


INLEDNING 

TILL 

Bidrag till Sveriges officiella statistik. D, Fabriker och manufakturer. 
Kommerskollegii underdåniga berättelse för år ... – Stockholm : P. A. 
Norstedt & söner, 1859-1912. 
Täckningsår: 1858-1910. 
1896 ändrades serien till Bidrag till Sveriges officiella statistik. D, Fabriker 
och handtverk. 
Innehåller bl. a. årlig förteckning över patent åren 1858-1884. År 1885 inrättades 
det första svenska patentverket, Kongliga Patentbyrån, vilken övertog registrering 
av patent. 

Föregångare: 

Commerce-Collegii underdåniga berättelse om förhållandet med fabriker, manufakturer och 
handtverkerier i riket. – Stockholm : J. Hörberg, 1832-1858. 
Täckningsår: 1830-1857 

Efterföljare: 

Industri / af Kommerskollegium. – Stockholm : Isaac Marcus, 1913-1970. - (Sveriges officiella 
statistik). 
Täckningsår: 1911-1968. 

Översiktspublikation: 

Historisk statistik för Sverige. Statistiska översiktstabeller : utöver i del I och del II publicerade 
t.o.m. år 1950. – Stockholm : Statistiska centralbyrån, 1960. 
S. 6: Tab. 5. Fabrikernas tillverkningsvärde 1836-1895. 
S. 6: Tab. 6. Fabriksindustrin 1896-1912. 
S. 7: Tab. 7. Hantverket 1896-1915. 
S. 8: 12: Tab. 8: Industrin 1913-1950. 
S. 14-15: Tab. 10. Antalet arbetsställen inom industrin med fördelning efter arbetarantal 1913-
1950. 

BISOS D digitaliserad av Statistiska centralbyrån (SCB) med stöd från Riksbankens Jubileumsfond, 2008. 

urn:nbn:se:scb-bi-d0-0001_ 



BIDRAG TILL 

SVERIGES OFFICIELA STATISTIK. 

D) FABRIKER OCH HANDTVERK. 

KOMMERSKOLLEGII 
UNDERDÅNIGA BERÄTTELSE 

FÖR ÅR 

1900. 

STOCKHOLM 
IVAR HÆGGSTRÖMS BOKTRYCKERI A. B. 

1 9 0 2 . 





Innehållsförteckning. 
Sid. 

Underdånig berättelse V. 
Fransk resumé XXI. 
Förteckning öfver fabriker och handtverk XXIII. 
Gruppindelning af fabriker och handtverk xxvII. 
Tabel lb i lagor : 

a) Fabriksindustrien. 
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 1900 2. 

» 2. Olika slag af fabriker, ordnade gruppvis, med uppgift om fabri
kernas och arbetarnes antal samt tillverkningens värde inom 
olika orter, år 1900 9. 

» 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 1900 43. 

» 4. Fabriker, ordnade gruppvis inom olika, orter med uppgift om 
fabrikernas och arbetarnes antal samt tillverkningens värde, år 
1900 44. 

» 5. Tillverkningarnas qvantitet och värde vid fabrikerna år 1900 ... 75. 

» 6. Antalet arbetare, fördelade efter ålder och kön, inom olika 
fabriksklasser, år 1900 81. 

» 7. Antalet arbetare, fördelade efter ålder och kön, vid fabriker 
inom olika orter, år 1900 85. 

» 8. Fabrikerna, fördelade efter olika slag af egare, år 1900 88. 

» 9. Motorer använda vid fabrikerna år 1900 92. 

» 10. Olyckshändelser vid fabrikerna år 1900 99. 

b) Handtverksindustrien. 
» 11. Olika slag af handtverkare, gruppvis ordnade i städer, köpingar 

och å landsbygd, år 1900 100. 

» 12. Olika slag af handtverkare i riket, gruppvis ordnade, jemte deras 
för bevillning uppskattade inkomst, år 1900 101. 

» 13. Handtverkare inom olika orter jemte deras för bevillning upp
skattade inkomst år 1900 102. 

Table des matières. 

Pag. 
Rapport au Roi v. 
Résumé en français xxI. 
Liste alphabétique des fabriques et des professions manuelles xxIII. 
Classification des fabriques et des professions manuelles .. xxvII. 
Tableaux annexés : 

a) Industrie manufacturière. 
Tabl. 1. Aperçu sommaire des différentes espèces de fabriques, en 1900, 

par groupes ainsi que par villes, bourgs et districts ruraux, 
avec des renseignements sur le nombre des ouvriers et la 
valeur des produits ainsi que les revenus nets, d'après les 
autorités de taxation 2. 

» 2. Différentes espèces de fabriques, en 1900, par groupes, dans 
les diverses parties du pays ainsi que valeur des produits ... 9. 

» 3. Aperçu sommaire de l'industrie manufacturière, en 1900, par 
préfectures (län) ainsi que par villes, bourgs et districts ruraux, 
avec indication des revenus nets par préfectures, d'après les 
autorités de taxation 43. 

» 4. Fabriques établies dans les diverses parties du pays, en 
1900, par groupes, avec des renseignements sur le nombre des 
fabriques et des ouvriers ainsi que sur la valeur des produits 44. 

» 5. Quantité et valeur des produits des fabriques, en 1900 75. 

» 6. Ouvriers, classés par âge et par sexe, employés dans les 
différentes espèces de fabriques, en 1900 81. 

» 7. Ouvriers de fabriques, classés par âge et par sexe, dans les 
diverses parties du pays, en 1900 85. 

» 8. Tableau des fabriques, en 1900, par classes de propriétaires 88. 

» 9. Moteurs employés dans les fabriques, en 1900 92. 

» 10. Accidents signalés dans les fabriques, en 1900 99. 

b) Industrie manuelle. 
» 11. Différentes classes d'artisans, en 1900, par groupes ainsi que 

par villes, bourgs et districts ruraux 100. 

» 12. Différentes classes d'artisans, en 1900, par groupes, avec in
dication des revenus nets, d'après les autorités de taxation .. 101. 

» 13. Nombre des artisans, en 1900, dans les diverses parties du 
pays, avec indication des revenus nets, d'après les autorités 
de taxation 102 

Observation. 
1 Krona = 100 Öre = 1.39 Franc. 





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 1900. 

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 ar 1900 uppgingo till ett antal af 
10,549 samt att antalet vid dem sysselsatta arbetare utgjorde 265,479 
äfvensorn att samtliga fabriksklassers årstillverkning med inräkning 
af de intjenta lönerna för förädling af främmande gods uppgick till 
ett totalvärde af 1,046,195,779 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 såväl trämassefabrikernas och mälteriernas 
som pappersbrukens och bryggeriernas angifna produktionsbelopp. 

I jemförelse med de i 1899 års berättelse förekommande 
uppgifterna visar sig, att för redogörelseåret de industriela anlägg
ningarnes antal ökats med 185 (1.79 proc), de vid dem anstälda 
arbetarnes antal med 7,953 (3.09 proc.) samt produktionsvärdet 
med icke mindre än 96,561,071 kronor eller 10.17 procent. Med 
afseende å tillverkningsvärdet hafva efterföljande fabriksklasser 
att uppvisa den, absolut taget, största ökningen, nemligen: 
sågverk och hyflerier med 23.77 mill. kr., mekaniska verkstäderna 
samt jern- och stålvarufabrikerna (inklusive jernvägsvagn- och 
elektriska apparatfabriker) med 13'55 mill. kr., trämassefabrikerna 
med 7-90 mill. kr., spinnerierna med 5.49 mill. kr., råsocker-
bruken och soekerraffinaderierna med resp. 9'69 o. 4-26 mill. kr., 
pappersbruken med 4-62 mill. kr., träkolsverken med 4'24 mill. 
kr., metallvarufabrikerna med 3.34 mill. kr. samt margariufabri-
kerna med 2-62 mill. kr. o. s. v. Minskning i produktionsvärdet 
framträder åter för bland andra skofabrikerna med 1.34 mill. kr., 
tegelbruken med 1'05 mill. kr. samt i någon mån äfven för 
qvarnarna, svinslagterierua, garfverierna m. fl. 

Fabriksgrupper. Af de tolf olika grupper, i hvilka fa
brikerna, såsom af den å sid. xxvII intagna tablån närmare in-
hemtas, 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 3,355, sysselsättande 29,770 arbetare och 
representerande ett tillverkningsvärde af inalles 330-2 mill. kronor 
eller 31-57 procent af samtliga fabriksgruppers tillverkningssummor. 
De vigtigaste fabriksklasserna inom denna grupp äro med hänsyn 
till produktionens värdebelopp mjöl- och grynqvarnar, råsockerbruk 
och sockerraffinaderier, bräuvinsbrännerier och destilleringsverk, 
mälterier och maltdrycksbryggerier samt tobaksfabriker och mar
garinfabriker, hvilka alla hvar för sig uppnått ett tillverknings
värde, öfverstigande 10 mill. kronor. 

För qvarnverken, vid hvilka 1,238 par valsar och 4,949 par 
stenar varit i gång, har årsproduktionen, såsom af tab. 5 inhem-
tas, uppgifvits till inalles 498,605,437 kg. mjöl, gryn, kli och 
gröpe, i värde uppskattade till 81,220,572 kronor, hvarjemte i lön 
eller s. k. tull intjents ett totalbelopp af 2-36 mill. kronor. 
1 jemförelse med år 1899 har antalet använda par valsar 
stigit, men deremot stenarnes antal något nedgått. Den angifna 
produktionen, oberäknadt förmalning af främmande spanmål, har 
till qvantiteten ökats med 7-8 mill. kg., hvaremot värdet ställer 
sig omkr. 465,000 kr. lägre än under år 1899. 

