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COMMERCE-COLLEGII 

Underdåniga Berättelse 
om 

Fabrikernes och Manufacturernes ställning 
år 1850. 

STORMÄKTIGSTE, ALLERNÅDIGSTE KONUNG! 

Till åtlydnad af föreskriften i Kongl. Maj:ts för Commerce-Collegium nådigst utfär

dade Instruction af den 23 April 1831, får Collegium, med ledning af de från 

Eders Kongl. Maj:ts Befallningshafvande i Rikets Län och öfrige vederbörande till 

Collegium inkomna statistiska uppgifter rörande inhemska Fabrikerne och Manufactu-

rerne samt Husslöjderne och Handtverkerierne för år 1850, till Eders Kongl. Maj:t 

härmed i underdånighet afgifva berättelse om förhållandet med samma näringar under 

nämnde år. 

För att lemna en allmän öfversigt af Fabrikernes och Manufacturernes ställning 

under det år, ifrågavarande berättelse omfattar, samt tillika bereda en jemförelse 

emellan dåvarande förhållanden och dem, hvilka i enahanda afseende ägde rum så 

väl nästföregångna året som år 1840, har Collegium låtit upprätta i underdånighet 

bilagde Tabell Litt. A., upptagande för hvartdera af åren 1840, 1849 och 1850 

antalet af fabriker samt den dervid sysselsatte arbetarepersonal, tillverkningarnes 

värde, äfvensom qvantiteten och slagen af de hufvudsakligaste fabriksvaror. Efter 

Comm. Collegii Ber. om Fabrik, och Manufakt för år 1850. 1 
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hvad berörde tabell utvisar uppgick antalet af de vid 1850 års slut i Riket varande 

Fabriker och Manufacturverkstäder till 2,513 st., för hvilkas drifvande varit begag

nade 23,427 arbetare. I jemförelse med förhållandet år 1849 hade fabrikerne ökats 

med 46 st. och arbetspersonalen med 840. Sammanställas åter uppgifterne för åren 

1840 och 1850, företer sig för det sednare året en tillökning i fabrikernes antal 

af 337 st. och i arbetarnes af 8,017. Mängden af de vid väfverifabrikerne använde 

stolar belöpte sig år 1850 till 2,904 st., eller 596 st. flere än år 1840. 

På sätt uti de förut afgifne berättelser iakttagits, får Collegium i underdånighet 

särskildt redogöra för de i hänseende till qvantiteten och värdet mest betydande 

fabrikshandteringar. 

1:o Klädesfabrikerne. Vid dessa verk, till antalet 160 st., med 1,015 stolar 

och 4,932 arbetare, belöpte sig fabrikationen år 1850 till 1,013,907 alnar egentligt 

kläde och 364,250 alnar diverse andra ylleväfnader, såsom corderoy och drap, 

casimir, doffel m. m., äfvensom 9,854 st. shawlar, dukar och filtar, alltsammans 

i värde uppgifvet till 6,917,857 R:dr. Om härmed jemföres förhållandet år 1849, 

inhemtas, att tillverkningen af så väl egentligt kläde som diverse andra väfnader 

förlidet år ökats med sammanlagdt 114,061 alnar, men att, hvad st. shawlar 

m. m. beträffar, fabrikationen deraf minskats med 1,670 st., samt att värdet å 

klädesfabrikernes samtliga tillverkningar samma år med 395,103 R:dr öfverskjuter 

det värdebelopp, hvartill klädesproductionen i sin helhet år 1849 uppskattades. 

A de i Norrköping sistlidne år befintliga 122 klädesfabriker, hvarvid begagnats 

771 väfstolar och 3,740 arbetare, utgjordes tillverkningen berörde år af 838,606 

alnar kläde, 115,588 alnar corderoy och drap, 70,981 alnar sattin m. m. 57,105 

alnar casimir, doffel m. m., eller tillhopa 1,082/280 alnar, samt 551 st. shawlar 

och dukar: hvilken varumängd, uppskattad till 5,853,581 R:dr, öfverstiger den året 

nästförut åstadkomne med 81,036 alnar och 243 st. shawlar m. m. 

De klädesfabriksidkare i nämnde Stad, vid hvilkas verk den betydligaste pro-

duction nästlidet år ägde rum, voro: Bolaget L. J. Söderberg & Arosenius, J. J. 

Schubert, Chr. Lenning, Bolaget Sebardt & Ros, C. L. Janse, Fr. Bergvall samt 

D. J. Davidsson, m. fl.; och är tillverkningen i värde uppgifven: hos förstnämnde 

Bolag till 224,588 R:dr, hos Schubert till 201,314 R:dr samt hos de öfriga 
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af ofvanbemälde Fabriksidkare hvardera till olika värden emellan 130,000 och 

190,000 R:dr. 

I Stockholm förfärdigades år 1850, å 5 fabriker och med begagnande af 44 

stolar och 170 arbetare, tillsammans 44,525 alnar kläde och andra ylleväfnader 

jemte 7,804 st. shawlar, dukar och filtar, till ett sammanräknadt värde af 195,448 

R.dr, eller 9,929 R:dr mindre än fabrikationsvärdet nästföregångna året; och hade 

vid bolaget Beyer & Behrlings samt J. M. Rathsmans fabriker derstädes förstnämnde 

år åstadkommits de ansenligaste tillverkningarne, belöpande sig hos Bolaget till 

53,482 R:drs och vid Rathsmans fabrik till 46,563 R:drs värde. 

Uti de öfrige 14 städer i Riket, hvarest fabriker af ifrågavarande slag år 1850 

varit i gång, uppgick sammantagne fabrikationen berörde år till 215,830 alnar kläde 

och andra ylleväfnader samt 1,465 st. filtar. De fabriker i dessa städer, som 

samma år haft den största tillverkningen, voro följande: J. R. Wallberg & Söners 

klädesfabrik i Halmstad, hvarå tillverkats 60,202 alnar, hufvudsakligen groft kläde, 

boj, m. m.; fem fabriker i Nyköping, vid hvilka förfärdigats ett sammanlagdt qvantum 

af 41,312 alnar, deribland större delen, eller 32,775 alnar, utgjorts af corderoy 

samt den J. Wahlqvist tillhörige fabrik i Wexiö, hvarest productionen bestigit 

sig till 31,433 alnar, förnämligast groft kläde, samt 445 st. filtar. 

A de på särskilda orter å landet anlagde 11 st. klädesfabriker tillverkades 

berörde år sammanlagdt 35,522 alnar och 34 st. shawlar m. m., till ett tillhopa-

räknadt värde af 149,624 R.dr, utaf hvilket förstnämnde belopp 14,527 alnar blifvit 

förfärdigade vid fabriken å Stigslund nära Gefle, hvilken äges af Bolaget Göransson 

& Sprinchorn, samt 9,859 alnar å den B. Adlerz tillhörige Forsa klädesfabrik 

i Östergöthlands län. 

Enligt Tullspecialerne infördes till Riket förlidet år diverse slags helylleväfnader, 

såsom mattor, doffel, filtar med flera andra slag, hvilka, med undantag af flanell 

hvarom här nedan förmäles, finnas upptagne till 190,278 R:dr, eller 92,747 R:dr 

mindre än värdet af år 1849 införtullade dylika varor; hvarförutan, i följd af strand-

ning vid Sveriges kust, yllevaror af 589 R:drs värde inkommo. Af så kallade 

halfylleväfnader, ej specificerade, importeradas år 1850 alngods för 724,586 R:dr, 

hvilket belopp med 168,297 R:dr understiger värdet å importen af slik artikel året 
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nästförut; hvarjemte, i anseende till fartygs strandning, halfyllevaror för 7,901 R:dr 

till förtullning anmäldes. Härförutan inkommo hel- och halfylledukar för ett värde 

af 146,968 R:dr eller för 28,421 R:dr mindre än år 1849. Exporten af hel- och 

halfylleväfnader, utaf åtskilliga slag, men förnämligast af vadmal, hvilken sistnämnde 

år beräknades till 49,403 R:dr, är för år 1850 uppskattad till blott 10,266 R:dr. 

