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TILL KONUNGEN. 

Jämlikt den för Eders Kungl. Maj:ts och Rikets Kommers
kollegium gällande instruktion får Kollegium härjämte i under
dånighet öfverlämna berättelse om fabriker och handtverk år 1910. 
Med afseende å de till berättelsen hörande tabellernas innehåll 

och uppställning är sedan närmast föregående år endast den för
ändringen vidtagen, att tabellen öfver använda motorer inne
håller särskild redogörelse för turbinmotorer. 



VI Allmän öfversikt af industrien år 1910. 

A. Fabriksindustrien. 

Af tabellerna 1—8 inhämtas, att de till och af Kollegium 
redovisade, i verksamhet varande fabrikerna år 1910 upp-
gingo till ett antal af 11,435, att antalet vid dem sysselsatta 
arbetare utgjorde 302,157 samt att saluvärdet för samtliga 
fabriksklassers årstillverkning med inräkning af de intjänta 
lönerna för förädling af främmande gods uppgick till 
1,603,176,339 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
neri förenadt väfveri eller en med jäm- 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
rienias angifna värdebelopp. 

Vid jämförelse med de i 1909 års berättelse förekommande 
uppgifterna företer redogörelseåret ökning med afseende å såväl 
fabrikernas och arbetarnes antal som fabriksklassernas sam
manlagda produktvärde. Fabrikernas antal har ökats med 174 
(l-5 5 proc), arbetarnes antal med 12,952 (448 proc.) och pro
duktvärdet med 215,924,019 kronor ( lös6 proc). Fabriks
industrien har sålunda i det hela hämtat sig från den tillbaka
gång, som inträdde år 1908. Redogörelseåret har nämligen att 
uppvisa det högsta sammanräknade produktvärde, som hittills 
blifvit för något år angifvet. 

Till detta uppsving torde emellertid hafva bidragit den 
omständigheten, att 1909 års stora arbetsinställelser säkerligen 
förorsakade leveransförskjutningar, hvilkas effektuerande under 
år 1910 utöfver samma års eget behof medverkat till ett 
gynnsammare resultat, än året eljes skulle hafva uppvisat. 

Hvad de i gång varande fabrikernas totala antal beträffar, 
har detsamma, såsom nämndt, år 1910 ökats, något som icke 
ägt rum alltsedan år 1904. Störst har ifrågavarande ökning 
för redogörelseåret varit inom de fabriksgrupper, som omfatta 
varor af sten, lera o. s. v., med 99, trävaror, med 54, metall
arbeten, med 26, samt fartyg, vagnar, maskiner o. s. v., med 
22 fabriker mera än under år 1909. I någon mån motväges 
dock denna ökning af minskning inom andra fabriksgrupper, 
främst bland dem gruppen för närings- och njutningsämnen, 
med 49 fabriker mindre än under år 1909, och har samma 
grupp äfven i de 4 närmast föregående årsredogörelserna blifvit 
framhållen såsom drabbad af sådan minskning. 

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

Bland de i tablån upptagna fabriksklasserna är det, såsom 
synes, endast fyra, som drabbats af tillbakagång i fråga 
om produktvärdet, nämligen kvarnarna, mälterierna, socker
raffinaderierna och destilleringsverken, alla tillhörande grupp 1 
(närings- och njutningsämnesindustrierna). Betraktar man de 
tolf grupperna i deras helhet, befinnes sagda grupp också 
vara den enda, hvars sammanlagda produktvärde något under
stiger det, som för samma grupp angafs i föregående årsredo-
görelse. Emellertid hafva bland de öfriga i tablån uppförda, till 
grupp 1 hörande fabriksklasserna margarinfabrikerna och bage
rierna uppnått sitt högsta hittills redovisade produktvärde. 

Enahanda är förhållandet med samtliga öfriga i tablån 
uppförda fabriksklasser, undantagandes snickeri- och tegel
fabrikerna, träkolsverken, superfosfat- och metallvarufabrikerna 
samt skeppsvarfven och mekaniska verkstäderna. Särskildt 



Fabriksgrupper: Närings- och njutningsämnesfabriker. VII 

anmärkningsvärdt är det uppsving, som gynnat grupperna 2 
och 5 (textil- och trävaruindustrierna). Bland de till den förra 
gruppen hörande fabriksklasserna är det endast siden- och rull
gardinsfabrikerna, som därvidlag utgöra ett undantag. Och hvad 
trä varugruppen beträffar, är produktvärdet för densamma i dess 
helhet 83 mill. kronor (33 proc.) högre år 1909 och 40 mill. 
kronor högre än år 1907, gruppens hittillsvarande rekordår. 

Metallvaru- och maskinindustrierna (grupperna 10 och 11) 
hafva med en till sammanlagdt 38 mill. kronor uppgående 
ökning i produktvärdet kommit mycket nära sitt högsta hit
tills uppnådda resultat, det för år 1907. Härtill hafva främst, 
med sammanlagdt 25 mill. kronor, järn- och stålvarufabrikerna 
samt mekaniska verkstäderna bidragit. 

Grupp 12 slutligen med de i densamma inordnade diverse 
industrierna har särskildt elektricitetsverken att tacka för fort
satta framsteg. 

Fabriksgrupper. Af de tolf olika grupper, i hvilka fabri
kerna, såsom af den å sid. XXXV intagna tablån närmare 
inhämtas, 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 3,370, sysselsättande 34,044 ar
betare och representerande ett värde å tillverkningarna af inalles 
436" 6 mill. kronor eller 27.2 3 procent af samtliga fabriks
gruppers produktvärde. Sagda procenttal är det lägsta, som 

förekommit, sedan denna berättelse från och med år 1896 
erhöll sin nuvarande omfattning. De viktigaste fabriksklasserna 
inom denna grupp äro med hänsyn till produktionens värde
belopp: mjöl och grynkvarnar, råsockerbruk och sockerraffina
derier, maltdrycksbryggerier, brännvinsbrännerier och destille-
ringsverk, tobaksfabriker, margarinfabriker och bagerier, hvilka 
alla hvar för sig uppnått ett värdebelopp af mer än 17 
mill. kronor. 

För kvarnverken, vid hvilka 1,713 par valsar och 4,876 par 
stenar varit i gång, har årsproduktionen, såsom af tab. 5 in
hämtas, uppgifvits till inalles 561 "2 mill. kg mjöl, gryn, kli och 
gröpe, i värde uppskattade till 103i mill. kronor, hvarjämtei-
lön eller s. k. tull intjänts ett totalbelopp af 33 mill. kronor. 
I jämförelse med år 1909 har antalet använda par valsar stigit, 
under det att antalet par stenar likasom alltsedan år 1906 
sjunkit. Den angifna produktionen, oberäknadt förmätning af 
främmande spannmål, har till kvantiteten ökats med 16'4 mill. 
kg och till värdet minskats med 5 i mill. kronor. Den kvanti
tativa ökningen faller hufvudsakligen på hvetemjölet. Värde
minskningen har hland annat sin grund i den omständigheten, 
att det prisfall, som redan år 1909 inträffade med afseende å 
råg- och kornmjöl, år 1910 ytterligare fortgått. Härtill kommer, 
att år 1910 prisfall dessutom yppat sig med afseende å bl. a. 
hvetemjöl och i synnerhet hafregryn. 

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

Tillverkningen af mjöl och gryn m. m. 



VIII Fabriksgrupper: Närings- och njutningsämnesfabriker. 
Beträffande sockerbruken erfaäller Kollegium genom kontroll

styrelsen af vederbörande fabriksidkare afgifna uppgifter, och 
afse de i föreliggande berättelse redovisade uppgifterna tillverk
ningsåret 1909 — 1910. 417 diffusörer och 122 vacuumpannor 
hafva varit i bruk, och tillverkningen uppgår jämlikt tab. 5 
till följande kvantiteter: 

Den omständigheten, att dessa kvantiteter icke alldeles 
öfverensstämma med de i kontrollstyrelsena 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. Så t. ex. är i ett fall fabriksägarens bokföringsår 
icke sammanfallande med kontrollmyndighetens tillverkningsår. 

Sockertillverkningens kvantitetsbelopp inom olika län be
lyses af nedanstående siffertablå: 

Sockertillverkningen. 

Redogörelsen för maltdrycksbryggerierna grundar sig på 
uppgifter, som likaledes genom kontrollstyrelsen insamlats från 
bryggeriägarne, och afser tillverkningsåret 1909—1910. I 
öfverensstämmelse med redovisningssättet för all annan af denna 
berättelse omfattad industri hafva sådana bryggerier, som be-
drifvas rent handtverksmässigt, afskilts från de mera fabriks-
mässigt drifna bryggerierna och öfverförts till den i berättelsens 
senare del afhandlade handtverksindustrien. 

De såsom fabriksbryggerier redovisade anläggningarna 
hafva uppgifvit en årstillverkning af 2-5 mill. hl diverse sorters 
maltdrycker, eller nära 100,000 hl mindre än föregående till
verkningsår, med ett åsätt saluvärde af sammanlagdt 39o 
mill. kronor, eller 0.3 mill. mindre än sagda år. Den kvanti

tativa minskningen af bryggeriernas tillverkning har fortgått 
från och med tillverkningsåret 1905—1906. 

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 
produktvärde belöper sig på Stockholms stad samt Göteborgs 
och Bohus län: 

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 1909—1910 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, 
897, medan enligt de af vederbörande kontrollpersonal för 
tillverkningsåret i fråga afgifna, i kontrollstyrelsens berättelse 
om Brännvins tillverkning och försäljning samt socker- och malt
dryckstillverkningen bearbetade uppgifterna antalet skulle vara 



Fabriksgrupper: Närings- och njutningsämnesfabriker. Textilindustri. IX 

900. Den bristande öfverensstämmelsen beror därpå, att i 
kontrollstyrelsens berättelse dubbelföring ägt rum beträffande 
två bryggerier, hvilka under året bytt ägare, samt att be
träffande ett bryggeri, som nedbrunnit, inga tillverkningsupp
gifter kunnat erhållas. Med afseende slutligen å den arbetare
personal om 7,017 personer, som i sagda berättelse redovisas, 
är att märka, att i allmänhet i densamma äro inräknade de arbe
tare, som enligt de af bryggeriägarne afgifna uppgifterna varit 
hufvudsakligen sysselsatta med malt- och läskedryckstillverk
ning, och återfinnas ifrågavarande arbetare därför i denna be
rättelse bland mälteri- och läskedrycksfabrikernas arbetare
personal. 

Vid brännvinsbrännerierna tillverkades enligt uppgifter, 
som af bränneriidkarne afgifvits till kontrollstyrelsen och däri
från till Kollegium öfverlämnats, under tillverkningsåret 1910 
—1911 inalles 39.3 mill. liter råbrännvin af normalstyrka eller 
50 % alkoholhalt vid + 15° C., med ett åsätt värde, hvari å 
produktionen hvilande skatt inräknats, af 32.4 mill. kronor. I 
jämförelse med föregående tillverkningsår har tillverkningen 
ökats med 5 mill. liter. Såsom framgår af följande samman
drag öfver brännvinstillverkningen inom olika län, producerades 
under året inom Kristianstads län mer än hälften af det totala 
tillverkningsbeloppet: 

Brännvinstillverkningen. 

De i kontrollstyrelsens berättelse tillsammans med biänneri-
erna redovisade sulfitspritfabrikerna hafva i förevarande berät
telse öfverförts till gruppen Kemiska preparat. 

Vid destilleringsverken, hvilkas produktion från och med år 
1907 varit stadd i nedgående, framställdes under redogörelse-
året 33-2 (år 1909: 36" 5) mill. liter renadt brännvin och sprit 
å 50$ alkoholhalt med ett försäljningsvärde af 32-3 mill. kronor. 
Öfver Vs häraf är redovisad från en fabrik i Stockholms län. 

Vid tobaksfabrikerna uppgick årsproduktionen jämlikt tab. 
5 till sammanlagdt 181,668,075 st. cigarrer och cigarrcigar
retter samt 7,458,507 kg cigarretter, kardus-, rull- och press
tobak samt snus, med ett sammanlagdt värde af 22-3 mill. 
kronor. Det angifna stycketalet cigarrer och cigarrcigarretter 
torde, med användande af i Kollegium under föregående år 
anlitadt reduktionstal, kunna beräknas i vikt utgöra omkring 
900,000 kg. 

Af nästföljande siffersammanställning öfver fabrikatens 
slag, myckenhet och värde inom olika län framgår, bland 
annat, att 37-64 procent af produktvärdet blifvit redovisade 

från Stockholms stad. Därnäst komma Göteborgs och Bohus 
län med 15«5, Malmöhus län med 9-83 och Värmlands län 
med 809 procent. 

Tobaksfabrikernas tillverkningar. 

Margarinfabrikerna hafva för året att uppvisa en till
verkningskvantitet af 15" 9 mill. kg, åsätt ett värde af 18-9 
mill. kronor. I jämförelse med år 1909 förete bägge dessa 
tal en ökning, uppgående till resp. Be mill. kg och 4"6 mill. 
kronor. Den största fabriken inom denna klass, belägen i 
Göteborg, har ensam att uppvisa 35'5i (år 1909: 36"6i) procent 
af samtliga margarinfabrikatens värde. 

Bagerierna hafva nått ett produktvärde, som med drygt 
1 mill. kronor öfverstiger det för år 1909 redovisade. Äfven 
inom denna fabriksklass är den största anläggningen belägen i 
Göteborg, och uppgår värdet för dess tillverkningar likasom år 
1909 till 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 redovisat ett produkt
värde af resp. 87-9 och 669 mill. kronor. 

Tillverkningskvantiteten af olika hufvudslag af väfnader 
och garn jämte värdet därå äfvensom beloppet af intjänt väf-
och spinnlön för främmande gods inom skilda län belysas af 
efterföljande sammandrag: 



X Fabriksgrupper: Textilindustri. Skinn- och lädervarufabriker. 

Vid väfverierna voro under året inalles 19,563 väfetolar 
i gång, nämligen: 

I jämförelse med år 1909 har de använda väfstolarnas 
antal stigit med sammanlagd t 313 stycken, och fördelar sig 
denna stegring på samtliga väfveribranscherna. 

Vid spinnerierna utvisar antalet under redogörelseåret an
vända spindlar, 730,893 st. (år 1909: 707,452), likaledes stegring 
för samtliga branscherna. Störst har denna stegring varit vid 
bomullsspinnerierna; vid dem hafva nämligen användts 14,466 
spindlar mer än år 1909. Hela antalet spindlar fördelar sig 
sålunda på de olika spinneribranscherna: 

Älfsborgs län intager, såsom af förestående tablå framgår, 
främsta platsen inom rikets textilindustri. De i tablån för 
sagda län angifna värdena å tillverkningarna jämte intjänta löner 
uppgå inalles till 26-30 procent af motsvarande totalsiffra för 
hela riket. Platsenia därnäst intagas af Östergötlands, Göte
borgs och Bohus samt Malmöhus län. Bomullsbranschen har 
sina hufvudsäten i Älfsborgs, Göteborgs och Bohus samt Öster
götlands län; i sistnämnda län har äfven yllebranschen sitt 
hufvudsäte. 

3) Inom den tredje gruppen, som omfattar hår-, skinn-
och lädervar aindustri samt motsvarar grupperna 10-11 iden 
statistiska redogörelsen för rikets handel, hafva för året redo
visats inalles 416 fabriker (år 1909: 419) med ett sammanlagdt 
produktvärde af 70-9 mill. kronor, mot 55-7 mill. kronor under 
år 1909. På sju år har värdet för denna grupp i dess hel
het fördubblats. Så är äfven förhållandet särskildt med 
garfverierm, hvilka jämte skofabrikerna äro de viktigaste 
fabriksklasserna inom gruppen. Vid de förstnämnda anlägg
ningarna bereddes år 1910 inalles 7-e mill. kg sul- och bind-
sulläder (år 1909: 5-9 mill.) äfvensom andra slags läder och 
skinn till ett värde af 9-7 mill. kronor (år 1909: 8'i mill.), 
uppgående sammanräknade värdet för dessa bägge tillverk-
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ningsposter till 28.5 mill. kronor (år 1909: 22.2 mill.), hvar-
jämte i beredningslön för inlämnade, till kvantitet och värde ej 
angifna hudar och skinn intjänts ett belopp af i rundt tal 
417,000 kronor. Garfverirörelsens fördelning på olika län fram
går af följande öfversikt: 

Garfveriernas tillverkningar. 

