


INLEDNING  
 

TILL 
 
Industri / Kommerskollegium. – Stockholm : Isaac Marcus 1913-1960. – 
(Sveriges officiella statistik). 
Industri / Statistiska centralbyrån. – Stockholm : Isaac Marcus 1962-
1996. – (Sveriges officiella statistik). 
Täckningsår: 1911-1996. 
1911-1948 med innehållsförteckning och sammanfattning på franska.  – 
1949-1950 med innehållsförteckning och sammanfattning på engelska.  – 
1951-1996 med innehållsförteckning, sammanfattning samt parallelltitel på 
engelska: Manufacturing 
Från Industri 1969 uppdelad i två delar: del 1 med data enligt SNI (Svensk 
standard för näringsgrenindelning), del 2 med data enligt 
Brysselnomenklaturen / CCC-nomenklaturen och enligt SITC (i olika 
revisioner). 
Föregångare:  
Bidrag till Sveriges officiella statistik. D, Fabriker och manufakturer. – 
Stockholm : P. A. Norstedt & söner, 1859-1995. 
Bidrag till Sveriges officiella statistik. D, Fabriker och handtverk. – 
Stockholm : P. A. Norstedt & söner, 1896-1912. 
 
Täckningsår: 1858-1910. 
 

Efterföljare: 
Industrins varuproduktion / Statistiska centralbyrån. – Stockholm : 
Statistiska centralbyrån,1997-. – (Sveriges officiella statistik). 
Täckningsår: 1996-. – Publiceras elektroniskt inom serien Statistiska 
meddelanden, fr.o.m. 2001 på Statistiska centralbyråns webbplats 
www.scb.se; från årgång 2005 med titeln Industrins produktion av varor och 
industriella tjänster. 
 
 

Industri. År 1911. – (Sveriges officiella statistik). 
Digitaliserad av Statistiska centralbyrån (SCB) 2014. 
 
urn:nbn:se:scb-industri-1911 

 

http://www.scb.se/


SVERIGES OFFICIELLA STATISTIK 

INDUSTRI OCH BERGSHANTERING 

INDUSTRI 

BERÄTTELSE FÖR ÅR 1911 

AV 

KOMMERSKOLLEGIUM 

STOCKHOLM 1913 

ISAAC MARCUS' BOKTR.-AKTIEBOLAG 





III 

Innehållsförteckning. 

Sid. 

Underdånig berättelse 1* 
Fransk resumé 52* 
Förteckning över fabrikerna 57* 
Gruppindelning av fabrikerna 66* 
Tabeller: 
Tab. 1. Summarisk översikt av olika slag av fabriker, ordnade gruppvis och fördelade 

å städer, köpingar och landsbygd, jämte uppgift å arbetarnes antal, tillverk
ningens värde samt den för bevillning uppskattade inkomsten av fabriks
rörelsen, år 1911 2 

Tab. 2. Olika slag av fabriker, ordnade gruppvis, med uppgift om fabrikernas och 
arbetarnes antal samt tillverkningens värde inom olika orter, år 1911 22 

Tab. 3. Summarisk översikt av fabriksindustrien inom olika län, med fördelning å 
städer, köpingar och landsbygd, jämte uppgift å den för bevillning upp
skattade inkomsten av fabriksrörelsen inom varje län, år 1911 132 

Tab. 4. Fabriker, ordnade gruppvis, inom olika orter, med uppgift om fabrikernas 
och arbetarnes antal samt tillverkningens värde, år 1911 134 

Tab. 5. Tillverkningarnas kvantitet och värde vid fabrikerna, åren 1909—1911 242 

Tab. 6. Antalet arbetare, fördelade efter ålder och kön, ävensom antalet utgjorda 
dagsverken inom olika fabriksklasser, år 1911 264 

Tab. 7. Antalet arbetare, fördelade efter ålder och kön, vid fabriker inom olika orter, 
år 1911 274 

Tab. 8. Fabrikerna, fördelade efter olika slag av ägare, år 1911 281 

Tab. 9. Motorer, använda vid fabrikerna, år 1911 290 

Bilagor: 

A. Industribyggnadernas taxeringsvärden i kronor med fördelning efter län och 
fabriksklasser, år 1911 314 

B. Industribyggnadernas taxeringsvärden, fördelade efter fabriksklasser, år 1911 322 

C. Industribyggnadernas taxeringsvärden länsvis, med fördelning å städer, köpingar 
och landsbygd, år 1911 325 



IV 

Table des matières. 

Pag. 

Rapport au Roi 1* 
Résumé en français 52* 
Liste alphabétique des fabriques 57* 
Classification des fabriques 66* 
Tableaux annexés: 
Tabl. 1. Aperçu sommaire des différentes espèces de fabriques, en 1911, par groupes 

ainsi que par villes, bourgs et campagne, avec des renseignements sur le 
nombre des ouvriers et la valeur des objets manufacturés ainsi que les 
revenus nets, d'après le recensement officiel 2 

Col. 1 : classes des fabriques ; col. 2—13 : nombre de fabriques et d'ouvriers 
et valeur en couronnes des objets manufacturés, dans les villes (col. 2—4), 
dans les bourgs (col. 5—7), à la campagne (col. 8—10), dans tout le pays 
(col. 11—13); col. 14: revenus nets des fabriques, d'après le recensement 
officiel. 

Tabl. 2. Différentes espèces de fabriques, en 1911, par groupes, dans différents endroits 
et parties du pays ainsi que nombre des ouvriers et valeur des objets manu
facturés 22 

Col. 1: numéros des groupes; col. 2: différentes espèces de fabriques ainsi 
que leur situation; col. 3: nombre de fabriques; col. 4: nombre d'ouvriers; 
col. 5: valeur en couronnes des objets manufacturés. 

Tabl. 3. Aperçu sommaire de l'industrie manufacturière des différents gouvernements 
(län), en 1911, avec répartition par villes, bourgs et campagne ainsi 
qu'indication des revenus nets par gouvernements d'après le recensement 
officiel 132 

Col. 2—13: nombre de fabriques, nombre d'ouvriers, valeur des objets manu
facturés en couronnes: dans les villes (col. 2—4), dans les bourgs (col. 5—7), 
à la campagne (col. 8—10), total (col. 11—13); col. 14: revenus nets des 
fabriques, d'après le recensement officiel. 

Tabl. 4. Fabriques établies dans différents endroits et parties du pays, en 1911, par 
groupes, avec des renseignements sur le nombre des fabriques et des ouvriers 
et la valeur des objets manufacturés 134 

Col. 1 : numéros des groupes ; col. 2 : différentes espèces de fabriques groupées 
d'après leur situation; col. 3: nombre de fabriques; col. 4: nombre d'ouvriers; 
col. 5: valeur en couronnes des objets manufacturés. 

Tabl. 5. Quantité et valeur (en couronnes) des objets manufacturés, en 1909—1911 242 

Col. 1: groupes de fabriques; col. 2—7: quantité et valeur des objets manu
facturés en 1911, en 1910 et en 1909. 



V 

Tabl. 6. Nombre des ouvriers, classés par âge et par sexe, employés dans les 
différentes espèces de fabriques, ainsi que nombre des journées, en 1911 264 

Col. 1: groupes de fabriques; col. 2—3: nombre des ouvriers, hommes (col. 2) 
et femmes (col. 3), de plus de 18 ans; col. 4—5: nombre des ouvriers, 
hommes (col. 4) et femmes (col. 5), de moins de 18 ans; col. 6: total des 
ouvriers; col. 7—8: nombre des journées de tous les ouvriers, des hommes 
(col. 7) et des femmes (col. 8). 

Tabl. 7. Nombre des ouvriers, classés par âge et par sexe, dans les fabriques des 
diverses parties du pays, en 1911 274 

Col. 1: différents endroits et parties du pays; col. 2—3: nombre des ouvriers, 
hommes (col. 2) et femmes (col. 3), de plus de 18 ans; col. 4—5: nombre 
des ouvriers, hommes (col. 4) et femmes (col. 5), de moins de 18 ans; 
col. 6—9: totaux des ouvriers, d'hommes (col. 6), de femmes (col. 7), de 
mineurs (col. 8), de tous les ouvriers (col. 9). 

Tabl. 8. Répartition des fabriques par différentes espèces de propriétaires, en 1911 281 

Col. 1: groupes de fabriques; col. 2—7: nombre de fabriques appartenant 
l:o) à des particuliers: hommes (col. 2), femmes (col. 3), total (col. 4), 
2:o) à des sociétés anonymes (col. 5), 3:o) à d'autres sociétés (col. 6), 
4:o) à l'État ou aux communes, etc. (col. 7) ; col. 8 : total des fabriques. 

Tabl. 9. Moteurs, employés dans les fabriques, en 1911 290 
Col. 1: groupes de fabriques; col. 2: manèges à animaux; col. 3: roues et 

moteurs à vent; col. 4—7: roues hydrauliques; col. 8—11: turbines hydrau-
liques; col. 12—15: machines à vapeur; col. 16—19: turbines à vapeur; 
col. 20—23: moteurs à huile; col. 24—27: moteurs a gaz. Chacun des 
groupes 4—27 se divise en moteurs directement employés pour le travail 
manufacturier et moteurs pour générateurs électriques. Le tableau indique, 
en plus, pour ces deux espèces de moteurs le nombre des moteurs ainsi 
que le nombre des chevaux. Col. 28—29: moteurs électriques directement 
employés pour le travail manufacturier, nombre (col. 28), chevaux (col. 29); 
col. 30—33 : total des moteurs (excepté les manèges à animaux et les roues 
à vent), répartis entre moteurs directement employés pour le travail manu
facturier et moteurs pour générateurs électriques, les colonnes 30 et 32 
indiquant le nombre des moteurs et les colonnes 31 et 33 le nombre des 
chevaux. 

Annexes: 
A. Valeurs cadastrales en couronnes des bâtiments des fabriques, réparties par 

gouvernements et classes de fabriques, en 1911 314 
Col. 1: gouvernements; col. 2—51: classes de fabriques. 

B. Valeurs cadastrales en couronnes des bâtiments des fabriques, réparties par 
classes de fabriques, en 1911 322 

Col. 1: classes de fabriques; col. 2: nombre des établissements industriels; 
col. 3: total des valeurs cadastrales des bâtiments industriels; col. 4—5: 
moyenne par établissement. 

C. Valeurs cadastrales en couronnes des bâtiments des fabriques dans les diffé
rents gouvernements avec répartition par villes, bourgs et campagne, en 1911 325 

Col. 1: noms des gouvernements; col. 2: villes; col. 3: bourgs; col. 4: cam
pagne; col. 5: "total. 

Observation. 

1 Krona = 100 öre = 1·89 Franc. 





TILL KONUNGEN. 

Jämlikt sin instruktion får Kommerskollegium härjämte i underdånig
het överlämna berättelse om industri år 1911. Den i föregående berät
telser förekommande redogörelsen för hantverksindustrien är på grund 
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av Eders Kungl. Maj:ts nådiga skrivelse till kollegium den 22 sistlidne 
november icke utarbetad för denna berättelse. Däremot är till densamma 
fogad redogörelse för en med begagnande av de hos Kungl. Kammar
rätten befintliga taxeringslängderna utförd särskild undersökning rörande 
industribyggnadernas taxeringsvärden år 1911. 

