnas fulla försäljningsvärde. 

Kommerskollegii berättelse om fabriker och liandtverk ar 1898. 4 
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Tab. 2 (forts.). Olika slag af fabriker, ordnade gruppvis, med uppgift om fabrikernas och 
arbetarnes antal samt tillverkningens värde inom olika orter år 1898. 



27 

Tab. 2 (forts.). Olika slag af fabriker, ordnade gruppvis, med uppgift om fabrikernas och 
arbetarnes antal samt tillverkningens värde inom olika orter år 1898. 



28 

Tab. 2 (forts.). Olika slag af fabriker, ordnade gruppvis, med uppgift om fabrikernas och 
arbetarnes antal samt tillverkningens värde inom olika orter år 1898. 



29 

Tab. 2 (forts.). Olika slag af fabriker, ordnade gruppvis, med uppgift om fabrikernas och 
arbetarnes antal samt tillverkningens värde inom olika orter år 1898. 



30 

Tab. 2 (forts.). Olika slag af fabriker, ordnade gruppvis, med uppgift om fabrikernas och 
arbetarnes antal samt tillverkningens värde inom olika orter år 1898. 
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Tab. 2 (forts.). Olika slag af fabriker, ordnade gruppvis, med uppgift om fabrikernas och 
arbetarnes antal samt tillverkningens värde inom olika orter år 1898. 



32 

Tab. 2 (forts.). Olika slag af fabriker, ordnade gruppvis, med uppgift om fabrikernas och 
arbetarnes antal samt tillverkningens värde inom olika orter år 1898. 



33 

Tab. 2 (forts.). Olika slag af fabriker, ordnade gruppvis, med uppgift om fabrikernas och 
arbetarnes antal samt tillverkningens värde inom olika orter år 1898. 

Kommerskollegii berättelse om fabriker och handtverk är JS.9S-
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Tab. 2 (forts.). Olika slag af fabriker, ordnade gruppvis, med uppgift om fabrikernas och 
arbetarnes antal samt tillverkningens värde inom olika orter år 1898. 
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Tab. 2 (forts.). Olika slag af fabriker, ordnade gruppvis, med uppgift om fabrikernas och 
arbetarnes antal samt tillverkningens värde inom olika orter år 1898. 
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Tab. 2 (forts.). Olika slag af fabriker, ordnade gruppvis, med uppgift om fabrikernas och 
arbetarnes antal samt tillverkningens värde inom olika orter år 1898. 
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Tab. 2 (forts.). Olika slag af fabriker, ordnade gruppvis, med uppgift om fabrikernas och 
arbetarnes antal samt tillverkningens värde inom olika orter år 1898. 



38 

Tab. 2 (forts.). Olika slag af fabriker, ordnade gruppvis, med uppgift om fabrikernas och 
arbetarnes antal samt tillverkningens värde inom olika orter år 1898. 
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Tab. 2 (forts.). Olika slag af fabriker, ordnade gruppvis, med uppgift om fabrikernas och 
arbetarnes antal samt tillverkningens värde inom olika orter år 1898. 



40 

Tab. 2 (forts.). Olika slag af fabriker, ordnade gruppvis, med uppgift om fabrikernas och 
arbetarnes antal samt tillverkningens värde inom olika orter år 1898. 

Anm. Beträffande anledningen dertill, att för vissa fabriksklasser inga arbetare och för andra fabriksklasser blott en del af vid dem sysselsatta arbetare är 

i denna tabell redovisade — se texten, sid. xv, samt noterna till tab. C. 
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Tab. 3. Summarisk öfversigt af fabriksindustrien inom olika län, med fördelning å städer, 
köpingar och landsbygd, jemte uppgift å den för bevillning uppskattade inkomsten af 

fabriksrörelsen inom hvarje län år 1898. 

KommerskoUegu berättelse om fabriker och handtverk år ISfiS. G 
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Tab. 4. Fabriker, ordnade gruppvis, inom olika orter, med uppgift om fabrikernas 
och arbetarnes antal samt tillverkningens värde år 1898. 

Stockholms stad. 

*) De i denna kolumn upptagna belopp innefatta dels falla varuvärden, dela — beträffande sådana anläggningar, som till bearbetning mottaga andra tillhöriga 
varor (exempelvis färgerier, en del qvarnar, garfverier och sågverk) — värdet af den förädling, varorna undergått. Jfr tab. 2. 