Malmöhus län intager, likasom förut, främsta rummet inom 
denna industri. Andra rummet innehafves sedan år 1901 af 
Kristianstads län, dock med det undantag att sagda län åren 
1903 och 1907 bytte plats med det i tredje rummet stående 
Gäfleborgs län. Fjärde rummet tillhör sedan år 1902 Blekinge 
län, med det undantag att dess plats år 1907 intogs af Stock
holms län. Rikets tre sydligaste län hafva sammanlagdt för 
år 1910 redovisat 46a2 procent af det för hela riket uppgifna 
värdet å läderfabrikat af egen råvara jämte beredningslön för 

främmande gods. På garfverirörelsens utveckling från han t 
verksmässigt till mera fabriksmässigt bedrifvande tyder den 
omständigheten, att sedan år 1896 å ena sidan tillverknin
garna af egen råvara ökats med 306'6 8 procent och å andra 
sidan den för främmande gods intjänta beredningslönen minskats 
med 39'6 3 procent. 

Skofabrikerna hafva uppgifvit ett produktvärde af till
sammans 34-1 mill. kronor, mot 26-o mill. under närmast före
gående år. Rikets största skofabrik är belägen i Vänersborg 
och har ensam redovisat ett produktvärde om 2 3 mill. kronor. 
Närmast den komma två fabriker i Malmö, hvardera med mer 
än 2 mill. kronor. 

4) Fabriker för framställande af oljor, tjära, gummi och 
likartade ämnen, hvilka varor återfinnas undergrupperna 12—13 
i handelsberättelsen, representera för året ett produktvärde 
af 39" o mill. kronor, mot 33-6 mill. under år 1909. De 
med hänsyn till tillverkningens årsvärde främsta platserna 
intagas af gummivarufabrikema, såp- och tvålfabrikerna, olje
fabrikerna samt ljusfabrikerna, hvilka tillsammans redovisat 
31o mill. kronor, utgörande 79 procent af gruppens totala 
värdesiffra. 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 tillverkningens värde kommer näst efter 
den första gruppen, belöper sig ifrågavarande värde till 334-5 
mill. kronor eller 208 6 procent af samtliga fabriksgruppers totala 
tillverkningssumma, mot 251 i mill. kronor eller 18' i o procent 
år 1909. Ifrågavarande procenttal, som före år 1905 hållit sig 
öfver 20 (år 1897: 24 42), visar, att gruppen åter nått den 
ställning, den innehade före sistnämnda år. Framom andra 
fabriksklasser märkas här sågverk och hyflerier, trämasse
fabriker, snickeri- och möbelfabriker samt tändsticksfabriker, 
hvilka samtliga intaga ett framstående rum i rikets export
industri. 

Sågverken och hyflerierna, vid hvilka 1,829 ramar och 
952 hyfvelmaskiner under året varit använda, hafva uppgifvit 
ett produktvärde, som med inräkning af såg- och hyflings-
lön för främmande virke belöper sig till 182-5 mill. kronor, 
mot 130-8 mill. under närmast föregående år. Den år 1908 
inträdda och år 1909 fortsatta nedgången inom denna industri 
har sålunda efterträdts af ett betydande uppsving. 

Oaktadt en på tre oväsentliga undantag när genomgående 
ökning af tillverkningskvantiteterna i jämförelse med år 1909, 
en ökning, som för dem samfåldt uppgår till 29- 5 2 procent, 
och ehuru två poster, hyllade bräder samt lister, läkter och 
ribbor, år 1910 redovisats med större kvantiteter än någonsin 
förut, är tillverkningskvantiteternas sammanlagda belopp år 
1910, 7,236,297 kubikmeter, emellertid icke blott lägre än mot
svarande belopp år 1903, då detsamma nådde sin högsta siffra, 
7,576,646 kubikmeter, utan äfven lägre än de kvantitetsbelopp, 
som åren 1897, 1898, 1899, 1900 och 1907 hade att uppvisa. 
Om redogörelseåret ändock, hvad tillverkningens värde beträffar, 
blifvit sågverksindustriens mest lysande, beror det därpå, att 
riksmedelvärdet för alla poster med undantag endast för till 
mått och slag ej specificerade hyflade bräder, bräd- och plank
stump samt ved, i förhållande till år 1909, genomgående stigit. 
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Beträffande tillverkningarnas slag äfvensom kvantitet och 

värde angifver tab. 5 summor för hela riket, hvarjämte det 
totala produktvärdet, 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 61.51 procent af det totala 
produktvärdet belöpa sig på de norrländska iänen, af hvilka 
särskildt Västernorrlands och Gäfleborgs län utgöra centra för 
ifrågavarande industri: 

Sågverkens och hyfleriernas tillverkningar. 

Med afseende å ohyflade plankor och bräder samt hyflade 
bräder af furu eller gran, hvilka för året tillsammans repre
sentera ett värde af 167-1 mill. kronor, framgår af tab. B, 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 59-2 och 
af gran 40-8 procent af det hela, hvilka tal godt sammanstämma 
med de procentsiffror (resp. 58' 8 och 41 2), som i afseende å 
samma fördelning återfinnas i 1910 års handelsberättelse. Den 
relativt sedt största rollen spelar fura inom de ohyflade bredaste, 
gran åter inom de hyflade bredaste varuslagen. Att märka är, 
att 180,186 kbm plankor och bräder, däraf 131,871 kbm ohyflade 
och 48,315 kbm hyflade, icke kunnat till mått eller varuslag 
angifvas. 

Vid trämassefabrikerna, som för året användt 367 slipverk 
och 335 kokaie eller 17 slipverk och 14 kokare mer än 
under år 1909, uppgick årsproduktionen enligt tab. 5 till inalles 
1,301,700 eller, med reduktion till torr vikt, 949,353 ton, med ett 
angifvet värde af 95,7 mill. kronor, mot 942,769 (torr vikt: 
685,958) ton och 70,8 mill. kronor under närmast föregående 
år. Vid jämförelse mellan 1910 och 1909 års kvantitetsbelopp 
visar sig, att én afsevärd ökning för redogörelseåret inträffat 
i produktionen af alla slagen af trämassa. Hed hänsyn till 
trämassefabrikationen inom olika län framgår af följande sam
mandrag, att Västernorrlands, Värmlands och Gäfleborgs län 
utgöra hufvudhärdarne för denna industri; den på dem belöpande 
andelen uppgår till mer än hälften (53,06 procent) af det totala 
produktvärdet. 
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Trämassefabrikernas tillverkningar. 

Snickerifabrikerna, hvilka för år 1910 redovisats till ett 
antal af 550 eller 4 flere än närmast föregående år, hafva 
uppnått ett produktvärde af inalles 28-6 mill. kronor (år 
1909: 25-4 mill.), hvaraf emellertid l-e mill. kronor öfver-
förts till grupp 11, såsom utgörande värdebeloppet för diverse 
maskiner och redskap (tröskverk, bobiner m. m.), hvilka till
verkats vid 31 snickerifabriker. Af tillverkningarnes angifna 
värde falla 11 "3 mill. kronor på den för rikets export så 
betydelsefulla artikeln byggnadsmateriel. 

Tändsticksfabrikernas årsproduktion, 38? mill. kg diverse 
slags tändstickor med ett värde af 16" 7 mill. kronor, är den 
högsta, som hittills blifvit redovisad. På fem år har denna 
produktion ökats kvantitativt med 84-15 procent och till sitt 
värde med 81-33 procent. Af följande sammandrag synes, 
bland annat, att 62" 9 3 procent af produktvärdet falla på 
Jönköpings och Skaraborgs län: 

Tändsticksfabrikernas tillverkningar. 

6) Inom sjätte gruppen, motsvarande grupp 18 i handels
berättelsen, äro de fabriker, som framställa papper och papp, 
de viktigaste. Vid dessa anläggningar hafva under året an-
vändts 235 pappersmaskiner, och deras sammanlagda tillverk
ning, 263-8 mill. kg papper och papp (år 1909: 2143 mill. kg), 
är den största, som hittills blifvit redovisad. Tillverkningens 
totalvärde har uppskattats till 539 mill. kronor, mot 43-» 
mill. under år 1909. Följande tabellariska öfversikt angifver 
produktionens hufvudslag, kvantitet och värde för de olika 
länen: 

Pappersbrukens och pappfabrikernas tillverkningar. 

En jämförelse med föregående berättelser ger vid handen, 
bl. a., att första rangplatsen inom denna industri, hvilken åren 
1896—1905 tillhörde Älfsborgs län, numera och alltsedan år 
1906 tillhör Östergötlands län samt att andra rangplatsen sedan 
år 1908 tillhör Göteborgs och Bohus län. 

7) Den förhållandevis obetydliga sjunde gruppen, som om
fattar fabriker för tillverkning af varor af diverse växtämnen 
(grupp 19 i handelsberättelsen), har att uppvisa ett pro
duktvärde af inalles 2'3 mill. kronor. Korkfabrikerna ensamt 
hafva redovisat 8O54 procent af gruppens totala produktvärde. 

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 produktvärdet intaga stenbrott och sten-
huggerier, tegelbruk och lervarufabriker, träkolsverk samt glas
bruk och glassliperier de främsta platserna inom gruppen. 

Stenbrotten och stenhuggerierna voro år 1910 till antalet 
347 och hafva redovisat en arbetsstyrka af 13,815 personer 
och ett produktvärde af 19"3 mill. kronor, mot 15'1 mill. 
år 1909. Ökningen i värdet har, absolut taget, varit störst i 
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Göteborgs och Bohus län, där densamma uppgår till 2-4 mill. 
kronor. 

De skilda stenarternas andel i det totala produktvär
det under de två senaste redogörelseåren framgår af följande 
fördelning: 

Med hänsyn åter till arten af bearbetning fördela sig 
de olika posterna sålunda: 

För att åskådliggöra stenindustriens utbredning inom olika 
landsdelar meddelas slutligen nästfölj ande sammanställning, hvaraf 
bland annat synes, att Göteborgs och Bohus samt Blekinge och 
Kristianstads län utgöra hufvudhärdarne för denna industri: 

Stenbrottens och stenhuggeriernas tillverkningar. 

Vid tegelbruken och lervarufabrikerna hafva tillverkats 
393-1 mill. s t klinker-, mur-, tak-, klint-, kalksand-, kvarts-
etc. och asktegel, 41-7 mill. st. rör och rördelar, 148.7 mill. 
kg eldfast, fasad-, reveterings- och radialtegel samt chamotte-
varor äfvensom till ett värde af 714,249 kronor angifna öfriga 
tegel- och lervaror. Sammanlagda värdet för dessa tillverk
ningar uppgår till 16-2 mill. kronor, mot IV» mill. under när- i 
mast föregående år. 

Fördelad efter de använda råämnena, ter sig de två 
senaste redogörelseårens tegel- och ler varuproduktion sålunda: 

Tillverkningar af stenkolsfältens leror och skiffrar: 
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Tillverkningar af andra leror och skiffrar: De skilda länens andel i denna produktion framgår af 
nedanstående tablå. Tegel- och lervaruindustrien har, såsom 
synes, sitt stamhåll i Malmöhus län; dess andel i totala 
produktvärdet för denna fabriksklass uppgår till 34-8» pro
cent. Närmast i ordningen kommer Stockholms län, för hvilket 
motsvarande procenttal uppgår till endast IO27. 

Tegelbrukens och lervarufabrikernas tillverkningar. 

Träkolstillverkning har enligt inkomna uppgifter bedrifvits 
vid inalles 375 verk. 6,100 personer hafva varit därmed sys
selsatta, och hela tillverkningen har uppgått till 24.7 mill. 
hektoliter med ett angifvet värde af 13'5 mill. kronor. I 
jämförelse med närmast föregående år hafva såväl tillverknings
kvantiteten som försäljningsvärdet stigit. Angående de tillver
kade träkolens beskaffenhet innehåller den nu föreliggande redo
görelsen i olikhet med de föregående vissa upplysningar. Allt
efter å ena sidan virkets art och å andra sidan kolningsmetoden 

ha träkolen nämligen i primåruppgifterna specificerats å sådana 
af skogsved eller s&gverksribb, med uppdelning för hvartdera 
slaget å milkolad eller ugnskolad vara. Det visar sig, att det 
för framställning af träkol förbrukade virket till 56'64 procent 
utgjorts af skogsved och att milkolningsmetoden funnit använd
ning för 85" 2» procent af hela tillverkningen. Största andelen 
i denna produktion, uppgående till 27'18 procent, faller på 
Kopparbergs län; därnäst komma Gäfleborgs län med 17°28 
och Västernorrlands län med 14-8 6 procent. Att i tab. 1 ett 



XVI Fabriksgrupper: Träkols- och glasindustri. Kemisk industri. Metallindustri. 
aä ligt bevillningsbelopp (afseende endast två verk) finnes an-
gifvet för denna ansenliga produktion, beror därpå, att järn-
och sågverken, där den hufvudsakliga framställningen af träkol 
bedrifves, icke kunnat specificera den bevillningsandel, som be
löper sig på denna bransch af deras verksamhet. Från järn
verken hafva jämväl inhämtats uppgifter å deras förbrukning 
af träkol, hvilka uppgifter offentliggjorts i Kollega berättelse 
om bergshandteringen år 1910. Att den af järnverken för
brukade kvantiteten milkolade skogs vedskol (27-8 mill. hl) be
tydligt öfverstiger den angifna årstillverkningen af samma slags 
kol, äger sin förklaringsgrund däri, att inga uppgifter föreligga 
angående tillverkningen af de kolmängder, hvilka af järnverken 
erhållas från sådana koltillverkningsställen, som icke äro hän
förliga till den redovisningsskyldiga industrien. Af samma an
ledning är det ofvan för tillverkad skogsvedskol angifna pro
centtalet lägre än motsvarande, i berättelsen om bergshandte
ringen angifna tal för förbrukad skogsvedskol. 

Glasindustrien har hämtat sig från den tillbakagång, hvaraf 
den drabbades år 1909. 

Tillverkningen fördelar sig på de olika länen sålunda: 

Glasbrukens och glassliperiernas 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 26 (oorganiska syror, 
baser och salter, sprängämnen m. m.). Hela gruppen repre
senterar ett produktvärde af 37'a mill. kronor (år 1909: 
28-i mill.), hvaraf 11.5 mill. komma på gödningsämnesfabri
kerna. Den största ökningen har yppat sig för superfosfat-
fabrikerna, hvilka endast år 1907 haft att uppvisa ett ännu 
högre produktvärde. 

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. I sin helhet 
når denna grupp ett produktvärde af 130o mill. kronor, mot 
1094 mill. år 1909. Främsta rummet bland de hit hänförda 
fabriksklasserna intages af järn- och stålvamfabrikerna samt 
-gjuterierna, hvilka med ett produktvärde af 94.2 mill. kronor 
förete en till icke mindre än 16-5 mill. kronor uppgående 
ökning i det för år 1909 angifna värdet, en ökning, tack 
vare hvilken denna fabriksklass, såsom redan är nämndt, 
uppnått sitt högsta hittills redovisade värde. Tillverkningar
nas slag, myckenhet och separata värden finnas angifna] i 
tab. 5, hvarjämte för åskådliggörande af de olika länens 
insats i denna betydelsefulla produktion ett öfversiktssamman-
drag här följer: 

Tillverkningen vid järn- och stålvarufabriker samt -gjuterier. 

Platsen näst efter järn- och stålvarufabrikerna samt 
gjuterierna intages af de ej specificerade metallvarufabrikema. 

Af det för dem redovisade värdet, 27-2 mill. kronor, falla 
35-15 procent på Västmanlands och 25-i4 procent på 
Stockholms län. Bland tillverkningarna märkas i Västmän-
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lands län 2'7 mill. kg koppar- och 0'7 mill. kg mässingstråd 
samt i Stockholms län förgasningslampor och fotogenkök till 
ett värde af 5.8 mill. kronor. 

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 produktvärde af 82-3 mill. 
kronor, eller 8"6 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 tre 
betydande tillverkningsbranscher uppnått sitt högsta hittills 
redovisade värdebelopp, nämligen motorer, andra än ångma
skiner och elektriska motorer, med 11.0, såningsmaskiner med 
6e och sy- och stickmaskiner med l.s mill. kronors värde. 
För mejerimaskiner och -redskap uppgick värdet till 11-4 mill. 
kronor (år 1909: 10-4 mill.). De olika länens betydelse inom 
maskinindustrien framgår af följande sammanställning: 

Tillverkningen vid mekaniska verkstäderna. 

