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TILL KONUNGEN. 

Jemlikt den för Eders Kongl. Maj:ts och Rikets Kommers-
kollegium gällande instruktion får Kollegium härjemte i under
dånighet öfverlemna berättelse om fabriker och handtverk år 1899. 

I jemförelse med motsvarande berättelse för närmast före
gående år är i afseende å tabellafdelningen ingen förändring 
vidtagen. 

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

gifter, inhemtas, att de till och af Kollegium redovisade, i verksamhet 

varande industriela anläggningarna är 1899 uppgingo till ett antal af 
10,364 samt att antalet vid dem sysselsatta arbetare utgjorde 257,526, 
äfvensom att samtliga fabriksklassers årstillverkning med inräkning 
af de intjenta lönerna för förädling af främmande gods uppgick till 
ett totalvärde af 949,634,708 kronor. Vid dessa sifferuppgifter 
är emellertid, såsom i föregående berättelse blifvit framhållet, först 
och främst att erinra, dels att ett och samma industriela etablisse
ment, der olika slags tillverkningar bedrifvas (exempelvis ett med 
färgeri och spinneri förenadt väfveri eller en med jern- och metall-
gjuteri kombinerad mekanisk verkstad), blifvit räknadt såsom två 



VI Fabriksgrupper: Närings- och njutningsämnesfabriker. 

Tillverkningen af mjöl och gryn m. m. 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 och värde än fabriker af samma klass, som varit i gång 
året om, dels slutligen att äfven mellanprodukter, som inom landet 
undergå ytterligare bearbetning och förädling, i regel uppskattats 
till fullt försäljningsvärde, hvadan en dubbelräkning egt rum af 
värdet för sådana fabriksvaror, för 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 och mälte-
riernas som pappersbrukens och bryggeriernas angifna produktions
belopp. 

I jemförelse med de i 1898 års berättelse förekommande 
uppgifterna visar sig, att för redogörelseåret de industriela anlägg
ningarnes antal ökats med 335 (3-34 proc), de vid dem anstälda 
arbetarnes antal med 11,806 (4.80 proc.) samt produktionsvärdet 
med 61,884,444 kronor eller 6-97 procent. Med afseende å tillverk
ningsvärdet hafva efterföljande fabriksklasser att uppvisa den, 
absolut taget, största ökningen, nemligen: mekaniska verkstäderna 
samt jern- och stålvarufabrikerna (inklusive jernvägsvagn- och 
elektriska apparatfabriker) med l7-74 mill. kr., qvarnverken med 
12.94 mill. kr., maltdrycksbryggerierna med 3-85 mill. kr., metall-
varufabrikerna med 3.28 mill. kr., margarinfabrikerna med 3-16 
mill. kr. samt ylleväfverierna med 3.04 mill. kr. o. s. v. Minsk
ning i produktionsvärdet framträder åter för bland andra råsocker-
bruken med 11.27 mill. kr., sockerraffinaderierna med 3.42 mill. 
kr., sågverken med 3.00 mill. kr. samt bränvinsbrännerierna med 
l.71 mill. kronor. 

Fabriksgrupper. Af de tolf olika grupper, i hvilka fa
brikerna, såsom af den å sid. xxIII intagna tablån närmare inhem-
tas, blifvit uppdelade, innefattar 

1) Den första gruppen fabriker för framställande af när ings-
och njutningsämnen och motsvaras af grupperna 2—6 i be
rättelsen om rikets handel. Samtliga hit hänförda anläggningar 
uppgå till ett antal af 3,273, sysselsättande 29,579 arbetare och 
representerande ett tillverkningsvärde af inalles 309.4 mill. kronor 
eller 32.6 procent af samtliga fabriksgruppers tillverkningssummor. 
De vigtigaste fabriksklasserna inom denna grupp äro med hänsyn 
till produktionens värdebelopp mjöl- och grynqvarnar, råsockerbruk 
och sockerraftinaderier, bräuvinsbrännerier och destilleringsverk, 
mälterier och maltdrycksbryggerier samt tobaksfabriker, hvilka 
alla livar för sig uppnått ett tillverkningsvärde, öfverstigande 10 
mill. kronor. 

För qvarnverken, vid hvilka 1,207 par valsar och 5,016 par 
stenar varit i gång, har årsproduktionen, såsom af tab. 5 inhem-
tas, uppgifvits till inalles 490,794,727 kg. mjöl, gryn, kli och 
gröpe, i värde uppskattade till 81,685,128 kronor, hvarjemte i lön 
eller s. k. tull intjents ett totalbelopp af 2.58 mill. kronor. I 
jemförelse med år 1898 har antalet använda par stenar och valsar 
stigit. Likaså har den uppgifna produktionen, oberäknadt för-
malning af främmande spanmål, ökats till såväl myckenhet (med 
80-89 mill. kg.) som värde (med 12.79 mill. kronor). 

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



Fabriksgrupper: Närings- och njutningsämnesfabriker. VII 

Beträffande sockerbruken, vid bvilka under redogörelseåret 
356 diffusörer och 38 vacuumpannor varit använda, upplyser tab. 
5, att vid desamma tillverkats följande qvantiteter, nemligen: 

Vid råsockerbruken : 
råsocker 59,316,286 kg. 
melass 13,153,677 » 
betmassa 269,994,410 » 

Vid sockerraffinaderierna: 
raffineradt socker 81,858,359 » 
sirup och melass 3,738,890 » 

Härvid är att märka, att uppgifterna från råsockerbruken, 
hvilka Kollegium erhållit genom Finansdepartementets kontroll-
och justeringsbyrå, afse tillverkningsåret 1898—1899, hvaremot 
uppgifterna från raffinaderierna hänföra sig till kalenderåret 1899, 

Sockertillverkningens qvantitetsbelopp inom olika län belyses 
af nedanstående siffertablå: 

Såsom synes, har produktionen af råsocker i jemförelse med 
närmast föregående år afsevärdt sjunkit, och inhemtas såsom för
klaring härtill af Finansdepartementets kontroll- och justerings
byrås berättelse i ämnet for ifrågavarande tillverkningsår, att 
betafverkningen under samma år uppgått till endast 480,932 ton 
mot 716,141 ton under närmast föregående kampanj. Till följd 
af 1898 års klena skörderesultat i afseende å hvitbetor hafva 
sockerraffinaderierna för att fylla sitt behof af råvara måst im
portera ansenliga qvantiteter råsocker (mörkare än n:r 18) från 
utlandet, hvilken import under år 1899 uppgick till 12-33 mill. 
kg. mot endast 0,51 mill. kg. under året förut. 

Vid bränvinsbrännerierna tillverkades enligt uppgifter, som 
till Kollegium öfverlemnats från Finansdepartementets kontroll-
och justeringsbyrå, under tillverkningsåret 1899—1900 inalles 
45,088,755 liter råbränvin, med ett åsätt värde, hvari å produk
tionen hvilande skatt inräknats, af 30,628,131 kronor. Såsom 
framgår af följande sammandrag öfver bränvinstillverkningen 
inom olika län, producerades under året inom Kristianstads län 
nära hälften af det totala tillverkningsbeloppet: 

Bränvinstillverkningen. 

Vid destilleringsverken tillverkades år 1899 enligt tab. 5 
38,532,158 liter renadt bränvin med ett försäljningsvärde af 28.8 
mill. kronor mot 37,395,916 liter med ett värde af 27,7 mill. 
kronor under närmast föregående år. 

Maltdrycksbryggerierna hafva redovisat ett årsproduktions
belopp af 2,958,463 hl. diverse sorters maltdrycker med ett åsätt 
värde af sammanlagdt 32,327,413 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: 

Tillverkningen af maltdrycker. 

Af de uppgifna totalqvantiteterna öl och dricka utgjorde, 
såsom tab. 5 upplyser: 



VIII Fabriksgrupper: Närings- och njutningsämnes- samt textilindustri. 

Mälterierna, hvilka i regeln bedrifva sin verksamhet gemen
samt med maltdrycksbryggerierna, hafva för år 1899 redovisat ett 
till 10.9 mill. kronor uppgående tillverkningsvärde, och framgår 
af en jemförelse mellan 1898 och 1899 års tillverkningsqvantiteter, 
att den senare, utgörande 50,004,623 kg., med 4,166,520 kg. 
öfverstiger den förra. 

Vid tobaksfabrïkerna, den sista af de nämnda, till före
varande grupp hänförliga fabriksklasser, som hafva nått ett till
verkningsvärde af mer än 10 mill. kronor, uppgick årsproduktio
nen enligt tab. 5 till sammanlagdt 142,469,011 st. cigarrer samt 
6,033,509 kg. cigarretter, kardus-, rull- och presstobak samt snus, 
med ett sammanlagdt värde af 15,785,194 kronor. Det angifna 
stycketalet cigarrer torde, med användande af i Kollegium under 
föregående år aulitadt reduktionstal, kunna beräknas i vigt utgöra 
omkr. 712,500 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: 

Tobaksfabrikernas tillverkningar. 

2) Den andra fabriksgruppen omfattar fabriker för fram
ställande af spånadsämnen och motsvaras af grupperna 7—9 i 
handelsberättelsen. Här märkas framför andra fabriksklasser väf-
verier och spinnerier, hvilka, med inläkning af väf- och spinn-
löner för främmande gods, hafva att uppvisa ett produktions

värde af resp. 56'33 och 40-44 mill. kronor. Vid väfveriema voro 
inalles under året 14,906 väfstolar i gång, nemligen: 

vid bomullsväfverierna 9,842 
» juteväfverierna 479 
» linne- och hampväfverierna 515 
» sidenfabrikerna 116 
» ylleväfverierna 3,954 

S:a 14,906 
I jemförelse med år 1898 har de använda väfstolarnes 

antal stigit för bomulls- och yllefabriker med sammanlagdt 664 
stycken; juteväfverierna hafva sysselsatt samma antal väfstolar 
under båda åren, och för de återstående två väfverigrenarne har 
väfstolsantalet nedgått med inalles 41. 

Tillverkningsqvantiteten af olika hufvudslag af väfnader 
jemte värdet dera äfvensom intjent väflön för främmande gods 
inom skilda län belyses af efterföljande sammandrag: 

Väfveriernas tillverkningar. 