Samma år införtullades af ull 1,488,180 ll. Jutsk och Isländsk samt af andra 

slag 588,397 tå, oberäknadt ett parti af sistnämnde slag värdt 1,988 R:dr, som 

efter strandning till Riket inkom-. Förstberörde qvantiteter understiga importen af 

ull år 1849, hvad Jutsk och Isländsk beträffar, med 437,161 ll. och, hvad ull af 

andra slag angår, med 174,423 ll. Af grof ull exporterades förlidet år 775 ll. 

I sammanhang med uppgiften om klädesfabrikerne får Collegium i underdånighet 

anmäla förhållandet med Etoffs-tillverkningen. Denna fabrikation, som förlidet år 

bedrifvits vid fem fabriker, alla befintlige i Stockholm, utgjordes af 49,470 alnar, 

bestående till största delen af flaggduk och flanell, samt 162 st. shawlar, alltsammans 

i värde ansedt till 18,289 R:dr. Productionen, jemförd med den för år 1849 

uppgifne, visar väl en minskning för påföljde året af 1,762 alnar och 40 stycken, men 

värdet å fabrikationen i dess helhet samma år öfverskjuter med 684 R:dr det å 

tillverkningen föregångna året anmälda värde. Importen af flanell förlidet år belöpte 

sig till 2,843 tå, af 8,530 R:dr värde, eller 2,373 R:dr mindre än hvad importen 

af denna artikel året förut ansågs vara värd. Af kamulls-, och kardulls-eller så kalladt 

klädmakaregarn samt brodérgarn införtullades år 1850 tillsammans 27,913 ll., äfven-

som, på grund af särskildt tillstånd, 13,732 ll. ofärgadt och fargadt streichgarn. 

2:o Bomulls- och Linneväfnads-fabrikerne, hvilka år 1850 utgjort ett antal af 

29 st. med tillsammans 720 stolar och 988 arbetare, åstadkommo samma år en 

production af 2,318,467 alnar väfnader, bestående hufvudsakligen af bomullslärft, 

callico, shirting, cambric m. m., samt 81,699 st. dukar af diverse slag m. m., 

hvilken varumängd, uppskattad till 597,702 R:drs värde, hvad alngodset beträffar 

öfverskjuter den året förut tillverkade med 32,719 alnar, men hvad stycketalet 

af dukar m. m. vidkommer, understiger fabrikationen deraf samma år med 

8,250 st.; och förfärdigades största delen af förstnämnde qvantitet väfnader, eller 

2,015,986 alnar, vid Rydboholms i Kinnaroma socken och Marks härad af Elfsborgs 
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län inrättade, hemmansegaren Sven Eriksson tillhörige mekaniska bomullsväfnads-

fabrik. Bemälde fabriksidkare, som för ändamålsenligt bedrifvande och utvidgande 

af förenämnde mekaniska väfveri sistlidet år innehade förlagslån af Manufactur-Discont-

fonden, har samma år behorigen fullgjort de för lånets bibehållande under bestämd 

tid föreskrifna vilkor. 

År 1850 införtullades hvita och färgade bomullsväfnader för ett värde af 

425,049 R:dr, eller för 93,597 R:dr mindre än värdet å importen af slika väfnader 

året förut; och inkommo dessutom, till följd af strandning, sådana varor för 3,320 

R:dr. Af bomullsväfnader, blandade med lin, importerades dräll till 1,407 R:drs 

värde. Exporten af bomullsvaror är uppgifven till 414,823 R:dr, hvilket belopp 

med 17,379 R:dr öfverstiger värdet å till främmande länder sistnämnde år afsatte 

så beskaffade fabrikater. Värdet af de år 1850 införtullade linneväfnader af åtskilliga 

slag är skattadt till 22,972 R:dr, som, oberäknadt ett parti dylika varor, värdt 

510 R:dr, hvilket efter strandning inkom, utgör 5,122 R:dr mera än värdet å 

importen af slika väfnader nästföregångna året. Exporten af linneväfnader, utafflera 

slag, hvilken för sistnämnde år uppskattades till 342,011 R:dr, belöpte sig förlidet 

år till ett värde af endast 60,301 R:dr. 

Af hvitt bomullsgarn införtullades samma år 54,702 ll. under N:o 26 och 

724,664 ll. vid och öfver berörde nummer, hvartill kommer ett qvantum af 3,000 

ll. under förstnämnde nummer, hvilket i anseende till strandning till Riket inkom. 

I förhållande till införselsqvantiteten året förut, minskades importen sistlidet år, af 

garn under N:o 26, med 50,976 ll. och af garn vid och öfver samma nummer med 

356,000 ll. Härförutan införtullades nästförflutna året ett belopp af 113,150 ll. 

färgadt bomullsgarn, bestående nära uteslutande af s. k. Turkiskt rödt. 

Den egentliga importen af lin samma år uppgick till 4,100 Lll., och inkommo 

dessutom i följd af strandning 2,689 Lll. Någon export af lin ägde ej rum förlidet år. 

3:o Mekaniska Bomulls-spinnerierne. Desse verk, till antalet 12 st. och hvarvid 

användes 2,131 arbetare, åstadkommo sistlidne år 5,734,332 ll. garn, till större 

delen under N:o 26, hvilken qvantitet understiger tillverkningen år 1849 med 

316,471 ll., hvaremot tillverkningsvärdet sistlidne år, 3,199,900 R:dr, med 278,854 

R:dr öfverskjuter det för år 1849 uppgifna värde. Denna förhöjning i tillverknings-
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värcje torde vara att härleda ej mindre från den något större qvantitet af finare och 

derigenom dyrare garnsorter, som ifrågavarande år åstadkommits, än äfven och 

hufvudsakligast från det under samma år betydligt stegrade priset å råämnet, hvaraf 

åter en stegring i priserne å den förädlade varan blef en följd. 

Bland inhemska Bomulls-spinnerierne hade nedannämnde, år 1850, den största 

tillverkningen, nemligen: Rosenlunds spinneri uti Götheborg, tillhörigt Grosshandels

bolagen Röhss & Brusewitz, Alex. Barclay & C:o samt Grosshandlanden G. D. 

Lundström, 1,441,525 ll., hvaraf 359,113 ll. utgjorde garn af N:o 26 och der-

öfver; Strömma fabrik i Blekinge län, hvilken äges af ett bolag, 771,645 ll.; An-

derstorps spinnerifabrik i Hallands län, tillhörig bolaget Ewers & C:o, 666,887 ll.; 

Thorshags fabrik i Östergöthlands län, hvilken äges af Hj. Leopold, 630,272 ll.; 

spinneriet i Norrköping, tillhörigt flere intressenter, 589,684 &; Grosshandlanden 

Aug. Bergmans Sterbhusdelägares spinneri vid Harg nära Nyköping, 556,289 ll. 

samt Nääs fabrik i Elfsborgs län, tillhörig bolaget P. W. & J. T. Berg, 515,386 

ll., deraf nära 215,000 ll. af N:o 26 och derutöfver. 

I sammanhang härmed bör meddelas, att det vid Almedahl i Götheborgs och 

Bohuslän anlagda, ett bolag tillhöriga mekaniska linspinneri, samma år lemnade en 

tillverkning af 48,993 ll. lingarn. 

De bland förenämnde fabriksidkare, som under sistlidet år innehade förlagslån af Ma-

nufactur-Discont-fonden för ändamålsenligt bedrifvande af deras fabriksinrättningar, nemli

gen Intressenterne i Rosenlunds Bomullsspinneri, Grosshandlanden Aug. Bergmans Sterb-

husdelägare, Fabriksidkaren Leopold, Norrköpings Bomullsspinneri Bolag samt ägarne till 

Almedahls Linspinneri hafva, enligt hvad hos Collegium styrkt blifvit, under ifrågavarande 

är behörigen uppfyllt de för lånens innehafvande i omförmälde afseende stadgade vilkor. 

Förlidet år importerades 4,649,488 ll. bomull, hvarförutan 1,352 ll. af samma 

råämne i följd af strandning inkommo. Berörde qvantiteter sammantagne understiga 

med 1,885,314 ll. importen af bomull år 1849. 