') De vid dessa fabriker anstälda arbetarne äro upptagna inom annan fabriksklass. 
2) En del af de vid dessa fabriker anstälda arbetarne äro upptagna inom annan fabriksklass. 
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Tab. 4 (forts.). Fabriker, ordnade gruppvis, inom olika orter, med uppgift om 
fabrikernas och arbetarnes antal samt tillverkningens värde år 1898. 

Stockholms stad och län. 

') De vid deaaa fabriker anatälda arbetarne äro upptagna inom annan fabriksklass. 
J) En del af de vid detta fabriker anstälda arbetarne äro upptagna inom annan fabriksklass. 
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Tab. 4 (forts.). Fabriker, ordnade gruppvis, inom olika orter, med uppgift om 
fabrikernas och arbetarnes antal samt tillverkningens värde år 1898. 

Stockholms och Upsala län. 

') De vid dessa fabriker anstälda arbetarne äro upptagna inom annan fabriksklass. 
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Tab. 4 (forts.). Fabriker, ordnade gruppvis, inom olika orter, med uppgift om 
fabrikernas och arbetarnes antal samt tillverkningens värde år 1898. 

Upsala och Södermanlands län. 

') Be vid dessa fabriker anstälda arbetarne äro upptagna inom annan fabrikeklass. 
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Tab. 4 (forts.). Fabriker, ordnade gruppvis, inom olika orter, med uppgift om 
fabrikernas och arbetarnes antal samt tillverkningens värde år 1898. 

Södermanlands och Östergötlands län. 

') De vid dessa fabriker nnstälda arbetarne äro upptagna inom annan fabriksklass. 
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Tab. 4 (forts.). Fabriker, ordnade gruppvis, inom olika orter, med uppgift om 
fabrikernas och arbetarnes antal samt tillverkningens värde år 1898. 

Östergötlands län. 

') De vid dessa fabriker anstälda arbetarne äro upptagna inom annan fabriksklass. 
2) En del afd de vi dessa fabriker anstälda arbetarne äro upptagna inom annan fabriksklass. 
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Tab. 4 (forts.). Fabriker, ordnade gruppvis, inom olika orter, med uppgift om 
fabrikernas och arbetarnes antal samt tillverkningens värde år 1898. 

Östergötlands och Jönköpings län. 

') De vid dessa fabriker anstälda arbetarne äro upptagna inom annan fabriksklass. 
!) En del af de vid dessa fabriker anstälda arbetarne äro upptagna inom annan fabrikaklass. 



Tab. 4 (forts.). Fabriker, ordnade gruppvis, inom olika orter, med uppgift om 
fabrikernas och arbetarnes antal samt tillverkningens värde år 1898. 

Jönköpings och Kronobergs län. 

49 

') De vid dessa fabriker anstälda arbetarne äro upptagna inom annan fabriksklass. 

Kommerekollegii berättelse om fabriker oeh handtverk år 18f>8. 1 



Tab. 4 (forts.). Fabriker, ordnade gruppvis, inom olika orter, med uppgift om 
fabrikernas och arbetarnes antal samt tillverkningens värde år 1898. 

Kronobergs och Kalmar län. 
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') De vid dessa fabriker anstälda arbetarne äro upptagna inom annan fabriksklass. 
2) En del af de vid dessa fabriker anatälda arbetarne äro upptagna inom annan fabriksklass. 



Tab. 4 (forts.). Fabriker, ordnade gruppvis, inom olika orter, med uppgift om 
fabrikernas och arbetarnes antal samt tillverkningens värde år 1898. 

Kalmar, Gotlands och Blekinge län. 
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M De vid dessa fabriker anstälda arbetarne äro upptagna inom annan fabriksklass. 
2) En del af de vid dessa fabriker anstälda arbetarne äro npptagna inom annan fabrikskiass. 
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Tab. 4 (forts.). Fabriker, ordnade gruppvis, inom olika orter, med uppgift om 
fabrikernas och arbetarnes antal samt tillverkningens värde år 1898. 

Blekinge och Kristianstads län. 

') De vid dessa fabriker uiistälda arbetarne äro upptagna inom ami an fabriksklass. 



Tab. 4 (forts.). Fabriker, ordnade gruppvis, inom olika orter, med uppgift om 
fabrikernas och arbetarnes antal samt tillverkningens värde år 1898. 

Kristianstads och Malmöhus län. 

