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COMMERCE-COLLEGII 

Underdåniga Berättelse 
om 

Fabrikernes och Manufacturernes ställning 
år 1857. 

STORMÄKTIGSTE, ALLERNÅDIGSTE KONUNG! 

Till fullgörande af föreskriften i Kongl. Maj:ts för Commerce-Collegium utfärdade 

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

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

inkomne Statistiska uppgifter rörande Fabrikerne och Manufacturerne samt Hus-Slöj-

derne och Handtverkerierne för år 1857, i underdånighet afgifva berättelse om förhål

landet med berörde näringar under samma år. 

För att, hvad först angår Fabrikerne och Manufacturerne, bereda såväl en allmän 

öfversigt af dessa näringars ställning under nyssnämnde år som en jemförelse mellan 

dåvarande förhållanden och dem, hvilka under det nästföregångna året 1856 ägde rum, 

har Collegium låtit upprätta underdånigst bifogade sammandrag Litt. A., upptagande 

för hvardera af åren 1856 och 1857 antalet af fabriker samt den dervid sysselsatte 

arbetspersonal, tillverkningarnes värde äfvensom qvantiteterna och slagen af de huf-

vudsakligaste fabriksvarorne; och får Collegium, i likhet med hvad i förut afgifne års

berättelser iakttagits, serskildt i underdånighet redogöra för de, med hänsyn till qvam-

titeten och värdet, mest betydande af Rikets fabrikshandteringar. 

1:o Klädesfabrikerne. Vid 105 st. dylika verk med 919 stolar sysselsattes 

sistlidet år 3,661 arbetare, och tillverkades 1,190,456 alnar egentligt kläde, 412,198 

alnar diverse andra ylleväfnader såsom doffel, corderoy, satin, casimir m. m., samt 
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3,205 stycken filtar, shawlar och dukar m. m, altsammans värderadt till 7,081,258 

R:dr, *) hvilken tillverkning understiger den för år 1856 uppgifna med 88,179 alnar 

kläde, till större delen medelfint, och annat ylleväfnads alngods samt 268 st. shawlar 

m m. Värdet af klädesfabrikernes tillverkningar i deras helhet utgjorde 54,509 R:dr 

mindre än nästföregående årets. 

I Norrköping voro sistlidne år 82 klädesfabriker i gång. hvarvid 673 stolar och 

2,696 arbetare användes, och bestod tillverkningen af 999,016 alnar kläde, 188,797 

alnar doffel och drap, 65,583 alnar corderoy, 50,733 alnar satin och casimir samt 

13,193 alnar ratin och boy, eller tillsammans 1,317,322 alnar, hvilken väfnadsqvan-

titet, i värde upptagen till 6,088,704 R.dr, öfverskjuter tillverkningen år 1856 med 

12,695 alnar. Följande fabriker i nämnde stad hade år 1857 de betydligaste tillverk

ningarne, nemligen Drags Actie-Bolags för ett värde af 795,843 R:dr, Smedjeholmens 

Actie-Bolags för 612,909 R:dr, C. O. Nyborgs för 252,263 R:dr, Herman Wahrens 

för 242,978 R:dr och L. J Eliassons för 234,711 R:dr. 

Uti öfrige nio städer, der klädesfabriker sistlidne år drefvos, tillverkades samman-

lagdt 239,967 alnar kläde och andra ylleväfnader samt 3,120 st. filtar, shawlar och 

dukar, hvaraf vid Wallbergs Fabriks Actie-Bolags i Halmstad 70,445 alnar hufvud-

sakligen groft kläde och boy samt 1,300 st filtar, tillhopa värderadt till 204.128 

R.dr; vid tvenne fabriker i Wexiö 62,301 alnar största delen groft kläde och 400 

stycken filtar; vid fyra fabriker i Nyköping 55,049 alnar, deraf 22,103 alnar corde

roy. samt vid en klädesfabrik i Stockholm 20,105 alnar drap, ratin, filtväfnad m. m. 

och 1,055 stycken shawlar och filtar. 

De å serskilda orter på landet inrättade 9 stycken klädesfabriker lemnade sist

lidet år en tillverkning af 44,747 alnar kläde m m., uppskattadt till ett värde af 

209,691 R:dr, deraf 20,433 alnar vid Åhleströms fabrik nära Sodertelge. 

Enligt Tullspecialerne har sistlidet år till Riket inkommit diverse slags hel- och 

halfylle-väfnads alngods, som, med afdrag för flanell, hvarom här nedan serskildt för-

mäles, är uppgifvet till ett värde af 2,423,669 R:dr eller 1,447,252 R.dr mindre än 

hvad införselsvärdet å dylika varor år 1856 utgjorde. Hel- och halfylledukar infördes 

*) De i denna berättelse förekommande värdesbelopp äro beräknade i Bankomynt. 
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för 413,308 Rdr eller 347,965 R:dr mindre än året förut. Värdet af utförseln af ylleväf-

nader, som för 1856 beräknades till 7,443 R:dr, uppgick sistlidet år till 7,236 R:dr. 

Införsel af ull, alla slag, verkställdes sistlidet år till ett belopp af 2,104.669 ll. 

eller 1.693.194 ll. mindre än år 1856, och utfördes af denna vara 28,604 ll. 

Den med ylleväfnadsfabricationen sammanhang ägande Etoffstillverkningen bedrefs 

sistlidet år endast vid 2:ne fabriker i Stockholm och uppgick till 53,166 alnar flagg

duk och flanell, i värde uppgifne till 17,182 R:dr, som utvisar en minskning från 

nästföregående året af 3,768 alnar. Införseln af flanell sistlidet år utgjorde 3,952 ll. 

värderade till 11,856 R:dr eller 15,274 R:dr mindre än värdet å införseln af denna 

vara år 1856. Af ullgarn, alla slae, infördes sistlidet år 92,478 ll. 

2:o Bomulls- och Linneväfnads-fabrikerne, 30 st. till antalet, med 1,963 

stolar och 1,678 arbetare, hade år 1857 en tillverkning af 12,466,031 alnar bom-

ullslärft, shirting, cambrick, callico, s. k. domestics, moleskin, m. m., samt 108,419 

stycken dukar och shnwlar m. m„ hvilken tillverkning, uppskattad i värde till 2,290,291 

Rdr öfverskjuter den för 1856 uppgifna med 1,731,748 alnar, hvaremot densamma 

i afseende på dukar och shawlar understiger sistnämnde års med 11,764 stycken. 

Värdet å fabricationen i dess helhet utgör 79,240 R:dr mera ån nästföregående årets. 