Fabrikerna för elektriska maskiner och apparater intaga 
andra platsen inom gruppen med ett produktvärde, 18-8 
mill. kronor, som är det högsta denna fabriksklass hittills 
uppnått. Den största fabriken är belägen i Stockholm och har 
ensam uppgifvit ett värde å sina tillverkningar (telefonappa
rater m. m.), uppgående till 7-6 mill. kronor (år 1909: 5'6 mill. 
kronor). Skeppsvarf ven hafva för året redovisat ett produkt
värde, 13'3 mill. kronor, som med 2 mill. kronor öfver-
stiger motsvarande värde för år 1909. Järnvägs- och spårvägs-
vag nfabrikernas värdesiffra slutligen, 5" 3 mill. kronor, är något 
lägre än den för år 1909 redovisade, och får man gå till
baka till år 1905 för att finna en ännu lägre. 

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 och elektricitetsverken äro här de viktigaste fabriksklasserna. 

Vid förstnämnda anläggningar voro under redogörelseåret 2,107 
tryckpressar, däraf 1,485 maskinpressar, i användning. Års
produktionen har uppgifvits till 13-6 mill. kronor i sätt- och 
tryckningskostnader samt 7-a mill. kronor i värde af det under 
året förbrukade papperet eller inalles 20'9 mill. kronor, hvilkct 
totalbelopp emellertid är för lågt, så till vida som flere tryckerier 
icke kunnat uppgifva det vid dem förbrukade papperets värde. 
Med afseende slutligen 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 To mill. .kronor, äro 
motsvarande siffror för år 1910 resp. 144 och 15'8. Och må 
härvid 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. Beträffande antalet levererade kilowattimmar 
hafva fullständiga uppgifter icke kunnat erhållas på den grund, 
att mätningsapparater flerstädes ännu icke blifvit uppsatta. 
För de här redovisade verken kan ifrågavarande totalbelopp 
därför endast approximativt angifvas till 469-2 mill. kilowatt
timmar (år 1909: 2889 mill.), hvaraf verken på landsbygden 
levererat 406-5 (år 1909: 245-6 mill.). 

För att erhålla en samlad öfversikt af de i det före-
gående omnämnda fabriksgruppernas relativa betydelse med 
hänsyn till såväl årsproduktionens totalvärde som de enskilda 
fabriksrörelsernas omfattning meddelas följande tablå, som dess-
utom innehåller uppgift å tillverkningens värde pr fabrik, 
arbetare och dagsverke inom de olika fabriksgrupperna: 

Den angifna medeltalssiffran för tillverkningens värde pr 
fabrik, 140,199 kronor, är den högsta, som i någon årsberättelse 
blifvit uppvisad. Jämför man den med motsvarande siffra för år 
1900, finner man, att den sedan dess stigit med icke mindre än 
41-37 procent. Af tablån framgår dessutom, bl. a., att den egentliga 
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storindustrien är att söka inom grupperna 2 (textil-), 6 (pappera-), 
4 (olje- och gummivaru-), 11 (mekaniska verkstads-), 3 (läder-) 
och 5 (trävaruindustrien). Produktvärdet pr fabrik inom dessa 
grupper uppgår nämligen till mer än 150,000 kronor. Detta 
oaktadt och ehuru dessa grupper utgöra halfva antalet af de 
tolf grupper, i hvilka fabrikerna äro inordnade, representerar 
deras sammanlagda insats i fabrikernas totala produktvärde 
likväl icke mera än 53.2 o procent, under det att ensamt första 
gruppens (närings- och njutningsämnesindustrien) relativa andel 
däri utgör 27.23 procent. 

Hvad för öfrigt ifrågavarande relationstal för de olika grup
perna beträffar, ger en jämförelse med motsvarande tablå för 
år 1896 vid handen, att näringsämnes- och trävaruindustrierna 
visa relativ nedgång, läder-, pappers-, metall- och maskin
industrierna åter framsteg. På en sådan utvecklingsgång tyda 
äfven motsvarande relationstal ur berättelsen om rikets handel, 
såsom framgår af följande sammanställning: 

Siffrorna för tillverkningens värde pr arbetare och dags
verke kunna betraktas såsom i viss mån mätare på de olika 
tillverkningarnas dyrbarhet. För samtliga fabriker och dags
verken uppgår ifrågavarande värde till resp. 5,306 och 20 
kronor. De tolf grupperna förete emellertid sinsemellan stora 
olikheter. Förutom på den å sid. VI antydda dubbelräkningen 
af vissa produktvärden beror detta bl. a. på råmaterialets olika 
beskaffenhet. Så t. ex. ingår i vissa till grupp 1 hörande till
verkningar så dyrbart råmaterial som spannmål, medan i grupp 
8 råmaterialets värde är relativt obetydligt. 

I ändamål åter att åskådliggöra fabriksklassernas be
tydelse intages följande siffersammandrag af uppgifterna an
gående fabrikernas och arbetarnes antal samt tillverkningens 
värde, hvarvid de fabriksklasser, som uppnått ett produkt
värde af minst 1 mill. kronor, blifvit specificerade (de för året 
nytillkomna klasserna tryckta med kursiv stil), och alla öfriga 
sammanförts under den gemensamma rubriken »öfriga fabriker». 

Öfversikt af antalet fabriker inom särskilda klasser, vid dem 
sysselsatta arbetare samt tillverkningens värde. 
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Fabrikernas belägenhet. I tabellerna 2—4 återfinnas 
mer eller mindre detaljerade uppgifter angående fabrikernas 
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 
oeh köpingarna samt landsbygden. 

Af tab. 3 meddelas i nästföljande sammanställning ett 
utdrag beträffande slutsummorna för hvarje län, dels med 
procentuträkningar rörande de skilda länens insats i fabriks
klassernas sammanlagda tillverkningsbelopp, dels med relations
tal beträffande förhållandet mellan å ena sidan medelfolk
mängden samt å andra sidan såväl arbetarnes antal som till
verkningens värde. 

Såsom af sammanställningen framgår, intages det främsta 
rummet med hänsyn till produktvärdet af Malmöhus län 
med ett värdebelopp af 242.6 mill. kronor, medan Göteborgs 
och Bohus län samt Stockholms stad, hvilka intaga andra och 
tredje rummen, uppnå produktvärden af resp. 171.7 och 

168-7 mill. kronor. Beträffande särskildt de för Värmlands, 
Örebro; Västmanlands och Kopparbergs län upptagna värdena 
erinras därom, att största delen af tillverkningarna vid järn
bruken, hvilka i nämnda län äro synnerligen betydande, på 
grund af sin art redovisas i Kollegii berättelse om bergshand-
teringen och sålunda icke inräknats i berörda värden. 

Fabriksindustrien inom olika län. 

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 och Västernorrlands län hade att 
uppvisa de högsta medelbeloppen pr invånare, för samtliga 
nämnda landsdelar öfverstigande 350 kronor, under det att 
Jämtlands, Norrbottens och Gottlands län i detta afseende 
intogo de sista platserna bland länen, alla tre med mindre än 
100 kronor pr invånare. Fabriksarbetarnes antal i relation till 
invånareantalet var högst i Göteborgs och Bohus län samt 
i Stockholms stad, lägst åter i Jämtlands, Gottlands, Norrbottens 
och Västerbottens län. 

I jämförelse med förhållandena under år 1909 har produk
tionsvärdet, absolut taget, stigit för samtliga län, och märkas 
bland dem särskildt Göteborgs och Bohus, Västernorrlands, 
Gäfleborgs, Malmöhus, Östergötlands, Kopparbergs och Värm
lands län, Stockholms stad och Alfsborgs län, hvilka alla redo-
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visat ett mer än 10 mill. kronor högre produktvärde än för 
år 1909. I Göteborgs och Bohus, Malmöhus, Östergötlands 
och Älfsborgs län är det särskildt textilindustrien, i Väster
norrlands, Gäfleborgs, Värmlands och Kopparbergs län trävaru
industrien och i Stockholms stad mekaniska verkstadsindu
strien, som redovisat ökad produktion. 

För riket i dess helhet har medeltalet fabriksarbetare 
i förhållande till rikets folkmängd såväl som tillverkningens 
värde pr invånare stigit. Medeltalssiffran för tillverkningens 
värde pr invånare 292 kronor är den högsta, som hittills blifvit 
uppvisad. 

Med hänsyn till fabriksverksamhetens fördelning på städer, 
köpingar och landsbygd meddelas nedan en sammanställning, 
hvaraf inhämtas, att af samtliga fabriker 59-4 5 procent (mot 
59'60 procent år 1909) voro belägna å landsbygden och lämnade 
47-9 5 procent (mot 45'8 6 procent år 1909) af fabriksklassernas 
sammanlagda produktvärde. I förhållande till folkmängden, an-
gifven i enlighet med statistiska centralbyråns preliminära 
uppgifter angående medelfolkmängden i riket år 1910, hade 
landsbygden (inklusive köpingar) år 1910 att uppvisa 41 fabriks
arbetare pr 1,000 invånare och 196 kronors produktvärde pr 
invånare, medan motsvarande relationstal för rikets städer ut
gjorde 96 arbetare och 585 kronor. 

Den för köpingarna yppade relativa nedgången i produkt
värdet är beroende på Tidaholms öfvergång till städernas 
kategori. 

Fabriksindustriens fördelning på städer, köpingar och 
landsbygd. 

Fabriksindustrien i rikets städer. 

Vidkommande åter de särskilda städernas olika industriella 
betydelse meddelas i efterföljande tablå, med specifikation af 
sådana städer, där fabrikernas produktvärde 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 produktvärdets förhållande 
till invånareantalet: 

Inalles 26 af rikets städer uppnådde sålunda ett produkt
värde öfverstigande 5 mill. kronor. Med undantag däraf att 
Earlshamn för redogörelseåret utgått och Söderhamn tillkommit, 
hafva dessa städer förblifvit desamma som år 1909. 

Stadsindustrien har för år 1910 att uppvisa ett produkt
värde, som i förhållande till motsvarande värde för hela riket 
är 2o4 procent lägre än året förut, och har detsamma, relativt 
taget, icke varit så lågt sedan år 1904. 

Rikets hufvudstad, som från och med år 1903 haft att i 
fråga om produktvärdet uppvisa relativ nedgång, represen
terade år 1910 21-33 procent (år 1909:22-03) af städernas 
sammanlagda produktvärde. Rummen därnäst intogos af Göte
borg och Malmö, hvilka i jämförelse med år 1909 företedde 
såväl absolut som relativ stegring. 

Absolut taget, har produktvärdet stigit för samtliga i 
tablån specificerade städer utom Kristianstad och Kalmar. 
Den i de två sistnämnda städerna inträffade nedgången har 
förnämligast yppat sig, i Kristianstad, inom destillerings- och, i 
Kalmar, inom kvarnindustrien. Hvad den i flertalet städer in
träffade stegringen beträffar, är den i Stockholm, Göteborg 
och Västerås förnämligast att tillskrifva metall- och maskin
industrien äfvensom, med afseende å Göteborg, margarin- och 
sockerindustrien, i Malmö margarin- och kvarnindustrien, i 
Norrköping och Borås textilindustrien, i Gäfle sågverks- och 
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i Örebro skoindustrien. Anmärkningsvärd är den utvecklings
gång, som fabriksverksamheten i Västerås företer. På fem år 
har produktvärdet för densamma stigit med 119-82 procent. 

Med afseende på produktvärdets förhållande till invånare
antalet nådde Kristianstad, Falkenberg, Landskrona, Borås, 
Trelleborg, Norrköping, Lidköping, Ystad och Malmö de högsta 
relationstalen, för dem alla öfverstigande 1,000 kronor. Fabriks-
arbetarnes relativa antal åter i förhållande till invånareantalet 
var störst i Borås, Eskilstuna och Norrköping, med resp. 222, 
188 och 187 arbetare pr 1,000 invånare. 

I detta sammanhang må slutligen påpekas, att äfven 
tre af landets köpingar, Limhamn, Huskvarna och Sundby
berg, hafva att uppvisa ett produktvärde öfverstigande 5 mill. 
kronor. 

Arbetare. I tab. 6 meddelas närmare uppgifter angående 
arbetarne, fördelade efter ålder och kön, inom olika fabriks
klasser under år 1910 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 
¼ af alla fabriksarbetarne och att samtliga såväl vuxna som 
minderåriga manliga och kvinnliga arbetares absoluta antal 
stigit: 

Arbetarnes fördelning på olika fabriksgrupper. 

För att närmare belysa arbetarnes fördelning efter ålder 
och kön inom olika fabriksgrupper följer här nedan en pro-
centisk sammanställning, hvaraf bland annat inhämtas, att 
likasom år 1909 80-56 proc. voro af mankön och 1944 proc. 
af kvinnkön. Det med afseende å den kvinnliga arbetskraften 
för åren 1909 och 1910 angifna procenttalet är det högsta, 
som förekommit sedan år 1896. Med hänsyn till fördelningen 
efter ålder voro år 1910 86-2 8 proc. af samtliga arbetarne 
öfver och 13-7 2 proc. under 18 år. Kvinnlig arbetskraft an
vändes mest inom textilindustrien (grupp 2), där kvinnornas 
antal uppgick ända till 67-07 proc. af hela arbetarenumerären, 
minst åter inom maskinindustrien (grupp 11), där deras antal 
belöpte sig till endast 2'7 9 proc. De minderårigas antal var 
proportionsvis störst inom textilindustrien (grupp 2), 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 följande 
sammandrag öfver arbetarnes absoluta och relativa antal 
inom de olika länen, och finner man däraf, bland annat, att 
största arbetareantalet faller på Göteborgs och Bohus samt 
Malmöhus län med hvar för sig mer än 10 proc. af rikets hela 
fabriksarbetarepersonal, äfvensom att motsvarande siffra för 
Stockholms stad samt Alfsborgs, Östergötlands, Västernorrlands 
och Gäfleborgs län, som i detta afseende komma närmast, rör 
sig mellan 5 och 10 proc. (för Stockholms stad 9-54 proc.) 
för att slutligen beträffande de i de sista rummen kommande 
länen, Gottlands och Jämtlands, sjunka ända till mindre än 1 
proc. af den totala fabriksarbetarepersonalen: 
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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 samma antal som under de bägge närmast föregående åren. 
Gifvetvis ställde sig ifrågavarande medeltal högst olika inom olika 
industrigrupper, 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, svag-
dricksbryggerier, 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 
arbetsdagar uträknats. För de återstående fabrikerna har 
approximativt beräknats antalet utgjorda dagsverken, hvar-
vid användts det medeltal, som framgått ur de erhållna upp
gifterna. Af nu omförmälda i tab. 6 införda uppgifter och 
beräkningar meddelas här ett öfversiktssammandrag: 

I fabriksindustrien utgjorda dagsverken. 

Medeltalet dagsverken för de vid fabrikerna sysselsatta 
arbetarne utgjorde sålunda för män 261 och för kvinnor 278. 
Motsvarande siffror för de vid bergverksrörelsen sysselsatta 
arbetarne utgjorde enligt Kollega berättelse om bergshand-
teringen år 1910 resp. 277 och 194 dagsverken. Största antalet 
dagsverken absolut taget har bland de olika fabriksgrupperna 
trävarugruppen (grupp 5) att uppvisa. Hvad däremot medel
talet dagsverken pr arbetare beträffar, visar det sig vara störst 
för männen inom grupperna 6 och 12 (pappers- samt grafiska 
m. fl. industrier), för kvinnorna åter inom grupp 2 (textil
industrien). 

Vill man se, huru dels männens och dels kvinnornas 
arbetsinsats fördelar sig på de skilda industrigrupperna, finner 
man, att männen göra sin största arbetsinsats inom trävaruin
dustrien (grupp 5), till hvilken de bidragit med något öfver 1/i 

af sitt totala dagsverksantal, kvinnorna åter inom textilindustrien 
(grupp 2), som tagit i anspråk något öfver 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, 
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visar det sig, att de speciellt manliga industrierna tillhöra 
grupperna 11, 8, 5 och 10 (mekaniska, sten-, trävaru- och 
metallvaruindustrierna), inom hvilka alla männen utgjort 92 proc. 
eller mera af samtliga dagsverken, de speciellt kvinnliga 
industrierna däremot grupp 2 (textilfabrikerna), inom hvilken 
motsvarande procenttal för kvinnorna var 67. 