Såsom belysande för qvarnindustriens omfattning inom skilda 
landsdelar intages följande sammanställning: | 



Fabriksgrupper: Närings- och njutningsämnesfabriker. VII 

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

Vid råsockerbruken : 
råsocker 81,047 ton 
melass 18,255 » 
betrnassa 355,377 » 

Vid sockerraffinaderierna: 
raffineradt socker 86,473 » 
sirup och melass 3,348 » 

Härvid är att märka, att uppgifterna från råsockerbruken, 
hvilka Kollegium erhållit genom Finansdepartementets kontroll-
oeh justeringsbyrå, afse tillverkningsåret 1899—1900, hvaremot 
uppgifterna från raffinaderierna hänföra sig till kalenderåret 1900. 

Sockertillverkningens qvantitetsbelopp inom olika län belyses 
af nedanstående siffertablå: 

Vid destilleringsverken tillverkades år 1900 enligt tab. 5 
38,700,219 liter renadt bränvin och sprit med ett försäljnings
värde af 29-4 mill. kronor mot 38,532,158 liter med ett värde af 
28-8 mill. kronor under närmast föregående år. 

Maltdrycksbryggerierna hafva redovisat ett årsproduktions
belopp af 2,893,910 hl. diverse sorters maltdrycker med ett åsätt 
värde af sammanlagdt 33,644,815 kronor. 

Följande tablå redovisar tillverkningsqvantiteten af olika 
slags maltdrycker inom olika län jemte värdet dem, 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. 

Såsom synes, har produktionen af råsoeker i jemförelse med 
närmast föregående tillverkningsår, hvilket var utmärkt af en 
synnerligen klen betskörd, stigit med 21,731 ton, hvilken ansenliga 
ökning dock icke varit tillräcklig för att fylla sockerraffinaderiernas 
behof af råvara, utan hafva dessa under år .1900 från utlandet 
importerat till och med något mera råsoeker (mörkare än n:r 18) 
än under år 1899, nemligen 12-49 mill. kg. år 1900 mot 12-33 
mill. kg. året förut. 

Vid bränvinsbrännerierna tillverkades enligt uppgifter, som 
till Kollegium öfverlemnats från Finansdepartementets kontroll-
och justeringsbyrå, under tillverkningsåret 1900—1901 iualles 
45,866,203 liter råbränvin, med ett åsatt värde, hvari å produk
tionen hvilande skatt inräknats, af 31,716,988 kronor. Såsom 
framgår af följande sammandrag öfver bränvinstillverkningen 
inom olika län, producerades under året inom Kristianstads län 
bortåt hälften af det totala tillverkningsbeloppet: 

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

öl, lager- 998,765 hl. 
pilsener- 312,125 » 
underjästa specialsorter 5,514 » 
öfverjäst (svensköl, julöl m. m.).. 24,883 » 

dricka, underjäst 228,072 » 
öfverjäst 1,280,963 » 

Mälterierna, hvilka i regeln bedrifva sin verksamhet gemen
samt med maltdrycksbrvggerierna, hafva för år 1900 redovisat ett 



VIII Fabriksgrupper: Närings- och njutningsämnesfabriker. Textilindustri. 

till 11-3 mill. kronor uppgående tillverkningsvärde, och framgår 
af en jemförelse mellan 1899 och 1900 års tillverkningsqvantiteter, 
att den senare, utgörande 51,932,068 kg., med 1,927,445 kg. 
öfverstiger den förra. 

Vid tobaksfabrikerna uppgick årsproduktionen enligt tab. 5 
till sammanlagdt 141,368,777 st. cigarrer samt 6,161,199 kg. cigar
retter, kardus-, rull- och presstobak samt snus, med ett samman
lagdt värde af 15,714,358 kronor. Det angifna stycketalet cigarrer 
torde, med användande af i Kollegium under föregående år an-
litadt reduktionstal, kunna beräknas i vigt utgöra 706,850 kg. 

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

Tobaksfabrikernas tillverkningar. 

löner för främmande gods, hafva att nppvisa ett produktions
värde af resp. 57-87 och 45-93 mill. kronor. Vid väfrerierna voro 
inalles under året 15,240 väfstolar i gång, nemligen 

Margarinfabrikerna, den sista af de nämnda, till förevarande 
grupp hänförliga fabriksklasser, som hafva nått ett tillverknings
värde af mer än 10 mill. kronor, hafva för året att uppvisa en 
tillverkningsqvantitet af 10,534,541 kg., åsätt ett värde af 10'2 
mill. kr., mot 8,518,987 kg. med ett värde af 7'6 mill. kr. under 
år 1899. Den största fabriken inom denna klass arbetar i staden 
Göteborg. 

2) Den andra fabriksgruppen omfattar fabriker för fram
ställande af spånadsämnen och motsvaras af grupperna 7—9 i 
handelsstatistiken. Här märkas framför andra fabriksklasser väf-
verier och spinnerier, hvilka, med inräkning af väf- och spinn-

Vid spinnerierna användesi under redogörelseåret samman
lagdt 593,221 spindlar (mot 550,114 året förut), sålunda fördelade 
på de olika spinneribrancherna : 

I jemförelse med år 1899 har de använda väfstolarnes an
tal stigit för bomulls- och juteväfverierna med sammanlagdt 501 
stycken ; medan för de återstående väfverigrenarne väfstolsantalet 
nedgått med inalles 167. 

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

Väfveriernas tillverkningar. 



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

Af följande tablå inhemtas tillverkningens myckenhet af 
olika slags garn äfvensom tillverkningens värde jemte den för 
bearbetning af främmande råvara intjenta spinnlönen i rikets 
skilda län: 

Spinneriernas tillverkningar. 

ej angifna varor intjents ett belopp af 581,547 kr. (år 1899: 
609,031). Garfveriernas belägenhet inom olika län framgår af 
nedanstående öfversigt : 

Garfveriernas tillverkningar. 

3) Den tredje gruppen, som omfattar hår- , skinn- och 
lädervaruindustri samt motsvarar grupperna 10—11 i den 
statistiska redogörelsen för rikets handel, räknar inalles 623 
fabriker med ett sammanlagdt produktionsvärde af 26.17 mill. 
kronor, mot 28-11 mill. kr. under år 1899. De vigtigaste af hit 
hänförda fabriksklasser äro garfverier och skofabriker, hvilka 
båda för året drabbats af nedgång i sin rörelse. Vid de först
nämnda anläggningarna producerades år 1900 inalles 2,816,010 
kg. sal- och bindsulläder (år 1899: 2,826,647 kg.) samt 1,568,285 
kg. andra slags läder och skinn (år 1899: 1,819,430 kg.) med 
ett sammanräknadt värde af 10-48 mill. kronor (år 1899: 10-92 
mill. kr.), hvarjemte i beredningslön för till qvantitet och värde 

Skofabrikerna åter, hvilkas antal nedgått från 38 till 36, 
hafva uppgifvit ett tillverkningsvärde af tillsammans 9.07 mill. 
kronor, mot 10-41 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 
21,10 mill. kronor, mot 18-61 mill. kronor under år 1899. De 
med hänsyn till tillverkningens årsvärde främsta platserna in
tagas af såp- och tvålfabrikerna, gummivarnfabrikerna, oljeslage-
rierna samt ljusfabrikerna, hvilka tillsammans redovisat 15-99 mill. 
kronor, utgörande 75'8 proc. af gruppens totala produktionsbelopp. 
För tillverkningarnes slag och myckenhet hänvisas till tab. 5. 

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 231-75 mill. kronor, 
mot endast 197-03 mill. kronor år 1899. Framom andra fabriks-



X Fabriksgrupper: Träindustri. 

Sågverkens tillverkningar (forts.). klasser märkas här sågverk och trähyflerier, trämassefabriker, 
snickeri- och möbelfabriker samt tändsticksfabriker, hvilka samt
liga intaga ett framstående rum i rikets exportindustri. 

Sågverken och trähyflerierna, vid hvilka 1,835 ramar och 
769 hyfvelmaskiner under året varit använda, hafva uppgifvit ett 
tillverkningsvärde, som med inräkning af såglön för främmande 
varor belöper sig till 163-48 mill. kronor, mot 139-71 mill. kronor 
under närmast föregående år. Den ansenliga ökningen i produk
tionsvärdet beror hufvudsakligen dels på stegring i tillverkningen 
af plankor och ohyflade bräder dels på prisstegring å samma varu-
artiklar (resp. kr. 25-81 och 21-91 år 1900 mot kr. 22-64 och 
19-73 år 1899). 

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 67-7 
procent 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. 

Vid trämassefabrikerna, som för året användt 299 slipverk 
och 210 kokare, d. v. s. 14 flere slipverk och 10 flere kokare än 
under år 1899, uppgick årsproduktionen enligt tab. 5 till inalles 
bortåt 417 mill. kg., med ett angifvet värde af omkring 33-2 mill. 
kronor, mot 342 mill. kg. och 25 mill. kr. under närmast före
gående år. Vid jemförelse mellan 1900 och 1899 års qvantitets-
belopp visar sig, att en betydande stegring för året inträffat i 
produktionen af kemisk, såväl torr som våt, samt mekanisk våt 
trämassa, hvaremot tillverkningen af torr slipmassa fortfarande 
nedgått. Med hänsyn till trämassefabrikationen inom olika län 
framgår af följande sammandrag, att Vermlands, Gefleborgs och 
Vesternorrlands län utgöra hufvudhärdarne för denna industri: 



Fabriksgrupper: Trä- o. pappersindustri. Korkfabrriker m. fl. Sten- o. lerindustri m. m. XI 

Trämassefabrikernas tillverkningar. 6) Inom sjefcte gruppen, motsvaraude grupp 18 i handels-
berättelsen, äro de fabriker, som framställa papper och papp, 
de vigtigaste. Dessa anläggningar, som under året användt 179 
pappersmaskiner, hafva uppgifvit en sammanlagd tillverkning af 
113,827,797 kg. papper och papp, hvilken qvantitet med icke mindre 
än 18,450,303 kg. öfverskjuter den för närmast föregående år redo
visade tillverkningen. Tillverkningens totalvärde har uppskattats 
till 24.2 mill. kronor mot 19-6 mill. kronor under är 1899. Föl
jande tabellaviska öfversigt angifver produktionens hufvudslag, 
qvantitet och värde for de olika länen: 

Pappersbrukens och pappfabrikernas tillverkningar. 