Betydligaste tillverkningen åstadkoms äfven sistlidet år vid Rydboholms i Marks härad 

af Elfsborgs Län belägna, Fabriksägaren Sven Erikson tillhöriga mekaniska väfveri, 

uppgående till 3,914,178 alnar och 18,840 stycken, och dernäst hade Rosenlunds 

Actie-Bolags fabrik i Götheborg, Strömsbro bomullväfveri vid Gefle och Norrköpings 

bomullsväfveri-Actie-Bolags fabrik de största tillverkningarne. — Fabriksväfnad af en

dast linne tillverkades vid Almedahls mekaniska väfveri vid Götheborg, uppgående till 

199,997 alnar och 26,609 stycken, i värde upptaget till 114,958 R:dr. 

Införseln år 1857 af hvita och färgade samt tryckta bomullsväfnader uppgick till 

ett värde af 1,361,955 R:dr eller 949,717 R:dr mindre än värdet af importen af 

sådane varor år 1856, och af bomullsdukar till 228,695 R:dr eller 483,853 R:dr 

mindre ån året förut. Bomullsväfnader, blandade med lin, infördes sistlidet år för 

65,218 R:dr eller 33,038 R:dr mindre än nästföregående året. — Utförseln af bom

ullsväfnader sistlidet år uppgick till ett värde af 35,521 R:dr eller obetydligt mindre 

än år 1856. 
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Atskillige slag af linneväfnader införtullades år 1857 för ett värde af 92,20(5 

R:dr, som med 107,756 R:dr understiger värdet af införseln föregående året, och 

utfördes af nämnde slags väfnader för 38,554 R:dr eller 13,191 R:dr högre belopp 

än året förut. 

Af hvitt bomullsgarn infördes sistlidet år 1,830,965 ll. eller 1,686,887 ll. mindre 

än år 1856, hvarjemte inkommo 140,812 ll. färgadt bomullsgarn, till största delen 

s. k. turkiskt rödt 

Införseln af lin sistlidet är uppgick till 12,400 Lll. och utförseln till 811 Lll. 

3:o Mekaniska Bomulls-spinnerierne. Dessa verk, 20 till antalet med 3,710 

arbetare, lemnade år 1857 en tillverkning af 12.794,637 ll. bomullsgarn, till största 

delen af gröfre numror, hvilken qvantitet, uppskattad till 6,986,248 R:dr, öfverskjuter 

den för 1856 uppgifna med 421,846 ll. och 646,030 R.dr i värde. Nedannämnde 

spinnerier hade de största tillverkningarne, nemligen Rosenlunds och Gamle Stadens 

i Götheborg, Strömsbro vid Gefle, Strömma vid Carlshamn, Rydahls j Elfsborgs Län, 

Bergs Actie-Bolags i Norrköping och Nääs i Elfsborgs Län, uppgående vid det först

nämnda till 1,715,670 ll. och vid det sistnämnda till 1,065,859 ll. 

Almedahls mekaniska linspinneri vid Götheborg hade sistlidet år en tillverkning af 

255,866 ll. lingarn och lintråd, i värde upptagen till 178,446 R.dr. 

År 1857 infördes från utrikes ort 12,061,500 ll. bomull, som med 4,774,020 

ll. understiger importen af denna vara år 1856. 

4:o Segel- och Tältduks-fabrikerne, 7 till antalet, med 581 arbetare, hade år 

1857 en tillverkning af 652,313 alnar segelduk och tältduk, deraf 139,596 alnar af 

bomullsgarn, 64,717 alnar buldan och pressenningsduk samt 8,490 alnar kojduk och 

säckduk eller tillsammans 725,520 alnar, uppskattade till 342.444 R:dr, hvilken till

verkning, jemförd med den för år 1856 uppgifna, företer en minskning af 126.608 

alnar och 54,968 R:dr i värde. Jonsereds fabrik nära Götheborg. tillhörig Gross

handelsbolaget W. Gibson & Söner, hade äfven sistlidet år den största tillverkningen, 

uppgående till 504,265 alnar segel- och tältduks-väfnader, buldan m. m. 

Värdet å de år 1857 från utrikes orter, förnämligast England, Lubeck, Hamburg, 

Ryssland och Danmark införde segelduks- och tältduksväfnader är uppgifvet till 82,335 
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R:dr, som med 19,014 R:dr öfvcrskjuter värdet af införseln år 1856. Utförsel af 

segelduk ägde sistlidet år rum för ett värde af endast 400 R:dr. 

Införseln af hampa sistlidet år utgjorde 11,583 Skll., som med 3,810 Skll. un

derstiger införseln af denna vara nästföregående året. 

5:o Siden-fabrikerne voro år 1857 9 till antalet, alla i Stockholm, och drefvos 

med 274 stolar och 385 arbetare. Tillverkningen utgjorde 110,110 alnar siden-

och halfsiden-väfnader samt 161,769 stycken dukar m. m, till ett sammanlagdt värde 

af 610,928 R:dr. Jemförd med den för 1856 uppgifna hade tillverkningen sistlidet 

år minskats med 83,932 alnar och 116,519 stycken och i värde med 438,648 R:dr. 

Fabriksidkarne L J. Hierta, Casparsson & Scbmidt, K. A. Almgren och L. Meyerson 

hade sistlidet år de betydligaste tillverkningarne, uppgående hos den förstnämnde till 

163,364 R:dr och hos den sistnämnde till 113,679 R.dr. 

Införseln sistlidet år af färgadt och ofärgadt silke uppgick till 239,629 R.dr eller 

442,379 R:dr mindre än år 1856, och af hel- och halfsidenväfnader till 666,158 

R:dr, deraf för sammet, 63,909 R:dr och för felb och peiuche 29,378 R:dr. Inför

selsvärdet i helt understiger det för 1856 å nämnde slags väfnader uppgifna med 

491,510 R:dr. Värdet af utförda sidenvaror sistlidet år uppgick till 2,790 R:dr. 

6:o Bandfabrikerne, 10 till antalet, deraf 9 i Stockholm och 1 i Malmö, åstad-

kommo sistlidet år en tillverkning af siden- bomulls- och ylleband för ett värde af 

51,537 R:dr, som med 2,869 R:dr understiger värdet å band-fabricationen år 1856. 

Fabriksidkarne C W. Fagerlin och K. A. Almgren hade största tillverkningarne. 

Sistlidet år införtullades band utaf siden, halfsiden, sammet och andra slag för 

ett värde af 329,440 R:dr eller 29,273 R:dr mindre än året förut. Utförseln af 

band uppgick till ett värde af 19,716 R:dr. 