Allmän översikt av industrien år 1911. Av tabellerna 1—8 inhämtas, 
att de till och. av kollegium redovisade, i verksamhet varande fabrikerna 
år 1911 uppgingo till ett antal av 11 692, att antalet vid dem syssel
satta arbetare utgjorde 304 586 samt att saluvärdet för samtliga fabriks
klassers årstillverkning med inräkning av de intjänta lönerna för förädling 
av främmande gods uppgick till 1 651 057 311 kronor. Vid dessa siffer
uppgifter är emellertid, såsom i föregående berättelse blivit framhållet, 
att erinra, dels att en och samma industriella anläggning, där olika slags 
tillverkningar bedrivas (exempelvis ett med färgeri och spinneri förenat 
väveri eller en med järn- och metallgjuteri förbunden mekanisk verkstad), 
blivit räknad såsom två eller nere fabriker, dels att arbetarne vid varje 
verk uppgivits i medeltal för den tid, verket varit i gång under redo
görelseåret, så att vissa verk, som drivits blott en kortare tid av året, 
redovisat en större arbetarepersonal i förhållande till tillverkningens mycken
het och värde än verk av samma klass, som varit i gång året om, dels 
slutligen att även mellanprodukter, som inom landet undergå ytterligare 
bearbetning och förädling, i regel uppskattats till fullt försäljningsvärde, 
vadan en dubbelräkning ägt rum av värdet för sådana fabriksvaror, för 
vilkas framställande dylika mellanprodukter varit använda. Sålunda ingå 
exempelvis den trämassa och det malt, som här i landet förädlas till 
papper eller öl, till fullt värde i såväl trämassefabrikernas och mälteriernas 
som pappersbrukens och bryggeriernas angivna produktvärden. 

Till jämförelse med förhållandena under de gångna åren meddelas här 
nedan dels årliga medeltal för femårsperioderna alltsedan år 1896, då 
denna berättelse erhöll sin nuvarande omfattning, och dels en grafisk 
framställning av några viktigare fabriksklassers utvecklingsgång år för år 
under samma tid, i vilken framställning även medtagits ett par kurvor, 
grundade på de i berättelsen om bergshanteringen meddelade uppgifterna: 

Antal 
fabriker: 

Antal 
arbetare : 

Produktvärde: 
Kronor 

1896 — 1900... 
1901 — 1905... 
1906 — 1910... 
1910 
1911 

9 745 
11476 
11492 
11435 
11692 

238 181 
271 096 
297 118 
302 157 
304 586 

871 708 000 
1 116 038 000 
1 463 073 000 
1 603 176 000 
1 651 057 000 



3* ALLMÄN ÖVERSIKT AV INDUSTRIEN ÅR 1911. 

Värdet å vissa industrigrenars produkter å ren 1896-1911 

Sågverk 

Kvarnar 

Trämassef. 

Mek. verkst 
Väverier 

Sockerraff. 

Pappersbruk 

Masugnar 

Gruvor 

1896 97 98 99 1900 01 02 0 3 04 05 06 07 08 09 10 11 

Kvarnar Sockerraffinaderier Väverier 
+ + + + Sågverk + - + -+Trämassefabriker +--+--+ Pappersbruk 
. . . . M e k a n i s k a verkstäder — M a s u g n a r o - o - o Järngruvor 
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Vid jämförelse närmast med de i 1910 års berättelse förekommande 
uppgifterna företer redogörelseåret ökning med avseende å såväl fabri
kernas och arbetarnes antal som fabriksklassernas sammanlagda produkt
värde. Fabrikernas antal har ökats med 257 (2-2 5 proc), arbetarnes 
antal med 2 429 (0'80 proc.) och produktvärdet med 47 880 972 
kronor (2-9 9 proc). Det under år 1910 inträdda uppsvinget inom 
fabriksindustrien har sålunda ytterligare fortgått. Redogörelseåret har 
nämligen att uppvisa icke blott det högsta sammanräknade produktvärde, 
utan även det största fabriksarbetareantal, som hittills blivit för något år 
angivna. 

Vad de i gång varande fabrikernas totala antal beträffar, har den 
tendens till ökning, som år 1910 inträdde, fortfarande gjort sig gällande. 
Störst har ifrågavarande ökning för redogörelseåret varit inom de fabriks
grupper, som omfatta trävaror, med 75, varor av sten, lera o. s. v., 
med 53, närings- och njutningsämnen, med 47, grafiska m. fl. industrier, 
med 44, samt fartyg, vagnar, maskiner o. s. v., med 30 fabriker mera 
än under år 1910. Motsvarande minskning har blott yppat sig inom två 
fabriksgrupper, nämligen grupperna 3 (hudar, skinn och hår) och 2 (spå-
nadsämnen), med resp. 20 och 11 fabriker mindre än under år 1910. 

De viktigaste förändringarna åter i arbetsstyrkans numerär och till
verkningarnas värde inom de mera betydande fabriksklasserna åskådlig
göras genom följande översikt: 

Grupp. Fabriksklasser. 

Arbetsstyrka, 
ökning ( + ), 

minskning (—) 
från år 1910. 

Produktvärde, 
ökning ( + ), 

minskning (—) 
från år 1910. 

Antal 
arbetare. Milj. kr. 

1 Margarinfabriker 
Svinslakterier 
Bagerier 
Mjöl- och grynkvarnar 
Råsockerbruk 
Sockerraffinaderier 
Brännvinsbrännerier 
Destilleringsverk 
Maltdrycksbryggerier 

2 Ullspinnerier 
Yllevaverier 

4 Olje- och kraftfoderfabriker 
Gummivarufabriker 

5 Sågverk och hyvlerier 
Snickerifabriker 
Trämassefabriker 
Tändsticksfabriker 

6 Pappersbruk 
9 Kemisk-tekniska fabriker, ej specificerade 

10 Jämvarufabriker och gjuterier 
Metallvarufabriker, ej specificerade 

11 Mekaniska verkstader 
12 Boktryckerier 

Elektricitetsverk 
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De i tablån upptagna fabriksklasser, vilka drabbats av minskning i 
fråga om produktvärdet, tillhöra, såsom synes, närings- och njutnings
ämnes-, textil-, olje- och trävarugrupperna. Vad förstnämnda grupp be
träffar, uppväges emellertid minskningen för margarinfabrikerna, bränn-
vinsbrännerierna och destilleringsverken av ökning för andra fabriksklasser, 
särskilt sockerfabrikerna, och i själva verket har gruppen i sin helhet 
att uppvisa större ökning än någon av de övriga elva industrigrupperna. 
Textil-, olje- och trävarugrupperna däremot hava trots ökning- för vissa' 
fabriksklasser att i sin helhet uppvisa minskning. Den uppgår emeller
tid icke till mera än resp. 3·5, l -0 och 3·5 milj. kronor. För dessa 
tre grupper äro därför åren 1910 och 1911 att beteckna såsom deras 
hittills bästa resp. näst bästa år. 

Vad åter de i tablån upptagna fabriksklasserna beträffar, vilka gynnats 
av ökning i fråga om produktvärdet, hava de samtliga, med undantag 
av kvarnarna och maltdrycksbryggerierna, tack vare denna ökning nått 
sitt högsta hittills redovisade produktvärde. 

Särskilt anmärkningsvärd är ökningen i produktvärdet för metallvaru-
och maskinindustrierna (grupperna 10 och 11). Redan i föregående be
rättelse blevo de i detta avseende framhållna, och hava desamma med en 
år 1911 inträffad ytterligare ökning om sammanlagt 16-0 milj. kronor 
kommit nära 55 milj. kronor över resultatet av 1909 års verksamhet 
och 15-0 milj. över motsvarande resultat år 1907, deras hittillsvarande 
rekordår. 

Fabriksgrupper. Av de tolv olika grupper, i vilka fabrikerna, såsom 
av den å sid. 66 * intagna tablån närmare inhämtas, blivit uppdelade, 
innefattar 

1) Den första gruppen fabriker för framställande av närings- och 
njutningsämnen och motsvaras av grupperna 2— 6 i berättelsen om rikets 
handel. Samtliga hit hänförda anläggningar uppgå till ett antal av 3 417; 
33 923 arbetare hava vid dem varit sysselsatta, och deras tillverkningar 
representera ett värde av inalles 465-7 milj. kronor eller 28-21 (år 1910: 
27-2 3) procent av samtliga fabriksgruppers produktvärde. Sagda procent
tal är det näst lägsta, som förekommit sedan år 1896. De viktigaste 
fabriksklasserna inom denna grupp äro med hänsyn till produktionens 
värdebelopp: mjöl- och grynkvarnar, råsockerbruk och sockerraffinaderier, 
maltdrycksbryggerier, brännvinsbrännerier och destilleringsverk, tobaks
fabriker, bagerier och margarinfabriker, vilka alla var för sig uppnått ett 
värdebelopp av mer än 17 milj. kronor. 

För kvarnverken, vid vilka 1 804 par valsar och 4 851 par stenar varit 
i gång, har årsproduktionen, näst efter 1905 års produktion den högsta, 
som blivit redovisad, uppgivits till inalles 579-9 milj. kg mjöl, gryn, kli 
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Tab. A. Tillverkningen av mjöl och gryn m. m. 

Mjöl, Gryn, 

vete- råg- havre- korn- ris-
andra 
slag. 

Kli, 
alla 
slag. 

Gröpe. 
vete- havre- korn- ris-

andra 
slag. 

Samman
lagt vårde 

å samtliga 
produkter av 

egen eller 
inköpt 

spannmål. 
Kr. 

Förmal-
ningslön 

för främ
mande 

spannmål. 
Kr. 100 kilogram. 

Stockholms län 
Uppsala län 
Södermanlands län... . 
Östergötlands län 
Jönköpings län 
Kronobergs län 
Kalmar län 
Gottlands län 
Blekinge län 
Kristianstads län 
Malmöhus län 
Hallands län 
Göteborgs o. Bohus län 
Älvsborgs län 
Skaraborgs län 
Värmlands län 
Örebro län 
Västmanlands län 
Kopparbergs län 
Gävleborgs län 
Västernorrlands län ... 
Jämtlands län 
Västerbottens län 
Norrbottens län 

Summa ar 1911 
» 1910 

Medeltal för 
åren 1906—1910 

» 1901-1905 
» 1896-1900 

* Medeltal för åren 1904—1905; tillverkning av rismjöl redovisades först år 1904. 



7* FABRIKSGRUPPER: NÄRINGS- OCH NJUTNINGSÄMNESFABRIKER. 

och gröpe, i värde uppskattade till 105'2 milj. kronor, varjämte i lön 
eller s. k. tull intjänts ett totalbelopp av 3-5 milj. kronor. I jämförelse 
med år 1910 har antalet använda par valsar stigit, under det att antalet 
par stenar likasom alltsedan år 1906 sjunkit. Den angivna produktionen, 
oberäknat förmalning av främmande spannmål, har till kvantiteten ökats 
med 18-7 milj. kg och till värdet med 2-0 milj. kronor. Den kvantita
tiva ökningen faller huvudsakligen på vete- och rågmjölet. Värdeökningen 
har bland annat sin grund i den omständigheten, att prisstegring efter
trätt det prisfall, som år 1909 inträffade och år 1910 fortgick med 
avseende å råg- och kornmjöl, samt att prisstegring dessutom inträffat 
med avseende å havremjöl, korngryn, kli och gröpe. 