Snickeri- och möbelfabrikerna, hvilka för år 1900 redovisats 
till ett antal af 340 eller 35 flere än för närmast föregående ån 
hafva uppnått ett produktionsvärde af inalles 21,129,552 kronor 
(år 1899: 20,662,177 kr.), hvaraf emellertid 1,085,937 kronor 
öfverförts till grupp 11, såsom utgörande värdebeloppet för diverse 
maskiner och redskap (tröskverk, bobiner m. m.), hvilka till
verkats vid 20 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 24,007,188 kg. diverse slags tänd
stickor med ett värde af 9-9 mill. kronor, hvilket utvisar en ök
ning i jenvförelse med år 1899 af 1-2 mill. kronor. Af följande 
sammandrag synes, bland annat, att närmare 72 procent af pro
duktionsvärdet redovisats från Jönköpings och Skaraborgs län. 

Tändsticksfabrikernas tillverkningar. 

7) Den jemförelsevis obetydliga sjunde gruppen, som om
fattar fabriker för tillverkning af varor af diverse växtämnen 
(grupperna 17 och 19 i handelsberättelsen), har att uppvisa ett 
produktionsvärde af inalles l-90 mill. kronor mot 1-80 mill. kro
nor år 1899. Den ansenligaste fabriksklassen utgöres här af 
korkfabrikerna, som ensamma redovisat 83 procent af gruppens 
totala tillverkningsbelopp. 

8) Åttonde gruppen innesluter samtliga fabriker för till
verkning af varor utaf sten, lera, koi och torf och mot
svaras i hufvudsak af grupperna 20 och 21 i berättelsen om han
deln. Med hänsyn till produktionsvärdet intaga triikolsverk, sten-
huggerier och stenbrott, tegelbruk samt glasbruk och -sliperier 
de främsta platserna inom gruppen. 

Träkolstillmrkning har enligt inkomna uppgifter bedrifvits 
vid inalles 504 verk. Ifrågavarande produktion, som sysselsatt 
en arbetarepersonal af 7,645 personer, har omfattat 28-2 millioner 
hektoliter med ett angifvet värde af 14-1 mill. kronor. — I jem-
förelse med föregående år har tillverkningsqvantiteten stigit med 
2 mill. hl. och värdet med icke mindre än 4-2 mill kronor, hvil
ket förhållande tydliggör, att riksmedelpriset å ifrågavarande 
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varuartikel ytterligare stigit under redogörelseåret. Att ingen 
bevillning i tab. 1 finnes angifven för denna ansenliga produk
tion, beror derpå, att jern- och sågverken, der den hufvudsakliga 
framställningen af träkol bedrifves, icke kunnat specificera den 
bevillningsandel, som belöper sig på denna del af deras verk
samhet. Från jernverken ha jemväl inbemtats uppgifter å deras 
förbrukning af träkol, hvilka uppgifter offentliggjorts i Kollegii 
berättelse om bergshandteringen år 1900. Att den af jernverken 
förbrukade qvantiteten (46,856,170 bl.) betydligt öfverstiger den 
angifna årstillverkningen af träkol, eger sin grund deri, att inga 
uppgifter föreligga angående tillverkningen af de kolmängder, 
som af jernverken inköpas från till den redovisningsskyldiga indu
strien icke hänförliga koltillverkningsställen. 

Stenhuggerierna och stenbrotten voro år 1900 tillsammans 
228 till antalet och hafva redovisat en arbetsstyrka af 11,697 
personer och ett tillverkningsvärde af 11,1 mill. kronor, mot 
10'7 mill. kr. år 1899. Ifrågavarande industri har, såsom af 
tab. 2 synes, sina vigtigaste arbetsfält förlagda till Blekinge, 
Hallands samt Göteborgs och Bohus län. 

Tegelbruken hafva enligt tab. 5 tillverkat 314 mill. stycken 
(år 1899: 337.6 mill. st.) tak-, mur- och klinkertegel samt 138-6 
mill. kg. (år 1899: 135-7 mill. kg.) eldfast tegel, rör och rördelar 
m. m. med ett sammanlagdt värde af 10.4 mill. kronor, mot 11.5 
mill. kronor under närmast föregående år. Såsom synes af nedan
stående tablå, har tegelindustrien sitt stamhåll inom Malmöhus län, 
som ensamt redovisat 43-2 proc. af klassens totala produktionsvärde. 

Tegelbrukens tillverkningar. 

Glastillverkningen inom olika län åskådliggöres genom föl
jande tabellariska öfversigt, hvarvid är att märka att nya glas
bruk för året tillkommit i Malmöhus samt Gefleborgs län. 

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 15"28 mill. kronor (mot 12-92 mill. kr. år 1899), 
hvaraf 5"23 mill. kr. tillkomma gödningsämnesfabrikerna. Be
träffande tillverkningarnes slag, myckenhet och värde hänvisas 
till tab. 5. 

10) Fabriker för arbeten af metaller, hvilka varor i han
delsstatistiken hufvudsakligen upptagas i grupp 23, äro i förelig
gande berättelse sammanförda i grupp 10, hvilken i sin helhet 
når ett produktionsvärde af 78-56 mill. kronor, mot endast 68-90 
mill. kronor år 1899. Främsta rummet bland de till gruppen 
hänförda fabriksklasserna intages af jern- och stålvarnfabrikerna 
samt gjuterierna, hvilka redovisat ett tillverkningsvärde af icke 
mindre än 60-77 mill. kronor eller 77-4 procent af gruppens 
totalvärde. Tillverkningarnes slag, myckenhet och separata vär
den finnas angifna i tab. 5, hvarjemte för åskådliggörande af de 
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olika länens insats i denna betydelsefulla produktion nedan
stående öfversigtssammandrag här intages: 

Tillverkningen vid gjuterier samt jern- och stålvarufabriker. 

Tillverkningen vid mekaniska verkstäderna. 

Jernvägs- och spårvägsvagnfabrikerna, hvilka för året inom 
gruppen intaga rummet näst efter mekaniska verkstäderna, hafva 
uppgifvit sin årstillverkning till ett totalvärde af 10-8 mill. 
kronor, hvilket värde med icke mindre än 2-8 mill. kronor öfver-
skjuter det tillverkningsbelopp, som år 1899 redovisades från 
ifrågavarande anläggningar. En stor fabrik inom branchen har 
under året igångsatts inom Kopparbergs län. Skeppsvarfven, 
som med hänsyn till tillverkningsvärdet intaga tredje platsen 
inom gruppen, hafva för året redovisat 10-2 mill. kronor mot 
9-9 mill. kronor år 1899, medan fabrikerna för elektriska 
maskiner och apparater, hvilka komma dernäst, hafva ökat sitt 
produktionsbelopp från 8'1 mill. kronor år 1899 till 9 mill. kronor. 

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 1,290 tryckpressar, deraf 
835 maskinpressar, i användning. Årsproduktionen har uppgifvits 
till 7,334,583 kronor i sätt- och tryckningskostnader och 3,913,193 
kronor i värde af det under året förbrukade papperet eller inalles 
11,247,776 kronor, hvilket totalbelopp emellertid är ansenligen 
för lågt, enär flere tryckerier icke kunnat uppgifva det vid dem 
förbrukade papperets värde. 

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

11) I elfte gruppen, motsvarande grupp 24 i årsredogörelserna 
angående rikets handel, upptagas under skilda afdelningar skepps-
varf, vagnfabriker, maskin- och redskapsfabriker samt 
inst rument- och urfabriker. Främst bland samtliga fabriks
klasserna märkas här mekaniska verkstäderna, som uppgifvit ett 
sammanlagdt tillverkningsvärde af 53 mill. kronor, mot 49-1 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 8 mill. kronor (år 1899: 7-7 mill. kronor), samt ångmaskiner 
(deri inbegripna lokomotiv, lokomobiler, ångturbiner m. m.) till 
ett värde af 7-3 mill. kronor (år 1899: 6-5 mill. kronor). De 
olika länens betydelse inom maskinindustrien framgår af följande 
sammanställning : 
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I ändamål åter att åskådliggöra fabriksklassernas bety
delse intages följande siffersammandrag af uppgifterna angående 
fabrikernas och arbetarnes antal samt tillverkningarnes värde, 
livarvid de fabriksklasser, som uppnått ett produktionsvärde af 
minst 1 million kronor, blifvit specificerade och alla öfriga sam
manförts under den gemensamma rubriken »öfriga 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 h varje 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 for 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. 

Såsom af förestående sammanställning framgår, intages det 
främsta rummet med hänsyn till produktionsvärdet af Malmöhus 
län med ett värdebelopp af 163 mill. kronor, medan Stock
holms stad samt Göteborgs och Bohus län, hvilka intaga andra 
och tredje rummen, uppnå tillverkningsvärden af resp. 127'3 och 
109-8 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 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 invånareantalet 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 Gotlands 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 1899 har tillverk
ningsvärdet, absolut taget, ökats för samtliga län endast med 
undantag för Gotlands och Norrbottens. Nedgången för det först
nämnda länet faller hufvudsakligen på råsockerindustrien, medan 
tillbakagången för det senare hänför sig till sågverks- och qvarn-
industrierna. 

För riket i dess helhet har, såsom tablån ådagalägger, medel
talet fabriksarbetare i förhållande till rikets folkmängd liksom 
tillverkningens värde pr invånare varit i fortsatt stigande (resp. 
52 st. och 204 kronor år 1900 mot 51 st. och 187 kronor under 
året förut). 