4:o Segel- och Tältduks-fabrikerne. Tillverkningen vid dessa inrättningar, 15 

till antalet och med en personal af 1,256 arbetare, utgjorde sistlidet år 751,414 

alnar segel- och tältduk, deraf 3,552 alnar förfärdigade af bomullsgarn, samt 73,145 

alnar buldan och pressenningsduk, tillsammans 824.559 alnar, i värde upptagne 
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till 401,106 R:dr; och öfversköt productionen sålunda den för år 1849 angifne, 

till qvantiteten med 208,44 5 alnar och i värde med 43,665 R:dr. Likasom de 

föregående åren var tillverkningen förlidet år betydligast å den Grosshandlanden 

W. Gibson & Söner tillhörige fabrik vid Jonsered i Götheborgs och Bohus län, 

hvarest förfärdigades 544,927 alnar segel- och tältduks-väfnader m. m., eller nära 

två tredjedelar af hela inhemska fabrikationen af sådana varor. 

Importen af segel- och tältduks-väfnader samma år, förnämligast från England, 

Ryssland och Danmark, är värderad till 4,268 R:dr, hvarförutan ett qvantum dylika 

väfnader af 923 R:drs värde i anseende till strandning inkom. Sammantagne införsels 

värdet utgör 5,363 R:dr mindre än det belopp hvartill importen af slika varor 

nästföregångne året uppskattades. Exporten af segel- och tältduks-väfnader först

nämnde år, upptagen till 11,911 R:dr, understiger med 7,917 R:dr värdet å exporten 

af berörde slags väfnader året nästförut. 

Af hampa importerades sistförflutne året 12,947 Skll., hvilken qvantitet, sam

manräknad med 21 Skll., efter strandning inkomne, utgör 1,526 Skll. mindre än 

livad af detta råämne år 1849 till Riket infördes. 

5:o Sidenfabrikerne. Denna fabriksgren bedrefs nästlidne år vid 18 särskilda 

verk, alla i Stockholm, och hvarvid sysselsattes 845 personer. Tillverkningen 

utgjordes samma år af 216,844 alnar flerehanda slags siden- och halfsiden-väfnader 

samt 223,045 st. dukar m. m., alltsammans i värde ansedt till 968,103 R:dr. 

Fabrikationen af väfnadsalngods öfversköt väl den för år 1849 uppgifna med 

27,148 alnar, men tillverkningen af st. dukar m. m. minskades med 9,568 st.; 

och värdet å fabrikationen i det hela nedgick något eller till 13,942 R:dr mindre 

belopp än det, hvartill hela sidentillverkningen meranämnde år beräknades. Af 

inhemsk sammet och felb producerades icke något förlidet år. 

Bland Siden-fabrikanterne hade samma år bolaget Casparsson & Schmidt, Fabriks-

idkarne L Meyerson och K. A. Almgren samt bolaget Samson & Elliot de ansen

ligaste tillverkningarne, i värde belöpande sig: vid förstnämnde bolags fabrik till 

181,598 R:dr, hos Meyerson till 174,703 R:dr, hos Almgren till 163,602 R:dr 

samt vid Samson & Elliots fabrik till 150,350 R:dr. 
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Importen af ofärgadt och färgadt silke år 1850 uppgick till 40,172 ll. eller 

8,284 ll. mindre än år 1849. Värdet af de förstnämnde år införtullade utländska 

hel- och half-sidenväfnader utgjorde 268,001 R:dr, deruti inbegripne 34,270 R:dr 

för felb och peluche samt 32,973 R:dr för sammet, hvarförutan af sådana varor, i 

följd af strandning, inkommo för 1,191 R:dr. Hela införselsvärdet understiger med 

20,399 R:dr det belopp, hvartill importen af ifrågavarande slags fabrikater året 

förut värderades. Exporten förlidet år af sidenvaror, bestående af helsiden till 

Finland, är uppskattad till 18,296 R:dr, eller 10,120 R:dr mindre än Värdet å 

hvad af sidengods sistnämnde år utfördes. 

6:o Bandfabrikerne, 10 till antalet, hvaraf 9 i Stockholm och 1 i Malmö 

inrättade, lemnade nästförflutna året en tillverkning af siden-, bomulls- och ylleband, 

m. m., beräknade dels i stycken, dels i alntal, för ett sammanlagdt värde af 50,507 

R:dr, som med 1,629 R:dr öfverskjuter värdet å bandfabrikationen år 1849. Fa-

briksidkaren C. G. Fagerlins fabrik i Stockholm lemnade sistlidne år den betydligaste 

tillverkningen af nämnde väfnader, uppgående i värde till 11,495 R:dr. 

Samma år importerades band, utaf flere alag, hufvudsakligen af siden, halfsiden 

och bomull, för ett värde af tillsammans 135,470 R:dr, eller för 14,941 R:dr 

mindre än år 1849, oberäknadt ett qvantum af band, värdt 45 R:dr, som i anse

ende till strandning inkom. Exporten af band, till största delen linneband, uppgick 

till ett värdebelopp af 19,356 R:dr, som med 13,803 R:dr Öfverstiger värdet å 

band-utförseln år 1849. 

7:o Cattunstryckerierne. Förlidet år belöpte sig tillverkningen vid 17 inhemska 

inrättningar af berörde slag till 111,900 alnar kattuner och möbeltyg m. m., samt 

198,016 st. dukar och shawlar, hvarå sammantagne tryckningsvärdet är uppgifvet 

till 89,221 R:dr, och hvilken qvantitet understeg, hvad alngodset angår, den året 

förut åstadkomne med 45,787 alnar kattuner m, m., men, hvad dukarne m. m. 

vidkommer, öfversköt productionen deraf samma år med 40,208 st., äfvensom värdet 

å cattuntryckeriernes tillverkning i dess helhet uppgick till 9,553 R:drs högre belopp 

än det, hvartill fabrikationen år 1849 uppskattades. 

Den 
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Den betydligaste tryckning af väfnader verkställdes förlidet år å J. Pinaeus' 

Enkas fabrik, Ericsberg kallad, nära Götheborg, och vid det Fabriksidkaren S. P. 

Pettersson tillhöriga tryckeri uti Borås. Tryckningsvärdet beräknades å förra stället 

till 49,700 R:dr och vid Petterssons fabrik till 24,109 R:dr. 

Samma år införtulbdes tryckta bomullsväfnader för ett värde af 399,94 6 R:dr, 

eller för 79,923 R:dr mindre än nästföregångna året, hvarjemte, i följd af strand-

ning, så beskaffade varor inkommo för 4,4 26 R:drs värde. 

8:o Färgerierne. Enligt inkomne uppgifter uppgick färgerilönen vid de näst-

lidet år i gång varande 426 st. verk af detta slag till en sammanräknad summa 

af 657,452 R:dr, som i någon ringa mon eller med inemot 4,000 R:dr öfverstiger 

det belopp, hvilket för åstadkommen färgning år 4 849 beräknades. Bland berörde 

inrättningar hade sistlidne år G. E. Lidbergs färgeri i Borås, Almedahls fabrik 

i Götheborgs och Bohus län, tillhörig ett Bolag, samt Lydde färgeri i Elfsborgs län 

som äges af J. J. Packendorff, den betydligaste färgning; och uppgick arbetslönen 

för färgadt gods: hos förstnämnde fabriksidkare till 31,266 R:dr, vid Almedahls 

färgeri till 25,786 R:dr samt å sistberörda ställe till 23,000 R.dr. 

9:o Socker-raffineringsverken, till antalet 4 9 st., lemnade år 1850 en produc-

tion af 4 3,494,009 ll. socker af diverse slag och 6,4 74,956 ll. sirup, tillsammans 

uppskattadt till 4,624,604 R:dr. Tillverkningen ökades således nämnde år, jemförel-

sevis till fabrikationen året förut, till qvantiteten med 486,298 ll. socker och 

1,274,755 ll. sirup samt i värde med 244,744 R:dr. 

Vid Grosshandelsbolaget D. Carnegie & Comps. fabrik nära Götheborg bereddes 

förlidet år, likasom de föregående åren, de största qvantiteter socker och sirup, 

utgörande tillsammans 6,674,737 ll. Näst productionen vid nämnde fabrik, var 

tillverkningen samma år betydligast å det vid Rosendahl i Götheborgs och Bohus 

län anlagda sockerförädlingsverk, som äges af Grosshandlanden D. O. Francke, å 

hvilket ställe en fabrikation af sammanlagdt 3,170,000 ll. nämnde slags varor ägde 

rum. Bland de öfriga socker-raffineringsverken, hade det i Norrköping inrättade, 

Jac. von Leesen tillhöriga sockerbruk, samt det i Landskrona, som äges af Gross-

Comm. Collegii Ber. om Fabrik. och Manufakt. för år 1850. 2 
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handels Bolaget Mattson & Braune, de största tillverkningarne, uppgående hos von 

Leesen till 1,355,507 ll. och vid det sednare verket till 842,894 ll. sockerfabrikater. 