Till belysande av kvarnindustriens omfattning inom skilda landsdelar 
intages omstående sammanställning (tab. A). 

Beträffande sockerbruken erhåller kollegium genom kontrollstyrelsen av 
vederbörande fabriksidkare avgivna uppgifter, och avse de i föreliggande 
berättelse redovisade uppgifterna tillverkningsåret 1910 —1911. 417 
diffusörer och 120 vacuumpannor hava varit i bruk, och tillverkningen 
uppgår jämlikt tab. 5 till följande kvantiteter: 

Vid råsockerbruken : 
råsocker 174 298 ton 
melass 12 386 „ 
betmassa 569 967 „ 

Vid sockerraffinaderierna: 
raffinerat socker 129 809 „ 
matsirup 1 549 „ 
melass 7 346 „ 

Den omständigheten, att dessa kvantiteter icke alldeles överensstämma 
med de i kontrollstyrelsens berättelse angivna, äger sin förklaring däri, 
att kontrollpersonalen, på vars journaler sagda styrelses berättelse är 
grundad, givetvis för sitt ändamål bokför fabrikationen efter andra nor
mer än fabriksägarna, vilkas uppgifter ligga till grund för denna berät
telse. Så t. ex. är i ett par fall fabriksägarens bokföringsår icke sam
manfallande med kontrollmyndighetens tillverkningsår. 

Sockertillverkningens kvantitetsbelopp inom olika län belyses av nedan
stående siffertablå (tab. B). 
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Tab. B. Sockertillverkningen. 

Råsockerbruk. Sockerraffinaderier. 

Råsocker. Melass. 
Raffinerat 

socker. 
Sirup och 

melass. 

Ton. 

Stockholms stad 

Östergötlands län 

Kalmar län 

Gottlands län 

Blekinge län 

Kristianstads län 

Malmohus län 

Hallands län 

Göteborgs och Bohus län 

Skaraborgs län 

Summa år 1910—1911 

> » 1909—1910 

Medeltal för åren 1906—1910 

» » » 1901—1905 

» 1896-1900 

Redogörelsen för maltdrycksbryggerierna grundar sig på uppgifter, som 
likaledes genom kontrollstyrelsen insamlats från bryggeriägarne, och. avser 
tillverkningsåret 1910—1911. I överensstämmelse med redovisningssättet 
för all annan i denna berättelse redovisad industri hava här endast be
arbetats uppgifter rörande sådana bryggerier, som till sin omfattning äro 
jämförliga med övriga här behandlade industrianläggningar. 

De sålunda redovisade bryggerierna hava uppgivit en årstillverkning 
av 2-7 milj. hl diverse sorters maltdrycker, eller drygt 100 000 hl mera 
än föregående tillverkningsår, med ett åsätt saluvärde av sammanlagt 
41·9 milj. kronor eller 2-9 milj. mera än sagda år. Den kvantitativa 
minskning av bryggeriernas tillverkning, som fortgått från och. med till
verkningsåret 1905—1906, har alltså efterträtts av en tendens till ökning. 

Följande tablå anger tillverkningskvantiteten av olika slags maltdrycker 
inom olika län jämte värdet därå, och framgår av densamma, bland annat, 
att över hälften av dessa anläggningars produktvärde belöper sig på 
Stockholms stad samt Göteborgs och Bohus län: 
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Tab. C. Tillverkningen av maltdrycker. 

Porter. Öl. Dricka. Värde å 
samtliga 
fabrikat. 

Kr. Hektoliter. 

Stockholms stad 
Stockholms län 
Uppsala län 
Södermanlands län 
Östergötlands län 
Jököpings län 
Kronobergs län 
Kalmar län 
Gottlands län 
Blekinge län 
Kristianstads län 
Malmöhus län 
Hallands län 
Göteborgs och Bohus län 
Älvsborgs län 
Skaraborgs län 
Värmlands län 
Örebro län 
Västmanlands län 
Kopparbergs län 
Gävleborgs län 
Västernorrlands län 
Jämtlands län 
Västerbottens län 
Norrbottens län 

Summa är 1910—19111 

» 1909—1910 

Medeltal för åren 1906—1910 
» 1901—1905 

> » » 1896—1900 

Om till de i tab. 5 uppgivna totalkvantiteterna öl och dricka läggas 
de från de hantverksmässigt bedrivna bryggerierna uppgivna tillverknings
posterna, visar sig, att under tillverkningsåret 1910 —1911 rikets hela 
redovisade tillverkning av maltdrycker fördelar sig på de olika tillverk
ningsslagen sålunda: 

porter 47 285 hl 
öl, lager- 595 173 ,. 

pilsener- 346 038 „ 
extra sorter (underjästa) 9 061 „ 
överjäst 11 459 „ 

dricka, lager- o. d 160 249 ., 
svag- 1576 353 ., 

Med avseende å den arbetarepersonal om 7 029 personer, söm i kon
trollstyrelsens berättelse om Brännvins tillverkning och försäljning samt 
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socker- och maltdryckstillverkningen redovisas, är att märka, att i densamma 
äro inräknade de arbetare, som enligt de av bryggeriägarne avgivna upp
gifterna varit huvudsakligen sysselsatta med maltfabrikation och läske
dryckstillverkning, och återfinnas ifrågavarande arbetare därför i denna 
berättelse bland mälteriernas och läskedrycksfabrikernas arbetarepersonal. 

Vid brännvinsbrännerierna tillverkades enligt uppgifter, som av brän-
neriidkarne avgivits till kontrollstyrelsen och därifrån till Kollegium 
överlämnats, under tillverkningsåret 1911 —1912 inalles 35-9 milj. liter 
råbrännvin av normalstyrka eller 50 % alkoholhart vid + 15° C , med ett 
åsätt värde, vari å produktionen vilande skatt inräknats, av 30-2 milj. 
kronor. I jämförelse med föregående tillverkningsår har tillverkningen 
minskats med 3"5 milj. liter. Såsom framgår av följande sammandrag 
över brännvinstillverkningen i olika län, producerades under året inom 
Kristianstads län mer än hälften av det totala tillverkningsbeloppet: 

Tab. D. Brännvinstillverkningen. 

Råbrännvin. 
Liter à 50 %. 

Råbrännvin. 
Liter à 50 %. 

Stockholms stad 
Stockholms län 
Uppsala län 
Östergötlands län .... 
Jönköpings län 
Blekinge län 
Kristianstads län 
Malmöhus län 
Hallands län 

Göteborgs och Bohuslän 
Älvsborgs län 
Skaraborgs län 

Summa år 1911—1912 
1910—1911 

Medeltal för åren 1/10 1906-30/9 1910 
» » 1/10 1901-30/9 1906 

» » » 1/10 1896-30/9 1901 

De i kontrollstyrelsens berättelse tillsammans med brännerierna redo
visade sulfitspritfabrikerna hava i förevarande berättelse överförts till 
gruppen Kemiska preparat. 

Vid destilleringsverken, vilkas produktion från och med år 1907 varit 
stadd i nedgående, framställdes under redogörelseåret 29·7 (år 1907: 
43-0) milj. liter renat brännvin och sprit à 50 % alkoholhalt med ett 
försäljningsvärde av 29"2 milj. kronor. Över Vs härav är redovisad från 
en fabrik i Stockholms län. 

Vid tobaksfabrikerna uppgick årsproduktionen jämlikt tab. 5 till sam
manlagt 174 322 173 st. cigarrer och cigarrcigarretter samt 7 300 739 
kg cigarretter, kardus-, rull- och presstobak samt snus, med ett samman
lagt värde av 22·2 milj. kronor. 

Av nästföljande siffersammanställning över fabrikatens slag, myckenhet 
och värde inom olika län framgår, bland annat, att 37·43 procent av 
produktvärdet blivit redovisade från Stockholms stad. Därnäst komma 
Göteborgs och Bohus län med 16·06, Malmöhus län med 9·75 och Värm
lands län med 8·30 procent. 
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Tab. E. Tobaksfabrikernas tillverkningar. 

Cigarrer 
och cigarr-
cigarretter. 

Cigar
retter. 

Kardug-
tobak. 

Rull- och 
press-
tobak. 

Snus. 
Värde å 
samtliga 
fabrikat. 

Kronor. St. Kilogram. 

Stockholms stad 
Stockholms län 
Uppsala län 
Östergötlands län 
Jönköpings län 
Kronobergs län 
Kalmar län 
Blekinge län 
Krist ianstads län 
Malmöhus län 
Göteborgs och Bohus län 
Älvsborgs län 
Skaraborgs län 
Värmlands län 
Västmanlands län 
Kopparbergs län 
Gävleborgs län 
Västernorrlands län 

Summa år 1911 

» 1910 

Medeltal för åren 1906—1910 
» 1901—1905 

» » 1896—1900 

Sagerierna hava nått ett produktvärde, som med 4-3 milj. kronor 
överstiger det för år 1910 redovisade. Den största anläggningen inom 
denna fabriksklass är belägen i Stockholm, och uppgår värdet för dess 
tillverkningar till 2'o milj. kronor. 

Margarinfabrikerna hava för året att uppvisa en tillverkningskvantitet 
av 18·0 milj. kg, åsätt ett värde av 17·3 milj. kronor. I jämförelse 
med år 1910 har kvantiteten ökats med 2 - l milj. kg, värdet åter 
minskats med 1·7 milj. kronor. Den största fabriken inom denna klass, 
belägen i Göteborg, har ensam att uppvisa 33-6 7 procent av samtliga 
margarinfabrikatens värde; år 1907, då motsvarande procenttal var högst, 
uppgick det till 44#4 4. 

2) Den andra fabriksgruppen omfattar fabriker för framställande av 
spånadsämnen och motsvaras av grupperna 7 — 9 i handelsstatistiken. Här 
märkas framför andra fabriksklasser väverier och spinnerier, vilka, med 
inräkning av väv- och spinnlöner för främmande gods, hava redovisat ett 
produktvärde av resp. 85·o och 65#5 milj. kronor. 

Tillverkningskvantiteten av olika huvudslag av vävnader och garn 
jämte värdet därå ävensom beloppet av intjänt väv- och spinnlön för 
främmande gods inom skilda län belysas av efterföljande sammandrag: 
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Tab. F. Väveriernas och spinneriernas tillverkningar. 

Väverierna. Spinnerierna. 

Bomulls-
vävnader. 

Jute-
vävnader. 

Linne-
och 

hampväv-
nader. 

Si-
den-
väv-

nader. 

Ylle
vävnader. 

Värde å 
samtliga 

vävnader av 
eget spinn

gods. 

Vävlön 
för 

främ
mande 
spinn
gods. 

Bomulls
garn. Jutegarn. 