Med hänsyn till fabriksverksamhetens olika utveckling i städer, 
köpingar och landsbygd meddelas följande sammanställning, hvaraf 
inhemtas, att af samtliga fabriker 63"8 procent (mot 63-7 procent 
år 1899) voro belägna å landsbygden och lemnade mer än hälften 
(50.9 procent, mot 49'4 proc. år 1899) af det totala tillverk
ningsvärdet. I förhållande till folkmängden hade landsbygden 
(inklusive köpingar) emellertid att uppvisa endast 39 fabriks
arbetare pr 1000 invånare och 135 kronors tillverkningsvärde pr 
invånare, medan motsvarande relationstal för städerna utgjorde 
resp. 98 arbetare och 460 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 : 
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Fabriksindustrien i rikets städer. 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 81.54 proc. voro 
af mankön och 18-46 proc. voro af qvinkön, samt med hänsyn 
till fördelningen efter ålder 85-36 proc. voro öfver och 14.64 
proc. under 18 år. Qvinlig arbetskraft användes mest inom textil
industrien (2 gruppen), der qvinnornas antal uppgick ända till 
67.27 proc. af hela arbetarenumerären, minst åter inom maskin
industrien (11 gruppen), der deras antal endast belöpte sig till 
1.68 proc. De minderåriges antal var störst inom 12 gruppen, 
omfattande boktryckerier m. fl. anläggningar, minst åter inom 
närings- och njutningsämnesindustrien (1 gruppen). 

Arbetarnes procentiska fördelning efter ålder och kön inom 
olika fabriksgrupper. 

Såsom synes, uppnådde inalles 20 af rikets städer ett till
verkningsvärde öfverstigaude 5 mill. kronor. Rikets hufvudstad 
representerade ensam 25.28 procent af städernas sammanlagda 
tillverkningsvärde, medan rikets i afseende å folkmängden an
dra stad icke hade att uppvisa mer än 9'81 procent af samma 
värde och för året förbigåtts af Malmö, som sålunda med hänsyn 
till industrien numera intager andra platsen bland rikets städer. 
Med undantag för Norrköping, Kalmar, Halmstad och Upsala har 
produktionsvärdet, absolut taget, stigit för samtliga öfriga i tablån 
specificerade städer. I afseende på tillverkningsvärdets förhållande 
till invånareantalet nådde Kristianstad och Ystad de högsta 
relationstalen, medan fabriksarbetarnes relativa antal i förhållande 
till invånareantalet var störst i Eskilstuna, Borås, Södertelge och 
Norrköping. 

Arbetare. I tab. 6 meddelas närmare uppgifter angående 
arbetarne, fördelade efter ålder och kön, inom olika fabriksklasser 
under år 1900. 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 måst samfäldt redovisas för den mest betydande tillverk-
ningsbranchen. 

Ur angifna tab. (i meddelas följande sammandrag öfver 
arbetarnes absoluta och relativa antal inom de olika grupperna, 
hvaraf bland annat synes, att trävaruindustrien sysselsatte mer 
än 1/4 af samtliga fabriksarbetare. 
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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, äfvensom att motsvarande 
siffra för de i detta afseende närmast följande länen, Östergöt
lands, Elfsborgs, Vesternorrlands och Gefleborgs, nedgår till 5 
à 6 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. 

Medeltal arbetare pr fabrik. 

Fabrikernas fördelning efter egare. Af tab. 8, hvarest 
fabrikerna inom olika grupper blifvit fördelade alltefter som de
samma egas eller innehafvas af a) ensamma personer, b) aktie
bolag, c) andra bolag, ä) stat och kommun m. fl., framgår, att 
inalles 5,561 (52-7 proc.) tillhörde ensamma personer, 3,348 (31,7 
proc.) aktiebolag, 1,524 (14-5 proc.) andra bolag samt endast 116 
(1,1 proc.) stat, kommun m. fl. I jemförelse med närmast före
gående år utvisa dessa siffror en såväl absolut som relativ minsk
ning för ensamma personer och »andra bolags, men deremot såväl 
absolut som relativ ökning för aktiebolagen, under det att det 
fjerde slaget af égare (stat, kommun m. fl.) icke undergått någon 
nämnvärd förändring i antalet. 

Fabrikernas fördelning efter egare. 

Beträffande arbetarnes relativa antal i förhållande till fabri
kerna uppgick detsamma, såsom af efterföljande medeltalstablå 
framgår, fortfarande till i genomsnitt 25 arbetare pr fabrik. 
Naturligtvis stälde sig ifrågavarande medeltal högst olika inom 
olika industrigrupper, och hade, såsom af tablån inhemtas, maskin-
och pappersindustrierna (grupperna 6 och 11 ) att uppvisa de högsta 
medeltalen, medan de lägsta föllo på fabrikerna för framställande 
af närings- och njutningsämnen samt kemiska preparat (grupperna 
1 och 9), hvilka i sig innesluta en mängd med handtverk när-
slägtade rörelser, såsom tullqvarnar, punschbryggerier, benstampar 
m. fl. 

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 
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särskildt 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. 

villningstaxerade inkomst upptagen inom 9:de gruppen, samt 
hvad närings- och njutningsämnesindustrien beträffar, högst afse-
värda dubbelräkningar förekomma inom densamma för sådana 
varor, som inom landet undergå vidare förädling (såsom råsocker, 
råbränvin och malt). 

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 34-8 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 7,067 kr. 
pr fabrik. 

Drifkraft. Såsom synes af tab. 9, hafva inalles 13,616 mo
torer blifvit redovisade såsom varande i verksamhet inom fabriks
industrien under år 1900, nemligen: 394 kreatursvandringar, 140 
vindhjul, 2,298 elektriska motorer, 5,774 vattenhjul eller -turbiner, 
4,305 ångmaskiner samt 705 gas-, petroleum- och varmlufts
maskiner. 

För 10,614 eller 98'4 procent af de tre sistnämnda grupperna af 
motorer tillsammantagna har antalet hästkrafter angifvits, och upp
går den sålunda redovisade drifkraften till inalles 364,540 hästkrafter. 

Af de redovisade vatten- och ångmotorerna användes resp. 
5,445 och 3,868 för omedelbar fabriksdrift och resp. 329 och 437 
för drifvande af elektrisk motor. Af de elektriska motorerna an
vändes 919 eller 40 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. 

Såsom synes, faller med hänsyn till de olika industrigrupperna 
det, relativt taget, högsta iukomstbeloppet på den tolfte gruppen, 
hvilket förhållande i viss mån förklaras deraf, att i de till nämnda 
grupp hörande bok- och tiduingstryckeriernas uppgifna produk
tionsvärden endast ingå sätt- och tryckningskostnader samt priset 
på forbrukadt papper, men samma inrättningar ofta äro förbundna 
med andra inkomstgifvande, ej särskildt taxerade rörelser, såsom 
exempelvis bokförlag. De lägsta inkomstbeloppen tillhöra åter 
fjerde och första grupperna, hvilket till väsentlig grad torde vara 
beroende på den omständigheten, att, hvad den förstnämnda 
gruppen beträffar flere fabriker, hvilkas tillverkningar äro att 
hänföra dels till 4:de och dels till 9:de gruppen, fått hela sin be-
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Öfversigt af handtverksindustrien. Olycksfall i arbetet. Uppgifter angående olycksfall i fabriks
arbetet finnas sammanstälda i tab. 10, der upplysning meddelas 
angående olycksfallens fördelning såväl på olika industrier som 
på olika län. Inalles hafva under året enligt de inkomna upp
gifterna vid fabrikerna genom olyckshändelse under arbetet in
träffat 92 dödsfall, mot 95 under föregående år, hvarjemte inalles 
3,814 personer, mot 3,672 år 1899, lidit skador, som medfört oför
måga till arbete under minst 14 dagar. Beträffande det för
hållande, att det angifna antalet olycksfall icke öfverensstämmer 
med det antal (2,088, deraf 84 dödsfall), som redovisas i yrkes
inspektörernas berättelser för ifrågavarande år, får Kollegium hän
visa till derom i 1898 års berättelse afgifven förklaring. 

I följande 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 
den för öfrigt af en ringa arbetarepersonal utmärkta sjunde gruppen, 
omfattande korkfabriker m. fl. anläggningar, samt maskinindustrien ; 

Olycksfall i arbetet. 

Förestående sammandrag utvisar, bland annat, att hela antalet 
till Kollegium för år 1900 uppgifna handtverkare (med inräkning 
af bolag och sterbhus) utgjorde 44,517 med tillsammans 42,805 
arbetare. I jemförelse med närmast föregående år ådagalägga 
anförda tal ökning i handtverkarnes antal med 2,167 personer, 
hvaremot arbetarnes antal minskats med 218. 

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 icke fullt 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 1899 en 
stegring för hela handtverksindustrien med 1,449,938 kronor eller 
5-4 proc. Det högsta för bevillning uppskattade inkomstbeloppet 
(4-64 mill. kronor) faller på första gruppen (bagare, mjölnare, 
slagtare, bryggare m. fl.), medan åter vid fördelning af inkomst
beloppen på antalet handtverkare inom de skilda yrkesgrupperna 
tolfte gruppen (boktryckare, bildhuggare och gravörer) kommer 
främst med i genomsnitt 1,485 kronor på hvarje särskild handt
verkare. 

B. Handtverksindustrien. 

Beträffande handtverken meddelas i tabellbilagorna 11—13 
de upplysningar, som varit att hemta ur de af magistrater och 
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 här nedan 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 yrkesgrenarne: 
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I riksmedeltal pr handtverkare belöpte sig, såsom synes, den 
bevillningstaxerade inkomsten till 602 kronor, medan för fabriks
industrien motsvarande medeltal utgjorde 7,067 kronor. 