A de i Stockholm befintliga 12 sockerförädlingsverk åstadkoms sistlidet år en 

sammantagen tillverkning af 6,966,336 ll. socker och sirup. Bland dervarande 

sockerbruksidkare ägde Bolaget Ahrberg & Fagerberg, fabriksidkaren H. H. Bachman 

samt det så kallade Brunkebergs bolag de betydligaste tillverkningsqvantiteterna 

af socker och sirup, belöpande sig å Ahrberg & Fagerbergs bruk till 830,850 ll., 

vid Bachmans verk till 789,453 ll. samt hos Brunkebergs bolag till 786,425 ll. 

År 1850 införtullades af rått oförädladt socker 23,954,177 ll., hvilket qvan-

tum, sammanlagdt med 56,970 ll., som inkommo i följd af strandning, med 174,110 

ll. understiger den införsel af nämnde artikel, som året förut ägde rum. Af utländskt 

förädladt socker importerades 413,764 ll., och infördes dessutom af samma vara, i 

följd af strandning, ett belopp af 27,358 ll. toppsocker. 

Exporten af inom landet förädlade sockerfabrikater, bestående nära uteslutande 

af toppsocker till Finland och Norrige, utgjorde sistlidet år 518,499 ll., hvilken 

varumängd med 246,000 ll. understiger hvad af berörde fabrikater år 1849 utfördes. 

10:o Tobaks- och Snusfabrikerne. Föriidet år utgjorde antalet af dessa inrätt

ningar 86 st. och tillverkningen belöpte sig till 1,745,924 ll. diverse sorter rök-

och tuggtobak, hvaribland 155,606 ll. cigarrer, samt 2,568,960 ll. snus, alltsammans 

uppskattadt till 1,420,320 R:dr, hvilken fabrikation till qvantiteten öfversteg den 

föregående året åstadkomne med sammanlagdt 71,597 ll., men är uppgifven till 

26,497 R:dr mindre värde än det, som för tillverkningen sistberörde år beräknades. 

Vid de tobaksförädlingsverk i Stockholm, som ägas af fabriksidkarne J. F. Ljunglöf 

och Grosshandlanden Th. A. Aspelin bereddes jemväl nästlidne år de största qvan-

titeter af nyssnämnde fabrikater, utaf hvilka hos den förre 621,353 ll. och bos 

den sednare 416,254 ll., deraf större delen utgjorde snus. 

För öfrigt hade samma år Handlanden F. H. Kockum vid dess fabrik i Malmö 

den betydligaste tillverkningen, uppgående till 321,728 ll. tobak och snus. 

Importen af oförädlade tobaksblad och stjelkar ifrågavarande år besteg sig till 

3,305,295 ll., hvilken qvantitet, tillhopa med 22,930 ll. dylika råämnen, som i 
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följd af strandning inkommo, utgör 481,598 ll. mindre än införselsbeloppet af sådana 

varor året nästförut. Af förädlad karfvad och spunnen tobak samt cigarrer och snus 

införtullades förstnämnde år 43,566 ll., eller 5,211 ll. mera än år 1849, hvarjemte 

af så beskaffade varor ett parti af 368 ll., i anseende till strandning, till förtullning 

anmäldes. Exporten af här i landet förädlade tobaksfabrikater, förnämligast snus och 

cigarrer, skedde nära uteslutande till Finland och Norrige samt uppgick till 10,057 ll., 

eller till inemot lika belopp som året förut. 

11:o Läderfabrikerne. Vid dessa verk, som år 1850 uppgingo till ett antal 

af 548 st., deribland 350 st. inrättade å landet, bereddes samma år 1,806,762 ll. 

sul- och smorläder samt 296,443 st. skinn. Fabrikations-värdet, uppgifvet till 1,069,701 

R:dr öfverskjuter med 28,998 R:dr det lädertillverkningen året nästförut åsatta värde. 

A fabriksidkaren E. Collianders lädergarfveri i Götheborg och vid A. W. Lundins 

i Stockholm åstadkommos sistlidne år de största qvantiteter läderfabrikater, uppgående 

i vigt å förra stället till 110,773 ll. samt hos Lundin till 104,112 Ä. Näst fabrica-

tionen vid omförmälte garfverier var tillverkningen samma år betydligast å M. Larssons 

garfveri uti Örebro och vid det bolaget Hale Lewin & von Kock tillhöriga verk i 

Stockholm, af hvilka fabriker, vid den förstnämnda bereddes 83,322 ll. läder och 

4,000 st. skinn samt å den sednare 77,569 ll. läder jemte 1,496 st. skinn. 

Importen af oberedda hudar och skinn nästlidne år, utgörande 3,896,284 ll., 

hvartill komma, i följd af strandning, förtullade 8,597 ll. sådan vara, understiger med 

598,394 ll. införselsqvantiteten år 1849. Af beredt läder och skinn införtullades sist-

förflutna året 19,377 ll., eller 12,181 ll. mindre än hvad af sådana fabrikater inkom 

året förut. Någon export af inhemska lädervaror ägde ej rum år 1850. 

I sammanhang med uppgiften om läderfabrikerne, får Collegium upplysa, att till

verkningen sistlidet år af inhemsk saffian, vid 5 fabriker, belöpte sig till 13,067 st. 

saffiansskinn af tillhopa 23,702 R:drs värde, och understeg fabrikationen deraf året 

förut, i hänseende till qvantiteten med 154 st. skinn och i värde med 461 R:dr, samt 

att större antalet slika skinn förfärdigades vid saffiansfabriken i Malmö, som äges af 

Handelsbolaget Abelin & Mattsson och å Åldermannen J. Westins fabrik i Stockholm, 

nemligen vid de förres fabrik 6,000 st. samt vid den sednares 3,625 st. 
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12:o Fabrikerne för åstadkommande af Glas, 16 till antalet, alla anlagde på 

landet, lemnade år 1850 en tillverkning af 8,701 kistor taffel- och annat fensterglas, 

värderad till 339,584 Rjdr, samt åtskillige sorter glaskärl, uppskattade till 335,374 

R:dr, eller tillsammans 674,958 R:dr, hvilken summa med 60,717 R:dr öfverskjuter 

värdet å ifrågavarande fabrikation nästföregångna året. 

De inrättningar af detta slag, hvilkas tillverkning förlidet år uppgifvits hafva uppgått 

till de högsta värdena, voro följande, som alla ägas af särskilda bolag, nemligen: 

Bromö fabrik i Skaraborgs län, hvarå taffel- och annat fensterglas förfärdigades 

till ett värde af 81,781 R:dr; Kosta bruk i Kronobergs län, hvarest fenster- och annat 

glas fabricerades för 80,210 R:dr; Reymyra glasbruk i Östergöthlands län, å hvilket 

ställe tillverkningen, bestående af diverse glaskärl, uppskattades till 76,433 R:dr, samt 

Eda fabrik i Wermlands län, der productionen af glas, hufvudsakligen taffelglas, i värde 

belöpte sig till 68,973 R:dr. 

Intressenterne uti Bromö glasbruk samt Bolaget Wadström & Nygren, hvilka livar 

för sig undfått och innehafva förlagslån af Manufactur-Discont-fonden, de förra för 

utvidgning och förbättring af deras vid Bromö idkade fabrikation utaf hvitt fensterglas, 

och det sednare för tillverkning, på Engelska sättet, af porterbuteljer vid Årnäs och 

Wentzelholms glasbruk, hafva hos Collegium styrkt, att de sistlidet år ändamålsenligt 

bedrifvit nämnde fabriker och sålunda i förberörde afseende fullgjort de vilkor, hvarunder 

lånen få på bestämd tid innehafvas. 