Vid spinnerierna användes under redogörelseåret samman
lagdt 550,114 spindlar (mot 532,176 året förut), sålunda fördelade 
på de olika spinneribrancherna : 

vid bomullsspinnerierna 394,421 
» jute- 7,100 
» lin- och hamp- 7,842 
» ull- ..... 140,751 

S:a 550,114 
Af följande tablå inhemtas tillverkningens myckenhet af 

olika slags garn äfvensom tillverkningens värde jemte den för 



Fabriksgrupper: Textilindustri. Skinn- o. lädervarufabr. Oljeslagerier m. m. Träindustri. 
IX 

bearbetning af främmande råvara intjenta spinnlönen i rikets 
skilda län: 

3) Den tredje gruppen, som omfattar hår- , sk inn- ocb 
lädervaruindustri samt motsvarar grupperna 10—11 i den 
statistiska redogörelsen för rikets handel, räknar inalles 668 
fabriker med ett sammanlagdt produktionsvärde af 28.11 mill. 
kronor, mot 24.27 mill. kronor under år 1898. De vigtigaste af 
bit hänförda fabriksklasser äro garfverier oeh skofabriker. Vid 
de förstnämnda anläggningarna producerades, såsom tab. 5 upp
lyser, under redogörelseåret inalles 5,146,077 kg. (år 1898: 4,011,584 
kg.) diverse sorters läder och skinn med ett åsatt värde af 10,922,127 
kronor (år 1898: 9,012,293 kr.), hvarjemte i beredningslön för 
till qvantitet och värde ej angifna skinn- och lädervaror in-
tjents ett belopp af 609,031 kronor (år 1898: 688,766 kr.). 
Skofabrikerna åter, hvilkas antal ökats från 32 till 38, hafva 
uppgifvit ett tillverkningsvärde af tillsammans 10-41 mill. kronor, 
mot 8.53 mill. kronor under närmast föregående år. 

4) Fabriker för framställande af oljor, tjära, gummi och 
likartade varor, hvilka varor återfinnas under grupperna 12—13 
i handelsberättelsen, representera för året ett produktionsvärde af 
inalles 18-61 mill. kronor, mot 17-25 mill. kronor under år 1898. De 
med hänsyn till tillverkningens årsvärde främsta platserna in
tagas af såp- och tvålfabrikerna, gummivarufabrikerna, oljeslage-
rierna samt ljusfabrikerna, hvilka tillsammans redovisat 13.97 mill. 
kronor, utgörande 75i proc. af gruppens totala produktionsbelopp. 

Kommerskollegii berättelse om fabriker oeh handtverk år 1899. 

5) För den femte gruppen, som omfattar fabriker för till
verkning af t rävaror (grupperna 14—15 i handelsberättelsen), 
belöper sig det totala produktionsvärdet till 197os mill. kronor, 
mot 195-15 mill. kronor år 1898. Framom andra fabriksklasser 
märkas här sågverk och trähyflerier, trämassefabriker, snickeri-
och möbelfabriker samt tändsticksfabriker, hvilka samtliga intaga 
ett framstående rum i rikets exportindustri. 

Sågverken och trähyflerierna, vid hvilka 1,735 ramar samt 762 
hyfvelmaskiner under året varit använda, hafva uppgifvit ett till
verkningsvärde, som med inräkning af såglön för främmande varor 
belöper sig till 139-7 mill. kronor, mot 142-7 mill. kronor under när
mast föregående år. Minskningen i produktionsvärdet synes hufvud-
sakligen bero på nedgång i framställningen af plankor och battens. 

Beträffande tillverkningarnes 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 finnes angifvet för 
de skilda länens städer, köpingar och landsbygd. För att belysa 
äfven tillverkningarnes fördelning på skilda län intages följande 
siffertablå, hvaraf bland annat framgår, att icke mindre än 69-8 
proc. af det totala tillverkningsvärdet (inkl. såglön) belöpa sig på 
de norrländska länen, af hvilka särskildt Vesternorrlands och Gefle
borgs län utgöra centra för ifrågavarande industri: 

Sågverkens tillverkningar. 

Spinneriernas tillverkningar. 



Fabriksgrupper : Träindustri. Pappersindustri. 

Vid trämassefabrikerna, som för året användt 285 slipverk och 
206 kokare, d. v. s. 10 färre slipverk och 2 färre kokare än under 
år 1898, uppgick årsproduktionen enligt tab. 5 till inalles bortåt 
342 mill. kg., med ett angifvet värde af omkring 25 mill. kronor. 

De olika länens insats i trämassetillverkningen åskådliggöres 
genom följande sammanställning : 

Trämassefabrikernas tillverkningar. 

Vid jemförelse mellan 1898 och 1899 års qvantitetsbelopp 
visar sig, att en betydande stegring för året inträffat i produk
tionen af kemisk, såväl torr som våt, trämassa eller s. k. cellulosa, 
hvaremot tillverkningen af slipmassa nedgått. Med hänsyn till 
trämassefabrikationen inom olika län framgår af förestående sam
mandrag, att Vermlands och Gefleborgs län utgöra hufvudhärdarne 
för denna industri. 

Snickeri- och möbelfabrikerna, hvilka för år 1899 redo
visats till ett antal af 305 eller 6 flere än för närmast föregående 
år, hafva uppnått ett produktionsvärde af inalles 20,662,177 kronor 
(är 1898: 18,971,751 kronor), hvaraf emellertid 1,048,683 kronor 
öfverförts till grupp 11, såsom utgörande värdebeloppet för di
verse maskiner och redskap (tröskverk, bobiner m. m.), hvilka 
tillverkats vid snickerifabriker. Af lättförklarliga skäl hafva i 
regel inga qvantitetsuppgifter kunnat erhållas från dessa anlägg
ningar. 

Tändsticksfabrikernas årsproduktion har, såsom tab. 5 upp
lyser, belöpt sig till inalles 21,299,666 kg. diverse slags tänd
stickor med ett värde af 8.7 mill. kronor. Af följande samman
drag synes, bland annat, att närmare 73 procent af produktions
värdet redovisats från Jönköpings och Skaraborgs län: 

Tändsticksfabrikernas tillverkningar. 

6) Inom sjette gruppen, motsvarande grupp 18 i handels-
berättelsen, äro de fabriker, som framställa papper och papp, 
de vigtigaste. Dessa anläggningar, som under året användt 150 
pappersmaskiner, hafva uppgifvit en sammanlagd tillverkning af 
95,377,494 kg. papper och papp, hvilken qvantitet med icke mindre 
än 9,149,785 kg. öfverskjuter den för närmast föregående år redo
visade tillverkningen. Tillverkningens totalvärde har uppskattats 
till 19-6 mill. kronor mot 17-7 mill. kronor under år 1898. Föl
jande tabellariska öfversigt angifver produktionens hufvudslag, 
qvantitet och värde för de olika länen: 

X 

Sågverkens tillverkningar (forts.). 
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Pappersbrukens och pappfabrikernas tillverkningar. 

7) Den jemförelsevis obetydliga sjunde gruppen, som omfattat-
fabriker för tillverkning af varor af diverse växtämnen (grup
perna 17 och 19 i handelsberättelsen), har att uppvisa ett produk
tionsvärde af inalles 1-80 mill. kronor, mot 1'87 mill. kronor år 
1898. Den ansenligaste fabriksklassen utgöres här af korkfabri
kerna, som, oaktadt någon nedgång i sitt produktionsvärde (från 
1,58 mill. kr. år 1898 till 1-52 mill. kr. år 1899), likväl ensamma 
redovisat 84 procent af gruppens totala tillverkningsbelopp. 

8) Åttonde gruppen innesluter samtliga fabriker för till
verkning af varor utaf s ten, 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 135-7 mill. kg. och 
337-6 mill. stycken diverse sorters tegel med ett sammanlagdt 
värde af 11-5 mill. kronor, mot 11M mill. kronor under närmast 
föregående år. 

Träkolstillverkning har enligt inkomna uppgifter bedrifvits 
vid inalles 445 verk. Ifrågavarande produktion, som sysselsatt 
en arbetarepersonal af 6,927 personer, har omfattat 26-2 mill. 
hektoliter med ett angifvet värde af 9-8 mill. kronor. 

I jemförelse med föregående år har tillverkningsqvantiteten 
nedgått med 2.4 mill. hl., under det att totala produktionsvärdet 
ökats med 0.2 mill. kronor, hvilket förhållande eger sin förkla

ring i den omständigheten, att riksmedelvärdet å ifrågavarande 
varuartikel ansenligen stigit under redogörelseåret. Den låga 
bevillningssiffran (23,280 kronor), som i tab. 1 finnes angifven 
för träkolstillverkningen, beror derpå, att jern- och sågverken, 
der den hufvudsakliga produktionen af träkol bedrifves, i regeln 
icke kunnat specificera den bevillningsandel, som belöper sig på 
denna del af deras verksamhet. Från jernverken ha jemväl in-
bemtats uppgifter å deras förbrukning af träkol, hvilka uppgifter 
offentliggjorts i Kollegii berättelse om bergshandteringen år 1899. 
Ätt den af jernverken förbrukade qvantiteten (44,182,116 hl.) 
betydligt öfverstiger den angifna årstillverkningen af träkol, eger 
sin grund deri, att inga uppgifter föreligga angående tillverkuiugen 
af de kolmängder, som af jernbruken inköpas från till den redo
visningsskyldiga industrien icke hänförliga koltillverkningsställen. 

Stenhuggerierna voro år 1899 192 till antalet och hafva 
redovisat ett tillverkningsvärde af 9'4 mill. kronor, mot 7'7 mill. 
kronor under närmast föregående år. Ifrågavarande industri har, 
såsom af tab. 2 synes, sina vigtigaste arbetsfält förlagda till 
Blekinge, Hallands samt Göteborgs och Bohus län. 

Glastillverkningen inom olika län åskådliggöres genom föl
jande tabellariska sammanställning: 

Glasbrukens tillverkningar. 

9) Nionde gruppen innesluter den kemiska industrien, och 
inom densamma återfinnas fabriker för framställande af vissa utaf 
de varor, som upptagas i de handelsstatistiska grupperna 10 (göd
ningsämnen), 16 (färger) och 20—21 (oorganiska syror, baser och 
salter, sprängämnen m. m.). Hela gruppen representerar ett till
verkningsvärde af 12'92 mill. kronor (mot 12-67 mill. kr. år 1898), 
hvaraf 4-85 mill. kronor tillkomma gödningsämnesfabrikerna. 
Beträffande tillverkningarnes slag, myckenhet och värde hänvisas 
till tab. 5. 
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10) Fabriker för arbeten af metaller, hvilka varor i handels
statistiken hufvudsakligen upptagas i grupp 23, äro i föreliggande 
berättelse hänförda under grupp 10, hvilken i sin helhet når ett 
produktionsvärde af 68-90 mill. kronor, mot 55-63 mill. kronor 
år 1898. Beträffande de till gruppen hänförda särskilda fabriks-
klasserna har den förändringen för året vidtagits, att de förut 
såsom sjelfständiga fabriksklasser upptagna kopparvarufabrikerna, 
messingsverken samt tenn- och zinkgjuterierna, med hänsyn 
till svårigheten att erhålla tillfyllestgörande specifikation af 
tillverkningarne allt efter dessas olika material, sammanslagits 
med sej specificerade metallvarufabriker», hvilken sistnämnda 
klass såsom naturlig följd häraf har att för året uppvisa ett afse-
värdt högre tillverkningsvärde (9-7 mill. kronor) än för närmast 
föregående år (3-6 mill. kr.). För öfrigt intages främsta rummet 
bland de till gruppen hänförda fabriksklasserna af jern- och stål-
varufabrikerna samt gjuterierna, hvilka redovisat ett tillverk
ningsvärde af icke mindre än 54-8 mill. kronor eller 79.6 procent 
af gruppens totalvärde. Tillverkningarnes slag, myckenhet och 
värde finnas angifna i tab. 5. Beträffande särskildt gjutgods, 
framstäldt efter tackjerns omsmältning, som ensamt representerar 
ett värde af 15'5 mill. kronor, meddelas nedanstående sifferupp
gifter angående produktionsqvantiteterna inom de olika länen: 

Gjutgodstillverkningen. 