Handtverkspersonalens fördelning efter kön belyses af tab. 12, 
och framgår af densamma, att inalles 81,831 handtverkare och 
handtverksarbetare eller 93'7 proc. voro af mankön och 5,491 
eller 6-3 proc. af qvinkön. Könsfördelningen inom de olika yrkes
grupperna 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 redovisad. 

Beträffande åter handtverkspersonalens fördelning på olika 
orter framgår såsom slutresultat af tab. 13, att inalles 37,312 
handtverkare och handtverksarbetare eller 42'7 proc. voro bosatta 
i städer och 50,010 eller 57-3 proc. å landsbygden (inklusive 
köpingar), och belyses ifrågavarande fördelning närmare af föl
jande sammanställning: 

Kollegium får i öfrigt hänvisa till härvid fogade tabell
bilagor. 

Stockholm den 10 februari 1902. 

U n d e r d å n i g s t 

R I C H . Å K E R M A N . 

HJALM. GULLBERG. 

K. Key-Åberg. 
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RÉSUMÉ. 

Le rapport présent sur les industries manufacturière et manuelle 
de la Suède fait voir qu'en 1900 if y avait dans le Royaume 10,549 
fabriques en fonction, dont le nombre total des ouvriers était de 
265,479, et 44,517 artisans, qui occupaient en tout 42,805 ouvriers. 

INDUSTRIE MANUFACTURIÈRE. 

Quant aux chiffres qui indiquent le nombre des fabriques et de 
leurs ouvriers, en 1900, il est à observer et que ni l'industrie minière 
(mines, hauts-fourneaux, forges à barres, laminoirs, usines d'or, 
d'argent, de cuivre, de plomb, etc.) ni l'industrie laitière ne sont 
comprises dans ce rapport, et que tout établissement industriel 
où l'on fabrique des produits différents, p. ex. une tisseranderie 
combinée avec une teinturerie ou une filature, a été compté comme 
deux ou plusieurs ateliers, et enfin que les ouvriers de chaque atelier 
ont été indiqués en moyenne pour la partie de l'année durant 
laquelle il a été en activité, de sorte que les ateliers qui n'ont 
fonctionné que peu de temps, proportionnellement à la quantité 
et à la valeur de la production, présentent un personnel d'ouvriers 
plus grand que ceux de la même catégorie qui ont fonctionné 
toute l'année. 

La production des fabriques de la Suède, en 1900, a été 
évaluée à une somme totale de 1,454,212,000 francs. Cependant, 
il faut se rappeler que les produits qui passent dans le pays par 
plusieurs degrés différents de perfectionnement sont d'ordinaire 
indiqués pour leur valeur de vente entière à chaque nouveau degré. 
Ainsi, p. ex., la pâte de bois qui a été transformée en papier entre 
avec son prix entier dans la valeur totale de la production des 
fabriques de pâte de bois aussi bien que dans celle des fabriques 
de papier. 

Déjà en 1831, il fut enjoint au Collège Royal du Commerce 
de rédiger et de publier des rapports annuels sur l'industrie natio
nale. Mais puisque ces rapports, jusqu'à l'année de 1896, ont été 
assez incomplets, attendu que des établissements aussi importants 
que les scieries et les moulins y manquent tout-à-fait, une com
paraison entre les chiffres de l'année de 1900 et ceux des années 
antérieures ne peut guère être étendue plus loin que jusqu'à l'année 
de 1896. Ci-après suit donc un aperçu du développement de 
l'industrie manufacturière de la Suède depuis cette dernière année: 

Afin de faciliter une comparaison avec la statistique d'expor
tation et d'importation de la Suède, on s'est servi pour le groupe
ment des fabriques du même système qui, dans les rapports sur 
le commerce du Royaume, a été employé pour le groupement des 
marchandises. Le tableau suivant fait ressortir l'étendue des diffé
rents groupes: 
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D'entre les diverses classes de fabriques, les suivantes ont at
teint, en 1900, une valeur de la production d'au moins 10 millions 
de francs: 

âge, 85-36 % en étaient au-dessus et 14-64 % au-dessous de 18 ans. 
La force ouvrière féminine a son plus grand emploi dans l'industrie 
textile, tandis que les ateliers mécaniques s'en servent le moins. 
Des ouvriers mineurs, ceux du 12ème groupe sont les plus 
nombreux et ceux de l'industrie alimentaire et des excitants les 
moins nombreux. 

Quant à la classification des fabriques d'après les différentes 
catégories des possesseurs actuels, 52"7 % en appartenaient à des 
possesseurs seuls, 31'7 % à des sociétés anonymes et le reste à 
d'autres sociétés, à l'Etat, à des communes etc. D'année en année 
on peut constater que le nombre des fabriques appartenant aux 
sociétés anonymes va toujours en croissant. 

Un nombre total de 13,616 moteurs a été indiqué comme 
étant employé pour l'industrie de la Suède en 1900, et non moins 
de 5,774 en étaient moteurs à eau. Depuis l'année de 1896, 
le nombre de cette dernière espèce de moteurs s'est augmenté 
de 393, ce qui prouve que l'industrie de la Suède sait de plus en 
plus mettre à profit la force motrice naturelle contenue dans les 
chutes d'eau du pays si nombreuses et si abondantes. La force 
mécanique dont il a été rendu compte pour l'année en question 
monte en tout à 364,540 chevaux, dont 200,229 étaient produits 
par les moteurs à eau. 

Par accidents dans le travail, en 1900, 92 ouvriers ont été 
tués, et le nombre de ceux qui sont devenus invalides pendant 2 
semaines au moins était de 3,814. Les accidents signalés ont 
donc atteint le chiffre total de 3,906, soit 1.47 % du nombre des 
ouvriers. 

Les revenus nets résultant de l'industrie manufacturière, d'après 
l'appréciation faite par les autorités de taxation, s'élevaient à la 
somme totale de 103'5 millions de francs, soit 7,13 % de la valeur 
de vente des productions. 

INDUSTRIE MANUELLE. 

Le compte-rendu des professions manuelles ne comprend pas 
l'industrie domestique ou ménagère, sur laquelle, en général, il 
n'existe point de données statistiques, et pour ce qui regarde les 
artisans, ils ne sont pas obligés, comme les fabricants, d'indiquer 
ni la valeur de leur production ni l'âge des ouvriers employés. 
Cette partie du rapport présent a donc seulement en vue les diffé
rentes espèces des professions manuelles, le nombre et le sexe 
tant des patrons que des ouvriers et les revenus nets. 

Des patrons et de leurs ouvriers, en 1900, au total 87,322 
personnes, comme il a déjà été signalé, 93-7 % étaient du sexe 
masculin et 6-3 % du sexe féminin. Le nombre des ouvriers en 
moyenne n'atteignait pas tout-à-fait le chiffre d'un par patron, 
tandis que pour les fabriques le même chiffre était de 25. 

Les revenus nets des professions manuelles, d'après l'apprécia
tion faite par les autorités de taxation, s'élevaient à 37-2 millions 
de francs, soit 837 francs par patron, la même moyenne pour les 
fabriques étant de 9,815 francs. 

Ces classes de fabriques représentent, en effet, la grande indu
strie de la Suède par préférence, et on y retrouve toutes les 
branches d'industrie (toujours à l'exception des industries minière 
et laitière) qui contribuent pour la plus grande partie à l'exporta
tion du pays, dont les postes principaux sont, on le sait, les articles 
de bois et de fer. 

Des ouvriers attachés aux fabriques, 81'54 % étaient du sexe 
masculin et 18-46 % du sexe féminin, et, du point de vue de leur 
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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. n. Metallvarufabriker 
Aseptinfabriker, h. u. Kemisk-tekniska fabriker 
Asfaltgjuterier 
Askfabriker, se Spånask- och kartongfabriker 

Bagerier och bagare 
Bandfabriker 
Beckkokerier 
Bellit- och bellonafabriker, h. u. Sprängämnesfabriker 
Benkol- och bensvartfabriker, 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 stålvarafabriker 
Blekerier 
Blockmakare, smfda m. Svarfvare 
Blommor, konstgjorda, fabriker för tillverkning deraf 
Bläckfabriker, h. u. Kemisk-tekniska fabriker ... . 
Bobinfabriker, h. u. Snickerifabriker 
Bokbinderier och bokbindare 
Boktryckerier och boktryckare 
Bomullslistfabriker, h. u. Vaddfabriker 
Bomullsremfabriker 
Bomullsspinnerier 
Bomullsväfverier 
Borstbinderier och borstbindare 
Brandsprutfabriker, h. u. Mekaniska verkstäder 
Bresiljeqvarnar 
Britanniametallfabriker, h. u. Metallvarufabriker 
Broddfabriker, h. u. Jern- och stålvarufabriker 
Bronsfabriker, h. u. Metallvarufabriker 
Bryggare 
Bryggerier: maltdrycks-

» punsch- och likör-
Brynstensfabriker, h. u. Stenhuggerier 
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 
Cementgjuterier och cementgjutare 

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. 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 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 

Nummer 
i den sta

tistiska 
gruppe-
ringen. 

Charkuterivarufabriker 
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 
Dextrinfabriker 
Drittelfabriker, smfda m. Tunnbinderier 
Dynamitfabriker, h. u. Sprängämnesfabriker 

Elektricitetsverk 
Elektriska kablar och ledningstråd, fabriker för öfverklädning 

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 
Filtraggare, h. u. Jern- och stålarbetare 
Filhuggerier, h. u. Jern- och stålvarufabriker 
Filtfabriker, h. u. Väfverier 
Fiskberedningsanstalter 
Fiskguanofabriker 
Fisknätfabriker 
Fiskoljefabriker 
Fiskredskapsfabriker 
Flockfabriker, h. u. Shoddyfabriker 
Flottfabriker 
Fältspatmjölfabriker, b. u. Andra gödningsämnesfabriker 
Färgare 
Färgerier, smfda m. Blekerier och appreteringsverk 
Färgfabriker 
Förgyllare, smfda m. 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. u. Metallvarufabriker 
Gevärsfaktorier, h. u. Mekaniska verkstäder 
Gipsfabriker 
Gjuterier, jern-, smfda m. Jern- och stålvarufabriker 
Glasbruk 
Glasmålerier 
Glasmästare 

1 a 
1 c 
1 c 
1 c 
1 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 

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 
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Nummer 
i den sta
tistiska 
gruppe
ringen. 

