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Commerce-Collegii 

Underdåniga Berättelse 
om 

Fabrikernes och Manufakturernes ställning 
år 1831. 

Stormägtigste, Allernådigste Konung! 

Eder Kongl. Maj:ts och Rikets Commerce-Collegium, får i följd af dess ålig
gande, härmed i underdånighet öfverlemna Berättelse om inhemska Fabrikernes och 
Manufakturernes ställning och förhållande under det sist förflutna året 1 8 5 1 ; äf-
vensom angående Handtverkerierne och andre Handaslöjder samma å r , så vidt 
de i detta ämne inkomne uppgifter derom lemnat upplysning. Och bifogas nu i 
underdånighet likasom vid den sist afgifne underdåniga Berättelsen, till lättnad i 
öfversigten af det hela, särskilde Tabel ler , hvilka upptaga Fabrikernes och Ma-
nufactur-Verkstädernes antal, dervid sysselsatte arbetare, tillverkningarnes värde , 
mängden och slagen af de väsendtlipaste fabriksvaror och jemförelse emellan de 
förhållanden, som i berörde afseenden ägde rum nämnde år, och de som inträf
fade år 1 8 5 0 ; äfvensom förteckning öfver antalet af Handtverkare och Idkare i 
Städerne med deras samtelige arbetare, jemte Gerningsmän i hvarje L ä n , samt 
sluteligen Sammandrag af den Bevillning till Kongl. Maj:t och Kronan, som dem 
i och för rörelsen blifvit pålagd. 

Hvad sålunda först angår Fabriks- och Manufaktur-Näringen, hvilken år 1851 
bedsels vid 1,884 Verk och Inrät tningar , samt sysselsatte 12 ,145 arbetare; så 
torde det i Nåder tillåtas Collegium att n u , likasom tillförene skett, framställa 
och genomgå hvarje branche deraf särskilt i följande ordning: 

1:o Klädes-Fabrikerne. Deras production uppgick berörde år till 528,599 
alnar kläde, samt 50 ,453 alnar andra diverse väfnader, alltsammans i värde upp-
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taget till 2 , 794 ,458 R:dr , och vid jemförelse af tillverkningsbeloppet 1 8 3 0 , fin
nes att 3 4 , 0 7 3 alnar mera kläde blifvit år 1831 åstadkommet än året förut , äf-
vensom att tillverkningsvärdet öfverstigit det för år 1 8 3 0 uppgifne med 2 8 0 , 2 5 3 
R:dr. Tillökningen i fabrikationen har sträckt sig till alla slag af kläden, bå
de fina, medelfina och grofva, men mest till det fina slaget. Bland de Städer , 
der Klädesfabriks-handteringen i större scala drifves, nemligen Stockholm och 
Norrköping, fortfar den sistnämnde att hafva en högst betydlig öfvervigt och ut
märka sig såsom den första i Riket. Till bevis derpå må anföras, att Nor r 
köpings fabrikanter tillverkade, år 1 8 3 1 , 342 ,922 alnar, värde 2 , 0 4 6 , 8 5 3 R:dr , 
och sålunda åstadkommo hela den tillökning i klädesqvantiteten, som här ofvan 
är nämnd. I Stockholm har tillverkningen utgjort 1 2 8 , 0 4 5 alnar , värderade till 
4 4 6 , 1 2 0 R:dr , som utgör något mera i alntal och något mindre i värde, än 
för år 1 8 3 0 blifvit uppgifvet. T id anmälan härom har Stockholms Hal lRät t 
sökt antyda, som skulle Klädesfabriksnäringen här i staden vara i aftynande, och 
såsom förment bevis derpå åberopat den stora minskning i tillverkningarnes aln
tal, som visat sig alltsedan 2 0 år eller ifrån år 1 8 1 1 , änskönt värde-sum-
morne blifvit hvarje år ökade. Om äfven det förhållande må hafva inträffat, att 
klädesfabrikationen i Stockholm icke af alla idkare drifvits med den kraft, hvar-
till omständigheterne kunnat gifva anledning och densamma derigenom icke hit
tills vunnit all den förkofran, som varit att önska, eller kommit något betydligt hög
re i afseende på qvantiteten af tillverkningen, än under de sist framflutne åren; 
så bör deraf icke bestämt hämtas den slutsats, att näringen är i verkeligt afty
nande och aldraminst af det skäl HallRätten såsom bevis derpå anfört. Obe-
räknadt det origtiga deruti, att HallRätten i sin calcul äfven upptagit stoftsväf-
naderne, ehuru utgörande en särskild fabrikation, och derigenom fått å alla stäl
len en vida större summa af alnar än vederborde, förekommer härvid hvad som 
icke synes kunna undfalla någon, att en väl och med omsorg arbetad och b e 
redd, af finare rudimateria tillverkad vara, måste blifva mera värd än en gröfre 
och med mindre kostnad bearbetad, och en aln fint kläde sålunda äga vida h ö g 
re värde än en aln boy; samt att vid beräkningen af hvad en näring produce
rat , bör tagas i betraktande produktens verkeliga värde och hvad den i allmän
na handeln gäller, och icke endast hvad densamma i alntal utgör. Enär nu til
lika HallRättens utdrag ur tillverkningsböckerne för 1 8 1 1 , upptager klädesfabri-
kernes tillverkningar till 258 ,189 alnar och värdet deraf till 2 9 4 , 2 5 2 R :d r , hvil-
ket icke utgör fullt 1 R:dr 7 sk. för hvarje a ln , samt de år 1 8 3 1 uppgifne vär
den a samma års tillverkningar, öfverhufvud taget, icke belöpa sig högre än till 
3 1-2 R:dr för alnen, och sålunda snarare understiga än öfverstiga det gångbara 
medelpriset å de kläden, som nu vid fabrikerne tillverkas och föryt t ras , så lä-
rer något annat omdöme om HallRättens framställning, det en vara bör upp
skattas i värde eller dess längd, men icke dess godhet, samt att efter denne 
mattstock en fabrikations till- eller aftagande skall bestämmas, icke kunna fäl
las, Un att densamma ådagalägger bristande uppmärksamhet på hvad som är el-
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ler bör anses för det rätta. Men om äfven fallet vore, såsom HallRätten velat 
visa, att Klädesfabrikerna i Stockholm årligen aftagit, så lärer orsaken dertill få 
sökas endast hos fabrikanterne sjelfve, enär något hinder för denne närinps ut
veckling: icke förefinnes, utan tvertom densamma är , genom det ännu qvarslåen-
de förbud emot införsel af utländskt kläde, mer än de fleste andre handteringar, 
skyddad och gynnad. 

