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TILL KONUNGEN. 

Jämlikt den för Eders Kungl. Maj:ts och Rikets Kom-
inerskollegium gällande instruktion får Kollegium härjämte 
i underdånighet öfverlämna berättelse om fabriker och handt-

verk år 1907, hvartill fogats redogörelse för resultatet af en inom 
Kollegium utförd särskild undersökning rörande antalet och stor
leken af de industriella anläggningarna i riket åren 1896 och 1906. 



VI Allmän öfversikt af industrien år 1907. 

A. Fabriksindustrien. 

Af tabellerna 1—8 inhämtas, att de till och af Kollegium 
redovisade, i verksamhet varande fabrikerna år 1907 upp
gingo till ett antal af 11,659, att antalet vid dem sysselsatta 
arbetare utgjorde 303,029 samt att samtliga fabriksklassers 
årstillverkning med inräkning af de intjänta lönerna för föräd
ling af främmande gods uppgick till ett sammanräknadt värde 
af 1,496,873,325 kronor. Vid dessa sifferuppgifter är emeller
tid, såsom i föregående berättelse blifvit framhållet, att erinra, 
dels att en och samma industriella anläggning, där olika slags 
tillverkningar bedrifvas (exempelvis ett med färgeri och spin-
reri förenadt väfveri eller en med järn- och metallgjuteri för
bunden mekanisk verkstad), blifvit räknad såsom två eller flere 
fabriker, dels att arbetarne vid hvarje verk uppgifvits i medeltal 
för den tid, verket varit i gång under redogörelseåret, så att 
vissa verk, som drifvits blott en kortare tid af året, redovisat 
en större arbetarepersonal i förhållande till tillverkningens 
myckenhet och värde än verk 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 dubbel
räkning ägt 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 
förädlas till papper eller öl, till fullt värde i såväl trämasse
fabrikernas och mälteriernas som pappersbrukens och brygge
riernas angifna produktionsbelopp. 

Det angifna värdet af 1,496,873,325 kronor utgör sålunda 
alldeles icke ett belopp, som uttrycker den svenska fabriks
industriens verkliga totala produktionsvärde år 1907. Huru 
högt detta värde faktiskt ställt sig, kan efter tillgängliga upp
gifter icke till fullo utrönas, men att detsamma ansenligt 
understiger den angifna slutsumman af de särskilda fabriks
klassernas tillverkningsvärden är uppenbart, då ensamt nedan
stående viktigare mellanprodukter, som inom landet äro föremål 
för förädling, redovisats till följande belopp: 

Om härifrån afräknas de exportvärden, som ifrågavarande 
artiklar hafva att uppvisa för år 1907, representerande i allt 
omkring 70 mill. kronor, återstå öfver 154 mill. kronor, hvilka 
otvifvelaktigt åtminstone till största delen återkomma i de pro
duktionsbelopp, som redovisats från bryggerier, sockerraffinade-

rier, destilleringsverk, väfverier och trikåfabriker samt pappers
bruk. Gifvetvis förekomma emellertid en hel del andra med 
det nuvarande industriella redovisningssystemet till beloppet 
fullkomligt oangifbara dubbelräkningar, såsom beträffande vid 
snickerifabrikerna förädlade sågverksprodukter, vid bagerierna 
förbrukade jästfabriks- och kvarnprodukter etc, och det blir 
till följd däraf icke möjligt att nöjaktigt beräkna den reduktion, 
som summan af de särskilda fabriksklassernas tillverknings
belopp måste underkastas för att kunna anses återgifva det 
verkliga värdet af hela fabriksindustriens årsproduktion. 

Vid jämförelse med de i 1906 års berättelse förekommande 
uppgifterna visar sig, att för redogörelseåret. fabrikernas 
antal minskats med 145 (1'2 3 proc), medan arbetarnas antal 
ökats med 7,221 (244 proc.) och fabriksklassernas samman
lagda produktionsvärde med 114,366,234 kronor (8'2 7 proc). 
Det redan i föregående fem årsredogörelser framhållna upp
svinget i den svenska industrien har sålunda under år 1907 
i det hela ytterligare fortgått, så att ifrågavarande år har 
att uppvisa det högsta sammanräknade produktionsvärde, som 
hittills blifvit för något år antecknadt. Anmärkas bör dock, 
att denna ökning af produktionsvärdet icke alltid beror på 
ökning af produktionskvantiteten, utan i flera fall på stegring 
af tillverkningarnas medelvärden. 

Hvad de i gång varande fabrikernas totala antal beträffar, 
yppar sig, såsom nämndt, en minskning. I någon, ehuru i 
förhållande till det stora hela oväsentlig mån beror detta på 
vissa näringsidkares underlåtenhet att afgifva föreskrifven redo
görelse, en underlåtenhet, som enligt från vederbörande myn
digheter ingångna meddelanden i flere fall föranledt laga åtal. 
Störst har ifrågavarande minskning varit inom de fabriksgrupper, 
som omfatta närings- och njutningsämnen samt hudar, skinn 
och hår, hvilka grupper äfven under år 1906 företedde sådan 
minskning, och uppgår densamma för dessa två grupper till 
resp. 176 och 35 anläggningar. I någon mån uppväges denna 
minskning dock af motsvarande ökning inom andra fabriks
grupper, främst bland dem trävarugruppen och grupperna för 
kemisk-tekniska artiklar samt alster af mekanisk industri med 
resp. 29, 22 och 20 flere anläggningar än under år 1906. 

De viktigaste förändringarna åter i arbetsstyrkans nu
merär och tillverkningarnas värde inom de mera betydande 
fabriksklasserna åskådliggöras genom följande Öfversikt: 



Fabriksgrupper: Närings- och njutningsämnesfabriker. VII 

sjätte gruppen hörande pappersbruken hafva äfven att uppvisa 
ökning, fortgående likasom för trämassefabrikerna alltsedan år 
1896. På några oväsentliga undantag när förete de till åttonde 
gruppen hörande industrierna framsteg, likaså de i tionde och 
elfte grupperna sammanförda metallvaru- och maskinindustrierna. 
Den inom de bägge senare grupperna yppade stegringen uppgår 
till sammanlagdt 40. mill. kronor, och hafva ifrågavarande 
grupper tack vare denna stegring nått sin högsta hittills redo
visade produktionssiffra, 263-6 mill. kronor, d. v. s. nära 100 mill. 
mera än två år tidigare. Hvad slutligen de i den tolfte gruppen 
inrangerade diverse industrierna beträffar, hafva elektricitets
verken samt bok- och tidningstryckerierna att uppvisa största 
ökningen med resp. 1·7 och 1'5 mill. kronor. Med afseende 
särskildt å elektricitetsverken visar sig, att denna industrigren 
alltsedan år 1896 är stadd i oafbruten utveckling. Under det 
att för sagda år redovisades 31 elektricitetsverk med ett för 
alstrad ström åsätt värde af l·o mill. kronor, äro motsvarande 
siffror för år 1907 resp. 109 och 9.7. Och torde härvid böra 
erinras, att i regeln icke redovisats anläggningar, som endast 
distribuera annorstädes alstrad elektrisk ström, ej heller sådana 
elektricitetsverk, som utan att tillsaluhålla elektrisk ström 
blifvit installerade i st. f. annan drifkraft eller i och för 
privat belysning. 

Fabriksgrupper. Af de tolf olika grupper, i hvilka fabri
kerna, såsom af den å sid. XXXVI intagna tablån närmare in
hämtas, blifvit uppdelade, innefattar 

1) Den första gruppen fabriker för framställande af 
närings- och njutningsämnen och motsvaras af grupperna 2—6 
i berättelsen om rikets handel. Samtliga hit hänförda anlägg
ningar uppgå till ett antal af 3,576, sysselsättande 33,875 ar
betare och representerande ett produktionsvärde af inalles 429'5 
mill. kronor eller 28-6 9 procent af samtliga fabriksgruppers 
tillverkningssummor. De viktigaste fabriksklasserna inom denna 
grupp äro med hänsyn till produktionens värdebelopp: mjöl-
och grynkvarnar, råsockerbruk och sockerraffinaderier, mälte-
rier och maltdrycksbryggerier, brännvinsbriinnerier och destille-
ringsverk, tobaksfabriker, margarinfabriker och bagerier, hvilka 
alla hvar för sig uppnått ett tillverkningsvärde, öfverstigande 
10 mill. kronor. 

För kvarnverken, vid hvilka 1,609 par valsar och 5,157 par 
stenar varit i gång, har årsproduktionen, såsom af tab. 5 in
hämtas, uppgifvits till inalles 528'2 mill. kg. mjöl, gryn, kli 
och gröpe, i värde uppskattade till 97 · 6 mill. kronor, hvar
jämte i lön eller s. k. tull intjänts ett totalbelopp af 2-9 mill. 
kronor. I jämförelse med år 1906 har antalet använda par 
valsar stigit, medan stenarnas antal sjunkit. Den angifna 

I produktionen, oberäknadt förmalning af främmande spannmål, 
\ har till kvantiteten minskats med 25"8 mill. kg.; värdet där-
| emot ställer sig 3-5 mill. kronor högre än under år 1906. 

Det är främst hvetemjölet, som företer sådan kvantitativ till
bakagång; värdestegringen åter har varit genomgående för 
samtliga specificerade produkter af inhemsk spannmål, undan
tagandes gröpe. 

Till belysande af kvarnindustriens omfattning inom skilda 
landsdelar intages följande sammanställning: 

Bland de i tablån upptagna fabriksklasserna är det, såsom 
synes, endast tre, som drabbats af tillbakagång i fråga om 
produktionsvärdet, nämligen råsockerbruken, sockerraffinade
rierna och brännvinsbrännerierna, alla tillhörande första gruppen, 
som omfattar närings- och njutningsämnesindustrien. Trots 
denna tillbakagång har dock gruppen i sin helhet att uppvisa 
framsteg, tack vare den ökning i produktionsvärdet, som gynnat 
andra fabriksklasser, bland dem kvarnarna, bagerierna, malt
drycksbryggerierna, svinslakterierna och tobaksfabrikerna, hvilka 
samtliga nått sitt högsta hittills redovisade produktionsvärde. 
Textilindustrien företer i stort sedt framsteg, och uppgår steg
ringen i tillverkningarnas värde för samtliga dit hörande fabriks
klasser till 15-2 mill. kronor. Framsteg företer äfven läder-
varuindustrien, så ock den tekniska industrien (fjärde och nionde 
grupperna). Inom trävaruindustrien tilldraga sig trämasse
fabrikerna och sågverken framför andra fabriksklasser upp
märksamheten. Trämassefabrikerna, hvilka alltsedan år 1896 
företett ökning i produktionsvärdet, stå i det afseendet för 
redogörelseåret främst bland alla fabriksklasser. Sågverken i 
sin ordning hafva genom sin angifna stegring i produktions
värdet, 10-5 mill. kronor, fört sågverksrörelsen i riket framom 
den ställning, samma rörelse någonsin förut intagit. De till 

(forts.) 



VIII Fabriksgrupper: Närings- och njutningsämnesfabriker. 

Tillverkningen af mjöl och gryn m. m. Hvad sockerbruken beträffar, erhåller Kollegium numera 
genom kontroll- och justeringsstyrelsen af vederbörande fabriks-
idkare afgifna uppgifter rörande ieke blott råsockerbruken, utan 
äfven sockerraffinaderierna, och afse de i föreliggande berättelse 
redovisade uppgifterna tillverkningsåret 1906—1907. 419 diffu-
sörer och 53 vacuumpannor hafva varit i bruk, och uppgår 
tillverkningen jämlikt tab. 5 till följande kvantiteter: 

Den omständigheten, att dessa kvantiteter icke öfverens-
stämma med de i kontroll- och justeringsstyrelsens berättelse 
angifna, äger sin förklaring däri, att kontrollpersonalen, på hvars 
journaler sagda styrelses berättelse är grundad, gifvetvis för 
sitt ändamål bokför fabrikationen efter andra normer än 
fabriksägarna, hvilkas uppgifter ligga till grund för denna be
rättelse. 

Sockertillverkningens kvantitetsbelopp inom olika län be
lyses af nedanstående siffertablå: 

Sockertillverkningen. 

Redogörelsen för maltdrycksbryggerierna grundar sig på 
uppgifter, som likaledes insamlats genom kontroll- och justerings
styrelsen, och afser tillverkningsåret 1906—1907. I öfverens
stämmelse med redovisningssättet för all annan af denna berät
telse omfattad industri hafva sådana bryggerier, som bedrifvas 
rent handtverksmässigt, afskilts från de mera fabriksmässigt 
drifna bryggerierna och öfverförts till den i berättelsens senare 
del afhandlade handtverksindustrien. 

De såsom fabriksbryggerier redovisade anläggningarna 
hafva uppgifvit en årsproduktion af 3-i mill. hl. diverse sor
ters maltdrycker, eller icke fullt samma kvantitet som förra 
året, med ett åsätt saluvärde af sammanlagdt 42a mill. kronor, 
eller 1"5 mill. mera än förra året. 

Följande tablå anger tillverkningskvantiteten af olika slags 
maltdrycker inom olika län jämte värdet därå, och framgår af 
densamma, bland annat, att öfver hälften af dessa anläggningars 
produktionsvärde belöper sig på Stockholms stad samt Göteborgs 
och Bohus län: 



Fabriksgrupper: Närings- och njutningsämnesfabriker. IX 

Tillverkningen af maltdrycker. 

Om till de i tab. 5 uppgifna totalkvantiteterna öl och 
dricka läggas de från de handtverksmässigt bedrifna bryg
gerierna uppgifna tillverkningsposterna, visar sig, att un
der tillverkningsåret 1906—1907 rikets hela redovisade till
verkning af maltdrycker fördelar sig på de olika tillverk
ningsslagen sålunda: 

De såsom fabriks- eller handtverksrörelser i förevarande 
berättelse redovisade bryggeriernas antal är, enligt tab. 1 och 11, 
1,029, medan enligt de af vederbörande kontrollpersonal af
gifna, i kontroll- och justeringsstyrelsens senaste berättelse om 
Brännvins tillverkning och försäljning samt socker- och malt
dryckstillverkningen bearbetade uppgifterna antalet skulle vara 
1,034. Hvad de felande bryggerierna, hvilka alla voro skatte
fria, beträffar, visar det sig, att innehafvaren af ett af dem, 
hvilket numera upphört, icke lämnat vederbörliga uppgifter 
samt att i de öfriga fallen i kontroll- och justeringsstyrelsens 
berättelse dubbelföring af ett och samma bryggeri ägt rum, 

Kommersköllegii berättelse om fabriker och handtverk år 1907. 

hvilket särskildt varit förhållandet, då bryggeriet under året 
ändrat kategori, från skattepliktigt till skattefritt eller tvärt
om. Med afseende slutligen å den bryggeriarbetarepersonal 
om 7,670 personer, som i kontroll- och justeringsstyrelsens 
berättelse redovisas, är att märka, att i allmänhet i densamma 
äro inräknade de arbetare, som enligt de af bryggeriägarne 
afgifna uppgifterna varit hufvudsakligen sysselsatta med malt-
och läskedryckstillverkning, och återfinnas ifrågavarande arbetare 
därför i denna berättelse bland mälteri- och läskedrycks
fabrikernas arbetarepersonal. 

Mälterierna, hvilka i regeln bedrifva sin verksamhet gemen
samt med maltdrycksbryggerierna och sålunda i de flesta fall 
redovisas för tillverkningsår, hafva för senaste redogörelseåret 
uppgifvit en tillverkning af 45. mill. kg. malt, eller 2-6 mill. 
kg. mera än i föregående berättelse, med ett värde af 10'4 
mill. kronor. 

Vid brånnvinsbrånnerierna tillverkades enligt uppgifter, 
som till Kollegium öfverlämnats från kontroll- och justerings
styrelsen, under tillverkningsåret 1907-—1908 inalles 38'3 mill. 
liter råbrännvin af normalstyrka eller 50 % alkoholhalt vid 
-f 15° C, med ett åsätt värde, hvari å produktionen hvilande 
skatt inräknats, af 339 mill. kronor. I jämförelse med före
gående tillverkningsår har tillverkningen minskats med 7-4 
mill. liter. Såsom framgår af följande sammandrag öfver 
brännvinstillverkningen inom olika län, producerades under 
året inom Kristianstads län mer än hälften af det totala till
verkningsbeloppet : 

Brännvinstillverkningen. 

Vid destilleringsverken tillverkades år 1907 43o mill. liter 
renadt brännvin och sprit å 50# alkoholhalt med ett försälj
ningsvärde af 39-3 mill. kronor. 

Vid tobaksfabrikerna uppgick årsproduktionen enligt tab. 
5 till sammanlagdt 169,549,598 st. cigarrer och cigarrcigar
retter samt 7.139,942 kg. cigarretter, kardus-, rull- och press
tobak samt snus, med ett sammanlagdt värde af 20? mill. 
kronor. Det angifna stycketalet cigarrer torde, med använ
dande af i Kollegium under föregående år anlitadt reduktions
tal, kunna beräknas i vikt utgöra omkring 848,000 kg. 

Af nästföljande siffersammanställning öfver fabrikatens 
slag, myckenhet och värde inom olika län framgår, bland 
annat, att betydligt mera än 1/s af produktionsvärdet blifvit 
redovisadt från Stockholms stad samt ytterligare nära Vs från 
Malmöhus samt Göteborgs och Bohus län tillsammantagna. 

i i 
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Tobaksfabrikernas tillverkningar. 

Margarinfabrikerna hafva för året att uppvisa en till
verkningskvantitet af 15-5 mill. kg., åsätt ett värde af 16-9 
mill. kronor. I jämförelse med år 1906 förete bägge dessa 
tal en ökning, uppgående till resp. l ' i mill. kg. och 0"9 mill. 
kronor. Den största fabriken inom denna klass, belägen i 

. Göteborg, har ensam att uppvisa inemot hälften af samtliga 
margarinfabrikernas produktionsvärde. 

Bagerierna hafva för året redovisat ett produktionsvärde, 
14-9 mill. kronor, som är 2-8 mill. kronor större än år 1906. Den 
största anläggningen är belägen i Göteborg och har uppgifvit 
ett tillverkningsvärde af 1"3 mill. kronor. 

2) Den andra fabriksgruppen omfattar fabriker för fram
ställande af spånadsämnen och motsvaras af grupperna 7—9 
i handelsstatistiken. Här märkas framför andra fabriksklasser 
väfverier och spinnerier, hvilka, med inräkning af väf- och 
spinnlöner för främmande gods, hafva att uppvisa ett produk
tionsvärde af resp. 82o och 62-9 mill. kronor. Vid väfverierna 
voro under året inalles 18,539 väfstolar i gång, nämligen: 

I jämförelse med år 1906 har de använda väfstolames 
antal stigit för alla väfveribranscherna utom sidenfabrikerna. 