Linne-
och hamp-
garn samt 

-tråd. 

Ullgarn. 

Värde 
å allt spinn-

gods av 
egen råvara. 

Spinnlön 
för främ

mande 
rävara. 

Kilogram. Kronor. Kilogram. Kronor. 

Stockholms stad 
Stockholms län 
Södermanlands län... 
Östergötlands lan ... 
Jönköpings län 
Kronobergs län 
Kalmar län 
Gottlands län 
Blekinge län 
Kristianstads län ... 
Malmöhus län 
Hallands län 
Göteborgs o. Bohus 1. 
Älvsborgs län 
Skaraborgs län 
Värmlands län 
Örebro län 
Västmanlands län ... 
Kopparbergs län ... 
Gävleborgs län 
Västernorrlands län. 
Jämtlands län 

Summa år 1911 
» » 1910 

Medeltal för 
åren 1906—1910 

» 1901—1905 
» 1896—1900 
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Vid väverierna voro under året inalles 20 048 vävstolar i gång, 
nämligen : 

vid bomullsväverierna 
„ juteväverierna 
„ linne- och hampväverierna... 
„ sidenfabrikerna 
„ ylleväverierna 

Summa 

I jämförelse med år 1910 har de använda vävstolarnas antal samman
lagt stigit med 486 stycken ; dock har deras antal vid juteväverierna och 
sidenfabrikerna varit resp. 9 och 11 st. mindre än år 1910. 

Vid spinnerierna användes under redogörelseåret 735 615 spindlar mot 
730 893 året förut. Vid jute- och ullspinnerierna har antalet använda 
spindlar minskats. Den på de bägge andra spinneribranscherna fallande 
ökningen har varit störst vid bomullsspinnerierna; vid dem hava nämli
gen använts 5 595 spindlar mer än år 1910. Hela antalet spindlar för
delar sig sålunda på de olika spinneribranscherna: 

vid bomullsspinnerierna 
., jutespinnerierna 
„ lin- och hampspinnerierna 
„ ullspinnerierna 

Summa 

Älvsborgs län intager, såsom av tab. F . framgår, främsta platsen inom 
rikets textilindustri. De i tablån för sagda län angivna värdena å till
verkningarna jämte intjänta löner uppgå inalles till 26-3 5 (år 1910: 
26-30) procent av motsvarande totalsiffra för hela riket. Platserna där
näst intagas av Östergötlands, Göteborgs och Bohus samt Malmöhus län. 
Bomullsbranschen har sina huvudsäten i Älvsborgs, Göteborgs och Bohus 
samt Östergötlands län; i sistnämnda län har även yllebranschen sitt 
huvudsäte. 

3) Inom den tredje gruppen, som omfattar hår-, skinn- och läder-
varaindustri samt motsvarar grupperna 10—11 i den statistiska redogö
relsen för rikets handel, hava för året redovisats inalles 396 fabriker 
(år 1910: 416) med ett sammanlagt produktvärde av 70·3 milj. kronor, 
mot 70·9 milj. kronor under år 1910. Garverierna äro jämte skofabri
kerna de viktigaste fabriksklasserna inom gruppen. Vid de förstnämnda 
anläggningarna bereddes år 1911 inalles 7·4 milj. kg sul- och bindsul-
läder (år 1910: 7·6 milj.) ävensom andra slags läder och skinn till ett 
värde av 9"8 milj. kronor (år 1910: 9·7 milj.), uppgående sammanräk
nade värdet för dessa bägge tillverkningsposter till 27·8 milj. kronor (år 
1910: 28-5 milj.), varjämte i beredningslön för inlämnade, till kvantitet 
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och värde ej angivna hudar och skinn intjänts ett belopp av i runt tal 
208 000 kronor. Garverirörelsens fördelning på olika län framgår av 
följande översikt: 

Tab. G. Garveriernas tillverkningar. 

Sulläder 
och bindsul-

läder. 

Andra slags 
läder och 

skinn. 

Värde i 
samtliga 

fabrikat ar 
egen råvara. 

Berednings
lön för 

främmande 
råvara. 

Kilogram. Kronor. 

Stockholms stad 
Stockholms län 
Uppsala län 
Södermanlands län 
Östergötlands län 
Jönköpings län 
Kronobergs län 
Kalmar län 
Gottlands län 
Blekinge län 
Kristianstads län 
Malmöhus län 
Hallands län 
Göteborgs och Bohus län 
Älvsborgs län 
Skaraborgs län 
Värmlands län 
Örebro län 
Västmanlands län 
Kopparbergs län 
Gävleborgs län 
Västernorrlands län 
Jämtlands län 
Västerbottens län 
Norrbottens län 

Summa är 1911 
» » 1910 

Medeltal för åren 1906—1910 
» > » 1901—1905 

, » 1896—1900 

På garverirörelsens utveckling från hantverksmässigt till mera fabriks-
mässigt bedrivande tyder den omständigheten, att sedan år 1896 å ena 
sidan tillverkningarna av egen råvara ökats med 296·55 procent och å 
andra sidan den för främmande gods intjänta beredningslönen minskats 
med 69·90 procent. 

Skofabrikema hava uppgivit ett produktvärde av tillsammans 33·6 milj. 
kronor, mot 34-1 milj. under närmast föregående år. Rikets största sko
fabrik är belägen i Vänersborg och har ensam redovisat ett produktvärde 
om 2·1 milj. kronor. Närmast den komma en fabrik i Malmö och en i 
Stockholm, den förra med 2-0, den senare med 1·8 milj. kronor. 

4) Fabriker för framställande av oljor, tjära, gummi och likartade 
ämnen, vilka varor återfinnas under grupperna 12—13 i handelsberät-
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telsen, representera för året ett produktvärde av 38·0 milj. kronor, mot 
39·0 milj. under år 1910. De med hänsyn till tillverkningens årsvärde 
främsta platserna intagas av såp- och tvålfabrikerna, gummivarufabrikerna, 
oljefabrikerna samt ljusfabrikerna, vilka tillsammans redovisat 29-8 milj. 
kronor, utgörande 78 procent av gruppens totala värdesiffra. Om till
verkningarnas slag och myckenhet finnas uppgifter i tab. 5. 

5) För den femte gruppen, som omfattar fabriker för tillverkning av 
trävaror (grupperna 14—15 i handelsberättelsen) och som med avseende på 
tillverkningens värde kommer näst efter den första gruppen, belöper sig 
sagda värde till 331·0 milj. kronor eller 20·05 procent av samtliga 
fabriksgruppers totala tillverkningssumma, mot 334-5 milj. kronor eller 
20-86 procent år 1910. Framom andra fabriksklasser märkas här såg
verk och hyvlerier, trämassefabriker, snickeri- och möbelfabriker samt 
tändsticksfabriker, vilka samtliga intaga ett framstående rum i rikets 
exportindustri. 

Sågverken och hyvlerierna, vid vilka 1 848 ramar och 980 hyvelma-
skiner under året varit använda, hava uppgivit ett produktvärde, som 
med inräkning av såg- och hyvlingslön för främmande virke belöper sig 
till 177-0 milj. kronor, mot 182-5 milj. under närmast föregående år, 
sågverksindustriens hittillsvarande rekordår. Nedgången har dock ej varit 
större än att år 1911 kan betecknas såsom sagda industris näst bästa år. 

De redovisade tillverkningskvantiteternas sammanlagda belopp, 7 171 092 
kbm, är 65 205 kbm lägre än motsvarande belopp år 1910. Störst, 
uppgående till icke mindre än 162 536 kbm, har minskningen varit för 
ohyvlade plankor, battens och bräder. Den motväges emellertid i någon 
mån av den ökning med 60 364 kbm, som tillverkningskvantiteten för 
hyvlade bräder har att uppvisa — en ökning, varigenom sagda trävaruslag 
nått sin högsta hittills redovisade kvantitetssiffra. 

Till resultatet av 1911 års sågverksrörelse har även bidragit den om
ständigheten, att den år 1910 inträffade prisstegringen å trävaror i flera 
fall icke blivit bestående. Sålunda har riksmedelvärdet sjunkit för gruppen 
ohyvlade plankor, battens och bräder. Emellertid har 1910 års prissteg
ring år 1911 fortgått med avseende å bl. a. hyvlade bräder av största 
dimensionen samt lister och stäver. 

Beträffande tillverkningarnas slag ävensom kvantitet och värde angiver 
tab. 5 summor för hela riket, varjämte det totala produktvärdet, upp
delat i fullt försäljningsvärde och såglön, i tab. 2 finnes angivet för de 
skilda länens städer, köpingar och landsbygd. För att belysa även tillverk
ningarnas fördelning på olika län intages följande siffertablå (tab. H), 
varav bl. a. framgår, att 60-6 7 procent av det totala produktvärdet 
(inklusive såglön) belöpa sig på de norrländska länen, av vilka särskilt 
Västernorrlands och Gävleborgs län utgöra centra för ifrågavarande 
industri; år 1899 uppgick motsvarande andel till icke mindre än 69·78 
procent. 
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Tab. H. Sågverkens och hyvleriernas tillverkningar. 

Trävaror av furu eller gran: 
Trävaror av andra 

träslag. 

Ohyvlade 
plankor, 
träder 

och 
battens. 

Hyvlade 
bräder. 

Bräd-
och 

plank
stump. 

Lister, 
läkter 

och 
ribbor. 

Stäver, 
lagg 

och 
botten-. 

Ved. 

Spjälved, 
tak

stickor, 
laths 
m. m. 

Andra 
slag. 

Stä-
ver, 
lagg-
och 

botten. 

Ved. 
Andra 
slag. 

Sammanlagt 
värde å 
samtliga 

trävaror av 
eget eller 

inköpt virke. 

Såg- och 
hyvlings-
lön för 

främmande 
virke. 

Kubikmeter. Kronor. Kubikmeter. Kronor. 

Stockholms stad 
Stockholms lan 
Uppsala län 
Södermanlands län 
Östergötlands län 
Jönköpings län 
Kronobergs län 
Kalmar län 
Gottlands län '. 
Blekinge län 
Kristianstads län 
Malmöhus län 
Hallands län 
Göteborgs o. Bohus län ... 
Älvsborgs län 
Skaraborgs län 
Värmlands län 
Örebro län 
Västmanlands län 
Kopparbergs län 
Gävleborgs län 
Västernorrlands län 
Jämtlands län 
Västerbottens län 
Norrbottens län 

Summa år 1911 
» 1910 

Medeltal för 
åren 1906—1910 

» 1901—1905 
» 1896—1900 
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Med avseende å ohyvlade plankor och bräder samt hyvlade bräder av 
furu eller gran, vilka för året tillsammans representera ett värde av 161·1 
milj. kronor, framgår av tab. 5, att nämnda varor, i den utsträckning 
uppgifter å mått och trävaruslag kunnat erhållas, fördelade sig sålunda: 

Av furu. Av gran. 