De betydligaste tillverkningarne af kläden ägde r u m : i Stockholm hos Fa-
briksidkarne Dihlström, P . & L . D . Lamm samt Öbergs Enka & Comp. samt i 
Norrköping hos FabriksBolaget Söderberg & Arosenius, Assessoren Arosenius 
samt Fabriksidkarne Lenning , Schuber t , Vougt & Wet te r l ing och Svedelius. Vid 
de i Nyköping anlagde 2:ne Klädesfabriker hafva kläden blifvit åstadkomne till 
ett värde af 70 ,736 R:dr. 

Den största Klädesfabrik å Lande t , är anlagd i Linköpings Län och tillhö-
rer Fabriksidkaren P a m p , som derstädes förfärdigat kläden för ett värde af 
5 0 , 0 0 0 R:dr. 

F ö r begagnande inom Lande t , äro år 1 8 3 1 från utrikes orter införde och 
förtullade Gröfre Ull 6 8 4 , 9 2 5 ll. 

Finare d.o 4 1 , 4 8 0 „ 
Hvaraf den gröfre är i värde upptagen till . . 2 2 8 , 3 0 8 R :d r , 

och den finare till 31 ,110 „ 
hvilket utgör per medium för den gröfre ullen 16 sk. per ll. och för den fina
r e 3 6 sk. skålpundet. 

Härvid förekommer den anmärkningsvärda omständighet, a t t , oaktadt klä-
desproduktionen de tvänne åren 1 8 3 0 och 1831 ökats med omkring 8 0 , 0 0 0 al
na r , importen af u l l , hufvudsakligast af gröfre slag, samma år minskats med 
tillsammans nära 6 0 0 , 0 0 0 ll., vid jemförelse af 1829 års införselsbelopp. Och 
då ull ä r e n vara , som svårligen kan i större partier olofiigen inpraktiseras, samt 
det ej med sannolikhet låter tänka sig att et t , mot den så betydligt minskade im
porten och ökade produktionen svarande ull-parlie kunnat vara ifrån föregående 
aren i behåll och förråd , så lärer någon annan slutföljd af ofvanberörde för
hållande icke kunna dragas , än att fabrikanterne då ägt att påräkna en betydligt 
större tillgång på inhemsk rudimateria än de föregående åren, vare sig en följd 
af ull-kulturens tilltagande och ullens sakkunnigare behandling gemensamt, eller 
ock af en utaf desse orsaker särskildt. 

Collegium bör sluteligen icke underlåta vitsorda, huruledes Klädesfabrikanter
ne i allmänhet under berörde å r , med ett hedrande nit för saken, sökt att brin-
ga sine fabriker och följakteligen äfven produktionen till en allt mer och mer 
ökad fullkomlighet. De sednast uppfunne machinerier hafva till ett betydligt vär
de blifvit införskaffade från Nederländerne och andre utländske orter så väl af 
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Stockholms som Norrköpings fabrikanter, men i synnerhet af de sednare, och 
sedan Collegium ifrån de Länder, der de mest fulländade fabrikater åstadkom
mas, infordrat prof på sådanc tillverkning-ar och förelagt dem Fabrikanterne till 
eftersyn, hafva de för Collegium uppvis t kläden, efter sådane prof förfärdiga-
de, hvilka livarken i afseende på väfnaden eller beredningen lemnat något of
rigt att önska. Ensednare vunnen erfarenhet, som lemnar bidrag till hvad man i 
framliden kan hoppas, är ock att Fabrikanterne, hvilka tillförene saknat all af-
sällning af sine varor på södra delarna af riket, fått emottaga icke obetydliga 
reqvisitioner af kläden från desse orter och äfven från städerne vid sjelfva ku-
sten derstädes. 

2:o StoftsFabrikerne. Deras tillverkning minskas med hvarje å r , och upp
gick år 1831 till icke högre värde än 26 ,020 R:dr , samt bestod hufvudsakligast 
af Flanell och Flaggduk. Bombasin tillverkades endast för ett värde af 5 5 R:dr; 
men deremot införtullades samma år Bombasin för en summa af 233 ,837 R:dr 
och andre stoftsväfnader för o 4 , 0 6 6 R:dr. De machiner för Kamullsspånad, som 
på Fabrikanternes egen begäran och till beredande af denne handterings utveck
ling blifvit för allmänna medel införskrifne och till Fabrikanterne försålde, äro 
lemnade obegagnade. 

3:o Bomulls och LinneFabrikerne. T id desse har fabrikationen år 1831 ut
gjort i egentliga välnader 577 ,099 alnar och i diverse dukar 50 ,710 R:dr. Och 
ehuru qvantiteten af väfnaderne sålunda varit 5 , 660 alnar mindre än hvad för 
år 1 8 5 0 blifvit uppgifvet; så har likvid genom det år 1851 ökade antalet af dukar 
öfverstigande föregående årets tillverkning deraf med 16 ,019 st., sammanlagne 
tillverkningsvärdet förstnämnde år uppgått till 2 6 9 , 7 0 6 R:dr , eller 2 2 , 5 4 6 R.dv 
mer än 1850 . Tillverkningen bestod hufvudsakligast af hvitt Bomullslärft, Gin-
gham, så kallad Shirting och Dukar. Den betydliga bomullsväfnadstillverkning, som 
för någre år tillbaka drefs vid flere fabriker i och omkring Gölheborg och som upp
gick till högt värde, har nu nästan upphört , hvilket kan inhemtas deraf, att he
la värdet af sådan fabrikation i Götheborgs Stad och Län utgjorde år 1851 en
dast 2 4 , 9 9 4 R:dr. Att den betydliga tillverkningen af bomullstyger i enskilda 
hushåll, hvilken, efter hvad slutas kan af den ökade importen af bomull och bom
ullsgarn och den stigande tillverkningen af sistnämnde vara inom landet, fortfar 
alt sprida sig till alla delar och alla klasser i Riket , samt den stora tillgängen 
pä husväfnader för lågt pris medverkat till nedläggningen af ofvananfördc fa
briker, torde kunna för gifvit antagas. 