Tillverkningskvantiteten af olika hufvudslag af väfnader 
jämte värdet därå äfvensom intjänt väflön för främmande gods 
inom skilda län belysas af efterföljande sammandrag: 

Väfveriernas tillverkningar. 

Vid spinnerierna användes under redogörelseåret samman
lagdt 672,293 spindlar, mot 652,592 året förut. Hela antalet 
spindlar fördelar sig sålunda på de olika spinneribranscherna: 

Följande tablå belyser tillverkningens myckenhet af olika 
slags garn äfvensom tillverkningens värde jämte den föl-
bearbetning af främmande råvara intjänta spinnlönen i rikets 
skilda län: 
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Spinneriernas tillverkningar. Garfveriernas tillverkningar. 

Älfsborgs och Östergötlands län intaga, såsom af förestå
ende två tablåer framgår, främsta platserna inom rikets textil
industri. Platserna därnäst intagas, af Göteborgs och Bohus 
samt Malmöhus län. I sistnämnda län är yllebranschen öfver
vägande, i de tre öfriga bomullsbranschen. 

3) Inom den tredje gruppen, som omfattar hår-, skinn-
och lädervaraindustri samt motsvarar grupperna 10—11 i den 
statistiska redogörelsen för rikets handel, hafva för året redo
visats inalles 459 fabriker (år 1906: 494) med ett samman
lagdt produktionsvärde af 57.5 mil], kronor, mot 52-3 mill. kr. 
under år 1906. De viktigaste af hit hänförda fabriksklasser 
äro garfverier och Skofabriker, hvilka båda likasom under före
gående redogörelseår hafva att uppvisa ökning i sin produk
tion. Vid de förstnämnda anläggningarna producerades år 1907 
inalles 6-7 mill. kg. sul- och bindsulläder (år 1906: 6'2 mill. 
kg.) äfvensom andra slags läder och skinn till ett värde af 7-2 
mill. kronor (år 1906: 7-4 mill. kronor), uppgående samman
räknade värdet för dessa bägge tillverkningsposter till 232 
mill. kronor (år 1906: 22o mill. kronor), hvarjämte i bered-
ningslön för till kvantitet och värde ej angifna varor, likasom 
år 1906, intjänts ett belopp af i rundt tal 290,000 kronor. 
Garfverirörelsens fördelning på olika län framgår af följande 
Öfversikt: 

Malmöhus län intager sålunda, likasom förut, främsta rummet 
inom denna industri. Å de bägge rummen därnäst alternera 
från och med år 1902 Kristianstads och Gäfleborgs län. Sagda 
år äfvensom åren 1904—1906 intogs nämligen andra rummet af 
Kristianstads län, åren 1903 och 1907 åter af Gäfleborgs län. 
Fjärde rummet, som alltsedan år 1902 tillhört Blekinge län, 
har för året öfvergått till Stockholms län. 

Skofabrikerna hafva uppgifvit ett produktionsvärde af till
sammans 25-9 mill. kronor, mot 21"8 mill. kronor under närmast 
föregående år. På fem år har ifrågavarande värde mer än 
fördubblats. Rikets största skofabrik, som är belägen i hufvud-
staden, har ensam redovisat ett produktionsvärde öfverstigande 
2'4 mill. kronor. Mycket nära densamma kommer fabriken i 
Vänersborg. 

4) Fabriker för framställande af oljor, tjära, gummi och 
likartade ämnen, hvilka varor återfinnas under grupperna 12—13 
i handelsberättelsen, representera för året ett produktionsvärde 
af 33-8 mill. kronor, mot 29-i mill. kronor under år 1906. 
De med hänsyn till tillverkningens årsvärde främsta platserna 
intagas af gummivarufabrikerna, såp- och tvålfabrikerna, olje
fabrikerna samt ljusfabrikerna, hvilka tillsammans redovisat 
27·o mill. kronor, utgörande 79'6 9 procent af gruppens totala 
produktionsbelopp. Om tillverkningarnas slag och myckenhet 
finnas uppgifter i tab. 5. 

5) För den femte gruppen, som omfattar fabriker för till
verkning af trävaror (grupperna 14 — 15 i handelsberättelsen) 
och som med afseende på produktionsvärdet kommer näst efter 
den första gruppen, belöper sig ifrågavarande värde till 294-7 
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mill. kronor eller 1969 procent af samtliga fabriksgruppers 
tillverkningssummor, mot 266'7 mill. kronor år 1906. Framom 
andra fabriksklasser märkas här sågverk och hyflerier, trä
massefabriker, snickeri- och möbelfabriker samt tändsticksfa
briker, hvilka samtliga intaga ett framstående rum i rikets 
exportindustri. 

Sågverken och hyflerierna, vid hvilka 1,928 ramar och 
940 hyfvelmaskiner under året varit använda, hafva uppgifvit 
ett produktionsvärde, som med inräkning af såglön för främ
mande virke belöper sig till 1729 mill. kronor, mot 1624 mill. 
kronor under närmast föregående år. Det år 1906 inträdda 
uppsvinget inom denna industri har sålunda ytterligare fortgått, 
och är det icke blott det sammanlagda kvantitetsbeloppet för 
de olika specificerade tillverkningsposterna, som ökats, utan 
äfven riksmedelvärdena å hvar och en af ifrågavarande poster, 
på ett oväsentligt undantag när. 

Beträffande tillverkningarnas slag äfvensom kvantitet och 
värde angifver tab. 5 summor för hela riket, hvarjämte 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 tillverkningarnas 
fördelning på olika län intages följande siffertablå, hvaraf bland 
annat framgår, att icke mindre än 6I02 procent af det totala 
tillverkningsvärdet (inkl. såglön) belöpa sig på de norrländska 
länen, af hvilka särskildt Västernorrlands och Gäfleborgs län 
utgöra centra för ifrågavarande industri: 

Sågverkens tillverkningar. 

Sågverkens tillverkningar (forts.). 

I afseende å ohyflade plankor och bräder samt hyllade 
bräder af furu eller gran, hvilka för året tillsammans repre
sentera ett värde af 1565 mill. kronor, framgår af tab. 5, att 
nämnda varor, i den utsträckning uppgifter å mått och trä
varuslag kunnat erhållas, fördelade sig sålunda: 

Såsom häraf synes, hafva artiklar af furu utgjort 56'5 och 
af gran 435 procent af det hela, hvilka tal godt samman
stämma med de procenttal (resp. 58i och'41.9), som i afse
ende å samma fördelning återfinnas i 1907 års handelsberät
telse. Den relativt sedt största rollen spelar fura inom de 
ohyflade bredaste, gran åter inom de hyflade bredaste varu-
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Tändsticksfabrikernas tillverkningar. slagen. Att märka är, att 305,499 kbm. plankor och bräder, 
däraf 229,795 kbm. ohyflade och 75,704 kbm. hyflade, icke 
kunnat till mått eller varuslag angifvas. 

Vid trämassefabrikerna, som för året användt 347 slipverk 
och 280 kokare, d. v. s. 5 slipverk och 36 kokare mer än under 
år 1906, uppgick årsproduktionen enligt tab. 5 till inalles 
911,592 eller, med reduktion till torr vikt, 661,474 ton, med 
ett angifvet värde af 69'9 mill. kronor, mot 749,736 (torr vikt: 
548,149) ton och 57'3 mill. kronor under närmast föregående år. 
Vid jämförelse mellan 1907 och 1906 års kvantitetsbelopp visar 
sig, att en betydande stegring för redogörelseåret inträffat i 
produktionen af alla fyra slagen af trämassa. Med hänsyn 
till trämassefabrikationen inom olika län framgår af följande 
sammandrag, att Värmlands, Gäfleborgs och Västernorrlands 
län utgöra hufvudhärdame för denna industri,, och uppgår den 
på dem belöpande andelen till nära hälften (45-5 2 procent) af 
det totala produktionsvärdet: 

Trämassefabrikernas tillverkningar. 

Snickerifabrikerna, hvilka för år 1907 redovisats till ett 
antal af 540 eller 11 flere än närmast föregående år, hafva 
uppnått ett produktionsvärde af inalles 29-5 mill. kronor (år 
1906: 27'5 mill. kronor), hvaraf emellertid 1'4 mill. kronor öfver
förts till grupp 11, såsom utgörande värdebeloppet för diverse 
maskiner och redskap (tröskverk, bobiner m. m.), hvilka till
verkats vid 28 snickerifabriker. Inemot hälften af det angifna 
totala produktionsvärdet faller på den för rikets export så be
tydelsefulla artikeln byggnadsmateriel. 

Tändsticksfabrikernas årsproduktion har, såsom tab. 5 upp
lyser, belöpt sig till inalles 28- 5 mill. kg. diverse slags tänd
stickor med ett värde af 12· 5 mill. kronor. Dessa årssiflror äro 
de högsta, som hittills blifvit för denna fabriksklass redovisade. 
Af följande sammandrag synes, bland annat, att 66- 2 5 procent 
af produktionsvärdet falla på Jönköpings och Skaraborgs län: 
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6) Inom sjätte gruppen, motsvarande grupp 18 i handels
berättelsen, äro de fabriker, som framställa papper och papp, 
de viktigaste. Dessa anläggningar, som under året användt 
229 pappersmaskiner, hafva uppgifvit en sammanlagd tillverk
ning af 225'5 mill. kg. papper och papp, hvilken kvantitet 
med 15'9 mill. kg. öfverskjuter den för närmast föregående 
år redovisade tillverkningen. Tillverkningens totalvärde har 
uppskattats till 45'9 mill. kronor, mot 42'3 mill. kronor under 
år 1906. Följande tabellariska Öfversikt angifver produktio
nens hufvudslag, kvantitet och värde för de olika länen: 

Pappersbrukens och pappfabrikernas tillverkningar. 

7) Den jämförelsevis obetydliga sjunde gruppen, som om
fattar fabriker för tillverkning af varor af diverse växtämnen 
(grupperna 17 och 19 i handelsberättelsen), har likasom år 1906 
att uppvisa ett produktionsvärde af inalles 2'4 mill. kronor. 
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Korkfabrikerna ensamt hafva redovisat 78. 51 procent af grup
pens totala produktionsvärde. 

8) Åttonde gruppen omfattar samtliga fabriker för till
verkning af varor utaf sten, lera, kol och torf och motsvaras 
i hufvudsak af grupperna 20 och 21 i berättelsen om handeln. 
Med hänsyn till produktionsvärdet intaga stenbrott och sten-
huggerier, tegelbruk, träkolsverk samt glasbruk och glassliperier 
de främsta platserna inom gruppen. 

Stenbrotten och stenhuggerierna voro år 1907 till antalet 
307 och hafva redovisat en arbetsstyrka af 11,800 personer 
och ett produktionsvärde af 15.2 mill. kronor, mot 14" 1 mill. 
kronor år 1906. 

Omfattningen af de skilda tillverkningsslagen framgår af 
nedanstående fördelning utaf det angifna produktionsvärdet: 

oarbetad eller pulveriserad sten 3·4 mill. kr. 

Den inträffade stegringen af det totala produktionsvärdet 
fördelar sig på samtliga de stenindustriidkande länen utom 
Östergötlands, Kalmar, Blekinge och Hallands län, inom hvilka 
någon tillbakagång yppat sig, särskildt inom Östergötlands län. 

För att åskådliggöra stenindustriens utbredning inom olika 
landsdelar meddelas nästföljande sammanställning, hvaraf bland 
annat synes, att Göteborgs och Bohus samt Blekinge län ut
göra hufvudhärdarne för denna industri: 

Stenbrottens och stenhuggeriernas tillverkningar. 

Tegelbruken hafva enligt tab. 5 tillverkat 433" 1 mill. st. 
(år 1906: 450-7 mill. st.) tak-, mur- och klinkertegel, 22o mill. 
st. rör och rördelar samt 144-o mill. kg. eldfast tegel m. m. 
samt golf- och väggplattor med ett sammanlagdt värde af 14-8 
mill. kronor, mot 14·3 mill. kronor under närmast föregående 
år. Såsom synes af följande tablå, har tegelindustrien sitt 
stamhåll inom Malmöhus län, som ensamt redo visat 34-4 7 pro
cent af totala produktionsvärdet för denna fabriksklass: 

Tegelbrukens tillverkningar. 

Träkolstillverkning har enligt inkomna uppgifter bedrifvits 
vid inalles 393 verk. Ifrågavarande produktion, som syssel
satt en arbetarepersonal af 6,222 personer, har omfattat 28-i 
mill. hektoliter med ett angifvet värde af 13-2 mill. kronor. 
I jämförelse med föregående år har såväl tillverkningskvantiteten 
som försäljningsvärdet något stigit. Att i tab. 1 intet bevill-
ningsbelopp finnes angifvet för denna ansenliga produktion, beror 
därpå, att järn-och sågverken, där den hufvudsakliga framställ
ningen af träkol bedrifves, icke kunnat specificera den bevill-
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ningsandel, som belöper sig på denna bransch af deras verksamhet. 
Från järnverken hafva jämväl inhämtats uppgifter å deras för
brukning af träkol, hvilka uppgifter offentliggjorts i Kollegii 
berättelse om bergshandteringen år 1907. Att den af järn
verken förbrukade kvantiteten (46-9 mill. hl.) betydligt öfver
stiger den angifna årstillverkningen af träkol, äger sin för
klaringsgrund däri, att inga uppgifter föreligga angående till
verkningen af de kolmängder, hvilka af järnverken inköpas 
från sådana koltillverkningsställen, som icke äro hänförliga 
till den redovisningsskyldiga industrien. 

Glastillverkningen, som fortfarande har att uppvisa fram
steg, fördelar sig på olika län sålunda: 

Glasbrukens tillverkningar. 

9) Nionde gruppen omfattar den kemiska industrien, och 
inom densamma återfinnas fabriker för framställande af vissa 
utaf de varor, som upptagas i de handelsstatistiska grupperna 10 
(gödningsämnen), 16 (färger) samt 20 och 21 (oorganiska syror, 
baser och salter, sprängämnen m. m.). Hela gruppen repre
senterar ett tillverkningsvärde af 35" 5 mill. kronor (mot 29-5 
mill. kronor år 1906), hvaraf 11 · 9 mill. kronor komma på göd
ningsämnesfabrikerna. Särskildt anmärkningsvärda äro super-
fosfatfabrikerna; på fem år har nämligen deras produktion 
tredubblats. Beträffande tillverkningarnas 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 före
liggande berättelse sammanförda i grupp 10, hvilken i sin hel
het når ett produktionsvärde af 128'2 mill. kronor, mot 109o 
mill. kronor år 1906. Främsta rummet bland de till gruppen 
hänförda fabriksklasserna intages af järn- och stålvarufabrikerna 
samt gjuterierna, hvilka med ett produktionsvärde af 89'9 mill. 
kronor förete en till icke mindre än 11"7 mill. kronor upp

gående stegring i förhållande till det för år 1906 angifna värdet. 
Tillverkningarnas slag, myckenhet och separata värden finnas 
angifna i tab. 5, hvarjämte för åskådliggörande af de olika 
länens insats i denna betydelsefulla produktion ett öfversikts-
sammandrag här följer: 

Tillverkningen vid gjuterier samt järn- och stålvarufabriker. 

11) I elfte gruppen, hufvudsakligen motsvarande grupp 
24 i årsredogörelserna angående rikets handel, upptagas under 
skilda afdelningar skeppsvarf, vagnfabriker, maskin- och red
skapsfabriker samt instrument- och urfabriker. Främst bland 
samtliga fabriksklasserna märkas här mekaniska verkstäderna, 
som uppgifvit ett sammanlagdt produktionsvärde af 84-3 mill. 
kronor, eller I l s mill. mera än under närmast föregående år. 
Angående de särskilda tillverkningarnas värde hänvisas till 
tab. 5, af hvilken man bland annat finner, att under året till
verkats ångmaskiner och andra, ej elektriska motorer (tur
biner, petroleummaskiner m. m.) till ett värde af 14·5 mill. 
kronor (år 1906: ll·g mill.), mejerimaskiner och -redskap till 
ett värde af 11.7 mill. kronor (år 1906: 10'3 mill.) samt 
maskiner för trämasse-, pappers-, bok- och tändsticksindustrier 
till ett värde af 3-9 mill. kronor (år 1906: 3 i mill.). De olika 
länens betydelse inom maskinindustrien framgår af följande 
sammanställning: 
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Fabrikerna för elektriska maskiner och apparater intaga 
andra platsen inom gruppen med ett produktionsvärde, 16·8 
mill. kronor, som är mer än dubbelt så stort som fem år tidigare. 
Den största fabriken inom denna fabriksklass är belägen i 
Stockholm och har ensam redovisat ett produktionsvärde (för 
telefonapparater m. m.) öfverstigande 7 mill. kronor. Skepps-
varfven hafva för året att uppvisa sitt högsta hittills red ovisade 
produktionsvärde, 14 · 6 mill. kronor. Järnvägs- och spårvägs-
vagnfabrikerna däremot befinna sig trots någon stegring i sina 
tillverkningar omkring 2 mill. kronor under 1900 års produktins-
siffra för samma fabriksklass, 10'8 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. Boktrycke
rierna äro här den utan jämförelse viktigaste fabriksklassen. 
Vid nämnda anläggningar voro under redogörelseåret 1,882 
tryckpressar, däraf 1,295 maskinpressar, i användning Års
produktionen har uppgifvits till 11 6 mill. kronor i sätt- och 
tryckningskostnader samt 63 mill. kronor i värde af det under 
året förbrukade papperet eller inalles 17'9 mill. kronor, hvilket 
totalbelopp emellertid är för lågt, så till vida som flere tryckerier 
icke kunnat uppgif va det vid dem förbrukade papperets värde. 

För att erhålla en samlad Öfversikt af de i det före
gående omnämnda fabriksgrnppernas relativa betydelse med 
hänsyn till såväl årsproduktionens totalvärde som de enskilda 
fabriksrörelsernas omfattning meddelas följande tablå: 

Om den angifna medeltalssiffran för produktionsvärdet pr 
fabrik, 128,388 kronor, jämföres med motsvarande siffror för 
åren 1906 och 1896, visar sig, att den stigit med resp. 9-6 2 
och 63'4 0 procent. Af tablån framgår dessutom bl. a., att den 
egentliga storindustrien är att söka inom grupperna 6 (pappers
industrien), 2 (textilindustrien) och 11 (mekaniska verkstads
industrien). Produktionsvärdet pr fabrik inom dessa grupper 
uppgår nämligen till mer än 175,000 kronor. Det oaktadt 
representerar emellertid dessa gruppers sammanlagda insats i 
fabrikernas totala produktionsvärde icke mera än 25-82 procent, 
under det att ensamt första gruppens (närings- och njutnings-
ämnesindustrien) relativa andel däri utgör 28-6 9 procent. 