Kbm. % Kbm. % 

Minst 21 cm breda: 
ohyvlade 
hyvlade 

15—21 cm breda: 
ohyvlade 
hyvlade 

Under 15 cm breda: 
ohyvlade .... 
hyvlade 

Summa år 1911 

» 1910 

Medeltal för åren 1906—1910 

» » » 1902—1905 

Såsom härav synes, hava artiklar av furu utgjort 58·9 och av gran 
41·1 procent av det hela; 1911 års handelsberättelse anger med avseende 
å trävaruexporten motsvarande procentsiffror till resp. 59·5 och 40·5. 
Den relativt sett största rollen spelar furu inom de ohyvlade bredaste, 
gran åter inom de hyvlade bredaste varuslagen. Att märka är, att 187 560 
kbm plankor och bräder, därav 136 405 kbm ohyvlade och 51 155 kbm 
hyvlade, icke kunnat till mått eller varuslag angivas. 

Vid tramasse fabrikerna, som för året använt 354 slipverk och 328 
kokare eller 13 slipverk och 7 kokare mindre än under år 1910, upp
gick årsproduktionen enligt tab. 5 till inalles 1 300 604 eller, med re
duktion till torr vikt, 958 220 ton, med ett angivet värde av 97·1 milj. 
kronor, mot 1 301 700 (torr vikt: 949 353) ton och 95·7 milj. kronor 
under närmast föregående år. Vid jämförelse mellan 1911 och 1910 års 
kvantitetsbelopp visar sig, att ökning för redogörelseåret inträffat i pro
duktionen av kemisk trämassa, minskning åter i produktionen av meka
nisk trämassa. Med hänsyn till trämassefabrikationen inom olika län 
framgår av följande sammandrag, att Västernorrlands, Värmlands och 
Gävleborgs län utgöra huvudhärdarne för denna industri; den på dem 
belöpande andelen uppgår till mer än hälften (54·81 procent) av det 
totala produktvärdet. Vad särskilt Västernorrlands län beträffar, uppgår inot-

Kommerskollegii berättelse om industri dr 1911. 
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svarande andel för dess 20 trämassefabriker till 24'63 procent, medan 
densamma år 1907, då 14 trämassefabriker voro i gång där, endast be
löpte sig till 13·59 procent. 

Tab. I. Trämassefabrikernas tillverkningar. 

Kemisk trämassa, Mekanisk trämassa, 

torr. våt. torr. våt. 

Värde å 
samtliga 
fabrikat. 

Ton. Kronor. 

Stockholms län 
Uppsala län 
Södermanlands län 
Östergötlands län 
Jönköpings län 
Kronobergs län 
Kalmar län 
Blekinge län 
Kristianstads län 
Hallands län 
Göteborgs och Bohus län 
Älvsborgs län 
Skaraborgs län 
Värmlands län 
Örebro län 
Västmanlands län 
Kopparbergs län 
Gävleborgs län 
Västernorrlands län 
Jämtlands län 
Västerbottens län 

Summa år 1911 
» 1910 

Medeltal för åren 
» » » 
» » » 

Snickerifabrikerna, vilka för år 1911 redovisats till ett antal av 578 
eller 28 flere än närmast föregående år, hava uppnått ett produktvärde 
av inalles 3 0 2 milj. kronor (år 1910: 28-6 milj.), varav emellertid 1-7 
milj. kronor överförts till grupp 11, såsom utgörande värdebeloppet för 
diverse maskiner och redskap (tröskverk, bobiner m. m.), vilka tillverkats 
vid 35 fabriker. Av tillverkningarnas angivna värde falla 12-l milj. 
kronor på den för rikets export så betydelsefulla artikeln byggnads-
materiel. 

Tändsticksfabrikernas årsproduktion, 35-0 (år 1910: 38-7) milj. kg di
verse slags tändstickor med ett värde av 15-0 (år 1910: 16-7) milj. 
kronor, är den näst högsta, som hittills blivit redovisad. Av följande 
sammandrag synes, bland annat, att 63-7 0 procent av produktvärdet 
falla på Jönköpings och Skaraborgs län: 
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Tab. K. Tändsticksfabrikernas tillverkningar. 

Säkerhets-
tändstickor. Andra slag. 

Värde å 
samtliga 
fabrikat. 
Kronor. Kilogram. 

Uppsala län 
Jönköpings län 
Kronobergs län 
Kalmar län 
Malmöhus län 
Göteborgs och Bohus län. 
Älvsborgs län 
SkaraboTgs län 

Summa år 1911 

» » 1910 

Medeltal för åren 1906—1910 
» » » 1901—19051 

» » 1896—1900! 

6) Inom sjätte gruppen, motsvarande grupp 18 i handelsberättelsen, 
äro de fabriker, som framställa papper och papp, de viktigaste. Vid 
dessa anläggningar hava under året använts 239 pappers- och papp
maskiner, och deras sammanlagda tillverkning, 275-4 milj. kg papper och 
papp (år 1910: 263-8 milj. kg), är den största, som hittills blivit redo
visad. Tillverkningens totalvärde har uppskattats till 57-1 milj. kronor, 
mot 53'9 milj. under år 1910. Följande tabellariska översikt angiver 
produktionens huvudslag, kvantitet och värde för de olika länen: 

Tab. L. Pappersbrukens och pappfabrikernas tillverkningar. 

Papper. Papp. Värde å 
fabrikaten. 

Kronor. Kilogram. 

Stockholms län 
Östergötlands län 
Jönköpings län 
Kronobergs län 
Kalmar län 
Blekinge län 
Kristianstads län 
Hallands län 
Göteborgs och Bohus län .. 
Älvsborgs län 
Skaraborgs län 
Värmlands län 
Örebro län 
Västmanlands län 
Kopparbergs län 
Gävleborgs län 
Västernorrlands län 

Summa år 1911 

» » 1910 

Medeltal för åren 1906—1910 
» » 1901—1905 
» » 1896—1900 
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En jämförelse med föregående berättelser ger vid handen, bland annat, 
att första rangplatsen inom denna industri, vilken åren 1896 — 1 9 0 5 till
hörde Älvsborgs län, numera och alltsedan år 1906 tillhör Östergötlands 
län samt att andra rangplatsen sedan år 1908 tillhör Göteborgs och 
Bohus län. 

7) Den förhållandevis obetydliga sjunde gruppen, som omfattar fabriker 
för tillverkning av varor av diverse växtämnen (grupp 19 i handelsbe
rättelsen), har att uppvisa ett produktvärde av inalles 2-5 milj. kronor. 
Korkfabrikerna ensamt hava redovisat 78-7 8 procent av gruppens totala 
produktvärde. 

8) Åttonde gruppen omfattar samtliga fabriker för tillverkning av 
varor utav sten, lera, kol och torv och motsvaras i huvudsak av grup
perna 20 och '21 i berättelsen om handeln. Med hänsyn till produktvärdet 
intaga stenbrott och stenhuggerier, tegelbruk och lervarufabriker, träkols-
verk samt glasbruk och glassliperier de främsta platserna inom gruppen. 

Stenbrotten och stenhuggeriema voro år 1911 till antalet 357 och hava 
redovisat en arbetsstyrka av 13 913 personer och ett produktvärde av 
19-5 milj. kronor, mot 19--5 milj. år 1910. Ökningen i värdet har, 
absolut taget, varit störst i Blekinge län, där densamma uppgår till 0-4 
milj. kronor. Emellertid har även minskning i värdet förekommit i några 
län; i Kristianstads län t. ex. uppgår den till 0-2 milj. kronor. 

De skilda stenartemas andel i det totala produktvärdet under de tre 
senaste redogörelseåren framgår av följande fördelning: 

Tillverkningarnas värde i procent 
år 1911. år 1910. år 1909. 

Granit och gneis 
Svarta graniter 
Täljsten 
Skiffer 
Sandsten och kvartsit 
Kalksten, marmor och dolomit 

Summa 

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

Tillverkningarnas värde i procent 
år 1911. år 1910. år 1909. 

Oarbetad eller krossad sten, makadam och skärv 
Gatsten 
Kantsten för gatubyggnader 
Slip- och kvarnstenar 
Byggnadssten 
Andra arbeten av sten 

Summa 
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Tab. M. Stenbrottens och stenhuggeriernas tillverkningar. 

Granit och gneis. Svarta graniter. 
Tälj-
sten. Skiffer. Sandsten och kvartsit. 

Kalksten, marmor och 
dolomit. 

Block-
sten och 
krossad 
sten 

Gatsten Kant-
sten. 

Bygg
nads-
sten. 

Andra 
arbeten. 

Block-
sten. 

Arbeten 
däraf 

Alla 
slag. 

Alla 
slag. 

Råsten 
och 

maka
dam. 

Bygg
nads
ten. 

Slip- och 
kvarn
stenar. 

Andra 
ar

beten. 

Råsten 
och 

skärv. 

Bygg
nads
ten. 

Andra 
arbeten. 

Samman

lagt 

värde. 

Ton. Kronor. Ton. Kronor. Ton. Kronor. Ton. Kronor. 

Stockholms stad 
Stockholms län 
Uppsala län 
Södermanlands län 
Östergötlands l än . . 
Jönköpings l ä n . . . . 
Kronobergs län 
Kalmar län 
Gottlands län 
Blekinge län 
Kristianstads län 
Malmöhus län 
Hallands län 
Göteborgs o. Bohus l. 
Älvsborgs län ' 
Skaraborgs län 
Värmlands län 
Örebro län 
Västmanlands län.. 
Kopparbergs län .. 
Gävleborgs län 
Jämtlands län 

S:ma år 1911 

» » 1910; 

Medeltal för 
âren 1906-1910 

» 1901-1905 
» 1896-1900 
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För att åskådliggöra stenindustriens utbredning inom olika landsdelar 
meddelas slutligen omstående sammanställning (tab. M), varav bland 
annat synes, att Göteborgs och Bohus samt Blekinge och Kristianstads 
län utgöra huvudhärdarna för denna industri; ensamt på Göteborgs och 
Bohus län falla 40-0 0 procent av det totala årsvärdet, och är detta den 
högsta andel länet någonsin haft i motsvarande värde. 

Vid tegelbruken och lervarufabrikerna hava tillverkats 372-1 milj. st. 
klinker-, mur-, tak-, klint'-, kalksand-, kvarts- etc. och asktegel, 39-7 
milj. st. rör och rördelar, 143-<> milj. kg eldfast, fasad-, reveterings- och 
radialtegel samt chamottevaror ävensom till ett värde av 636 015 kronor 
angivna övriga tegel- och lervaror. Sammanlagda värdet för dessa till
verkningar uppgår till 1(>"0 milj. kronor, mot 16-2 milj. under närmast 
föregående år. 

Fördelad efter de använda råämnena, ter sig de tre senaste redogö
relseårens tegel- och lervaruproduktion sålunda: 

Tillverkningarnas värde i procent 
år 1911. år 1910. år 1909. 

Tillverkningar av stenkolsfältens leror och skiffrar: 
Eldfasta produkter 
Klinkerprodukter 

Summa 

Tillverkningar av andra leror och skiffrar: 
Tegelvaror 
Lerkärl och krukmakaregods 
Chamottevaror 

Summa 
Tillverkningar av andra råämnen 

Summa 

De skilda länens andel i denna produktion framgår av tab. N. Tegel-
och lervaruindustrien har, såsom synes, sitt stamhåll i Malmöhus län; 
dess andel i totala produktvärdet för denna fabriksklass uppgår till 35'4i> 
procent. Närmast i ordningen kommer Stockholms län, för vilket mot
svarande procenttal emellertid uppgår till endast 9-22. 