53 

') De vid dessa fabriker anstälda arbetarne äro upptagna inom annan fabriksklass 
z) £n del af de vid dessa fabriker anstälda arbetarne äro upptagna inom annan fabriksklass. 
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Tab. 4 (forts.). Fabriker, ordnade gruppvis, inom olika orter, med uppgift om 
fabrikernas och arbetarnes antal samt tillverkningens värde år 1898. 

Malmöhus län. 

'. De vid dessa fabriker anstäida arbetarne äro upptagna inom annan fabriksklass. 
J) I detta belopp, som redovisats af Fabriksaktiebolaget Skandinavien, ingår produktionsvärdet ä såväl band som å andra af nämnda bolag drifna tillverknin

gar, såsom knappar, liffjedrar m. m. 
3) En del af de vid dessa fabriker anstäida arbetarne äro upptagna inom annan fabriksklass. 



Tab. 4 (forts.). Fabriker, ordnade gruppvis, inom olika orter, med uppgift om 
fabrikernas och arbetarnes antal samt tillverkningens värde år 1898. 

Malmöhus län. 

55 

') De vid dessa fabriker anstälda arbetarne äro upptagna inom annan fabriksklass. 
2) En del af de vid dessa fabriker anstälda arbetarne äro npptagna inom annan fabriksklasa. 
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Tab. 4 (forts.). Fabriker, ordnade gruppvis, inom olika orter, med uppgift om 
fabrikernas och arbetarnes antal samt tillverkningens värde år 1898. 

Malmöhus län. 

') De vid dessa fabriker anstälda arbetarne äro upptagna inom annan fabriksklass. 
2) En det af de vid dessa fabriker anstälda arbetarne äro upptagna inom annan fabriksklaas. 
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Tab. 4 (forts.). Fabriker, ordnade gruppvis, inom olika orter, med uppgift om 
fabrikernas och arbetarnes antal samt tillverkningens värde år 1898. 

Malmöhus och Hallands län. 

') De vid dessa fabriker anstälda arbetarne äro upptagna inom annan fabriksklass. 
2) En del af de vid dessa fabriker anstälda arbetarne äro npptagna inom annan fabriksklass. 
' j Halmstads atenhuggeriaktiebolags stenhoggeri, hvilket i föregående år» berättelse redovisades dels från Halmstads stad dels från Hallands liius landsbygd, 

är för året upptaget endast å nämnda landsbygd. 

KommerskoMegii berättelse om fabriker och handtverk år 18,98'. 8 
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Tab. 4 (forts.). Fabriker, ordnade gruppvis, inom olika orter, med uppgift om 
fabrikernas och arbetarnes antal samt tillverkningens värde år 1898. 

Hallands samt Göteborgs och Bohus län. 

1) Be vid dessa fabriker anstälda arbetarne äro upptagna inom annan fabriksklass. 
2) En del af de vid dessa fabriker anstälda arbetarne äro upptagna inom annan fabriksklass. 



Tab. 4 (forts.). Fabriker, ordnade gruppvis, inom olika orter, med uppgift om 
fabrikernas och arbetarnes antal samt tillverkningens värde år 1898. 

Göteborgs och Bohus län. 
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') De vid dessa fabriker anstälda arbetarne äro upptagna inom annan fabriksklass. 
2) En del af de rid dessa fabriker anstälda arbetarne äro upptagna inom annan fabriksklass. 
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Tab. 4 (forts.). Fabriker, ordnade gruppvis, inom olika orter, med uppgift om 
fabrikernas och arbetarnes antal samt tillverkningens värde år 1898. 

Göteborgs och Bohus samt Elfsborgs län. 

') De vid dessa fabriker anstälda arbetarne äro upptagna inom annan fabriksklass. 
2) En del af de vid dessa fabriker anstälda arbetarne äro upptagna inom annan fabriksklass. 



Tab. 4 (forts.). Fabriker, ordnade gruppvis, inom olika orter, med uppgift om 
fabrikernas och arbetarnes antal samt tillverkningens värde år 1898. 

Elfsborgs län. 
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') De vid dessa fabriker anatälda arbetarne äro upptagna inom annan fabriksklass. 
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Tab. 4 (forts.). Fabriker, ordnade gruppvis, inom olika orter, med uppgift om 
fabrikernas och arbetarnes antal samt tillverkningens värde år 1898. 

Skaraborgs län. 

') De vid dessa fabriker anstälda arbetarne äro upptagna inom annan fabriksklasj. 
2) £n del af de vid dessa fabriker anstälda arbetarne äro upptagna inom annan fabriksklass. 



