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COMMERCE-COLLEGII 

Underdåniga Berättelse 
om 

Fabrikernes och Manufacturernes ställning 
år 1840. 

Stormägtigste, Allernådigste Konung! 

r å grund af de från Eders Kongl. Maj:ts Befallningshafvande och öfrige veder

börande till Commerce-Collegium inkomne uppgifter rörande Fabrikerne, Hus-

slöjderne och Handtverkerierne i Riket för sistlidet år 1840, får Collegium, 

jemlikt dess åliggande, till Eders Kongl. Maj:t härmedelst i underdånighet af-

gifva berättelse om förhållandet med omförmälde näringar under loppet af 

samma år. 

För att letnna en allmän öfversigt af Fabrikernes och Manufacturernes 

ställning under den tid, ifrågavarande berättelse omfattar, samt tillika bereda 

en jemförelse emellan dåvarande förhållanden och dem, hvilka i enahanda af-

seende ägde rum så väl nästföregångne år som år 1831, har Collegium låtit 

upprätta och bifogar härjemte i underdånighet närlagde Tabell Lit. A., upptagande 

för hvartdera af åren 1831, 1839 och 1840 antalet af fabriker och dervid 

sysselsatte arbetare, tillverkningarnes värde, äfvensom qvantiteten och slagen af 

de hufvudsakligaste fabriksvaror. Enligt hvad nämnde tabell utvisar, uppgick 

antalet af de vid 1840 års slut i Riket befintlige Fabriker och Manufactur-
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verkstäder, hvilka lyda under Hall-Rätt , till 2,176 st., för hvilkas drifvande 

begagnades 15,410 arbetare. I jemförelse med förhållandet näslföregångne år 

hade följaktligen fabrikerne ökats med 79 st. och arbets-personalen med 549. 

Sammanställas åter uppgifterne för åren 1831 och 1840, visar sig för sistnämnde 

år en tillökning i fabrikernes antal af 294 st. och i arbetarnes af 3,408. Mäng

den af de vid väfveri-fabrikerne använde stolar uppgick sistlidet år till 2,308 

st. eller 605 st. mera än år 1831. 

I likhet med hvad uti förut afgifne berättelser ägt r um, får Collegium i 

underdånighet särskildt redogöra för de i hänseende till qvantiteten och värdet 

af tillverkningarne mest betydande fabriks-handteringar. 

1:o Klädesfabrikerne. Vid dessa verk, till antalet 116 st., med 575 st, 

stolar och 3,476 arbetare, uppgick fabrikationen år 1840 till 638,065 alnar 

egentligt kläde, 87,261 alnar diverse andra ylle-väfnader och 3,161 st. filtar 

och dukar. Om härmed jemföres förhållandet år 1839 , befinnes, att ehuru 

tillverkningen af diverse ylle-väfnader förlidet år ökats med 29,374 alnar och 

af filtar och dukar mer än tredubblats , qvantiteten af egentligt kläde deremot 

samma år understigit det år 1839 åstadkomne belopp af enahanda vara med 

34,051 alnar, i följd hvaraf värdet å klädesfabrikernes samtliga tillverkningar 

år 1840 nedgått till 3,991,048 R:dr eller 54,941 R:dr mindre än det för näst

föregående året uppgifne. Omförmälde minskning bör helt och hållet tillskrif-

vas det förhållande, a t t , sedan Fabriksidkaren P. C. Diblström i början af sist

lidet år nödgats afträda sin egendom till borgenärers förnöjande, hans fabrik 

under den återstående delen af året icke varit i verksamhet. 

Å de i Norrköping sistlidet år befintliga 75 klädesfabriker, hvarvid be

gagnats 367 stolar och 2,298 arbetare , utgjorde sammanlagde tillverkningen 

461,485 alnar, uppskattade till 3,056,151 R:dr, hvilken fabrikation öfverskjuter 

den i nämnde stad år 1839 åstadkomne, i qvantitet med 9,510 alnar och i 

värde med 23,392 R:dr. De af dervarande fabriker, hvarest de betydligaste 

tillverkningar ägde r u m , bedrefvos af Bolaget L. J. Söderberg & Arosenius, I. 

I . Schubert , G. Lejdenfrost, G. Roman & C:o, Chr. Lenning, F . Bergvall, J. 

G. Fagerström, H. Leopold, F . T. Carlsson samt Vougt & Wetter l ing. Hos 
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förstnämnde Bolag åstadkoms kläde till uppgifvet värde af 217,609 R:dr och 

hos öfrige ofvanbemälde idkare af emellan 150,000 ooh 80,000 R:dr. 

I Stockholm tillverkades år 1840 vid 15 fabriker 89,359 alnar kläde och andra 

ylle-väfnader, i värde uppskattade till 422,036 R:dr, hvilket med 87,454 R:dr under

stiger nästföregångne årets tillverkningsvärde. Fabriks-bolaget J. Öbergs Enka & 

C:o hade förlidet år den största fabrikation, i värde uppgående till 109,359 R:dr. 

Oberäknad t Norrköping och Stockholm, hafva uti 11 bland Rikets öfriga 

städer klädesfabriker under loppet af år 1840 varit i gång, dervid åstadkom

mits ylle-väfnader till ett sammanräknadt värde af 342,264 R;dr. Den huf-

vudsakligaste produclionen har ägt rum i Nyköping, vid hvars 4 fabriker till

verkats 25,988 alnar kläde, corderoy och andra ylletyger; i Halmstad, der vid 

en Fabriksidkaren J. R. Wallberg tillhörig fabrik förfärdigats 14,819 alnar groft 

kläde, 44,560 alnar boj och 2,601 st. filtar; samt i Wexiö och Alingsås, der 

klädes-fabrikationen uppgått, på förra stället till 18,394 och på det sednare 

till 14,770 alnar. 

Bland de på landet inrättade 10 verk af ifrågavarande slag böra anmär

kas Forsså, Råby, Åtvidabergs och Marielunds fabriker inom Östergöthlands 

Län, der tillverkningen af kläde och andra ylle-väfnader utgjorde tillsammans 

19,172 alnar, värderade till 101,593 R:dr och Edsvalla fabrik i Wermlands 

Län, hvarest åstadkommits 11,620 alnar kläde af gröfre slag, i värde upptaget 

till 34,477 R:dr. 

På sätt ofvannämndt är och enligt livad Collegium särskildt inhemtat, 

har den i Halmstad anlagde klädesfabrik, till understöd hvarför Fabriksidkaren 

Wallberg undfått ett förlagslån af Manufactur-Disconten, under loppet af år 

1840 fortfarande på ändamålsenligt sätt bedrifvits, och detta vilkor för lånets 

tillgodonjutande sålunda blifvit behörigen uppfyldt. 

Importen till Riket af alla slags ull utgjorde år 1840, enligt Tull-Specia-

lerne, tillsammans 1,483,666 ll., oberäknadt ett i följd af strandning till Riket 

inkommet parti af 100 ll.: hvilket sammantagne qvantum med 163,511 ll. öf-

verstiger införsels-beloppet för nästföregångne år; och exporterades förlidet år 

af nämde vara 6,441 ll. 
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Beträffande de med ylle-fabrikationen sammanhang ägande s. k. Etoffs-

fabrikerne, får Collegium i underdånighet anmäla, att tillverkningen vid dessa 

sistnämnde Verk, till antalet 8 st . , år 1840 utgjort 61,800 alnar, till största 

delen flaggduk och flanell, alltsammans i värde uppskattadt till 34,798 R:dr. 