Trakolstillverkningen har enligt inkomna uppgifter bedrivits vid inalles 
429 verk. 6 876 personer hava varit därmed sysselsatta, och hela till
verkningen har uppgått till 24-7 milj. hektoliter med ett angivet värde 
av 13-7 milj. kronor. I jämförelse med närmast föregående år hava 
såväl tillverkningskvantiteten som försäljningsvärdet stigit. Största an
delen i denna produktion, uppgående till 22-5 7 procent, faller på Koppar
bergs län; därnäst komma Gävleborgs län med 17-73, Västernorrlands 
län med 13-78 och Örebro län med 13-61 procent. Beträffande de till
verkade träkolens beskaffenhet med hänsyn till dels virkets art och dels 
kolningsmetoden visar det sig, att det för framställning av träkol för-
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Tab. N. Tegelbrukens och tervarufabrikernas tillverkningar. 

Av stenkolsfältens leror och skiffrar. Av andra l e r o r och s k i f f r a r . 

Eldfasta produkter. Klinkerprodukter. Tegelvaror. 

AV andra 
råämnen. 

För bygg
nads 

ändamål. 

För tek
niska 

ändamål. 

Te
gel. Rör. 

Husge-
råds-
saker 
m. m. 

Mur- Tak- Klint- Fasad-
Revete-
rings- Radial- Rör. 

Andra 
slag. 

Lerkärl. 

Cha-
motte-
varor. 

Kalk-
sand
tegel 

Andra 
slags 
tegel. 

Summa 
värde. 

Ton. Milj. st. Kronor. Milj. stycken. Ton. Milj. st. Ton. Kronor. Ton. Milj. st. Kronor. 

Stockholms län 
Uppsala län 
Södermanl. län .. 
Östergötlands län 
Jönköpings län . 
Kronobergs län . 
Kalmar län 
Gottlands län 
Blekinge län 
Kristianstads län 
Malmöhus län .. 
Hallands län 
Göteb. o. Boh. län 
Älvsborgs län 
Skaraborgs län 
Värmlands län ... 
Örebro län 
Västmanlands län 
Kopparbergs län.. 
Gävleborgs län 
Västernorrl. län... 
Jämtlands län ... 
Västerbottens län 
Norrbottens län... 

Summa år 1911 
» 1910 

Medeltal för 
åren 1906—1910 
» 1901—1905 
» 1896—1900 



24* FABRIKSGRUPPER: TRÄKOLS- OCH GLASINDUSTRI. 

brukade virket till 52-68 procent utgjorts av skogsved och. att milkolnings-
metoden funnit användning för 84-71 procent av hela tillverkningen. 
Att i tab. 1 ett så lågt bevillningsbelopp (avseende endast två verk) 
finnes angivet för denna ansenliga produktion, beror därpå, att järn- och 
sågverken, där den huvudsakliga framställningen av träkol bedrives, icke 
kunnat specificera den bevillningsandel, som belöper sig på denna bransch 
av deras. verksamhet. Från järnverken hava jämväl inhämtats uppgifter 
å deras förbrukning av träkol, vilka uppgifter offentliggjorts i kollegii 
berättelse om bergshanteringen år 1911 . At t den av järnverken för
brukade kvantiteten milkolade skogsvedskol (27-8 milj. hl) betydligt över
stiger den angivna årstillverkningen av samma slags kol, äger sin för
klaringsgrund däri, at t inga uppgifter föreligga angående tillverkningen 
av de kolmängder, vilka av järnverken erhållas från sådana koltillverk
ningsställen, som icke äro hänförliga till den redovisningsskyldiga indu
strien. Av samma anledning är det ovan för tillverkad skogsvedskol 
angivna procenttalet lägre än motsvarande, i berättelsen om bergshante
ringen angivna tal för förbrukad skogsvedskol. 

Glasindustrien har uppnått sitt högsta hittills redovisade produktvärde. 
Tillverkningen fördelar sig på de olika länen sålunda: 

Tab. O. Glasbrukens och glassliperiernas tillverkningar. 

Bunkar, 
burkar, 
buteljer 

och flaskor, 
oslipade. 

St. 

Fönster-
och spegel

glas. 
Kg. 

Andra 
glasvaror. 

Kr. 

Värde å 
samtliga 
fabrikat. 

Kr. 

Stockholms stad 
Stockholms län 
Östergötlands län 
Jönköpings län 
Kronobergs län 
Kalmar län 
Kristianstads län 
Malmöhus län 
Hallands län 
Göteborgs och Bohus län 
Älvsborgs län 
Skaraborgs län 
Värmlands län 
Örebro län 
Västmanlands län 
Gävleborgs län 
Västernorrlands län 

Summa år 1911 

» 1910 

Medeltal för åren 1906—1910 
» » » 1901—1905 

» 1896—1900 

9) Nionde gruppen omfattar den kemiska industrien, och inom den
samma återfinnas fabriker för framställande av vissa utav de varor, som 
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upptagas i de handelsstatistiska grupperna 10 (gödningsämnen), 10 (färger; 
samt 20 och '2(i (oorganiska syror, baser och salter, sprängämnen m. m.). 
Hela gruppen representerar ett produktvärde av 39-7 milj. kronor (år 1910 : 
87·3 milj.), varav 12'6 milj. komma på gödningsämnesfabrikerna. Den 
mest betydande fabriksklassen inom gruppen utgöres av superfosfatfabri-
kerna, vilka för året uppnått sitt högsta hittills redovisade produktvärde. 

10) Fabriker för arbeten av metaller, vilka varor i handelsstatistiken 
huvudsakligen upptagas i grupp '28, äro i föreliggande berättelse samman
förda i grupp 10. I sin helhet når denna grupp ett produktvärde av 
145-0 milj. kronor, mot 180-0 milj. år 1910. Främsta rummet bland de 
hit hänförda fabriksklasserna intages av järn- och stålvarufabrikerna samt 
-gjuterierna, vilka med ett produktvärde av 100-3 milj. kronor förete en 
till (i"2 milj. kronor uppgående ökning i det för år 1910 angivna värdet, 
en ökning, tack vare vilken denna fabriksklass uppnått sitt högsta hittills 
redovisade värde. Tillverkningarnas slag, myckenhet och separata värden 
finnas angivna i tab. 5, varjämte för åskådliggörande av de olika länens 
insats i denna betydelsefulla produktion ett översiktssammandrag här följer: 

Tab. P. Tillverkningen vid järn- och stålvarufabrikerna samt -gjuterierna. 

G j u t g o d s . 
Övriga 

järn- och 
stålvaror. 

Samman
lagt värde. 

Kilogram. Värde i kr. Varde i kr. Kronor. 

Stockholms stad 
Stockholms län 
Uppsala län 
Södermanlands län 
Östergötlands län 
Jönköpings län 
Kronobergs län 
Kalmar län 
Gottlands län 
Blekinge län 
Kristianstads län 
Malmöhus län 
Hal lands län 
Göteborgs och Bohus län 
Älvsborgs län 
Skaraborgs län 
Värmlands län 
Örebro län 
Västmanlands län 
Kopparbergs län 
Gävleborgs län 
Västernorrlands län 
Jämtlands län 
Västerbottens län 
Norrbottens län 

Summa år 1911 

» 1910 

Medeltal för åren 1906—1910 
» » 1901—1905 

» » » 1896—1900 



26* FABRIKSGRUPPER: METALL- OCH MASKININDUSTRI. 

Platsen näst efter järn- och stålvarufabrikerna samt -gjuterierna intages 
av de ej specificerade metallvarufabrikerna. Av det för dem redovisade 
värdet, 30-8 milj. kronor, falla 37-o8 procent på Västmanlands och 24-3 2 
procent på Stockholms län. Bland tillverkningarna märkas i Västman
lands län 2 - l milj. kg koppar- och 0'4 milj. kg mässingstråd samt i 
Stockholms län förgasningslampor och fotogenkök till ett värde av 6-2 
milj. kronor. 

11) I elfte gruppen, huvudsakligen motsvarande grupp 24 i årsredo-
görelserna angående rikets handel, upptagas under skilda avdelningar 
skeppsvarv, vagnfabriker, maskin- och redskapsfabriker samt instrument-
och urfabriker. Främst bland samtliga fabriksklasserna märkas här me
kaniska verkstäderna, som uppgivit ett sammanlagt produktvärde av 86-1 
milj. kronor, eller 3-7 milj. mera än under närmast föregående år. An
gående de särskilda tillverkningarnas värde hänvisas till tab. 5. Inom 
ifrågavarande fabriksklass hava under året fyra betydande tillverknings
branscher uppnåt t sitt högsta hittills redovisade värdebelopp, nämligen 
motorer, andra än ångmaskiner och elektriska motorer, med 13-1, mejeri
maskiner och -redskap med 12·!), maskiner för sten-, 1er- och torvindustri 
med 3-5 samt sy- och stickmaskiner med 1-9 milj. kronors värde. De 
olika länens betydelse inom maskinindustrien framgår av följande sam
manställning: 

Tab. Q. Tillverkningen vid mekaniska verkstäderna. 

Maskiner. 
redskap och 

verktyg. 

Maskiner, 
redskap och 

verktyg. 

Värde i 
kronor. 

Värde i 
kronor. 

Stockholms stad 

Stockholms län 

Uppsala lön 

Södermanlands län 

Östergötlands lan 

Jönköpings län 

Kronobergs län 

Kalmar län 

Gottlands län 

Blekinge län 

Kristianstads län 

Malmöhus län 

Hallands län 

Göteborgs och Bohus län . 

Älvsborgs län 

Skaraborgs lftn 

Värmlands län 

Örebro län 

Västmanlands län .. . 

Kopparbergs län 

Gävleborgs län 

Västernorrlands län .. 

Jämt lands län 

Västerbottens län 

Norrbottens län 

Summa år 1911 

> » 1910 

Medeltal för åren 1906—1910 

» » 1901—1905 

» » 1896—1900 



27* FABRIKSGRUPPER: MASKININDUSTRI. GRAFISKA M. FL. INDUSTRIER. 

Fabrikerna för elektriska maskiner och apparater intaga andra platsen 
inom gruppen med ett produktvärde, 18-8 milj. kronor, som är det högsta 
denna fabriksklass hittills uppnått . Den största fabriken är belägen i 
Stockholm och har ensam uppgivit ett värde å sina tillverkningar (tele
fonapparater m. m.), uppgående till 8·0 milj. kronor (år 1910 : 7-<; milj. 
kronor). Skeppsvarven hava för året redovisat ett produktvärde om 13-o 
(år 1910 : 13-3) milj. kronor; i detsamma ingår med 59-08 procent 
värdet för utförda reparationer. Järnvägs- och spårvägsvagnfabrikernas 
värdesiffra slutligen, 5'8 milj. kronor, är något högre än den för år 
1910 redovisade, men 3 milj. kronor lägre än motsvarande siffra för år 
1907. 