11) I elfte gruppen, motsvarande grupp 24 i årsredogörelserna 
angående rikets handel, upptagas under skilda afdelningar skepps -
varf, vagnfabriker, maskin- och redskapsfabriker samt 
ins t rument- och urfabriker. Främst bland samtliga fabriks
klasserna märkas här mekaniska verkstäderna, som uppgifvit ett 
sammanlagdt tillverkningsvärde af 49-i mill. kronor, mot 44-6 mill. 
kronor under närmast föregående år. Angående de särskilda till— 
verkningarnes värde hänvisas till tab. 5, hvilken bland annat visar, 
att under året tillverkats mejerimaskiner och -redskap till ett värde 
af 7-7 mill. kronor (år 1898: 6-6 mill. kronor), samt ångmaski
ner (deri inbegripna lokomotiv, lokomobiler, ångturbiner m. m.) 
till ett värde af 6-5 mill. kronor (år 1898: 5.7 mill. kronor). 
Skeppsvarfven, som inom gruppen intaga rummet näst efter me
kaniska verkstäderna, hafva uppgifvit sin årstillverkning till ett 
totalvärde af 9-9 mill. kronor, mot 9-7 mill. kronor år 1898. I 
tredje rummet komma fabrikerna för tillverkning af elektriska 

maskiner och apparater med ett tillverkningsvärde (8,1 mill. kro
nor), som med nära 2 mill. kronor öfverstiger motsvarande till
verkningsvärde år 1898. 

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 1,251 tryckpressar, deraf 
837 maskinpressar, i användning, och årsproduktionen har upp
skattats till ett värde af 10-79 mill. kronor, hvaraf, såvidt af 
primäruppgifterna kunnat utrönas, 3-72 mill. kronor utgöra värdet 
af under året förbrukadt papper och återstoden faller på sätt-
oeh tryckningskostnader. 

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
se rnas betydelse intages följande siffersammandrag 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 
söfriga fabriker»: 

Öfversigt af antalet fabriker inom särskilda klasser, vid dem 
sysselsatta arbetare samt tillverkningens värde. 
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Fabrikernas belägenhet. I tabellbilagorna 2—4 återfinnas 
mer eller mindre detaljerade uppgifter angående fabrikernas be
lägenhet. Af tab. 2 synes, hvarest fabrikerna inom hvarje särskild 
fabriksklass äro befintliga, i tab. 3 meddelas en allmän öfversigt 
af hela antalet fabrikers fördelning å städer, köpingar och lands
bygd inom de särskilda länen, och i tab. 4 slutligen återfinnas 
uppgifter rörande fabrikerna, specificerade i klasser inom hvarje 
särskildt län, med åtskiljande af städer, köpingar och landsbygd. 

Af tab. 3 meddelas här nedan ett utdrag beträffande slut
summorna för hvarje län dels med procentuträkningar rörande de 
skilda länens insats i fabriksindustriens totala produktionsbelopp, 
dels med relationstal beträffande förhållandet mellan å ena sidan 
arbetarn es antal och tillverkningens värde samt å den andra 
medelfolkmängden : 

Fabriksindustrien inom olika län. 
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Såsom af förestående sammanställning framgår, intages det 
främsta rummet med hänsyn till produktionsvärdet af Malmöhus 
län med ett värdebelopp af 140'9 mill. kronor, medan Stock
holms stad samt Göteborgs och Bohus län, hvilka intaga andra 
och tredje rummen, uppnå tillverkningsvärden af resp. 125 8 och 
101 mill. kronor. Beträffande särskildt de för Vermlands, Örebro, 
Vestmanlands och Kopparbergs län upptagna produktionsvärdena 
erinras derom, att största delen af tillverkningarna vid jern-
bruken, hvilka verk i nämnda län äro synnerligen betydande, 
på grund af sin art redovisas i Kollegii berättelse om bergshand-
teringen och sålunda icke inräknats i berörda värden. 

Med hänsyn till fabriksindustriens omfattning inom de olika 
länen i förhållande till invänareantalet visar tablån, att Stock
holms stad och dernäst Malmöhus, Göteborgs och Bohus samt 
Stockholms län hade att uppvisa det högsta medelbeloppet pr 
invånare, för samtliga nämnda landsdelar öfverstigande 300 kronor, 
under det att Jemtlands och Kronobergs län i detta afseende 
intaga de sista platserna bland länen. Fabriksarbetarnes antal i 
relation till invånareantalet var högst i Stockholms stad samt i 
Göteborgs och Bohus län, lägst åter i Jemtlands och Gotlands län. 

I jemförelse med förhållandena under år 1898 har tillverk
ningsvärdet, absolut taget, ökats för samtliga län med undantag 
för följande sex, nemligen Upsala, Kristianstads, Malmöhus, 
Skaraborgs, Kopparbergs och Vesternorrlands. Nedgången i till
verkningsvärdena för Upsala, Kopparbergs och Vesternorrlands 
län hänför sig bufvudsakligen till sågverksindustrien, hvarvid 
beträffande Kopparbergs län är att märka, att Korsnäs stora såg
verk blifvit förflyttadt till Gefleborgs län; minskningen för de 
båda skånska länen faller åter på råsockerindustrien, medan 
tillbakagången för Skaraborgs län väsentligen torde vara att 
tillskrifva den omständigheten, att dels uppgift från en handels-
qvarn inom länet icke kunnat erhållas till följd af innehafvarens 
afflyttning till för vederbörande kronofogde okänd ort och dels 
tillverkningsvärdet vid Karlsborgs ammunitionsfabrik nedgått på 
grund deraf, att, i olikhet med föregående år, inga från utlandet 
införda patrondelar varit att i berörda värde inräkna. För riket 
i dess helhet har, såsom tablån ådagalägger, medeltalet fabriks
arbetare i förhållande till rikets folkmängd liksom tillverkningens 
värde pr invånare varit i fortsatt stigande (resp. 51 st. och 187 
kr. år 1899 mot 49 st. och 176 kr. år 1898). 

Med hänsyn till fabriksverksamhetens olika utveckling i städer, 
köpingar och landsbygd meddelas nedan följande sammanställning, 
hvaraf inhemtas, att 63-7 procent (mot 64-2 procent år 1898) af 
fabrikerna voro belägna å landsbygden och nådde närmare hälften 
(49-44 procent, mot 50'65 proc. år 1898) af det totala tillverk
ningsvärdet. I förhållande till folkmängden hade landsbygden 
(inklusive köpingar) emellertid att uppvisa endast 38 fabriks
arbetare pr 1000 invånare och 119 kronors tillverkningsvärde pr 
invånare, medan motsvarande relationstal för städerna uppgingo 
till resp. 100 arbetare och 440 kronor: 

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 sammandrag öfver fabrikernas och 
arbetarnes antal, tillverkningens såväl absoluta som relativa 
värde samt arbetarnes och tillverkningsvärdets förhållande till in
vånareantalet : 

Fabriksindustrien i rikets städer. 

Såsom synes af ofvanstående sammanställning, uppnådde 
inalles 18 (år 1898 äfven 18) af rikets städer ett tillverkningsvärde 
öfverstigande 5 mill. kronor. Rikets hufvudstad representerade 
ensam 26-7 procent af städernas sammanlagda tillverkningsvärde, 
medan rikets andra stad, Göteborg, icke hade att uppvisa mer 
än 10'3 procent af samma värde. Med undantag för de skånska 
städerna Helsingborg, Landskrona, Ystad och Lund, i hvilka 
sockerindustriens tillbakagång för året nedpressat det totala till
verkningsvärdet, har produktionsvärdet, absolut taget, stigit för 
samtliga öfriga i tablån specificerade städer. I afseende på till
verkningsvärdets förhållande till invånareantalet nådde Kristian
stad och Ystad de högsta relationstalen (båda städerna öfver 
1,100 kronor), medan fabriksarbetarnes relativa antal i förhållande 
till invånareantalet var störst i Eskilstuna, Borås och Norrköping. 

Arbetare. I tab. 6 meddelas närmare uppgifter angående 
arbetarne, fördelade efter ålder och kön, inom olika fabriksklasser 
under år 1899. Med afseende härå torde böra anmärkas, att i 
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de fall, der vid en och samma industriela anläggning fiere olika 
slags tillverkningar bedrifvas. de vid anläggningen anstälde ar-
betarne ofta icke kunnat fördelas efter de olika tillverkningarne, 
utan måst 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: 

Arbetare inom olika fabriksgrupper. 

För att närmare belysa arbetarnes fördelning efter ålder och 
kön inom olika fabriksgrupper meddelas nedanstående procentiska 
sammanställning, hvaraf bland annat synes, att 81.31 procent voro 
af mankön samt, med hänsyn till fördelningen efter ålder, 85-67 
proc. voro öfver och 14.33 proc. under 18 år: 

Arbetarnes procentiska fördelning efter ålder och kön inom 
olika fabriksgrupper. 

Ur tab. 7, der fabriksarbetarepersonalen inom olika orter 
redovisas fördelad efter ålder och kön, meddelas åter nedanstående 
sammandrag öfver arbetarnes absoluta och relativa antal inom 
de olika länen, och finner man deraf, bland annat, att största 
arbetareantalet faller på Malmöhus län, Stockholms stad samt 
Göteborgs och Bohus län med hvar för sig mer än 10 procent 
af rikets hela fabriksarbetarepersonal, hfvensom att motsvarande 
siffra för de i detta afseende närmast följande länen, Östergöt
lands, Elfsborgs, Vesternorrlands och Gefleborgs, nedgår till 5 
à 7 procent för att slutligen beträffande de i sista rummet kom
mande länen, Jemtlands och Gotlands, sjunka ända till mindre än 
1 proc. af den totala fabriksarbetarepersonalen : 

Fabriksarbetare inom olika län. 