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 5,046 (44-1 3 proc.) tillhörde ensamma personer, 4,761 
(41-63 proc.) aktiebolag, 1,457 (12-74 proc.) andra bolag samt 
endast 171 (1"50 proc.) stat eller kommun m. fl. I jämförelse 
med närmast föregående år utvisa dessa siffror en absolut ökning 
för alla slag af ägare. Relativt taget, har likaledes ökning 
ägt rum för andra bolag samt stat eller kommun m. fl., minsk
ning däremot, likasom alltsedan år 1904, för ensamma per
soner samt, för första gången sedan år 1903, för aktiebolag. 

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 regeln till sin 
helhet redovisats i Kollegii berättelse om bergshandteringen. 

Af berörda uppgifter meddelas här följande öfversikts-
sammandrag med fördelning å städer, köpingar och landsbygd: 

Bevillningstaxerad inkomst af fabriksindustrien. 



XXIV Uppskattad inkomst. Drifkraft. 
En jämförelse med föregående årsredogörelse ger vid handen, 

att den år 1909 inträdda minskningen i fabriksindustriens totala 
vinstutbyte ytterligare fortgått och för år 1910 representerar 
ett belopp af 2.8 mill. kronor. Emellertid har inkomstökning 
kunnat konstateras inom grupperna 2, 3, 4 och 10, textil-, 
läder-, olje- och metallvaruindustrierna, med resp. 1.5, 0.7, 0.5 
och 0'3 mill. kronor. 

Största inkomstminskningen har näringsämnesindustrien 
(grupp 1) att uppvisa; för sockerraffinaderierna uppgår densamma 
till 1.3 och för maltdrycksbryggerierna till 0.9 mill. kronor. 
Därnäst kommer maskinindustrien (grupp 11), inom hvilken 
varfsrörelsen, elektriska apparatfabrikerna och mekaniska verk
städerna redovisat en inkomst, som sammanlagdt är l-e mil!, 
kronor lägre än i föregående redogörelse. Inom trävaruindustrien 
(grupp 5) hafva trämassefabrikerna drabbats af en till samma 
belopp uppgående inkomstminskning. 

Hvad det totala vinstutbytets fördelning på rikets städer, 
köpingar och landsbygd beträffar, visar det sig, att köpingarna 
relativt mest drabbats af den allmänna tillbakagången i detta 
afseende. Detta beror emellertid därpå, att Tidaholm år 1910 
blifvit stad. Under samma förutsättningar som år 1909 skulle 
köpingarna hafva undgått ifrågavarande tillbakagång. 

Med hänsyn till de skilda länen har inkomstbeloppet 
minskats för 15 län. Främst bland dem märkas Gäfleborgs 
län, Göteborgs och Bohus län samt Stockholms stad, för hvilka 
minskningen uppgår till resp. 1.2, l.0 och 0.6 mill. kronor. 
Inom Gäfleborgs län är det särskildt trävarufabrikerna, inom 
Göteborgs och Bohus län, enkannerligen Göteborg, samt Stock
holms stad sockerraffinaderierna och maltdrycksbryggerierna, 
som ha att uppvisa sådan minskning. Bland de län, hvilkas 
inkomstbelopp ökats, märkas Alfsborgs och Malmöhus län, med 
resp. 0-9 och 0"5 mill. kronor större inkomst af fabriksrörel
sen än år 1909. I bägge länen, särskildt i Borås och Malmö, 
härflyter ökningen hufvudsakligen af textilindustrien och i 
Malmöhus län dessutom af råsockerbruken. 

Den bevillningstaxerade inkomstens belopp i rikets främsta 
industristäder framgår af nedanstående tablå, som innehåller 
specifikation af sådana städer, där fabrikernas produktvärde 
uppgått till minst 5 mill. kronor: 

Bevillningstaxerad inkomst af fabriksindustrien i rikets städer. 

Drifkraft. Såsom af tab. 9 inhämtas, hafva nnder år 
1910 för omedelbar fabriksdrift användts 26,347 motorer, näm
ligen 139 kreatursvandringar, 105 vindhjul, 1,360 vattenhjul, 
3,497 vattenturbiner, 3,950 ångmaskiner, 78 ångturbiner, 1,029 
fotogen-, bensin- m. fl. motorer samt 16,189 elektriska motorer. 
För de sex sistnämnda motorkategorierna uppgår den redo
visade styrkan till sammanlagdt 638,171 effektiva hästkrafter, 
hvaraf mera än en tredjedel härrörde^ från de elektriska 
motorerna. 

Fabriksgruppernas olika behof af drifkraft framgår af 
följande tablå, som dessutom innehåller uppgift å det antal 
fasta ångpannor, som under redogörelseåret användts inom 
samma fabriksgrupper: 

Antal för omedelbar fabriksdrift använda effektiva hästkrafter 
pr fabrik och arbetare samt antal vid samtliga fabrikerna 

använda fasta ångpannor. 

För drifvande af dels elektricitetsgeneratorer, genom hvilka 
alstrats ström till elektriska motorer, och dels till direkt använd
ning (t. ex. belysning, galvanisering) tjänande generatorer hafva 
särskildt varit i bruk 1,749 motorer, hvilka icke äro inräknade 
bland de för omedelbar fabriksdrift använda, nämligen 8 vatten
hjul, 892 vattenturbiner, 507 ångmaskiner, 177 ångturbiner och 
165 fotogen-, bensin- na. fl. motorer (ej elektriska), och uppgår 
den för dem uppgifna styrkan till sammanlagdt 393,911 effektiva 
hästkrafter, däraf ensamt för de i grupp 12 redovisade elektrici
tetsverken 261,603 hästkrafter. 

I efterföljande tabellariska öfversikt hafva sammanställts 
uppgifter å sammanlagda hästkrafttalen för de olika slag af 
motorer, för hvilka sådana uppgifter meddelats: 
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I fabriksindustrien redovisad drifkraft (utom kreatursvandringar och vindhjul) i effektiva hästkrafter. 

Med hänsyn till drifkraftens fördelning på olika industri-
kategorier intogos år 1910 främsta platserna af grupperna 12 
(diverse industrier), 5 (trävaruindustrien) och 1 (näringsämnes
industrien), hvilka hvardera redovisat mer än 100,000 häst
krafter, utnyttjade för omedelbar fabriksdrift eller drifvande af 
elektricitetsgeneratorer. Inom grupp 12 var det elektricitets
verken, inom grupp 5 trämassefabrikerna och inom grupp 1 
kvarnarna, som förbrukade mesta drifkraften. Af all vatten
kraft föll på grupp 12 den största andelen, 424o proc; af all 
ångkraft (ångmaskiner och -turbiner) föll motsvarande andel, 
37-15 proc, på grupp 5. 

Med hänsyn åter till drifkraftens fördelning ortsvis intogos år 
1910 främsta platserna af Älfsborgs, Västernorrlands, Koppar
bergs och Värmlands län, hvilka hvart och ett redovisat mer 
än 50,000 hästkrafter, utnyttjade för omedelbar fabriksdrift eller 
drifvande af elektricitetsgeneratorer. Inom samma län, ehuru 
i annan ordningsföljd, hade vattenkraften sin största använd
ning, för hvart och ett af dem uppgående till mer än 40,000 
hästkrafter (Älfsborgs län: 80,341). Ångkraft åter är den för
nämsta drifkraftskällan i Stockholms stad och Malmöhus län, 
belöpande sig till omkring likaledes 40,000 hästkrafter för dem 
hvardera. 

Hvad särskildt den elektriska drifkraften beträffar, betjä
nade sig framför andra industrigrupper trävaru-, maskin-, textil-
och pappersindustrierna af densamma och framför andra län 
Göteborgs och Bohus, Västernorrlands, Gäfleborgs, Östergöt
lands, Alfsborgs, Kopparbergs och Malmöhus län. Sedan år 
1906, då hästkrafttalet första gången angafs för de elektriska 
motorerna, har detsamma stigit med icke mindre än 142i8 
procent. 

Huru städer, köpingar och landsbygd sinsemellan fördelade 
de olika slagen af drif kraft framgår af följande sammanställning: 

Drifkraftens fördelning på städer, köpingar och landsbygd. 
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B. Handtverksindustrien. 

Beträffande handtverken meddelas i tabellerna 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 en öfversikt öfver antalet handtverkare 
och arbetare inom de särskilda yrkesgrupperna, h vilken öfver
sikt tillika innehåller beräkningar såväl angående den för 
bevillning taxerade inkomstens procentiska fördelning på de 
olika grupperna som beträffande den uppskattade medelinkomsten 
pr handtverkare inom de skilda yrkesgrenarna: 

Öfversikt af handtverksindustrien. 

Förestående öfversikt utvisar, bland annat, att hela an
talet till Kollegium för år 1910 uppgifna handtverkare (med 
inräkning af 1,312 bolag) utgjorde 63,485 med tillsammans 53,793 
arbetare. I jämförelse med närmast föregående år ådagalägga 
anförda tal en ökning i handtverkarnes och arbetarnes antal 
af resp. 2,123 och 1,309. 

För öfrigt synes af öfversikten, dels att tredje gruppen, 
som i sig innesluter sadel- 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 upplys
ningar rörande såväl handtverksmästarnes som arbetarnes antal. 

Med hänsyn till den för bevillning uppskattade inkomsten 
yppar sig vid jämförelse med motsvarande siffror för år 1909 
en ökning för hela handtverksindustrien med O-2 mill. kronor 
eller 0.44 proc. Det högsta för bevillning uppskattade inkomst
beloppet (7o mill. kronor) faller på första gruppen (bagare 
och slaktare m. fl.), medan åter vid fördelning af inkomst
beloppen på antalet handtverkare inom de skilda yrkesgrupperna 
tolfte gruppen (boktryckare, bildhuggare och gravörer), likasom 
åren 1908 och 1909, kommer främst med i genomsnitt 1,093 
kronor på hvarje särskild handtverkare. 

Handtverksrörelsernas fördelning, allt eftersom de drifvas 
af ensamma män och kvinnor eller bolag, framgår af följande 
sammanställning: 

Handtverksarbetarnes fördelning efter kön belyses i tab. 
11, och framgår af densamma, att inalles 46,451 handtverks
arbetare eller 86-35 proc. voro af mankön och 7,342 eller 13-6 5 
proc. af kvinnkön. Könsfördelningen inom de olika yrkes
grupperna var följande: 
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Handtverksarbetarnes fördelning efter kön inom olika grupper. 

Kvinnlig arbetskraft har sedan föregående redogörelse icke 
blott relativt, utan äfven absolut taget fått ökad användning 
inom handtverksindustrien, ett förhållande, som med undantag 
för år 1908, då absolut minskning i detta afseende inträdde, 
ägt ram alltsedan år 1898. Det oaktadt befinnes kvinnlig 
arbetskraft vara mindre anlitad inom handtverks- än inom 
fabriksindustrien. Af hela arbetarepersonalen voro nämligen år 
1910 inom handtverksindustrien 13"6 5 proc. kvinnor, medan 
motsvarande procenttal för fabriksindustrien var 19'44. Kela-
tivt taget, äro de kvinnliga handtverksarbetarna talrikast repre
senterade inom textilbranschen. Äfven inom närings- och njut
ningsämnesgruppen, växtämnesgruppen (korgmakare och kork-

skärare) samt pappersindustrien (bokbindareyrket) sysselsattes 
ett proportionsvis högt antal kvinnor; inom den förstnämnda 
gruppen är det särskildt åt bagareyrket, som kvinnor i stort 
antal ägna sig. 

Beträffande åter handtverksindustriens fördelning på olika 
orter framgår såsom slutresultat af tab. 12, att inalles 44,965 
handtverkare och handtverksarbetare eller 38-34 proc. voro 
bosatta i städer och 72,313 eller 61-66 proc. å landsbygden 
(inkl. köpingar), och belyses ifrågavarande fördelning närmare 
af följande sammanställning: 

Handtverksindustriens fördelning på olika orter. 

Kollegium får i öfrigt hänvisa till härvid fogade tabeller. 

Stockholm den 17 maj 1912. 

U n d e r d å n i g s t 

ALFR. LAGERHEIM. 

HJÄLM. GULLBERG. 
Johan Wallner. 



RÉSUMÉ. 

L e present rapport sur ies industries manufacturiére et 
manuelle de la Suéde fait voir qu'en 1910 ilyavaitdans 
le Royaume 11,435 fabriques en exploitation, dont le nombre 
total des ouvriers était de 302,157, et 63,485 artisans qui 
occupaient en tout 53,793 ouvriers. 

INDUSTRIE MANUFACTURIÈRE. 

Quant aux chiffres indiquant le nombre des fabriques et 
de leurs ouvriers, en 1910, il est å observer d'abord que ni 
1'industrie miniére (mines, hauts-fourneaux, forges å barres, 
laminoirs, usines d'or, d'argent, de cuivre, de plomb, etc.) 
qui fait 1'objet d'un rapport special, ni l'industrie laitiére 
ne sont comprises dans le present rapport, ensuite que 
tout établissement industriel ou 1'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 tnoyenne pour la partie de Pannée durant laquelle 
il a été en activité, de sorte que les ateliers qui n'ont fonc-
tionné que peu de temps, proportionnellement å la quantité 
et å la valeur de la production, présentent un personnel 
d'ouvriers plus grand que ceux de la méme catégorie qui 
ont fonctionné toute 1'année. 

La production des fabriques de la Suéde, en 1910, a 
atteint une valeur totale déclarée de 2,228,415,000 francs. 
Toutefois il faut se rappeler que les produits qui dans le 
pays passent par plusieurs degres différents de perfectionne-
ment sont d'ordinaire indiqués pour leur valeur de vente 
entiére å chaque nouveau degré. Ainsi par exemple la påte de 
bois qui a été transformée en papier entré avec son prixentier 
dans la valeur totale de la production des fabriques de påte 
de bois aussi bien que dans celle des fabriques de papier. 

Déjå en 1831 le College Royal du Commerce recut 
1'ordre de rédiger et de publier des rapports annuels sur 
1'industrie nationale. Mais ces rapports, jusqu'å 1'année 1896, 
ayant été assez incomplets — des établissements aussi im-
portants que les scieries et les moulins y manquent tout-å-fait 
— une comparaison entré les chiffres de 1'année 1910 et 
ceux des années antérieures ne peut guére étre étendue 

plus loin que jusqu'å 1'année 1896. Voici donc un tableatt 
du développement de 1'industrie manufacturiére de la Suéde 
depuis ce temps: 

Afin de faciliter une comparaison avec la statistique 
d'exportation et d'importation de la Suéde, on s'est servi 
pour le groupement des fabriques du méme systéme qui, dans 
les rapports sur le commerce du Royaume, a été employé 
pour le groupement des marchandises. Le tableau suivant 
fait ressortir 1'étendue des différents groupes: 
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Entré les diverses classes de fabriques, les suivantes 
ont atteint, en 1910, une valeur de production d'au moins 
10 millions de francs: 

Ces classes de fabriques représentent en effet la grande 
industrie de la Suéde par préférence, et on y retrouve toutes 
les branches d'industrie (toujours å 1'exception des industries 
miniére et laitiére) qui contribuent en grand å 1'exportation 
du pays. Les postes principaux de l'exportation sont, on 
le sait, les bois et les fers. 

Des ouvriers attachés aux fabriques 80 56 % étaient du 
sexe masculin et 19-44 % du sexe feminin, et, au point de 

vue de leur åge, 86-a8 % étaient au-dessus et 13-73 % au-
dessous de 18 ans. La force ouvriére feminine a propor-
tionnellement son plus grand emploi dans 1'industrie textile, 
tandis que les ateliers mécaniques s'en servent le moins. 
Des ouvriers mineurs ceux de 1'industrie textile sont les plus 
nombreux et ceux de 1'industrie alimentaire et des excitants 
les moins nombreux. 

Le nombre total des journées faites par les ouvriers 
était de 63,431,354 journées d'hommes et de 16,319,464 
journées de femmes. Par individu le nombre était de 261 
journées par homme et de 278 journées par femme. 

Quant å la classification des fabriques d'aprés les diffé-
rentes catégories des propriétaires actuels, 44-13 % appar-
tenaient å des individus, 41-63 % å des sociétés anonymes 
et le reste å d'autres sociétés, å 1'État, å des communes, 
etc. Le nombre proportionnel des fabriques appartenant 
aux individus en 1910 est, comme chaque année depuis 
1904, moins grand que le chiffre correspondant de 1'année 
précédente. 