7:o Strumpfabrikerne voro år 1857 18 stycken med 747 arbetare. Tillverk

ningen utgjorde 252,618 par bomulls- och yllestrumpor, calesonger, vantar m. m., 

143,803 stycken bomulls- och ylletröjor, mössor och halsdukar m. m., tillsammans 

värderadt till 298,140 R:dr, hvilken summa med 2,035 R:dr öfverstiger strumpfabri-

kernes tillverkningsvärde år 1856. — Fabriksidkarne G. Wiechel i Norrköping, J. Söder

berg i Stockholm och H. Röhss i Götheborg hade de betydligaste tillverkningarne, uppgående 

i värde för den förstnämnde till 101,066 R:dr och för den sistnämnde till 62,753 R:dr. 
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Införseln af strumpor uppgick sistlidet år till 346,963 R:dr, som understiger in

förselsvärdet år 1856 med 161,274 R:dr. 

8:o Kattunstryckeriernes tillverkning vid 19 dylika fabriker uppgick sistlidet 

er till 439,075 alnar kattuner och möbeltyg samt 13,400 alnar diverse tryckta tyger 

eller tillhopa 452,475 alnar, samt 125,220 stycken dukar och shawlar, hvilken till

verkning, jemförd med den för år 1856 uppgifna, visar en ökning af 186,513 alnar, 

men, hvad dukar och shawlar angår, en minskning af 144,672 stycken. Samman

räknade värdet af kattunstryckeriernes tillverkningar år 1857, uppgående till 78,152 

R:dr, var 28,172 R:dr mindre än nästföregående året. — Vid Eriksbergs fabrik nära 

Götheborg verkställdes äfven sistlidne år den betydligaste tygtryckningen. 

9:o Färgerierne. Enligt hvad de till Collegium inkomne uppgifter gifva vid 

handen var antalet af sådane inrättningar sistlidet år 432, och uppgick färgerilönen 

vid desamma till sammanlagdt 833,533 R:dr eller 38.891 R:dr mindre än hvad för 

verkställd färgning året förut beräknades. De betydligaste färgerierne voro Almedahls 

vid Götheborg, der arbetslönen för färgning och blekning utgjorde 52,360 R:dr och 

Eric Anderssons i Bastarås inom Marks härad af Elfsborgs Län, hvarest färgerilönen 

uppgick till 45,519 R:dr. 

10:o Sockerraffinerings-verken, af hvilka 13 sistlidet år voro i gång, deraf 2:ne 

å landet, hade samma år en tillverkning af 24,697,846 ll. socker af flera slag och 

5,934,226 ll. sirup, som, hvad förstnämnde artikel beträffar, öfverskjuter den för år 

1856 uppgifna tillverkning med 183,900 ll., men i afseende på den sistnämnda un

derstiger berörde års med 417,506 ll. Tillverkningsvärdet i helt är uppgifvet till 

9.093,698 R:dr eller 982,867 R:dr mera än nästföregående årets. — De betydligaste 

tillverkningarne åstadkommos vid D. Carnegie & Comp:s och Rosendahls Actie-Bolags 

serskilda sockerbruk nära Götheborg, Tanto Sockerbruksbolags i Stockholm och det i 

Landskrona anlagda, ett bolag tillhöriga sockerbruk, uppgående hos förstnämnda bolag 

till 8,222,4 92 ll. och bos det sistnämnda till 4,300,303 ll. Vid de i Stockholm varande 

8 sockerbruk utgjorde sammanlagda tillverkningen 10,508,594 ll. sockeroch sirup. 

År 1857 införtullades 35,073,818 ll. Fått socker eller 1,549,132 ll. mera än 

föregående året. Af utländskt topp- kandi- och kak-socker, hvaraf 1856 infördes 

1,876,305 ll., inkommo sistlidet år 2.063,418 ll. 
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Utförseln år 1857 af inom Riket beredt toppsocker och sirup utgjorde 331,386 

ll., som med 502,162 ll. understiger utförseln året nästförut. 

11:o Tobaks- och Snusfabrikernes antal år 1857 uppgick till 95 stycken, bvar-

vid 1,952 arbetare sysselsattes. A dessa inrättningar bereddes 2,633,979 ll. diverse 

slags rök- och tuggtobak, hvaribland 702,713 ll. cigarrer samt 3,859,330 ll. snus, 

alltsammans i värde uppskattadt till 3,140,718 R:dr, som med 152,584 ll. och 

354,987 R:dr öfverskjuter tillverkningen år 1856. — Fabriksidkarne J. F. Ljunglöf 

och W. Hellgren & Comp. i Stockholm samt Bolaget Lindström & Brattberg i Göthe-

borg hade de största tillverkningarne, uppgående vid den förstnämndes fabrik till 

704,924 ll. och vid sistbemälde bolags till 499,929 ll. 

Importen af tobaksblad och stjelk år 1857 utgjorde 4,438,418 ll. eller 1,502,862 

ll. mindre än livad af dessa råämnen år 1856 inkom, och af cigarrer, karfvad och 

spunnen tobak samt snus 51,177 ll. eller 14,824 ll. mindre än införselsqvanliteterne 

sistnämnde år. 

Utförseln sistlidet år af inom landet åstadkomne tobaksfabrikater, bestående till 

större delen af snus, utfördt till Norrige, uppgick till 3,774 ll. eller 794 ll. mindre 

än nästföregående året. 

12:o Läderfabrikerne, 561 till antalet, deraf 370 på landet, lemnade år 1857 

en tillverkning af 2,644,445 ll. sul- och smorläder samt 339,652 stycken skinn till 

ett värde af tillsammans 2,466,945 R.dr eller 7,241 R.dr mindre än läderfabrikernes 

uppgifna tillverkningsvärde år 1856. — De största qvantiteterne läder och skinn be

reddes af Fabriksidkarne L. Tydén och A. W. Lundin i Stockholm, O. Wallgren och 

O & A. Westblad i Örebro och J. E. Linde i Gefle, uppgående hos den förstnämnde 

till 177,100 ll. läder och 4,800 stycken skinn, och hos den sistnämnde till 106,200 

ll. läder och 5,610 stycken skinn. Sammanlagda tillverkningen vid 9 läderfabriker i 

Stockholm utgjorde 472,584 ll. och 16,330 stycken, vid 7 fabriker i Örebro 289,085 

ll. och 13,134 stycken samt vid 4 fabriker i Gefle 277,727 ll. och 9,960 stycken. 

Sistlidet år införtullades 2,708,412 ll. oberedda hudar och skinn eller 1,871.276 

ll. mindre än föregående året, och af beredt läder och skinn 58,921 ll. eller 14,663 
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ll. mindre än året förut. Utförseln af inrikes beredt läder och skinn uppgick till 

12,184 ll. eller 2,300 ll. mindre an 1856. 