I ändamål åter att åskådliggöra fabriksklassernas bety
delse intages följande siffersammandrag af uppgifterna angående 
fabrikernas och arbetames antal samt tillverkningens värde, 
hvarvid de fabriksklasser, som uppnått ett produktionsvärde af 
minst 1 mill. kronor, blifvit specificerade, och alla öfriga 
sammanförts under den gemensamma rubriken »öfriga fabriker»: 

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

Tillverkningen vid mekaniska verkstäderna. 
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Af tab. 3 meddelas här nedan ett utdrag beträffande slut
summorna för hvarje län dels med procentuträkningar rörande 
de skilda länens insats i fabriksklassernas sammanlagda pro
duktionsbelopp, dels med relationstal beträffande förhållandet 
mellan å ena sidan såväl arbetarnes antal som tillverkningens 
värde samt å den andra medelfolkmängden: 

Fabriksindustrien inom olika län. 

Fabrikernas belägenhet. I tabellbilagorna 2 - 4 åter
finnas mer eller mindre detaljerade uppgifter angående fabriker
nas belägenhet. Tab. 2 utvisar, hvarest fabrikerna inom hvarje 
särskild fabriksklass äro befintliga, i tab. 3 meddelas en 
allmän Öfversikt af samtliga fabrikers fördelning å städer, 
köpingar och landsbygd inom de särskilda länen, och i tab. 4 
slutligen återfinnas uppgifter rörande fabrikerna, specificerade 
i klasser inom hvarje särskildt län, med åtskiljande af de olika 
städerna och köpingarna samt landsbygden. 

Kommerskollegii l·erättelse om fabriker och handtverk år 1907. 

Såsom af förestående sammanställning framgår, intages 
det främsta rummet med hänsyn till produktionsvärdet af 
Malmöhus län med ett värdebelopp af 238-o mill. kronor, me
dan Stockholms stad samt Göteborgs och Bohus län, hvilka in
taga andra och tredje rummen, uppnå tillverkningsvärden af resp. 
176'0 och 153-3 mill. kronor. Beträffande särskildt de för Värm
lands, Örebro, Västmanlands och Kopparbergs län upptagna pro
duktionsvärdena erinras därom, att största delen af tillverknin
garna vid järnbruken, hvilka i nämnda län äro synnerligen be
tydande, på grund af sin art redovisas i Kollegii berättelse om 
bergshandteringen och sålunda icke inräknats i berörda värden. 

Med hänsyn till fabriksindustriens omfattning inom de 
olika länen i förhållande till invånareantalet visar tablån, att 
Malmöhus län och därnäst Stockholms stad, Göteborgs och 
Bohus län samt Stockholms län hade att uppvisa det högsta 
medelbeloppet pr invånare, för samtliga nämnda landsdelar 
öfverstigande 350 kronor, under det att Jämtlands, Norrbottens 

III 
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och Gottlands län i detta afseende intaga de sista platserna bland 
länen, alla tre med mindre än 100 kronor pr invånare. Fabriks-
arbetarnes antal i relation till invånareantalet var högst i 
Stockholms stad samt i Göteborgs och Bohus län, lägst åter i 
Jämtlands och Gottlands län. 

I jämförelse med förhållandena under år 1906 har produk
tionsvärdet, absolut taget, ökats för 21 län, och märkas bland 
dem särskildt Stockholms stad, .Göteborgs och Bohus samt 
Stockholms län, hvilka alla redovisat ett mera än 10 mill. 
kronor högre produktionsvärde än för år 1906. Dessa ökningar 
äro hufvudsakligen att tillskrifva de framsteg, som metall-
och maskinindustrierna gjort, inom Göteborgs och Bohus län 
särskildt varfsrörelsen. Fyra län hafva redovisat ett mindre 
produktionsvärde än för år 1906, nämligen Kristianstads, 
Gottlands, Norrbottens och Skaraborgs län. För Kristianstads 
län uppgår minskningen till 8'6 mill. kronor, och har den
samma hufvudsakligen drabbat brännvinsbrännerierna och de-
stilleringsverken. Inom Gottlands län är det sockerindustrien, 
som företer den största tillbakagången. Den inom de bägge 
återstående länen yppade minskningen har varit oväsentlig. 

För riket i dess helhet har, såsom tablån ådagalägger, 
medeltalet fabriksarbetare i förhållande till rikets folkmängd 
såväl som tillverkningens värde pr invånare stigit. 

Med hänsyn till fabriksverksamhetens fördelning på städer, 
köpingar och landsbygd meddelas nedan en sammanställning, 
hvaraf inhämtas, att af samtliga fabriker 6l·2i procent (mot 
61'98 proc. år 1906) voro belägna å landsbygden och lämnade 
46-7 8 procent (mot 47-5 2 proc. år 1906) af fabriksklassernas 
sammanlagda tillverkningsvärde. I förhållande till folkmängden 
hade emellertid landsbygden (inklusive köpingar) år 1907 att 
uppvisa endast 42 fabriksarbetare pr 1,000 invånare och 180 
kronors tillverkningsvärde pr invånare, medan motsvarande rela
tionstal för städerna utgjorde 105 arbetare och 599 kronor. 
Den tendens hos stadsindustrien^att utveckla sig på bekostnad af 
landsbygdsindustrien, hvarom dessa siffror tala, bekräftas ytter
ligare af en jämförelse med motsvarande siffror för år 1896. Då 
voro nämligen 65'44 procent af samtliga fabrikerna belägna å 
landsbygden, och deras anpart i fabriksindustriens sammanlagda 
produktionsvärde uppgick till icke mindre än 50-7 5 procent: 

Fabriksindustriens fördelning på städer, köpingar 
och landsbygd. 

Vidkommande åter de särskilda städernas olika industriella 
betydelse meddelas å nästa spalt, med specifikation af sådana 
städer, där fabrikernas produktionsvärde uppgått till minst 5 
mill. kronor, efter tab. 4 ett sammandrag öfver fabrikernas 

och arbetarnes antal, tillverkningens såväl absoluta som rela
tiva värde samt arbetarnes och tillverkningsvärdets förhållande 
till invånareäntalet: 

Fabriksindustrien i rikets städer. 

Inalles 26 af rikets städer uppnådde sålunda ett produktions
värde öfverstigande 5 mill. kronor. Utom Söderhamn, som för 
redogörelseåret tillkommit, hafva dessa städer förblifvit desamma 
som år 1906. Stadsindustrien visar sig vara stadd i fortgående 
utveckling. År 1896 uppnådde endast 13 städer detta pro
duktionsvärde, och uppgick deras anpart i totala arbetarperso-
nalen och produktionsvärdet vid rikets fabriker till endast resp. 
30-43 och 38.8 8 procent, mot resp. 37-20 och 45-39 procent 
för de med dem jämförliga 26 städerna år 1907. 

Rikets hufvudstad representerade år 1907 ensam 23-08 
procent af städernas sammanlagda produktionsvärde, medan rikets 
andra stad icke hade att uppvisa mer än l l i 4 procent af samma 
värde. Produktionsvärdet har, absolut taget, stigit för samtliga 
i tablån specificerade städer utom Kristianstad, Lidköping, 
Hälsingborg, Karlskrona och Södertälje. Den i dessa städer 
inträffade nedgången har i främsta rummet drabbat, hvad 
Kristianstad beträffar, destilleringsrörelsen, hvad Lidköping och 
Hälsingborg beträffar, sockerindustrien, samt hvad Karlskrona 
och Södertälje beträffar, textilindustrien. Stegringen åter i de 
från . Stockholm och Göteborg redovisade produktionsvärdena 
har fördelat sig på ett stort antal af de skilda fabriksklasserna, 
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men har dock varit störst inom de till tionde och elfte grup
perna hörande metall- och maskinindustrierna. Anmärknings
värdt är det uppsving, som fabriksverksamheten i Västerås 
företer." De industrier, som där äro förhärskande, höra likaledes 
till tionde och elfte grupperna, och hafva de drifvit upp pro
duktionsvärdet för staden i dess helhet till ett belopp, som är 
40-0 8 procent högre än år 1906 och 125-0 7 procent högre än år 
1905. Anledningen till Eskilstuna stads stora uppsving för året 
är förnämligast att söka i den omständigheten, att staden från 
och med år 1907 omfattar äfven Fors' och Klosters från Rekarne 
fögderi öfverflyttade kommuner, där ett flertal fabriker, till
hörande särskildt första, tionde och elfte grupperna, äro belägna. 

Med afseende på tillverkningsvärdets förhållande till in
vånareantalet nådde Trelleborg, Kristianstad, Landskrona, Borås, 
Ystad, Västerås och Norrköping de högsta relationstalen, för 
dem alla öfverstigande 1,000 kronor. Fabriksarbetarnes relativa 
antal åter i förhållande till invånareantalet var störst i Trelle
borg och Borås, med resp. 329 och 237 arbetare pr 1,000 invånare. 

I detta sammanhang må slutligen påpekas, att äfven två 
af landets köpingar, Limhamn samt den för redogörelseåret 
nya köpingen Huskvarna, hafva att uppvisa ett sammanlagdt 
produktionsvärde öfverstigande 5 mill. kronor. 

Arbetare. I tab. 6 meddelas närmare uppgifter angående 
arbetarne, fördelade efter ålder och kön, inom olika fabriks
klasser under år 1907 samt angående de af dem utgjorda 
dagsverkena. Med afseende härå torde böra anmärkas, att i 
de fall, där vid en och samma industriella anläggning flere 
olika slags tillverkningar bedrifvas, de vid anläggningen anställda 
arbetarne jämte de af dem utgjorda dagsverkena ofta icke 
kunnat fördelas efter de olika tillverkningarna, utan måst sam-
fälldt redovisas för den mest betydande tillverkningsbranschen. 

Ur samma tabell meddelas följande sammandrag öfver 
arbetarnes absoluta och relativa antal inom de olika grupperna, 
hvaraf bland annat synes, att trävaruindustrien sysselsatte nära 1/i 

af alla fabriksarbetarne och att samtliga såväl vuxna som minder
åriga manliga och kvinnliga arbetares absoluta antal stegrats: 

Arbetarnes fördelning på olika fabriksgrupper. 

För att närmare belysa arbetarnes fördelning efter ålder 
och kön inom olika fabriksgrupper meddelas nedanstående pro
centiska sammanställning, hvaraf bland annat inhämtas, att 
81-18 proc. voro af mankön och 18-82 proc. af kvinnkön (mot 
resp. 8084 och 19i6 proc. år 1906), samt med hänsyn till 
fördelningen efter ålder 85-56 proc. voro öfver och 14'44 proc. 
under 18 år. Kvinnlig arbetskraft användes mest inom textil
industrien (grupp 2), där kvinnornas antal uppgick ända till 
66" 5 8 proc. af hela arbetarenumerären, minst åter inom ma
skinindustrien (grupp 11), där deras antal endast belöpte sig 
till 2-i9 proc. De minderåriges antal var proportionsvis störst 
inom 12 gruppen, omfattande boktryckerier m. fl. anläggnin
gar, minst åter inom närings- och njutningsämnesindustrien 
(grupp 1): 

Arbetarnes procentiska fördelning efter ålder och kön inom 
olika fabriksgrupper. 

Ur tab. 7, där fabriksarbetarepersonalen inom olika orter 
redovisas fördelad efter ålder och kön, meddelas åter nedan
stående sammandrag öfver arbetarnes absoluta och relativa 
antal inom de olika länen, och finner man däraf, bland annat, att 
största arbetareantalet faller på Malmöhus län och Stockholms 
stad med hvar för sig mer än 10 procent af rikets hela fabriks
arbetarepersonal, äfvensom att motsvarande siffra för de i detta 
afseende närmast följande länen, Göteborgs och Bohus, Öster
götlands, Älfsborgs, Gäfleborgs och Västernorrlands län, rör 
sig mellan 5 och 10 procent för att slutligen beträffande de i 
sista rummen kommande länen, Gottlands och Jämtlands, sjunka 
ända till mindre än 1 proc. af den totala fabriksarbetare-
personalen : 
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Fabriksarbetare inom olika län. 

Hvad slutligen beträffar arbetarnes relativa antal i förhål
lande till fabrikerna, uppgick detsamma, såsom af efterföljande 
medeltalstablå framgår, till i genomsnitt 26 arbetare pr fabrik, 
eller 1 mera än under det närmast föregående året. Gifvetvis 
ställde sig ifrågavarande medeltal högst olika inom olika in
dustrigrupper, och hade, såsom af tablån inhämtas, textil-, 
pappers- och maskinindustrierna (grupperna 2,6 och 11) att upp
visa 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 närsläktade rörelser, såsom tullkvarnar, malt
drycksbryggerier, benstampar m. fl.: 

Medeltal arbetare pr fabrik. 

Verksamheten vid fabrikerna belyses ytterligare af de med
delade uppgifterna rörande utgjorda dagsverken. Beträffande vissa 
fabriker hafva emellertid sådana uppgifter icke kunnat erhållas, 
vanligen på den grund att arbetet vid dem utgöres efter andra 
system, t. ex. ackordsystemet. I regeln hafva dock uppgifter 
erhållits å huru lång tid af året sådana fabriker varit i gång, 
och har med ledning däraf för deras arbetspersonal antalet 
utgjorda dagsverken beräknats. För de eventuellt återstående 
fabrikerna har approximativt uträknats antalet utgjorda dags
verken, hvarvid användts det medeltal, som framgått ur de 
erhållna uppgifterna. Af nu omförmälda i tab. 6 införda upp
gifter och beräkningar meddelas här ett öfversiktssammandrag: 

I fabriksindustrien utgjorda dagsverken. 

Medeltalet dagsverken för de vid fabrikerna sysselsatta 
arbetarne utgjorde sålunda för män 262 och för kvinnor 280. 
Motsvarande siffror för de vid bergverksrörelsen sysselsatta 
arbetarne utgjorde enligt Kollegii berättelse om bergshand-
teringen år 1907 resp. 283 och 192 dagsverken. Största 
antalet dagsverken har bland de olika fabriksgrupperna trä
varugruppen (grupp 5) att uppvisa. Verksamheten har emellertid 
pågått största antalet dagar inom grupperna 7, 12, 6 och 2 
(växtämnes-, grafiska, pappers- och spånadsämnesindustriema) 
med 290 eller flere mans- och 281 eller flere kvinnsdagsverken 
pr arbetare, minsta antalet dagar däremot inom grupp 8 (sten-
och torf- m. fl. industrier) med resp. 234 och 210 dagsverken 
pr arbetare. 

Vill man se, huru dels männens och dels kvinnornas arbets
insats fördelar sig på de skilda industrigrupperna, finner man, 
att männen göra sin största arbetsinsats inom trävaruindustrien 
(grupp 5), till hvilken de bidragit med något öfver V4 af sitt 
totala dagsverksantal, kvinnorna åter inom textilindustrien 
(grupp 2), som tagit i anspråk mer än hälften af det antal 
dagsverken, de under året utgjort i den svenska industriens 
tjänst. Om man slutligen anställer en jämförelse mellan män
nens och kvinnornas olika deltagande i de skilda industrierna, 
visar det sig, att de speciellt manliga industrierna tillhöra 
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grupperna 11, 8, 5 och 10 (mekaniska, sten-, trävaru- och 
metallvaruindustrierna), inom hvilka alla männen utgöra mer 
än 90 procent af samtliga dagsverken, de speciellt kvinnliga 
industrierna däremot grupp 2 (textilfabrikerna), inom hvilken 
motsvarande procenttal för kvinnorna är 66. 

Fabrikernas fördelning efter ägare. Af tab. 8, där 
fabrikerna inom olika grupper blifvit fördelade alltefter som 
desamma ägas eller innehafvas af a) ensamma personer, b) ak
tiebolag, c) andra bolag, d) stat eller kommun m. fl., framgår, 
att inalles 5,455 (46·7 9 proc.) tillhörde ensamma personer, 4,530 
(38-85 proc.) aktiebolag, 1,538 (13-19 proc.) andra bolag samt 
endast 136 (1-17 proc.) stat, kommun m. fl. I jämförelse med 
närmast föregående år utvisa dessa siffror en såväl relativ 
som absolut ökning för andra, tredje och fjärde slaget af ägare 
samt, likasom de bägge föregående åren, en såväl relativ som 
absolut minskning för ensamma personer. 

Fabrikernas fördelning efter ägare. 

För bevillning uppskattad inkomst af fabriks
rörelsen. Uti tab. 1 och ,tab. 3 finnas sammanförda upp
gifter beträffande den för bevillning uppskattade inkomsten 
af fabriksrörelsen, med specifikation i tab. 1 för hvarje fabriks-
klass och i tab. 3 för hvarje särskildt län. Härvid är emeller
tid att märka, dels att den taxerade inkomsten af fabriks
rörelsen, i fall där två eller flere till olika klasser hänförliga 
fabriker drifvas inom gemensamt etablissement, icke alltid 
kunnat fördelas på de skilda fabriksklasser, i hvilka ifråga
varande fabriker varit att inrangera, dels att inkomstbeloppen 
för bergverk, som äfven drifva fabriksrörelse, i regel till 
sin helhet redovisats i Kollegii berättelse om bergshandte-
ringen. 

Af berörda uppgifter meddelas här följande öfversikts-
sammandrag: 

Bevillningstaxerad inkomst af fabriksindustrien. 

En jämförelse med föregående årsredogörelse ger vid handen, 
att det beskattade totala vinstutbytet af rikets fabriksindustri 
stigit med 6'6 mill. kronor och att denna stegring fördelar sig 
på sex af de tolf industrigrupperna, nämligen grupperna 3, 5 
och 8 samt 10—12, d. v. s. läder-, trä-, sten-, metall-, maskin-
och grafiska industrierna. 