Un nombre total de 26,347 moteurs (y-compris 16,189 
moteurs électriques) a été indiqué comme étant directement 
employés pour le travail manufacturier en 1910, dont non 
moins de 4,857 étaient des moteurs å eau. La force mécanique 
de ces moteurs monte en tout å 638,171 chevaux dont 
207,001 étaient produits par les moteurs å eau. Si å ce 
dernier chiffre on ajoute les 272,236 chevaux employés pour 
produire de la force électrique, le chiffre total, 479,237, 
comparé å celui de l'année 1896, fera voir que le nombre de 
chevaux de cette espéce de moteurs depuis alors s'est augmenté 
de 338,530. Ceci prouve que 1'industrie de la Suéde sait de 
plus en plus mettre å profit la force motrice naturelle, contenue 
dans les chutes d'eau du pays si nombreuses et si abondantes. 

Les revenus nets résultant de 1'industrie manufacturiére, 
d'aprés le recensement officiel, s'élevaient å la somme totale 
de 109-50 millions de francs, soit 3-84 millions de moins 
qu'en 1909. 

INDUSTRIE MANUELLE. 

Le compte-rendu des professions manuelles ne comprend 
pas 1'industrie domestique ou ménagére, sur laquelle, en 
general, il n'existe point de données statistiques. Pour ce 
qui regarde les artisans, ils ne sont pas obligés comme les 
fabricants d'indiquer soit la valeur de leur production soit 
l'åge des ouvriers employés. Cette partie du present rapport 
a donc seulement en vue les différentes espéces des profes
sions manuelles, le nombre et le sexe tant des patrons que 
des ouvriers et les revenus nets. 

Le nombre total des patrons (y-inclus 1,312 sociétés) 
qui exercaient des professions manuelles était, en 1910, 
de 63,485. De leurs ouvriers, en tout 53,793, 86-35 % 
étaient du sexe masculin et 13-65 % du sexe feminin. Le 
nombre des ouvriers en moyenne n'atteignait donc pas 

I tout-å-fait le chiffre d'un par patron, tandis que pour les 
fabriques le méme chiffre était de 26. 

Les revenus nets des professions manuelles, d'aprés 
le recensement officiel, s'élevaient å 56-98 millions de francs, 
soit O25 millions de plus qu'en 1909. 



Förteckn ing 
öfver särskilda slag af 

fabriker och handtverk. 

Förkortningen h. u. betyder: hänföras under. 

» smfda m. betyder: sammanförda med. 

Nummer 
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Accidenstryckerier, h. u. Boktryckerier 
Acetylengasverk, fabriker för tillverkning af, h. u. Järn- och 

stål varufabriker 
Aduceringsfabriker, h. u. Järngjuterier 
Albumfabriker 
Alunverk redovisas i Bergsberättelsen. 
Ammoniakf abriker 
Ammunitionsfabriker 
Aukaresmedjor redovisas i Bergsberättelsen. 
Anrikningsverk redovisas i Bergsberättelseu. 
Ansjovisfabriker, h. u. Fiskberedningsanstalter 
Antändningsrörfabriker, smfda m. Stubinfabriker 
Appreteringsverk, smfda m. Blekerier och färgerier 
Armaturfabriker, h. u. Metallvarufabriker 
Aseptinfabriker, h. u. Kemisk-tekniska fabriker 
Asfaltering af papp, fabriker för, h. u. Ej specif. pappersindustri 
Asf altgjuterier 
Askfabriker, se Spanask- och Kartongfabriker 

Bagerier och bagare 
Bandfabriker 
Barberare, h. u. Perukmakare 
Beckkokerier, h. u. Trädestillationsverk 
Bellit- och bellonafabriker, h. u. Sprängämnesfabriker 
Benkol- och b ensvartfabriker, h. u. Färgfabriker 
Benmjölsfabriker och benstampar 
Bessemerverk redovisas i Bergsberättelsen. 
Bildhuggare 
Biljardfabriker, h. u. Snickerifabriker 
Bindgarnsfabriker, h. u. Bepslagerier 
Blanksvärtf abriker, h. u. Färgfabriker 
Bleckslagare 
Bleckslagerier, h. u. Järn- och stål varuf abriker 
Blekerier 
Blockmakare, smfda m. Svarfvare 
Blommor, konstgjorda, fabriker för tillverkning af 
Blyverk redovisas i Bergsberättelsen. 
Bläckfabriker, h. u. Kemisk-tekniska fabriker 
Bobinf abriker, h. u. Snickerifabriker för till v. af maskiner ... 
Bokbinderier och bokbindare 
Boktryckerier och boktryckare 
Bomullskrutfabriker, h. u. Sprängämnesfabriker 
Bomullslistfabriker, h. u. Vaddfabriker 
Bomullsremfabriker 
Bomullsspinnerier 
Bomullsväf verier 
Borrfabriker, h. u. Järn- och stålvarufabriker 
Borstbinderier och borstbindare 
Brandsprutfabriker, h. u. Mekaniska verkstader 
Bresiljekvarnar 
Britanniametallfabriker, h. u. Metallvarufabriker 
Broddfabriker, h. u. Järn- och stålvarufabriker 
Bronsfabriker, h. u. Metallvarufabriker 
Bryggare 
Bryggerier: maltdrycks-

» : punsch-
Brynsteusfabriker h. u. Stenhuggerier 
Brännvinsbrännerier 

12 

10 a 
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. B b 

1 b 
2 d 
3 b 
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 
1 d 
1 d 
8 a 
1 d 
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Bultf abriker, h. u. Järn- och stålvarufabriker 
Buntmakare 
Byggmästare 
Båtbyggare 
Båtbyggerier, smfda m. Skeppsvarf och dockor 
Bärvinsfabriker, h. u. Vin- och saftfabriker 

Cacaofabriker, se Chokladfabriker 
Cellulosafabriker, se Trämassefabriker 
Cementfabriker 
Cementgjuterier och cementgjutare 
Chamottefabriker, h. u. Tegelbruk och lervarufabriker 
Charkuterivaruf abriker 
Chokladfabriker 
Cigarrmakare 
Cigarr- och cigarrettfabriker, h. u. Tobaksfabriker 
Cikoriefabriker, smfda m. Kaffesurrogatfabriker 
Cindersfabriker, se Koksfabriker 
C o l l a n o l j e f a b r i k e r . 

Destilleringsverk 
Dextrmfabriker 
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, smfda m. Spegelfabriker 
Ej specificerad pappersindustri 
Ej specificerad träindustri 
Elektricitetsverk för belysning och kraftöfverföring 
Elektriska kablar och ledningstråd, fabriker för öfverklädning af 
Elektriska maskiner och apparater, fabriker för tillverkning af 
Elektrodfabriker 
Etsningsfabriker, smfda m. Galvaniseringsfabriker 
Etuifabriker, smfda m. Album- och portföljfabriker 

Fajansfabriker, smfda m. Porslinsfabriker 
Fanérfabriker, h. u. Snickerifabriker 
Fartygsbyggerier, se Skeppsvarf 
Fernissfabriker 
Ferrokromfabriker, h. u. Kromjärnsfabriker 
Fiberfabriker 
Filhuggare, h. u. Järn- och stålarbetare 
Filiuggerier, h. u. Järn- och stålvarufabriker 
Filtfabriker, h. u. Väfverier 
Fiskberedningsanstalter 
Fiskguanofabriker 
Fiskmjölsfabriker, h. u. Fiskberedningsanstalter 
Fisknätfabriker 
Fiskoljefabriker 
Fiskredskapsfabriker 
Flaggfabriker, h. u. Sömnadsfabriker 
Flockfabriker, h. u. Schoddyfabriker 
Flottfabriker 
Fotogenförgasningslampfabriker, h. u. Metallvarufabriker 
Fotogenköksf abriker, h. u. Metallvaruf abriker 
Fotografiplåtfabriker, b. u. Kemisk-tekniska fabriker 

10 a 
3 a 
8 a 

11 a 
11 a 

1 d 

1 c 
5 b 
8 a 
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 
11 c 
10 b 
6 b 

8 a 
5 b 

11 a 
4 a 
8 a 

12 
10 a 
10 a 

2 b o . 3 b 
1 a 
9 b 
1 a 
2 d 
4 a 

11 c 
2 d 
2 a 
4 a 

10 b 
10 b 
9 d 
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Fältspatmjölf abriker, h. u. Andra gödningsämnesf abriker 
Färgare 
Färgerier, smfda m. Blekerier och appreteringsverk 
Färgfabriker 
Förgasningslainpfabriker 
Förgyllare, smfda m. Glasmästare 
Förnicklingsverk, h. u. Galvaniseringsfabriker 
Förzinkningsverk, h. u. Galvaniseringsfabriker 

Galoschf abriker, b. u. Gummivaruf abriker 
Galvaniseringsfabriker 
Gardinfabriker 
Garfvcrier och garfvare 
Garnspinnerier 
Garntryekerier, smfda m. Blekerier m. m 
Gasglödljusfabriker, h. n. Glödstrumpfabriker 
Gasledningar, utförare af 
Gasverk 
Gelatinfabriker, smfda m. Limkokerier 
Gevärsfaktorier, h. u. Mekaniska verkstäder 
Gipsfabriker 
Gjuterier, järn-, smfda m. Järn- och stålvarufabriker 

„ , metall-, h. u. Metallvarufabriker, ej specif 
Glasbruk 
Glasmålerier 
Glasmästare 
Glaspulverfabriker 
Glassliperier, smfda m. Glasbruk 
G lycerinfabriker 
Glykosfabriker, se »Stärkelsesocker- och stärkelsesirupsfabriker 
Glödlampf abriker 
Glödstrumpfabriker 
Grafitverk redovisas i Bergsberättelsen. 
Gravörer 
Grepfabriker, h. u. Mekaniska verkstäder 
Gruudläggare, h. u. Bygg- och murmästare 
Grynfabriker, se Mjöl- och grynkvarnar samt Makaroni- och 

sagofabriker 
Guanofabriker, se Fiskguanofabriker 
Gulddragerier, h. u. Guld varuf abriker 
Guld listfabriker, h. u. Snickerifabriker 
Guldslagerier, h. u. Guldvarufabriker 
Guldsmeder 
Guldvarufabriker 
Gummivarafabriker 
Gångjärnsfabriker, h. u. Järn- och stålvarufabriker 
Gälbgjutare 
Gälbgjuterier, h. u. Metallvarufabriker 
Gödningsämnesfabriker 
Gördelmakare, smfda m. Gälbgjutare 

Hafregrynsfabriker, se Kvarnar 
Hagelfabriker 
Halmvarufabriker 
Halsduksfabriker, 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 
Hvitbetssockerbruk, se Kåsockerbruk 
Hyflerier, trä-, smfda m. Sågverk 
Hår- och tagelspinnerier 
Hår- och tagelväfverier 
Hängslefabriker 

9 b 
2 c 
2 o 
9 d 

10 b 
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 e 
8 a 

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

11 c 
12 

12 
11 c 
8 a 

1 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 

11 c 
4 a 
2 d 

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

Nummer 
i den sta

tistiska 
gruppe
ringen. 

Hästskofabriker, h. u. Järn- och stålvarufabriker 
Hästskosömfabriker, h. u. Järn- och stålvarufabriker 

Impregneringsfabriker, se Markisfabriker m. m 
Instrumentfabriker och instrumentmakare 
Isoleringsmassefabriker 

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

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

Kaf f erosterier 
Kaf f esurrogatfabriker 
Kakelfabriker 
Kakelugnsmakare 
Kalciumkarbidfabriker 
Kalkbrott, h. u. Stenbrott 
Kalkbruk 
Kalkbrännare, smfda m. Tegelslagare 
Kalkmjölsfabriker, h. u. Andra gödningsämnesfabriker 
Kammakare, smfda m. Borstbindare 
Kanongjuterier, h. u. Mekaniska verkstäder 
Kaolinf abriker 
Kappfabriker, h. u. Sömnadsfabriker 
Kapsylfabriker 
Karamellfabriker 
Karbidfabriker, se Kalciumkarbidf abriker 
Karbolineumfabriker, h. u. Oljefabriker 
Karbolsyref abriker 
Kardfabriker, h. u. Mekaniska verkstäder 
Kartongfabriker, smfda m. Album-, portfölj- och etuifabriker 
Kaseinfabriker 
Kassaskåpsfabriker, h. u. Järn- och stålvarufabriker 
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 
Klarspånsf abriker, h. u. Ej specificerad träindustri 
Klensmeder, h. u. Smeder 
Klichéanstalter 
Klockgjuterier, h. u. Metallvarufabriker 
Kloratfabriker 
Klosettfabriker 
Klädesfabriker, h. u..Tlleväfverier 
Knallhattfabriker, h. u. Ammunitionsfabriker 
Knappfabriker 
Kniffabriker, h. u. Järn- och stålvarufabriker 
Koffertfabriker, h. u. Reseffektf abriker 
Kokossmöriabriker, h. u. Fabriker för tillverkning af vege

tabiliskt smör 
Koksfabriker 
Kolsyrefabriker, h. u. Kemisk-tekniska fabriker 
Kompositionslinnefabriker ... 

10 a 

10 a 
2d 
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 
4 a 
4 a 
11 c 
6 b 
12 
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 
4b 
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Konditorer, h. u. Sockerbagare 
Konfektfabriker, smfda m. Karamellfabriker 
Konservfabriker 
Konstgjorda blommor, fabriker för tillverkning af 
Konstgjord sten, fabriker för tillverkning af, smfda m. Ce-

mentgjuterier 
Konstisterfabriker, h. u. Flottfabriker 
Kontorsbokfabriker, smfda m. Bokbinderier 
Kopparslagare 
Kopparvarufabriker, h. u, Metallvarufabriker 
Kopparverk redovisas i Bergsberättelsen. 
Korffabriker, h. u. Charkuterivarufabriker 
Korfmakare, smfda m. Slaktare 
Korgfabriker och korgmakare 
Korkfabriker och korkskärare 
Korsettfabriker 
Kortfabriker, se S p e l k o r t f a b r i k e r . 
Kraftfoderfabriker, smfda m. Oljefabriker 
Kravattfabriker 
Kreosotfabriker, smfda m. Karbolsyrefabriker 
Kristallsodafabriker 
Kritbruk och kritfabriker 
Kromjärnsfabriker 
Krukmakare, smfda m. Kakelugnsmakare 
Krutbruk 
Kryddmalerier 
Kulfabriker, smfda m. Hagelfabriker 
Kulsprutfabriker, h. u. Mekaniska verkstäder 
Kulörfabriker, h. u. Kemisk-tekniska fabriker 
Kuvertfabriker, smfda m. Papperspåsf abriker 
Kvarnar, mjöl- och grynkvarnar 

» , benkvarnar, se Benmjölsfabriker 
Kvarnbyggare, smfda m. Tröskverksbyggare 
Kvarnstensfabriker, h. u. Stenhuggerier eller cementgjuterier. 
Kvastfabriker, smfda m. Borstbinderier 
Käksfabriker 
Käppfabriker 
Kättingsmedjor, h. u. Järn- o. stålvarufabriker 
Körsnarer, smfda m. Buntmakare 

Lackerare, smfda m. Målare 
Lackfabriker 
Lampfabriker 

„ , förgasnings-, h. u. Metallvaruf abriker 
, glöd 

Lampveksfabriker, h. u. Bandfabriker 
Leksaksfabriker 
Lemonadfabriker, h. u. Mineralvatten- och läskedrycksfabriker 
Lerjord, svafvelsyrad, fabriker för tillverkning af 
Lerkärlsfabriker, h. u. Tegelbruk och lervarufabriker 
Lervarufabriker, smfda m. Tegelbruk 
Liefabriker, h. u. Mekaniska verkstäder 
Limkokerier 
Linneväf verier 
Linoleummattfabriker, se Markisfabriker m, m 
Linslagerier, h. u. Järn- och stålvarufabriker 
Linspinnerier 
Litografiska anstalter 
Ljusfabriker 
Lutpulverfabriker, h. u. Kemisk-tekniska fabriker 
Lådfabriker 
Låsfabriker, h. u. Järn- och stålvarufabriker 
Läderfabriker, se Garfverier 
Lädervarufabriker, ej specif., smfda m. Sadelmakerier 
Läskedryckstillverkare 
Laskedrycksfabriker, smfda m. Mineralvattenfabriker 

1 c 
1 c 
1 c 
2 d 

8 a 
4 a 
6 b 

10 b 
10 b 

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

10 b 
11 c 
9 d 
6 b 
1 b 
9 b 

11 c 
8 a 
3 b 
1 b 
5 b 

10 a 
3 a 

4 b 
4 b 

12 
10 b 
11 c 
2 d 

12 
1 d 
9 a 
8 a 
8 a 

11 e 
4 a 
2 b 
2 d 

10 a 
2 a 

12 
4 b 
9 d 
5 b 

10 a 
3 a 
3 b 
t d 
1 d 

Nummer i 
i den sta-; 

tistiska j 
grnppe-
nngen. 