Den största tillverkningen af Bomullsväfnader ägde år 1831 rum vid Bola
get A. L . Lamms & Comp. Fabrik i Stockholm, hvarest med 186 arbetare och 
138 väfslolar, blifvit åstadkomne bomullsväfnader, till största delen hvita, för elt 
värde af 72,590 R:dr. 

Fö r att närmare ådagalägga, huru väfnads-industrien såsom husslöjd blifvit 
allmän och tilllagit, har Collegium dels af inkomne förteckningar öfver de i Bo-



5 

rås och Ulricehamn år 1831 afstämplade varor , dels af Eders Kongl. Maj:ts 
Befallningshafvandes och Kronofogdarnes Näringsberättelser, i ämnet inhemtat 
följande upplysningar: 

At t endast i Elfsborgs Län blifvit tillverkade och afyttrade Bomulls- och 
Linneväfnader uppgående till minst 2 , 2 5 0 , 0 0 0 alnar, utom ett högst betydligt 
qvantum af vadmal och bomullsband; samt 

At t i de öfrige Länen blifvit väfde och till andre orter försålde: 

hvilka sistnämnde qvantiteter sammanlagde med de för Elfsborgs Län uppgifne 
utgöra en summa af emellan 4 a 5 millioner alnar. Och då härförutan från 
flere fögderier är vordet anmäldt, att derstädes väfnader till betydligt belopp fö r 
färdigades och försåldes utom orten, utan att dock qvantiteterne blifvit uppgif-
ne samt från ofvan upptagne summor äro uteslutne alla de väfnader, som för 
eget behof inom landlmannens hushåll användas, så torde man med skäl lämna 
påstå , att ingen binäring är så allmänt idkad och spridd bland svenska allmogen, 
som väfveri-slöjden. Tillgången på rudimaterier för en så betydlig tillverkning 
har varit följande: 

År 1831 införtullades af Bomull 7 9 4 , 4 3 4 ll. 
efter tullvärde upptagne till 2 6 4 , 8 1 1 B .d r 
samt af bomullsgarn 7 7 4 , 4 6 8 ll. 
i värde ansedt till l , 2 1 2 , 0 8 7 B : d r , 
hvaraf visar sig att år 1 8 5 1 inkommo 231 ,310 ll. Bomull och 14 ,170 ll. Bomulls
garn mer än året förut , och vid de här i landet inrättade mechaniska bomulls-
spinnerierne uppgick åter spånadsbeloppet år 1 8 5 1 till 155,192 ll. eller till 
2 8 , 0 0 0 ll. mer än år 1 8 3 0 , då tillverkningen öfversteg den för år 1829 med 
4 2 , 4 1 0 ll., af hvilken tillverkning största delen är åstadkommen i Elfsborgs Län. 
Häraf synes, att , oaktadt en sådan ökad import af bomullsgarn, inhemska bom-
ullsspinnerierne under de sednare tvenne åren, utsträckt deras tillverkning till 
nära dubbelt emot hvad år 1829 blifvit åstadkommit. Detta förhållande må 
ock tjena till ledning för omdömet, huruvida de på sednare åren yppade strider 
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emellnn väfveri-idkaren och handlande samt spinneri-ägaren, i fråga om import af 
utländskt bomullsgarn, må förtjena afseende; och är det att hoppas, att, när den 
vid Carlshamn af ett Bolag med stor kostnad anlaggde och af Engelske machi-
nister efter nyaste uppfinningar inrättade vidsträckta spinnerifabrik samt den vid 
Anderstorp på gränsen af Götheborgs och Hallands Län äfven i större scala an-
bragte spinneri-inrättning hinna fullbordas, nämnde näringsgren skall vinna yt
terligare utveckling. 

Ar 1831 importerades bomullsväfnader mäst af finare slag för ett värde af 
282,918 R:dr eller för 35,113 R:dr mer än år 1830; hvaremot exporten af 
bomullsväfnader uppgick till endast 7,964 R:dr eller 2,585 R:dr mer än 1830. 

Såsom premier för tillverkningen af finare Lärfter år 1830 , har till 
WesterNorrlands Län år 1831 af Manufaktur-Medlen utgått en summa af 
2,898 R:dr. 

Lin infördes år 1851: 5,980 Lispund, värde 22,425 R:dr och exportera
des af samma slags vara 3,355 Lll., uppskattade till 12,588 R:dr. Behofvet af 
detta råämne, utöfver den inhemska produktionen, uppgår således endast till 
2,625 Lll., värde 9,837 R:dr, hvilket utgör ett ganska ringa belopp i förhållande 
till den myckenhet af Linneväfnader, som inom landet tillverkas. 

Importen af Linfrö har deremot varit betydlig. Den uppgick år 1831 till 
5,745 Tunnor, värde 51,693 R:dr. 

Linneväfnader infördes samma år, hufvudsakligen från Finland, af gröfre 
slag, 358,035 alnar, utgörande i tullvärde 76,010 R.dr eller för 4873 R:dr 
mer än 1830. Exporten af Linnevaror, egentligen finare sorter, utgjorde 
174,887 alnar, hvilka äfven, efter tullvärde beräknadt, uppgingo till 95,171 R:dr 
och således till 39,058 R:dr mer än året förut. Värdet af det exporterade öf-
versteg följakteligen det importerade med 20,352 R:dr. 

4:o Tillverkningen vid CattunsTryckerierne har år 1831 icke uppgått till 
högre värde än 60,957 R:dr, som utgör 10,155 R:dr mindre än 1830. Denna 
vara, såsom egentligen utgörande en modeartikel, har för närvarande blifvit ut
trängd af andre bomullsväfnader, hvilka af mångfaldiga slag och couleurer för
färdigas och till lindrigare pris än Cattunet föryttras. 