Den inom de återstående sex grupperna yppade nedgången 
har varit störst inom första gruppen. Den uppgår för den
samma till 2-8 mill. kronor och motsvarar i det närmaste det 
belopp, hvarmed sockerfabrikationens vinstutbyte minskats. 
Emellertid hafva fluktuationer ägt rum äfven inom andra hit 
hörande fabriksklasser. Sålunda hafva bryggeriernas och kvar
narnas inkomst minskats med resp. 0"6 och 0·4 mill. kronor, 
margarinfabrikernas inkomst åter ökats med 04 mill. kronor. 
Inom andra gruppen hafva bomulls- och yllefabrikerna med en 
inkomstminskning på l·i mill. kronor i detta afseende i det 
närmaste återgått till förhållandena år 1905. Stegringen inom 
tredje gruppen fördelar sig hufvudsakligen på garfverierna och 
skofabrikerna. Den inom den tekniska industrien (grupperna 
4 och 9) yppade tillbakagången är särskildt anmärkningsvärd 
beträffande superfosfatfabrikerna, hvilka sålunda icke trots en 
från och med år 1903 konstant ökad produktion kunnat 
häfda den i detta afseende lysande ställning, som de året förut 
intogo. Femte gruppen har att uppvisa den största inkomst
stegringen, 4-9 mill. kronor. Det mesta däraf faller på såg
verken och hyflerierna, hvilka alltså hämtat sig från den till
bakagång, hvaraf de under de bägge föregående redogörelse
åren kännetecknats. Inom sjätte och sjunde grupperna är det 



XXII Uppskattad inkomst. Drifkraft. 
pappersbruken och i synnerhet korkfabrikerna som drabbats 
af inkomstminskning. Inom åttonde gruppen hafva särskildt 
cement- och stenindustrierna gynnats af ett bättre ekonomiskt 
resultat än året förut. De till tionde och elfte grupperna 
hörande metall- och maskinindustrierna hafva på tre oväsentliga 
undantag när att uppvisa inkomststegring för samtliga fabriks
klasser. Uppgående till inalles 4-5 mill. kronor, utgör den
samma för de ej specificerade mekaniska verkstäderna 1·8 och 
för de elektriska apparatfabrikerna l·o mill. kronor. Tolfte 
gruppen slutligen, som omfattar den grafiska m. fl. inom de 
föregående grupperna ej inbegripna industrier, har för sin in
komstökning främst att tacka elektricitetsverken. Deras vinst
utbyte har nämligen på två år mer än fördubblats. 

Med hänsyn till de skilda länen har inkomstbeloppet stigit 
för dem alla utom Östergötlands, Kristianstads, Malmöhus, 
Göteborgs och Bohus, Älfsborgs och Jämtlands län. Inom 
Stockholms stad och Västmanlands län är det metall- och 
maskinindustrierna, inom Kopparbergs och de norrländska länen 
med undantag af Jämtlands län trävaruindustrien, som för
nämligast bidragit till ifrågavarande stegring; sålunda har såg
verkens vinstutbyte i hvart och ett af Gäfleborgs, Västernorr
lands och Västerbottens län stigit med öfver 1 mill. kronor. 
Minskningen i inkomstbeloppet faller, hvad Kristianstads och 
Malmöhus samt Göteborgs och Bohus län beträffar, väsentligen 
på sockerindustrien, hvad Östergötlands och Älfsborgs län åter 
beträffar, på textilindustrien. 

Med specifikation af sådana städer, där fabrikernas produk
tionsvärde uppgått till minst 5 mill. kronor, meddelas här nedan 
uppgift å: 

Bevillningstaxerad inkomst af fabriksindustrien i rikets städer. 

Drifkraft. Såsom af tab. 9 inhämtas, hafva under år 
1907 för omedelbar fabriksdrift användts 20,513 motorer, näm
ligen 198 kreatursvandringar, 133 vindhjul, 5,189 vattenhjul 

eller -turbiner, 4,369 ångmaskiner eller -turbiner, 1,033 
gas-, petroleum- och varmluftsmaskiner samt 9,591 elektriska 
motorer. För 20,120 eller 99-6 9 procent af de fyra sistnämnda 
grupperna af motorer tillsammantagna har antalet hästkrafter an
gifvits, och uppgår den sålunda redovisade drifkraften till 518,733 
hästkrafter, däraf 114,595 härröra från de elektriska motorerna. 

Huru behofvet af drifkraft ställer sig för de olika fabriks
kategorierna, framgår af följande tablå: 
Antal för omedelbar fabriksdrift använda hästkrafter pr fabrik. 

För drifvande af dels elektricitetsgeneratorer, genom hvilka 
alstrats ström till elektriska motorer, och dels uteslutande 
för belysning använda generatorer hafva särskildt varit i bruk 
1,450 motorer, hvilka icke äro inräknade bland de för omedel
bar fabriksdrift använda, nämligen 705 vattenhjul eller -tur
biner, 653 ångmaskiner eller -turbiner och 92 gas-; petroleum-
eller varmluftsmaskiner, och uppgår den för dem uppgifna 
styrkan till sammanlagdt 202,881 hästkrafter. 

De i fabriksindustrien tjänstgörande fasta ångpannorna 
uppgingo år 1907 till ett antal af 4,783. Mer än Ys däraf 
har användts för trävaruindustriens behof. 

I nedanstående tabellariska Öfversikt hafva sammanställts 
uppgifter å sammanlagda hästkrafttalen för de olika slag af 
motorer, för hvilka sådana uppgifter meddelats, samt å det antal 
fasta ångpannor, som användts inom de skilda fabriksgrupperna: 

Motorernas hästkrafttal samt antalet fasta ångpannor 
vid fabrikerna. 
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B. Handtverksindustrien. 
Beträffande handtverken meddelas i tabellbilagorna 10—12 

de upplysningar, som varit att hämta ur de af vederbörande 
myndigheter upprättade förteckningar dels rörande antalet idkare 
af handtverk och andra därmed jämförliga näringar äfvensom 
deras arbetare samt dels rörande den för bevillning uppskattade 
inkomsten af handtverksdriften. I tab. 10—11 äro handtverken 
grupperade i öfverensstämmelse med fabrikernas gruppindelning, 
och intages här nedan ett sammandrag öfver antalet handt1 

verkare och arbetare inom de särskilda yrkesgrupperna, hvilket 
sammandrag tillika innehåller beräkningar såväl angående den 
för bevillning taxerade inkomstens procentiska fördelning på 
de olika grupperna som beträffande den uppskattade medelin
komsten pr handtverkare inom de skilda yrkesgrenarna: 

Öfversikt af handtverksindustrien. 

Förestående sammandrag utvisar, bland annat, att hela 
antalet till Kollegium för år 1907 uppgifna handtverkare (med 
inräkning af 1,036 bolag) utgjorde 56,811 med tillsammans 53,173 
arbetare. I jämförelse med närmast föregående år ådagalägga 
anförda tal en ökning i handtverkarnes och arbetarnes antal 
af resp. 1,208 och 103. 

De handtverksidkande bolagen uppgingo endast till l-8 2 
proc. af samtliga handtverkare och fördelade sig sålunda på de 
skilda handtverksgrupperna: 

Kvinnlig arbetskraft har icke blott relativt, utan äfven 
absolut taget fått ökad användning inom handtverksindustrien, 
och har detta förhållande fortgått alltsedan år 1898. Sin största 
användning har den kvinnliga arbetskraften inom textilbranschen, 
förnämligast skräddareyrket, och förete relationstalen i detta 
afseende en oafbruten stegring alltsedan nyssnämnda år. Äfven 
inom närings- och njutningsämnesgruppen, den kemiska industrien 
samt pappersindustrien (bokbindareyrket) sysselsattes ett propor
tionsvis högt antal kvinnor; inom den förstnämnda gruppen är 
det särskildt bagareyrket, som i hög grad begagnar sig af 
kvinnlig arbetskraft. 

Beträffande åter handtverkspersonalens fördelning på olika 
orter framgår såsom slutresultat af tab. 12, att inalles 44,540 

För öfrigt synes af sammandraget, dels att tredje gruppen, 
som i sig innesluter garfvare, sadelmakare och skomakare m. fl., 
sysselsatte det största antalet handtverkare, men första gruppen 
det största antalet handtverksarbetare och dels att i medeltal icke 
fullt 1 arbetare användes vid hvarje särskild handtverksrörelse, 
under det att, såsom i det föregående blifvit framhållet, vid 
hvarje fabrik i medeltal voro anställda 26 arbetare. Härvid 
är dock att märka, att uppgifterna angående handtverk äro 
upprättade med ledning af mantals- och taxeringslängderna, 
som i många fall torde lämna ofullständiga eller missvisande 
upplysningar rörande såväl handtverksmästarnes som arbetarnes 
antal. 

Med hänsyn till den för bevillning uppskattade inkomsten 
yppar sig vid jämförelse med motsvarande siffror för år 1906 
en stegring för hela handtverksindustrien med l·4 mill. kronor 
eller 3-85 proc. Det högsta för bevillning uppskattade inkomst
beloppet (6'5 mill. kronor) faller på åttonde gruppen (bygg
mästare, kakelugnsmakare, glasmästare m. fl.), och kommer 
samma grupp vid fördelning af inkomstbeloppen på antalet 
handtverkare inom de skilda yrkesgrupperna såsom under de 
tre föregående åren likaledes främst med i genomsnitt 1,200 
kronor på hvarje särskild handtverkare. 

Handtverkspersonalens fördelning efter kön belyses i tab. 
11, och framgår af densamma, att inalles 99,978 handtverkare 
och handtverksarbetare eller 90-90 proc. voro af mankön och 
10,006 eller 9'io proc. af kvinnkön. Könsfördelningen inom de 
olika yrkesgrupperna var följande: 

Handtverkarnes och handtverksarbetarnes fördelning efter kön 
inom olika grupper. 
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handtverkare och handtverksarbetare eller 40" 5 o proc. voro 
bosatta i städer och 65,444 eller 59·so proc. å landsbygden 
(inkl. köpingar), och belyses ifrågavarande fördelning närmare 
af följande sammanställning: 

Handtverkspersonalens fördelning på olika orter. 

C. Specialundersökning. 
I inledningen till denna berättelse är framhållet, att be

greppen fabrik och industriell anläggning icke alltid äro samman
fallande. Som tyngdpunkten här är redogörelsen för tillverk
ningarna vid rikets industriella anläggningar, har det befunnits 
ändamålsenligt att räkna med de olika ställen, där hvarje hufvud-
slag af tillverkningar utföres. Då emellertid ofta flere hufvud-
slag af tillverkningar utföras vid samma industriella anläggning, 
blir följden af en dylik räkning, att en och samma anläggning 
i sådana fall dubbelräknas och att sålunda totala antalet till
verkningsställen i ofvan angifna mening blir större än totala 
antalet industriella anläggningar. 

För att emellertid lära känna antalet och storleken, efter 
arbetareantalet räknadt, af de industriella anläggningarna i riket 

Fabriksanläggningarnas fördelning efter arbetareantalet. 

oafsedt den tilläfventyrs olika arten af tillverkningar, som vid 
en och samma anläggning förekommer, har en särskild samman
ställning af primäruppgifterna ägt rum, och hafva därvid, i och 
för undvikande af kollision med den samtidigt skeende be
arbetningen af 1907 års primäruppgifter, användts uppgifterna 
för år 1906. I afsikt att ur denna synpunkt vinna en så full
ständig bild som möjligt af vårt lands industriella verksamhet, 
hafva vid denna sammanställning äfven medtagits de i Kollegii 
berättelse om bergshandteringen år 1906 bearbetade primär
uppgifterna, detta så mycket hellre som vid ett och samma 
bergverk tillverkningar kunna förekomma, hvilka till följd af sin 
beskaffenhet redovisas delvis i berättelsen om bergshandteringen 
och delvis i berättelsen om fabriker. För jämförelses skull har 
en liknande bearbetning ägt rum af motsvarande primäruppgifter 
för år 1896. 

Sammanställningen har så tillgått, att i allmänhet hvarje 
primäruppgift räknats såsom representerande en anläggning och 
att dess totala arbetarepersonal antecknats, hvarjämte anlägg
ningarna efter tillverkningarnas beskaffenhet klassificerats på 
nio kategorier med fördelning på län, städer och landsbygd 
(inkl. köpingar). 

I bilagorna A och B äro resultaten af denna specialunder
sökning sammanförda. 

Fabriksanläggningarnas antal befinnes år 1896 hafva utgjort 
7,734 och år 1906 9,587; de hafva sålunda ökats med 23-9 6 
procent. Arbetarnas antal uppgick samma år till resp. 230,117 
och 327,675, hvilket innebär en ökning på icke mindre än 423 9 
procent. En jämförelse i detta afseende mellan städerna och 
landsbygden ger emellertid vid handen, att industrien i städerna 
gjort proportionsvis större framsteg än å landsbygden. Medan 
nämligen anläggningar och arbetarepersonal i städerna ökats med 
resp. 37"3 9 och 55.6 7 procent, äro motsvarande relationstal för 
landsbygden endast resp. 185 8 och 34-8 6. Städerna hafva under 
perioden slagit under sig ytterligare omkring 3 procent af rikets 
hela industriella verksamhet, så att år 1906 öfver 3/10 af anlägg
ningarna samt nära ‰ af arbetarne utgjorde städernas anpart. 

För att närmare belysa fabriksanläggningarnas olika storlek 
\ meddelas här nedan en tablå öfver: 
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Första storleksgruppen (med högst 10 arbetare) omfattar, 

såsom synes, mer än hälften af samtliga anläggningarna. Att 
dess betydelse för rikets industrirörelse i dess helhet emellertid 
är jämförelsevis ringa, framgår däraf, att den sysselsätter 
mindre än VI2 af rikets hela fabriksarbetarepersonal. Också har 
dess relativa andel i rikets industrirörelse minskats; procent
talen för antalet dithörande anläggningar jämte deras arbetare, 
hvilka år 1896 voro resp. 60-24 och 7-78, hade sålunda år 
1906 nedgått till resp. 55'69 och 675. 

Medeltalet arbetare pr anläggning åren 1896 och 1906 var 
resp. 30 och 34. Om man frånräknar anläggningarna inom 
första storleksgruppen (med högst 10 arbetare), te sig för de 
återstående anläggningarna (år 1896: 3,075 och år 1906: 4,249) 
motsvarande medeltal resp. sålunda: 69 och 72. Med dessa 
anläggningar torde man böra räkna, då det gäller att bilda 
sig en föreställning om den egentliga fabriksindustrien. Vill 
man sedan ur denna kategori göra en ytterligare utbrytning 
och särskildt taga storindustrien i betraktande, torde lämpligen 
böra frånräknas anläggningar med 11 till och med 100 arbetare. 
Beträffande de återstående anläggningarna (år 1896: 507 och 

Fabriksanläggningarnas fördelning på industrigrupper. 

Med afseende på de under tioårsperioden inträdda för
ändringarna i arbetarestyrkan inom de olika industrigrenarna 
befinnes, att relativ minskning af personalen ägt rum inom 
gruf- (6), trä- och pappers- (4), spånads- (2) samt närings-
och njutningsämnesindustrierna (1), relativ ökning åter inom 
mekaniska (7), kemiska (8), lädervaru- (3), ej specificerade (grafiska 

Kommerskollegii berättelse om fabriker och handtverk år 1907. 

m. fl.), (9) och stenindustrierna (5). Hvad minskningen inom 
trä- och pappersindustrien beträffar, har densamma främst 
drabbat sågverksrörelsen. Under det att denna enligt de resp. 
fabriksberättelserna år 1896 sysselsatte I819 procent af rikets 
fabriksarbetarepersonal, var nämligen motsvarande siffra för år 
1906 endast 13-64 procent. Och dessa siffror hafva, hvad trä-
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år 1906: 730, med resp. 129,401 och 190,489 arbetare), fram
går, att deras antal ökats med 43-9 8 och deras arbetare
personal med 47-2i procent. Storindustrien har alltså med 
hänsyn både till anläggningarnas antal och arbetarpersonalens 
storlek att uppvisa större relationstal för sin utveckling än 
industrien i dess helhet. Störst har den relativa ökningen 
varit för gruppen med 101—200 arbetare, uppgående för både 
anläggningar och arbetare till omkring 46 procent. På nästa 
grupp (med 201-500 arbetare) faller emellertid den största 
absoluta ökningen af arbetarpersonalen; den utgör nämligen 
nära 1/i af hela ökningen för samtliga storleksgrupperna. 

De största anläggningarna (med mera än 1,000 arbetare), 
år 1906 till antalet 14 (mot 7 år 1896), voro att finna i Stock
holms stad (2) samt Östergötlands (2), Jönköpings (1), Blekinge 
(1), Malmöhus (1), Älfsborgs (1) Skaraborgs (1), Kopparbergs (2), 
Gäfleborgs (1) och Norrbottens län (2) och fördelade sig på följande 
industrigrupper: textilfabriker (2), trävaru- och pappersfabriker 
(1), grufvor (3) och järnverk (8). 

Till belysning af de skilda industrigruppernas inbördes 
betydelse meddelas här nedan en ur bilagan A hämtad tablå öfver: 
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och pappersgruppen i dess helhet beträffar, icke uppvägts af 
den utvecklingsgång i motsatt riktning, som trämassefabrikerna 
och pappersbruken ha att uppvisa, i det att dessa år 1896 
sysselsatte 4'9 6 procent af rikets fabriksarbetarepersonal, mot 
5-82 procent år 1906 eller resp. 4-3 6 och 52 5 procent enligt före
liggande sammanställning. 

I stort sedt vittna de antydda förskjutningarna därom, 
att den roll, som råmaterialsindustrien spelade år 1896, blifvit 
något reducerad af en framåtsträfvande förädlingsindustri. Till
varon af en sådan tendens bekräftas också af följande ur de resp. 
fabriksberättelserna hämtade relationstal rörande fabrikernas 
(ej bergverkens) produktionsvärden: 

Förskjutningarna inom arbetarepersonalen vid de olika in
dustrierna få dock gifvetvis icke ensamma tagas till måttstock 
vid bedömandet af en industris ställning i förhållande till andra 
industrier. Andra faktorer spela in, t. ex. industriernas olika 
förutsättningar för att kunna utbyta mänsklig arbetskraft mot 
maskinkraft, varuprisernas växlingar o. s. v. 

De skilda industriernas olika förutsättningar att bedrifvas 
i stor eller liten skala framgå af följande sammanställning: 

Fabriksanläggningarnas fördelning på län. 

Stabila förhållanden hafva, såsom synes, varit rådande inom 
första industrigruppen. En gifven tendens till fabriksdrift i 
större skala visa däremot grupperna 2 (spånadsämnen), 3 (läder
varor), 5 (sten o. s. v.) och 8 (kemisk-tekniska preparat); på 
samma gång som medeltalet arbetare pr anläggning inom dem 
stigit, har nämligen första storleksgruppens betydelse aftagit. 

För öfrigt finner man af tablån, att första storleksgruppen 
numera har sitt relativt största gebit inom industrigrupperna 
1 och 9, sitt minsta gebit åter inom industrigrupperna 2, 6 och 7. 
Också är det inom sistnämnda grupper, man finner det största 
medeltalet arbetare pr anläggning, i dem alla mer än 65. 
Anmärkningsvärd är äfven utvecklingsgången för grupp 3 (läder-
varuindustrien). A ena sidan är det en mängd smågarfverier, 
som nedlagts, å andra sidan en mängd skofabriker, som uppstått. 
Antalet fabriker inom dessa två fabriksklasser var nämligen 
enligt fabriksberättelserna år 1896 resp. 581 och 14, mot resp. 
337 och 65 år 1906. 