12) Inom den sista eller tolfte gruppen återfinnas i det hela de fa
briker, vilka driva tillverkning av sådana varor, som upptagas uti grupp 
26 i handelsstatistiken. Boktryckerierna och elektricitetsverken äro här de 
viktigaste fabriksklasserna. Vid förstnämnda anläggningar voro under 
redogörelseåret 2 206 tryckpressar, därav 1 552 maskinpressar, i använd
ning. Årsproduktionen har uppgivits till 14-4 milj. kronor i sätt- och 
tryckningskostnader samt 7-9 milj. kronor i värde av det under året 
förbrukade papperet eller inalles 22-3 milj. kronor, vilket totalbelopp emel
lertid är för lågt, så till vida som flere -tryckerier icke kunnat uppgiva 
det vid dem förbrukade papperets värde. Med avseende slutligen å elek
tricitetsverken visar sig, att denna industrigren alltsedan år 1896 är stadd 
i oavbruten utveckling. Under det att för sagda år redovisades 31 elek
tricitetsverk med ett för alstrad ström åsätt värde av l-o milj. kronor, 
äro motsvarande siffror för år 1911 resp. 156 och 18-3. Härvid må 
erinras, at t i regeln icke redovisats anläggningar, som endast distribuera 
annorstädes alstrad elektrisk ström, ej heller sådana elektricitetsverk, 
som utan att tillsaluhålla elektrisk ström blivit installerade i stället 
för annan drivkraft eller i och för privat belysning. Beträffande an
talet levererade kilowattimmar hava fullständiga uppgifter icke kunnat 
erhållas på den gnind, att mätningsapparater flerstädes ännu icke blivit 
uppsatta. För de här redovisade verken kan ifrågavarande totalbelopp 
därför endast approximativt angivas till 599-3 (år 1910 : 469-2) milj. 
kilowattimmar, varav verken på landsbygden levererat 526-1 (år 1910 : 
406-5) milj. 

För at t erhålla en samlad översikt av de i det föregående omnämnda 
fabriksgruppernas relativa betydelse med hänsyn till såväl årsproduktio
nens totalvärde som de enskilda fabriksrörelsernas omfattning meddelas 
följande tablå, som dessutom innehåller uppgift å tillverkningens värde 
pr arbetare och dagsverke inom de olika fabriksgrupperna: 
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Tab. R. Tillverkningsvärdet inom olika fabriksgrupper i absoluta och 
relativa tal samt i förhållande till antalet fabriker, arbetare och 

vid fabrikerna utgjorda dagsverken. 

Tillverkningens 
värde för alla 

fabrikerna. 

Kronor. 

Tillverkningens värde 

i % av 
totalbe
loppet. 

pr 
fabrik. 

pr 
arbetare. 

pr 
dags
verke. 

Kronor. 

Fabriker för framställande a v : 

1. Närings- och njutningsämnen 

2. Spånadsämnen 

3. Varor av hudar, skinn och hår 

4. Oljor, tjära, gummi m. m. 

5. Trävaror 

6. Papper och pappersarbeten 

7. Varor av diverse växtämnen 

8. Varor av sten, lera, kol och torv 

9. Kemiska preparat 

10. Metallarbeten 

11. Far tyg, vagnar, maskiner m. m. 

12. Arbeten av grafisk industri m. m. 

Samtliga grupper år 1911 

» » » 1910 

Medeltal för åren 1906-1910 

» 1901—1905 

» 1896—1900 

Den angivna medeltalssiffran för tillverkningens värde pr fabrik, 
141 213 kronor, är den högsta, som i någon årsberättelse blivit uppvisad. 
Jämför man den med motsvarande siffra för år 1901 , finner man, att 
den sedan dess stigit med icke mindre än 50-19 procent. Av tablån 
framgår dessutom, bland annat, att den egentliga storindustrien är at t 
söka inom grupperna 6 (pappers-), 2 (textil-), 3 (läder-), 11 (mekanisk 
verkstads-), -4 (olje- och gummivaru-) och û (trävaruindustrien). Produkt
värdet pr fabrik inom dessa grupper uppgår nämligen till mer än 150 000 
kronor. Detta oaktat och ehuru dessa grupper utgöra halva antalet av 
de tolv grupper, i vilka fabrikerna äro inordnade, representerar deras 
sammanlagda insats i fabrikernas totala produktvärde likväl icke mera än 
51-70 procent, under det att ensamt första gruppens (närings- och njut-
ningsämnesindustriens) relativa andel däri utgör 28·21 procent. 
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Vad för övrigt ifrågavarande relationstal för de olika grupperna be
träffar, ger en jämförelse med motsvarande tal för år 1896 vid handen, 
at t näringsämnes- och trävaruindustrierna visa relativ nedgång, läder-, 
pappers-, metall- och maskinindustrierna åter framsteg. P å en sådan 
utvecklingsgång tyda även motsvarande relationstal ur berättelsen om 
rikets handel, såsom framgår av följande sammanställning: 

Tillverkning Utförsel 

% av totalbeloppet för 

fabrikernas 
produktvärde 

värdet av rikets 
hela utförsel 

år 1896 år 1911 år 1896 år 1911 

Närings- och njutningsämnen (motsvarande grupperna 2—6 i 

handelsberättelsen) 

Trävaror (motsv. grupperna 14—15 i handelsberättelsen) 

Hudar, skinn och hår (motsv. grupperna 10—11 i handels-

ta erättelsen) 

Papper och pappersarbeten (motsv. grupp 18 i handelsberät

telsen) 

Metallarbeten (motsv. grupp 23 i handelsberättelsen) 

Fartyg, vagnar, maskiner m. m. (motsv. grupp 24 i handels

berättelsen) 

Siffrorna för tillverkningens värde pr arbetare och dagsverke kunna 
betraktas såsom i viss mån mätare på de olika tillverkningarnas dyrbar
het. För samtliga fabriker och dagsverken uppgår ifrågavarande värde 
till respektive 5 4 2 1 och 21 kronor. De tolv grupperna förete emellertid 
sins emellan stora olikheter. Förutom på den å sid. 2 * antydda dubbel
räkningen av vissa produktvärden beror detta bland annat på råmateria
lets olika beskaffenhet. Så t. ex. ingår i vissa till grupp 1 hörande till
verkningar så dyrbart råmaterial som spannmål, medan i grupp 8 rå
materialets värde är relativt obetydligt. 

I ändamål åter a t t åskådliggöra fabriksklassernas betydelse intages 
följande siffersammandrag av uppgifterna angående fabrikernas och arbe-
tarnes antal samt tillverkningens väi-de, varvid de fabriksklasser, som 
uppnått et t produktvärde av minst 1 milj. kronor, blivit specificerade 
(de för året nytillkomna klasserna t ryckta med kursiv stil), och alla övriga 
sammanförts under den gemensamma rubriken "övriga fabriker". 
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Tab. S. Översikt av antalet fabriker inom särskilda klasser, vid dem 
sysselsatta arbetare samt tillverkningens värde. 

Tillverkningens värde. 

Antal 
fabriker. 

Antal 
arbetare. Kronor. 

Procent. 

1911. 
+ eller 
— från 

1910. 

Sågverk och hyvlerier | 
Mjöl- och grynkvarnar 
Jä rn - och stålvarufabriker samt -gjuterier 
Trämassefabriker 
Mekaniska verkstader 
Väverier (2 b) 
Sockerraffinaderier 
Spinnerier 
Pappersbruk och pappfabriker 
Råsockerbruk 
Maltdrycksbryggerier 
Skofabriker 
Metallvarufabriker, ej specificerade 
Brännvinsbrännerier 
Destilleringsverk 
Snickeri- och möbelfabriker (5 b) 
Garverier 
Boktryckerier 
Tobaksfabriker 
Bagerier 
Stenbrott och stenhuggerier 
Fabriker för ti l lverkning av elektriska maskiner 

och apparater 
Elektricitetsverk 
Margarinfabriker 
Tegelbruk och lervarufabriker 
Sömnadsfabriker 
Tändsticksfabriker 
Verk, vid vilka träkol framställts 
Skeppsvarv och dockor samt båtbyggerier 
Trikå- och strumpfabriker 
Glasbruk 
Superfosfatfabriker 
Säp- och tvålfabriker 
Kemisk-tekniska fabriker, ej specificerade 
Lådfabriker 
Charkuteri varuf abriker 
Gummivarufabriker : 
Olje- och kraftfoderfabriker 
Gasverk 
Karamell-, konfekt- och marmeladfabriker 
Cementfabriker 
Svinslakterier 
Mälterier 
Järnvägs- och spårvägsvagnfabriker 
Blekerier, färgerier, kattuntryckerier och appre-

teringsverk 
Kafferosterier 
Bokbinderier och kontorsbokfabriker 
Chokladfabriker 
Galvaniserings- och etsningsfabriker 
Porslins- och fajansfabriker 
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Antal 
fabriker. 

Antal 
arbetare. Kronor. 

Tillverkningens värde. 

Procent. 

1911. 
+ eller 
— från 

1910. 

Mineralvattenfabriker 
Hattfabriker 
Cementgjuterier 
Punschbryggerier 
Li to- och kemigrafiska anstalter 
Vagnfabriker, ej specificerade 
Pälsvarufabriker 
Kalkbruk 
Sprängämnesfabriker 
Instrumentfabriker, musikaliska 
Ammunitions- och patronfabriker 
Svavelsyrefabriker 
Stärkelsefabriker 
Jästfabriker 
Koksfabriker 
Torvströ- och torvmullsfabriker 
Guld- och silvervarufabriker 
Mossfabriker 
Bepslagerier 
Fiskberedningsanstalter 
Elektrisk ledningstråd, fabriker för överkläd-

ning av 
Papperspås- och kuvertfabriker 
Markis-, presennings- m. fl. fabriker 
Tapetfabriker 
Korkfabriker 
Färgfabriker ; 
Ljusfabriker 
Kloratfabriker 
Album-, portfölj-, kartong- och etuifabriker 
Snickerifabriker för ti l lverkning av maskiner ... 
Kakelfabriker 
Gardinfabriker 
Fernissfabriker 
Bandfabriker 
Käksfabriker 
Borstbinderier och kvastfabriker 
Reseffektfabriker 
Tunnbinderier och drittelfabriker 
Träsko- och lästfabriker 
Ej specificerad pappersindustri 
Glödlampfabriker 
Limkokerier och gelatinfabriker 
Kravattfabriker 
Klichéfabriker 
Korsettfabriker 
Trädestillationsverk 
Parfymfabriker 
Ej specificerade gödningsämnesfabriker 
Övriga fabriker 

Summa| 

Fabrikernas belägenhet. I tabellerna 2—4 återfinnas mer eller mindre 
detaljerade uppgifter angående fabrikernas belägenhet. Tab. 2 utvisar, 
varest fabrikerna inom varje särskild fabriksklass äro befintliga, i tab. 3 
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meddelas en allmän översikt av samtliga fabrikers fördelning å städer, 
köpingar och landsbygd inom de särskilda länen, och i tab. 4 slutligen 
återfinnas uppgifter rörande fabrikerna, specificerade i klasser inom varje 
särskilt län, med åtskiljande av de olika städerna och köpingarna samt 
landsbygden. 