Beträffande arbetarnes relativa antal i förhållande till fabri
kerna uppgick detsamma, såsom af efterföljande medeltalstablå 
framgår, till i genomsnitt 2b arbetare pr fabrik såväl under redo-
görelseåret som under närmast föregående år. Naturligtvis stälde 
sig ifrågavarande medeltal högst olika inom olika industrigrupper, 
och hade, såsom af tablån inhemtas, pappers- och maskinindu
strierna (grupperna 6 och 11) att uppvisa de högsta medeltalen, 
medan de lägsta föllo på fabrikerna för framställande af närings-
och njutningsämnen samt kemiska preparat (gr. 1 och 9), hvilka 
i sig innesluta en mängd med handtverk närslägtade rörelser, 
såsom tullqvarnar, punschbryggerier, benstampar m. fl.. 
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Fabrikernas fördelning efter egare. Af tab. 8, der fabri
kerna inom olika grupper blifvit fördelade alltefter som desamma 
egas eller innehafvas af a) ensamma personer, b) aktiebolag, c) 
andra bolag, d) stat eller kommun m. fl., framgår, att inalles 
5,572 (53-8 %) tillhörde ensamma personer, 3,147 (30"4 %) aktie
bolag, 1,530 (14-7 %) andra bolag samt endast 115 (l,1 %) stat eller 
kommun m. fl. I jemförelse med år 1898 utvisa dessa siffror en 
större ökning för aktiebolagen än för de öfriga kategorierna af 
fabriksegare. Huru förhållandena i afseende å eganderätten 
gestaltade sig inom de olika grupperna, synes af efterföljande 
tabellariska öfversigt: 

Fabrikernas fördelning efter egare. 

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 
siirskildt län. 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 Kollegii 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 fabriksindustrien. 

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 nämnda 
grupp hörande bok- och tidningstryckeriernas uppgifna produk
tionsvärden endast ingå sätt- och tryckningskostnader samt priset 
på förbrukadt papper, men samma inrättningar ofta äro förbundna 
med andra inkomstgifvande, ej särskildt taxerade rörelser, såsom 
exempelvis bokförlag. De lägsta inkomstbeloppen tillhöra åter 
närings- och njutningsämnes- 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 
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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 38.4 proc. utgöres af handelsvärdet å under redogörelseåret 
framstäldt råbränvin, i hvilket värde inräknats den skatt, som 
hvilar å tillverkningen af nämnda vara. 

Beträffande det bevillningstaxerade inkomstbeloppets relation 
till fabrikernas antal utgjorde detsamma i genomsnitt 7,160 kr. 
pr fabrik. 

Drifkraft. Såsom synes af tab. 9, hafva inalles 13,133 mo
torer blifvit redovisade såsom varande i verksamhet inom fabriks
industrien under år 1899, nemligen: 489 kreatursvandringar, 143 
vindhjul, 2,108 elektriska motorer, 5,609 vattenhjul eller -turbiner, 
4,122 ångmaskiner samt 662 gas-, petroleum- och varmlufts
maskiner. 

För 10,190 eller 98 procent af de tre sistnämnda grupperna 
af motorer tillsammantagna har antalet hästkrafter angifvits, och 
uppgår den sålunda redovisade drifkraften till inalles 322,099 
hästkrafter. 

Af de redovisade vatten- och ångmotorerna användes resp. 
5,373 och 3,690 för omedelbar fabriksdrift och resp. 236 och 432 
för drifvande af elektrisk motor. Af de elektriska motorerna an
vändes 850 eller 40'3 procent uteslutande för belysningsändamål. 

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

Vid fabrikerna redovisade motorer. 

Olycksfall i arbetet. Uppgifter angående olycksfall inom 
fabriksarbetet finnas ammanstälda i tab. 10, der upplysning med
delas angående olycksfall. 1,8 fördelning såväl på olika industrier 
som på olika län. Inalles hafva under redogörelseåret enligt 
de inkomna uppgifterna vid fabrikerna genom olyckshändelse i 
arbetet inträffat 95 dödsfall, mot 86 under år 1898, hvarjemte 
inalles 3,672 personer, mot 3,296 år 1898, lidit skador, som med
fört oförmåga till arbete uuder minst 14 dagar. Beträffande det 
förhållande, att det angifna antalet olycksfall icke öfvereus-
stämmer med det antal (1,685, deraf 74 dödsfall), som redovisas 
i yrkesinspektörernas berättelser för ifrågavarande år, får Kol
legium hänvisa till derom i föregående berättelse afgifven för
klaring. 

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

Olycksfall i arbetet. 

B. Handtverksindustrien. 

Beträffande handtverken meddelas i tabellbilagorna 11—13 
de upplysningar, som varit att hemta ur de af magistrater ocli 
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 handtverken 
grupperade i öfverensstämmelse med fabrikernas gruppindelning, 
och intages å nästa sida ett sammandrag öfver antalet handtverkare 
och arbetare inom de särskilda yrkesgrupperna, hvilket samman
drag tillika innehåller i Kollegium verkstälda 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 yrkesgrenarue: 



XVIII Handtverksindustrien. 

Ofvanstående sammandrag utvisar, bland annat, att hela antalet 
till Kollegium för år 1899 uppgifna handtverkare (med inräkning 
af bolag och sterbhus) utgjorde 42,350 med tillsammans 43,023 
arbetare. I jemförelse med närmast föregående år ådagalägga an
förda tal ökning i handtverkames och handtverksarbetarnes antal 
med resp. 1,639 och 2,842 personer. 

För öfrigt synes af sammandraget, dels att tredje gruppen, 
som i sig innesluter garfvare, sadelmakare och skomakare m. fl., 
sysselsatte det största antalet så väl handtverkare som handtverks-
arbetare och dels att i medeltal endast 1 arbetare användes vid 
hvarje särskild handtverksrörelse, under det att, såsom i det före
gående blifvit framhållet, vid hvarje fabrik i medeltal voro an-
stälda 25 arbetare. 

Med hänsyn till den för bevillning uppskattade inkomsten 
yppar sig vid jemförelse med motsvarande siffror för år 1898 en 
stegring för hela handtverksindustrien med 9-2 %. Det högsta 
för bevillning uppskattade inkomstbeloppet (4.36 mill. kronor) 
faller på första gruppen (bagare, mjölnare, slagtare, bryggare 
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m. fl.), medau åter vid fördelning af inkomstbeloppen på antalet 
handtverkare inom de skilda yrkesgrupperna tolfte gruppen (bok
tryckare, bildhuggare och gravörer) kommer främst med i genom
snitt 1,338 kronor på hvarje särskild handtverkare. 

I riksmedeltal pr handtverkare belöpte sig, såsom synes, den 
bevillningstaxerade inkomsten till 598 kronor, medan för fabriks
industrien motsvarande medeltal utgjorde 7,160 kronor pr fabrik. 

Handtverkspersonalens fördelning efter kön belyses af tab. 12, 
och framgår af densamma, att inalles 80,115 handtverkare och 
handtverksarbetare eller 93'8 % voro af mankön och 5,258 eller 
6-2 % af qvinkön. Könsfördelningen inom de olika yrkesgrup
perna var följande: 

Handtverkarnes fördelning efter kön inom olika grupper. 

Qvinlig arbetskraft befinnes sålunda icke blott relativt, utan 
äfven, såsom tab. 12 uppvisar, absolut taget hafva den största an
vändningen inom närings- och njutningsämnesgruppen, der det sär-
skildt är bagareyrket, som i hög grad begagnar sig af densamma. 
Inom den nionde gruppen är ingen qvinlig yrkesutöfvare redo
visad. 

Beträffande åter handtverkspersonalens fördelning på olika 
orter framgår såsom slutresultat af tab. 13, att inalles 37,109 
handtverkare och handtverksarbetare eller 43-5 % voro bosatta i 
städer och 48,264 eller 56-5 % å landsbygden (inklusive köpingar), 
och belyses ifrågavarande fördelning närmare af följande samman
ställning: 

Kollegium får i öfrigt hänvisa till härvid fogade tabell
bilagor. 

U n d e r d å n i g s t 

RICH. ÅKERMAN. 
HJALM. GULLBERG. 

K. Key-Åberg. 

Öfversigt af handtverksindustrien. 



Förteckning 
öfver i föreliggande berättelse redovisade särskilda slag af 

fabriker och handtverk. 
Förkortningen h. u. betyder: hänföras under. 

» smfda m. betyder; sammanförda med. 

Nummer 
i den sta
tistiska 
gruppe
ringen. 

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 och färgerier 
Armaturfabriker, h. u. Metallvarufabriker 
Aseptinfabriker, b. n. Kemisk-tekniska fabriker ., 
Asfaltgjuterier 
Askfabriker, se Spånask- och kartongfabriker 

Bagerier och bagare... . , 
Bandfabriker 
Beckkokerier , 
Bellit- ock bellonafabriker, h. u. Sprängämneafabriker ..... 
Benkol- och bensvärtfabriker, h. u. Färgfabriker 
Benmjölsfabriker och benstampar , 
Bildhuggare : 

Biljardfabriker, h. u. Snickerifabriker , . 
Bindgarnsfabriker, h. u. Repslagerier 
Blanksvärtfabriker, h. u. Färgfabriker 
Bleckslagare , 
Bleckslagerier, h.u. Jern- och stålvarnabriker ................................ 
Blekerier 
Blockmakars, smfda m. Svarfvare 
Blommor, konstgjorda, fabriker för tillverkning deraf 
Bläckfabriker, h.u. Kemisk-tekniska fabriker 
Bobmfabriker, h.u. Snickerifabriker 
Bokbinderier och bokbindare „ 
Boktryckerier och boktryckare 
Bomullalistfabriker, h. u. Vaddfabriker , 
Bomullsremfabriker , 
Bomullsspinnerier , 
Bomullsväfverier , 
Borstbinderier och borstbindare 
Brandsprutfabriker, h. u. Mekaniska verkstäder 
Bresfljeqvarnar 
Britanniametallfabrlker, h.u. Metallvarnfabriker 
Broddfabriker, h.u. Jern- och stälvarnfabriker 
Bronsfabriker, h.u. Metallvarnfabriker 
Bryggare 
Bryggerier: maltdrycks- , 

» punseh- och likör-
Brynstensfabriker, h. u. Stenbuggerier och -sliperier 
Bränvinsbrannerier , 
Bnltfabriker, h. u. Jern- och stålvarnfabriker 
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 
Cementgjuterier och cementgjutare 

Charkuterivarufabriker 
Chokladfabriker 
Cigarr- oeb 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 
Dextrinfabriker . 
Drittelfabriker, smfda m. Tunnbinderier 
Dynamitfabriker, h. u. Sprängämnesfabriker 

Elektriska belysningsanstalter 
Elektriska kablar och ledningstråd, fabriker för öfverklådning 

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

Fajansfabriker, smfda m. Porslinsfabriker , 
Fartygsbyggerier, se Skeppsvarf 
Fernissfabriker 
Filfanggare, h. u. Jern- och stålarbetare.,. , . 
Filbuggerier. h.u. Jern- och stålvarnfabriker 
Filtfabriker, h. u. Väfverier 
Fiskberedningsanstalter 
Fiskguanofabriker 
Fisknätfabriker , 
Fiskoljefabriker 
Fiskoljeraffinaderier 
Fiskredskapsfabriker,...., 
Flockfabriker, h. u. Shoddyfabriker, 
Flottfabriker , 
Fältspatinjölfabriker, h. u. Andra gödningsämnesfabriker ...... 
Färgare , 
Färgerier, smfda m. Blekerier och åppreteringsverk .. ., 
Färgfabriker.... 
Förgyllare, smfda m. Glasmästare 
Förmeklings-verk, b. u. Galvaniseringsfabriker 
Förzinkningsverk, h. u. Galvaniseringsfabriker 

Galoschfabriker, h. u. Gumtnivarufabriker 
Galvaniseringsfabriker , 
Gardinfabriker 
Garfverier och garfvare 
Garnspinnerier , 
Gasleåningar, utförare deraf 
Gasverk , ,. 
Gelatinfabriker, smfda m, Limkokerier ., , 
Gelbgjutare 
Gelbgjnterier, h.u. Metallvarnfabriker 
Gevärsfaktorier, h. u. Mekaniska verkstäder. 
Gipsfabriker 
Gjuterier, jern-, smfda m. Jern- och stålvarnfabriker 
Glasbruk , 
Glasmålerier , , 
Glasmästare , 

Nummer 
i den sta-
tistiska 
grappe-
ringen. 