Till belysning slutligen af de skilda landsdelarnes betydelse 
ur industriell synpunkt meddelas här nedan en, efter bilagan B 
uppgjord sammandragstablå öfver: 



Specialundersökning. XXVII 

Tablån utvisar, att år 1906 största antalet anläggningar, 
910, var till finnandes i Malmöhus län. Därnäst kom Öster
götlands län med 625, Stockholms stad med 575, Göteborgs 
och Bohus län med 536 o. s. v. Högsta antalet arbetare, 35,206, 
räknade likaledes Malmöhus län. Närmast i ordningen följde 
Stockholms stad med 31,085, Göteborgs och Bohus län med 
30,009, Östergötlands län med 20,636 o. s. v. 

Storindustrien, d. v. s. anläggningar med öfver 100 arbetare, 
var år 1906, absolut taget, talrikast företrädd i Malmöhus län, 

Stockholm den 17 maj 1909. 

Göteborgs och Bohus län, Stockholms stad samt Älfsborgs och 
Västernorrlands län; antalet dylika anläggningar uppgick näm
ligen i dessa län till resp. 80, 78, 66, 50 och 50. Sparsammast 
däremot, varierande mellan 2 och 12, förekommo sådana an
läggningar i Gottlands, Jämtlands, Hallands, Kronobergs, Uppsala 
och Kristianstads län. 

Kollegium får i öfrigt hänvisa till härvid fogade tabeller 
och bilagor. 

U n d e r d å n i g s t 

ALFR. LAGERHEIM. 

Johan Wallner. 
HJÄLM. GULLBERG. 

(Forts.) 



RÉSUMÉ. 

Le présent rapport sur les industries manufacturière et 
manuelle de la Suède fait voir qu'en 1907 il y avait dans 
le Royaume 11,659 fabriques en exploitation, dont le nombre 
total des ouvriers était de 303,029, et 56,811 artisans qui 
occupaient en tout 53,173 ouvriers. 

INDUSTRIE MANUFACTURIÈRE. 

Quant aux chiffres indiquant le nombre des fabriques et 
de leurs ouvriers, en 1907, il est à observer d'abord 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, ensuite 
que tout établissement industriel où l'on fabrique des produits 
différents, p. ex. une tisseranderie combinée avec une teinture
rie 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 fonc
tionné 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 1907, a 
été évaluée à une somme totale de 2,080,654,000 francs. 
Toutefois il faut se rappeler que les produits qui dans le 
pays passent par plusieurs degrés différents de perfectionne
ment sont d'ordinaire indiqués pour leur valeur de vente 
entière à chaque nouveau degré. Ainsi par exemple 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 le Collège Royal du Commerce reçut 
l'ordre de rédiger et de publier des rapports annuels sur 
l'industrie nationale. Mais ces rapports, jusqu'à l'année 1896, 
ayant été assez incomplets — des établissements aussi im
portants que les scieries et les moulins y manquent tout-à-fait 
— une comparaison entre les chiffres de l'année 1907 et 
ceux des années antérieures ne peut guère être étendue 
plus loin que jusqu'à l'année 1896. Voici donc un tableau 
du développement de l'industrie manufacturière de la Suède 
depuis ce temps: 

Afin de faciliter une comparaison avec la statistique 
d'exportation et d'importation de la Suède, on s'est servi 
pour le groupement 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 différents groupes: 



Entre les diverses classes de fabriques, les suivantes 
ont atteint, en 1907, une valeur de production d'au moins 
10 millions de francs: 

Ces classes de fabriques représentent en effet la grande 
industrie 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'exportation du pays. Les postes principaux de l'expor
tation sont, on le sait, les bois et les fers. 

Des ouvriers attachés aux fabriques 81-i8 % étaient du 
sexe masculin et 18-82 % du sexe féminin, et, au point de 
vue de leur âge, 85-se % étaient au-dessus et 14-44 % au-
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dessous de 18 ans. La force ouvrière féminine a propor
tionnellement son plus grand emploi dans l'industrie textile, 
tandis que les ateliers mécaniques s'en servent le moins. 
Des ouvriers mineurs ceux du Ï2ème groupe sont les plus 
nombreux et ceux de l'industrie alimentaire et des excitants 
les moins nombreux. 

Le nombre total des journées faites par les ouvriers 
était de 64,524,963 journées d'hommes et de 15,962,134 
journées de femmes. Par individu le nombre était de 262 
journées par homme et de 280 journées par femme. 

Quant à la classification des fabriques d'après les diffé
rentes catégories des propriétaires actuels, 46-79 % appar
tenaient à des individus, 38-85 % à des sociétés anonymes 
et le reste à d'autres sociétés, à l'Etat, à des communes, 
etc. Le nombre proportionnel des fabriques appartenant 
aux sociétés anonymes en 1907 est plus grand que le chiffre 
correspondant de 1906. 

Un nombre total de 20,513 moteurs (y-inclus 9,591 
moteurs électriques) a été indiqué comme étant directement 
employés pour le travail manufacturier en 1907 dont non 
moins de 5,189 étaient des moteurs à eau. La force mécanique 
de ces moteurs monte en tout à 517,026 chevaux dont 
200,285 étaient produits par les moteurs à eau. Si à ce 
dernier chiffre on ajoute les 130,471 chevaux employés pour 
produire de la force électrique, le chiffre total, 330,756, 
comparé â celui de l'année 1896, fera voir que le nombre de 
chevaux de cette espèce de moteurs depuis alors s'est augmenté 
de 190,049, 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. 

Les revenus nets résultant de l'industrie manufacturière, 
d'après le recensement officiel, s'élevaient à la somme totale 
de 128-32 millions de francs, soit 9-24 millions de plus 
qu'en 1906. 

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 présent rapport 
a donc seulement en vue les différentes espèces des profes
sions manuelles, le nombre et le sexe tant des patrons que 
des ouvriers et les revenus nets. 

Des patrons et de leurs ouvriers, en 1907, au total 
109,984 personnes, 90-9o % étaient du sexe masculin et 
9-io % 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 26. 

Les revenus nets des professions manuelles, d'après 
le recensement officiel, s'élevaient à 53-37 millions de francs, 
soit l-g8 millions de plus qu'en 1906. 
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ENQUÊTE SPÉCIALE. 

On a fait observer plus haut qu'un établissement indu
striel a parfois été compté comme deux ou plusieurs ateliers 
(»fabriques>). Afin de connaître le nombre des établisse
ments industriels, sans tenir compte des différents produits 
fabriqués, une enquête spéciale a été faite pour laquelle on 
s'est servi des comptes-rendus des fabricants concernant 
l'année 1906, et pour rendre l'enquête aussi complète 
que possible on y a compris aussi les comptes-rendus 
de l'industrie minière. Selon la nature des produits les 
établissements ont été classifiés en 9 groupes, et afin d'avoir 
une idée de leur importance différente le nombre des ouvriers 
de chaque établissement a été annoté. Enfin, dans l'intérêt 
d'une comparaison, une enquête pareille a été faite par 
égard à l'année 1896. 

Les deux enquêtes ont donné comme résultat que les 
établissements industriels du Royaume, en 1896 et 1906, 
étaient respectivement du nombre de 7,734 et 9,587, classifiés 
ainsi qu'il suit, en 9 groupes d'industrie et 7 groupes de 
grandeur: 

En 1906, le nombre des établissements et des ouvriers 
avait donc augmenté, depuis 1896, de 24 et 42 pour cent 
respectivement. Distribués par villes et campagne.les mêmes 
chiffres se présentent, respectivement, ainsi: pour les villes 
37 et 56; pour la campagne: 19 et 35. Si l'on considère 
spécialement les établissements qui emploient, au moins, 
11 ouvriers, les chiffres correspondants s'élèvent pour tout 
le pays à 38 et 44 respectivement. La petite industrie n'a 
donc pas marché de front avec les autres industries. 

Les conditions des différentes industries pour être exer
cées sur une échelle plus ou moins large ressort en plus 
du tableau suivant: 



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. 

Acetylengasverk, fabriker för tillverkning af, h. u. Järn- och 
stålvarufabriker ' 

Acoidenstryckerier, h. u. Boktryckerier I 
Aduceringsfabriker, h. u. Järngjuterier 
Albumfabriker ! 
Alnnverk redovisas i Bergsberättelsen, i 
Ammoniakf abriker ' 
Animunitionsf abriker ' 
Ansjovisfabriker, h. u. Fiskberedningsanstalter ; 
Ankaresmedjor redovisas i Bergsberättelsen. I 
Anrikningsverk redovisas i Bergsberättelsen. 
Antändningsrörfabriker, smfda m. Stubinfabriker 
Appreteringsverk, smfda ni. Blekerier och färgerier 
Armaturfabriker, h. u. Metallvarufabriker 
Aseptinfabriker, h. u. Kemisk-tekniska fabriker 
Asfaltering af papp, fabriker för, h. u. Ej specif. paiDpersindustri 
Asf altgjuterier 
Askfabriker, se Spånask- och Kartongfabriker 

Bagerier och bagare 
Bandfabriker 
Béckkokerier, h. u. Trädestillationsverk 
Bellit- och bellonafabriker, h. u. Sprängämnesfabriker 
Benkol- och bensvartfabriker, h. u. Färgfabriker 
Benmjölsfabriker och benstampar 
Bessemerverk redovisas i Bergsberättelsen. 
Bildhuggare -
Biljardfabriker, h. u. Snickerifabriker ., 
Blndgarnsf abriker, h. u. Bepslagerier 
Blanksvärtfabriker, h. u. Färgfabriker 
Bleckslagare 
Bleckslagerier, h. u. Järn- och stålvarufabriker 
Blekerier 
Blockmakare, smfda m. Svarfvare 
Blommor, konstgjorda, fabriker för tillverkning af 
Blyverk redovisas i Bergsberättelsen. 
Bläckfabriker, h. u. Kemisk-tekniska fabriker 
Bobinfabriker, h. u. Snickerifabriker för tillv. af maskiner ... 
Bokbinderier och bokbindare 
Boktryckerier och boktryckare 
Bomullskrutfabriker, h. u. Sprftngämnesfabriker 
Bomullslistfabriker, h. u. Vaddfabriker 
Bomullsremfabriker 
Bomullsspinnerier 
Bomullsväf verier 
Borrfabriker, h. u. Järn- och stålvarufabriker 
Borstbinderier och borstbindare 
Brandsprutfabriker, h. u. Mekaniska verkstäder 
Bresiljekvarnar 
Britanniametallfabriker, h. u. Metallvarufabriker 
Broddfabriker, h. u. Järn- och stålvarufabriker 
Bronsfabriker, h. u. Metallvarufabriker 
Bryggare 
Bryggerier: maltdrycks-

» : punsch-
Brynstensfabriker, h. u. Stenhuggerier 
Brännvinsbrännerier 

10 a 

12 

10 a 

6 b 

9 a 

9 c 

1 a 

9 c 

2 c 

10 b 

9 d 

6 b 

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 

9 c 

2 d 

2 d 

2 a 

2 b 

10 a 

3 b 

11 c 

9 d 

10 b 

10 a 

10 b 

1 d 

I d 

1 d 

8 a 

1 d 

Nummer 
i den sta

tistiska 
gruppe
ringen. 

10 a 
3 a 
8 a 

11 a 
11 a 

1 d 

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

1 d 
4 a 
5 b 
9 c 

11 c 

4 b 
8 b 
6 b 
5 b 

12 

11 c 
11 c 
10 b 
6 b 

8 a 
5 b 

11 a 
4 a 
8 a 

12 
10 a 
10 a 
2 b 
1 a 
9 b 
1 a 
2 d 
4 a 

11 c 
2 d 
2 a 
4 a 

10 b 
9 d 
9 b 

Bultfabriker, h. u. Järn- och stålvarafabriker 
Buntmakare 
Byggmästare 
Båtbyggare 
Batbyggerier, smfda m. Skeppsvarf och dockor ... 
Bärvinsfabriker, h. u. Vin- och saftfabriker 

Cacaof abriker, se Chokladfabriker 
Cellulosafabriker, se Trämassefabriker 
Cementfabriker 
Cementgjuterier och cementgjutare 
Charkuterivaruf abriker 
Chokladfabriker 
Cigarr- och cigarrettfabriker, h. u. Tobaksfabriker 
Cigarrmakare 
Cikoriefabriker, smfda m. Kaffesurrogatfabriker 
Cindersfabriker, se Koksfabriker 
Collanolj ef abriker 

Destilleringsverk 
Dextrinf abriker 
Drittelfabriker, smfda m. Tunnbinderier 
Dynamitfabriker, h. u. Sprängämnesfabriker 
Dynamofabriker, h. u. Elektriska maskiner och apparater, fabri

ker för tillverkning" af 

Eau de Colognefabriker, se Parfymfabriker 
Ej specificerad glasvaruindustri, smfd m. Spegelfabriker 
Ej specificerad pappersindustri 
Ej specificerad träindustri 
Elektricitetsverk för belysning och kraftöfverföring 
Elektriska kablar och ledningstråd, fabriker för öfverkläd-| 

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

Fajansfabriker, smfda m. Porslinsfabriker 
Fanérfabriker, h. u. Snickerifabriker 
Fartygsbyggerier, se Skeppsvarf 
Fernissfabriker 
Ferrokromf abriker, h. u. Kromjärnsfabriker 
Fiberfabriker 
Filhuggare, h. u. Järn- och stålarbetare 
Filhuggerier, h. u. Järn- och stålvarufabriker 
Filtfabriker, h. u. Yäfverier _.. 
Fiskberedningsanstalter 
Fiskguanofabriker 
Fiskmjölsfabriker, h. u. Fiskberedningsanstalter 
Fisknätfabriker 
Fiskoljefabriker 
Fiskredskapsfabriker 
Flaggfabriker, h. u. Sömnadsfabriker 
Flockfabriker, h. u. Schoddyfabriker 
Flottfabriker 

I Fotogénköksfabriker, h. u. Metallvarufabriker 
i Fotografipl&tiabriker, h. u. Kemisk tekniska fabriker 
Fältspatmjölfabriker, h. u. Andra gödningsämnesfabriker 
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Färgerier och färgare 
Färgerier, smfda m. Blekerier och appreteringsverk 
Färgfabriker 
Förgyllare, smfda m. Glasmästare 
Förnicklingsverk, h. u. Galvaniseringsfabriker 
Förzinkningsverk, h. u. Galvaniseringsfabriker 

Galoschfabriker, h. ii. Gummivarufabriker 
Galvaniseringsfabriker 
Gardinfabriker 
Garfverier och garfvare 
Garnspinnerier 
Garntryckerier, smfda m. Blekerier m. m 
Gasglödljusfabriker, h. u. Glödstrumpfabriker 
Gasledningar, utförare af 
Gasverk 
Gelatinfabriker, smfda m. Limkokerier 
Gevärsfaktorier, h. u. Mekaniska verkstäder 
Gipsfabriker 
Gjuterier, järn-, smfda m. Järn- och stalvarufabriker 
Glasbruk 
Glasmål erier 
Glasmästare 
Glaspulverfabriker 
Glassliperier, smfda m. Glasbruk 
Glycerinf abriker 
Glykosfabriker, se Stärkelsesocker- och stärkelsesirupsfabriker 
Glödlampf abriker 
Glödstrumpfabriker · 
Grafitverk redovisas i Bergsberättelsen. 
Gravörer 
Grepfabriker, h. u. Mekaniska verkstäder 
Grundläggare, h. u. Bygg- och murmästare 
Grynfubriker, se Mjöl- och grynkvarnar samt Makaroni- och 

sagofabriker 
Guanofabriker, se Fiskguanofabriker 
Gulddragerier, h. u. Guldvarufabriker 
Guldlistfabriker, h. u. Snickerifabriker 
Guldslagerier, h. u. Guldvarufabriker 
Guldsmeder 
Guldvarufabriker 
Gummivarufabriker 
Gångjärnsfabriker, h. u. Järn- och stalvarufabriker , 
Gälbgjutare 
Gälbgjuterier, h. u. Metallvarufabriker 
Gödningsänmesf abriker 
Gördelmakare, smfda m. Gälbgjutare 

Hafregrynsfabriker, se Kvarnar 
Hagelfabriker 
Halmvarufabriker 
Halsdukafabriker, se Kravattfabriker 
Hampspinnerier, smfda m. Linspinnerier 
Hampväfverier, smfda m. Linneväfverier 
Handskfabriker och handskmakare 
Harffabriker, h. u. Mekaniska verkstäder 
Hartsfabriker 
Hattfabriker och hattmakare 
Hjulfabriker, h. u. Vagnfabriker 
Hofslagare, h. u. Smeder 
Hvalolj ef abriker 
Hvitbetssockerbrak, se Råsockerbruk 
Hyflerier, trä-, smfda m. Sågverk 
Hår- och tagelspinnerier 
Har- och tagelväfverier 
Hftngslefabriker 

2 c 
ä c 
9 d 
8 b 

10 b 
10 b 

4 b 
10 b 
2 d 
3 a 
2 a 
2 c 

12 
10 a 
8 c 
4 a 

11 c 
8 a 

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

11 c 
12 

12 
11 c 
8 a 

I b o. c 
9 b 

10 b 
5 b 

10 b 
10 b 
10 b 
4 b 

10 a 
10 b 
10 b 
9 b 

10 b 

1 b 
10 b 
7 
2 d 
2 a 
2 b 
3 b 

I I c 
4 a 
2 d 

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

Nummer 
i den sta

tistiska 
gruppe
ringen. 

Nummer 
i den sta

tistiska 
gruppe
ringen. 