Vid jemförelse med 1839 års fabrikation, befinnes, att sistlidet år en tillökning 

ägt rum i qvantitet af 27,478 alnar och i värde af 14,830 R:dr. Denna till

ökning visar sig mest betydande i afseende på artikeln flanell, af b vilken vara 

år 1840 åstadkommits 17,754 alnar eller 16,213 alnar mera än året förut. 

Någon tillverkning af bomhasin och kamlott ägde år 1840, likasom näst

föregångne år, icke r u m ; deremot införtullades af dessa varor 951,094 alnar, 

hvilket med 31,500 alnar öfverstiger import-qvantiteten för år 1839. Införseln 

af kamullsgarn uppgick förlidet år till 11,711 ll. 

2:o Bomulls- och Linneväfnads-fabrikerne. Dessa verk, till antalet 43 st., 

hafva år 1840 lemnat en fabrikation af tillsammans 1,296,822 alnar egentliga 

väfnader, nemligen: Bomullslärfl, Calico, Shir t ing, Cambric, Damast och Dräll 

m. m. , samt 112,987 st. dukar, hvilken varumängd öfverskjuter den år 1839 

åstadkomne med 78,576 alnar och 34,970 st. dukar. Oakladt den sålunda in

träffade tillökning i tillverknings-beloppet af Linne- och Bomulls-väfnader, har 

likväl värdet å sistlidet års fabrikation af dessa varor, uppskattadt till 450,838 

R:dr, understigit det för år 1839 uppgifne med 14,742 R:dr. 

Vid det inom Kinaroma Socken af Elfsborgs Län anlagde, ett bolag til l-

hörige Mekaniska Väfveri, Rydboholm kalladt, hvilket fortfarande utmärker sig 

såsom den förnämsta bomullsväfnads-fabrik i Riket, har tillverkningen, bestå

ende af Cambric , Shirting och Kype r t , år 1840 uppgått till 623,927 alnar eller 

103,582 alnar mera än som under nästföregångne året derstädes åstadkommits. 

Genom fabrikens fortsatte drift och ytterligare utvidgande har bemälde Bolag 

följaktligen behörigen iakttagit det , i och för begagnandet af dess ur Manufactur-

Discont-Fonden erhållne förlagslån, i sådant afseende föreskrifne vilkor. 

De i Stockholm varande 21 fabriker af ifrågavarande slag lemnade år 

1840 en sammanlagd tillverkning af 435,646 alnar diverse väfnader, hufvud-

sakligen hvitt bomullslärft, och 20,776 st. dukar, alltsammans i värde upptaget 
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till 158,848 R:dr. Likasom tillförene åstadkoms vid Bolaget S. L. Lamms & 

Son väfveri den största fabrikationen, uppgående till 243,075 alnar. I Göthe-

borg tillverkades samma år vid 6 särskilda fabriker tillsammans 125,533 alnar 

calico, couleurt bomullslärft m. m. jemte 85,332 st. cambrics och bomullsdukar, 

hvarå total-värdet uppgifvits till 103,241 R:dr. 

Fabrikationen af Damast och Dräll har år 1840 förnämligast åstadkommits 

vid A. F. Garbergs Enkas fabrik i Gefle och den Friherre von Steyern tillhö

rige i Wadstena inrättade fabrik. På förra stället utgjorde tillverkningen 7,026 

och på det sednare 2,612 alnar. 

Af Bomullsväfnader införtullades sistlidet år 587,488 alnar, värde 437,857 

R:dr; hvarförutan 2,143 alnar så beskaffade väfnader, uppskattade till 933 R:dr, 

i följd af strandning till Riket inkommit; och exporterades af dylika varor 

115,077 alnar och 56 st. dukar, alltsammans värderadt till 28,808 R:dr, hvil

ket belopp med 70,138 R:dr understiger värdet å 1839 års utförsel af ifråga

varande slags väfnader. 

År 1840 infördes till Riket 147,554 alnar utländska linneväfnader till ett 

sammanräknadt värde af 43,012 R:dr eller för 8,180 R:dr mera än år 1839. 

Utförseln af enahanda artiklar, sistlidet år uppgående till 234,173 alnar af 

116,515 R:drs värde, understeg föregående årets export i qvantitet med 20,714 

alnar och i värde med 25,155 R:dr. 

Af hvitt bomullsgarn importerades förlidet år 200,489 ll. under N:o 26 

och 969,575 ll. öfver samma nummer; samt af färgadt: 143,900 ll. Turkiskt 

rödt, och 1,629 ll. annat couleurt; tillsammans 1,315,593 ll. och inkom dess

utom, i följd af strandning vid Svenska kusten ett parti af 540 ll. dylikt garn. 

Sammanräknade införsels-beloppet öfverstiger det för år 1839 med 21,495 ll. 

Den egentliga importen af lin uppgick år 1840 till endast 753 Lll.; men 

derförutan infördes från strandade fartyg ett belopp af 18,746 Lll. dylik vara. 

Utförseln af berörde artikel utgjorde 384 Lll. eller 598 Lll. mindre än år 1839. 

3:o Mekaniska Bomulls-Spinnerierne. Fabrikationen vid dessa verk, hvaraf 

under sistlidet år 8 st. voro i gång, har samma år vunnit en ytterligare till

växt. Den dervid åstadkomne spånads-qvantitet utgjorde 1,407,268 ll. bomulls-
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garn af diverse slag, uppskattade till 981,519 R:dr; hvilken varu-mängd öfver-

sliger 1839 års tillverkning med 268,471 ll. Följande bland dessa fabriker 

hafva år 1840 leranat den betydligaste produclion: Bolaget Bohnstedt & Berg

nians spinneri i Stockholm 451,500 ll. eller 90,500 ll. mera än nästföregångne 

år; Strömma fabrik vid Carlshamn 347,372 ll.; det vid Nääs i Elfsborgs Län 

af Bolaget P. W. & J. T. Berg anlagde spinneri 180,999 ll. och spinneriet 

Rosendahl, beläget nära Götheborg och tillhörigt Grosshandlanden G. F. Hen-

nig, 165,001 ll. 

På sätt vid anställde besigtningar inhemtats, hafva Bolaget Bohnstedt och 

Bergman, Interessenterne i Strömma fabrik och Grosshandlanden Hennig, hvilka 

till understöd för deras bomulls-spinnerier uppburit förlagslån ur Manufactur-

Discont-Fonden, under sistlidet år behörigen uppfyllt de vid lånens beviljande 

föreskrifne vilkor. 

Af bomull infördes år 1840 från utrikes orter 1,853,384 ll. eller 273,228 

ll. mera än livad af denna vara år 1839 till Riket inkom. 

4:o Segel- och Tältduks-fabrikerne. År 1840 förfärdigades vid dessa verk, 

till antalet 11 st., 437,757 alnar segel- och tältduk samt prässenning, i värde 

uppgående till 250,102 R:dr; hvilken tillverkning, jemförd. med den för år 

1839 uppgifne, visar en tillökning i qvantitet af 3,019 alnar. 