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 

10 a 
8 b 
8 b 
8 b 

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

10 b 
9 d 
8 a 

5 b o. 5 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 c 
6 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 
8 a 
8 a 

1 a 
1 c 
1 c 
1 c 
1 c 
8 c 
8 c 
4 a 
5 b 
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Glaspulverfabriker 
Glassliperier, smfda m. Glasbruk 
Glycerinfabriker 
Glykosfabriker 
Glödlampfabriker 
Gravörer 
Grepfabriker, h. u. Mekaniska verkstäder 
Grundläggare, h. u. Bygg- och Murmästare 
Grynfabriker, smfda m. Mjölqvarnar 
Guanofabriker 
Gulddragerier, h. u. Guldvarufabriker 
Guldslagerier, b. u. Guldvarufabriker 
Guldsmeder 
Guldvarufabriker 
Gummivarufabriker 
Gödningsämuesfabriker.. 
Gördelmakare, smfda m. Gelbgjutare 

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

Impregneringsfabriker, smfda m. Fabriker för tillverkning af 
vattentäta väfnader 

Instrumentfabriker och instrumentmakare 

Nummer 
i den sta
tistiska 
gruppe
ringen. 

8 b 
8 b 
4 a 
1 c 

11 c 
12 
11 c 
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 c 
5 a 
3 b 
2 d 

Jerngjuterier, smfda m. Jern- och stålvarufabriker 
Jern- och stålarbetare 
Jern- och stålvarufabriker 
Jernsängsfabriker, h. a. Jern- och stålvarufabriker 
Jerntrådsdragerier, h. u. Jern- och stålvarufabriker 
Jernvägnvagnfabriker 
Jutespinnerier 
Juteväfverier 
Juvelerare, smfda m. Guldsmeder. 
Jästfabriker . 

Kaffebrännerier 
Kaffesurrogatfabriker. 
Kakelfabriker 
Kakelugnsmakare 
Kalcium-karbidfabriker. 
Kalkbrott, h. u. Stenbrott 
Kalkbruk 
Kalkgödningsfabriker, h. u. Andra gödningsämnesfabriker 
Kammakare, smfda m. Borstbindare 
Kanongjuterier, h. u. Mekaniska verkstäder 
Kappfabriker, h. u. Sömnadsfabriker 
Kapsylfabriker 
Karamellfabriker 
Karbolsyra. fabriker för tillverkning deraf 
Kardfabriker, b. u. Mekaniska verkstäder 
Kartongfabriker, smfda m. Album-, portfölj- och etuifabriker.. 

10 a 
10 a 

Isoleringsmassefabriker 

2 d 
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 
9 d 
8 a 
8 a 
9 b 
3 b 

11 c 
2 d 

10 b 
1 c 
4 a 

11 c 
6 b 

Nummer 
i den sta

tistiska 
grnppe-
ringen. 

Kassaskåpsfabriker, h. u. Jern- och stålvarufabriker 
Kattuntryckerier, smfda m. Blekerier och Appreteringsverk 
Kautschukstämpelfabriker 
Kemigrafiska anstalter, smfda m. Litografiska anstalter 
Kemiska blekerier 
Kemisk-tekniska fabriker 
Kemisk-tekniska preparat, tillverkare deraf 
Kimröksfabriker 
Kiselgurfabriker 
Klensmeder, h. u. Smeder 
Klichéanstalter 
Klockgjuterier, h. u. Metallvarufabriker 
Kloratfabriker 
Klosettfabriker 
Klädesfabriker, h. u. Ylleväfverier 
Knallhattfabriker, h. u. Ammunitionsfabriker 
Knappfabriker 
Kniffabriker, h. u. Jern- och stålvarufabriker 
Koffertfabriker, h. u. Keseffektfabriker 
Koksfabriker 
Konditorer, h. u. Sockerbagare 
Konfektfabriker, smfda ro. Karamellfabriker 
Konservfabriker 
Konstgjorda blommor, fabriker för tillverkning deraf 
Konstgjord sten, fabriker för tillverkning deraf, smfda m. Ce-

mentgjuterier 
Kontorsbokfabriker, smfda m. Bokbinderier 
Kopparslagare 
Kopparvarnfabriker. h. u. Metallvarufabriker 
Korffabriker, h. u. Charkuterivarnfabriker 
Korfmakare, 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 m. Papperspåsfabriker 
Käksfabriker 
Käppfabriker 
Körsnärer, smfda m. Buntmakare 

Lackerare, smfda m. Målare 
Lackfabriker 
Lampfabriker 
Leksaksfabriker 
Lemonadfabriker, h. u. Mineralvatten- ocV Läskedrycksfabriker 
Lerjord, svafvelsyrad, fabriker för tillverkning deraf 
Lergodsfabriker, smfda m. Stengodsfabriker 
Liesmidesfabriker, h. u. Mekaniska verkstäder 
Limkokerier 
Linneväfverier 
Linoleummattfabriker, h. u. Fabriker för tillverkning af vatten 

täta väfnader ... 
Linspinnerier 
Litografiska anstalter 
Ljusfabriker 
Lådfabriker 
Låsfabriker, h. u. Jern- och stålvarufabriker 
Läderfabriker (Garfverier) 

10 a 
2 c 
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 
12 

1 d 
9 a 
8 a 

11 c 
4 a 
2 b 

2 d 
2 a 

12 
4 b 
5 b 

10 a 
3 a 
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Läskedrycksfabriker, smfda m. Mineralvattenfabriker 
Lästfabriker, smfda m. Träskofabriker 
Lästmakare, smfda m. Svarfvare . 

Makaronifabriker 
Maltdrycksbryggerier 
Maltextrakt- och maltospreparatfabriker 
Margarinfabriker 
Markisfabriker, h. u. Persiennefabriker 
Marmeladfabriker, smfda m. Karamellfabriker 
Marmor, konstgjord, fabriker för tillverkning deraf 
Maskfabriker, h. u. Album- m. fl. fabriker 
Maskinremfabriker, se Bomullsrem- och Skinnremfabriker 
Maskinsmörjefabriker, smfda m. Vagnsmörjefabriker 
Mattfabriker, h. u. Väfverier 
Mejerier, ingå ej i föreliggande berättelse. 
Mejerimaskinfabriker, h. u. Mekaniska verkstäder 
Mekaniska verkstäder 
Messingstrådfabriker, h. u. Metallvarufabriker 
Messingsverk, h. u. Metallvarufabriker 
Metallduksfabriker, h. u. Metallvarufabriker 
Metallvarufabriker 
Mineraloljefabriker 
Mineralvattenfabriker 
Mjölnare 
Mjölqvärnar 
Murbruksfabriker 
Murmästare, smfda m. 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, h.u. Galvaniseringsfabriker 
Nålfabriker, h. u. Metallvarufabriker 
Nöthårsfiltfabriker, h. u. Hår- och tagelväfverier 

Oleinfabriker 
Oleomargarinfabriker 
Oljeklädersfabriker, se Pressenningsfabriker. 
Oljeslagerier 
Orgelbyggare, h. u. Instrumentmakare 
Orgelfabriker, h. u. Instrumentfabriker, musikaliska 

Papparkfabriker, h. u. Album- och kartongfabriker 
Pappersbruk 
Pappersmasse- eller Trämassefabriker 
Papperspåsfabriker 
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 
Pistolsmeder, h. u. Smeder 
Plåtkärlsfabriker, h. u. Jern- och stålvarufabriker 

Nummer 
i den sta
tistiska 
gruppe
ringen. 

1 d 
5 b 
5 b 

1 c 
1 d 

1 b 

1 a 
5 b 
1 c 
8 a 
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 
3 b 

4 a 
4 a 

4 a 
11 d 
11 d 

6 b 
6 a 
5 b 
6 b 
6 a 
2 d 
2 d 
4 b 
9 c 
3 a 

10 a 
3 b 
5 b 
3 b 

11 d 
5 b 
5 b 
3 b 

10 a 
10 a 

Nummer 
i den sta-
tistiska 

i gruppe
ringen. 

Plåtslagare. smfda m. Bleckslagare 
Plåtslagerier, h. u. Jern- och stålvarnfabriker 
Porslinsfabriker 
Porslinsmålerier, smfda m. Glasmålerier 
Porterbryggerier. h. u. Maltdryeksbryggerior 
Portföljfabriker, smfda m. Album- och etnifabriker 
Portföljmakare. smfda m. Bokbindare 
Potatismjölfabriker, h. u. Stärkelsefabriker 
Pressenningsfabriker. h. u. Fabriker för tillverkning af vatten

täta väfnader ., . 
Pressenningstillverkare, smfda in. Segeltillverkare 
Pressjästfabriker, b. u. Jästfabriker 
Pråmbyggare. smfda med Båtbyggare 
Pudrettfabriker 
Pumpmakare. smfda m, Svarfvave 
Punschbryggerier 

Qvarnar. se Mjöl- och grynqvarnar 
Qvarnbyggare. smfda m. Tröskverksbyggare 
Qvarnstensfabriker, h. u. Stenbuggerier 
Qvastfabriker 

Remfabriker, se Bomullsrem- ocb Skinnremfabriker . 
Repslagerier och repslagare 
Reseffektfabriker 
Reveteringsmattfabriker 
Ringledningar, utförare af 
Risqvarnar, h. u. Mjöl- ocb grynqvarnar 
Rullgardinsfabriker 
Råsockerbruk 
Rödfärgsfabriker, h. u. Färgfabriker 