13:o Fabrikerne för åstadkommande af glas. Vid dessa inrättningar, 17 till 

antalet och alla å landet, tillverkades sistl. år 6,209 kistor fensterglas, värderadt till 

258,899 R:dr och diverse slags glaskärl, i värde upptagne till 611,482 R:dr, eller 

ett sammanräknadt värde af 870,381 K:dr, som med 135,272 R:dr öfverskjuter 

värdet å glasbrukens tillverkningar år 1856. — De glasbruk, som sistlidet år hade 

de betydligaste tillverkningarne, voro Eda glasbruk i Wermland, Kosta i Kronobergs 

Län, Reymyre i Östergöthlands Län, Wentzelholms i Calmar Län och Bromö i Skara

borgs Län, bland hvilka Eda tillverkning är uppgifven till ett värde af 107,837 R.dr 

och Bromö till 75,833 R.dr. 

Glasvaror af åtskilliga slag infördes sistlidet år för ett värde af 350,408 R:dr 

eller 10,804 R.dr mer än år 1856. Värdet af utförseln uppgick till 6,108 R:dr. 

14:o Fabrikerne för åstadkommande af papper. Tillverkningen sistlidet år vid 

80 dylika inrättningar, deraf 78 på landet, utgjorde 227,650 ris, 107,405 Lll., 

11,124 rullar och 621 bundtar papper af flerahanda slag samt 12,150,648 stycken, 

hvaraf största delen, vid Rikets Ständers pappersbruk förfärdigade, blanketler till 

Sedlar, Charta Sigillata m. m., alltsammans i värde uppskattadt till 1,297,566 R:dr. 

Denna tillverkning har, hvad angår den del som beräknas i ris, rullar och bundtar, 

understigit den för år 1856 uppgifna med 64,139 ris, 10,098 rullar och 887 bundtar, 

hvaremot den del, som är upptagen i Lll. och stycketal, ökats med 69,055 Lll. och 

2,787,676 stycken. Värdet å pappersbrukens samtlige tillverkningar år 1857 var 

9,022 R:dr mindre än föregående året. 

Följande pappersbruk hade sistlidet år de största tillverkningarne, nemligen Korn

dahls i Mölndahl nära Götheborg, Klippans i Christianslads Län, Holmens bruk i Norr

köping, Gryksbo i Stora Kopparbergs Län och Lessebo i Kronobergs Län, uppgående 

vid det förstnämnde till 85,259 Lll. och vid det sistnämnda till 17,170 ris och 

4,850 rullar. 

År 1857 införtullades papper af åtskilliga slag för ett värde af 70,988 R:dr 

eller 13,610 R:dr mera än året nästförut, och utfördes papper af inhemsk tillverk-
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ning för 74,945 R.dr eller för 15,051 R:dr mindre än år 1856. — Lump till pap

pers beredning infördes för ett värde af 17,703 R:dr och utfördes för 3,042 R:dr. 

15:o Oljeslagerierne. Vid 49 fabriker, deraf 45 på landet, verkställdes sistlidet 

år pressning och raffinering af olja. Tillverkningen uppgick sammanlagdt till 441,745 

kannor lin- och rofolja, hvarjemte efter pressningen erhöllos 41,702 Skll. oljekakor, 

alltsammans värderadt till 815,707 R:dr, som med 145,279 R:dr understeg värdet 

å oljeslageriernes tillverkningar år 1856.— De betydligaste qvantiteterne olja bereddes 

vid Grosshandlaren G. Sommelii oljeslageri och raffineringsverk i Stockholm och M. 

E. Delbancos vid Götheborg, nemligen 140,500 kannor vid det förstnämnda och 123,000 

kannor vid det sednare. 

Införseln af olja uppgick sistlidet år till 3,905,569 ll. eller 355,930 ll. mindre 

än införseln år 1856. Utförseln af olja, upptagen sistnämnde år till 8,666 ll., ut

gjorde år 1857 endast 1,230 ll., och af oljekakor utfördes för ett värde af 44,013 

R:dr eller 6,108 R:dr mera än nästföregående året. 

Frö, alla slag, importerades sistlidet år för ett värde af 368,756 R:dr som med 

119,992 R:dr understiger införselsvärdet år 1856. — Utförseln af frö uppgick sist

lidet år till 70,678 R:dr. 

16:o Fabrikerne för tillverkning af porcellaine. De 2:ne bär i Riket varande 

inrättningar af detta slag, nemligen Rörstrands i Stockholm och Gustafsbergs å Wermdön 

hade sistlidet år en sammanlagd tillverkning af 583,253 R:drs värde, deraf 311,520 

R:dr belöpte för den förstnämnda och 271,733 R:dr för den sednare. Tillverknings

värdet i helt öfverskjuter det för nästföregående året med 48,558 R:dr. 

År 1857 infördes 193,619 ll. utländskt porcellaine, i värde upptaget till 174,824 

R:dr, som utgör 8,648 R:dr mera än importvärdet år 1856. — Utförseln af por

cellaine utaf inhemsk tillverkning, upptagen år 1856 till 5,513 ll., uppgick år 1857 

till 10,780 ll. 

17:o Såpsjuderierne, till antalet 9, lemnade sistlidet år en tillverkning af 56,636 

fjerdingar såpa, värderad till 431,976 R:dr, eller 9,947 fjerdingar mer än föregående 

året, — Vid Grosshandlaren L. Monténs och Fabriksidkaren K. A. Almgrens fabriker 

Comm, Collegii Berätt. om Fabrik. och Manufakt. för år 1857. 2 
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i Stockholm åstadkommos de största tillverkningarne, uppgående hos den förre till 17,100 

fjerdingar och hos den sednare till 14,468 fjerdingar såpa. 

År 1857 infördes 425 Lll. såpa och utfördes af denna vara 262 Lll. 

18:o Stearinljus-fabrikerne. Tillverkningen vid de i Stockholm varande 3:ne 

fabriker af ifrågavarande slag uppgick sistlidne år till 434,000 ll. stearinljus, i värde 

upptagne till 305,650 R:dr eller 88,150 R:dr mera än värdet å tillverkningen 

år 1856. Största tillverkningen ägde rum vid Fabriksidkaren 1. Johanssons fabrik. 

Införseln af stearin- och margarinljus sistlidet år uppgick till 16,131 ll., värde

rade till 10,754 R:dr, eller 3,573 ll. mindre än föregående året. — Utförseln af 

inom Riket tillverkade stearinljus, upptagen för 1856 till 2,425 ll., utgjorde sistlidet 

år endast 520 ll. 