Vid Jonsereds fabrik i Götheborgs och Bohus Län, tillhörig Handlanden 

Gibson, har, likasom flere föregångne år, den största production af segel- och 

tält-duk äfven sistlidet år ägt rum, då uppgående till 288,249 alnar eller något 

mindre än 1839 års tillverknings-belopp. Denna fabrik, hvars ägare undfått 

och förlidet år ännu åtnjutit förlagslån af Manufaetur-Discont-Fonden, har, en

ligt hvad vid anställd besigtning blifvit utrönt, under samma år fortfarande 

på ändamålsenligt sätt bedrifvits, i följd hvaraf det vilkor, som i detta hänse

ende blifvit vid lånets beviljande fästadt, behörigen iakttagits. 

Af segelduk införtullades sistlidet år 14,842 alnar, deraf likväl 3,694 alnar 

med slrandadt fartyg inkommit; hvilken qvantitet med 5,241 alnar öfverstiger 

livad år 1839 importerats. Utförseln af segel- och tältduk, uppgående till 

27,947 alnar, understeg deremot export-beloppet för år 1839 med 45,383 alnar. 
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Imporlen af Hampa uppgick år 1840 till 11,752 Skll., hvilket utgör något 

mera an hvad af nämnde rå-ämne nästföregångne år till Riket inkom; hvar

förutan förstnämnde år, i följd af strandning, 652 Skll. hampa blifvit till för-

tullning anmälde. 

5:o Siden-fabrikerne. Denna fabriksgren, hvilken år 1840 bedrefs vid 

15 särskilde verk, alla befintliga i Stockholm, har samma år, likasom år 1839, 

varit i stigande. Tillverkningen utgjordes förstberörde år af 148,825 alnar di

verse hel- och halfsiden-väfnader samt 125,420 st. dukar, alltsammans i värde 

upplaget till 569,351 R:dr, och öfversteg sålunda 1839 års produktion i qvan-

titet med 11,824 alnar och 18,793 st. dukar samt i värde med 74,920 R:dr. 

Fabrikationen af sammet uppgick endast till 632 alnar, hvilket ungefärligen 

motsvarar hvad af dylik vara år 1839 åsladkommits. 

Bland sidenfabrikanterne hade, såsom de föregående åren, Bolaget Mazer 

& C:o den största tillverkning, bestående af 32,959 alnar sidentyger och 14,543 

st. dukar, hvarå sammanlagde värdet skattats till 101,383 R:dr. Dernäst var 

fabrikationen betydligast hos Bolaget Casparsson & Schrnidt samt Fabriksidkaren 

L. Meyerson, af hvilka Bolaget tillverkat sidengods för ett värde af 87,123 R:dr 

och Meyerson för 84,000 R:dr. 

Införseln af Silke utgjorde ifrågavarande år 32,142 ll. eller 4,316 ll. mera 

än år 1839, och uppgick värdet af de förlidet år införtullade hel- och half

siden-väfnader, hvaribland 932 ll. sammet och 1,895 ll. felb och plys, till 

327,351 R:dr, hvilken summa med 69,850 R:dr öfverstiger värdet å 1839 års 

import af nämnde varor. 

6:o Band-fabrikerne, hvilkas antal år 1840 utgjorde 12 st., hafva samma 

år åstadkommit en tillverkning, hufvudsakligen bestående af sidenband, hvarå sam

manlagde värdet är uppgifvet till 48,164 R:dr, ett belopp som med 2,970 R:dr 

öfverskjuter fabrikalions-värdet nästföregångne år. De betydligaste band-fabriker 

ägdes och drefvos förstnämnde år af Fabriks-idkarne i Stockholm C. G. Till

man, hos hvilken förfärdigades hand för 13,672 R:drs värde, och N. J. Caspars

son, hvars fabrikation i värde uppgifvils till 11,160 R:dr. 
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Förlidet år importerades 11,491 ll. utländska band af flere slag till ett 

sammanräknadt värde af 119,470 R:dr, hvilket utgör något mera i qvantitet 

och något mindre i värde än hvad af ifrågavarande artiklar år 1839 till Riket 

inkom. Band-exporten år 1840, ensamt bestående af linneband, utgjorde 618 

ll. hvilket qvantum, ehuru obetydligt, likväl med 235 ll. öfverstiger utförseln 

år 1839. 

7:o Cattuns-tryckerierne hafva år 1840 ökats till ett antal af 12 st. Vid 

berörde verk åstadkoms samma år tryckning af 62,932 alnar cattuns-väfnader 

och sitz samt 110,143 st. shawlar och dukar, alltsammans upptaget till ett 

värde af 76,203 R:dr. Om härmed jemföres det förhållande, som i afseende på 

nämnde fabrikation år 1839 ägde rum, befinnes, att förstberörde år qvantiteten 

af tryckt alngods ökats med 25,296 alnar, men deremot tillverkningen af tryckta 

dukar och shawlar m. m. minskats med 34,627 st. Productions-värdet uppgick 

begge åren till ungefär enahanda belopp. 

Den betydligaste cattuns-tryckning verkställdes, likasom år 1839, å J. 

Pineus' Enkas vid Götheborg anlagde fabrik; tryckningsvärdet beräknades der-

städes till 31,780 R:dr eller något högre än nästföregående år. 

Sistlidet år införtullades af tryckta bomulls-väfnader eller cattuner 

333,888 alnar. 

8:o Färgerierne. Enligt inkomne uppgifter, bar färgeri-lönen vid de år 

1840 i gång varande 321 st. verk af detta slag uppgått till ett sammanräknadt 

belopp af 404,436 R:dr, hvilket med 33,088 R:dr understiger 1839 års beräk

nade tillverkningsvärde. Den betydligaste färgning verkställdes förstberörde år 

vid de i Borås, Norrköping, Lund och Stockholm inrättade färgerier, samt vid 

det Bolaget Röhss & Brusewitz tillhöriga, nära Götheborg belägna färgeri, på 

hvilket sistnämnde ställe färgeri-löncn för 90,000 ll. diverse garn uppgick till 

30,000 R:dr. 

9:o Socker-raffinerings-Verken. Å dessa verk, af hvilka förlidet år 24 

st. voro i gång, utgjorde fabrikationen 8,144,841 ll. socker och 3,452,511 ll. 

sirup, alltsammans i värde beräknadt till 2,670,002 R:dr. Tillverkningen ökades 

således 
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således närande år, jämförelsevis till 1839 års produclion, i qvantitet med 

841,420 ll. socker och 302,323 ll. sirup. 

Importen af rått och oförädladt socker uppgick år 1840 till 13,630,156 

ll.; och inkom dessutom, i anseende till ett fartygs inträffade strandning vid 

Sveriges kust , ett parti af 1,070 ll. Satmnanlagde beloppet öfverstiger med 

19,356 ll. den införsel, som år 1839 af nämnde artikel ägt rum. Exporten 

af socker och sirup utaf inhemsk förädling, hufvudsakligen till Finland, ut

gjorde förlidet år 15,715 ll. eller 12,220 ll. mera än nästföregångne år. 

De största qvanliteler af socker-fabrikater åstadkommos år 1840 vid Gross

handlanden D. Carnegies fabrik nära Götheborg samt af Fabriks-bolaget L. E. 

Magnus & C:o å dess sockerbruk i sistnämnde stad. På förra stället förädlades 

2,865,420 ll. socker och sirup eller 769,334 ll. mera än år 1839, och å den 

sednare fabriken 1,408,052 ll. af ifrågavarande slags varor. 

Vid de i Stockholm betintlige 13 st. sockerbruk uppgick förlidet år fa

brikationen till 5,253,746 få. socker och sirup, i värde uppgifne till 1,196,758 

R:dr, hvilken summa med 168,222 R:dr understiger 1839 års tillverkningsvärde. 