Den största Cattunstillverkning åstadkoms år 1851 vid ofvannämnde A. L . 
Lamms & Comp. Fabrik å Heleneborg här i staden, hvarest tillverkades Cattuns-
varor för ett värde af 47,559 R:dr eller nära nog hela beloppet af hvad som i 
Riket blifvit förfärdigadt. 

5:o Segel- och Tältduk-Fabrikerne. Tillverkningen af Segelduk har år 1851 
utgjort 156,874 alnar och af Tältduk 19,542 alnar, tillsammans upptaget i vär
de till 111,555 R:dr. Desse fabriker hafva således år 1851 ökat tillverkningen 
af Segelduk med 55,628 alnar, men minskat Tältdukstillverkningen med 5,410 
alnar. Och har den sålunda tillkomne betydliga qvantiteten af Segelduk för-
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anledt att produktions-värdet med 12,793 R:dr öfverstigit det för är 1830 
uppgifne. 

Den betydligaste tillverkning af Segelduk år 1831 ägde rum vid den af Fa-
briksidkarne Gibson & Keiler i Götheborgs Län anlaggde Fabrik, hvarest till
verkades emellan 90 ,000 och 100 ,000 alnar Segelduk, och har denna anlägg-
ning bidragit och kommer troligen ännu vidare att bidraga till Segelduks-Fabri
kationens framsteg i Landet. 

Af Segelduk införtullades från Finland samma år 6870 alnar eller något, 
fast obetydligt, mer än år 1830. 

Oagtadt den, på sätt berördt är, ökade produktionen af Segelduk år 1 8 3 1 , 
importerades samma år likväl endast 3186 skeppund Hampa, hvilket icke utgör 
hälften af det qvantum, som år 1830 införtullades; men då sistnämnde år till
verkades en vida mindre mängd Segelduk än 1829, änskönt importen af Hampa 
år 1830 var större än året förut; så uppkommer deraf anledning till det omdö
me, att behållningen af Hampa från 1830 varit tillräcklig att fylla det qvantum, 
som utöfver 1831 års import-belopp för Segelduks-fabrikerne erfordrats. 

6:o Vid Sidenfabrikerne har tillverkningen af Taft och diverse väfnader be-
tydligen ökats, men af Sattin och Dukar minskats. Fabrikationen af siden- aln
gods har likväl år 1831 öfverstigit 1830 års tillverkning af samma vara med 
57,671 alnar. Dukarne åter hafva till antalet minskats med omkring 8 0 0 0 st. 
Hela tillverkningsvärdet, beräknadt efter den inför HallRätten uppgjorde grund, 
som tjent till rättesnöre i afseende på stämpel-afgifternes erläggande, är upptaget 
till 467,089 R:dr och således till 42,350 R:dr mer än 1830. 

Importen af Silke, som år 1830 utgjorde 29,578 ll., uppgick år 1831 en
dast till 18,663 ll., oaktadt den sistnämnde år ökade tillverkningen af sidenvaror. 
Men då i afseende på tillgången af Silke för Sidenfabrikerne inträffat enahanda 
förhållande, som med tillgången af Hampa för Segelduksväfverierne; så åbero
par Collegium hvad derom här ofvan blifvit i underdånighet anfördt. 

Värdet å införtullade Hel- och Halfsiden väfnader år 1831 har uppgått till 
71,556 R:dr eller till 17,400 R:dr mindre än 1830. Deremot har exporten af 
släta väfnader, Flor och Gaze samt dukar till Finland utgjort i värde 10,947 R:dr, 
som utgör nära tredubbla värdet af de sidenvaror, hvilka år 1830 exporterades. 

Bland Sidenfabrikerna åstadkom år 1831 Bolaget Mazers & Comp. Fabrik 
den största tillverkningen, och uppgick värdet dcrå till 86,395 R:dr eller betyd
ligt mer än året förut. Dernäst hade Fabrikanterne Fagerlund & Comp. samt 
Schöck de masta tillverkningarne. 

Afven Sidenfabrikanterne må i allmänhet det loford lemnas, att de dels ge
nom införskaffande från Frankrike af Jaquardska väfstolar och annan förbättrad 
redskap, dels i öfrigt sökt fullkomna deras tillverkningar, serdeles i afseende på 
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blommerade och faconnerade väfnader, hvilka hittils egenteligen varit de , som stått 
efter de utländske i utseende och godhet. 

7:o BandFabrikerne hafva äfven år 1831 tilltagit i verksamhet och tillverk
ningen, som uppgick till ett värde af 8 7 , 0 6 5 R:dr , har sålunda, enligt de från 
HallRätten inkomne uppgifter, ökats både till qvantitet och värde, i jemförelse 
med livad af denna vara ar 1830 fabricerades. 

Den betydligaste Bandtillverkning ägde år 1831 likasom tillförene rum å 
Grosshandlaren och Riddaren Stenbergs väl ordnade Fabrik , der äfven Jaquardsk 
redskap blifvit införd, hvarigenom vunnits den fördel , att flere band kunna på 
en gång å samma väfstol åstadkommas. 

Värdet af införtullade Band , uppgick år 1831 till 58 ,263 R:dr. Det öf-
versteg således import-beloppet år 1 8 3 0 , men var ungefär lika med det för år 
1 8 2 9 uppgifne. 

8:o Färgerierne. Vid dem har åstadkommits f ärgning af väfnader och garn 
för ett värde af 4 2 3 , 9 8 4 R:dr eller i det närmaste lika mycket som året förut . 
I Borås , der färgning egenteligen verkställes å husväfnader från kringliggande 
Landsort , har färgeri-lönen uppgått till 59 ,314 R:dr , under det att densamma i 
Stockholm endast utgjort 31 ,783 R:dr. 