10 a 
10 a 

2 d 
11 d 
12 

2 a 
2b 
10 b 

10 a 
10 a 
10 a 
10 a 
10 a ; 

11 b 
1 b 

11 c 
1 c 
1 c 
8 a 
8 a 
9 d 
8 a 
8 a 
8 a 
9 b 
3 b 
11 c 
8 a 
2 d 
10 b 
1 c 
9 d 
9 d 
4 a 
11 c 
6 b 
10 a 
2 c 
4 b 
1 a 
12 
2 c 
9 d 
9 d 
9 d 
8 a 
5 b 
10 a 
10 b 
10 b 
9 a 
12 
2 b 
9 c 
12 
10 a 
12 

1 c 
8 c 
9 d 

Hästskofabriker, h. u. Järn- och stalvarufabriker | 
Hästskosömfabriker, h. u. Järn- och stalvarufabriker j 

Impregneringsfabriker, se Markisfabriker m. m 
Instrumentfabriker och instrumentmakare 
Isoleringsmassefabriker 

Jutespinnerier 
Juteväfverier 
Juvelerare, smfda m. Guldsmeder 
Järnbruk redovisas i Bergsberättelsen. 
Järngjuterier, smfda m. Järn- och stalvarufabriker 
Järn- och stålarbetare 
Järn- och stalvarufabriker 
Järnsängsfabriker, h. u. Järn- och stalvarufabriker 
Järntrådsdragerier, h. u. Järn- och stalvarufabriker 
Järnvägsskenfabriker redovisas i Bergsberättelsen. 
Järnvägsvagnf abriker 
Jästfabriker , 

Kabelfabriker, h. u. Fabriker för öfverklädning af elektrisk 
ledningstråd 

Kafferosterier 
Kaffesurrogatfabriker 
Kakelfabriker 
Kakelugnsmakare 
Kalciumkarbidfabriker 
Kalkbrott, h. u. Stenbrott 
Kalkbruk 
Kalkbrännare, smfda m. Tegelslagare 
Kalkgödningsfabriker, h. u. Andra gödningsämnesfabriker 
Kammakare, smfda m. Borstbindare 
Kanongjuterier, h. u. Mekaniska verkstäder 
Kaolinf abriker 
Kappfabriker, h. u Sömnadsfabriker 
Kapsylfabriker '. ; 
Karamellfabriker 
Karbidfabriker, se Kalciumkarbidfabriker 
Karbolineumfabriker, h. u. Kemisk-tekniska fabriker 
Karbolsyref abriker 
Kardfabriker, h. u. Mekaniska verkstäder 
Kartongfabriker, smfda m. Album-, portfölj- och etuifabriker 
Kassaskåpsfabriker, h. u. Järn- och stalvarufabriker 
Kattuntryckerier, smfda m. Blekerier och appreteringsverk ... 
Kautschukstämpelfabriker 
Kaviarfabriker, h. u. Fiskberedningsanstalter 
Kemigrafiska anstalter, smfda m. Litografiska anstalter 
Kemiska blekerier, h. u. Blekerier och appreteringsverk 
Kemisk-tekniska fabriker 
Kemisk-tekniska preparat, tillverkare af 
Kimröksf abriker 
Kiselgurf abriker 
Klarspånsfabriker, h. u. Ej specificerad träindustri 
Klensmeder, h. u. Smeder 
Klichéanstalter 
Klockgjuterier, h. u. Metallvarufabriker 
Kloratf abriker 
Klosettfabriker 
Klädesfabriker, h. u. Ylleväfverier 
Knallhattfabriker, h. u. Ammunitionsfabriker 
Knappfabriker 
Kniffabriker, h. u. Järn- och stalvarufabriker 
Koffertfabriker, h. u. Eeseffektfabriker 
Kokossmörfabriker, h. u. Fabriker för tillverkning af vege

tabiliskt smör . 
Koksfabriker 
Kolsyrefabriker, h. u. Kemisk-tekniska fabriker 
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Nummer 
i den sta

tistiska 
gruppe
ringen. 

Nummer 
i den sta

tistiska 
gruppe
ringen. 

Komposit ionsl innefabriker i 

Konditorer , h. u. Sockerbagare 
Konfektfabriker, smfda m. Karamellfabriker 
Konservfabriker 
Konstgjorda blommor, fabriker för t i l lverkning af 
Konstgjord sten, fabriker för t i l lverkning af, smfda m. Ce-

mentgjuter ier 

Konstisterfabriker, h . u. f lo t t f abr ike r • 
KontoTsbokfabriker, smfda m. Bokbinderier j 
Koppars lagare ... 
Kopparvarufabriker , h . u . Metal lvarufabriker 
Kopparverk redovisas i Bergsberättelsen. 
Korffabriker, h . u. Charkuter ivarufabriker 

Korfmakare, smfda m. Slaktare 
Korgfabriker och korgmakare 

Korkfabriker ocli korkskärare 
Korset tfabriker 
Kortfabriker, se Spelkortfabriker 
Kraftfoderfabriker, smfda m. Oljefabrikor 
Kravat t fabr iker 

Kreosotfabriker, smfda m. Karbolsyrefabriker 
Kristallsodafabriker 
Kr i tb ruk och kri tfabriker 
Kromjärnsf abriker 

Krukmakare , smfda m. Kakelugnsmakare 
• K ru tbn ik 
Kryddmaler ier 

Kulsprutfabriker, h. u. Mekaniska verkstäder 
Kulörfabriker, h. u. Kemisk- tekniska fabriker 
Kuvertfabriker, smfda m. Papperspåsfabr iker 

[Kvarnar , mjöl- och grynkvarnar . ^ 
» , benkvarnar, se Benmjölsfabriker 

Kvarnbyggare , smfda ni. Tröskverksbyggare 
Kvarnstensfabriker, h . u. Stenhuggerier eller eementgjuter ier . 
Kvastfabriker, smfda m. Borstbinderier 
Käksfabr iker 
Käppfabriker 
Kätt ingsmedjor, h. u. J ä r n - o. s tålvarufabriker 
Körsnärer , smfda m. Buntmakare 

Lackerare, smfda m. Målare ". 
Lackfabriker 
Lampfabriker 

Lampveksfabriker, h. u. Bandfabriker 
Leksaksfabriker , 

Lemonadfabriker, h. u Mineralvat ten- och läskedrycksfabriker 
Lerjord, svafvelsyrad, fabriker för tillverkning af 
Lergodsfabriker, smfda m. Stengodsfabriker 
Lerkärlsfabriker, se Sten- och lergodsfabriker 
Liefabriker, h . u. Mekaniska verkstäder 
Limkokerier 
Linneväfverier 
Linoleummattfabriker , se Markisfabriker m. m 
Linslagerier, h. u. J ä r n - och stålvarufabriker 
Linspinner ier 
Litografiska anstal ter 
Ljusfabriker 
Lutfabriker, h. u. Kemisk-tekniska fabriker 
Lådfabriker 
Låsfabriker, h . u. J ä r n - och stålvarufabriker 
Läderfabriker, se Garfverier 

Lädervarufabriker, ej specif., smfda m. Sadelmakerier 
Läskedryckst i l lverkare 
Läskedrycksfabriker, smfda m. Mineralvat tenfabriker 
Lästfabriker, smfda m. Träskofabriker 

LBstmakare, smfda m. Svarfvare 

Kommerskollegii berättelse om fabriker och hmultverk år 1907. 

4b 
I c 

1 c 

I c 
2d 

8 a 

4 a 

6b 
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 

II c 

9 d 

6 b 

1 b 

9 b 

II c 

8 a 

3 b 

1 b 

5 b 

10 a 

3 a 

4 b 

4 b 

12 

2 d 

12 

1 d 

9 a 

8 a 

8 a 

11 c 

4 a 

2 b 

2 d 

10 a 

2 a 

12 

4 b 

9 d 

5 b 

10 a 

3 a 
3 b 
l d 
1 d 
5 b 
5b 

i c : 
I d ! 

1 b 

1 b 

1 a 

2 d 

1 c 

8 a 

6 b 

11 c 

do. 3 b 

4 a 

2 b i 

11 c 

II o 

10 b 

10 b 

4 a 

1 d 

12 

1 c 

1 b 

1 b 

11 c , 

11 c 

8 a 

8 a 

4 b 

1 b 

10 b 

10 b 

i 5 b o. | 
i 10 a ' 

5 a 

2 d 

5 b 

9 c 

2 d 

10 a 

10 b 

10 b 

3 b 

4 a 

4 a 

4 a 

2 d 

4 a 

11 d 

11 d 

9 d 

1 c 

6 b 

6 a 

6 b 

5 b 

6 b 

6 a 

5 b 

v 

! Makaronifabriker 

Maltdrycksbryggerier 
Maltextrakt- och maltospreparatfabriker 
Maltfabriker, se Mälterier I 
Margarinfabriker 
Markisfabriker ] 
Marmeladfabriker, smfda m. Karamellfabriker 
Marmor, konstgjord, fabriker för t i l lverkning af, smfda m. 

Cementgjuterier i 
Marfcinverk redovisas i Bergsberättelsen. 
Maskfabriker, h . u. Album- m. fl. fabriker ' 
Maskinfabriker, h. u. Mekaniska verkstäder ; 

Maskinremfabriker, se Bomullsrem- eller Skinnremfabriker ... ' 
Maskinsmörj ef abriker, smfda m. Vagnsmörj ef abriker 
Masugnar redovisas i Bergsberättelsen. 

Mattfabriker, h . u. Väfverier 
Mejerier ingå ej i föreliggande berättelse. 
Mejerimaskinfabriker, h. u. Mekaniska verkstäder 
Mekaniska verkstäder ' 
Metallduksfabriker, h. u. Metallvarufabriker 
Metallvaruf abriker s 

Mineraloljefabriker, se Oljefabriker i 

Mineralvattenfabriker ] 
Mjölkfilterf abriker 
Mjölksockerfabriker 
Mjölkvarnar 
Mjölnare 

i Motorfabriker, elektriska, h. \i . Elektriska maskiner ocli appa
rater, fabriker för t i l lverkning af 

» , andra, h. u. Mekaniska verkstäder 
Murbruksfabriker 
Murmästare, smfda m. Byggmästare 
Målare 

Mälterier och mäl tare 
Mässingstrådfabriker, h . u. Metallvarufabriker 
Mässingsverk, h . u. Metal lvarufabriker 
Möbelfabriker, h. u. Snickerifabriker eller Jä rn - ocli stålvaru

fabriker 

Möbelspfinsfabriker, smfda va. Träullfabriker 
Mössfabriker och mössmakare 

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

Notbindare 
Nyckelfabriker, h. u. J ä rn - och stålvarufabriker 
Nysilfverfabriker, h. u. Galvaniseringsfabriker 
Nålfabriker, h. u. Metallvarufabriker, ej specif 
Nöthårsfiltfabriker, h. u . Hår- och tagel väfverier 

Oleinfabriker 
Oleomargarinf abriker 
Oljefabriker 
Oljeklädersfabriker, se Markisfabriker m. m 
Oljeslagerier, se Oljefabriker 
Orgelbyggare, h. u. Ins t rumentmakare 
Orgelfabriker, h. vi. Instrumentfabriker, musikaliska 
Ostfärgfabriker, h. u. Färgfabriker 

Palmsmörfabriker h. u. Fabr iker för t i l lverkning af vegeta 

bil iskt smör 
Pappaskfabriker , h. u. Album- och kartongfabriker 
Pappersbruk 
Pappers indust r i , ej specificerad 
Pappersmasse- eller Tråmassefabriker 
Papperspåsfabriker 
Pappfabriker , smfda m. Pappersbruk 
I Papyroli thfabriker, h. u. Ej specif. t räindustr i 
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Paraplymakare 
Paraply- ocli parasollfabriker 
Parfyraf abriker 
Patronfabriker, smfda m. Animunitionsf abriker 
Peimfabriker, Ii. u. Järn- ocb stålvarufabriker 
Penselfabriker, Ii. u. Borstbinderier 

Persiennf abriker 
Perukmakare 
Pianofabriker, h. u. Instrumentfabriker, musikaliska 
Pirmstolsfabriker, h. u. Snickerifabriker 
Pipfabriker, smfda m. Käppfabriker 
Piskf abriker, h. u. Sadelmakerier 

Pistolsmeder, h. u Smeder 
Plogfabriker, h. u. Mekaniska verkstäder 
Plåtkärlsfabriker, h. u. Jäni- och stålvarufabriker 
Plåtslagare, smfda m. Bleckslagare 
Plåtslagerier, Ii. u. Järn- och stalvamfabriker 
Pomadfabriker, h. u. Parfjanfabriker 

Porfyrverk, se Stenlvuggerier 
Porslinsfabriker 
Porslinsmålerier, smfda m. (-rlasniålerier 

Porterbryggerier, Ii. u. Maltdryeksbrj-ggerier 
Portföljfabriker, smfda ni. Album- och etuifabriker 

Portföljmakare, smfda m. Bokbindare 
Potatismjölfabriker, h. u. Stärkelsefabriker 
Presenningsfabriker, smfda m. Markisfabriker 
Presenningstillverkare, smfda ni. Segeltillverkore 

Pressjästfabriker, Ii. u. Jästfabriker 
Projektilfabriker, h. vi. Mekaniska verkstäder 

Pråmbyggare, smfda med Båtbyggare 
Pudrettfabriker 
Pumpfabriker, h. u. Mekaniska verkstäder 

Pumpmakare, smfda m. Svarfvare 
Punschbryggerier 

Pälsmössfabriker, Ii. u. Pälsvarufabriker 
Pälsvaruf abriker 

Redskapsfabriker, h. u. Mekaniska verkstäder 
Hemfabriker, se Bomullsreni- eller Skinnremfabriker 

i Eepslagerier och repslngnre 
i Eeseffektfabriker 
i Beveteringsmattf abriker 
I 
I Ringledningar, utförare af 
j Riskvarnar, h. u. Mjöl- och grynkvamar 
Rullgardinsfabriker 
Råsockerbruk 
Rödfärgsfabriker, Ii. u. Färgfabriker 
Rörverk, h. u. Jäni- och stålvarufabriker 

Sadelmakerier och sadelmakare 
Saftfabriker, smfda m. Vinfabriker 

j Sagofabriker, smfda ni. Makaronifabriker 

Salpetersyrefabriker 
: Saltprepareringsverk .' 
Salubrinfabriker, Ii. u. Kemisk-tekniska fabriker 

\ Saxfabriker, h. u. Järn- och stålvarufabriker 
! Schalfabriker, h. u Väfverier 

i Schoddyfabriker 
| Sebastinfabriker, h. u. Sprängämnesfabriker 
j Segelfabriker, smfda in. Markisfabriker 
! Segelduksfabriker, h. u. Väfverier 
Segelgarnsfabriker, ii. u. Repslagerier 

Segeltillverkare 
Sejlare, smfda m. Repslagare 
Senapsmalerier 
Sidenappreteringsverk, smfda ni. Blekerier och färgerier.... 

2 d 
2 d-
4 b 

9 c 
10 a 
3 b 
5 b 
3 1) 

' 11 d 
5 b | 
5 b : 
3 b i 

10 a 
11 c 
10 a 
10 a 

10 a 
4 b 
8 a 
8 a 

8 b 
1 d 
6 b 
6 b 

1 b 

2 d 
2 d 
I b 

11 c 
11 a 

9 1) 
11 c 
5 b 
1 d 

3 a 
3 a 

11 c 
2 d o. 3 b 

2 a 
12 
12 

10 a 
1 b 
2 d 
1 c 
9 d 

10 a 

3 b 
1 d 
l c 
9 a 

1 c 
9 d 

10 a 

2 b 
2 a 
9 c 

! 2.1 
•• 2 b 

, 2 a 
2 d 

2 a 
1 c 
2 c 

Sidenfabriker 

Silfvervarufabriker, smfda m. Guldvarufabriker 
Silfververk redovisas i Bergsberftttelsen. 

Sillguanofabriker, h. u. Fiskguanofabriker 
Sillolj ef abriker, h. u. Piskolj ef abriker 
Sillsalterier, h. u. Fiskberedningsanstalter 
Skeppsvarf och skeppsdockor 

Skidfabriker, h. u. Snickerifabriker 
Skifferverk, se Stenbrott 
Skinnremfabriker 
Skinntröjfabriker 

Skjortfabriker, h. u. Sömnadsfabriker 
Skofabriker och skomakare 
Skonåtlingsf abriker 
Skonåtlare, smfda in. Skomakare 
Skopliggf abriker 
Skoresårfabriker, h. u. Bandfabriker 
Skruffabriker, h. u. Järn- och stålvarufabriker 
Skräddare 

Skyffelfabriker, h. u. Mekaniska verkstäder 
Skyltfabriker 
Slaktare 

j Slipstensfabriker, h. u. Stenhuggerier 
| Smeder 
| Sniärgelfabriker 
] Smörfärgfabriker, h. u. Färgfabriker 
Snickare 

Snickerifabriker för tillverkning af maskiner och redskap .. 
'- » s ·j> » möbler m. m 

Snusfabriker, h. u. Tobaksfabriker 
Snörliffabriker, se Korsettfabriker 
Snörmakerier och snörmakare 
Sockerbagare 
Sockerraffinaderier 
Sodafabriker, se Kristallsodafabriker 
Soja- och såsfabriker 
Solf- och vftfskedsfabriker 
Spadfabriker, h. u. Mekaniska verkstäder 
Spegelfabriker 

Spegelmakare, h. u. Glasniästare 
: Spelkortfabriker 
' Spetsfabriker 
i Spiksmedjor, h. u. Järn- och stålvarufabriker 
! Spinnerier och spinnare 
i Splintfabriker, se Tändsticksämnesfabriker 
: Spritfabriker, h. u. Destilleringsverk 

Sprutfabriker, h. u. Mekaniska verkstäder 
' Sprängämnesfabriker 

Spånaskfabriker 
Spårvägsvagnfabriker, smfda m. Järnvägsvagnfabriker 
Stearinljusfabriker, h. u. Ljusfabriker 
Sten, konstgjord, fabriker för tillverkning af, smfda ni. Cenienl 

gjuterier 

Stenbrott och stenhuggerier 

Stengodsfabriker 

Stenhuggare 
Stenhuggerier, smfda ni. Stenbrott 
Stenkolstjära, fabriker för tillverkning af, h. u. Gasverk — 
Stenkärlsfabriker, se Stengodsfabriker 
Stensliperier, smfda m. Stenbrott 
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 

2 b 

10 b 

9 b 

4 a 
1 a 

11 a 
5 b 
8 a 

3 b 
3 b 
2 d 
3 b 
3 b 

3 b 
5 b 
2 d 
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2 d 
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12 
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8 a 

10 a 

8 a 
9 d 
5 b 

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

11 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 
8 a 
8 a 

12 

10 b 
2 d 

11 c 
10 b 
5 b 
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Nummer 
i den sta
tistiska 
gruppe
ringen. 

Nummer 
i den sta-1 

tis tiska 
gruppe
ringen. 

4 a 
5 b 
5 b 

10 a 
5 1) 
4 a 
5 a 

11 c 

11 c. 

5 b 
11 c 
4 b 
2 d 
2 b 

9 c 
5 b 
5 b 

4 b 

5 b 
2 (l 

2 a 
11 c 
11 e 

2 d 
2 c 

11 b 
4 a 
4 a 

2 a 

10 a 
11 c 
11 a 

4 a 
1 d 

11 c 

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

10 a 
10 a 

1 d 

11 c 
11 c 
11 c 

2 a 

2 b 

2 b 

10 a 

10 b 
10 b 

11 b 

1 d 

1 d 

2 a 
2 d 
2 d 
9 c 

10 a 

1 1. 