Lästfabriker, smfda m. Träskofabriker 
Lästmakare, smfda m. Svarfvare 
Makaronifabriker 
Maltdrycksbryggerier 
Maltextrakt- och maltospreparatfabriker 
Maltfabriker, se Mälterier 
M argarinfabriker 
Markisfabriker 
Marmeladfabriker, smfda m. Karamellfabriker 
Marmor, konstgjord, fabriker för tillverkning af, smfda m. 

Cementgjuterier 
Martinverk redovisas i Bergsberättelsen. 
Maskfabriker, h. u. Album- m. fl. fabriker 
Maskinfabriker, h. u. Mekaniska verkstäder 
Maskinremfabriker, se Bomullsrem- eller Skinnremfabriker ... 
Maskinsmörjefabriker, smfda m. Vagnsmörjefabriker 
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 
Mineraloljefabriker, se Oljefabriker 
Mineral vattenfabriker 
Mjölkfilterfabriker 
Mjölkpulverfabriker, h. n. Konservfabriker 
Mjölksockerfabriker 
Mjölkvarnar 
Mjömare 
Motorfabriker, elektriska, h. u. Elektriska maskiner och appa

rater, fabriker för tillverkning af 
» , andra, h. u. Mekaniska verkstäder 

Murbruksfabriker 
Murmästare, smfda m. Byggmästare 
Målare 
Mälterier och mältare 
Mässingstrådfabriker, h. u. Metallvarufabriker 
Mässingsverk, h. u. Metallvarufabriker 
Möbelfabriker, h. u. Snickerifabriker eller Järn- och stålvaru

fabriker 
Möbelspånsfabriker, smfda m. Träullfabriker 
Mössfabriker och mössmakare 

Natroncellulosafabriker, h. u. Trämassefabriker 
Nitroglycerinfabriker, h. u. Sprängämnesfabriker 
Notbindare 
Nyckelfabriker, h. u. Järn- och stålvarufabriker 
Nysilfverf abriker, h. u. Galvaniseringsf abriker 
Nålfabriker, h. u. Metallvarufabriker, ej specif 
Nålmakare 
Nöthårsfiltfabriker, h. u. H&r- och tagel väfverier 
Oleinfabriker 
Oleomargarinf abriker 
Oljefabriker 
Oljeklädersfabriker, se Markisfabriker m. m 
Oljeslagerier, se Oljefabriker 
Orgelbyggare, h. u. Instrumentmakare 
Orgelfabriker, h. u. Instrumentfabriker, musikaliska 
Ostfärgfabriker, h. u. Färgfabriker 

Palmsmörfabriker, h. u. Fabriker för tillverkning af vegeta
biliskt smör 

Pappaskfabriker, h. u. Album- och kartongfabriker 
Pappersbruk 
Pappersindustri, ej specificerad 
Pappersmassefabriker, se Trämassefabriker 
Papperspåsf abriker 

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

8 a 

6 b 
11 c 

2 d o . 3 b 
4 a 

2 b 

11 c 
11 c 
10 b 
10 b 
4 a 
1 d 

12 
1 c 
1 c 
1 b 
1 b 

11 c 
11 c 
8 a 
8 a 
4 b 
1 b 

10 b 
10 b 

5 b o. 
10 a 
5 a 
2 d 

5 b 
9 c 
2 d 

10 a 
10 b 
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 
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Pappfabriker, smfda m. Pappersbruk 
Papyrolithfabriker, h. u. Fabriker för tillverkning af konst

gjord sten 
Paraplymakare 
Paraply- och parasollfabriker 
Parfymfabriker 
Patronfabriker, smfda m. Ainnranitionsfabriker 
Pennfabriker, h. u. Jftrn- och stalvarufabriker 
Penselfabriker, h. u. Borstbinderier 
Persienn fabriker 
Perukmakare 
Pianofabriker, h. u. Instrumentf abriker, musikaliska 
Pinnstolsfabriker, h. u. Snickerifabriker 
Pipfabriker, smfda m. Käppfabriker 
Piskfabriker, h. ti. Sadelmakerier 
Pistolsmeder, h. u. Smeder 
Plogfabriker, h. u. Mekaniska verkstäder 
Plåtkftrlsfabriker, h. u. Järn- och stalvarufabriker 
Plåtslagare, smfda m. Bleckslagare 
Plåtslagerier, h. u. Järn- och stalvarufabriker 
Pomadfabriker, h. u. Parfymfabriker 
Porfyrverk, se Stenhuggerier 
Porslinsfabriker 
Porslinsmålerier, smfda m. Glasmålerier 
Porterbryggerier, h. u. Maltdrycksbryggerier 
Portföljfabriker, smfda m. Album- och etuifabriker 
Portföljmakare, smfda ni. Bokbindare 
Potatismjölfabriker, h. u. Stärkelsefabriker 
Presenningsf abriker, smfda m. Markisfabriker 
Presenningstillverkare, smfda m. Segeltillverkare 
Pressjästfabriker, h. u. Jästfabriker 
Projektilfabriker, h. u. Mekaniska verkstäder 
Pråmbyggare, smfda med Båtbyggare 
Pudrettfabriker 
Pumpfabriker, h. u. Mekaniska verkstäder 
Pumpmakare, smfda m. Svarfvare eller m. Utförare af vatten

ledningar 
Punschbryggerier 
Pälsmössfabriker, h. u. Pälsvarufabriker 
Pälsvaruf abriker 

Redskapsfabriker, h. u. Mekaniska verkstäder 
Remfabriker, se Bomullsrem- eller Skinnremfabriker 
Repslagerier och repslagare 

Reseffektf abriker 
Reveteringsmattfabriker 
Ringledningar, utförare af 
Riskvarnar, b. u. Mjöl- och grynkvarnar 
Rullgardinsf abriker 
Råsockerbruk 
Rödfärgsfabriker, h. u. Färgfabriker 
Rörverk, h. u. Järn- och stalvarufabriker 

Sadelmakerier och sadelmakare 
Saftfabriker, smfda m. Vinfabriker 
Sagofabriker, smfda m. Makaronifabriker 
Salpetersyrefabriker 
Saltprepareringsverk 
Salubrinfabriker, h. u. Kemisk-tekniska fabriker 
Saxfabriker, h. u. Järn- och stalvarufabriker 
Schalfabriker, h. u. Väfverier 
Schoddyfabriker 
Sebastinfabriker, h. u. Sprängämnesfabriker 
Segelfabriker, smfda m. Markisfabriker 
Segelduksfabriker, h. u. Väfverier 
Segelgarnsfabriker, h. u. Repslagerier 
Segeltillverkare 
Sejlare, smfda m, Repslagare 

6 a 

8 a 
2 d 
2 d 
4 b 
9 c 

10 a 
3 b 
5 b 
3 b 

11 d 
5 b 
5 b 
3 b 

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 
1 b 

11 c 
11 a 
9 b 

11 c 
5 b o. 

10 a 
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 
1 c 
9 a 
1 c 
9 d 

10 a 
2 b 
2 a 
9 c 
2 d 
2 b 
2 a 
2 d 
2 a 
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Senapsmalerier 
Sidenappreteringsverk, smfda m. Blekerier och färgerier 
Sidenfabriker 
Silfvervarufabriker, smfda m. G uldvamfabriker 
Silfververk redovisas i Bergsberättelsen. 
Sillguanofabriker, h. u. Fiskguanofabriker 
Silloljefabriker, h. u. Fiskoljefabriker 
Sillsalterier, h. vi. Fiskberedningsanstalter 
Skeppsvarf och skeppsdockor 
Skidfabriker, h. u. Snickerifabriker 
Skifferverk, se Stenbrott 
Skinnremf abriker 
Skinn tröj fabriker 
Skjortfabriker, h. u. Sömnadsfabriker 
Skofabriker och skomakare 
Skonåtlare, smfda m. Skomakare 
Skonåtlingsfabriker 
Skopliggf abriker 
Skoresårfabriker, h. u. Bandfabriker 
Skruffabriker, h. u. Järn- och stalvarufabriker... 
Skräddare 
Skyffelfabriker, h. u. Mekaniska verkstäder 
Skyltfabriker 
Slaktare 
Slipstensfabriker, h. u. Stenhuggerier 
Smeder 
Smärgelfabriker 
Smörfärgfabriker, h. u. Färgfabriker 
Snickare 
Snickerifabriker för tillverkning af maskiner och redskap 

» » » » möbler m. m 
Snusfabriker, h. u. Tobaksfabriker 
Snörliffabriker, se Korsettfabriker 
Snörmakerier och snörmakare 
Sockerbagare 
Sockerraffinaderier 
Sodafabriker, se Kristallsodafabriker 
Soja- och s&sfabriker 
Solf- och väfskedsfabriker 
Spadfabriker, h. u. Mekaniska verkstäder 
Spegelfabriker 
Spegelmakare, h. u. Glasmästare 
Spelkortfabriker 
Spetsfabriker 
Spiksmedjor, h. u. Järn- och stalvarufabriker 
Spinnerier och spinnare 
Splintfabriker, se Tändsticksämnesfabriker 
Spritfabriker, h. u. Destilleringsverk 

» , Sulfit- och sulfat-
Sprutfabriker, h. u. Mekaniska verkstäder 
Sprängämnesf abriker 
Spånaskfabriker 
Spårvägsvagnfabriker, smfda m. Järnvägsvagnfabriker 
Stearinljusfabriker, h. u. Ljusfabriker 
Sten, konstgjord, fabriker för tillverkning af, smfda m. Cement-

gjuterier 
Stenbrott och stenhuggerier 
Stengodsfabriker, h. u. Tegelbruk o. lervarufabriker 
Stenhuggare 
Stenhuggerier, smfda m. Stenbrott 
Stenkolstjära, fabriker för tillverkning af, h. u. Gasverk 
Stenkärlsfabriker, h. u. Tegelbruk o. lervarufabriker 
Stensliperier, smfda m. Stenbrott 
Stentryckerier, se Litografiska anstalter 
Stereotypgjuterier, h. u. Klichéanstalter och stilgjuterier 
Stickfabriker, h. u. Trikåfabriker 
Stickmaskinsfabriker, h. u. Mekaniska verkstader 

1 c 

2 c 

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 

10 a 

2 d 

11 c 
12 
1 a 
8 a 
10 a 

8 a 

9 d 

5 b 

11 c 

5 b 

1 c 

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 

9 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 
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Stilgjuterier, smfda m. Klichéanstalter 
Stolfabriker, h. u. Snickerifabriker 
Stoppullsfabriker, h. u. Schoddyfabriker 
Strumpfabriker, smfda m. Trikåfabriker 
Stråhattfabriker, se Hattfabriker 
Stubinfabriker 
Stålvarufabriker, smfda m. Järnvaruf abriker 
Stångjärnshammare redovisas i Bergsberättelsen, 
Stärkelsefabriker 
Stärkelsesirupsfabriker, smfda m. Stärkelsesockerfabriker 
Stärkelsesoekerf abriker 
Sulfit- och sulfatcellulosafabriker, h. u. Trämassefabriker ... 
Sulfit- och sulfatspritfabriker 
Superf osf atf abriker 
Svafvelsyrad lerjord, fabriker för tillverkning af 
Svaf velsyref abriker 
Svagdricksbryggerier, h. u. Maltdrycksbryggerier 
Svarfvare 
Svarfverifabriker, h. u. Snickerifabriker 
Svinslakterier 
Svärdfejare, h. u. Gälbgjutare 
Syfabriker, se Sömnadsfabriker 
Syltfabriker, smfda m. Karamellfabriker 
Symaskinsfabriker, h. u. Mekaniska verkstäder 
Sågare 
Sägverk 
Såpfabriker 
Säsfabriker, smfda m. Sojafabriker 
Sämskfabriker 
Sämskmakare, smfda m. Garfvare 
Sömmerskor, smfda m. Skräddare 
Sömnadsfabriker 

Tagelspinnerier, smfda m. Hårspinnerier 
Tagelväfverier, smfda m. Hårväfverier 
Takspånsfabriker, h. u. Sågverk 
Talgraffinaderier 
Tapetfabriker 
Tapetserare, smfda m. Sadelmakare 
Tegelbruk och tegelslagare 
Telefonfabriker, h. u. Elektriska apparatfabriker 
Tenngjutare 
Tenngjuterier, h. u. Metallvarufabriker 
Terpentinfabriker, h. u. Trädestillationsverk 
Timmerman, smfda m. Snickare 
Tjärkokerier, h. u. Trädestillationsverk 
Tobaksfabriker 
Toffelfabriker, filt-, h. u. Sömnadsfabriker 

» , trä-, se Träskofabriker 
Tomasf osf atf abriker 
Torff abriker 
Tori strö- och torfmullsf abriker 
Torrplåtfabriker, h. u. Kemisk-tekniska fabriker 
Trankokerier 
Trasselfabriker 
Trikåfabriker 
Tryckerier, bok- och tidnings-, se Boktryckerier 

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

Tryckfärgsfabriker, h. u. Färgfabriker 
Tråddragerier, h. u. Järn- och stål- eller metallvarufabriker... 
Trådrullfabriker, h. u. Snickerifabriker f. tillverkning af maskiner 
Trådspikfabriker, h. u. Järn- och stål varuf abriker 
Trådestillationsverk 
Tråindustri, ej specificerad 
Tråkolsverk 
Tråmassefabriker 
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Träolj ef abriker, h. u. Trädestillationsverk 
Träremskiffabriker, h. u. Snickerifabriker 
Träskofabriker 
Träskomakare 
Träskruff abriker, h. u. Järn- och stålvarafabriker 
Träsliperier, h. u. Trämassefabriker 
Träspritfabriker, h. u. Trädestillationsverk 
Trätoffelmakare, smfda m. Träskomakare 
Träullfabriker 
Tröskverksbyggare 
Tröskverksfabriker, h. u. Mekaniska verkstäder eller Snickeri

fabriker för tillverkning af maskiner 
Tubämnesfabriker redovisas i Bergsberättelsen. 
Tunnbinderier och tunnbindare 
Turbinfabriker, h. u. Mekaniska verkstäder 
Tvålfabriker, smfda m, Såpfabriker 
Tältduksfabriker, h. u. Väfverier 
Tältfabriker, smfda m. Markisfabriker 
Tändrörsfabriker, h. u. Stubinfabriker 
Tändsticksaskfabriker, h. u. Spånaskfabriker 
Tändsticksfabriker, trä-

» , vax-
Tändsticksämnesfabriker 
Tätlistfabriker, h. u. Vaddfabriker 

Ullspinnerier 
Urdelar, fabriker för tillverkning af 
Urfabriker och urmakare 

Vaddfabriker 
Vadmalsstampare, smfda m. Färgare 
Vagnfabriker och vagnmakare 
Vagnsmörjefabriker 
Valsmassefabriker 
Valstrådfabriker redovisas i Bergsberattelsen. 
Valsullfabriker, h. u. Schoddyfabriker 
Valsverk redovisas i Bergsberättelsen. 
Vapenfabriker, skjut-, h. u. Mekaniska verkstäder 

» , andra, h. u. Järn- och stålvarufabriker 
Vari, se Skeppsvarf 
Vaselinfabriker 
Vattenfabriker, se Mineralvattenfabriker 
Vattenfiltrerapparatf abriker 
Vattenglasfabriker 
Vattenledningar, utförare af 
Vattentäta väfnader, fabriker f. tillv. af, smfda m. Markisfabriker 
Vaxduksfabriker, h. u. Fabriker för tillv. af vattentäta väfnader 
Vaxtändsticksfabriker 
Vegetabiliskt smör, fabriker för tillverkning af 
Vekfabriker, se Bandfabriker 
Veloeipedfabriker, h. u. Järn- och stålvarufabriker 
Verktygsfabriker, h. u. Järn- och stålvarufabriker 
Vinfabriker 
Vitriolverk redovisas i Bergsberättelsen. 
Vågfabriker, h. u. Mekaniska verkstäder 
Väfskedsfabriker, smfda m. Solffabriker 
Väfskedmakare 
Väfvare, smfda m. Spinnare 
Väfverier 

Ylleväfverier 
Yxfabriker, se Järn- och stålvarufabriker 

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

Åkdonsfabriker, se Vagnfabriker 

Attikfabriker 

ölbryggerier, h. u. Maltdrycksbryggerier 
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Gruppindelning 
af 

Fabriker och handtverk, som afse beredning eller tillverkning af: 

1. Närings- och njutningsämnen. 
a) Matvaror af djur. 

Fabriker: 
Charkuterivaruf abriker. 
Fiskberedningsanstalter. 
Margarinfabriker. 
Svinslakterier. 