9:o Å Sockerraffinerings-Verken, har år 1831 tillverkningen utgjort 4 , 5 6 0 , 5 0 5 
ll. Socker och 3 ,218,506 ll. S i rap , i värde upptagne till 1,813,069 R:d r , hvar-
igcnom tillverkningen öfverskjutit den qvantitet, som år 1 8 3 0 blifvit åstadkom
men, med 6 6 6 , 4 5 9 ll., hufvudsakligen bestående af Toppsocker. År 1831 in-
förtullades 1 0 , 2 0 2 , 4 6 2 ll. rått Socker eller mindre än 1 8 3 0 , och samma år ex
porteradas, hufvudsakligen till Finland, 529 ,410 ll. Topp- och Candi-socker samt 
82,149 ll. S i rap , hvilket utgör 465 ,857 ll. mera , än hvad af desse varor år 
1830 utfördes. 

Den största qvantiteten Socker och Sirap bereddes vid Grosshandlaren 
Nonnen & Lorents Sockerbruk nära Götheborg, hvarest tillverkningen uppgick 
till 1,855,614 ll., i värde beräknade till 4 2 0 , 5 5 6 R:dr. 

10:o Tillverkningen vid TobaksFabrikerne har år 1851 uppgått till 2 , 928 ,050 
ll. Tobak och Snus , i värde ansedde till 817,225 R:dr , hvilket icke fullt upp
hann tillverkningsbeloppet år 1 8 5 0 , men öfversteg fabrikationen år 1829. Och 
kan således denna näringsgren anses liafva livarken till- eller aftagit under be
rörde trenne ar. 

Af förädlad Tobak och Snus införtullades år 1851 11,657 ll.; hvaremot, 
egentligen till Finland, exporterades af sådane varor 152 ,029 ll., i värde ansedde 
till 113,481 R:dr eller för 57 ,745 R:dr mer än år 1850 . 

Importen af utländska Tobaksblad och Sijelkar uppgick ifrågavarande år till 
2 ,637,079 ll. eller 125,714 ll. mindre än hvad af desse råämnen år 1 8 3 0 in
förtullades. 

Vid 
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Vid Grosshandlaren Aspelins Fabrik förädlades år 1851 den största qvan-
titeten Tobak, uppgående till 585 ,155 ll., värderade till 1 4 0 , 5 1 9 R.dr. 

11:o I afseende på Fabrikerne för Läders beredning efter Engelska sättet 
förekommer, att tillverkningen vid desamma uppgått till ett värde af 502 ,995 
R:dr , som utgör 2 3 , 0 9 3 R:dr mera än fabrikationsvärdet år 1 8 5 0 , hvilket då 
öfversteg det för år 1 8 2 9 uppgifne med 9 4 , 1 1 1 R:dr. Och kan deraf inbämtas 
att denna bandtering är i verkligt tilltagande. 

Ar 1 8 5 1 infördes beredt Läder för ett värde af 25 ,296 R:dr eller för 
1,917 R:dr mindre än föregående året , ocb uppgick exporten af samma vara en
dast till 4 5 0 R:dr. 

Af oberedda Hudar ocb Skinn inkommo år 1851 blott 4 3 6 , 8 5 0 ll., som ut
gör 1,125,805 ll. mindre än det qvantum af samma varor, som år 1 8 5 0 inför-
tullades. Men då af Collegii underdåniga Berättelse för åren 1829 ocb 1850 
inbämtas hvilken stor mängd af råa hudar då importerades i förhållande till 
afverkningsbeloppet samma å r , sa finner man att den sa betydligt minskade im
porten år 1851 blifvit föranledd af det betydliga förlag af rå-varor , som inom 
Riket varit att tillgå. 

Den fabrik, hvarest bereddes största qvantlteten Läder , ägdes och bedrefs af 
Capitainen Johan Jacobsson Wes t in i Stockholm. Tillverkningen uppgick till 
217 ,626 ll., bestående endast i sålläder, hvilket är uppgifvet i värde till 1 4 4 , 6 1 5 
R:dr eller 57 ,581 R:dr mera än år 1 8 5 0 . Och åstadkom samme idkare största 
delen af det Saffian, som nämnde år inom Riket bereddes och hvilket tillsammans-
taget icke uppgick högre i värde än till 2 6 , 5 8 4 R:dr. 

12:o F ö r Glasbruken i Riket hafva tillverkningarne år 1 8 3 1 blifvit uppgif
ne till ett värde af 2 9 8 , 2 6 8 R .d r , som utgör 6 , 7 0 0 R:dr mindre än hvartill 
glastillverkningen år 1 8 5 0 uppskattades, hvilken minskning i värdet måhända icke 
så mycket innebär något aftagande i denna industriegren, som icke snarare här
rör från nedsatte pris å glasvaror i allmänhet, och hafva glasbruksägarne visat 
att de sökt fästa ytterligare uppmärksamhet på behofvet att genom införande af 
de i andra länder uppfunna förbättrade methoder och inrättningar i afseende på 
glastillverkningen bereda denna näringsgren en ökad utveckling, hvaraf man bör 
hoppas tillfredsställande resultater. 

Införtullade Glasvaror år 1851 uppgingo i värde: för Bouleiller till 8 ,622 
R:dr och för annat glas till 4 6 , 8 0 8 R:dr eller tillsammans 5 5 , 4 5 0 R :d r , hvilket 
dock utgör 1 0 , 0 7 7 R:dr mindre än importationsvärdet år 1 8 5 0 . Exporten upp
gick endast till 1,028 R:dr. 

Vid Bromö Glasbruk i Skaraborgs L ä n , tillhörigt CommerceRådet och Com-
mendeuren Santesson, har år 1851 största qvantiteten glas blifvit tillverkad. 
Värdet deraf är upptaget till 54 ,716 R.dr. 

2 
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13:o Pappersbruken. Tillverkningen derstädes har utgjort i värde 517,215 
R:dr eller nära 2 0 0 0 R:dr mera än år 1 8 3 0 . Importen af papper uppgick ar 
1 8 5 1 till 5 4 5 4 ris eller 6 9 8 ris mindre, än hvad af denna vara år 1 8 5 0 inför-
tullades. Utförselsbeloppet utgjorde deremot circa 5 6 , 0 0 0 r i s , och öfversteg 
således exporten det föregående året med 5 ,109 ris, som i värde äro upptagne 
till 16 ,692 R:dr . 