1 c 

1 c 
5 b 
9 1) 
9 a 
9 a 
1 d 
5 b 

5b o. l i c 
1 a 

10 b 
2 d 
1 c 

11 c 
5 a 
B a 
4 b 

1 c. 
3 a 
3 a 

. 2 d 
2 d 

3 b 
3 b 
5 a 
4 a 

6 1) 
3 b 
8 a 

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

9 b 
8 c 
8 o 

9 d 
4 a 
2 a 
2 d 

12 
2 c 

12 
9 d 

10 a 
11 c 
10 a 
4 a 

5 b 
8 c 
5 b 

Stoppullsfabriker, h. u. Schoddyfabriker 
Strumpfabriker, smfda m. Trikåfabriker 

Stråhattfabriker, se Hattfabriker 

Stubinfabriker ' 
Stålvaruf abriker, smfda m. Jämvarufabr ike r 
Stångjärnshammare redovisas i Bergsberättelsen. 

Stärkelsefabriker 
Stärkelsesirupsfabriker, smfda in. Stärkelsesockerfabriker ' 
Stärkelsesockerfabriker 
Sulfit- och sulfatcellulosafabriker, h . u. Trämassefabriker 
Superf osf atf abriker 
Svafvelsyrad lerjord, fabriker för t i l lverkning af 
Svaf velsyref abriker 
Svagdricksbryggerier, h. u. Maltdrycksbryggerier 

Svarfvare 
Svarfverifabriker, h. u. Snickerifabriker '. 
Svinslakterier 
Svärdfejare, h . u. Gälbgjutare ; 

Syfabriker, se Sömnadsfabriker 
Syltfabriker, smfda m. Karain elifabriker 
Symaskins!abriker, h. u . Mekaniska, verkstäder 

Sågare 
Sågverk 
Såpf abriker 
Såsfabriker, smfda m. Sojafabriker 
Sämskf abriker 
Sämskmakare, smfda m. (rarfvare 
Sömmerskor 
Sömnadsfabriker 

Tagelspinnerier , smfda m. Hårspinner ier 

Togelväfverier, smfda m. Hårväfverier 
Takspånsfabriker, h. ti. Sågverk 
Talgraffinaderier 
Tapetfabriker 
Tapetserare, smfda m. Sadelmakare 
Tegelbruk och tegelslagare 
Telefonfabriker, h, vi. Elektr iska apparatfabriker 
Tenngjuterier, b . u. Metallvarufabriker 
Tenngjutare ....... 
Terpentinfabriker, h. u. Trädest i l lat ionsverk 
Timmermän, smfda m. Snickare 
Tjärkokerier, h. u. Trädesti l lat ionsverk 
Tobaksfabriker 
Toffelfabriker, filt-, h. u. Sömnadsfabriker 

» trä-, se Träskofabriker 
Toffelmakare, trä-, smfda m. Träskomakare 

Tomasfosf atf abriker 
Tori f abriker 
Tori strö- och torfmullf abriker 
Torrplåtfabriker, h. u . Kemisk- tekniska fabriker 
Trankokerier 
Trasselfabriker 
Trikåfabriker 
Tryckerier, bok- och t idnings-, se Boktycker ier 

» kat tun- , h . tu Blekerier m . m 
» sten-, se Litografiska ans ta l te r 

Tryckfärgsfabriker, h. u. Färgfabriker 
Tråddragerier, h. u. J ä r n - och stålvarufabriker 
Trådrullfabriker, h. u. Snickerifabriker f. t i l lverkning af maskiner 
Trådspikfabriker, h. u . J ä rn - och stålvarufabriker 
Trädesti l lat ionsverk ·. 
Träindustr i , ej specificerad 

Träkolsverk 
Trämassefabriker 

Träoljefabriker, b . u. Trädesti l lat ionsverk 
Träremskiffabriker, h. u. Snickerifabriker 
Träskofabriker och t räskomakare 
Träskruff abriker, h. u. J ä r n - och stålvaruf abriker 
Träsliperier, h. u. Trämassefabriker 
Träspritfabriker, h. u. Trädesti l lat ionsverk 
Träullfabriker 
Tröskverksbyggare 

Tröskverksfabriker, h. u. Mekaniska verkstäder eller Snickeri-' 
fabriker för t i l lverkning af maskiner ! 

Tubämnesfabriker redovisas i Bergsberättelsen. i 
Tunnbinder ier och tunnbindare ' 
Turbinfabriker, h. u. Mekaniska verkstäder j 
Tvålfabriker, smfda m. Såpfabriker '• 

Tältfabriker, smfda m. Markisfabriker 
Tältduksfabriker, h. u. Väfverier 
Tändrörsf abriker, h. u. Stubinf abriker 
Tändsticksaskfabriker, h . u. Spflnaskfabriker 
Tändsticksfabriker, Trä-

> , Vax-
Tändsticksämnesfabriker 
Tätlistfabriker, h. u. Vnddfabriker 

Ullspinnerier 

Urfabriker och urmakare 
Urdelar, fabriker för t i l lverkning af 

Vaddfabriker 
Vadmalsstampare, smfda m. Färgare 

Vagnfabriker och vagnmakare 
Vagnsmörjefabriker 
Valsmassefabriker 
Valstrådfabriker redovisas i Bergsberättelsen. 
Valsullfabriker, h. u. Schoddyfabriker 
Valsverk redovisas i Bergsberättelsen. 
Vapenfabriker, h . u. J ä rn - och stålvaruf abriker 

Skjutvapenfabriker h. u. Mekaniska verkstäder 
Varf, se Skeppsvarf 
Vaselinfabriker 
Vattenfabriker, se Mineralvattenfabriker 
Vattenfil trerapparatf abriker .. \ 
Vattenglasfabriker 

Vattenledningar , utförare af 
Vat tentä ta väfnader, fabriker f. tillv. af, smfda m. Markisfabriker 
Vaxduksfabriker, h. u. Fabr iker för tillv. af vat tentäta väfnader 
Vaxtändsticksfabriker 
Vegetabil iskt smör, fabriker för t i l lverkning af 
Vekfabriker, se Bandfabriker 
Velocipedfabriker, h. u. J ä rn - och stålvaruf abriker 
Verktygsfabriker, h. u. J ä rn - och stålvaruf abriker 

Vinfabriker 
Vitriolverk redovisas i Bergsberättelsen. 
Vågfabriker, h. u. Mekaniska verkstäder 
Väfskedsfabriker, smfda m. Solffabriker 
Väfskedsmakare 
Väfvare, h. u. Spinnare .' 
Väfverier 

Ylleväfverier 
Yxf abriker, se J ä r n - och stålvaruf abriker 

Zinkgjuterier, h. u. Metallvarufabriker 

Zinkgjutare, smfda m. Tenngjutare 

Åkdonsfabriker, se Vagnfabriker 

Attikfabriker 
Ölbryggerier, h. u. Maltdrycksbryggerier 



Gruppindelning 
af 

Fabriker och handtverk, som afse beredning eller tillverkning af: 

XXXVI 

1. Närings- och njiitningsämnen. 

a) Matvaror af djur. 
Fabriker: 

Charkuter ivarufabriker . 
Fiskberedningsansta l ter . 
Margarinfabriker. 
Svinslakterier . 

Handtverk: 
Slaktare och korfmakare. 

b; Produkter af spannmål och potatis. 
Fabriker: 

Bagerier. 
Jästfabriker . 
Kfiksfabriker. 
Mal tex t rak t - och mal tospreparatfabr iker . 
Mjöl- och grynkvarnar . 
Miuter ier . 
Stärkelsef al >riker. 

Handtverk: 
Bagare . 
Mjölnare. 
Miiltare. 

c S o c k e r , c h o k l a d , t o b a k o . d y l . p r o d u k t e r . 

Fabriker: 
Chokladfabriker. 
Kafferosterier. 
Kaffesurrogat- och cikoriefabriker. 
Karamel l - , konfekt-, marmelad- o. syltfabriker. 
Konservfabriker . 
Kryddmaler ie r . 
Makaroni- och sagofabriker. 
Mj ölksockerf abriker. 
Eåsockerbruk. 
Sal tpreparer ingsverk. 
Senapsmalerier . 
Sockerraffinaderier. 
Soja- och såsfabriker. 
Stärkelsesocker- och -sirupsfabriker. 
Tobaksfabriker. 
Vegetabil iskt smör, fabriker för tillv. af. 

Handtverk: 
Cigarrmakare. 
Sockerbagare. 

d) Spirituösa, läskedrycker ocli ättika. 
Fabriker: 

Brännyinsbränner ie r . 
Dest i l ler ingsverk. 
Maltdrycksbryggerier . 
Minera lvat ten- och läskedrycksfabriker . 
Punschbrygger ie r . 
Vin- och saltfabriker. 
Att ikfabriker . 

Handtverk: 
Bryggare. 
Läskedryckst i l lverkare . 

2. Spånadsämnen. 
a) Garn, tråd, repslageriarbeten ni. m. 

Fabriker: 
Bomullsspinnerier . 
Ju tespinner ier . 

L in- och hampspinner ie r . 
Repslagerier . 
Schoddyf abriker. 
Trasselfabriker. 
Ullspinnerier . 

Handtverk: 
Eepslagare och sejlare. 
Sp innare och väfvare. 

b) Väfnader. 
Fabriker: 

Bomullsväiver ier . 
Ju teväfver ier . 
Linne- och hampväfver ier . 
Sidenfabriker. 
Ylleväfverier . 

c) Appreterade fabrikat. 
Fabriker: 

Blekerier , filrgerier, k a t t u n t r y e k e r i e r och appre-
ter ingsverk. 

Handtverk: 
Färgare och vadmalss tampare . 

(1 Beklädnadsartiklar samt diverse manu
fakturvaror af spånadsänincn. 

Fabriker: 
Bandfabriker . 
Bomullsreinfabriker 
Fisknätfabr iker . 
Gardinfabriker. 
Hat t fabr iker . 
Hängslefabriker . 
Konstg jorda b lommor , fabriker för t i l lverk

n ing af. 
Korset t fabr iker . 
Kravat t f abriker. 
Markis- , presennings- , segel- och tä l t fabr iker 

• samt fabriker för t i l lverkning af va t ten tä ta 
väfnader. 

Mössfabriker. 
Pa rap ly - och parasol l fabriker . 
Eul lgardinsfabr iker . 
Snörmakerier . 
Spetsfabriker. 
Sömnadsfabriker. 
Tr ikå- och s t rumpfabr iker . 
Vaddfabriker. 

Handtverk: 
Hat tmaka re . 
Mössmakare . 
Notb indare . 
Pa rap lymaka re . 
Segel- och presennings t i l lverkare . 
Skräddare och sömmerskor . 
Snörmakare . 

3. Hudar, skinn och liar. 
a) Beredda hudar oeh skinn. 

: Fabriker: 
Garfverier. 

! Pälsvarufabriker . 
' Sämskfabriker. 

Handtverk: 
Buntmakare och körsnärer . 
Garfvare och sämskmakare . 

b) F a b r i k a t a f l ä d e r , s k i n n och h å r . 

Fabriker: 
Borstbinder ier och kvastfabriker. 
Handskf abriker. 
H å r - och tagelspinnerier. 
H å r - och tagelväfverier. 
Sadelmakerier . 
Skinnremfabriker . 
Skinn tröjfabriker. 
Skofabriker. 
Skonåtl ingsfabriker. 

Handtverk: 
Bors tb indare och kammakare . 
Handskmakare . 
Pe rukmakare . 
Sadelmakare och tapetserare . 
Skomakare och skonåtlare. 

4. Oljor, tjära, gummi oeh likartade 
ämnen. 

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

Collanoljef abriker. 
Dcxtr infabriker . 
Fernissfabriker. 
Fiskoljefabriker. 
Flot t fabriker . 
Glycerinfabriker. 
Har tsfabr iker . 
Hvaloljefabriker. 
Karbolsyra , kreosot m. m., fabriker för till

ve rkn ing af. 
L imkoker ie r ocli gelatinfabriker. 
Oleinfabriker. 
Oleomargarinf abriker. 
Oljefabriker, ej specif., och kraftfoderfabriker 
Taigraffinaderier. 
Trankokerier . 
Trädest i l la t ionsverk. 
Vagn- och maskinsmörj ef abriker. 
Valsmasseiabriker. 
Vaselinfabriker. 

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

Gummivarufabriker . 
Kautschuks tämpel f abriker. 
Komposi t ionsl innefabriker . 
Lackfabriker . 
Ljusfabriker. 
Parfymfabriker . 
S&p- och tvålfabriker. 
Vaxtändst icksfabriker . 

Handtverk: 
Målare och lackerare. 

5. Trävaror. 

a) Sågade eller hyllade trävaror. 
Fabriker: 

Sågverk och hyflerier. 
Träu l l - och möbelspånsfabriker . 

Handtverk. 
Sågare. 



b) A r b e t e n af t r ä . 
Fabriker: 

K ä p p - och pipfabriker. 
Lådfabriker. 
Persiennfabriker. 
Skopliggfabriker. 
Snickeri- och möbelfabriker. 
Spånaskfabriker. 
Trämassefabriker (träsliperier, sulfit- och sulfat

fabriker). 
Träsko- och lästfabriker. 
Tunnbinder ier och drittelfabriker. 
Tändsticksfabriker. 
Tändsticksämnesfabriker. 
Ej specificerad t rä indust r i . 

Handtverk: 
Snickare och t immermän. 
Svarfvare, block-, läst- och pumpmakare . 
Toffel- och t räskomakare . 
Tunnbindare . 

6. Papper och pappersarbeten. 

a) P a p p e r o c k p a p p . 
Fabriker: 

Pappersb ruk och pappfabriker . 

b) F a b r i k a t a f p a p p e r e l l e r p a p p . 

Fabriker: 
Album-, portfölj-, kar tong- och etuifabriker. 
Bokbinderier och kontorsbokfabriker. 
Papperspås- och kuvertfabriker. 
Spelkortfabriker. 
Tapetfabriker. 
Ej specificerad pappers industr i . 

Handtverk: 
Bokbindare och portföljmakare. 

7. Yaror af diverse växtämnen. 
Fabriker: 

Halmvarufabriker . 
Korgfabriker. 
Korkfabriker . 

Handtverk: 
Korgmakare . 
Korkskärare . 

8. Yaror af sten, lera, kol och torf. 
a) Sten- och lervaror. 

Fabriker: 
Asfaltgjuterier. 
Cementfabriker. 
Cementgjuterier samt fabriker för t i l lverkning 

af konstgjord sten. 
Gripsfabriker. 
Kakelfabriker. 
Kalkbruk. 
Kaolinfabriker. 
Kiselgurfabriker. 
Kr i tb ruk och kri tfabriker. 
Kromj ärnsf abriker. 
Murbruksfabriker. 
Pors l ins- och fajansfabriker. 
Smärgelf abriker. 

Stenbrott , s tenhuggerier och -sliperier. 
Sten- och lergodsfabriker. 
Tegelbruk. 

Handtverk: 
Bygg- och murmästare . 
Cementgjutare. 
Kakelugns- och krukmakare . 
Stenhuggare. 
Tegelslagare och kalkbrännare . 

b) Glas och glasvaror. 
Fabriker: 

Glasbruk och glassliperier. 
Glas- och porslinsmålerier. 
Glaspulverfabriker. 
Spegelfabriker och ej speeif. glasvaruindustr i . 

Handtverk: 
Glasmästare och förgyllare. 

c) Produkter af kol och torf. 
Fabriker: 

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

9. Kemiska preparat. 

a) O o r g a n i s k a syror , b a s e r o c h s a l t e r . 

Fabriker: 
Ammoniakfabriker. 
Kloratfabriker. 
Kristallsodafabriker. 
Salpetersyrefabriker. 
Svafvelsyrad lerjord, fabriker för t i l lverkning af. 
Svafvelsyref abriker. 
Vattenglasfabriker. 

b) t t S d n i n g s ä m n e n . 
Fabriker: 

Benmjölsfabriker och benstampar . 
Fiskguanofabriker. 
Pudret t fabriker . 
Superfosfatf abriker. 
Tomasfosfatf abriker. 
Andra gödningsämnesfabriker. 

c) E x p l o s i v a v a r o r . 
Fabriker: 

Ammunit ions- och patronfabriker. 
Kru tbruk . 
Sprängämnesf abriker. 
Stubin- och antändningsrörfabriker. 

d) F ä r g e r o c h d i v e r s e t e k n i s k a p r e p a r a t . 

Fabriker: 
Bresilj ek varnar. 
Färgfabriker. 
Kalciumkarbidfabriker . 
Kemisk-tekniska fabriker, ej specificerade. 
Kimröksfabriker. 

Handtverk: 
Tillverkare af kemisk-tekniska prepara t . 

10. Metallarbeten. 

a) Arbeten af järn och stål. 
Fabriker: 

J ä r n - och stålvarufabriker samt gjuterier. 

Handtverk: 
Bleck- och plåtslagare. 
J ä rn - och stålarbetare. 
Smeder. 
Utförare af gas-, r ing- och vat tenledningar. 

b) Arbeten af andra metaller. 
Fabriker: 

Galvaniserings- och etsningsfabriker. 
Guld- och silfvervarufabriker. 
Hagelfabriker. 
Kapsylfabriker. 
Kl ichéanstal ter och stilgjuterier. 
Metallvarufabriker, ej specificerade. 
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Handtverk: 
Guldsmeder och juvelerare. 
Gälbgjutare och gördelmakare. 
Kopparslagare! 
Tenn- och zinkgjutare. 

11. Fartyg, vagnar, maskiner, redskap, 
instrument och ur. 
a) F a r t y g o c h båtar . 

Fabriker: 

Skeppsvarf och dockor samt båtbyggerier. 

Handtverk: 
Båt- och pråmbyggare . 

b) T a g n a r o c h å k d o n . 
Fabriker: 

Jä rnvägs- och spårvägsvagnfabriker. 
Andra vagnfabriker. 

Handtverk: 
Vagnmakare. 

c) Maskiner och redskap. 
Fabriker: . 

Fabr iker för t i l lverkning af elektriska maskiner 
och apparater . 

Fabr iker för öfverklädning af elektrisk lednings
tråd. 

Fiskredskapsfabriker. 
Glödlampfabriker. 
Mekaniska verkstader. 
Snickerifabriker för t i l lverkning af maskiner 

och redskap. 
Solf- och väfskedsfabriker. 
Vattenfil trerapparatfabriker. 

Handtverk: 
Tröskverks- och kvarnbyggare . 
Väfskedsmakare. 

d) I n s t r n m e n t . 
Fabriker: 

Ins t rumentfabr iker : 
kirurgiska. 
matematiska, optiska, fysiska m. fl. 
musikaliska. 

Handtverk: 
Ins t rumentmakare . 

e) U r . 
Fabriker: 

Urfabriker. 
Urdelar, fabriker för t i l lverkning af. 