Sadelmakerier och sadelmakare 
Saftfabriker, smfda m. Vinfabriker 
Sagofabriker, smfda m. Makaronifabriker 
Salpetersyrefabriker 
Saltprepareringsverk 
Saxfabriker, h. u. Jern- och stålvarufabriker 
Schalfabriker, h. u. Väfverier 
Sebastinfabriker, h. u. Sprängämnesfabriker 
Segelduksfabriker, h. u. Väfverier 
Segelgarnsfabriker, h. u. Repslagerier 
Segelmakare 
Sejlare. smfda m. Repslagare 
Senapsmalerier 
Shoddyfabriker 
Sidenappreteringsverk, smfda m. Blekerier och färgerier 
Sidenfabriker 
Silfvervarnfabriker. smfda m. Guldvarnfabriker 
Sillguanofabriker, h. u. Fiskguanofabriker 
Silloljefabriker, h. u. Fiskoljefabriker 
Sillsalterier, h. u. Fiskberedningsanstalter 
Skeppsvarf och skeppsdockor 
Skinnremfabriker 
Skinntröjfabriker 
Skjortfabriker, h. u. Sömnadsfabriker 
Skofabriker och skomakare 
Skonåtlingsfabriker 
Skonåtlare, smfda m. Skomakare 
Skopliggfabriker 
Skoresårfabriker, h. u. Bandfabriker 
Skräddare ... 
Slagtare 
Slipstensfabriker, h. u. Stenhuggerier 
Smeder 
Smergelfabriker 
Snickare 
Snickerifabriker för tillverkn. af maskiner, redskap och verktyg 

» » » » möbler m. m 

2 a 
12 
5 b 

10 a 
1 b 
2 d 
1 c 
9 d 

3 b 
1 d 
1 c 
9 a 
1 c 

10 a 
2 b 
9 e 
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 
2 d 
2 d 
1 a 
8 a 

10 a 
8 a 
5 b 

11 c 
5 b 

2 d o. 3 b 

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 d 
11 c 
8 a 
7 
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Snusfabriker, h. u. Tobaksfabrikcr 
Snörliffabriker, se Korsettfabriker 
Snörmakerier och snörmakare 
Sockerbagare 
Sockerraffinaderier 
Sodafabriker, se Kristallsodafabriker 
Soja- och såsfabriker » 
Solf- och väfskedsfabriker 
Spegelfabriker 
Spegelmakare, h. u. Glasmästare 
Spelkortfabriker 
Spetsfabriker 
Spiksmedjor, h. u. Jern- och stålvarufabriker 
Spinnerier och spinnare 
Splintfabriker, se Tändsticksämnesfabriker 
Spritfabriker, h. u. Destilleringsverk 
Sprutfabriker, h. u. Mekaniska verkstäder 
Sprängämnesfabriker 
Spånaskfabriker 
Spårvägsvagnfabriker, smfda m. Jernvägsvagnfabriker 
Stearinljusfabriker, h. u. Ljusfabriker 
Sten, konstgjord, fabriker för tillverkning deraf 
Stenbrott 
Stengodsfabriker 
Stenhuggare 
Stenhuggerier och -sliperier .. 
Stenkolstjära, fabriker för tillverkning deraf, se Gasverk.. 
Stentryckerier, se Litografiska anstalter 
Stereotypgjuterier, h. u. Klichéanstalter och stilgjuterier.. 
Stickfabriker, h. u. Trikåfabriker 
Stickmaskinsfabriker, h. u. Mekaniska verkstäder 
Stilgjuterier smfda m. Klichéanstalter 
Stolfabriker, h. u. Snickerifabriker 
Stoppullsfabriker, h. u. Shoddyfabriker 
Strumpfabriker, smfda m. Trikåfabriker 
Stråhattfabriker, se Hattfabriker 
Stabinfabriker 
Stålvarufabriker, smfda m. Jernvarufabriker 
Stärkelsefabriker 
Sulfat- och sulfitfabriker, h. u. Trämassefabriker 
Superfosfatfabriker 
Svafvelsyrad lerjord, fabriker för tillverkning deraf 
Svafvelsyrefabriker 
Svagdricksbryggerier, h. u. Maltdrycksbryggerier 
Svarfvare 
Svarfverifabriker, h. u. Snickerifabriker 
Svinslagterier 
Svärdfejare, h. u. Gelbgjutare 
Syfabriker, se Sömnadsfabriker 
Symaskinfabriker, h. u. Mekaniska verkstäder 
Sågare 
Sågverk 
Såpfabriker 
Såsfabriker. smfda m. Sojafabriker .. 
Sämskfabriker 
Sämskmakare. smfda m. Garfvare. .. 
Sömnadsfabriker 

Tagelväfverier, smfda m. Hårväfverier 
Tak9pånsfabriker, h. u. Sågverk 
Talgraffinaderier 
Tapetfabriker 
Tapetserare, smfda m. Sadelmakarc 
Tegelbruk och tegelslagare 
Telefonfabriker, h. u. Elektriska apparatfabriker ... 
Tenngjuterier, h. u. Metallvarufabriker 
Tenngjutare 
Terpentinfabriker 

Nummer 
i den sta
tistiska 
gruppe
ringen. 

1 c 
2 d 
2 d 
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 
4 b 
8 a 
8 a 
8 a 
8 a 
8 a 
8 o 

12 
10 b 
2 d 

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

10 a 
1 b 
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 b 
10 b 
4 a 

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

» kattun-, h. u. Blekerier m. m 
» sten-, se Litografiska anstalter 

Tråddragerier, h. u. Jern- och stålvarufabriker 
Trådrullfabriker, h. u. Snickerifabriker 
Träkolsverk 
Trämassefabriker 
Träoljefabriker, smfda m. Terpentinfabriker 
Träskofabriker och 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 
Valsullfabriker, 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. u. Fabriker för tillv. af vattentäta väfnader 
Vekfabriker, se Lampveksfabriker 
Velocipedfabriker, h. u. Jern- och stålvarufabriker 
Vinfabriker 
Vågfabriker, h. u. Mekaniska verkstäder 
Väfskedsfabriker, smfda m. Solffabriker 
Väfskedsmakare 
Väfvare, h. u. Spinnare 
Väfverier 

Yllefabriker, se Ylleväfverier 

Zinkgjuterier, h. u. Metallvarufabriker .... 
Zinkgjutare, smfda m. Tenngjutare 

Åkdonsfabriker, se Vagnfabriker 

Ättikfabriker 

Ölbryggerier, h. u. Maltdrycksbryggerier .. 

Nummer 
i den sta
tistiska 
gruppe
ringen. 

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

12 
2 c 

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 



Gruppindelning 
af 

Fabriker och handtverk, som afse beredning eller tillverkning af: 

1. Närings- och njutningsämnen. 

a) Matvaror af djur. 
Fabriker: 

Charkuterivarufabriker. 
Fiskberedningsanstalter, 
Margarinfabriker, 
Svinslagterier. 

Handterk; 
Slagtare och. korfmakare. 

b) Produkter af spanmål och potatis. 
Fabriker; 

Bagerier. 
Jästfabriker, 
Käksfabriker (eakesfabriker), 
Maltextrakt- och maltospreparatfabriker. 
Mjöl- och grynqvarnar. 
Mälterier, 
Stärkelsefabriker, 

Bandtverk: 
Bagare, 
Mjölnare. 
Mältare. 

c) Socker, choklad, tobak o. dyl. produkter. 
Fabriker: 

Chokladfabriker. 
Glykosfabriker. 
Kaffebrännerier. 
Kaffesorrogat- och ciköriefabrfker. 
Karamell-, marmelad- och konfektfabriker. 
Konservfabriker. 
Kryddmalerier. 
Makaroni- och sagofabriker. 
Båsockerbruk. 
Saltprepareringsverk. 
Senapsmalerier, 
Socker-raffinaderier, 
Soja- och såsfabriker. 
Tobaksfabriker. 

Bandtverk: 
Cigarrmakare. 
Sockerbagare. 

d) Spirituosa, läskedrycker och ättika. 
Fabriker: 

Bränvinsbräimeiier. 
Destilleringsverk. 
Maltdrycksbryggerier. 
Mineralvatten- och läskedrycksfabriker, 
Punschbryggerier. 
Vin- och saftfabriker, 
Åttikfabriker. 

Bandtverk: 
Bryggare. 

2. Spånadsämnen. 

a) Gara , t räd , repslageriarbeten m. m. 

Fabriker: 
Bomullsapinnerier. 
Jutegpinnerier. 
Lin- och hampspinnerier. 

Repslagerier, 
Shoddyfabriker. 
Trasselfabriker. 
Ullspinnerier, 

Handtverk: 
Repslagare och sejlare. 
Spinnare, 

b) Väfnader. 
Fabriker: 

Bomullsväfverier. 
Juteväfrerier, 
Linne- och hampväfverier. 
Sidenfabriker. 
Ylleväfverier. 

c) Appreterade fabrikat. 
Fabriker: 

Blekerier, färgerier, kattuntryckerier och appre-
teringsverk, 

Handtverk: 
Färgare och vadmalsstampare. 

d) Beklädnadsartiklar samt diverse manu-
fakturvaror af spänadsämnen. 

Fabriker: 
Bandfabriker. 
Bomullsremfabriker, 
Äsknätfabriker. 
Gardinfabriker. 
Hattfabriker. 
Hängslefabriker. 
Konstgjorda blommor, fabriker för tillverkning 

deraf. 
Koraettfabriker. 
Kravattfabriker. 
Mössfabriker. 
Paraply- och parasollfabriker. 
Rullgardinsfabriker. 
Snörmakerier, 
Spetsfabriker. 
Somnadslabriker, 
Trikå- och strumpfabriker. 
Vaddfabriker. 
Vattentäta väfnader, fabriker för tillverkning 

deraf, samt fmpregneringsfabriker. 

Handtverk: 
Hattmakare. 
Hössmakare, 
Notbindare. 
Paraplymakare. 
Segel- och pressenningstillverkare. 
Skräddare. 
Snörmakare. 

3. Hudar, skinn och hår. 

a) Beredda hudar och skinn. 
Fabriker: 

Garfverier, 
Pelsvarnfabriker, 
Sämskfabriker. 

Handtverk: 
Buntmakare och körsnärer. 
Garfvare och sämskmakare. 

b) Fabrikat af läder, skinn och här. 
Fabriker: 

Borstbinderier. 
Han dskfabriker. 
Hår- ooh tagelvâfverier. 
Sadelmakerier. 
Skinnremfabriker. 
Skinntröjfabriker. 
Skofabriker. 
Skonåtlingsfabriker. 

Bandtverk: 
Borstbindare och kommakare. 
Handskmakare. 
Perukmakare, 
Sadelmakare oeh t-apetserare. 
Skomakare ooh skonåtlare. 

4. Oljor, tjära, gummi och likartade 
ämnen. 

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

Beck- och tjärkokerier, 
Collanoljefabrikcr. 
Dextrinfabriker. 
Fernissfabriker. 
Fiskoljefabriker. 
Fiskoljeraffinaderier. 
Flottfabriker, 
Glyeerinfabriker. 
Hartsfabriker. 
Hvaloljefabriker. 
Karbolsyra, kreosot m. m., fabriker för till

verkning deraf, 
Limkokerier och gelatinfabriker. 
Mineraloljefabriker. 
Oleinfabriker. 
Oleomargarinfabriker, 
Oljeslagerier och krafffoderfabriker. 
Talgraffinaderier. 
Terpentin- och träoljefabrikcr. 
Trankokerier. 
Träspritfabriker. 
Vagn- och maskinsmörjefahrikcr. 
Valsmassefabriker. 
Vaselinfabriker. 