Tab. 4 (forts.). Fabriker, ordnade gruppvis, inom olika orter, med uppgift om 
fabrikernas och arbetarnes antal samt tillverkningens värde år 1898. 

Skaraborgs och Vermlands län. 
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') De vid dessa fabriker anstälda arbetarne äro upptagna inom annan fabrikaklaas. 
2) En del af de vid dessa fabriker anstälda arbetarne äro upptagna inom annan fabriksklass. 
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Tab. 4 (forts.). Fabriker, ordnade gruppvis, inom olika orter, med uppgift om 
fabrikernas och arbetarnes antal samt tillverkningens värde år 1898. 

Vermlands och Örebro län. 

') De vid dessa fabriker anstälda arbetarne äro upptagna inom annan fabriksklass. 
2i En del af de vid dessa fabriker anstnlda arbetarne äro upptagna inom annan fabriksklass. 



Tab. 4 (forts.). Fabriker, ordnade gruppvis, inom olika orter, med uppgift om 
fabrikernas och arbetarnes antal samt tillverkningens värde år 1898. 

Örebro och Vestmanlands län. 

65 

!) De vid de98» fabriker anstälda arbetarne äro upptagna inom annan fabriksklass. 
J) En del af de Tid dessa fabriker anstälda arbetarne äro upptagna inom annan fabriksklass. 
Kommerskollegii berättelse om fabriker och handtverk år 1898. il 
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Tab. 4 (forts.). Fabriker, ordnade gruppvis, inom olika orter, med uppgift om 
fabrikernas och arbetarnes antal samt tillverkningens värde år 1898. 

Vestmanlands och Kopparbergs län. 

') De vid dessa fabriker anstälda arbetarne äro upptagna inom annan fabriksklass. 
-) En del af de vid dessa fabriker anstälda arbetarne äro npptagna inom annan fabriksklass. 



Tab. 4 (forts.). Fabriker, ordnade gruppvis, inom olika orter, med uppgift om 
fabrikernas och arbetarnes antal samt tillverkningens värde år 1898. 

Kopparbergs och Gefleborgs län. 
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') De vid dessa fabriker anstälda arbetarne äro upptagna inom annan fabriksklass. 
2) En del af de vid desäa fabriker anstalda arbetarne äro upptagna inom annan fabriksklass. 
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Tab. 4 (forts.). Fabriker, ordnade gruppvis, inom olika orter, med uppgift om 
fabrikernas och arbetarnes antal samt tillverkningens värde år 1898. 

Gefleborgs och Vesternorrlands län. 

') De vid dessa fabriker aostalda arbetarne äro upptagna inom auuan fabriksklass. 



Tab. 4 (forts.). Fabriker, ordnade gruppvis, inom olika orter, med uppgift om 
fabrikernas och arbetarnes antal samt tillverkningens värde år 1898. 

Vesternorrlands och Jemtlands län. 
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1) De vid dessa fabriker anmälda arbetarne äro upptagna inom annan fabriksklass. 
2) En del af de vid dessa fabriker anstälda arbetarne äro upptagna inom annan fabriksklass. 
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Tab. 4 (forts.). Fabriker, ordnade gruppvis, inom olika orter, med uppgift om 
fabrikernas och arbetarnes antal samt tillverkningens värde år 1898. 

Jemtlands, Vesterbottens och Norrbottens län. 

'} De vit! dessa fabriker au.-.tahUi .arbetarne äro upptagna inom annau fabriksklass. 



Tab. 5. Tillverkningarnas qvantitet och värde vid fabrikerna år 1898. 

71 
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Tab. 5 (forts.). Tillverkningarnas qvantitet och värde vid fabrikerna år 1898. 



Tab. 5 (forts.). Tillverkningarnas qvantitet och värde vid fabrikerna år 1898. 
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Kommerskollegii berättelse om fabriker och handtverk är 18U8. 10 
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Tab. 5 (forts.). Tillverkningarnas qvantitet och värde vid fabrikerna år 1898. 
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Tab. 5 (forts.). Tillverkningarnas qvantitet och värde vid fabrikerna år 1898. 
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Tab. 5 (forts.). Tillverkningarnas qvantitet och värde vid fabrikerna år 1898. 



Tab. 6. Antalet arbetare, fördelade efter ålder och kön, inom olika fabriksklasser år 1898. 