Samma år införtullades glasfabrikater af diverse slag för ett sammanlagdt värde 

af 183,444 R:dr, hvilket utgör 50,386 R:dr mindre än värdet å de året förut till 

Riket införde glaspartier. Exporten af flere slags glaseffecter, värderad till 1,156 R:dr, 

understeg med 1,071 R:dr det värdebelopp, hvartill utförseln af glasvaror nästföregångna 

året uppgafs. 

13:o Fabrikerne för åstadkommande af papper. Antalet af sådana inhemska 

verk uppgick vid 1850 års slut sill 92 st., deraf 89 på landet inrättade. Tillverkningen 

bestod samma år af 221,845 Ris, 13,512 IM, 1,106 Bundtar och 1,096 Rullar 

papper af flerehanda slag, äfvensom af en stor qvantitet, beräknad i stycketal, hvaraf 

hufvudsakligaste delen utgjordes af vid Bankens pappersbruk Tumba förfärdigade blan

ketter till Sedlar och Charta Sigillata: alltsammans uppskattadt till 763,866 R:dr. Med 
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undantag af den del utaf pappers-fabrikationen, som beräknades i stycketal, hvilken, i 

förhållande till den år 1849 åstadkomne, sistlidne år något ökades, har tillverkningen 

af samma vara i öfrigt under år 1850 understigit productionen deraf föregående året 

och minskats, hvad ristalet särskildt angår, med 2,036 Ris. Vid jemförelse af de å 

pappersbrukens samtliga tillverkningar för begge åren angifne värden, visar sig för 

sistförflutna året en minskning af 40,952 R:dr. 

Bland ifrågavarande fabriker hade följande samma år den största tillverkningen, 

uppgående till nedan omförmälde qvantiteter, nemligen: det i Christianstads län anlagda 

verk, Klippan, som äges af fabriksidkaren S. M. Sunnerdahl, 36,545 Ris; Gryksbo 

fabrik i Stora Kopparbergs Län, tillhörig Fabriksidkaren J. H. Munktell, 20,233 Ris; 

Lessebo bruk, beläget i Kronobergs län och tillhörigt Bergsrådet J. L. Aschan, 19,361 

Ris och 1096 Rullar; samt pappersfabriken i Norrköping, Holmen, hvilken äges af 

Grosshandlanden H. Trozelli, 16,703 Ris. 

Nästlidne år införtullades utländskt papper af diverse sorter för 56,986 R:dr, eller 

för 20,660 R:dr mera än år 1849. Exporten af inom landet beredt papper är upp

skattad till 22,540 R:dr och understeg med 7,793 R:dr värdet å det året förut utförde 

papper. Af lump till pappersberedning skedde förstberörde år icke någon import, hvar-

emot exporten deraf utgjorde 1,396 Lll. 

14:o Oljeslagerierne. Prässning af olja verkställdes samma år vid 60 inrättningar 

i denna väg, hvilka lemnade en sammantagen tillverkning af 353,162 kannor lin- och 

rofolja m. m., och erhöllos derjemte efter prässningen 8,967 Skll. oljekakor, allt

sammans värderadt till 506,832 R:dr, hvilken summa utgör 40,939 R:dr mera än 

värdet å fabrikationen vid oljeslagerierne nästföregångna året. 

Vid det Grosshandlanden G. Sommelius tillhöriga oljeslageri i Stockholm bereddes 

sistlidne år mer än hälften af förenämnde qvantitet olja, eller 178,500 kannor; och 

hade, bland de öfriga fabrikerne af detta slag, M. E. Delbancos i Mölndahl af Göthe-

borgs och Bohus län den största tillverkningen, nemligen 71,000 kannor lin- och rofolja 

sammanlagdt. Förstbemälte Fabriksidkare, som för utvidgande och ändamålsenligt be-

drifvande af sin ofvannämnde, efter förbättrade methoder anlagda fabrik för prässning 

och raffinering af olja, erhållit förlagslån af Manufaktur-Diskontfonden, har med veder

börande Embetsmyndighets bevis styrkt, att fabriken under förlidet år ändamålsenligt 
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bedrifvits. Sistnämnde år införtullades 1,478,267 ll. eller 246,378 kannor hamp-, lin-

och rofolja, hvaraf 209,530 kannor bampolja, och öfversköt föstnämnde qvantitet den 

år 1849 införde med 853,926 ll. eller 1 42,321 kannor. Af olja exporterades endast 

1,164 ll., eller 4,422 ll. mindre än året förut, men af oljekakor utfördes 11,782 Skll., 

som utgöra ett qvantum af 2,202 Skll. mera än hvad af slik artikel exporterades år 

1849. 

Den egentliga Importen af hamp-, lin- och roffrö år 1850 belöpte sig till 20,362 

tunnor; eller 11,455 tunnor mera än året förut; hvarförutan, i anseende till inträffad 

strandning, 718 tunnor linfrö till förtullning anmäldes. Exporten af dylika varor, hufvud-

sakligast af linfrö, uppgick förlidet år till 8,105 tunnor, hvilket belopp med 248 tunnor 

understiger frö-utförseln år 1849. 

15:o Fabrikerne för tillverkning af Porcelaine. Vid de tvänne i Riket varande 

porcelainesbruk, Rörstrand i Stockholm och Gustafsberg å Vermdön, belöpte sig värdet 

å tillverkningarne år 1850, på förra stället till 155,000 R:dr och på det sednare till 

150,000 R:dr, tillhopa 305,000 R:dr, hvilket fabrikationsvärde med 23,479 R:dr öfver-

skjuter det belopp, hvartill inhemska porcelaines-tillverkningen föregångna året uppskattades. 

Af utländsk porcelaine infördes sistlidet år 61,681 ll., af 60,156 R:drs värde, och 

öfverstiger denna import den året förut verkställda, med ett värde af 4,263 R:dr. 

Exporten af porcelaine-fabrikater uppgick förstnämnde år till 6,177 ll., värde 4,967 

R:dr, hvilket qvantum utgör 2,415 ll. mera än utförseln år 1849 af sådan vara. 

16:o Såpsjuderierne. Tillverkningen vid dessa inrättningar, hvilkas antal utgjorde 

13 st., nedgick förlidne år till 19,895 fjerdingar såpa eller till 2,205 fjerdingar mindre 

iin år 1849, och värdet å fabrikationen förstnämnda året, upptaget till 136,817 R:dr, 

understeg det för det sednare året uppgifna med 19,944 R:dr. 

Bland de särskilda såpsjuderierne hade år 1850 Grosshandlanden L. Monténs fabrik 

i Stockholm den största tillverkningen, uppgående till 3,210 fjerdingar. 

Importen af såpa samma år utgjorde blott 18 Lll., hvaremot exporten af sådan 

vara uppgick till 774 Lll., hvilken qvantitet likväl med 278 Lll.. understiger utförseln 

deraf året nästförut. 

17:o Fabrikerne för åstadkommande af mekanisk redskap. De vid dessa in

rättningar, till antalet 21 st., år 1850 förfärdigade machinerier och redskap uppgingo 
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i värde till 454,810 R:dr, eller 87,113 R:drs högre belopp än fabrikationsvärdet år 

1849; hvarförutan, enligt Collegium meddelad uppgift, tillverkningarne vid Motala me

kaniska verkstad, hvilken ej, såsom fabriker i allmänhet, är ställd under Collegii inse

ende, förlidet år belöpte sig till ett sammanräknadt värde af 439,688 R:dr. Af ifråga

varande fabriker, med undantag af Motala verkstad, lemnade följande den betydligaste 

tillverkningen år 1850, nemligen: Fabriksidkaren A. Keillers mekaniska verkstad i Göthe-

borg, hvarest diverse slags smidda och gjutna arbeten åstadkommos för ett värde af 

120,000 R:dr; Fabriksidkaren A. Malcolms machinfabrik i Norrköping, der tillverkningen 

i värde uppgick till 72,314 R:dr samt fabriksbolaget J. & C. G. Bolinders mekaniska 

fabrik i Stockholm, hvarå tillverkades för 60,200 R:dr. 

Intressenterne i Motala mekaniska verkstad, Fabriksidkaren A. Keiller i Götheborg, 

Handlanden F. H. Kockum i Malmö samt intressenterne i Trollhätte mekaniska verkstad 

och gjuteri, hvilka hvar för sig undfått och sistlidet år innehade förlagslån af Manufaktur-

Diskont-fonden för ändamålsenligt åstadkommande af mekanisk redskap, hafva, enligt deras 

åliggande, behöngen styrkt, att deras å förenämnde ställen anlagda machinfabriker under 

samma år varit i full gång och med verksamhet bedrifvits. 