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, h. u. Guldvarufabriker 
Guldsmeder 
Guldvarufabriker 
Gummivarufabriker 
Gödningsämnesfabriker 
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, b. 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 
Isoleringsmassef abriker 

Jerngjuterier, smfda m. Jern- och stålvarufabriker 
Jern- och stålarbetare 
Jern- och stålvarufabriker 
Jernsängsfabriker, h. u. Jern- och stålvarufabriker 
Jerntrådsdragerier, h. u. Jern- och stålvarufabriker 
Jernvägs vagnfabriker 
Jutespinnerier 
Juteväfverier 
Jnvelerare. smfda m. Guldsmeder. 
Jästfabriker 

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

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 h 
2 d 

10 a 
10 a 

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 
gruppe
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. n. Metallvarufabriker 
Kloratfabriker 
Klosettfabriker 
Klädesfabriker, h. u. Ylleväfverier 
Knallhattfabriker, h. u. Ammunitionsfabriker ., 
Knappfabriker 
Kniffabriker, h. u. Jern- och stålvarufabriker 
Koffertfabriker, h. u. Reseffektfabriker 
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-

mentgjuterier 
Kontorsbokfabriker, smfda m. Bokbinderier 
Kopparslagare 
Kopparvarufabriker, h. u. Metallvarufabriker 
Korffabriker, h. u. Charkuterivarufabriker 
Korfmakare, smfda m. Slagtare 
Korgfabriker och korgmakara 
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- och 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 



X X V 

Läskedrycksfabriker, smfda m. Mineralvattenfabriker 

Lästfabriker, smfda m. Träskofabriker 

Lästmakare, smfda m. Svarfvare 

Makaronifabriker 

Maltdrycksbryggerier 

Maltextrakt- och maltospreparatfabriker 
Margarinfabriker 
Markisfabriker, h. u. Vattentäta väfnader, fabr. f. tillv. deraf 

Marmeladfabriker, smfda m. Karamellfabriker 

Marmor, konstgjord, fabriker för tillverkning deraf, smfda m, 
Cementgjuterier 

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 

Mjölqvarnar 

Murbruksfabriker 

Murmästare, smfda m. Byggmästare 
Målare 
Mälterier och mältare 

Möbelfabriker, h. u. Snickerifabriker 
Möbelspånsfabriker, smfda m. Träullfabriker 
Mössfabriker och mössmakare 

Mösskärmfabriker 

Nummer 
i den sta
tistiska 
gruppe
ringen. 

1 d 
5 b 
5 b 

1 c 
1 d 
1 b 
1 a 

2 d 
1 c 

Natroncellulosafabriker, h. u. Trämassefabriker 
Nitroglycerinfabriker, h. u. Sprängämnesfabriker 
Notbindare 

Nysilfverfabriker, h. u. Galvaniseringsfabriker 
Nålfabriker, h. u. Metallvarufabriker 
Nöthårsfiltfabriker, h. n. Hår- och tagelväfverier 

Oleinfabriker 

Oleomargarinf abriker , 
Oljeklädersfabriker, se Pressenningsfabriker. 
Oljeslagerier 

Orgelbyggare, h. u. Instrumentmakare 

Orgelfabriker, h. u. Instrumentfabriker, musikaliska 

Pappaskfabriker, h. u. Album- och kartongfabriker 
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, b. 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 

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 
gruppe
ringen.. 

Plåtslagare, smfda m. 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 vatten
täta väfnader 

Pressennmgstillrerkare, smfda m. Segeltillverkare 
Pressjästfabriker, h. u. Jästfabriker 

Pråmbyggare, smfda med Båtbyggäre 
Pudrettfabriker 

Pumpmakare, smfda m. Svarfvare 
Punscbbryggerier 

Qvarnar, se Mjöl- och grynqvarnar 
Qvarnbyggare, smfda m. Tröskverksbyggare 

Qvarnstensfabriker, h. u. Stenlmggerier 

Qvastfabriker 

Remfabriker, se Bomullsrem- och Skinnremfabriker 

Repslagerier och repslagare 
Reseffektfabriker 

Reveteringsmattfabriker 

Ringledningar, utförare af 
Risqvarnar, h. u. Mjöl- och grynqvarnar 

Rullgardinsfabriker 
Råsockerbruk 
Rödfärgsfabriker, h. u. Färgfabriker 

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 

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. Guldvarufabriker 
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. Bandfabrikcr 
Skräddare 
Slagtare.... 

Slipstensfabriker, h. u. Stenhuggerier 
Smeder 
Smergelfabriker 
Snickare 

Snickerifabriker för tillverkn. af maskiner, redskap och verktyg 
» » » » möbler m. m 

1 b 
11 c 
8 a 
7 

2 d o. 3 b 
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 c 

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 



XXVI 

Snusfabriker, h. u. Tobaksfabriker 
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 
Spiintfabriker, 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, smfda 

Cementgjuterier 
Stenbrott och stenhuggerier 
Stengodsfabriker 
Stenhuggare 
Stenhuggerier, smfda m. Stenbrott 
Stenkolstjära, fabriker för tillverkning deraf, h. u. 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 
Stubinfabriker 
Stålvarufabriker, smfda m. Jernvarufabriker 
Stärkelsefabriker 
Stärkelsesirupsfabriker 
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 Sönmadsfabriker 
Symaskinfabriker, h. u. Mekaniska verkstäder 
Sâgare 
Sågverk 
Såpfabriker 
Såsfabriker, smfda m. Sojafabriker 
Sämskfabriker 
Sämskmakare. smfda m. Garfvare 
Sömnadsfabriker 

Nummer 
i den sta
tistiska 
gruppe
ringen. 

Tagelväfverier. smfda m. Hårväfverier 
Takspånsfabriker, h. u. Sågverk 
Talgraffinaderier 
Tapetfabriker 
Tapetserare, smfda m. Sadelruakare 
Tegelbruk och tegelslagare 
Telefonfabriker, h. u. Elektriska apparatfabriker 
Tenngjuterier, h. u. Metallvarafabriker 

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 b 

Tenngjutare 
Terpentinfabriker 
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 

Nummer 
i den sta
tistiska 
gruppe
ringen. 

10 b 
4 a 
4 a 
1 c 
9 b 
8 c 
8 c 

Ullspinnerier 
Urfabriker och urmakare 
Urdeiar, 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 

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 

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 c 

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 



XXVII 

Gruppindelning 
af 

Fabriker och handtverk, som afse beredning eller tillverkning af: 

1. Närings- och njutningsämnen. 

a) Matvaror af djur. 
Fabriker: 

Charkuterivarufabriker. 
Fiskberedningsanstalter. 
Margarinfabriker. 
Svinslagterier. 

Handtverk: 
Slagtare och korfmakare. 

b) Produkter af spanmål och potatis. 
Fabriker : 

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

Handtverk: 
Bagare, 
Mjölnare. 
Mältare. 

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

Chokladfabriker. 
Glykosfabriker. 
Kaffebrännerier. 
Kaffesurrogat- och cikoriefabriker. 
Karamell-, marmelad- och konfektfabriker. 
Konservfabriker. 
Kryddmalerier. 
Makaroni- och sagofabriker. 
Råsockerbruk. 
Saltprepareringsverk. 
Senapsmalerier. 
Sockerraffinaderier. 
Soja- och såsfabriker. 
Stärkelsesirupsfabriker. 
Tobaksfabriker. 

Handtverk: 
Cigarrmakare. 
Sockerbagare. 

d) Spirituosa, läskedrycker och ättika. 
Fabriker: 

Bränvinsbrännerier. 
Destilleringsverk. 
Maltdrycksbryggerier. 
Mineralvatten- och läskedrycksfabriker. 
Punschbryggerier. 
Vin- och saftfabriker. 
Ättikfabriker, 

Handtverk: 
Bryggare. 

2. Spånadsämnen. 

a) Garn, tråd, repslageriarbeten m. m. 
Fabriker : 

Bomullsspinnerier. 
Jutespinnerier. 
Lin- och hampspinnerier. 

Repslagerier. 
Shoddyfabriker. 
Trasselfabriker. 
Ullspinnerier. 

Handtverk: 
Repslagare och sejlare. 
Spinnare. 

b) Väfnader. 
Fabriker: 

Bomullsväfverier. 
Juteväfverier. 
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 spånadsämnen. 

Fabriker: 
Bandfabriker. 
Bottmlisremfabriker. 
Fisknätfabriker. 
Gardinfabriker. 
Hattfabriker. 
Hängslefabriker. 
Konstgjorda blommor, fabriker för tillverkning 

deraf. 
Korsettfabriker. 
Kravattfabriker. 
Mössfabriker. 
Paraply- och parasollfabriker. 
Rullgardinsfabriker. 
Snörmakerier, 
Spetsfabriker. 
Sömnadsfabriker. 
Trikå- och strumpfabriker. 
Vaddfabriket. 
Vattentäta väfnader, fabriker för tillverkning 

deraf, samt impregneringsfabriker. 

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

3. Hudar, skinn och hår. 

a) Beredda hudar och skinn. 
Fabriker: 

Garfverier. 
Pelsvarufabriker. 
Sämskfabriker. 

Handtverk: 
Buntmakare och körsnärer. 
Garîvare och sämskmakare. 