77 

') ED del af de vid dessa fabriker anstälda arbetarne äro upptagna inom annan fabriksklass. 
2) De vid dessa fabriker anstälda arbetarne äro upptagna inom annan fabrikaklass. 
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Tab. 6 (forts.). Antalet arbetare, fördelade efter ålder och kön, inom olika fabriksklasser år 1898. 

') En del af de vid dessa fabriker austålda arbetarne iiro upptagna inom annan fabtiksklaas. 

') De vid dessa fabriker anstälda arbetarne äro upptagna inom annan fabriksklass. 
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Tab. 6 (forts.). Antalet arbetare, fördelade efter ålder och kön, inom olika fabriksklasser år 1898. 

') En del af de vid dessa fabriker anstälda arbetarne äro upptagna inom annan fabriksklass. 
2) De vid dessa fabriker anstälda arbetarne äro npptagna inom annan fabriksklass. 
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Tab. 6 (forts.). Antalet arbetare, fördelade efter ålder och kön, inom olika fabriksklasser år 1898. 

') En del af de vid dessa fabriker aiistiilda arbetarne äro upptagna inom annan fabriksklass. 
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Tab. 7. Antalet arbetare, fördelade efter ålder och kön, vid fabriker inom olika orter år 1898. 

Kommerskollegii berättelse om fabriker och handtverk år 1898. 
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Tab. 7 (forts.). Antalet arbetare, fördelade efter ålder och kön, vid fabriker inom olika orter år 1898. 
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Tab. 7 (forts.). Antalet arbetare, fördelade efter ålder och kön, vid fabriker inom olika orter år 1898. 
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Tab. 8. Fabrikerna, fördelade efter olika slag af egare år 1898. 



Tab. 8 (forts.). Fabrikerna, fördelade efter olika slag af egare år 1898. 
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Tab. 8 (forts.). Fabrikerna, fördelade efter olika slag af egare år 1898. 



Tab. 8 (forts.). Fabrikerna, fördelade efter olika slag af egare år 1898. 
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Tab. 9. Motorer använda vid fabrikerna år 1898. 

') En del af de vid dessa fabriker använda motorerna äro upptagna inom annan fabriksklass. 
2) De vid dessa fabriker använda motorerna äro upptagna inom annan fabriksklass. 



Tab. 9 (forts.). Motorer använda vid fabrikerna år 1898. 
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') En del af de Tid dessa fabriker använda motorerna äro upptagna inom annan fabrikäklass. 

Kommerskollegii berättelse om fabriker och handtverk är 1898. U 
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Tab. 9 (forts.). Motorer använda vid fabrikerna år 1898. 

') En del af de vid dessa fabriker använda motorerna äro npptagna inom annan fabriksklass. 
-) T)e vid dessa fabriker använda motorerna äro npptagna inom annan fabriksklass. 



Tab. 9 (forts.). Motorer använda vid fabrikerna år 1898. 
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') En del af de vid dessa fabriker använda motorerna äro upptagna luom annan fabnksltlus. 
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Tab. 9 (forts.). Motorer använda vid fabrikerna år 1898. 

') En del af de vid dessa fabriker använda motorerna äro upptagna inom annan fabriksklass. 
s) De vid dessa fabriker använda motorerna äro upptagna inom annan fabriksklass. 



Tab. 9 (forts.). Motorer använda vid fabrikerna år 1898. 
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') En del af de vid dessa fabriker använda motorerna äro upptagna inom annan fabriksklass. 



94 

Tab. 9 (forts.). Motorer använda vid fabrikerna år 1898. 

') Ku del uf ile vid dessa fabriker använda motorerna äro upptagna inom annan fabriksklais. 
; ) De vid dessa fabriker använda motorerna äro upptagna inom annan fabriksklass. 



Tab. 10. Olyckshändelser vid fabrikerna år 1898. 
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Tab. 11. Olika slag af handtverkare, gruppvis ordnade, i städer, köpingar och å landsbygd år 1898. 
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Tab. 12. Olika slag af handtverkare i riket, gruppvis ordnade, jemte deras för bevillning 
uppskattade inkomst år 1898. 

Kommerskollegii berättelse om fabriker och handtverk år ISflM. IS 
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Tab. 13. Handtverkare inom olika orter jemte deras för bevillning uppskattade 
inkomst år 1898. 
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Tab. 13 (forts.). Handtverkare inom olika orter jemte deras för bevillning uppskattade 
inkomst år 1898. 
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Tab. 13 (forts.). Handtverkare inom olika orter jemte deras för bevillning uppskattade 
inkomst år 1898. 
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