Importen år 1850 af machiner och redskap är upptagen i värde till 283,288 R:dr, 

hvilken summa med 17,272 R:dr understiger det importen af sådana varor året förut 

åsatta värde. Exporten af dylika tillverkningar, för år 1849 värderad till blott 6,352 

R:dr, utgjorde förlidet år i sammanlagdt värde 32,967 R:dr. 

18:o Porterfabrikationen, hvilken endast åstadkommes vid det Grosshandelsbolaget 

D. Carnegie & Comp. tillhöriga porterbryggeri invid Götheborg, utgjordes sistlidet år af 

900 Oxhöfden Porter och Draftporter samt 600,000 hel- och halfbouteiller porter, allt

sammans uppskattadt till 127,950 R:dr, eller 24,933 R:dr mera än det å porterfabrika-

tionen föregående året uppgifna värde. 

Af porter och andra ölsorter införtullades nästlidet år 14,711 kannor eller 3,617 

kannor, mera än år 1849, oberäknadt ett parti af 435 kannor porter, som, i följd af 

strandning, till Riket inkom. Utförseln af dylika drycker, år 1850 utgörande 12,141 

kannor, öfversköt exporten deraf året förut med ett qvantum af 1,268 kannor. 

Vid alla öfriga, af flerfaldiga slag varande fabriks- och manufaktur-inrättningar, till 

antalet 967 st., hvilka Collegium, till undvikande af alltför stor vidlyftighet, ansett sig 
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icke böra här specifikt upptaga, hafva tillverkningarne sistlidet år uppgått till ett samman-

lagdt värde af 1,34 9,026 R:dr, för hvilka verks bedrifvande varit använde 4,008 arbetare. 

Och får Collegium derjemte underdånigst meddela, att för idkande hufvudsakligast af 

jern- och metallmanufakturen i Eskilstuna fristad 184 mästare och qvinnor, som drifva 

verkstad, 280 gesäller, 481 lärlingar och 111 andre arbetare, eller tillsammans 1,056 

personer varit samma år derstädes anställde. 

På sätt härjemte underdånigst bilagde sammandrag Lit. D. och E. utvisa, uppgick 

den bevillning till Eders Kongl. Maj:t och Kronan, Fabriks- och Manufacturidkarne i 

Riket i och för deras rörelse år 1850 påförts, till ett tillhopalagdt belopp af 46,443 

R:dr, hvilket med 4,470 R:dr öfverstiger den summa, som omförmälde idkare i bevill

ning år 1849 erlade. 

Af de i Collegii förevarande underdåniga berättelse meddelade uppgifter och det 

sammandrag deraf, som innefattas i förut åberopade tabell Lit. A., täcktes Eders Kongl. 

Maj:t i nåder inhemta, att, oberäknadt det å fabrikationen vid Motala mekaniska verk

stad här ofvan anmälda värdebelopp, 439,688 R:dr, fabriks- och manufactur-tillverk-

ningarnes sammanräknade värde år 1850 uppgick till R:dr 24,287,994 

att då det i Collegii underdåniga berättelse för år 1849 samt of-

vanberörde jemförelse-tabell upptagne värde å samma år åstad-

komne inhemska fabrikater utgjorde R:dr 23,099,748 

tillverkningsvärdet år 1850 med R:dr 1,188,246 

öfverskjutit det belopp, hvartill fabrikationen år 1849 uppskattades; och att om, med 

ledning af merberörde tabell, jemförelse anställes emellan tillverknings-värdet år 1850 

och det, som för fabrikationen år 1840 beräknades, utgörande 13,917,911 R:dr, visar 

sig, att förstnämnde års fabrikationsvärde öfverstiger det sednares med en summa af 

icke mindre än 10,370,083 R:dr. 

Ofver de patenter å här i Riket förut okände uppfinningar, Collegium förlidet år 

meddelat, får Collegium i underdånighet bifoga förteckning. (Lit. B.) 

Hvad dernäst beträffar hus-slöjderne, bland hvilka väfverinäringen intager främsta 

rummet, så förekommer, att, enligt de från Tullkamrarne i Borås och Ulricehamn 

inkomne 
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inkomne uppgifter på i Elfsborgs Län åstadkomne och derifrån år 1850 till andre 

delar af Riket förpassade husväfnader, hvaribland likväl band, täcken och strumpor icke 

finnas upptagne, har tillverkningen deraf samma år utgjort: 

Vid jemförelse mellan dessa qvantiteter och dem utaf enahanda slag, som inom 

samma ort tillverkades år 1849, visar sig, att tillverkningen af bomullsdukar sistlidet 

år öfversteg det nästföregångna årets med 55,716 st., men att deremot productionen 

af förenämnde sorts tyger eller egentligt alngods minskats med 1,553,374 alnar, 

nemligen af: 

hvilken minskning, enligt hvad vederbörande anmält, torde, åtminstone till någon del, 

kunna tillskrifvas det ofördelaktiga inflytande på afsättningen inom orten, som cholera-

sjukdomens utbrott sistlidet år inom vissa delar af Elfsborgs och nästgränsande län utöfvade. 

Rörande husväfnadsslöjden i Rikets öfriga Län, hafva, i likhet med hvad under 

föregående år ägt rum, åtskillige af de från Kronofogdarne afgifne näringstabeller upptagit 

de qvantiteter väfnader, som ansetts hafva blifvit utom tillverkningsorterne afyttrade, 

hvaremot Kronofogdarne i andre fögderier förklarat att, ehuru väfnader till mer och 

mindre betydlig mängd utöfver ortens behof blifvit derifrån försålde, det icke vore möjligt 

att angifva qvantiteten af de aflåtne väfnaderne. Ehuru således af de inkomne upp-

gifterne icke kan hemtas någon tillförlitlig grund för bedömande af rätta beloppet utaf 

den utöfver orternes eget behof tillverkade och afyttrade varumängd af ifrågavarande 

beskaffenhet, har Collegium likväl ansett sig böra här upptaga de väfnadsqvantiteter, som 

vederbörande Kronofogdar ansett hafva blifvit afyttrade, såväl särskildt i de län, der 

väfnadsslöjden i vissa trakter utgör en hufvudsakligare binäring, nemligen Gefleborgs, 

Comm. Collegii Ber. om Fabrik. och Manufakt. för år 1850. 3 
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Westernorrlands och Hallands Län, som i sammanräknadt belopp för de öfriga län, der 

nämnde slöjd mindre allmänt idkas. 

Nämnde väfnadstillverkningar uppgifvas sålunda: 

Gefleborgs Län, gröfre linneväfnad 2,165,000 alnar. 

Westernorrlands Län, gröfre och finare lärft 357,000 d:o 

Hallands Län, ylle och linne väfnader 246,950 d:o 

samt i Jönköpings, Christianstads, Södermanlands, Gottlands, Skaraborgs, 

Jemtlands, Kronobergs, Östergöthlands och Stora Kopparbergs Län, 

Väfnader af flere slag, sammanräknade 222,500 d:o 

Jemföres nu härmed hvad från ofvan omförmälde Län blifvit i enahanda afseende 

för år 1849 uppgifvet; så befinnes att väfnadsqvantiteten sistlidet år för Westernorrlands 

Län med 55,000 alnar öfverstigit den för år 1849 uppgifna; att densamma för Gefle-

borgs och Hallands Län understigit nästföregående årets, i det förstnämnda med 23,800 

och i det sednare med 10,705 alnar, samt för öfrige här ofvan uppräknade Län uppgått 

till något mer än hvad den uppgifvits år 1849 hafva utgjort. För den i Westernorr

lands Län år 1849 åstadkomne tillverkning af finare lärftsväfnader hafva sistlidne år blifvit 

af de till Manufakturernes befrämjande anvisade Statsmedel utbetalde premier till ett 

belopp af 2,366 R:dr, 45 sk. 6 rst., hvilket med 1,042 R:dr 28 sk. 6 rst. understiger 

hvad nästföregångna året för enahanda ändamål utgick. 