19:o Mekaniska verkstäderne voro sistlidet år 37 till antalet, deraf 5 på landet, 

och uppgick tillverkningen dervid till ett värde af 2,207,539 R:dr, som med 364,554 

R:dr öfverskjuter tillverkningsvärdet år 1856; hvarförutan, enligt hvad Collegium ser-

skildt inhemtat, tillverkningen vid Motala verkstad, hvilken ej, såsom fabriker i all

mänhet, är ställd under Collegii inseende, sistlidet år belöpte sig till 762,095 R:dr. — 

Bland öfrige mekaniske verkstäder, som sistlidet år hade de största tillverkningarne, 

voro Fabriksidkarne A. Keiller & Comp:s i Götheborg med ett tillverkningsvärde af 

352,593 R:dr, Lindholmens verkstad vid Götheborg med 301,857 R:dr, J. & C. G. 

Bolinders i Stockholm med 281,587 R:dr, Bergsunds i Stockholm med 242,105 R:dr, Ny

köpings verkstad med 240,246 R:dr och W. Lindbergs i Stockholm med 200,000 R:dr. 

Redskap och maskiner infördes år 1857 för ett värde af 934,063 R:dr eller 

för 164,327 R:dr mer än värdet å införseln föregående året. — Utförseln af redskap och 

maskiner uppgick sistlidet år till 19,865 R:dr eller 2,215 R:dr mer än året förut. 

20:o Porterfabricationen bedrefs sistlidet år vid tvenne invid Götheborg anlagde 

bryggerier, hvilkas sammanlagde tillverkningar uppgingo till ett värde af 517,690 R:dr, 

som med 31,266 R:dr öfverstiger värdet å porterfabricationen året nästförut. Af 

denna tillverkning åstadkoms största delen eller 2,186 oxhöfden samt 1,826,400 hel-

och halfbuteljer porter, i värde upptagen till 425,330 R:dr, vid det Bolaget D. Carnegie 

& Comp. tillhöriga porterbryggeri. 
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År 1857 införtullades 55,513 kannor porter och andre ölsorter, hvilken qvan-

titet med 8,307 kannor understiger importen år 1856. Utförseln af sådane drycker 

sistlidet år utgjorde 2,352 kannor eller 1,691 kannor mindre än året förut. 

Vid alla öfrige inhemske fabriks- och manufactur-inrättningar af flerahanda slag, 

hvilka icke blifvit bär specifikt upptagne, hafva tillverkningarne sistlidet år uppgått till 

ett sammanräknadt värde af 2,777,038 R:dr, och utgjorde antalet af dessa inrätt

ningar 876 stycken, hvarvid 4,708 arbetare varit begagnade; hvarförutan med idkande huf-

vudsakligen af jern- och metallmanufactur i Eskilstuna Fristad 248 mästare och qvin-

nor som drifva verkstad samt 777 mantalsskrifne arbetare eller tillsammans 1,025 

personer varit sistlidet år der sysselsatte. 

Af här ofvan meddelade uppgifter och det sammandrag som innefattas i underdå-

nigst befogade tabell Litt. A. täcktes Eders Kongl. Maj:t. i nåder inhemta: att antalet af 

fabriker och manufacturverkstäder i Riket år 1857 uppgått till 2,394 st., för 

hvilkas drifvande 27,433 arbetare varit sysselsatte; att, i jemförelse med förhållandet 

år 1856, fabrikernes antal minskats med 68 st. och arbetspersonalen med 1,520; 

att de vid väfveri-fabrikerne sistlidet år begagnade stolar utgjort 4,291 st. eller 

375 färre än nästföregående året; att, oberäknadt det för Motala mekaniska verkstad upp

tagna värde, 762,095 R:dr, fabriks- och manufactur-tillverkningarnes sammanräknade 

värde år 1857 uppgått till R:dr 43,080,692, 

samt att, då värdet af de år 1856 åstadkomne tillverkningar utgjorde » 40,653,756, 

1857 års tillverkningsvärde med R:dr 2,426,936 

öfverstigit det belopp, hvartill fabrikernes tillverkningar för år 1856 uppskattades; 

uti hvilken tillökning sockerbruken, bomullsspinnerierne, mekaniska verkstäderne, tobaks-

fabrikerne och glasbruken haft största andelen, 

Öfver de af Collegium år 1857 utfärdade patenter bifogas underdånigst en förteck

ning Litt. B. 

De härjemte under Litt. D. och E. bifogade sammandrag utvisa, att den bevill

ning till Eders Kongl. Maj:t och Kronan, som Fabriks- och Manufactur-idkarne i Riket 

i och för deras rörelse år 1857 påförts, uppgått till 43,896 R:dr 38 sk. 1 rst. eller 

1,777 R:dr 9 sk. 1 rst. mera än den för nästföregående året uppgifna. 
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Rörande husslöjderne, bland hvilka väfveri-näringen är den mest betydande, så 

upplyses af de från Tullkamrarne i Borås och Ulricehamn inkomne uppgifter å mäng

den af de inom Elfsborgs Län tillverkade och år 1857 afstämplade samt till andre 

orter förpassade husväfnader, att nämnde tillverkning utgjort: 

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

samma ort år 1856 åstadkommos, visar sig att tillverkningen af bomullstyger minskats 

med icke mindre än 1,901,308 alnar, af ylleväfnader med 133,735 alnar och af 

bomullsdukar med 288,324 stycken, hvaremot linneväfnads-tillverkningen ökats med 

6,115 alnar. 

I afseende på husväfnadsslöjden inom Rikets öfrige Län hafva, liksom under fö

regående åren, mer och mindre fullständige uppgifter inkommit å de väfnadsqvantiteter, 

som utöfver orternes egne behof blifvit åstadkomne och till andre orter afyttrade, och 

ehuru således någon fullt tillförlitlig grund för bedömandet i berörde hänseende icke kunnat 

från nämnde uppgifter hemtas, har Collegium likväl ansett sig böra, såsom hittills ägt 

rum, här upptaga de qvantiteter af husväfnad, som vederbörande kronofogdar uppgifvit 

hafva blifvit afyttrade, såväl serskildt i de län, der väfnadsslöjden i vissa trakter utgör 

en hufvudsakligare binäring, nemligen Gefleborgs, Westernorrlands och Hallands län, 

som i sammanräknadt belopp för de öfrige län, der denna slöjd mindre allmänt idkas. 