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

Gummivarufabriker. 
Kautsohnkstämpelfabriker. 
Lackfabriker. 
Ljusfabriker. 
Parfymfabriker. 
Såp- och tvålfabriker, 

Handtverk: 
Målare oeh lackerare. 

5. Trävaror. 
a) Sågade eller hyflade trävaror. 

Fabriker: 
Sågverk och hyferier. 
Träull- och möbelspånsfabriker. 

Bandtverk: 
Sågare. 



XXIV 

b) Arbeten af trä. 
Fabriker: 

Käpp- och pipfabriker. 
Lådfabriker. 
Persiennefabriker. 
Reveteringsmattfabriker. 
Skopliggfabriker. 
Snickeri- och möbelfabriker jemte annan ej spe

cificerad träindustri, 
Spånaskfabriker. 
Trämassefabriker (träsliperier, sulfit- och sulfat

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

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

6. Papper och pappersarbeten. 

a) Papper och papp. 
Fabriker: 

Pappersbrak och pappfabriker. 

b) Fabrikat af papper eller papp. 
Fabriker: 

Album-, portfölj-, kartong- och etnifabriker. 
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. 
Cementfabriker. 
Cementgjuterier samt fabriker för tillverkning 

af konstgjord sten. 
Gipsfabriker. 
Kakelfabriker. 
Kalkbruk. 
Kiselgurfabriker. 
Kritbrnk. 
Kromjernsfabriker, 
Murbruksfabriker. 
Porslins- och fajansfabriker. 
Smergelfabriker. 
Stenbrott. 
Stenhuggerier och -sliperier. 
Sten- ocb lergoilsfabriker. 
Tegelbruk. 

Handtverk: 
Rygg- och murmästare. 
Cementgjutare. 
Kakelugns- och krnkmakare. 
Stenhuggare. 
Tegelslagare. 

b) Glas 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 torfmullsfabriker. 
Träkolsverk. 

9. Kemiska preparat. 

a) Oorganiska syror, baser och salter. 
Fabriker : 

Ammoniakfabriker. 
Kloratfabriker. 
Kristallsodafabriker. 
Salpetersyrefabriker. 
Svafvelsyrad lerjord, fabriker för tillverkning 

deraf. 
Svafvelsyrefabriker. 
Vattenglasfabriker. 

b) Gödningsämnen. 

Fabriker: 
Benmjölsfabriker och benstampar. 
Fiskguanofabriker. 
Pudrettfabriker. 
Superfosfatfabriker. 
Tomasfosfatfabriker. 
Andra gödningsämnesfabriker. 

c) Explosiva varor. 

Fabriker: 
Ammunitions- och patronfabriker. 
Krutbruk. 
Sprängämnesfabriker. 
Stubinfabriker. 

d) Färger och diverse tekniska preparat. 
Fabriker: 

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

Handtverk: 
Tillverkare af kemisk-tekniska preparat. 

10. Metallarbeten. 

a) Arbeten af jern och stål. 
Fabriker: 

Jern- och stålvarnfabriker samt gjuterier. 

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

b) Arbeten af andra metaller. 
Fabriker: 

Galvaniserings- och etsningsfabriker. 
Guld- och silfvervarufabriker. 
Hagelfabriker. 
Kapsylfabriker. 
Klichéanstalter och stilgjuterier. 
Metallvarufabriker, ej specificerade. 

Handtverk: 
Gelbgjutare och gördeimakare. 
Guldsmeder och juvelerare. 
Kopparslagare. 
Tenn- och zinkgjutare. 

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

a) Fartyg och båtar. 
Fabriker: 

Skeppsvarf och dockor samt båtbyggerier. 

Handtverk: 
Båt- och pråmbyggare. 

b) Vagnar och åkdon. 
Fabriker: 

Jernvägs- och spårvägsvagnfabriker. 
Andra vagnfabriker. 

Handtverk : 
Vagnmakare. 

c) Maskiner och redskap. 
Fabriker : 

Fabriker för tillverkning af elektriska maski
ner och apparater. 

Fabriker för öfverklädning af elektrisk led
ningstråd. 

Fiskredskapsfabriker. 
Glödlampfabriker. 
Mekaniska verkstäder. 
Snickerifabriker för tillverkning af redskap 

m. m. 
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 och kraftsta

tioner. 
Isoleringsmassefabriker. 
Klosettfabriker. 
Knappfabriker. 
Lampfabriker. 
Leksaksfabriker. 
Lito- och kemigrafiska anstalter. 
Mösskärmfabriker. 
Reseffektfabriker. 

Handtverk: 
Bildhuggare. 
Boktryckare. 
Gravörer. 



TABELLBILAGOR. 

Kommerskollegii berättelse om fabriker och handtverk år 1899. 



2 

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 1899. 



3 

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 1899. 



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 1899. 



5 

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 1899. 



6 

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 1899. 



7 

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 1899. 



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 1899. 



9 

Tab. 2. Olika slag af fabriker, ordnade gruppvis, med uppgift om fabrikernas och 
arbetarnes antal samt tillverkningens värde inom olika orter år 1899. 



10 

Tab. 2 (forts.). Olika slag af fabriker, ordnade gruppvis, med uppgift om fabrikernas och 
arbetarnes antal samt tillverkningens värde inom olika orter år 1899. 



11 

Tab. 2 (forts.). Olika slag af fabriker, ordnade gruppvis, med uppgift om fabrikernas och 
arbetarnes antal samt tillverkningens värde inom olika orter år 1899. 



12 

Tab. 2 (forts.). Olika slag af fabriker, ordnade gruppvis, med uppgift om fabrikernas och 
arbetarnes antal samt tillverkningens värde inom olika orter år 1899. 



13 

Tab. 2 (forts.). Olika slag af fabriker, ordnade gruppvis, med uppgift om fabrikernas och 
arbetarnes antal samt tillverkningens värde inom olika orter år 1899. 



14 

Tab. 2 (forts.). Olika slag af fabriker, ordnade gruppvis, med uppgift om fabrikernas och 
arbetarnes antal samt tillverkningens värde inom olika orter år 1899. 



15 

Tab. 2 (forts.). Olika slag af fabriker, ordnade gruppvis, med uppgift om fabrikernas och 
arbetarnes antal samt tillverkningens värde inom olika orter år 1899. 



16 
Tab. 2 (forts.). Olika slag af fabriker, ordnade gruppvis, med uppgift om fabrikernas och 

arbetarnes antal samt tillverkningens värde inom olika orter år 1899. 



17 

Tab. 2 (forts.). Olika slag af fabriker, ordnade gruppvis, med uppgift om fabrikernas och 
arbetarnes antal samt tillverkningens värde inom olika orter år 1899. 



18 

Tab. 2 (forts.). Olika slag af fabriker, ordnade gruppvis, med uppgift om fabrikernas och 
arbetarnes antal samt tillverkningens värde inom olika orter år 1899. 



19 

Tab. 2 (forts.). Olika slag af fabriker, ordnade gruppvis, med uppgift om fabrikernas och 
arbetarnes antal samt tillverkningens värde inom olika orter år 1899. 



20 

Tab. 2 (forts.). Olika slag af fabriker, ordnade gruppvis, med uppgift om fabrikernas och 
arbetarnes antal samt tillverkningens värde inom olika orter år 1899. 



21 

Tab. 2 (forts.). Olika slag af fabriker, ordnade gruppvis, med uppgift om fabrikernas och 
arbetarnes antal samt tillverkningens värde inom olika orter år 1899. 



22 

Tab. 2 (forts.). Olika slag af fabriker, ordnade gruppvis, med uppgift om fabrikernas och 
arbetarnes antal samt tillverkningens värde inom olika orter år 1899. 



23 

Tab. 2 (forts.). Olika slag af fabriker, ordnade gruppvis, med uppgift om fabrikernas och 
arbetarnes antal samt tillverkningens värde inom olika orter år 1899. 



24 

Tab. 2 (forts.). Olika slag af fabriker, ordnade gruppvis, med uppgift om fabrikernas och 
arbetarnes antal samt tillverkningens värde inom olika orter år 1899. 



25 

Tab. 2 (forts.). Olika slag af fabriker, ordnade gruppvis, med uppgift om fabrikernas och 
arbetarnes antal samt tillverkningens värde inom olika orter år 1899. 



26 

Tab. 2 (forts.). Olika slag af fabriker, ordnade gruppvis, med uppgift om fabrikernas och 
arbetarnes antal samt tillverkningens värde inom olika orter år 1899. 



27 

Tab. 2 (forts.). Olika slag af fabriker, ordnade gruppvis, med uppgift om fabrikernas och 
arbetarnes antal samt tillverkningens värde inom olika orter år 1899. 



28 

Tab. 2 (forts.). Olika slag af fabriker, ordnade gruppvis, med uppgift om fabrikernas och 
arbetarnes antal samt tillverkningens värde inom olika orter år 1899. 



29 

Tab. 2 (forts.). Olika slag af fabriker, ordnade gruppvis, med uppgift om fabrikernas och 
arbetarnes antal samt tillverkningens värde inom olika orter år 1899. 



30 

Tab. 2 (forts.). Olika slag af fabriker, ordnade gruppvis, med uppgift om fabrikernas och 
arbetarnes antal samt tillverkningens värde inom olika orter år 1899. 



31 

Tab. 2 (forts.). Olika slag af fabriker, ordnade gruppvis, med uppgift om fabrikernas och 
arbetarnes antal samt tillverkningens värde inom olika orter år 1899. 



32 

Tab. 2 (forts.). Olika slag af fabriker, ordnade gruppvis, med uppgift om fabrikernas och 
arbetarnes antal samt tillverkningens värde inom olika orter år 1899. 



33 

Tab. 2 (forts.). Olika slag af fabriker, ordnade gruppvis, med uppgift om fabrikernas och 
arbetarnes antal samt tillverkningens värde inom olika orter år 1899. 



34 

Tab. 2 (forts.). Olika slag af fabriker, ordnade gruppvis, med uppgift om fabrikernas och 
arbetarnes antal samt tillverkningens värde inom olika orter år 1899. 



35 

Tab. 2 (forts.). Olika slag af fabriker, ordnade gruppvis, med uppgift om fabrikernas och 
arbetarnes antal samt tillverkningens värde inom olika orter år 1899. 



36 

Tab. 2 (forts.). Olika slag af fabriker, ordnade gruppvis, med uppgift om fabrikernas och 
arbetarnes antal samt tillverkningens värde inom olika orter år 1899. 



37 

Tab. 2 (forts.). Olika slag af fabriker, ordnade gruppvis, med uppgift om fabrikernas och 
arbetarnes antal samt tillverkningens värde inom olika orter år 1899. 



38 

Tab. 2 (forts.). Olika slag af fabriker, ordnade gruppvis, med uppgift om fabrikernas och 
arbetarnes antal samt tillverkningens värde inom olika orter år 1899. 