I afseende på öfrige hus-slöjder inhemtas af de från Länen inkomne uppgifter 

för sistlidet år, att å de orter, der sådane slöjder sedan längre tider tillbaka utgjort 

föremål för allmogens sysselsättning, desamma såsom binäringar, fortfarande utöfvas, utan 

att de i någon anmärkningsvärd mån af- eller tilltagit. Bland dessa slöjder förekomma: 

tillverkningar af smiden såsom liar, yxor, hackor, spadar, spik, nubb, m. m.; af 

meubler samt andre snickare-arbeten, laggkärl, åkdon, huggne och slipade stenar, kardor, 

ur och klockor; samt af band, strumpor, tröjor, garn, mattor, bord-, säng- och häst

täcken, halmflätor m. m., hvilka tillverkningar till icke obetydliga belopp afyttras. 

Vidkommande slutligen handtverkerierne, så enär handtverkarne icke äro pligtige 

att meddela några uppgifter å mängden eller värdet af deras tillverkningar, är Collegium 



19 

icke i tillfälle att rörande desse handteringar lemna andre upplysningar än som kunna 

hemtas af de från vederbörande embetsmyndigheter i enlighet med af Collegium fastställda 

formulairer upprättade och insände förteckningar på antalet år 1850 af handtverkare 

i städerne och köpingarne samt handtverkare och gerningsmän på landet jemte deras 

gesäller, lärlingar och öfrige arbetare äfvensom å den bevillning till Eders Kongl. Maj:t 

och Kronan, som berörde år blifvit omförmälde idkare i och för deras rörelse påförd. 

De sammandrag af nämnde förteckningar, som härjemte under Lit. C. D. E. i 

underdånighet bifogas, utvisa, att, år 1850, antalet af handtverksmästare i städerne 

och köpingarne samt qvinnor, som derstädes drifva handtverks-verkstäder utgjort 7,685, 

af deras gesäller 6,865, af lärlingar 8,753 samt af andre vid handtverken skattskrifne 

arbetare 1,712, eller sammanräknadt 25,015; att män och qvinnor, som på landet 

drifva handtverksverkstäder, uppgått till ett antal af 1,659, samt deras gesäller till 

323, lärlingar till 528 och andre arbetare till 382, eller tillhopa .2,892; att antalet 

af de utaf socknarne särskildt antagne handtverkare å landet eller s. k. gerningsmän 

är upptaget till 10,205 och af deras biträden eller arbetare till 5,697 eller tillhopa 

15,902, samt att den i och för handtverksrörelsen uppförde bevillning under nu ifrå

gavarande år utgjort: för handtverkarne i städerne och köpingarne, 82,541 R:dr, 

för dem, som å landet drifva handtverks-verkstäder, 2,992 och för gerningsmännen 

12,389 R:dr. 

Om dessa uppgifter jemföras med de i nämnde afseende för år 1849 meddelte, så 

belinnes, att sistlidet år antalet ökats, af mästare och handtverksidkande qvinnorj städerne 

och köpingarne med 114, af gesäller med 170; af lärlingar med 385 och af andre 

arbetare med 116; att antalet af män och qvinnor som på landet drifva handtverks-

verkstäder ökats med 272, af deras gesäller med 24 och af andre arbetare med 147. 

hvaremot antalet af lärlingar minskats med 28; att antalet af s. k. gerningsmän å 

landet samt de hos dem anstälde biträden eller arbetare minskats, af de förre med 148 

och af de sednare med 229, samt att den bevillning, som blifvit ofvanomförmälde idkare 

för deras rörelse år 1850 påförd, understigit den för år 1849: för handtverkarne i 

Städerne och Köpingarne med 1,230 R:dr, men deremot öfverstigit den för enahanda 

slags idkare å landet med 341 R:dr, och för gerningsmän med 122 R:dr. 
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Slöjdevaror, i Tulltaxan ej specificerade, utfördes sistlidet år för ett värde af 2,301 

R:dr 16 sk., hvilket med 1,833 R:dr 16 sk. öfverskjuter värdet af exporten utaf dylika 

varor år 1849. 

Collegium framhärdar med djupaste vördnad, 

S t o r m a 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 . M a j : t s 

underdånigste, tropligtigste 
undersåter och tjenare, 

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

J. N. BORELIUS. 

Stockholm den 2 December 1851. 

L. S. 
C. F. Ström. 



Lit. A. 

Jemförelse-Sammandrag 

för åren 1840, 1849 och 1850. 
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G e n e r a l - S a m m a n d r a g öfver de vid Fabrikerne och 
tillverkningsvärde 

* Härförutan Motala Mekaniska Verkstad — 215,140 
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Manufakturierna befintliga Stolar och Arbetare samt 
för nedanskrifna år. 
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Vid nedanskrifne Fabriker har under loppet af åren 1840, 1849 
och 1850 blifvit tillverkadt, nemligen: 
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Comm. Collegii Ber. om Fabrik. och Manafakt. för år 1850. 4 
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Stockholm af Kongl. Commerce-Collegii Statitiska Contor d. 14 November 1851. 

A. J Lönnerberg. 
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Litt. B. 

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

Commerce-Collegium utfärdade år 1850, 

för 

KINDGREN, CLAES J., Byggmästare, den 15 Januari, under o år, å en inrättning för 

mjölqvarnstenars afsvalning; 

MARTIN, C, Fransk Ingenieur, den 23 Januari, under 10 år, å ett sätt att bereda 

åtskilliga slags färger; 

ERSKINE, J:or D., Grosshandlare, den 2 Februari, under 8 år, å en uppfinning att, 

medelst strömmar af upphettad luft, torka och härda trå och andra ämnerr m. m.; 

GUSTAFSSON, J. C. C, Skomakaremästare, den 5 Februari, under 7 år, å en machin för 

klippning af skostift; 

UTTER, C. F., Sergeant, den 5 Februari, under 6 år, å en så kallad walsmangelsmachin; 

Dahlom, J:or P. A., den 5 Februari, under 5 år, å en watercloset af förbättrad 

construction; 

MARSTRÖM, C. A., Bruksförvaltare, den 5 Februari, under 8 år, ä en uppfinning att 

vid spik- och manufactur-smide begagna ett af Engelska stenkol, sågspån och 

vatten beredt surrogat för träkol: 

de FLON, C G., Garfveri-idkare, den 8 Mars, under 5 år, å ett sätt att tillverka lim; 

JACOBSSON L A., Handlande, den 11 Mars, under 5 år, å ett sätt att bereda tvål; 

LEHRKIND. GUSTAF, Preusisk undersåte, den 19 Mars, under 10 år, å en method att 

tillverka stål; 

BERGMAN , P. C., Fabriksbokhållare, den 19 Mars, under 8 år, å en spol- och bobin-machin; 

CaRLSUND. O. E., Mekanikus, den 3 April, under 8 år, å förbättrade constructioner af 

ångmachiner och propeller; 

HELANDER, C. V., Handlande, den 12 April, under 6 år, å ett sätt att tillverkar talg

ljus med flätade och preparerade vekar: 
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HELANDER, C. V., Handlande, den 12 April, under 6 år, å ett sätt att tillverka ljus 

af olika ämnen; 

ERIKSSON, SVEN, Fabriksidkare, den 17 April, under 7 år, å förbättringar af så kallade 

Fustian Looms; 

NOIRSAIN, JULES, Belgisk Civil-Ingenieur, den 19 April, under 8 år, å en s. k. generator 

af ny construction för ångmachiner, 

GIBSON, WILL:M & söner, den 24 April, under 8 år, å ett vattenhjul af förbättrad 

construction; 

PETERSON, J. B., den 24 April, under 8 år, å en svarf af ny construction; 

KINDGREN, C. J., Byggmästare, den 30 April, under 6 år, å ett förbättradt sätt att 

skala och rensa säd innan den förmales; 

Hylten-Cavallius, CARL, Apothekare, den 30 April, under 10 år, å ett sätt förgarfning 

och färgning af hudar och skinn; 

ÅKERBERG, GUSTAF, Byggmästare, den 10 Maj, under 6 år, å ett sätt att förekomma 

qvarnars s. k. degning och afdamning; 

FORSSBERG, EMELIE CHRISTINE, den 13 Maj, under 6 år, å en uppfinning att på s. k. 