På sätt Hall-Rätlen i Stockholm, uti dess till Collegium afgifne årsberättelse, 

förmält, har berörde minskning af socker-fabrikationens värde egentligen upp

kommit derigenom, att afstämplingsvärdet å socker blifvit i sednare lider icke 

obetydligt nedsatt. Bland Stockholms Sockerfabriks-idkare hade sistlidet år 

Bolaget Seijbold & C:o den största tillverkning, utgörande 615,169 ll. diverse 

socker-fabrikater. 

Af Hvitbetor bereddes vid ett i Landskrona inrättadt sockerbruk 7,920 ll. 

socker och 30,275 få. sirup. 

10:o Tobaks- och Snus-fabrikerne, hvilkas antal år 1840 utgjorde 84 st. 

och således ökats med 3 , hafva samma år åstadkommit en tillverkning af 

3,667,343 ll. tobak och snus, hvilken qvantitet öfverstiger den för år 1839 

uppgifne med 1 7 6 , 7 6 9 LL. Sistlidet års fabrikations-värde, beräknadt till 1,059,701 

R:dr, har, i förhållande till nästföregående års , ökats med 56,665 R:dr. Af 

samtlige tobaks-fabrikerne har, likasom flere år tillförene, vid Grosshandlanden 

Com.-Coll. Berättelse om Manufacturer 1840. 2 
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Th. Aspelins fabrik i Stockholm beredts den största qvantitet tobak och snus, 

uppgående till 586,803 ll. För öfrigt har den betydligaste fabrikation åstad

kommits af J. F. Ljunglöf i Stockholm med 534,792 ll. och P. C. Rettig i Gefle 

med 329,600 ll. diverse sorter tobak och snus. 

Af oförädlade Tobaks-blad och stjelkar införlullades år 1840 ett qvantum 

af 3,211,425 ll. oberäknadt ett parti af 1,988 ll. lobaks-sljelk, som i följd af 

strandning hit inkommit. Sammanlagde införsels-beloppet öfverstiger med 595,019 

ll. det för år 1839 uppgifne. Importen af förädlad spunnen och karfvad tobak 

samt snus utgjorde sistlidet år 50,637 ll., eller 39,148 ll. mindre än livad af 

dessa fabrikaler år 1839 införtulluts. Deremot infördes förlidet år 688,501 st. 

Cigarrer, eller 314,139 st. mera än nästföl egångne år. Utförseln af dylika här 

i landet fabricerade varor, nästan uteslutande till Finland, uppgick år 1840 

till 72,913 ll. karfvad tobak jemte 120 st. cigarrer, och hade således, i jemfö-

relse med förhållandet år 1839 , ökats med 7,605 ll. 

11:o Läder-fabrikerne. Vid dessa verk, hvilka sistlidet år ökats med 16 st. 

och sålunda uppnått ett antal af 274 st., hvaribland 207 st. belägna å landet, be

reddes samma år 762,348 ll. Smor- och Sål-läder samt 112,566 st. skinn för ett 

sammanräknadt välde af 560,129 R:dr. Om härmed jemföras 1839 års tillverknings-

uppgifter, visar sig, alt förstnämnde år fabrikationen af sål- och smor-läder min

skats med 10,297 ll., men af skinn stigit med 7,125 s . , äfvensom att 1840 

års sammantagne productions-viirde med 30,401 R:dr öfverskjuter de t , som 

nästföregående år beräknats. Då emedlertid garfveri-handteringen, utom vid 

de egentliga fabrikerne, äfven i Rikets samtliga städer utöfvas af ett betydligt 

antal under Skrå lydande idkare, hvilka icke äro förpligtade att sina tillverk

ningar till qvantitet eller värde uppgifva, kan af ofvanomförmälde förhållanden 

något bestämdt omdöme icke hemlas, huruvida och i livad mån läderberednin-

gen i Riket under loppet af år 1840, på det hela taget, varit i tilltagande. 

Bolaget Hale Lewin och von Koch i Stockholm åstadkom år 1840 den 

betydligaste qvanti tet af läderfabrikater, utgörande 55,930 ll. 

Importen af oberedda hudar och skinn år 1840, utgörande 1,163,171 ll., 

hvartill kominer ett i följd af strandning införtulladt parti af 1,298 ll. dylik 
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vara, öFversteg med 442,685 ll. införsels-qvantiteten år 1839. Af beredt läder 

importerades förlidet år 25,565 ll. eller 18,080 ll. mera än året förut. Utför

seln af läder-fabrikater nedgick till det obetydliga beloppet af 885 ll. eller 

mindre än hälften af nästföregående årets enahanda export. 

12:o Saffians-fabrikerne hade år 1840 minskats till ett antal af 4 st. Fa

brikationen vid dessa verk, hvilken samma år utgjordes af 8,043 st. salnans-

skinn, öfversteg väl till qvantiteten med 2,291 st. skinn 1839 års tillverknings-

belopp, men productions-värdet förstnämnde år finnes deremot upptaget endast 

till 11,826 R:dr eller 4,094 R:dr mindre än år 1839. 

Den betydligaste safnans-tillverkning, i värde beräknad till 9,909 R:dr, 

verkställdes år 1840, likasom tillförene, hos J. Westin Jac:sons Enka i Stock

holm. Sistlidet år infördes till Riket 1,823 ll. Maroquins- och Sailians-skinn. 

13:o Fabrikerne för åstadkommande af glas eller de så kallade Glasbruken. 

Vid de år 1840 i Riket befintliga 14 st. verk af detta slag har tillverkningen 

samma år bestått uti 3,805 kistor Taffel- och annat Fenster-glas, värderade 

till 166,443 R:dr, samt diverse sorter glas-kärl, nppskattade till 204,110 R:dr 

eller tillsammans 370,553 R:dr, hvilken värdesumma med 15,953 R:dr öfver-

stiger den för år 1839 uppgifne. 

Bromö Glasbruk i Skaraborgs Län ägde, likasom föregående året , den 

största fabrikation, hvilken, bestående af 807 kistor taffelglas, värderats till 

58,467 R:dr. Dernäst var tillverkningen betydligast vid Rejmyra bruk i Öster-

göthlands Län , hvarest fabricerades diverse sorter glaskärl till e t t värde af 

50,126 R:dr. 

År 1840 uppgick importen af glas-fabrikater, hvaribland 171,263 st. 

bouteiller och burkar, till ett sammanräknadt värde af 73,599 R:dr, hvilkel 

belopp med 20,391 R:dr understiger värdet å de år 1839 till Riket införde 

glasvaror. Antalet af införde bouteiller och burkar minskades med 169,307 st. 

Exporten af glas-fabrikater, uppskattad till 11,006 R:dr, öfversteg deremot, 

ehuru endast med 450 R:drs värde, utförseln år 1839. 

14:o Fabrikerne för tillverkning af Papper. Antalet af dessa verk upp

gick vid 1840 års slut till 89 st. och hade således sedan föregående året ökats 
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med 2 st. Fabrikationen, bestående af 224,607 ris papper af åtskilliga slag, 

14,500 Lll. förhydnings-papper och papp , 486 rullar tapet-papper samt 1,753,488 

st. tak-papper och blanketter, hvaribland 841,250 st. blanketter till Bankens nya 

sedlar, är i värde upptagen till 790,663 R:dr. Ehuru af Regal-, Imperial- och 

Median-, Post- samt Skrit- och Concept-papper tillverkningen sistlidet år något 

öfverstigit den för år 1839 uppgifne, har likväl ett motsatt förhållande inträffat 

i afseende på andra pappers-slag, i följd hvaraf qvantilelen af de förstnämnde år 

åstadkomne egentliga pappers-fabrikater med 3,751 ris understiger det belopp, 

som nästföregångne år deraf tillverkats. Vid jemförelse af begge årens för 

pappers-brukens samtliga producter uppgifne värden, visar sig för sistlidet år 

en minskning af 12,831 R:dr. 