De tvänne pappersbruk, som år 1851 åstadkommit de betydligaste tillverk-
lungarne, äro belägne i Christianstads och Fahlu Län. Vid det f ö r r a , som 
äges af Bruksidkaren Sunnerdahl, bereddes papper för ett värde af 59 ,731 R :d r 
och vid det sednare, tillhörigt BergsRådet Muncktell uppgick tillverkningsvärdet 
till 5 5 , 9 0 5 R:dr. De af Sunnerdahl med stor kostnad införskrifne och vid pap
persbruket anbragte machinerier och redskap för pappers-fabrikationens fullkom
nande i likhet med de nyaste, som i England användas, hade väl ej hunnit un
der loppet af år 1851 blifva så färdige, att någon tillverkning dermed då kunnat 
företagas, men äro, efter de underrättelser Collegium erhållit, af den beskaffen
het , att de sannolikt framdeles komma att medföra ett vigtigt inflytande på pap
persfabrikationen inom Landet. 

14:o Vid de tvänne Jerngjuterier, hvilka år 1831 uppgifvit sine tillverk
ningar till HallRätterne, har Gjutgods blifvit åstadkommet till ett värde af 155,512 
R:dr , hvaraf nära alltsammans eller för 1 4 8 , 0 8 4 R:dr blifvit tillverkadt hos F a -
briksidkaren och Riddaren Owen i Stockholm. Värdet af fabrikationen vid 
nämnde inrättningar öfversteg det för år 1 8 5 0 uppgifne med 6 4 , 9 5 6 R:dr. D å 
likvid flere Jerngjuterier äro inom landet inrättade, hvilka anse sig böra icke till 
HallRätterne, utan till BergsCollegium uppgifva beloppet af sina tillverkningar, 
kan af ofvannämnde uppgifter någon slutsats icke dragas om rätta förhållandet 
med Jerngjuteriet i Riket och den ställning, hvaruti denna handtering sig befin
ner. Och har Collegium redan tillförene hos Eders Kongl. Maj:t i underdå
nighet anmält den ofullständighet i berättelsen, som derigenom måste uppkomma, 
så vida Gjuterihandteringen skall ligga inom det omfång, som utgör föremål fö r 
Collegu uppmärksamhet. 

15:o Oljeslageriernes tillverkningar hafva år 1 8 5 1 blifvit något minskade 
vid jemförelse af tillverkningsbeloppet år 1 8 5 0 . Sistnämnde år prässades olja 
for ett värde af 107,158 R:dr , men år 1 8 5 1 endast för 105 ,788 R.dr . 

Värdet af år 1831 importerad Rof-, L in- och Hamp-olja uppgick till 
167 ,588 R:dr och öfversteg således importbeloppet år 1 8 5 0 med 19 ,795 R:dr. 
Hvarjemte infördes rof-, lin- och hampfrö till ett tullvärde af circa 5 6 , 0 0 0 R:dr. 

De betydligaste Oljeslagerier drefvos i Götheborgs och Bohus L ä n , hvarest 
tillverkades olja för ett värde af 6 8 , 4 0 0 R:dr. 

I sammanhang härmed torde få nämnas något angående den serdeles fördel-
agtigt vitsordade odlingen af ett serskildt slag af vallmo eller papaver för olje-
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beredning, med hvilken odling Bryggaren Philipson i Linköping först började, och 
för hvars befrämjande ocb vidare kringspridande Eders Kongl. Maj:t genom Nådig 
skrifvelse af den 9 Ju l i 1 8 5 0 täcktes af all manna medel ansiä visse premier. 
Åtskillige personer så väl i Linköpings som andre Län bafva väl börjat alt i 
smått verkställa odling af denna växt , men något större resultat deraf bar ännu 
icke erhållits. Väderleken sistlidet år skall, efter bvad som blifvit uppgifvet, icke 
eller bafva varit för denna växts fortkomst tjenlig, ocb intet enda af de anslaone 
premierne har hittills blifvit begärdt eller utbetaldt. 

16:o Vid de tvänne i Sverige anlaggde Porcellainsbruken, Rörstrand och Gu
stafsberg, har ar 1831 åstadkommits varor för ett värde af 1 6 1 , 2 4 3 R :d r , som 
öfverskjuter tillverkningsvärdet år 1 8 5 0 med 3 1 , 9 9 5 R:dr. Hvardera verket är 
inrättadt efter olika method för tillverkningen, och osparda kostnader ocb bemö
danden bafva vid begge fabrikerne blifvit använde för produktionens fullkom
nande. De närma sig äfven hvarandra i afseende på qvantiteten af tillverknin
garne. Rörstrands Fabrikation år 1851 uppgick till 86 ,154 R:dr och Gustafs
bergs till 7 5 , 0 8 9 R:dr. Fördelen och nyttan af denna täflan visar sig ock uti 
den år 1851 minskade importen af utländskt Porcellaine, hvilket närmare kan in-
hemtas deraf, att år 1 8 5 0 införtullades sådan vara för ett värde af 69 ,757 R:dr, 
men år 1 8 5 1 endast för 4 6 , 8 2 0 R:dr eller för 22 ,917 R:dr mindre än 1 8 5 0 . 

17:o I afseende på Såpsjuderierne har enahanda förhållande år 1 8 5 1 inträf
fat som år 1 8 5 0 , att nemligen qvantiteten af tillverkningen något minskats , men 
värdet å varan ökats, så att det uppgick år 1851 till 1 0 4 , 8 0 0 R:dr eller 5 ,75a 
R:dr mera än det för år 1 8 5 0 uppgifne. At t inhemske tillverkningen af såpa i 
allt fall är tillräcklig att fylla landets behof af denna vara, inhämtas deraf att år 
1851 importerades endast för ett värde af 4 6 R:dr. 

18:o Vid Grosshandlarne Nonnens & Lorents privilegierade Por ter -brygger i -
inrättning utmed Götheborg har tillverkningen år 1851 uppgått i värde till 1 0 9 , 4 4 8 
R:dr. Detta verk var år 1 8 5 0 , i anseende till då verkställde reparalioner och 
nödige förändringar alldeles obegagnadt. At t denna anläggning medfört nyt
ta , kan slutas deraf, att år 1851 införtullades från utrikes orter Por t e r ocb an
dre drickssorter endast för 9 2 4 R:drs värde; hvaremot utfördes af samma varor 
för ett värde af 4 , 5 6 8 R:dr. 