circulär mekanisk tricot-stol tillverka stickade arbeten, kläden m. m.; 

NORRIE, CHARLES, den 13 Maj, under o år, å ett förbättradt sätt att uti formar tillverka 

pressade hornknappar; 

JENSEN, C. A., den 21 Maj, under 8 år, å en förbättrad construction af machin-sågar; 

HALE LEWIN & I. VON KOCK, den 31 Maj, under 5 år, å en method att kröka och 

växa stöfvelskaft och recefter; 

KEILLER, ALEX., Civil-Ingenieur, den, 31 Maj, under 5 år, å en upphalningsbädd för fartyg; 

Carlsten, C. J., Kopparslagare, den 26 Juni, under 8 år, å en uppfinning af pannor 

för klarning af s. k. förbränna samt distillering af bränvin; 

HJELM, A. F., Bruksbokhållare, den 20 Juni, under o år, å ett sätt att medelst machin-

hammare förfärdiga skålar och fördjupade kärl af metall-bleck; 

WELANDER, G. & KELLNER G, den 5 Juli, under 8 år, å en machin för valkning af 

ylle-väfnader; 

ROTHSTEIN, R., von. den 9 Juli, under 7 år, å ett förbättradt sätt att genom machineri 

behandla, spinna och slå garn och tågvirke af hampa; 
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GIBSON, LEOPOLD, & C:o, Handelsbolag, den 9 Juli, under 5 år, å ett sätt att tillverka 

tåg och segelgarn; 

SUNDELIN, G. M., Handelsbokhållare, den 9 Juli, under 5 år, å ett sätt att, medelst 

ång- eller vatten-kraft, på en och samma gång förbereda, spinna samt slå 

alla sorter tågvirke af hampa; 

Nordström, E. H., den 16 Juli, under 8 år, å en apparat för mäsk-beredning; 

WIGERT, ARTHUR, Landtbrukare, den 19 Juli, under 5 år, å ett sätt att tillverka tegel 

uti ugnar af ny construction; 

GEGERFELT, TH. VON och RYDEBERG, OLOF, den 26 Juli, under 8 år, å en method att 

tillverka tegel; 

STAVENOW, D., Musikalisk Instrumentmakare från Lybeck, den 26 Juli, under 8 år, å 

fortepianos af ny construction; 

HOYTTENS, V. F. L., Belgisk undersåte, den 30 Juli, under 5 år, å ett sätt att bereda 

hudar och skinn; 

MILLER, JAMES, Engelsk undersåte, den 7 Augusti, under 8 år, på redskaper och sätt 

för tillverkning af vät-gas och koloxid-gas m. m.; 

MUNKTELL, THEOPHRON, Directeur, den 7 Augusti, under 8 år, å en förbättrad construc

tion af hästvandring för drifvande af tröskverk, m. m. ; 

HEURLIN, S., Grosshandlande, den 14 Augusti, under 8 år, å en machin för glättning 

af spelkort m. m., 

FOLCKER, GUST. G., Silkesfärgare, den 17 Augusti, under 6 år, å torknings- och glans-

machiner för silke m. m.; 

FOLCKER, GUST. G., Silkesfärgare, den 17 Augusti, under 6 år, å en apparat for räsilkes 

utkokning och rening; 

SÖDERBERG, A. F., Blekslagaremästare, den 21 Augusti, under 7 år, å tillverkning af 

s. k. jernplåt-spislar; 

ARNBERG, J. A., Fabriksidkare, den 29 Augusti, under 5 år, å en plys-machin af för

bättrad construction; 

DROINET, F., Ingenieur, den 2 September, under 5 år, å ett sätt att rena saltartadt 

och osundt vatten, i synnerhet hafsvatten; 

http://Droi.net
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Rosén, C. G., Justitiarie, den 14 September, under 8 år. å flyttbara sågverk för 

djur-kraft; 

BRADFORD & MORNIS, i Newyork, den 14 September, under 8 år, å förbättrade roachi-

ner för krossning och sortering af fasta kroppar eller ämnen och deras 

särskiljande; 

KEILLER, ALEX., Civil-Ingenieur, den 13 September, under a år, å en ror-inrättning; 

MARTIN, C , Fransk Ingenieur, den 13 September, under 9 år, å ett förbättradt sätt. 

att bereda zink-hvitt; 

WILLERDING, EDWIN, Grosshandlande, den 13 September, under 5 år, å en apparat att 

medelst rotation rena och torka så väl flytande som fasta ämnen, m. m.; 

GIBSON J:or, W., Fabriksidkare, den 13 September, under 5 år, å ett sätt att använda 

ånga först såsom högtryck och derefter såsom lågtryck; 

MATTSSON & BRAUNE, Handelsbolag, den 13 September, under 5 år, å en apparat att 

begagnas vid socker-raffinering; 

HALLSTRÖM, O. G., Civil-Ingenieur, den 17 September, under 8 år, å en machin för 

tillverkning af murtegel; 

TOUTIN, ELOF, den 25 September, under 5 år, å en uppfinning att, medelst tillhjelp 

af atmospherisk luft samt en särskild apparat, bereda smör af mjölk och grädda; 

Monten, LARS, Grosshandlande, den 26 September, under 6 år, å uppgifne sätt att 

rena talg och andra fett-sorter samt oljor; 

BURNET. J. G. L., Fransk Handlande, den 30 September, under 5 år, å en uppfinning 

att rena vatten för vissa bestämda ändamål; 

COOPER, ALFRED, Engelsk undersåte, den 30 September, under 5 år, å ett sätt att 

använda ångkraft eller annan kraft på locomotivers drifhjul, äfvensom på 

skofvelhjul; 

WENSTRÖM, W., Mekanikus, den 14 October, under 5 år, å ett sätt att använda en 

metall-blandning, benämnd "Babbitts' metal"; 

Nyblarus, C. G., Apothekare, den 14 October, under 6 år, å ett sätt att bereda 

kolsyrehaltiga mineral-vatten, m. m.: 

ÅKERMAN, JOACH., Professor, m. m., den 15 October, under 10 år, å ett nytt sätt 

att rena vissa malmer; 
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KEILLER, ALEX., Civil-Ingenieur, den 18 October, under 5 år, å machinerier och 

hjul med rörliga skoflar för ångfartyg; 

LUNDGREN, C. L , Coopvaerdie Capitaine, den 2 November, under 5 år, å ett slags 

handqvarnar för rjfning af blyhvitt, och målarefärger i allmänhet; 

VEGESACH, EUGENE, VON, Friherre, Capitaine, den 2 November, under 8 år, å en 

ljusstöpnings-attiralj; 

VIANDEN, PEHR JOSEPH, Fabriksidkare, den 2 November, under 5 år, å en method att 

af lera förfärdiga sockertoppsformar; 

SEIJMER, J. A., Bleckslagaremästare, den o December, under 5 år, å en portativ ång-

koknings-mat-inrättning ; 

SCHEUTZ, GEORG, Auditeur, den 6 December, under 5 år, å en method att briinna 

tak- och murtegel m. m.; 

DYHR, M., Apothekare, den 28 December, under 6 år. å ett sätt att bereda gelatin 

af renhorn medelst ånga. 



32 

Lit. C. 

S a m m a n d r a g af de till Kongl. Commerce-Collegium inkomne 
Förteckningar öfver Handtverkare med deras Gesäller, Lär
lingar och andre Arbetare år 1850. 
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Com. Coll. Ber. om Fabr. och Manufakt. för år 1850. 5 
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Litt. D. 

S a m m a n d r a g af de till Kongl. Commerce-Collegium inkomne 
Förteckningar öfver den Bevillning, hvartill Fabrikanter och 
Manufakturister samt Handtverkare i Städerne och Köpin
garne blifvit taxerade år 1850. 
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Com. Coll. Berätl. om Fabr. och Manufakt. för år 1850. 6 
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Litt. E. 

Sammandrag af de till Kongl. Commerce-Collegium inkomne 
Förteckningar öfver den Bevillning, hvartill Fabrikanter, 
Manufakturister, Handtverkare och Gerningsmän på Landet 
blifvit taxerade år 1850. 



STOCKHOLM, 1852. 

P. A. NORSTEDT & SÖNER, Kongl. Boktryckare. 
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