De pappersbruk, hvilka år 1840 lemnat den betydligaste ti l lverkning, 

voro följande: Klippan, beläget i Christianstads Län och tillhörigt Bruksidkaren 

S. M. Sunnerdahl, hvarest åstadkommits 35,468 ris papper, i värde upptagne 

till 150,382 R:dr; Gryksbo, i Stora Kopparbergs Län och tillhörande Bergs-

Rådet J. J. Munktell, der fabrikationen uppgått till 24,598 ris , värderade till 

103,316 R:dr; Lessebo och Tånga bruk i Kronobergs Län, begge tillhöriga 

Bergs-Rådet J . L. Aschan, hvilkas sammanlagde tillverkning utgjort 24,077 ris 

af 86,930 R:drs värde, samt det af Lagmannen L. M. Trozelli i Norrköping 

anlagde pappersbruk, hvarest fabricerats 16,198 ris, i värde skattade till 68,534 

R:dr. Hvad särskildt angår Gryksbo pappersbruk, hvars ägare sistlidet år 

varit i åtnjutande af ett utur Manufactur-Discont-Fonden erhållet förlagslån, så 

enär detta bruk samma år betydligt ökat sin tillverkning och det dervid åstad

komne papper fortfarande befunnits af god beskaffenhet, anser Collegium Bergs-

Rådet Munktell hafva behörigen uppfyllt de vilkor, hvarunder lånet blifvit 

meddeladt. 

Af utländskt papper införtullades förlidet år 1,130 ris eller 403 ris mindre 

än år 1839 ; hvaremot exporten, förstberörde år uppgående till 38,794 ris och 

391 Lll. papper, öfversteg ulförsels-qvantiteten år 1839 med 4,705 ris. 

15:o Oljeslagerierne. Vid dessa verk, 48 till antalet likasom år 1839 , 

bereddes sistlidet år 96,404 kannor lin- och rof-olja samt 85 kannor kummin-
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olja, hvarjemte efter prässningen erhöllos 2,180 Skll. oljekakor, alltsammans i 

värde upplaget till 140,299 R:dr. Vid jemförelse med 1839 års fabrikation, 

befinnes, att är 1840 qvantitelen af tillverkad olja utgjorde 3,263 kannor min

dre , men antalet af erhållne oljekakor 111 Skll. mera än året förut. Värdet a 

sistlidet års tillverkning vid oljeslagerierne öfversteg det för nästföregående år 

uppgifne med 1,394 R:dr. 

De idkare, som år 1840 åstadkommo den största production af olja, voro 

Ilandlanderne M. E. Del Banco och G. F. Hennig, å hvilkas vid Götheborg 

befintliga fabriker prässades, af den förstnämnde 28,600 kannor ocb af den 

sednare 12,000 kannor lin- ocb rof-olja, samt Handlanden J. Philipsson, ä 

bvars i Norrköping anlagde oljeslageri bereddes 17,000 kannor olja af ena-

handa slag. 

Enligt Tull-Specialerne infördes sistlidet år 109,618 kannor bamp-olja 

samt 53,084 kannor lin- och rof-olja, hvarförutan, i följd af inträffad strand-

ning, 180 kannor rof-olja blifvit till förtullning anmälde. Sammantagne inför-

sels-qvantiteten understiger med 221,333 kannor 1839 års import af samma 

varor. Af oljekakor exporterades förlidet år 42,853 Lll. 

Från utrikes orter inkommo sistlidet år 5,745 tunnor l in- , rof- ocb 

barnpfrö eller 4,097 tunnor mera än nästföregångne år. Exporten af lin- och 

rof-frö uppgick förstnämnde år till 6,265 tunnor, hvilket med 642 tunnor un

derstiger utförsels-beloppet för år 1839. 

16:o Fabrikerne för tillverkning af Porcelaine. Vid Rörstrand i Stockholm 

ocb Gustafsberg i Stockholms Län , de enda här i Riket befintliga porcelaines-

bruk, uppgick fabrikationens värde år 1840, på förra stället till 88,875 R:dr 

och på det sednare till 129,900 R:dr, tillsammans 218,775 R:dr, hvilken summa 

med 42,483 R:dr öfverskjuter det belopp, hvartill 1839 års tillverkning blifvit 

uppskattad. Productionen hade år 1840 vid Gustafbergs fabrik ökats med 49,777 

R:dr, men vid Rörstrand något minskats. 

Af utländskt porcelaine infördes sistlidet år 158,478 ll. eller 22,379 ll. 

mindre än året förut. Deremot öfversteg 1840 års export af dylika fabrikater 

den för år 1839 uppgifne med 775 R:drs värde. 
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17:o Såpsjuderierne. Tillverkningen vid dessa fabriker, hvilkas antal ut

gjorde 16 st., nedgick sistlidet år till 14,825 fjerdingar såpa eller 3,418 fjerdingar 

mindre än år 1839. Förstnämnde års fabrikations-värde, upptaget till 99,633 

R:dr, understeg det sednare årets med 14,420 R:dr. 

År 1840 exporterades till utrikes ort 2,002 Lll. såpa eller 201 Lll. mera 

an nästföregångne år. Någon import af berörde vara ägde sistlidet år icke rum. 

18:o Fabrikerne för förfärdigande af Mekanisk Redskap. De vid dessa 

verk, till antalet 18 st . , år 1840 förfärdigade machinerier och redskap hafva i 

värde blifvit uppskattade till 186,708 R:dr eller 66,366 R:dr högre än de , 

hvilka år 1839 åstadkommits. Den största fabrikationen har ägt rum vid det 

i Nyköping anlagde, numera ett Bolag, under firma Nyköpings Bruks- och 

Factori-Bolag, tillhöriga Mekaniska Faclori, hvarest varor af ifrågavarande slag 

tillverkals för ett värde af 132,896 R:dr. Fabriksidkaren Alex. Malcolrns me

kaniska verkstad i Norrköping har dernäst lemnat den betydligaste production, 

i värde uppgående till 40,875 R:dr. 

Beträffande Motala mekaniska verkstad, hvilken icke är ställd under Col-

legii inseende eller lyder under Hall-Rätt samt följaktligen icke eller inbegripes 

under ofvannämnde 18 st. machin-fabriker, får Collegium i sammanhang härmed 

underdånigst anmäla, att vid förstberörde mekaniska verkstad sistlidet år åstad

kommits tillverkningar, hvarå sammanräknade värdet uppgifvits till 215,140 R:dr. 

År 1840 införtullades machinerier och redskap för fabrikerne och andra 

näringar till ett värde af 53,794 R:dr, hvilket belopp utgör mer än dubbelt 

i jemförelse med 1839 års import-värde. Deremot exporterades förstberörde 

år dylika artiklar endast till 6,101 R:drs värde eller för 2,599 R:dr mindre än 

nästföregångne år. 