Nämnde väfnadstillverkningar uppgifvas sålunda: 

Gefleborgs län, gröfre linneväfnad 1,546,000 alnar 

Wester-Norrlands d:o, gröfre och finare lärft 400,000 » 

Hallands d:o, ylle- och linne-väfnader 279,000 » 

samt i Södermanlands, Östergöthlands, Jönköpings, Kronobergs, Gott-

lands, Christianstads, Skaraborgs och Jemtlands län, väfnader af 

flerahanda slag, sammanräknade 393,000 » 
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Sammanställas dessa tillverknings-qvantiteter med dem som för år 1856 blifvit 

från ofvannämnde län uppgifne, så befinnes, att husväfnadstillverkningen sistlidet år 

minskats i Gefleborgs län med 451,000 alnar, men ökat sig i Wester-Norrlands län 

med 10,000 alnar, i Hallands län med 18,000 alnar och i öfrige ofvan uppräknade 

län med 800 alnar. 

Ofvannämnde betydliga minskning i linneväfnadstillverkningen inom Gefleborgs län 

lärer, enligt hvad vederbörande uppgifvit, vara att härleda dels från inträffadt prisfall 

å väfnaden dels från den förhöjning i arbetslöner samt i pris å spanmål och victualier, som 

under sednare åren ägt rum och i följd hvaraf allmogen, som haft god förtjenst medelst 

körslor och arbeten samt försäljning af trädvaror, spanmål och victualier, odlat mindre 

lin och tillverkat mindre väfnad än förr, hvarförutan en del låtit sin väfnad ligga osåld 

under afbidan på högre pris derå. 

För den i Wester-Norrlands län år 1856 åstadkomne tillverkning af finare lärfts-

väfnader hafva sistlidet år blifvit af dertill anvisade statsmedel utbetalde premier till 

ett belopp af 2,578 R:dr 31 sk. 6 rst., som med 284 R:dr 26 sk. öfverstiger hvad 

nästföregångna året för berörde ändamål utgick. 

Bland öfrige husslöjder uppgifvas för sistlidet år hufvudsakligen sådane, som i 

Collegii föregående berättelser upptagits, nemligen diverse slags smidesarbeten, väggur 

och klockor; åkdon, åker- och körredskap; möbler, spinnrockar, väfskedar, laggkärl; 

golf- trapp- och slipstenar; band, strumpor, tröjor, garn, tråd, mattor, täcken; korgar

beten m. m.; och fortfar idkandet af dessa slags slöjder å de orter, der de under en 

längre tid utgjort föremål för allmogens sysselsättning, utan att desamma under nu 

ifrågavarande år i någon väsendtlig mån af- eller tilltagit. 

Beträffande handtverkerierne, hvilkas idkare icke äro pligtige att meddela upp

gifter å mängden eller värdet af sina tillverkningar, får Collegium lemna de upplys

ningar, som kunnat hemtas af de från vederbörande embetsmyndigheter, i enlighet 

med fastställde formulärer, upprättade och insände förteckningar på antalet år 1857 

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. 
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Dessa förteckningar, af hvilka sammandrag under Litt. C. D. och E. underdånigst 

bifogas, utvisa, att år 1857 antalet af handtverksmästare i städerne och köpingarne 

samt qvinnor som derstädes drifvit handtverks-verkstäder utgjort 7,844, af deras ge

säller 8,074, af lärlingar 7,819 och af andre vid handverken skattskrifne arbetare 

1,999 eller sammanräknade 25,736; att män och qvinnor som på landet drifvit handt

verks-verkstäder uppgått till ett antal af 2,405, af deras gesäller till 496, lärlingar till 

687 och af andre arbetare till 510 eller tillhopa 4,098; att antalet af de utaf sock-

narne serskildt antagne handtverkare å landet eller s. k. gerningsmän är uppgifvet til 

11,284 och af deras biträden eller arbetare till 5,162 eller sammanlagdt 16,446, 

samt att den i och för handtverksrörelsen påförde bevillning år 1857 utgjort för 

handtverkare i städerne och köpingarne 56,820 R.dr 6 sk., för dem, som å landet 

drifvit handtverks-verkstäder 3,594 R.dr 38 sk. och för gerningsmannen 9,774 R:dr 

29 sk.; och befinnes, vid jemförelse mellan dessa uppgifter och de för år 1856 med

delade, att år 1857 antalet ökats af mästare och handtverksidkande qvinnor i stä

derne och köpingarne med 172, af gesäller med 533, af lärlingar med 198 och af 

andre arbetare med 271; att antalet ökats af män och qvinnor som å landet drifvit 

handtverks-verkstäder med 207, af deras gesäller med 89 och af lärlingar med 33, 

men minskats af andre arbetare med 43; att antalet af s. k. gerningsmän minskats 

med 152, men af deras arbetare ökats med 54; samt att bevillningen år 1857 öf-

verstigit den nästföregående året påförda med 16 R:dr 26 sk. för handtverkare i 

städerne och köpingarne, med 369 R:dr 36 sk. för dem, som å landet drifva handt

verks-verkstäder och med 700 R:dr 5 sk. för gerningsmän. 

Slutligen får Collegium i underdånighet öfverlemna sammandrag under Litt. F. 

och G. öfver de från Eders Kongl. Maj:ts Befallningshafvande i Länen samt Magistra-

terne i städerne inkomne uppgifter å antalet år 1857 af de personer å landet och i 

städerne som med behörigt tillstånd, enligt 12 och 26 §§ af Eders Kongl. Maj:ts 

Fabriks- och Handtverks-Ordning, såsom försörjningsmedel med egna händer till afsalu 

åstadkommit handtverks- eller andre tillverkningar, af hvilka sammandrag inhemtas, att 

antalet af förenämnde personer i Rikets samtlige städer uppgifvits till 3,041 

af man- och 934 af qvinnokönet eller tillsammans 3,975 och å landet till 889 

personer. 
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Den sistlidet år verkställde utförsel af i Tull-Taxan ej specificerade slöjdevaror 

uppgick till ett värde af 104,126 R:dr, som med 10,633 R:dr öfverskjuter värdet 

af exporten af dylika varor år 1856. 

Collegium framhärdar med djupaste vördnad, 

Stormäkt igs te , Allernådigste Konung! 

Eders Kongl. Maj:ts 

underdånigste, tropligtigste 
tjenare och undersåter 

F. ÅKERMAN. 

J. N. BORELIUS. 

Stockholm den 12 November 1858. 
L. S. 

G. Hegardt. 





Litt. A. 

Jemförelse-Sammandrag 

för åren 1856 och 1857. 

Comm.-Collegii Berätt. om Fabrik. och Manufact. för år 1857. 3 
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Genera l -Sammandrag öfver de vid Fabrikerne och Manufacturerne 

befintliga stolar och arbetare samt tillverkningsvärde för nedan-

skrifne år. 
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Vid nedanskrifne Fabriker hafva under loppet af åren 1856 och 1857 

följande qvantiteter blifvit tillverkade: 
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Stockholm af Kongl. Commerce-Collegii Statistiska Kontor den 2 November 1858. 