Beträffande sluteligen de öfrige af mindre vidd och omfattning varande F a 
briks- och 31anufaktur-handteringar; får Collegium endast i underdånighet anmä
la: att de i allmänhet år 1851 ökat deras tillverkningar, enligt hvad den åbero
pade Tabellen närmare utvisar: att tillverkningarne vid fabrikerne för mechanisk 
redskaps förfärdigande uppgått till ett värde af 5 4 , 0 5 3 R:dr och sålunda blif
vit betydligen ökade, hvilket egenteligen tillkommit genom en större verksamhet 
vid Mechanicus Alms Fabrik i Norrköping och genom det af Majoren Grefve 
von Rosen i Nyköping inrättade och år 1851 i verksamhet satte Mechaniska Fak-

2 * 
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t o r i : att de vid Götheborg och i Uddevalla anlände och under HallRätterne ly
dande Repslagerier uppgifvit deras tillverkning för år 1831 till ett värde af 
4 9 , 9 5 1 R :d r , men att då Repslageri-rörelsen i de fleste städer ännu anses såsom 
skråhandtverh, hvilka icke uppgifva deras tillverkningar, Collegium icke är i till
fälle alt yttra sig om förhållandet med denna näringsgren i hela dess vidd, samt 
att värdet af tillverkningarne vid Urfabrikerne i Rikets samtelige Städer upp
gått till 58 ,849 R:dr både för reparation af gamla och för nya u r , hvaraf en
dast 1 0 9 st. blifvit förfärdigade och af hvilka största antalet, i förhållande till 
tillverkningen i de öfrige Städerne, blifvit åstadkommet i Carlshamn, eller dubbelt 
så många som i Stockholm. 

Hvad Collegium sålunda i underd. anfört och Tab . N:o 1 närmare upply
ser , ådapalägger att Fabrikstillverkningarnes sammanräknade värde år 1851 ut
gjort 9 ,699 ,457 R:dr 
och då derifrån afdrages det uti Tabellen för år 1 8 3 0 upptag

na värde å samma års fabrikstillverkningar 8,785,137 „ 
så uppkommer en , 1 8 3 0 års tillverkningsvärde öfverskjutande 

summa af 9 1 6 , 5 2 0 R:dr , 
hvilken utgör en så betydande tillökning i produktionsvärdet för ett å r , att den 
ej bör undgå fästa serskild uppmärksamhet. Och må en slik tableau öfver fa
briksnäringens ställning i allmänhet vara så mycket mera tillfredsställande som 
densamma, enär den är grundad på verkeliga facta och officiella handlingar, tor
de anses utgöra den enda säkra ledning för omdömet, huruvida de icke sällan 
försporde framställningar om näringarnes aftynande och förfall verkeligen äga 
grund eller äro hämtade utur källor, der kännedom om det sanna och rätta icke 
må sökas. 

Vidkommande åter Handtverkerierne och andre handaslöjder; så är Colle
gium , i saknad af alla uppgifter om qvantiteten och värdet af deras tillverknin
gar , icke i tillfälle att derom i underdånighet anmäla några speciella förhållan
den eller meddela annat yttrande, än hvartill underdånigst bifogade förtecknin
gar under N:s 2 , 5 , 4 , 5, gifva anledning. Deraf inhemtas, vid jemförelse af de i sam
ma ämnen inkomne uppgifter för år 1 8 5 0 , att antalet af gerningsmän och handt-
verkare å Landet blifvit år 1831 ökadt med 185 st. och deras lärlingar med 
3 4 5 : att äfven Handtverksmästarnes antal i städerne blifvit ökadt med 2 0 ; att 
Gesällernes antal blifvit minskadt med 50, men lärlingarnes och andre vid handt-
verken använde personers deremot ökats med 4 9 st . , och att således handtverks-
personalen blifvit ökad med tillsammans endast 21 personer: att idkare af andra 
handaslöjder, hvilka hvarken hunna bestämdt hänföras till Handtverksmästare el
ler Fabrikanter, samt deras arbetare blifvit till antalet minskade, mästarne med 
7 st. och arbetarne med 2 9 st., samt att den bevillning till Kongl . Maj:t och 
Kronan, hvartill Handtverkarne i Rikets samtelige Städer och idkarne af andre 
handaslöjder blifvit år 1851 taxerade, utgjort för Handtverkarne 97 ,475 R:dr 
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och för de andre idkarne 20 ,403 R:dr, hvaraf Stockholms Stad ensam erlagt 
63,788 R:dr, och som ifrågavarande taxeringsbelopp blifvit beräknadt och utgått 
i förhållande till rörelsen, samt bevillningssumman för år 1831 öfverstiger den 
år 1830 erlagde, för Handtverkarne med 7,434 R:dr och för de öfrige idkar-
ne med 1,587 R:dr, så torde deraf få dragas den slutsatts, att de, äfven å 
Handtverkarnes sida, ofta gjorde framställningar om vådan för näringarnes be
stånd af flere Handtverkares antagande och om handtverkeriernes allt mer och 
mer tilltagande förfall och aftynande icke eller äro af den beskaffenhet, att de 
måga föranleda till rubbning af de grunder, som, i afseende på beviljande af rät
tighet till handtverks utöfning hittills blifvit antagne och tillämpade, och hvilka yt
terst hvila derpå att arbetsskicklighet, hvar hälst den finnes, må kunna gå fram, 
samt Allmänheten äga tillräcklig tillgång på handtverksarbeten för billiga
ste pris. 

Collegium får sluteligen i underdånighet bilägga förteckningar så vål a 
antalet af de fabriker, hvarå Collegium år 1831 meddelat tillståndsbref, som å de 
Privilegia Exclusiva på nya, här i Riket förut okände inrättningar, som Colle
gium i följd af Eder Kongl. Maj:ts Kådiga Förordnanden utfärdat. 

Collegium framhärdar med djupaste vördnad 

S t o r m ä g t i g s t e , A l l e r n å d i g s t e K o n u n g ! 