19:o Porter-fabrikationen, hvilken endast åstadkommes vid det Gross-

handlanden D. Carnegie tillhörande porter-bryggeri nära Götheborg, utgjordes 

förlidet år af 1,300 oxhufvuden samt 369,000 hel-bouteiller och 282,000 half-

bouteiller porler, till ett sammantaget värde af 157,042 R:dr, hvilken summa 
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med 18,395 R:dr understiger det belopp, hvartill 1839 års tillverkning ansetts 

uppgå. Och bar Grosshandlanden Carnegie hos Collegium uppgifvit, att denna 

minskning i porter-tillverkningen, uppgående till 145,500 hel-bouteiller, harled t 

sig derifrån, att tullen på Engelsk porter är i Brasilien lägre än den pä den 

Svenska, och at t , så länge delta förhållande fortfar, all concurrence å hans sida 

vore omöjlig. 

Af porter och öl införtullades sistlidet år 1,026 kannor eller 506 kannor 

mindre än år 1839. Likaledes minskades exporten af ifrågavarande slags dryc

ker utgörande 56,193 kannor, i förhållande till den för sistnämnde år uppgifne 

med ett qvantum af 11,976 kannor. 

Vid alla öfriga, af åtskilliga slag, men mindre omfattning varande fabriker 

och manufactur-inrätlningar, till antalet 1,056 st. , hvilka till undgående af alltför 

stor vidlyftighet, Collegium anser sig icke böra specifikt upptaga, hafva til l-

veikningarne sistlidet år uppgått till ett sammanräknadt värde af 845,671 R:dr. 

Utom de Fabrikanter, hvilka såsom innehafvare af förlagslån utur Manu-

factur-Disconl-Fonden redan blifvit ofvanföre omnämnde, hafva jemväl följande 

idkare, till följd af Eders Kongl. Maj:ts särskilde Nådiga Resolutioner, undfått och 

under sistlidne år åtnjutit låne-underslöd af ifrågavarande beskaffenhet, nemligen: 

Machin-byggmästaren G. Bernhardt i och för en af honom i Nyköping anlagd fabrik 

till förfärdigande, medelst machin, af hjul för alla slags åkdon; J. E. Cardon, 

för inrättande i Stockholm af ett lithographiskt Tryckeri efter förbättrad method, 

och Guldsmeden A. Lenholm för drifvande af hans härstädes anlagde Pläter

fabrik. Vid de besigtningar, hvilka, med anledning häraf, Collegium låtit å 

ifrågavarande 3:ne inrättningar anställa, har befunnits, att desamma under loppet 

af förlidet år varit i full gång och ändamålsenligt drifvits, i följd hvaraf Col

legium anser det vid lånens meddelande i berörde hänseende stadgade vilkor 

hafva blifvit behörigen iakttaget. 

Af de i Collegii förevarande underdåniga berättelse meddelte uppgifter 

och det sammandrag deraf, som innefattas i åberopade tabell Lit. A., täcktes 
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Eders Kongl. Maj:t i Nåder inhemta, att fabriks-tillverkningarnes sammanräk

nade värde år 1840 utgjort 13,917,911 R:dr, 

och då derifrån afdrages det i nämnde tabell upptagne värde 

å de år 1839 åstadkomne inhemska fabriks- och manu-

factur-varor, uppgående till 13,597,809 „ 

sä återstår en summa af 320,102 R:dr, 

hvarmed 1840 års fabrikations-värde öfverskjuter det för nästföregångne år 

uppgifne tillverknings-belopp; och om, med ledning af merberörde tabell , jem-

förelse anställes emellan sistlidet års tillverknings-värde och de t , som för 1831 

års production blifvit beräknadt, utgörande 9,543,944 R:dr, visar sig, att först

nämnde fabrikations-värde öfverstiger det sednare med den betydliga summan 

af 4,373,967 R:dr; hvarvid Collegium anser sig böra fasta Eders Kongl. Maj:ls 

Nådiga uppmärksamhet derå, att denna tillökning i productions-värdel icke här

leder sig från för högt beräknade priser å fabrikaterne, utan grundar sig på 

en i flere fabriks-grenar åstadkommen större varumängd, och att af de sålunda 

ådagalagde förhållanden med tillförlitlighet torde kunna dragas den slutsats , att 

fabriks- och manufactur-näringen under nämnde tid i allmänhet varit i till

tagande. 

I sammanhang härmed får Collegium underdånigst bifoga uppgifter, Lit. 

13. och C , dels å antalet af de fabriker, till hvilkas anläggande Collegium år 

1840 utfärdat tillståndsbref, dels öfver de patenter å här i Riket okände upp

finningar, hvilka under samma år af Collegium blifvit meddelade. 

Beträffande dernäst hus-slöjderne och deribland den för åtskillige delar 

af landet vigtigaste af dem alla, nemligen Väfveri-näringen, får Collegium i 

underdånighet följande anmäla. 

Enligt de från Tull-kamrarne i Borås och Ulricaehamn inkomne uppgiftet 

på qvantitelen af i orten åstadkomne och afstämplade samt till andra delar af 

Riket förpassade väfveri-varor, har tillverkningen inom Elfsborgs Län sistlidet 

år utgjort: 

Af 
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Af bomullsväfnader . . . . . 4,683,381 alnar. 

„ blaggarnsväf . . . . . . 443,149 d:o 

„ andra linneväfnader . . . . 486,981 d:o 

„ ylletyger 938,518 d:o 

Väfnader af diverse blandadt slag . . 2,800 d:o 6,554,829 alnar. 
Hvartill komma: 

Band, diverse slag 1,227,918 alnar. 

Dukar 1,253,528 st. 

Täcken, Mössor och Tröjor . . . . 68,071 d:o 

Strumpor och Vantar . . . . . 65,320 par. 

Af Krono-Fogdarnes i Riket till Eders Kongl. Maj:ts ve

derbörande Befallningshafvande afgifne närings-uppgifter in-

hemtas, att utöfver hvarje orts eget behof blifvit år 1840 i 

enskilda hushåll inom de öfrige Länen förfärdigade och utom 

orten afyttrade: 

1 Helsingland af Gefleborgs Län, gröfre lärfts och blångarns-

väfnader 1,050,000 alnar. 

I Vester-Norrlands Län, gröfre och finare lärfter . . . 460,069 d:o. 

I Hallands Län, ylle-, linne- och bomulls-väf . . . 111,000 d:o. 

1 Jönköpings Län, ylle- och linne-väf . . . . . 43,000 d:o. 

I Kronobergs Län, ylle-, linne- och bomulls-väf . . . 17,600 d:o. 

I Nyköpings Län, ylle- och linne-väf . . . . . 13,900 d:o. 

I Skaraborgs Län, linne-väf 10,300 d:o. 

I Linköpings Län, valmar och linne-väf . . . . 14,400 d:o. 

I Gottlands Län, ylle-väf . . . . . . . 6,500 d:o. 

I Stora Kopparbergs Län, linne-väf . . . . . 4,300 d:o. 

I Jemllands Län, ylle-väf . . . . . . . 1,600 d:o. 

Summa väfnader: 8,287,498 alnar. 

om nu nyssnämnde qvantiteter af väfnads-alngods jemföras med de uppgifne 

väfnads-beloppen för det föregående året, utgörande 7,585,888; så finnes att 

Com.-Coll. Berättelse om Manufakturer 1840. 3 
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1840 års tillverkning öfverstigit den år 1839 åstadkomne med 701,610 alnar, 

hvilken betydliga tillökning ensam tillkommit i Elfsborgs L ä n ; uti hvilket Län 

tillverkningen af dukar äfven sistlidet år ökats med öfver en half million stycken. 