Efter förordnande 

E. G. Leyonmarck. 



23 

Litt. B. 

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

Collegium utfärdade år 1857, nämligen: 

för 
DAHLBERG, C. U., Magasinsförvaltare, den 2 Januari, under 10 år, å en konstruktion af 

öppna eller slutna samt med flera rader af eldstäder öfver hvarandra för

sedda ugnar, äfvensom å deras användande, på uppgifvet sätt, till bränning 

af tegel och annat gods; 

HAMBERG, O. P., Mechanicus, den 14 Januari, under 10 år, å vissa machiner för till

verkning af s. k. Fransk spik och stift; 

SJÖBERG, V., Fabriksidkare, den 16 Januari, under 8 år, å uppgifna förbättringar å den 

s. k. Amerikanska stormpumpen; 

UCHATIUS, F., Kapiten i Kejserlig Österrikisk tjenst, den 16 Januari, under 10 år, å 

ett sätt att af tackjern omedelbart tillverka gjutstål; 

HANSÉN, C. EL, Instrumentmakare, den 20 Januari, under 8 år, å en förbättring i kon

struktionen af tafelfortepianos; 

HOLMGREN, J , Civil-Ingenieur, den 20 Januari, under 10 år, å vissa förbättringar af de 

inrättningar för torkning af tröskad säd, å hvilka Kongl. Collegium under 

den 14 Februari 1852 tillagt Holmgren patent. 

ÅNGSTRÖM, C. A., Filosofie Magister, den 21 Januari, under 10 år, å en förbättring i 

konstruktionen af machiner för tillverkning af spik och stift; 

VOELTERS SOEHNE, H., Pappersfabriksidkare i Heidenheim, den 10 Februari, under 9 år, 

å en uppfinning att, under tillopp af vatten genom friktion, målning eller 

slipning af, emellan eller emot sten- eller metallytor, särskilja trädämnet uti 

ved och sålunda utaf trä bereda en till papperstillverkning tjenlig massa; 

AQUILON, O J., Styckjunkare, den 10 Februari, under 8 år, å ett slags spiralformiga 

korkskärningsknifvar; 
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SANDBERG, N. R, Ingenieur, den 10 Februari, under 10 år, å en konstruktion af 

direkt roterande ångmachiner och verktygsmachiner för samma ångmachiners 

tillverkning; 

ENGSTRÖM, C. C, Sekund-Löjtnant, den 10 Februari, under 10 år, å ett slags projek

tiler till refflade kanoner, mörsare, m. m.; 

EKMAN, G., Bruksägare, m. m., den 11 Februari, under 10 år, å ett sätt att, med 

begagnande af särskildt beskaffad ugn, eller genom ugnens förändring till mila 

medelst ugnväggarnes ersättande med rörlig betäckning af jord eller stybb, 

förkola ved; 

WESSLAU, G U. E., Mechanicus, den 14 Februari, under 6 år, å tillverkning af tvätt-

machiner af förbättrad konstruktion; 

ÖSTERMAN, H., Handelsbokhållare, den 7 Mars, under 6 år, å uppgifna förändringar och 

förbättringar å en apparat för bränning af kaffe genom varm luft och ånga; 

KASZCZAK, DE, A., Belgisk undersåte, den 14 Mars, under 8 år, å beskrifna sätt att 

valka så väl helylletyger, som äfven andra väfnader till större eller mindre 

del blandade med ull; 

KASZCZAK, DE, A., Belgisk undersåte, den 14 Mars, under 6 år, å en blandning för 

insmörjning eller s. k. inoljning af ull vid spanad till garn; 

EKMAN, G., Bruksägare, m. m., den 18 Mars, under 8 år, å en konstruktion af ång

pannor; 

JONES, E. F., den 19 Mars, under 8 år, å åtskilliga förbättringar i konstruktionen af 

direkt verkande blåsmachiner; 

PAULI, F., den 31 Mars, under 4 år, å ett slags blanksvärta: 

ÅNGSTRÖM, C. A., Filosofie Magister, den 31 Mars, under 10 år, å vissa förbättringar 

å den konstruktion af macbiner för tillverkning af spik och stift, hvarå han 

under den 21 sistlidne Januari erhållit Kongl. Collegii patent; 

BALESTRINI, P. A., Sardinsk undersåte, den 4 April, under 10 år, å förbättringar i 

sättet att fortleda elektriska strömmar; 

BERG, J. A., Stadsmäklare, den 9 April, under 10 år, å en konstruktion af ugn för 

kontinuerlig bränning, medelst stenkol eller torf, af kalksten till kalk; 
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NEVILL, J., den 9 April, under 8 år, å ett sätt att förvandla stång- eller annat smid-

bart jern i gjutstål; 

HEERBOTH, VON, C. E. F., Dansk undersåte, den 18 April, under 10 år, å en kon

struktion af tröskmachiner och vandringsverk att drifvas med en dragare; 

FRELAND, J., bosatt i Bordeaux, den 18 April, under 8 år, å ett half-elliptiskt resnings-

eller bvalfbyggnads-system; 

SJÖBERG, A T, Ingenieur-Mechanicus, den 29 April, under 8 år, å en konstruktion af 

ugnar till bränning af tegel och annat lergods; 

HORNGREN, C A , Sidenfabriksverkmästare, den 29 April, under 8 år, å ett sätt att 

tillverka nätartade väfnader; 

GESSNER, E., Fabriksidkare i Aue uti Sachsen, den 7 Maj, under 6 år, å en rugg-

machin; 

EKENBORG, C. G., Hemmansägare, den 9 Maj, under 7 år, å en värmapparat; 

FELLENIUS, G. W , Notarie å Jern-Contorets Metallurgiska Stat, den 13 Maj, under 8 

år, å vissa förändringar å den torfberedningsmachin, som finnes omförrhäld 

i det för bruksägaren O. S. Hasselgren den 5 Oktober 1854 utfärdade 

patent; 

ENGSTRÖM, C. C, Premier-Löjtnant, den 11 Juni, under 10 år, å en tätnings-packning, 

samt ett sätt för dennas fästande vid stöttbottnen i kammarladdnings-kanoner; 

LANGEMEIR, W., Tapetseraremästare, den 30 Juni, under 6 år, å en machin för utred

ning och rengöring af tagel och dylika ämnen, som begagnas till stoppning 

af möbler, m m; 

BESSEMER, H., Civil-Ingenieur, den 9 Juli, under 10 år, å en method att tillverka 

stångjern och stål; 