Handtverk: 
Slaktare och korfmakare. 

b) Produkter af spannmål och potatis. 
Fabriker: 

Bagerier. 
Jästfabriker. 
Käksfabriker. 
Maltextrakt- och maltospreparatfabriker. 
Mjöl- och grynkvarnar. 
Mälterier. 
Stärkelsefabriker. 

Handtverk: 
Bagare. 
Mjölnare. 
Mältare. 

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

Chokladfabriker. 
Kafferosterier. 
Kaffesurrogat- och cikoriefabriker. 
Karamell-, konfekt-, marmelad- o. syltfabriker. 
Konservfabriker. 
Kryddmalerier. 
Makaroni- och sagofabriker. 
Mjölksockerf abriker. 
Råsockerbruk. 
Saltprepareringsverk. 
Senapsmalerier. 
Sockerraffinaderier. 
Soja- och såsfabriker. 
Stärkelsesocker- och stärkelsesirupsfabriker. 
Tobaksfabriker. 
Vegetabiliskt smör, fabriker för tillv. af. 

Handtverk: 
Cigarrmakare. 
Sockerbagare. 

d) Spirituosa, läskedrycker och ättika. 
Fabriker: 

Bränn vinsbrännerier. 
Destilleringsverk. 
Maltdrycksbryggeri er. 
Mineralvatten- och läskedrycksfabriker. 
Punschbryggerier. 
Vin- och saftfabriker. 
Ättikfabriker. 

Handtverk: 
Bryggare. 
Läskedryckstillverkare. 

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

Fabriker: 
Bomullsspinnerier. 
Jutespinnerier. 

Lin- och hampspinnerier. 
Repslagerier. 
Schoddyfabriker. 
Trasselfabriker. 
Ullspinnerier. 

Handtverk: 
Repslagare och sejlare. 
Spinnare och väfvare. 

b) Väfnader. 
Fabriker: 

Bomullsväfverier. 
Juteväfverier. 
Linne- och hampväfverier. 
Sidenfabriker. 
Ylleväfverier. 

c) Appreterade fabrikat. 
Fabriker: 

Blekerier, färgerier, kattimtryckerier och appre-
teringsverk. 

Handtverk: 
Färgare och vadmalsstampare. 

d) Beklädnadsartiklar samt diverse manu
fakturvaror af spånadsämnen. 

Fabriker: 
Bandfabriker. 
Bomullsremfabriker. 
Fisknätfabriker. 
Gardinfabriker. 
HattfabrikeT. 
Hängslefabriker. 
Konstgjorda blommor, fabriker för tillverk

ning af. 
Korsettfabriker. 
Kravattfabriker. 
Markis-, presennings-, segel- och tältfabriker 

samt fabriker för tillverkning af vattentäta 
väfnader. 

Mössfabriker. 
Paraply- och parasollfabriker. 
Rullgardinsfabriker. 
Snörmakerier. 
Spetsfabriker. 
Sömnadsfabriker. 
Trikå- och strumpfabriker. 
Vaddfabriker. 

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

3. Hudar, skinn och hår. 

a) Beredda hudar och skinn. 
Fabriker: 

Garfverier. 
Pälsvarufabriker. 
Sämskfabriker. 

Handtverk: 
Buntmakare och körsnärer. 
Garfvare och sämskmakare. 

b) Fabrikat af läder, skinn och hår. 

Fabriker: 
Borstbinderier och kvastfabriker. 
Handskf abriker. 
Hår- och tagelspinnerier. 
Hår- och tagelväfverier. 
Sadelmakerier. 
Skinnremfabriker. 
Skinntröjf abriker. 
Skofabriker. 
Skonåtlingsfabriker. 

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

4. Oljor, tjära, gummi och likartade 
ämnen. 

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

Collanoljefabriker. 
Dextrinf abriker. 
Fernissfabriker. 
Fiskolj ef abriker. 
Flottfabriker. 
Glycerinfabriker. 
Hartsfabriker. 
Karbolsyra, kreosot m. m., fabriker för till

verkning af. 
Limkokerier och gelatinfabriker. 
Oleinfabriker. 
Oleomargarinfabriker. 
Oljefabriker, ej specif., och kraftfoderfabriker. 
Talgraffinaderier. 
Trädestillationsverk. 
Vagn- och maskinsmörjefabriker. 
Valsmassefabriker. 
Vaselinfabriker. 

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

Gummi varuf abriker. 
Kautschuks tämpelfabriker. 
Kompositionslinnefabriker. 
Lackfabriker. 
Ljusfabriker. 
Parfymfabriker. 
Såp- och tvålfabriker. 

Handtverk: 
Målare och lackerare. 

5. Trävaror. 
a) Sågade eller hyflade trävaror. 

Fabriker: 
Sågverk och hyflerier. 
Tränll- och möbelspånsfabriker. 

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

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

cellulosafabriker). 
Träsko- och lastfabriker. 
Tunnbinderier och drittelfabriker. 
Tändsticksfabriker. 
Tändsticksämnesfabriker. 
Ej specificerad träindustri. 

Handtverk: 
Snickare och timmermän. 
Svarfvare, block-, läst- och pumpmakare. 
Träsko- och trätoffelmakare. 
Tunnbindare. 

6. Papper och pappersarbeten. 

a) Papper och papp. 
Fabriker: 

Pappersbruk och pappfabriker. 

b) Fabrikat af papper eller papp. 

Fabriker: 
Album-, portfölj-, kartong- och etuifabriker. 
Bokbinderier och kontorsbokfabriker. 
Papperspås- och kuvertfabriker. 
Spelkortfabriker. 
Tapetfabriker. 
Ej specificerad pappersindustri. 

Handtverk: 
Bokbindare och portföljmakare. 

7. Varor af diverse växtämnen. 
Fabriker: 

Halmvarufabriker. 
Korgfabriker. 
Korkfabriker. 

Handtverk: 
Korgmakare. 
Korkskärare. 

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

a) Sten- och lervaror. 
Fabriker: 

Asfaltgjuterier. 
Cementfabriker. 
Cementgjuterier samt fabriker för tillverkning 

af konstgjord sten. 
Gipsfabriker. 
Kakelfabriker. 
Kalkbruk. 
Kaolinfabriker. 
Kiselgurfabriker. 
Kritbruk och kritfabriker. 
Kromjärnsfabriker. 
Murbruksfabriker. 
Porslins- och fajansfabriker. 
Smärgelfabriker. 
Stenbrott, stenhuggerier och -sliperier. 
Tegelbruk och lervarufabriker. 

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 specif. glasvaruindustri. 

Handtverk: 
Glasmästare och förgyllare. 

c) Produkter af kol och torf. 
Fabriker: 

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

9. Kemiska preparat. 

a) Oorganiska syror, baser och salter. 
Fabriker: 

Ammoniakfabriker. 
Kloratfabriker. 
Kristallsodafabriker. 
Salpetersyrefabriker. 
Svafvelsyrad lerjord, fabriker för tillverkning af. 
Svafvelsyrefabriker. 
Vattenglasfabriker. 

b) Gödningsämnen. 
Fabriker: 

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

c) Explosiva varor. 
Fabriker: 

Ammunitions- och patronfabriker. 
Krutbruk. 
Sprängämnesfabriker. 
Stubin- och antändningsrörfabriker. 

d) Färger och diverse tekniska preparat. 
Fabriker: 

Bresiljekvarnar. 
Färgfabriker. 
Kalciumkarbidfabriker. 
Kimröksfabriker. 
Sulfit- och sulfatspritfabriker. 
Kemisk-tekniska fabriker, ej specificerade. 

Handtverk: 
Tillverkare af kemisk-tekniska preparat. 

10. Metallarbeten. 

a) Arbeten af järn och stål. 
Fabriker: 

Järn- och stålvarufabriker samt gjuterier. 

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

b) Arbeten af andra metaller. 
Fabriker: 

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

Handtverk: 
Guldsmeder och juvelerare. 
Gälbgjutare och gördelmakare. 
Kopparslagare. 
Nålmakare. 
Tenn- och zinkgjutare. 

11. Fartyg, vagnar, maskiner, redskap, 
instrument och ur. 
a) Fartyg och båtar. 

Fabriker: 
Skeppsvarf och dockor samt båtbyggerier. 

Handtverk: 
Båt- och pråmbyggare. 

b) Vagnar och åkdon. 
Fabriker: 

Järnvägs- och spårvägsvagnfabriker. 
Andra vagnfabriker. 

Handtverk: 
Vagnmakare. 

c) Maskiner och redskap. 
Fabriker: 

Elektriska maskiner och apparater, fabriker för 
tillverkning af. 

Elektrisk ledningstråd, fabriker för öfverklad-
ning af. 

Elektrodfabriker. 
Fiskredskapsfabriker. 
Glödlampfabriker. 
Mekaniska verkstäder. 
Snickerifabriker för tillverkning af maskiner 

och redskap. 
Solf- och väfskedsfabriker. 
Vattenfiltrerapparatfabriker. 

Handtverk: 
Tröskverks- och kvarnbyggare. 
Väfskedmakare. 

d) Instrument. 
Fabriker: 

Instrumentfabriker, kirurgiska. 
» matematiska, optiska, fysi

ska m. fl. 
» musikaliska. 

Handtverk: 
Instrumentmakare. 

e) Ur . 
Fabriker: 

Urfabriker. 
Urdelar, fabriker för tillverkning af. 

Handtverk: 
Urmakare. 

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

af förestående grupper. 
Fabriker: 

Boktryckerier. 
Elektricitetsverk för belysning och kraftöfver-

föring. 
Fiberfabriker. 
Glödstrumpfabriker. 
Isoleringsmassefabriker. 
Kaseinfabriker. 
Klosettfabriker. 
Knappfabriker. 
Lampfabriker. 
Leksaksfabriker. 
Lito- och kemigrafiska anstalter. 
Mjölkfilterfabriker. 
Reseffektfabriker. 
Reveteringsmattfabriker. 
Skyltfabriker. 

Handtverk: 
Bildhuggare. 
Boktryckare. 
Gravörer. 
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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 1910. 
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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 1910. 
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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 1910. 
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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 1910. 
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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 1910. 
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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 1910. 
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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 1910. 

Anm. Beträffande anledningen därtill, att för vissa fabriksklasser inga arbetare och för andra fabriksklasser blott en del af vid dem sysselsatta 
arbetare äro i denna tabell redovisade — se texten, sid. XXI. Beträffande åter den omständigheten, att den taxerade inkomsten af rörelsen 
vid vissa fabriksklasser delvis är redovisad å andra fabriksklasser — se sid. XXIII. 
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Tab. 2. Olika slag af fabriker, ordnade gruppvis, med uppgift om fabrikernas och 
arbetarnes antal samt tillverkningens värde inom olika orter, år 1910. 
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Tab. 2 (forts.). Olika slag af fabriker, ordnade gruppvis, med uppgift om fabrikernas och 
arbetarnes antal samt tillverkningens värde inom olika orter, år 1910. 
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Tab. 2 (forts.). Olika slag af fabriker, ordnade gruppvis, med uppgift om fabrikernas och 
arbetarnes antal samt tillverkningens värde inom olika orter, år 1910. 
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Tab. 2 (forts.). Olika slag af fabriker, ordnade gruppvis, med uppgift om fabrikernas och 
arbetarnes antal samt tillverkningens värde inom olika orter, år 1910. 
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Tab. 2 (forts.). Olika slag af fabriker, ordnade gruppvis, med uppgift om fabrikernas och 
arbetarnes antal samt tillverkningens värde inom olika orter, år 1910. 
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Tab. 2 (forts.). Olika slag af fabriker, ordnade gruppvis, med uppgift om fabrikernas och 
arbetarnes antal samt tillverkningens värde inom olika orter, år 1910. 
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Tab. 2 (forts.). Olika slag af fabriker, ordnade gruppvis, med uppgift om fabrikernas och 
arbetarnes antal samt tillverkningens värde inom olika orter, år 1910. 



16 

Tab. 2 (forts.). Olika slag af fabriker, ordnade gruppvis, med uppgift om fabrikernas och 
arbetarnes antal samt tillverkningens värde inom olika orter, år 1910. 



17 

Tab. 2 (forts.). Olika slag af fabriker, ordnade gruppvis, med uppgift om fabrikernas och 
arbetarnes antal samt tillverkningens värde inom olika orter, år 1910. 



18 

Tab. 2 (forts.). Olika slag af fabriker, ordnade gruppvis, med uppgift om fabrikernas och 
arbetarnes antal samt tillverkningens värde inom olika orter, år 1910. 



19 

Tab. 2 (forts.). Olika slag af fabriker, ordnade gruppvis, med uppgift om fabrikernas och 
arbetarnes antal samt tillverkningens värde inom olika orter, år 1910. 



20 

Tab. 2 (forts.). Olika slag af fabriker, ordnade gruppvis, med uppgift om fabrikernas och 
arbetarnes antal samt tillverkningens värde inom olika orter, år 1910. 



21 

Tab. 2 (forts.). Olika slag af fabriker, ordnade gruppvis, med uppgift om fabrikernas och 
arbetarnes antal samt tillverkningens värde inom olika orter, år 1910. 



22 

Tab. 2 (forts.). Olika slag af fabriker, ordnade gruppvis, med uppgift om fabrikernas och 
arbetarnes antal samt tillverkningens värde inom olika orter, år 1910. 



23 

Tab. 2 (forts.). Olika slag af fabriker, ordnade gruppvis, med uppgift om fabrikernas och 
arbetarnes antal samt tillverkningens värde inom olika orter, år 1910. 



24 

Tab. 2 (forts.). Olika slag af fabriker, ordnade gruppvis, med uppgift om fabrikernas och 
arbetarnes antal samt tillverkningens värde inom olika orter, år 1910. 



25 

Tab. 2 (forts.). Olika slag af fabriker, ordnade gruppvis, med uppgift om fabrikernas och 
arbetarnes antal samt tillverkningens värde inom olika orter, år 1910. 



26 

Tab. 2 (forts.). Olika slag af fabriker, ordnade gruppvis, med uppgift om fabrikernas och 
arbetarnes antal samt tillverkningens värde inom olika orter, år 1910. 



27 

Tab. 2 (forts.). Olika slag af fabriker, ordnade gruppvis, med uppgift om fabrikernas och 
arbetarnes antal samt tillverkningens värde inom olika orter, år 1910. 



28 

Tab. 2 (forts.). Olika slag af fabriker, ordnade gruppvis, med uppgift om fabrikernas och 
arbetarnes antal samt tillverkningens värde inom olika orter, år 1910. 



29 

Tab. 2 (forts.). Olika slag af fabriker, ordnade gruppvis, med uppgift om fabrikernas och 
arbetarnes antal samt tillverkningens värde inom olika orter, år 1910. 



30 

Tab. 2 (forts.). Olika slag af fabriker, ordnade gruppvis, med uppgift om fabrikernas och 
arbetarnes antal samt tillverkningens värde inom olika orter, år 1910. 



31 

Tab. 2 (forts.). Olika slag af fabriker, ordnade gruppvis, med uppgift om fabrikernas och 
arbetarnes antal samt tillverkningens värde inom olika orter, år 1910. 



32 

Tab. 2 (forts.). Olika slag af fabriker, ordnade gruppvis, med uppgift om fabrikernas och 
arbetarnes antal samt tillverkningens värde inom olika orter, år 1910. 



33 

Tab. 2 (forts.). Olika slag af fabriker, ordnade gruppvis, med uppgift om fabrikernas och 
arbetarnes antal samt tillverkningens värde inom olika orter, år 1910. 



34 

Tab. 2 (forts.). Olika slag af fabriker, ordnade gruppvis, med uppgift om fabrikernas och 
arbetarnes antal samt tillverkningens värde inom olika orter, år 1910. 