För åstadkomne finare lärfts-väfnader i Vester-Norrlands Län har af Ma

ufactur-medlen år 1840 blifvit såsom premier utbetald en summa af tillsam

mans 3,696 R:dr 40 sk. 6 rst. hvilken understiger det belopp, som för sådant 

ändamål år 1839 utgafs, med 532 R:dr 41 sk. 

I afseende på öfrige i åtskillige Landsorter idkade flerfaldiga slags hus

slöjder, får Collegium, under åberopande af dess för år 1832 afgifne underdåniga 

berät te lse , hvari desse slöjder blifvit till beskaffenhet och omfattning upptagne, 

i underdånighet anmäla, a t t , så vidt Kronofogdarnes till Eders Kongl. Maj:ts 

vederbörande Befallningshafvande i desse ämnen insända uppgifter föranleda, 

några anmärkningsvärda förändringar i förut anförde förhållanden under år 

1840 icke inträffat. 

Hvad slutligen handtverkerierne vidkommer; så enär, enligt hvad Colle

gium uti dess underdåniga berättelser för de föregående åren anmäl t , handt-

verkarne icke äro pligtige att uppgifva qvanti teterne och värdet af deras till

verkningar, saknar Collegium ock tillfälle att i detta ämne meddela några när

mare eller fullständigare upplysningar än hvartill de från vederbörande inkomne 

uppgifter på handtverkeri-idkarnes antal och den bevillning de för rörelsen 

sistlidet år erlagt föranleda. Af desse handlingar, hvilka i sammandrag under 

Lit t . D., E. , F . och G. i underdånighet bifogas, inhemtas, vid jemförelse med 

de i samma ämne för år 1839 afgifne förteckningar, att antalet af handtverks-

mästare i Städerne, som samma år minskats med 167 st. deremot år 1840 

ökats med 78 st.; att Gesällerne och andre vid handtverken skattskrifne personer 

samt Lärlingar äfven blifvit till antalet sistnämnde år ökade, de förre med 

272 och de sednare eller Lärlingarne med 107 st.; att idkare af sådana handte-

ringar, hvilka egenteligen hvarken kunna hänföras till fabriker eller handtverk, 

blifvit till antalet minskade med 33 st. men deras arbetare ökade med 178 st.; 

att mängden af handtverkare å Landet eller så kallade gerningsmän blifvit 

minskad med 222 st. äfvensom af deras Lärlingar med 5 st. samt att den 
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bevillning till Kongl. Maj:t och Kronan, hvartill handtverkarne i Rikets Städer 

och idkarne af andra handaslöjder derstädes blifvit i och för deras rörelse år 

1840 taxerade, utgjort för handtverkarne 97,543 R:dr 9 sk. 3 rst. och för de 

öfrige idkarne 26,862 R:dr 39 sk., hvilka summor understiga med 2,591 R:dr 

den år 1839 för ifrågavarande handteringar debiterade bevillning. 

Sistlidet år utfördes till främmande länder slöjdevaror för ett uppgifvet 

värde af 3,317 R:dr. 

Collegium framhärdar med djupaste vördnad, 

Stormägtigste, Allernådigste Konung! 
Eders Kongl. Maj:ts 

underdänigste, tropligtigste, 
undersåter och tjenare, 

C. D. S K O G M A N . 

E. W. BRANDEL. 

Stockholm den 17 December 1841. 
L. S. 

Rob. Engelke. 





Lit. A. 

Jemförelse-Sammandrag 

för Åren 1831, 1839 och 1840. 
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General-Sammandrag öfver de vid Manufacturierne befintliga Sto-
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lar och Arbetare samt Tillverkningsvärde för nedanskrifne år. 



24 

Vid nedanskrifne Fabriker har under loppet af åren 1831, 1839 
och 1840 blifvit tillverkadt, nemligen: 



25 

Com. Coll. Berättelse om Manufacturer 1840. 4 



26 



27 

Stockholm af Kongl. Commerce-Coliegii Statistiska Contor den 13 November 
1841. 

A. J. Lönnerberg. 
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Lit. B. 

Förteckning på de Fabriks-anläggningar, för hvilka Tillstånds-
bref blifvit af Kongl. Maj:ts och Rikets Commerce-Colle-
gium utfärdade år 1840. 
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Stockholm af Kongl. Commerce-Collegii Canzli den 17 December 1841. 

F. A. Palme. 
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Lit. C. 

Förteckning 
å Patenter, som blifvit af Kongl. Maj:ts och Rikets Commerce-

Collegium utfärdade år 1840, 

för 

GRANFELDT, OLOF, Musikalisk Instrumentmakare, den 7 Januari, under 8 år, å 

ett sätt att å fortepianos åstadkomma stämning medelst anbringande 

af skrufvar i samnia rigtning som strängarne; 

ROSENHOLM, PEHR, Snickare, den 13 Januari, under 5 år, å ett sätt att å spe

gel-lampor, lampetter och taflor anbringa ramar; 

Zellen, Ol., Sergeant, den 14 Februari, under 10 år, å ett sätt att verkställa 

ringning med kyrk-klockor; 

DROINET, FELIX, Fransk Ingenieur, den 10 Mars, under 12 år, å ett nytt sätt 

att uppvärma puddlings-, reverber- eller andra ugnar, för alt dernti 

fabricera jern, stål eller annan metall; 

GUILHOU, EM., Fransk undersåte, den 10 Mars, under 5 år, å en uppfinning 

att genom impregnering af diverse ämnen gifva åt träd åtskilliga 

egenskaper; 

BOSTRÖM, A., Brukspredikant, den 10 Mars, under 8 år, å en machin för att 

begagna vindens kraft; 

BAGGE, I. S., Professor, den 10 Mars, under 5 år, å ett sätt att construera 

broar af trä; 

KINDLUNDH, C , Inspector och A. SANDSTRÖM, Byggmästare, den 18 Mars, under 

5 år, å en uppfinning, hvarigenom djurkrafts användande till tröskverk 

och andra machiner med lätthet kan flyttas och begagnas vid hvilken 

local som helst; 

WEINBERG, J. P. , Lieutenant, den 24 Mars, under 8 år, å en regnbads-apparat; 

DOUAI, E., Fransk undersåte, den 31 Mars, under 3 år, å en machin för till

verkning af mur- och tak-tegel, m. m. 



31 

GERSS, C. J . , Handlande, den 11 April , under 10 år, å ett sätt att tillverka 

s. k. torf-kol; 

WESTMAN, A. J . , Kakelugnsmakare, den 13 Apri l , under 8 år, ä ett sätt att 

tillverka slätt kakel i formar af metall , sten och gips; 

HOLM, ANDERS, Byggmästare, den 18 Apri l , under 8 år, å en tröskmachin, a t t 

drifvas med handkraft; 

BLACKWOOD, E . , Byggmästare, den 6 Maji, under 8 år, å ett sätt att af bränd 

lera förfärdiga arbeten i architectur. 