PAILLETTE, A. A., Ingenieur, den 17 Juli, under 5 år, å åtskilliga förbättringar i jern-

tillverkning genom den s. k. Catalanska methoden; 

PAILLETTE, A, A., Ingenieur, den 17 Juli, under 5 år, å ett sätt att, med begagnande 

af särskildt beskaffade apparater, tillverka jern och stål; 

ÖHSTERROTH, G. A., och HIMMELMANN, A. H., den 30 Juli, under 8 år, å en apparat 

för att åstadkomma drifkraft; 

Comm. Collegii Berätt. om, Fabrik, och Manufakt. för år 1857. 4 
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LONGBOTTOM, A., Engelsk undersåte, den 1 Augusti under 10 år, å ett sätt att distil-

lera kåda, kådolja och återstoden deraf; 

SCHEFFER, B. och WALCKER C. G., Fabriksidkare i Berlin, den 7 Augusti, under 7 år, 

å ett press- och strykjern att uppvärmas med gas; 

EKELUND, P., Muraremästare, den 11 Augusti, under 7 år, å en konstruktion af ugn 

för bränning af kalk samt s. k. tegelmjöl; 

MILCH, A., fngenieur, den 19 Augusti, under 10 år, å ett slags tegelpressmachin; 

ÖBERG, A., den 29 Augusti, under 7 år, å tegelslagningsmacbiner, af uppgifven be

skaffenhet; 

BRETON, H., Professor i Grenoble, den 5 September, under 8 år, å ett sätt att rena 

alkohol; 

MICHAELSSON, M. G. N., den 5 September, under 8 år, å beskrifne sätt att till ättiks-

beredning använda affallet vid jästtillverkning samt det vid sockerraffinering 

uppkommande formbacksvatten, äfvensom till beredning och förbättring af 

jästa drycker använda nämnda formbacksvatten; 

BERGMAN, J. A., Handlande, den 5 September, under 8 år, å serskildt konstruerade 

jernqvarnar; 

BERGMAN, J. A., Handlande, den 5 September, under 7 år, å en machin för beredning 

af snus; 

REID, A., och O'NEIL, CH. den 15 September, under 8 år, å förbättringar i sättet att 

behandla metallmalmer, för att deraf utdraga koppar; 

CHENOT, A., den 25 September, under 5 år, å ett system af machiner för att kom

primera och förena metaller i form af stoft eller stycken; 

CHENOT. A., den 25 September, under 5 år, å förbättringar i sättet och medlen att 

reducera metalloxider; 

MICHAELSSON, M. G., N., den 26 September, under 8 år, å en uppfinning att, medelst 

användande af den från upphettade jästa vätskor uppkomne ånga, bereda ättika; 

PETTERSSON, R., Handlande, den 26 September, under 6 år, å en linieringsmachin; 

DOYÉRE, L. M. F , Professor vid Lycée Imperial de Bonaparte, den 30 September, 

under 8 år, å ett system för förvaring af spanmål och andra växtalster; 
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FOUCHÉ, L. J., Mechanicus, och WRIGHT, R. A., Civil-Ingenieur, den 30 September, 

under 5 år, å ett sätt att frambringa kemiska sönderdelningar; 

SANDSTRÖM, Th., Commissions-Landtmätare, den 17 Oktober, under 8 år, å ett vatten

hjul för åstadkommande af drifkraft; 

ÖLLER, A. H, Telegraf-Direktör, och LUNDSTRÖM, N., Fabriksidkare, den 17 Oktober, 

under 6 år, å vissa förbättringar i konstruktionen af telegraf-tangenter. 

KEILLER, J:r. A., Fabriksidkare, den 21 Oktober, under 7 år, å ett sätt att preparera 

korkbark eller korkaffall till stoppning af sängkläder, möbler, m. m.; 

BECKMAN, OLOFSSON, E , Civil-Ingenieur, den 21 Oktober, under 6 år, å ett sätt att till

verka s. k. diamantfärg äfvensom samma färgs användande att emot rost och 

oxidering skydda jern; 

ÖLLER. A. H., Telegraf-Direktör, den 28 Oktober, under 7 år, å serskildt beskaffade 

relaiser för elektriska telegrafer; 

HEDLUND, J., den 9 November, under 5 år, å ett slags rullgardinshållare; 

WESTERSTRÖM, J. P. W., den 13 November, under 8 år, å ett slags tröskverk; 

LÖFGREN, F. W., den 19 November, under 5 år, å en sorts taktegel; 

ÖSTLUND, C, Mechanicus, den 10 December, under 3 år, å ett slags tvättbräden; 

STÅHLBERG, G. A., den 22 December, under 6 år, å en konstruktion af fönsterbeslag; 

KLINTIN, J. F., Urmakare, den 22 December, under 10 år, å en konstruktion af logg-

machin, samt 

ÖSTLUND, R. R., Mechanicus, den 30 December, under 10 år, å en method att färska 

tackjern. 
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Litt. C. 

Sammandrag af de till Kongl. Commerce-Collegium inkomne Förteck-

ningar öfver Handtverkare med deras Gesäller, Lärlingar och andre 

Arbetare år 1857. 
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Comm.-Collegii Berätt. om Fabrik, och Manufact. för år 1857. 5 
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Litt. D. 

Sammandrag af de till Kongl. Commerce-Collegium inkomne för-

teckningar öfver den Bevillning, hvartill Fabrikanter och Manu-

fakturister samt Handtverkare i Städerne och Köpingarne blifvit 

taxerade år 1857. 
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Litt. E. 

S a m m a n d r a g af de till Kongl. Commerce-Collegium inkomne för-

teckningar öfver den Bevillning, hvartill Fabrikanter, Manufaktu-

rister, Handtverkare och Gerningsmän på Landet blifvit taxerade 

år 1857. 
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Litt. F. 

Sammandrag af de till Kongl. Commerce-Collegium inkomne uppgif-

ter å sådane personer, som, enligt 12 och 26 §§ af Kongl. Fa-

briks- och Handtverks-Ordningen, såsom försörjningsmedel med 

egna händer till afsalu åstadkommit handtverksarbeten i Städer 

och Köpingar 1857. 
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Litt. G. 

Sammandrag af de till Kongl. Commerce-Collegium inkomne uppgif-

ter å sådane personer, som, enligt 12 och 26 §§. af Kongl. Fa-

briks- och Handtverks-Ordningen, såsom försörjningsmedel med egna 

händer till afsalu åstadkommit handtverksarbeten på landet år 1857. 



STOCKHOLM, 1858. P. A. NORSTEDT & SÖNER, Kongl. Boktryckare. 
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