39 

Tab. 2 (forts.). Olika slag af fabriker, ordnade gruppvis, med uppgift om fabrikernas och 
arbetarnes antal samt tillverkningens värde inom olika orter år 1899. 



40 

Tab. 2 (forts.). Olika slag af fabriker, ordnade gruppvis, med uppgift om fabrikernas och 
arbetarnes antal samt tillverkningens värde inom olika orter år 1899. 



41 

Tab. 2 (forts.). Olika slag af fabriker, ordnade gruppvis, med uppgift om fabrikernas och 
arbetarnes antal samt tillverkningens värde inom olika orter år 1899. 

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

i denna tabell redovisade — se texten, sid. XIV—XV, samt noterna till tab. 6. 



42 

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 1899. 



43 

Tab. 4. Fabriker, ordnade gruppvis, inom olika orter, med uppgift om fabrikernas 
och arbetarnes antal samt tillverkningens värde år 1899. 

Stockholms stad. 



44 

Tab. 4 (forts.). Fabriker, ordnade gruppvis, inom olika orter, med uppgift om 
fabrikernas och arbetarnes antal samt tillverkningens värde år 1899. 

Stockholms stad och län. 



45 

Tab. 4 (forts.). Fabriker, ordnade gruppvis, inom olika orter, med uppgift om 
fabrikernas och arbetarnes antal samt tillverkningens värde år 1899. 

Stockholms och Upsala län. 



46 

Tab. 4 (forts.). Fabriker, ordnade gruppvis, inom olika orter, med uppgift om 
fabrikernas och arbetarnes antal samt tillverkningens värde år 1899. 

Upsala och Södermanlands län. 



47 

Tab. 4 (forts.). Fabriker, ordnade gruppvis, inom olika orter, med uppgift om 
fabrikernas och arbetarnes antal samt tillverkningens värde år 1899. 

Södermanlands och Östergötlands län. 



48 

Tab. 4 (forts.). Fabriker, ordnade gruppvis, inom olika orter, med uppgift om 
fabrikernas och arbetarnes antal samt tillverkningens värde år 1899. 

Östergötlands län. 



49 

Tab. 4 (forts.). Fabriker, ordnade gruppvis, inom olika orter, med uppgift om 
fabrikernas och arbetarnes antal samt tillverkningens värde år 1899. 

Östergötlands och Jönköpings län. 



50 

Tab. 4 (forts.). Fabriker, ordnade gruppvis, inom olika orter, med uppgift om 
fabrikernas och arbetarnes antal samt tillverkningens värde år 1899. 

Jönköpings och Kronobergs län. 



51 

Tab. 4 (forts.). Fabriker, ordnade gruppvis, inom olika orter, med uppgift om 
fabrikernas och arbetarnes antal samt tillverkningens värde år 1899. 

Kronobergs och Kalmar län. 



52 

Tab. 4 (forts.). Fabriker, ordnade gruppvis, inom olika orter, med uppgift om 
fabrikernas och arbetarnes antal samt tillverkningens värde år 1899. 

Kalmar och Gotlands län. 



Tab. 4 (forts.). Fabriker, ordnade gruppvis, inom olika orter, med uppgift om 
fabrikernas och arbetarnes antal samt tillverkningens värde år 1899. 

Gotlands och Blekinge län. 

53 



54 

Tab. 4 (forts.). Fabriker, ordnade gruppvis, inom olika orter, med uppgift om 
fabrikernas och arbetarnes antal samt tillverkningens värde år 1899. 

Blekinge och Kristianstads län. 



55 

Tab. 4 (forts.). Fabriker, ordnade gruppvis, inom olika orter, med uppgift om 
fabrikernas och arbetarnes antal samt tillverkningens värde år 1899. 

Kristianstads och Malmöhus län. 



56 

Tab. 4 (forts.). Fabriker, ordnade gruppvis, inom olika orter, med uppgift om 
fabrikernas och arbetarnes antal samt tillverkningens värde år 1899. 

Malmöhus län. 



Tab. 4 (forts.) Fabriker, ordnade gruppvis, inom olika orter, med uppgift om 
fabrikernas och arbetarnes antal samt tillverkningens värde år 1899. 

Malmöhus län. 

57 



58 

Tab. 4 (forts.). Fabriker, ordnade gruppvis, inom olika orter, med uppgift om 
fabrikernas och arbetarnes antal samt tillverkningens värde år 1899. 

Malmöhus och Hallands län. 



59 

Tab. 4 (forts.). Fabriker, ordnade gruppvis, inom olika orter, med uppgift om 
fabrikernas och arbetarnes antal samt tillverkningens värde år 1899. 

Hallands län. 



60 

Tab. 4 (forts.). Fabriker, ordnade gruppvis, inom olika orter, med uppgift om 
fabrikernas och arbetarnes antal samt tillverkningens värde år 1899. 

Göteborgs och Bohus län. 



61 

Tab. 4 (forts.). Fabriker, ordnade gruppvis, inom olika orter, med uppgift om 
fabrikernas och arbetarnes antal samt tillverkningens värde år 1899. 

Göteborgs och Bohus län. 



62 

Tab. 4 (forts.). Fabriker, ordnade gruppvis, inom olika orter, med uppgift om 
fabrikernas och arbetarnes antal samt tillverkningens värde år 1899. 

Göteborgs och Bohus samt Elfsborgs län. 



63 

Tab. 4 (forts.). Fabriker, ordnade gruppvis, inom olika orter, med uppgift om 
fabrikernas och arbetarnes antal samt tillverkningens värde år 1899. 

Elfsborgs och Skaraborgs län. 



64 

Tab. 4 (forts.). Fabriker, ordnade gruppvis, inom olika orter, med uppgift om 
fabrikernas och arbetarnes antal samt tillverkningens värde år 1899. 

Skaraborgs län. 



Tab. 4 (forts.). Fabriker, ordnade gruppvis, inom olika orter, med uppgift om 
fabrikernas och arbetarnes antal samt tillverkningens värde år 1899. 

Skaraborgs och Vermlands län. 

65 



66 

Tab. 4 (forts.). Fabriker, ordnade gruppvis, inom olika orter, med uppgift om 
fabrikernas och arbetarnes antal samt tillverkningens värde år 1899. 

Vermlands och Örebro län. 



Tab. 4 (forts.). Fabriker, ordnade gruppvis, inom olika orter, med uppgift om 
fabrikernas och arbetarnes antal samt tillverkningens värde år 1899. 

Örebro och Vestmanlands län. 

67 



68 

Tab. 4 (forts.). Fabriker, ordnade gruppvis, inom olika orter, med uppgift om 
fabrikernas och arbetarnes antal samt tillverkningens värde år 1899. 

Vestmanlands och Kopparbergs län. 



69 

Tab. 4 (forts.). Fabriker, ordnade gruppvis, inom olika orter, med uppgift om 
fabrikernas och arbetarnes antal samt tillverkningens värde år 1899. 

Kopparbergs och Gefleborgs län. 



70 

Tab. 4 (forts.). Fabriker, ordnade gruppvis, inom olika orter, med uppgift om 
fabrikernas och arbetarnes antal samt tillverkningens värde år 1899. 

Gefleborgs och Vesternorrlands län. 



71 

Tab. 4 (forts.). Fabriker, ordnade gruppvis, inom olika orter, med uppgift om 
fabrikernas och arbetarnes antal samt tillverkningens värde år 1899. 

Vesternorrlands, Jemtlands och Vesterbottens län. 



72 

Tab. 4 (forts.). Fabriker, ordnade gruppvis, inom olika orter, med uppgift om 
fabrikernas och arbetarnes antal samt tillverkningens värde år 1899. 

Vesterbottens och Norrbottens län. 



73 

Tab. 5. Tillverkningarnas qvantitet och värde vid fabrikerna år 1899. 



74 

Tab. 5 (forts.). Tillverkningarnas qvantitet och värde vid fabrikerna år 1899. 



75 

Tab. 5 (forts.). Tillverkningarnas qvantitet och värde vid fabrikerna år 1899. 



76 

Tab. 5 (forts.). Tillverkningarnas qvantitet och värde vid fabrikerna år 1899. 



Tab. 5 (forts.). Tillverkningarnas qvantitet och värde vid fabrikerna år 1899. 

77 



78 

Tab. 5 (forts.). Tillverkningarnas qvantitet och värde vid fabrikerna år 1899. 



79 

Tab. 6. Antalet arbetare, fördelade efter ålder och kön, inom olika fabriksklasser år 1899. 



80 

Tab. 6. (forts.). Antalet arbetare, fördelade efter ålder och kön, inom olika fabriksklasser år 1899. 



81 

Tab. 6. (forts.). Antalet arbetare, fördelade efter ålder och kön, inom olika fabriksklasser år 1899. 



82 

Tab. 6. (forts.). Antalet arbetare, fördelade efter ålder och kön, inom olika fabriksklasser år 1899. 



83 

Tab. 7. Antalet arbetare, fördelade efter ålder och kön, vid fabriker inom olika orter år 1899. 



84 

Tab. 7 (forts.). Antalet arbetare, fördelade efter ålder och kön, vid fabriker inom olika orter år 1899. 



85 

Tab. 7 (forts.). Antalet arbetare, fördelade efter ålder och kön, vid fabriker inom olika orter år 1899. 



86 

Tab. 8. Fabrikerna, fördelade efter olika slag af egare år 1899. 



87 

Tab. 8 (forts.). Fabrikerna, fördelade efter olika slag af egare år 1899. 



88 

Tab. 8 (forts.). Fabrikerna, fördelade efter olika slag af egare år 1899. 



89 

Tab. 8 (forts.). Fabrikerna, fördelade efter olika slag af egare år 1899. 



90 

Tab. 9. Motorer använda vid fabrikerna år 1899. 



91 

Tab. 9 (forts.). Motorer använda vid fabrikerna år 1899. 



92 

Tab. 9 (forts.). Motorer använda vid fabrikerna år 1899. 
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Tab. 9 (forts). Motorer använda vid fabrikerna år 1899. 
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Tab. 9 (forts.). Motorer använda vid fabrikerna år 1899. 



95 

Tab. 9 (forts.). Motorer använda vid fabrikerna år 1899. 



Tab. 9 (forts.). Motorer använda vid fabrikerna år 1899. 

96 



Tab. 10. Olyckshändelser vid fabrikerna år 1899. 

97 



98 

Tab. 11. Olika slag af handtverkare, gruppvis ordnade, i städer, köpingar och å landsbygd år 1899. 



99 

Tab. 12. Olika slag af handtverkare i riket, gruppvis ordnade, jemte deras för bevillning 
uppskattade inkomst år 1899. 



100 

Tab. 13. Handtverkare inom olika orter jemte deras för bevillning uppskattade 
inkomst år 1899. 



101 

Tab. 13 (forts.). Handtverkare inom olika orter jemte deras för bevillning uppskattade 
inkomst år 1899. 



102 

Tab. 13 (forts.). Handtverkare inom olika orter jemte deras för bevillning uppskattade 
inkomst år 1899. 
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