E d e r s K o n g l . Ma j : t s 

underdånigste, fropligtigste 
Tjenare och Undersäter 

GABR. P O P P I U S . 

E . W . BRANDEL. 

Stockholm den 5 December 1832. J. N. Borelius. 





J e m f ö r e l s e - S a m m a n d r a g 

för Åren 1830 och 1831. 



GeneralSammandrag öfver de vid Manufakturerne befintlige 
Stolar och Arbetare samt Tillverkningsvärdet för 

nedanskrifne år. 



Vid nedanskrifne Fabriker hafva under loppet af åren 
1830 och 1831 blifvit tillverkade, nemligen: 





Stockholm af Kongl. CommerceCollegii Statistiska Contoir den 31 Octo-
ber 1832. 

J. M. Härstedt. 

(3*) 





N:o 2. 

Sammandrag af de Förteckningar öfver Handtverkare på Landet, hvilka inkommit till Kongl. Commerce-Collegium för År 1831. 





N:o 3. 

Sammandrag af de från Magistraterne till Kongl. 
CommerceCollegium inkomne förteckningar öf-
ver Handtverkare med deras Gesäller, Lärlingar 
och andre vid arbetet skattskrifne personer 
för År 1831. 







N:o 4. 

Sammandrag af de från Magistraterne till Kongl. 
CommerceCollegium inkomne förteckningar öf-
ver Idkare af sådane Näringar, som ej kunna be-
stämdt hänföras till Handel eller Handtverk och 
icke eller lyda under HallRätt, för År 1831. 







N:o 5. 

Uppgift på den Bevillning, hvartill Handtverkare och 
Idkare af sådane Näringar, som hvarken kunna 
bestämdt hänföras till Handel eller Handtverk 
och icke heller lyda under HallRätt, uti Rikets 
Städer blifvit taxerade för år 1831, enligt de från 
Magistraterne inkomne Förteckningar. 







N:o 6. 
Förteckning på de Fabriks-anläggningar, för hvilka 

tillståndsresolutioner blifvit af Kongl. Maj:ts och Rikets 
CommerceCollegium utfärdade åren 1830 och 1831. 



N:o 7. 

Förteckning 
på Privilegia Exclusiva, som blifvit af Kongl. Maj:ts 

och Rikets CommerceCollegium utfärdade år 1831 
för 

Carlsund, A. G., Premier-Lieutenant den 14 Jun i i , på Fem å r , å tillverkning 
och begagnande af blås- och sug-machiner till åstadkommande af fö r 
bränningen i Ångpannor eller andra kok-apparater, samt i stället f ö r 
vanliga bälgar och biås-cylindrar uti smedjor och gjuterier, äfvensom 
för beredande af vädervexling uti grufvor, hus eller fartyg, genom 
utsugning af den otjenliga luften; 

Ehrenstén, G., Hof-Perukmakare , den 2 3 Februar i i , på Fem år , å begagnan
det af 2:ne nya uppfinningar, den ena bestående uti en väfmachine för 
tillverkning af perukbenor , och den undra uti en lampa till hårtängers 
uppvärmande; 

Frölich, D., Grefve, Häradshöfding, den 7 November, på Tio å r , å Torknings-
rior för otröskad säd och andra växter; 

Gelertsen, C. W., Norrsk Mechanicus, den 1 August i , på Älta å r , å Trösk-
machiner, som drifvas med handkraft; 

Rosen, A. E. von, Grefve, Premier-Lieutenant , den 2 5 Februar i i , på Femton 
a r , å en uppfinning a t t , till förbät t r ing af Ängmachiner, medelst en 
vibrerande pistonstång använda pistonens rättliniga rörelse till åstad
kommande af en circulaire- eller vef-rörelse; 

Sjöberg, V., Manufacturist, den 5 1 October , på Åtta å r , å tillverkning och 
försäljning af en brandspruta af ny uppfinning; 

Sjöberg, V., Manufacturist, den 5 1 October , på Tio år , å tillverkning och för
säljning af slutne eldstäder, öfver hvilka kokning fortare och med min
dre bränsle än vanligt, kan förrä t tas ; 

Söderberg, A., Gelbgjutare, den 1 5 November, på Fem å r , å en brandspruta, 
som i följd af sin construction, kan begagnas på stege,, samt skötas af 
en enda man; 

Scheutz, G., Boktryckare, den 31 October, på T io å r , l :o å förfärdigande och 
användande' af en valspräss, utmärkt dels genom det sätt hvarpå pap
peret föres under tryckvalsen samt, när det blifvit tryckt på ena sidan, 
vändes af sig sjelft för at t äfven blifva tryckt å den andra, samt dels 
genom det sätt hvarpå en vals eller valsvagn föres fram och åter me-



delst dess på halfva sitt lopp vunna qvantitas motus; och 2:o å 3:ne 
nppgifne förändringfar af ofvannämnde uppfinning;, med bibehållande af 
dess princip; 

Schmiedte, C. A., Bryggare, den 15 November, på Tio år, å åstadkommande och 
begagnande af tillmäskningsmackiner för Bryggerier, Brännerier, m. m. 

Zander, H., Ingenieur, den 15 April, på Tio år, l:o å förbättrade Angdistil-
lerings-apparater, och 2:o å ett sätt att med ånga uppvärma alla slags 
boningsrum, torkhus, sädesrior, m. m.; 

Zander, H., Ingenieur, den 15 November, på Tio år, å ett sätt att åstadkom
ma ångbildning eller uppvärmning af vatten och andra vätskor medelst 
ett kok-apparat, hvaruti vätskan circulerar och, med en öfver kok-käri-
let upphöjd större yta, lemnar mera ånga än vanligt samt af lägre tem
peratur, eller under 100 grader; 

Åkerstein, N. H., Ryttmästare, den 18 October, på Femton år, å tillverkning 
af 1:o Ridsadlar, å hvilka bladen äro af träd, läder eller fjäder, och 
bågarna af metall; och 2:o Skjutgevär af uppgifven ny construction. 

S T O C K H O L M , tryckt hos J. Hörberg, 1833. 
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