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

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

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

4. Oljor, tjära, gummi och likartade 
ämnen. 

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

Beck- och tjärkokerier. 
Collanoljefabrikcr. 
Dextrinf abriter. 
Fernissfabriker. 
Fiskoljefabriker. 
Flottfabriker. 
Glycerinfabriker. 
Hartsfabriker. 
Hvaloljefabriker. 
Karbolsyra, kreosot m, m,, fabriker för till

verkning deraf. 
Limkokerier och gelatinfabriker. 
Mineraloljefabriker. 
Oleinfabriker. 
Oleomargarinfabriker. 
Oljeslagerier och kraftfoderfabriker. 
Talgraffinaderier. 
Terpentin- och träoljefabriker. 
Trankokerier. 
Träspritfabriker. 
Vagn- och maskinsmörjefabriker. 
Valsmassefabriker. 
Vaselinfabriker. 

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

Gummivarufabriker. 
Kantschtikstämpelfabriker. 
Lackfabriker. 
Ljusfabriker. 
Parfymfabriker. 
Såp- och tvåltabriker. 

Handtverk: 
Målare och lackerare. 

5. Trävaror. 

a) Sågade eller hyllade trävaror. 
Fabriker: 

Sågverk och hyllerier. 
Träull- och möbelspånsfabriker. 

Handtverk : 
Sågare. 
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b) Arbeten af trä. 
Fabriker: 

Käpp- och pipfabriker. 
Lådfabriker. 
Persiennefabriker. 
Eeveteringsmattfabriker. 
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: 

Pappersbruk och pappfabriker. 

b) Fabrikat af papper eller papp. 

Fabriker: 
Album-, portfölj-, kartong- och etuifabriker. 
Bokbinderier 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. 
Kritbruk. 
Kromjernsfabriker. 
Murbruksfabriker. 
Porslins- och fajansfabriker. 
Smergelfabriker. 
Stenbrott och stenhuggerier. 
Sten- och lergodsfabriker. 
Tegelbruk. 

Handtverk: 
Bygg- och murmästare. 
Cementgjutare. 
Kakelugns- och krukmakare. 
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 stålvarafabriker samt gjnterier. 

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 gördelmakare. 
Guldsmeder och juvelerare. 
Kopparslagare. 
Tenn- och zinkgjutare. 

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

a) Fartyg och båtar. 
Fabriker: 

Skeppsvarf ocb 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 tillverkning af urdelar. 

Handtverk: 
Urmakare. 

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

af förestående grupper. 
Fabriker: 

Boktryckerier. 
Elektricitetsverk för belysning och kraftöfver-

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

Handtverk: 
Bildhuggare. 
Boktryckare. 
Gravörer. 



TABELLBILAGOR. 

Kommerskollegii berättelse om fabriker och handtverk år 1900. 1 



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 1900. 



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 1900. 



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 1900. 



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 1900. 



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 1900. 



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 1900. 



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 1900. 



9 

Tab. 2. Olika slag af fabriker, ordnade gruppvis, med uppgift om fabrikernas och 
arbetarnes antal samt tillverkningens värde inom olika orter år 1900. 



10 

Tab. 2 (forts.). Olika slag af fabriker, ordnade gruppvis, med uppgift om fabrikernas och 
arbetarnes antal samt tillverkningens värde inom olika orter år 1900. 



11 

Tab. 2 (forts.). Olika slag af fabriker, ordnade gruppvis, med uppgift om fabrikernas och 
arbetarnes antal samt tillverkningens värde inom olika orter år 1900. 



12 

Tab. 2 (forts.). Olika slag af fabriker, ordnade gruppvis, med uppgift om fabrikernas och 
arbetarnes antal samt tillverkningens värde inom olika orter år 1900. 



13 

Tab. 2 (forts.). Olika slag af fabriker, ordnade gruppvis, med uppgift om fabrikernas och 
arbetarnes antal samt tillverkningens värde inom olika orter år 1900. 



14 

Tab. 2 (forts.). Olika slag af fabriker, ordnade gruppvis, med uppgift om fabrikernas och 
arbetarnes antal samt tillverkningens värde inom olika orter år 1900. 



15 

Tab. 2 (forts.). Olika slag af fabriker, ordnade gruppvis, med uppgift om fabrikernas och 
arbetarnes antal samt tillverkningens värde inom olika orter år 1900. 



16 

Tab. 2 (forts.). Olika slag af fabriker, ordnade gruppvis, med uppgift om fabrikernas och 
arbetarnes antal samt tillverkningens värde inom olika orter år 1900. 



17 

Tab. 2 (forts.). Olika slag af fabriker, ordnade gruppvis, med uppgift om fabrikernas och 
arbetarnes antal samt tillverkningens värde inom olika orter år 1900. 



18 

Tab. 2 (forts.). Olika slag af fabriker, ordnade gruppvis, med uppgift om fabrikernas och 
arbetarnes antal samt tillverkningens värde inom olika orter år 1900. 



19 

Tab. 2 (forts.). Olika slag af fabriker, ordnade gruppvis, med uppgift om fabrikernas och 
arbetarnes antal samt tillverkningens värde inom olika orter år 1900. 



20 

Tab. 2 (forts.). Olika slag af fabriker, ordnade gruppvis, med uppgift om fabrikernas och 
arbetarnes antal samt tillverkningens värde inom olika orter år 1900. 



21 

Tab. 2 (forts.). Olika slag af fabriker, ordnade gruppvis, med uppgift om fabrikernas och 
arbetarnes antal samt tillverkningens värde inom olika orter år 1900. 



22 

Tab. 2 (forts.). Olika slag af fabriker, ordnade gruppvis, med uppgift om fabrikernas och 
arbetarnes antal samt tillverkningens värde inom olika orter år 1900. 



23 

Tab. 2 (forts.). Olika slag af fabriker, ordnade gruppvis, med uppgift om fabrikernas och 
arbetarnes antal samt tillverkningens värde inom olika orter år 1900. 



24 

Tab. 2 (forts.). Olika slag af fabriker, ordnade gruppvis, med uppgift om fabrikernas och 
arbetarnes antal samt tillverkningens värde inom olika orter år 1900. 



25 

Tab. 2 (forts.). Olika slag af fabriker, ordnade gruppvis, med uppgift om fabrikernas och 
arbetarnes antal samt tillverkningens värde inom olika orter år 1900. 



26 

Tab. 2 (forts.). Olika slag af fabriker, ordnade gruppvis, med uppgift om fabrikernas och 
arbetarnes antal samt tillverkningens värde inom olika orter år 1900. 



27 

Tab. 2 (forts.). Olika slag af fabriker, ordnade gruppvis, med uppgift om fabrikernas och 
arbetarnes antal samt tillverkningens värde inom olika orter år 1900. 



28 

Tab. 2 (forts.). Olika slag af fabriker, ordnade gruppvis, med uppgift om fabrikernas och 
arbetarnes antal samt tillverkningens värde inom olika orter år 1900. 



29 

Tab. 2 (forts.). Olika slag af fabriker, ordnade gruppvis, med uppgift om fabrikernas och 
arbetarnes antal samt tillverkningens värde inom olika orter år 1900. 



30 

Tab. 2 (forts.). Olika slag af fabriker, ordnade gruppvis, med uppgift om fabrikernas och 
arbetarnes antal samt tillverkningens värde inom olika orter år 1900. 



31 

Tab. 2 (forts.). Olika slag af fabriker, ordnade gruppvis, med uppgift om fabrikernas och 
arbetarnes antal samt tillverkningens värde inom olika orter år 1900. 



32 

Tab. 2 (forts.). Olika slag af fabriker, ordnade gruppvis, med uppgift om fabrikernas och 
arbetarnes antal samt tillverkningens värde inom olika orter år 1900. 



33 

Tab. 2 (forts.). Olika slag af fabriker, ordnade gruppvis, med uppgift om fabrikernas och 
arbetarnes antal samt tillverkningens värde inom olika orter år 1900. 



34 

Tab. 2 (forts.). Olika slag af fabriker, ordnade gruppvis, med uppgift om fabrikernas och 
arbetarnes antal samt tillverkningens värde inom olika orter år 1900. 



35 

Tab. 2 (forts.). Olika slag af fabriker, ordnade gruppvis, med uppgift om fabrikernas och 
arbetarnes antal samt tillverkningens värde inom olika orter år 1900. 



36 

Tab. 2 (forts.). Olika slag af fabriker, ordnade gruppvis, med uppgift om fabrikernas och 
arbetarnes antal samt tillverkningens värde inom olika orter år 1900. 



37 

Tab. 2 (forts.). Olika slag af fabriker, ordnade gruppvis, med uppgift om fabrikernas och 
arbetarnes antal samt tillverkningens värde inom olika orter år 1900. 



38 

Tab. 2 (forts.). Olika slag af fabriker, ordnade gruppvis, med uppgift om fabrikernas och 
arbetarnes antal samt tillverkningens värde inom olika orter år 1900. 



39 

Tab. 2 (forts.). Olika slag af fabriker, ordnade gruppvis, med uppgift om fabrikernas och 
arbetarnes antal samt tillverkningens värde inom olika orter år 1900. 



40 

Tab. 2 (forts.). Olika slag af fabriker, ordnade gruppvis, med uppgift om fabrikernas och 
arbetarnes antal samt tillverkningens värde inom olika orter år 1900. 



41 

Tab. 2 (forts.). Olika slag af fabriker, ordnade gruppvis, med uppgift om fabrikernas och 
arbetarnes antal samt tillverkningens värde inom olika orter år 1900. 



42 

Tab. 2 (forts.). Olika slag af fabriker, ordnade gruppvis, med uppgift om fabrikernas och 
arbetarnes antal samt tillverkningens värde inom olika orter år 1900. 



43 

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 1900. 



44 

Tab. 4. Fabriker, ordnade gruppvis, inom olika orter, med uppgift om fabrikernas 
och arbetarnes antal samt tillverkningens värde år 1900. 

Stockholms stad. 



Tab. 4 (forts.). Fabriker, ordnade gruppvis, inom olika orter, med uppgift om 
fabrikernas och arbetarnes antal samt tillverkningens värde år 1900. 