35 

Tab. 2 (forts.). Olika slag af fabriker, ordnade gruppvis, med uppgift om fabrikernas och 
arbetarnes antal samt tillverkningens värde inom olika orter, år 1910. 



36 

Tab. 2 (forts.). Olika slag af fabriker, ordnade gruppvis, med uppgift om fabrikernas och 
arbetarnes antal samt tillverkningens värde inom olika orter, år 1910. 



37 

Tab. 2 (forts.). Olika slag af fabriker, ordnade gruppvis, med uppgift om fabrikernas och 
arbetarnes antal samt tillverkningens värde inom olika orter, år 1910. 



38 

Tab. 2 (forts.). Olika slag af fabriker, ordnade gruppvis, med uppgift om fabrikernas och 
arbetarnes antal samt tillverkningens värde inom olika orter, år 1910. 



39 

Tab. 2 (forts.). Olika slag af fabriker, ordnade gruppvis, med uppgift om fabrikernas och 
arbetarnes antal samt tillverkningens värde inom olika orter, år 1910. 



40 

Tab. 2 (forts.). Olika slag af fabriker, ordnade gruppvis, med uppgift om fabrikernas och 
arbetarnes antal samt tillverkningens värde inom olika orter, år 1910. 



41 

Tab. 2 (forts.). Olika slag af fabriker, ordnade gruppvis, med uppgift om fabrikernas och 
arbetarnes antal samt tillverkningens värde inom olika orter, år 1910. 



42 

Tab. 2 (forts.). Olika slag af fabriker, ordnade gruppvis, med uppgift om fabrikernas och 
arbetarnes antal samt tillverkningens värde inom olika orter, år 1910. 



43 

Tab. 2 (forts.). Olika slag af fabriker, ordnade gruppvis, med uppgift om fabrikernas och 
arbetarnes antal samt tillverkningens värde inom olika orter, år 1910. 



44 

Tab. 2 (forts.). Olika slag af fabriker, ordnade gruppvis, med uppgift om fabrikernas och 
arbetarnes antal samt tillverkningens värde inom olika orter, år 1910. 



45 

Tab. 2 (forts.). Olika slag af fabriker, ordnade gruppvis, med uppgift om fabrikernas och 
arbetarnes antal samt tillverkningens värde inom olika orter, år 1910. 



46 

Tab. 2 (forts.). Olika slag af fabriker, ordnade gruppvis, med uppgift om fabrikernas och 
arbetarnes antal samt tillverkningens värde inom olika orter, år 1910. 



47 

Tab. 2 (forts.). Olika slag af fabriker, ordnade gruppvis, med uppgift om fabrikernas och 
arbetarnes antal samt tillverkningens värde inom olika orter, år 1910. 



48 

Tab. 2 (forts.). Olika slag af fabriker, ordnade gruppvis, med uppgift om fabrikernas och 
arbetarnes antal samt tillverkningens värde inom olika orter, år 1910. 



49 

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 1910. 



50 

Tab. 4. Fabriker, ordnade gruppvis, inom olika orter, med uppgift om fabrikernas 
och arbetarnes antal samt tillverkningens värde, år 1910. 

Stockholms stad. 



51 

Tab. 4 (forts.). Fabriker, ordnade gruppvis, inom olika orter, med uppgift om fabrikernas 
och arbetarnes antal samt tillverkningens värde, år 1910. 

Stockholms stad och län. 



52 

Tab. 4 (forts.). Fabriker, ordnade gruppvis, inom olika orter, med uppgift om fabrikernas 
och arbetarnes antal samt tillverkningens värde, år 1910. 

Stockholms län. 



53 

Tab. 4 (forts.). Fabriker, ordnade gruppvis, inom olika orter, med uppgift om fabrikernas 
och arbetarnes antal samt tillverkningens värde, år 1910. 

Stockholms och Uppsala län. 



54 

Tab. 4 (forts.). Fabriker, ordnade gruppvis, inom olika orter, med uppgift om fabrikernas 
och arbetarnes antal samt tillverkningens värde, år 1910. 

Södermanlands län. 



55 

Tab. 4 (forts.). Fabriker, ordnade gruppvis, inom olika orter, med uppgift om fabrikernas 
och arbetarnes antal samt tillverkningens värde, år 1910. 

Södermanlands och Östergötlands län. 



56 

Tab. 4 (forts.). Fabriker, ordnade gruppvis, inom olika orter, med uppgift om fabrikernas 
och arbetarnes antal samt tillverkningens värde, år 1910. 

Östergötlands län. 



57 

Tab. 4 (forts.). Fabriker, ordnade gruppvis, inom olika orter, med uppgift om fabrikernas 
och arbetarnes antal samt tillverkningens värde, år 1910. 

Östergötlands och Jönköpings län. 



58 

Tab. 4 (forts.). Fabriker, ordnade gruppvis, inom olika orter, med uppgift om fabrikernas 
och arbetarnes antal samt tillverkningens värde, år 1910. 

Jönköpings län. 



59 

Tab. 4 (forts.). Fabriker, ordnade gruppvis, inom olika orter, med uppgift om fabrikernas 
och arbetarnes antal samt tillverkningens värde, år 1910. 

Jönköpings, Kronobergs och Kalmar län. 



60 

Tab. 4 (forts.). Fabriker, ordnade gruppvis, inom olika orter, med uppgift om fabrikernas 
och arbetarnes antal samt tillverkningens värde, år 1910. 

Kalmar län. 



61 

Tab. 4 (forts.). Fabriker, ordnade gruppvis, inom olika orter, med uppgift om fabrikernas 
och arbetarnes antal samt tillverkningens värde, år 1910. 

Kalmar och Gottlands län. 



62 

Tab. 4 (forts.). Fabriker, ordnade gruppvis, inom olika orter, med uppgift om fabrikernas 
och arbetarnes antal samt tillverkningens värde, år 1910. 

Blekinge län. 



63 

Tab. 4 (forts.). Fabriker, ordnade gruppvis, inom olika orter, med uppgift om fabrikernas 
och arbetarnes antal samt tillverkningens värde, år 1910. 

Blekinge och Kristianstads län. 



64 

Tab. 4 (forts.). Fabriker, ordnade gruppvis, inom olika orter, med uppgift om fabrikernas 
och arbetarnes antal samt tillverkningens värde, år 1910. 

Kristianstads och Malmöhus län. 



65 

Tab. 4 (forts.). Fabriker, ordnade gruppvis, inom olika orter, med uppgift om fabrikernas 
och arbetarnes antal samt tillverkningens värde, år 1910. 

Malmöhus län. 



66 

Tab. 4 (forts.). Fabriker, ordnade gruppvis, inom olika orter, med uppgift om fabrikernas 
och arbetarnes antal samt tillverkningens värde, år 1910. 

Malmöhus län. 



67 

Tab. 4 (forts.). Fabriker, ordnade gruppvis, inom olika orter, med uppgift om fabrikernas 
och arbetarnes antal samt tillverkningens värde, år 1910. 

Malmöhus län. 



68 

Tab. 4 (forts.). Fabriker, ordnade gruppvis, inom olika orter, med uppgift om fabrikernas 
och arbetarnes antal samt tillverkningens värde, år 1910. 

Malmöhus län. 



69 

Tab. 4 (forts.). Fabriker, ordnade gruppvis, inom olika orter, med uppgift om fabrikernas 
och arbetarnes antal samt tillverkningens värde, år 1910. 

Malmöhus och Hallands län. 



70 

Tab. 4 (forts.). Fabriker, ordnade gruppvis, inom olika orter, med uppgift om fabrikernas 
och arbetarnes antal samt tillverkningens värde, år 1910. 

Hallands samt 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 1910. 

Göteborgs och Bohus län. 



72 

Tab. 4 (forts.). Fabriker, ordnade gruppvis, inom olika orter, med uppgift om fabrikernas 
och arbetarnes antal samt tillverkningens värde, år 1910. 

Göteborgs och Bohus län. 



73 

Tab. 4 (forts.). Fabriker, ordnade gruppvis, inom olika orter, med uppgift om fabrikernas 
och arbetarnes antal samt tillverkningens värde, år 1910. 

Älfsborgs län. 



74 

Tab. 4 (forts.). Fabriker, ordnade gruppvis, inom olika orter, med uppgift om fabrikernas 
och arbetarnes antal samt tillverkningens värde, år 1910. 

Älfsborgs och Skaraborgs län. 



75 

Tab. 4 (forts.). Fabriker, ordnade gruppvis, inom olika orter, med uppgift om fabrikernas 
och arbetarnes antal samt tillverkningens värde, år 1910. 

Skaraborgs län. 



76 

Tab. 4 (forts.). Fabriker, ordnade gruppvis, inom olika orter, med uppgift om fabrikernas 
och arbetarnes antal samt tillverkningens värde, år 1910. 

Skaraborgs och Värmlands län. 



77 

Tab. 4 (forts.). Fabriker, ordnade gruppvis, inom olika orter, med uppgift om fabrikernas 
och arbetarnes antal samt tillverkningens värde, år 1910. 

Värmlands län. 



78 

Tab. 4 (forts.). Fabriker, ordnade gruppvis, inom olika orter, med uppgift om fabrikernas 
och arbetarnes antal samt tillverkningens värde, år 1910. 

Värmlands och Örebro län. 



79 

Tab. 4 (forts.). Fabriker, ordnade gruppvis, inom olika orter, med uppgift om fabrikernas 
och arbetarnes antal samt tillverkningens värde, år 1910. 

Örebro och Västmanlands län. 



80 

Tab. 4 (forts.). Fabriker, ordnade gruppvis, inom olika orter, med uppgift om fabrikernas 
och arbetarnes antal samt tillverkningens värde, år 1910. 

Västmanlands län. 



81 

Tab. 4 (forts.). Fabriker, ordnade gruppvis, inom olika orter, med uppgift om fabrikernas 
och arbetarnes antal samt tillverkningens värde, år 1910. 

Västmanlands och Kopparbergs län. 



82 

Tab. 4 (forts.). Fabriker, ordnade gruppvis, inom olika orter, med uppgift om fabrikernas 
och arbetarnes antal samt tillverkningens värde, år 1910. 

Kopparbergs och Gäfleborgs län. 



83 

Tab. 4 (forts.). Fabriker, ordnade gruppvis, inom olika orter, med uppgift om fabrikernas 
och arbetarnes antal samt tillverkningens värde, år 1910. 

Gäfleborgs län. 



84 

Tab. 4 (forts.). Fabriker, ordnade gruppvis, inom olika orter, med uppgift om fabrikernas 
och arbetarnes antal samt tillverkningens värde, år 1910. 

Västernorrlands län. 



85 

Tab. 4 (forts.). Fabriker, ordnade gruppvis, inom olika orter, med uppgift om fabrikernas 
och arbetarnes antal samt tillverkningens värde, år 1910. 

Jämtlands, Västerbottens och Norrbottens län. 



86 

Tab. 4 (forts.). Fabriker, ordnade gruppvis, inom olika orter, med uppgift om fabrikernas 
och arbetarnes antal samt tillverkningens värde, år 1910. 

Norrbottens län. 



87 

Tab. 5. Tillverkningarnas kvantitet och värde (i kronor) vid fabrikerna, åren 1908—1910. 
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Tab. 5 (forts.). Tillverkningarnas kvantitet och värde vid fabrikerna, åren 1908—1910. 
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Tab. 5 (forts.). Tillverkningarnas kvantitet och värde vid fabrikerna, åren 1908—1910. 



90 

Tab. 5 (forts.). Tillverkningarnas kvantitet och värde vid fabrikerna, åren 1908—1910. 



91 

Tab. 5 (forts.). Tillverkningarnas kvantitet och värde vid fabrikerna, åren 1908—1910. 



92 

Tab. 5 (forts.). Tillverkningarnas kvantitet och värde vid fabrikerna, åren 1908—1910. 



93 

Tab. 5 (forts.). Tillverkningarnas kvantitet och värde vid fabrikerna, åren 1908—1910. 



94 

Tab. 5 (forts.). Tillverkningarnas kvantitet och värde vid fabrikerna, åren 1908—1910. 



95 

Tab. 5 (forts.). Tillverkningarnas kvantitet och värde vid fabrikerna, åren 1908—1910. 



96 

Tab. 5 (forts.). Tillverkningarnas kvantitet och värde vid fabrikerna, åren 1908—1910. 



97 

Tab. 5 (forts.). Tillverkningarnas kvantitet och värde vid fabrikerna, åren 1908—1910. 



98 

Tab. 5 (forts.). Tillverkningarnas kvantitet och värde vid fabrikerna, åren 1908—1910. 



99 

Tab. 5 (forts.). Tillverkningarnas kvantitet och värde vid fabrikerna, åren 1908—1910. 



100 

Tab. 5 (forts.). Tillverkningarnas kvantitet och värde vid fabrikerna, åren 1908—1910. 



101 

Tab. 5 (forts.). Tillverkningarnas kvantitet och värde vid fabrikerna, åren 1908—1910. 



102 

Tab. 6. Antalet arbetare, fördelade efter ålder och kön, äfvensom antalet utgjorda dagsverken 
inom olika fabriksklasser, år 1910. 
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Tab. 6 (forts.). Antalet arbetare, fördelade efter ålder och kön, äfvensom antalet utgjorda 
dagsverken inom olika fabriksklasser, år 1910. 
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Tab. 6 (forts.). Antalet arbetare, fördelade efter ålder och kön, äfvensom antalet utgjorda 
dagsverken inom olika fabriksklasser, år 1910. 
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Tab. 6 (forts.). Antalet arbetare, fördelade efter ålder och kön, äfvensom antalet utgjorda 
dagsverken inom olika fabriksklasser, år 1910. 
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Tab. 6 (forts.). Antalet arbetare, fördelade efter ålder och kön, äfvensom antalet utgjorda 
dagsverken inom olika fabriksklasser, år 1910. 
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Tab. 6 (forts.). Antalet arbetare, fördelade efter ålder och kön, äfvensom antalet utgjorda 
dagsverken inom olika fabriksklasser, år 1910. 
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Tab. 6 (forts.). Antalet arbetare, fördelade efter ålder och kön, äfvensom antalet utgjorda 
dagsverken inom olika fabriksklasser, år 1910. 
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Tab. 7. Antalet arbetare, fördelade efter ålder och kön, vid fabriker inom olika orter, år 1910. 



110 

Tab. 7 (forts.). Antalet arbetare, fördelade efter ålder och kön, vid fabriker inom olika orter, år 1910. 



111 

Tab. 7 (forts.). Antalet arbetare, fördelade efter ålder och kön, vid fabriker inom olika orter, år 1910. 
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Tab. 8. Fabrikerna, fördelade efter olika slag af ägare, år 1910. 



113 

Tab. 8 (forts.). Fabrikerna, fördelade efter olika slag af ägare, år 1910. 
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Tab. 8 (forts.). Fabrikerna, fördelade efter olika slag af ägare, år 1910. 
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Tab. 8 (forts.). Fabrikerna, fördelade efter olika slag af ägare, år 1910. 
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Tab. 9. Motorer, använda vid 



117 

fabrikerna, år 1910. 



118 

Tab. 9 (forts.). Motorer, använda vid 



119 

fabrikerna, år 1910. 



120 

Tab. 9 (forts). Motorer, använda vid 



121 

fabrikerna, år 1910. 
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Tab. 9 (forts.). Motorer, använda vid 



123 

fabrikerna, år 1910. 
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Tab. 9 (forts.). Motorer, använda vid 



125 

fabrikerna, år 1910. 
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Tab. 9 (forts.). Motorer, använda vid 



127 

fabrikerna, år 1910. 
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Tab. 9 (forts.). Motorer, använda vid 



129 

fabrikerna, år 1910. 
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Tab. 10. Olika slag af handtverkare, ordnade gruppvis, i städer, köpingar och å landsbygd, år 1910. 
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Tab. 11. Olika slag af handtverkare i riket, ordnade gruppvis, jämte deras för bevillning 
uppskattade inkomst, år 1910. 
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Tab. 12. Handtverkare inom olika orter jämte deras för bevillning uppskattade inkomst, år 1910. 
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Tab. 12 (forts.). Handtverkare inom olika orter jämte deras för bevillning uppskattade inkomst, år 1910. 



134 

Tab. 12 (forts.). Handtverkare inom olika orter jämte deras för bevillning uppskattade inkomst, år 1910. 
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