Handtverk: 
Urmakare. 

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

af förestående grupper. 
Fabriker. 

Boktryckerier . 
Elektrici tetsverk för belysning och kraftöfver-

föring. 
Fiberfabriker. 
Glödstrumpfabriker. 
Isoleringsmassef abriker. 
Klosettfabriker. 
Knappfabriker. 
Lampf abriker. 
Leksaksfabriker. 
Li to- och kemigrafiska anstalter . 
Mj ölkfil terf abriker. 
Eeseffektfabriker. 
Eeveteringsmattfabriker. 
Skyltfabriker. 

Handtverk: 
Bildhuggare. 
Boktryckare . 
Gravörer. 





TABELLER. 

Kommerskollegii berättelse om fabriker och handtverk år 1907. 



2 

Tab. 1. Summarisk öfversikt af olika slag af fabriker, ordnade gruppvis och fördelade å 
städer, köpingar och landsbygd, jämte uppgift å arbetarnes antal, tillverkningens värde samt 

den för bevillning uppskattade inkomsten af fabriksrörelsen, år 1907. 



3 

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

den för bevillning uppskattade inkomsten af fabriksrörelsen, år 1907. 



4 

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

den för bevillning uppskattade inkomsten af fabriksrörelsen, år 1907. 



5 

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

den för bevillning uppskattade inkomsten af fabriksrörelsen, år 1907. 



6 

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

den för bevillning uppskattade inkomsten af fabriksrörelsen, år 1907. 



7 

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

den för bevillning uppskattade inkomsten af fabriksrörelsen, år 1907. 



8 

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

den för bevillning uppskattade inkomsten af fabriksrörelsen, år 1907. 



9 

Tab. 2. Olika slag af fabriker, ordnade gruppvis, med uppgift om fabrikernas och 
arbetarnes antal samt tillverkningens värde inom olika orter, år 1907. 



10 

Tab. 2 (forts.). Olika slag af fabriker, ordnade gruppvis, med uppgift om fabrikernas och 
arbetarnes antal samt tillverkningens värde inom olika orter, år 1907. 



11 

Tab. 2 (forts.). Olika slag af fabriker, ordnade gruppvis, med uppgift om fabrikernas och 
arbetarnes antal samt tillverkningens värde inom olika orter, år 1907. 



12 

Tab. 2 (forts.). Olika slag af fabriker, ordnade gruppvis, med uppgift om fabrikernas och 
arbetarnes antal samt tillverkningens värde inom olika orter, år 1907. 



13 

Tab. 2 (forts.). Olika slag af fabriker, ordnade gruppvis, med uppgift om fabrikernas och 
arbetarnes antal samt tillverkningens värde inom olika orter, år 1907. 



14 

Tab. 2 (forts.). Olika slag af fabriker, ordnade gruppvis, med uppgift om fabrikernas och 
arbetarnes antal samt tillverkningens värde inom olika orter, år 1907. 



15 

Tab. 2 (forts.). Olika slag af fabriker, ordnade gruppvis, med uppgift om fabrikernas och 
arbetarnes antal samt tillverkningens värde inom olika orter, år 1907. 



16 

Tab. 2 (forts.). Olika slag af fabriker, ordnade gruppvis, med uppgift om fabrikernas och 
arbetarnes antal samt tillverkningens värde inom olika orter, år 1907. 



17 

Tab. 2 (forts.). Olika slag af fabriker, ordnade gruppvis, med uppgift om fabrikernas och 
arbetarnes antal samt tillverkningens värde inom olika orter, år 1907. 



18 

Tab. 2 (forts.). Olika slag af fabriker, ordnade gruppvis, med uppgift om fabrikernas och 
arbetarnes antal samt tillverkningens värde inom olika orter, år 1907. 



19 

Tab. 2 (forts.). Olika slag af fabriker, ordnade gruppvis, med uppgift om fabrikernas och 
arbetarnes antal samt tillverkningens värde inom olika orter, år 1907. 



20 

Tab. 2 (forts.). Olika slag af fabriker, ordnade gruppvis, med uppgift om fabrikernas och 
arbetarnes antal samt tillverkningens värde inom olika orter, år 1907. 



21 

Tab. 2 (forts.). Olika slag af fabriker, ordnade gruppvis, med uppgift om fabrikernas och 
arbetarnes antal samt tillverkningens värde inom olika orter, år 1907. 



22 

Tab. 2 (forts.). Olika slag af fabriker, ordnade gruppvis, med uppgift om fabrikernas och 
arbetarnes antal samt tillverkningens värde inom olika orter, år 1907. 



23 

Tab. 2 (forts.). Olika slag af fabriker, ordnade gruppvis, med uppgift om fabrikernas och 
arbetarnes antal samt tillverkningens värde inom olika orter, år 1907. 



24 

Tab. 2 (forts.). Olika slag af fabriker, ordnade gruppvis, med uppgift om fabrikernas och 
arbetarnes antal samt tillverkningens värde inom olika orter, år 1907. 



25 

Tab. 2 (forts.). Olika slag af fabriker, ordnade gruppvis, med uppgift om fabrikernas och 
arbetarnes antal samt tillverkningens värde inom olika orter, år 1907. 



26 

Tab. 2 (forts.). Olika slag af fabriker, ordnade gruppvis, med uppgift om fabrikernas och 
arbetarnes antal samt tillverkningens värde inom olika orter, år 1907. 



27 

Tab. 2 (forts.). Olika slag af fabriker, ordnade gruppvis, med uppgift om fabrikernas och 
arbetarnes antal samt tillverkningens värde inom olika orter, år 1907. 



28 

Tab. 2 (forts.). Olika slag af fabriker, ordnade gruppvis, med uppgift om fabrikernas och 
arbetarnes antal samt tillverkningens värde inom olika orter, år 1907. 



29 

Tab. 2 (forts.). Olika slag af fabriker, ordnade gruppvis, med uppgift om fabrikernas och 
arbetarnes antal samt tillverkningens värde inom olika orter, år 1907. 



30 

Tab. 2 (forts.). Olika slag af fabriker, ordnade gruppvis, med uppgift om fabrikernas och 
arbetarnes antal samt tillverkningens värde inom olika orter, år 1907. 



31 

Tab. 2 (forts.). Olika slag af fabriker, ordnade gruppvis, med uppgift om fabrikernas och 
arbetarnes antal samt tillverkningens värde inom olika orter, år 1907. 



32 

Tab. 2 (forts.). Olika slag af fabriker, ordnade gruppvis, med uppgift om fabrikernas och 
arbetarnes antal samt tillverkningens värde inom olika orter, år 1907. 



33 

Tab. 2 (forts.). Olika slag af fabriker, ordnade gruppvis, med uppgift om fabrikernas och 
arbetarnes antal samt tillverkningens värde inom olika orter, år 1907. 



34 

Tab. 2 (forts.). Olika slag af fabriker, ordnade gruppvis, med uppgift om fabrikernas och 
arbetarnes antal samt tillverkningens värde inom olika orter, år 1907. 



35 

Tab. 2 (forts). Olika slag af fabriker, ordnade gruppvis, med uppgift om fabrikernas och 
arbetarnes antal samt tillverkningens värde inom olika orter, år 1907. 



36 

Tab. 2 (forts.). Olika slag af fabriker, ordnade gruppvis, med uppgift om fabrikernas och 
arbetarnes antal samt tillverkningens värde inom olika orter, år 1907. 



37 

Tab. 2 (forts). Olika slag af fabriker, ordnade gruppvis, med uppgift om fabrikernas och 
arbetarnes antal samt tillverkningens värde inom olika orter, år 1907. 



38 

Tab. 2 (forts.). Olika slag af fabriker, ordnade gruppvis, med uppgift om fabrikernas och 
arbetarnes antal samt tillverkningens värde inom olika orter, år 1907. 



39 

Tab. 2 (forts.). Olika slag af fabriker, ordnade gruppvis, med uppgift om fabrikernas och 
arbetarnes antal samt tillverkningens värde inom olika orter, år 1907. 



40 

Tab. 2 (forts.). Olika slag af fabriker, ordnade gruppvis, med uppgift om fabrikernas och 
arbetarnes antal samt tillverkningens värde inom olika orter, år 1907. 



41 

Tab. 2 (forts.). Olika slag af fabriker, ordnade gruppvis, med uppgift om fabrikernas och 
arbetarnes antal samt tillverkningens värde inom olika orter, år 1907. 



42 

Tab. 2 (forts.). Olika slag af fabriker, ordnade gruppvis, med uppgift om fabrikernas och 
arbetarnes antal samt tillverkningens värde inom olika orter, år 1907. 



43 

Tab. 2 (forts.). Olika slag af fabriker, ordnade gruppvis, med uppgift om fabrikernas och 
arbetarnes antal samt tillverkningens värde inom olika orter, år 1907. 



44 

Tab. 2 (forts.). Olika slag af fabriker, ordnade gruppvis, med uppgift om fabrikernas och 
arbetarnes antal samt tillverkningens värde inom olika orter, år 1907. 



45 

Tab. 2 (forts.). Olika slag af fabriker, ordnade gruppvis, med uppgift om fabrikernas och 
arbetarnes antal samt tillverkningens värde inom olika orter, år 1907. 



46 

Tab. 2 (forts.). Olika slag af fabriker, ordnade gruppvis, med uppgift om fabrikernas och 
arbetarnes antal samt tillverkningens värde inom olika orter, år 1907. 



47 

Tab. 2 (forts.). Olika slag af fabriker, ordnade gruppvis, med uppgift om fabrikernas och 
arbetarnes antal samt tillverkningens värde inom olika orter, år 1907. 



48 

Tab. 3. Summarisk öfversikt af fabriksindustrien inom olika län, med fördelning å städer, 
köpingar och landsbygd, jämte uppgift å den för bevillning uppskattade inkomsten 

af fabriksrörelsen inom hvarje län, år 1907. 



49 

Tab. 4. Fabriker, ordnade gruppvis, inom olika orter, med uppgift om fabrikernas 
och arbetarnes antal samt tillverkningens värde, år 1907. 

Stockholms stad. 



50. 

Tab. 4 (forts.). Fabriker, ordnade gruppvis, inom olika orter, med uppgift om fabrikernas 
och arbetarnes antal samt tillverkningens värde, år 1907. 

Stockholms stad och län. 



51 

Tab. 4 (forts.). Fabriker, ordnade gruppvis, inom olika orter, med uppgift om fabrikernas 
och arbetarnes antal samt tillverkningens värde, år 1907. 

Stockholms och Uppsala län. 



52 

Tab. 4 (forts.). Fabriker, ordnade gruppvis, inom olika orter, med uppgift om fabrikernas 
och arbetarnes antal samt tillverkningens värde, år 1907. 

Uppsala och Södermanlands län. 



53 

Tab. 4 (forts.). Fabriker, ordnade gruppvis, inom olika orter, med uppgift om fabrikernas 
och arbetarnes antal samt tillverkningens värde, år 1907. 

Södermanlands län. 



54 

Tab. 4 (forts.). Fabriker, ordnade gruppvis, inom olika orter, med uppgift om fabrikernas 
och arbetarnes antal samt tillverkningens värde, år 1907. 

Östergötlands län. 



55 

Tab. 4 (forts.). Fabriker, ordnade gruppvis, inom olika orter, med uppgift om fabrikernas 
och arbetarnes antal samt tillverkningens värde, år 1907. 

Östergötlands län. 



56 

Tab. 4 (forts.). Fabriker, ordnade gruppvis, inom olika orter, med uppgift om fabrikernas 
och arbetarnes antal samt tillverkningens värde, år 1907. 

Jönköpings län. 



57 

Tab. 4 (forts.). Fabriker, ordnade gruppvis, inom olika orter, med uppgift om fabrikernas 
och arbetarnes antal samt tillverkningens värde, år 1907. 

Jönköpings och Kronobergs län. 



58 

Tab. 4 (forts.). Fabriker, ordnade gruppvis, inom olika orter, med uppgift om fabrikernas 
och arbetarnes antal samt tillverkningens värde, år 1907. 

Kronobergs och Kalmar län. 



59 

Tab. 4 (forts.). Fabriker, ordnade gruppvis, inom olika orter, med uppgift om fabrikernas 
och arbetarnes antal samt tillverkningens värde, år 1907. 

Kalmar län. 



60 

Tab. 4 (forts.). Fabriker, ordnade gruppvis, inom olika orter, med uppgift om fabrikernas 
och arbetarnes antal samt tillverkningens värde, år 1907. 

Gottlands och Blekinge län. 



61 

Tab. 4 (forts.). Fabriker, ordnade gruppvis, inom olika orter, med uppgift om fabrikernas 
och arbetarnes antal samt tillverkningens värde, år 1907. 

Blekinge och Kristianstads län. 



62 

Tab. 4 (forts.). Fabriker, ordnade gruppvis, inom olika orter, med uppgift om fabrikernas 
och arbetarnes antal samt tillverkningens värde, år 1907. 

Kristianstads län. 



63 

Tab. 4 (forts.). Fabriker, ordnade gruppvis, inom olika orter, med uppgift om fabrikernas 
och arbetarnes antal samt tillverkningens värde, år 1907. 

Kristianstads och Malmöhus län. 



64 

Tab. 4 (forts.). Fabriker, ordnade gruppvis, inom olika orter, med uppgift om fabrikernas 
och arbetarnes antal samt tillverkningens värde, år 1907. 

Malmöhus län. 



65 

Tab. 4 (forts.). Fabriker, ordnade gruppvis, inom olika orter, med uppgift om fabrikernas 
och arbetarnes antal samt tillverkningens värde, år 1907. 

Malmöhus län. 



66 

Tab. 4 (forts.). Fabriker, ordnade gruppvis, inom olika orter, med uppgift om fabrikernas 
och arbetarnes antal samt tillverkningens värde, år 1907. 

Malmöhus län. 



67 

Tab. 4 (forts.). Fabriker, ordnade gruppvis, inom olika orter, med uppgift om fabrikernas 
och arbetarnes antal samt tillverkningens värde, år 1907. 

Malmöhus och Hallands län. 



68 

Tab. 4 (forts.). Fabriker, ordnade gruppvis, inom olika orter, med uppgift om fabrikernas 
och arbetarnes antal samt tillverkningens värde, år 1907. 

Hallands län. 



69 

Tab. 4 (forts.). Fabriker, ordnade gruppvis, inom olika orter, med uppgift om fabrikernas 
och arbetarnes antal samt tillverkningens värde, år 1907. 

Göteborgs och Bohus län. 



70 

Tab. 4 (forts.). Fabriker, ordnade gruppvis, inom olika orter, med uppgift om fabrikernas 
och arbetarnes antal samt tillverkningens värde, år 1907. 

Göteborgs och Bohus län. 



71 

Tab. 4 (forts.). Fabriker, ordnade gruppvis, inom olika orter, med uppgift om fabrikernas 
och arbetarnes antal samt tillverkningens värde, år 1907. 

Göteborgs och Bohus samt Älfsborgs län. 



72 

Tab. 4 (forts.). Fabriker, ordnade gruppvis, inom olika orter, med uppgift om fabrikernas 
och arbetarnes antal samt tillverkningens värde, år 1907. 

Älfsborgs län. 



73 

Tab. 4 (forts.). Fabriker, ordnade gruppvis, inom olika orter, med uppgift om fabrikernas 
och arbetarnes antal samt tillverkningens värde, år 1907. 

Skaraborgs län. 



74 

Tab. 4 (forts.). Fabriker, ordnade gruppvis, inom olika orter, med uppgift om fabrikernas 
och arbetarnes antal samt tillverkningens värde, år 1907. 

Skaraborgs och Värmlands län. 



75 

Tab. 4 (forts.). Fabriker, ordnade gruppvis, inom olika orter, med uppgift om fabrikernas 
och arbetarnes antal samt tillverkningens värde, år 1907. 

Värmlands län. 



76 

Tab. 4 (forts.). Fabriker, ordnade gruppvis, inom olika orter, med uppgift om fabrikernas 
och arbetarnes antal samt tillverkningens värde, år 1907. 

Värmlands och Örebro län. 



77 

Tab. 4 (forts.). Fabriker, ordnade gruppvis, inom olika orter, med uppgift om fabrikernas 
och arbetarnes antal samt tillverkningens värde, år 1907. 

Örebro län. 



78 

Tab. 4 (forts.). Fabriker, ordnade gruppvis, inom olika orter, med uppgift om fabrikernas 
och arbetarnes antal samt tillverkningens värde, år 1907. 

Örebro och Västmanlands län. 



79 

Tab. 4 (forts.). Fabriker, ordnade gruppvis, inom olika orter, med uppgift om fabrikernas 
och arbetarnes antal samt tillverkningens värde, år 1907. 

Västmanlands och Kopparbergs län. 



80 

Tab. 4 (forts). Fabriker, ordnade gruppvis, inom olika orter, med uppgift om fabrikernas 
och arbetarnes antal samt tillverkningens värde, år 1907, 

Kopparbergs och Gäfleborgs län. 



81 

Tab. 4 (forts.). Fabriker, ordnade gruppvis, inom olika orter, med uppgift om fabrikernas 
och arbetarnes antal samt tillverkningens värde, år 1907. 

Gäfleborgs län. 



82 

Tab. 4 (forts.). Fabriker, ordnade gruppvis, inom olika orter, med uppgift om fabrikernas 
och arbetarnes antal samt tillverkningens värde, år 1907. 

Gäfleborgs och Västernorrlands län. 



83 

Tab. 4 (forts.). Fabriker, ordnade gruppvis, inom olika orter, med uppgift om fabrikernas 
och arbetarnes antal samt tillverkningens värde, år 1907. 

Västernorrlands, Jämtlands och Västerbottens län. 



84 

Tab. 4 (forts.). Fabriker, ordnade gruppvis, inom olika orter, med uppgift om fabrikernas 
och arbetarnes antal samt tillverkningens värde, år 1907. 

Västerbottens och Norrbottens län. 



85 

Tab. 5. Tillverkningarnas kvantitet och värde (i kronor) vid fabrikerna, åren 1905—1907. 



86 

Tab. 5 (forts.). Tillverkningarnas kvantitet och värde vid fabrikerna, åren 1905—1907. 
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Tab. 5 (forts.). Tillverkningarnas kvantitet och värde vid fabrikerna, åren 1905—1907. 
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Tab. 5 (forts.). Tillverkningarnas kvantitet och värde vid fabrikerna, åren 1905—1907. 
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Tab. 5 (forts.). Tillverkningarnas kvantitet och värde vid fabrikerna, åren 1905—1907. 
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Tab. 5 (forts.). Tillverkningarnas kvantitet och värde vid fabrikerna, åren 1905-1907. 
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