SJÖBERG, V. , Fabriksidkare, den 7 Maji, under 8 år, å förbättring i sättet att 

förfärdiga köks-spisar; 

SJÖBERG, VICTOR, Fabriksidkare, den 7 Maji, under 8 år, å förbättringar i sättet 

att förfärdiga brandspmtor ; 

MALCOLM, ALEX., Fabriksidkare, den 20 Maji, under 8 år, å patronskifvor för 

svarfstolar; 

MALCOLM, ALEX., Fabriksidkare, den 20 Maji, under 10 år, å en förbättrad 

kardmachin och en spinnmachin för ul l ; 

LUNDMARCK, C , Lieutenant, den 22 Maji, under 5 år, å tillverkning af elastiskt 

drap och så kalladt satin elastique; 

LÖFGREN, S. H. , Färgaremästare, den 27 Maji, under 5 år, å ett sätt att vattra 

fris och frisad ; 

H A L L , SAMUEL, Engelsk undersåte , den 1 Jun i , under 10 år, å förbättringar i 

och för upphettande och afdunstande af flytande ämnen eller gas; 

HALL, SAMUEL, Engelsk undersåte , den 1 Jun i , under 10 år, på förbättringar 

i constructionen af machineri för fortskaffande af fartyg och båtar ; 

LANGLAIS, JACQUES, Fransk undersåte, den 2 Jun i i , under 5 år, å en machin 

för fabrication af tegelstenar; 

KJERNANDER, K. A. F . , den 3 Ju l i , under 5 år, å en uppfinning att belägga 

likkistor och andra trädarbeten med ett ämne, som liknar öfverdrag-

ning med kläde, drap eller flanell; 

ANDERSSON, M. F . , den 6 Juli under 6 år, å en förbättrad machin för tillverk

ning af hästsko-söm; 
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DOUAI, E., Fransk undersåte , den 8 Ju l i , under 5 år, å ett sätt att förekomma 

vagnars och fordons kullstjelpning; 

Douai, E . , Fransk undersåte , den 8 Ju l i , under 5 år, å en så kallad centrifugal 

torkmachin; 

DOUAI, E. , Fransk undersåte, den 8 Ju l i , under 5 å r , å ett sätt att bereda 

gödningsämne; 

FALKMAN, CARL JOHAN, Handelsbokhållare, den 10 Jul i , under 5 år, år en ap

parat för beredning af spri t ; 

WELDING, JENS NIELSEN, Dansk sockerbagaregesäll, den 20 Juli under 3 år, å 

ett nytt slags karameller; 

LUNDBERG, J. E . , Manufacturist, den 31 Ju l i , under 8 år, å förfärdigande af 

utanlås efter en förut i Riket okänd construction; 

Mineur, C. G., Fabriksidkare, den 31 Ju l i , under 6 år, å en förbättrad niethod 

att på linneväfnader åstadkomma mönster och schatteringar; 

TENGELIN, J. T . , Klensmeds-Ålderman, den 11 Augusti , under 5 år, å en våg-

balance, kallad Bråk- eller Skarp-våg; 

NORDAHL, A. F . , den 15 Augusti , under 8 år, å en förenad Glatt- och Rågods-

ugn för bränning af porcelaine och kakel; 

SCHEUTZ, GEORG, Auditeur, den 15 Augusti, under 8 år, å ett sätt alt. medelst 

ånga, blandad med luft, åstadkomma rotatorisk rörelse; 

AMELUNG, J. J . , Fabriksidkare, den 27 Augusti , under 8 år, å ett sätt al t med 

estoffl belägga och ornera väfnader af y l le , bomull , silke och l in, 

afvensom hattfilt och halmarbeten; 

WAHRENDORFF, M. VON, Hof-Marskalk, Fr iher re , och PETTERSSON, P . W., Bruks-

Inspector, den 15 September, under 10 år, å ett sätt a l l , ulan tillsall 

af främmande ämnen, i milor och ugnar åsladkomma förkolning af 

bränntorf; 

EKMAN, G., Bruksägare, den 15 September, under 10 år, å ett sätt att medelst 

tillsals af brunsten åstadkomma förbättradt stångjern; 

Moos-
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MOOSBERG, LARS ARON, Handelsbokhållare, den 22 September, under 8 år, å ett 

sätt att bereda klipping af renkalfskinn; 

COCHRAN, JOHN W . , Americansk undersåte, den 24 September, under 10 år, å 

en förbättring å så kallade cylinder skjutgevär och artilleripiecer med 

många krutkamrar ; 

MALMROS, O. E. , Commendants-Secreterare, den 2 October, under 5 år, å en 

machin för torkning af spanmål; 

ALTHAINZ, F R . , Bageri-idkare, den 8 October, under 5 år, å en method att be

reda jäst för brödbakning; 

SANDERSON, CHARLES, Engelsk undersåle, den 9 October, under 10 år, å för

bättringar i sättet att smälta jernmalm; 

O W E N , JOSEPH, Dansk undersåte, den 12 October, under 5 år, å en utrikes 

gjord uppfinning a t t , utan spinning eller väfnad, medelst filtning till

verka kläde; 

WAHRENDORFF, M. VON, Hof-Marskalk, Fr iherre , den 27 October, under 10 år, 

å en uppfinning att från drufvan ladda kanoner, vallbössor och andra 

eldgevär; 

FALKMAN, C. J . , Handelsbokhållare, den 30 October, under 6 år, å en för

bättrad bränvins-distillerings-apparat; 

LUNDSTRÖM, J . , Mechanicus, den 31 October, under 8 år, å ett ny t t slag Bad

apparat ; 

LUNDSTRÖM, J . , Mechanicus, den 31 October, under 6 år, å förbättringar af 

förut kiinde bad-apparater; 

VOUGT, H. G., Juvelerare, den 4 December, under 6 år, å en uppfinning a t t , 

såsom rörelsekraft för alla slags gående verk, begagna ett horizontelt 

kringgående, med segel försedt vindkors, på en perpendikulärt stå

ende axel. 

Stockholm af Kongl. Commerce-Collegii Cancellie den 17 December 1841. 

F. A. Palme. 
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Lit. D. 

Sammandrag af de från Magistraterne, till Kongl. Commerce-
Collegium, inkomne Förteckningar öfver Handtverkare med 
deras Gesäller, Lärlingar och andra vid arbetet skattskrifne 
personer för år 1840. 
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Stockholm af Kongl. Commerce-Collegii Statistiska Contor den 13 Novem
ber 1841. 

A. J. Lönnerberg. 
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Lit. E. 

S a m m a n d r a g af de Från Magistraterne till Kongl. Commerce-
Collegium inkomne Förteckningar öfver Idkare af sådane 
Näringar, som ej kunna bestämdt hänföras till handel eller 
handtverk, och icke heller lyda under Hall-Rätt år 1840. 
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Stockholm af Kongl. Commerce-Collegii Statistiska Contor den 13 November 
1841. 

A. J. Lönnerberg. 
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Lit. F. 

Uppgif t på den Bevillning, hvartill handtverkare och idkare af 
sådana näringar, som hvarken kunna bestämdt hänföras till 
handel eller handtverk och icke heller lyda under Hall-Rätt, 
uti Rikets Städer blifvit taxerade för år 1840, enligt de från 
Magistraterne inkomna förteckningar. 
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Stockholm af Kongl. Commerce-Collegii Statistiska Contor den 13 November 
1841. 

A. J. Lönnerberg. 
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STOCKHOLM, 1842. 
P. A. NORSTEDT & SÖNER, KongL. Boktryckare. 



Lit. G. 

Sammandrag af de till Kongl. Commerce-Collegium år 1840 inkomne förteckningar öfver Handtverkare på Landet. 

Stockholm af Kongl. Commerce-Collegii Statistiska Contor den 13 November 1841. 

A. J. L ö n n e r b e r g . 
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