Stockholms stad och län. 

45 



46 

Tab. 4 (forts.). Fabriker, ordnade gruppvis, inom olika orter, med uppgift om 
fabrikernas och arbetarnes antal samt tillverkningens värde år 1900. 

Stockholms och Upsala län. 



Tab. 4 (forts.). Fabriker, ordnade gruppvis, inom olika orter, med uppgift om 
fabrikernas och arbetarnes antal samt tillverkningens värde år 1900. 

Upsala och Södermanlands län. 

47 



48 

Tab. 4 (forts.). Fabriker, ordnade gruppvis, inom olika orter, med uppgift om 
fabrikernas och arbetarnes antal samt tillverkningens värde år 1900. 

Södermanlands och Östergötlands län. 



49 

Tab. 4 (forts.). Fabriker, ordnade gruppvis, inom olika orter, med uppgift om 
fabrikernas och arbetarnes antal samt tillverkningens värde år 1900. 

Östergötlands län. 



50 

Tab. 4 (forts.). Fabriker, ordnade gruppvis, inom olika orter, med uppgift om 
fabrikernas och arbetarnes antal samt tillverkningens värde år 1900. 

Östergötlands och Jönköpings län. 



Tab. 4 (forts.). Fabriker, ordnade gruppvis, inom olika orter, med uppgift om 
fabrikernas och arbetarnes antal samt tillverkningens värde år 1900. 

Jönköpings och Kronobergs län. 

51 



52 

Tab. 4 (forts.). Fabriker, ordnade gruppvis, inom olika orter, med uppgift om 
fabrikernas och arbetarnes antal samt tillverkningens värde år 1900. 

Kronobergs och Kalmar län. 



53 

Tab. 4 (forts.). Fabriker, ordnade gruppvis, inom olika orter, med uppgift om 
fabrikernas och arbetarnes antal samt tillverkningens värde år 1900. 

Kalmar och Gotlands län. 



54 

Tab. 4 (forts.). Fabriker, ordnade gruppvis, inom olika orter, med uppgift om 
fabrikernas och arbetarnes antal samt tillverkningens värde år 1900. 

Gotlands och Blekinge län. 



55 

Tab. 4 (forts.). Fabriker, ordnade gruppvis, inom olika orter, med uppgift om 
fabrikernas och arbetarnes antal samt tillverkningens värde år 1900. 

Blekinge och Kristianstads län. 



56 

Tab. 4 (forts.). Fabriker, ordnade gruppvis, inom olika orter, med uppgift om 
fabrikernas och arbetarnes antal samt tillverkningens värde år 1900. 

Kristianstads och Malmöhus län. 



57 

Tab. 4 (forts.). Fabriker, ordnade gruppvis, inom olika orter, med uppgift om 
fabrikernas och arbetarnes antal samt tillverkningens värde år 1900. 

Malmöhus lån. 



58 

Tab. 4 (forts.). Fabriker, ordnade gruppvis, inom olika orter, med uppgift om 
fabrikernas och arbetarnes antal samt tillverkningens värde år 1900. 

Malmöhus län. 



59 

Tab. 4 (forts.). Fabriker, ordnade gruppvis, inom olika orter, med uppgift om 
fabrikernas och arbetarnes antal samt tillverkningens värde år 1900. 

Malmöhus län. 



60 

Tab. 4 (forts.). Fabriker, ordnade gruppvis, inom olika orter, med uppgift om 
fabrikernas och arbetarnes antal samt tillverkningens värde år 1900. 

Malmöhus och Hallands län. 



61 

Tab. 4 (forts.). Fabriker, ordnade gruppvis, inom olika orter, med uppgift om 
fabrikernas och arbetarnes antal samt tillverkningens värde år 1900. 

Hallands samt 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 1900. 

Göteborgs och Bohus län. 



63 

Tab. 4 (forts.). Fabriker, ordnade gruppvis, inom olika orter, med uppgift om 
fabrikernas och arbetarnes antal samt tillverkningens värde år 1900. 

Göteborgs och Bohus samt Elfsborgs län. 



64 

Tab. 4 (forts.). Fabriker, ordnade gruppvis, inom olika orter, med uppgift om 
fabrikernas och arbetarnes antal samt tillverkningens värde år 1900. 

Elfsborgs och Skaraborgs län. 



Tab. 4 (forts.). Fabriker, ordnade gruppvis, inom olika orter, med uppgift om 
fabrikernas och arbetarnes antal samt tillverkningens värde år 1900. 

Skaraborgs län. 

65 



66 

Tab. 4 (forts.). Fabriker, ordnade gruppvis, inom olika orter, med uppgift om 
fabrikernas och arbetarnes antal samt tillverkningens värde år 1900. 

Skaraborgs och Vermlands län. 



67 

Tab. 4 (forts.). Fabriker, ordnade gruppvis, inom olika orter, med uppgift om 
fabrikernas och arbetarnes antal samt tillverkningens värde år 1900. 

Vermlands och Örebro län. 



68 

Tab. 4 (forts.). Fabriker, ordnade gruppvis, inom olika orter, med uppgift om 
fabrikernas och arbetarnes antal samt tillverkningens värde år 1900. 

Örebro län. 



69 

Tab. 4 (forts.). Fabriker, ordnade gruppvis, inom olika orter, med uppgift om 
fabrikernas och arbetarnes antal samt tillverkningens värde år 1900. 

Örebro och Vestmanlands län. 



70 

Tab. 4 (forts.). Fabriker, ordnade gruppvis, inom olika orter, med uppgift om 
fabrikernas och arbetarnes antal samt tillverkningens värde år 1900. 

Vestmanlands och Kopparbergs län. 



71 

Tab. 4 (forts.). Fabriker, ordnade gruppvis, inom olika orter, med uppgift om 
fabrikernas och arbetarnes antal samt tillverkningens värde år 1900. 

Kopparbergs och Gefleborgs län. 



72 

Tab. 4 (forts.). Fabriker, ordnade gruppvis, inom olika orter, med uppgift om 
fabrikernas och arbetarnes antal samt tillverkningens värde år 1900. 

Gefleborgs och Vesternorrlands län. 



73 

Tab. 4 (forts.). Fabriker, ordnade gruppvis, inom olika orter, med uppgift om 
fabrikernas och arbetarnes antal samt tillverkningens värde år 1900. 

Vesternorrlands, Jemtlands och Vesterbottens län. 



74 

Tab. 4 (forts.). Fabriker, ordnade gruppvis, inom olika orter, med uppgift om 
fabrikernas och arbetarnes antal samt tillverkningens värde år 1900. 

Vesterbottens och Norrbottens län. 



75 

Tab. 5. Tillverkningarnas qvantitet och värde vid fabrikerna år 1900. 
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Tab. 5 (forts.). Tillverkningarnas qvantitet och värde vid fabrikerna år 1900. 
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Tab. 5 (forts.). Tillverkningarnas qvantitet och värde vid fabrikerna år 1900. 
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Tab. 5 (forts.). Tillverkningarnas qvantitet och värde vid fabrikerna år 1900. 
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Tab. 5 (forts.). Tillverkningarnas qvantitet och värde vid fabrikerna år 1900. 
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Tab. 5 (forts.). Tillverkningarnas qvantitet och värde vid fabrikerna år 1900. 
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Tab. 6. Antalet arbetare, fördelade efter ålder och kön, inom olika fabriksklasser år 1900. 
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Tab. 6 (forts.). Antalet arbetare, fördelade efter ålder och kön, inom olika fabriksklasser år 1900. 
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Tab. 6 (forts.). Antalet arbetare, fördelade efter ålder och kön, inom olika fabriksklasser år 1900. 
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Tab. 6 (forts.). Antalet arbetare, fördelade efter ålder och kön, inom olika fabriksklasser år 1900. 



Tab. 7. Antalet arbetare, fördelade efter ålder och kön, vid fabriker inom olika orter år 1900. 
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Tab. 7 (forts.). Antalet arbetare, fördelade efter ålder och kön, vid fabriker inom olika orter år 1900. 
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Tab. 7 (forts.). Antalet arbetare, fördelade efter ålder och kön, vid fabriker inom olika orter år 1900. 
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Tab. 8. Fabrikerna, fördelade efter olika slag af egare år 1900. 
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Tab. 8 (forts.). Fabrikerna, fördelade efter olika slag af egare år 1900. 
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Tab. 8 (forts.). Fabrikerna, fördelade efter olika slag af egare år 1900. 
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Tab. 8 (forts.). Fabrikerna, fördelade efter olika slag af egare år 1900. 



92 

Tab. 9. Motorer använda vid fabrikerna år 1900. 



Tab. 9 (forts.). Motorer använda vid fabrikerna år 1900. 
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Tab. 9 (forts.). Motorer använda vid fabrikerna år 1900. 
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Tab. 9 (forts.). Motorer använda vid fabrikerna år 1900. 



Tab. 9 (forts.). Motorer använda vid fabrikerna år 1900. 
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Tab. 9 (forts.). Motorer använda vid fabrikerna år 1900. 
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Tab. 9 (forts.). Motorer använda vid fabrikerna år 1900. 
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Tab. 10. Olyckshändelser vid fabrikerna år 1900. 
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Tab. 11. Olika slag af handtverkare, gruppvis ordnade, i städer, köpingar och å landsbygd år 1900. 
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Tab. 12. Olika slag af handtverkare i riket, gruppvis ordnade, jemte deras för bevillning 
uppskattade inkomst år 1900. 
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Tab. 13. Handtverkare inom olika orter jemte deras för bevillning uppskattade 
inkomst år 1900. 
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Tab. 13 (forts.). Handtverkare inom olika orter jemte deras för bevillning uppskattade 
inkomst år 1900. 

103 



104 

Tab. 13 (forts.). Handtverkare inom olika orter jemte deras för bevillning uppskattade 
inkomst år 1900. 
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