Av tab. 3 meddelas i nästföljande sammanställning (tab Tj ett utdrag 
beträffande slutsummorna för varje län, dels med procentutväkningar rö
rande de skilda länens insats i fabriksklassernas sammanlagda tillverknings
belopp, dels med relationstal beträffande förhållandet mellan å ena sidan 
medelfolkmängden samt å andra sidan såväl arbetarnes antal som tillverk
ningens värde. 

Tab. T. Fabriksindustrien inom olika län. 

Antal 
fabri
ker. 

Antal 
arbetare. 

Tillverkningens 
värde. 

Kronor. % 

Medel-
folk

mängd. 

Antal 
fabriks
arbe
tare 

pr 1000 
inv. 

Till
verk

ningens 
värde i 
kronor 
pr inv. 

Stockholms stad 
Stockholms län 
Uppsala län 
Södermanlands län 
Östergötlands län 
Jönköpings län 
Kronobergs län 
Kalmar län 
Gottlands län 
Blekinge län 
Krist ianstads län 
Malmöhus län 
Hallands län 
Göteborgs och Bohus län 
Älvsborgs län 
Skaraborgs län 
Värmlands län 
Örebro län 
Västmanlands län 
Kopparbergs län 
Gävleborgs län 
Västernorrlands län 
Jämtlands län 
Västerbottens län 
Norrbottens län 

Summa år 1911 
» » 1910 

Medeltal för åren 1906—1910 
> » » 1901—1905 
» > » 1896—1900 

Såsom av sammanställningen framgår, intages det främsta rummet 
med hänsyn till produktvärdet av Malmöhus län med ett värdebelopp av 
268"0 milj. kronor, medan Göteborgs och Bohus län samt Stockholms 
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stad, vilka intaga andra och tredje rummen, uppnå produktvärden av 
resp. 175-7 och 173-3 milj. kronor. Beträffande särskilt de för Värm
lands, Örebro, Västmanlands och Kopparbergs län upptagna värdena erinras 
därom, att största delen av tillverkningarna vid järnbruken, vilka i nämnda 
län äro synnerligen betydande, på grund av sin art redovisas i kollegii 
berättelse om bergshanteringen och sålunda icke inräknats i berörda 
värden. 

Med hänsyn till fabriksindustriens omfattning inom de olika länen i 
förhållande till invånareantalet visar tablån, att Malmöhus län och därnäst 
Stockholms stad, Göteborgs och Bohus län samt Stockholms och Väster-
norrlands län hade att uppvisa de högsta medelbeloppen för tillverkningens 
värde pr invånare, för samtliga nämnda landsdelar överstigande 350 kronor, 
under det att Jämtlands och Norrbottens län i detta avseende intogo 
de sista platserna bland länen, bägge med mindre än 100 kronor pr 
invånare. Fabriksarbetarnes antal i relation till invånareantalet var högst 
i Göteborgs och Bohus län samt i Stockholms stad, lägst åter i Jämt
lands, Gottlands, Norrbottens och Västerbottens län. 

I jämförelse med förhållandena under år 1910 har produktvärdet, ab
solut taget, stigit för 17 län, och märkas bland dem särskilt Malmöhus 
län, Stockholms stad och län samt Göteborgs och Bohus län. I Malmöhus 
län, där ökningen sammanlagt uppgår till 25• 8 milj. kronor, är det 
särskilt sockerfabrikerna, som bidragit till densamma, i Stockholms stad 
förnämligast metall- och maskinindustrien, varemot motsvarande ökning i 
Stockholms samt Göteborgs och Bohus län fördelar sig på flera fabriks
klasser. Den minskning i produktionen, som yppat sig i några län, har, 
vad Blekinge län beträffar, främst drabbat spritvaruindustrien och, vad 
Gävleborgs län beträffar, sågverksindustrien. 

För riket i dess helhet har medeltalet fabriksarbetare i förhållande till 
rikets folkmängd förblivit detsamma som år 1910, varemot tillverkningens 
värde pr invånare stigit. Medeltalssiffran för tillverkningens värde pr 
invånare, 298 kronor, är den högsta som hittills blivit uppvisad. 

Med hänsyn till fabriksverksamhetens fördelning på städer, köpingar 
och landsbygd meddelas nedan en sammanställning (tab. TJ), varav in
hämtas, att av samtliga fabriker 59-33 procent (mot 59-45 procent år 
1910) voro belägna å landsbygden och lämnade 47-5 6 procent (mot 
47·9 5 procent år 1910) av fabrikernas sammanlagda produktvärde. I för
hållande till folkmängden, angiven i enlighet med statistiska centralbyråns 
uppgifter angående folkmängden i riket år 1911, hade landsbygden (inklu
sive köpingar) år 1911 att uppvisa 41 fabriksarbetare pr 1 000 invå
nare och 198 kronors produktvärde pr invånare, medan motsvarande 
relationstal för rikets städer utgjorde 96 arbetare och 594 kronor. 

Den för köpingarna yppade allmänna nedgången är beroende på Hus
kvarnas, Eslövs och Arvikas övergång till städernas kategori. 

Kwnmerskollegii berättelse om industri år 1911. 3* 
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Tab. U. Fabriksindustriens fördelning på städer, köpingar och landsbygd. 

Fabriker. Arbetare. 
Tillverkningens 

värde. 
Medel-

folk

mängd. 

Antal. % Antal. % Kronor. % 

A
ntal fabriksarbetare 

pr 1000 inv. 

T
illverkningens värde 

i kronor pr in
v. 

Städer 
Köpingar 
Landsbygd 

Summa år 1911 

Vidkommande åter de särskilda städernas olika industriella betydelse 
meddelas i efterföljande tablå (tab. V), med specifikation av sådana städer, 
där fabrikernas produktvärde uppgått till minst 5 milj. kronor, efter tab. 4 
ett sammandrag över fabrikernas och arbetarnes antal, tillverkningens 
såväl • absoluta som relativa värde samt arbetarnes och. produktvärdets 
förhållande till invånareantalet. 

Inalles 30 av rikets städer uppnådde sålunda ett produktvärde över
stigande 5 milj. kronor. Med undantag av Huskvarna, Eslöv, Linköping 
och Uddevalla, vilka under redogörelseåret tillkommit, äro dessa desamma 
som år 1910. 

Stadsindustrien har för år 1911 att uppvisa ett produktvärde, som i 
förhållande till motsvarande värde för hela riket är 1-12 procent högre 
än året förut. Stegringen är i viss mån att tillskriva upptagandet i 
städernas klass av trenne förutvarande köpingar, Huskvarna, Eslöv och 
Arvika, vilka alla innesluta flere betydande industriföretag. 

Såväl rikets huvudstad, vilken alltsedan år 1903 haft att uppvisa re
lativ nedgång, som de två därnäst största industristäderna, Göteborg och 
Malmö, förete jämfört med år 1910 någon minskning i produktvärdet i 
förhållande till det för städerna sammanlagt redovisade värdet. Absolut 
taget har emellertid produktvärdet för de båda förstnämnda stigit. Ökningen 
är för Stockholms vidkommande i främsta rummet att tillskriva den meka
niska verkstadsindustrien och för Göteborg järn- och stålvarufabrikerna. 
En betydligare absolut minskning, härrörande huvudsakligen från ned
gång i kvarn- och textilindustrierna, förmärkes egentligen endast för 
Norrköping. 

Med avseende å produktvärdets förhållande till invånareantalet nådde 
Trelleborg, Kristianstad, Falkenberg, Landskrona, Ystad, Eslöv, Borås, 
Huskvarna, Lidköping och Norrköping de högsta relationstalen, för dem 
alla överstigande 1 000 kronor. Fabriksarbetarnes relativa antal åter i 
förhållande till invånareantalet var störst i Huskvarna, Borås, Eskilstuna 
och Norrköping, med resp. 264, 220, 189 och 186 arbetare pr 1000 invånare. 
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I detta sammanhang må slutligen påpekas, att även två av landets 
köpingar, Limhamn och Sundbyberg, hava att uppvisa ett produktvärde 
överstigande 5 milj. kronor. 

Tab. V. Fabriksindustrien i rikets städer. 

Städer. 
Antal 

fabri

ker. 

Antal 

arbe

tare. 

Tillverkningens 

värde. 

Kronor. % 

Medel-

folk

mängd. 

A
ntal fabriksarbetare 

pr 1000 in
v. 

T
illverkningens värde 

i kronor pr inv. 

Stockholm ... 
Gröteborg 
Malmö 
Norrköping ... 
Hälsingborg .. 
Borås 
Gävle 
Landskrona. . . 
Eskilstuna ... 
Västerås 
Krist ianstad 
Kalmar 
Jönköping ... 
Örebro 
Trelleborg ... 
Ystad 
Uppsala 
Lund 
Karls tad 
Nyköping 
Södertälje ... 
Halmstad 
Lidköping ... 
Söderhamn ... 
Huskvarna ... 
Eslöv 
Karlskrona ... 
Linköping ... 
Falkenberg . . . 
Uddevalla ... 

Övriga städer 

Summa år 1911 
» » 1910 

Medeltal för åren 1906-1910 
» » 1901—1905 
» » 1896—1900 

Arbetare. I tab. 6 meddelas närmare uppgifter angående arbetarne. 
fördelade efter ålder och kön, inom olika fabriksklasser under år 1911 
samt angående de av dem utgjorda dagsverkena. Med avseende härå 
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torde böra anmärkas, att i de fall, där vid en ock samma industriella 
anläggning flere olika slags tillverkningar bedrivas, de vid anläggningen 
anställda arbetarne jämte de av dem utgjorda dagsverkena ofta icke kun
nat fördelas efter de olika tillverkningarna, utan måst samfält redovisas 
för den mest betydande tillverkningsbransehen. 

Ur samma tabell meddelas följande sammandrag över arbetarnes abso
luta och. relativa antal inom de olika grupperna, varav bland annat synes, 
att trävaruindustrien sysselsatte nära 1/i av alla fabriksarbetame och. att 
samtliga såväl vuxna som minderåriga manliga arbetares absoluta antal 
stigit, varemot de kvinnliga arbetarnes antal något minskats: 

Tab. X. Arbetarnes fördelning på olika fabriksgrupper. 

Arbetare. 

Män. 
Därav 
under 
18 år. 

Kvin
nor. 

Därav 
under 
18 år. 

Hån och kvinnor. 

Summa. 

Fabriker för framställande av: 
1. Närings- och njutningsämnen 
2. Spänadsämnen 
3. Varor av hudar, skinn och hår 
4. Oljor, tjära, gummi m. m 
5. Trävaror 
6. Papper och pappersarbeten 
7. Varor av diverse växtämnen 
8. Varor av sten, lera, kol och torv .. 
9. Kemiska preparat 

10. Metallarbeten 
11. Fartyg, vagnar, maskiner m. m 
12. Arbeten av grafisk industri m. m. .. 

Summa år 1911 
> » 1910 

Medeltal för åren 1906—1910 
» » » 1901—1905 

» » 1896—1900 

För att närmare belysa arbetarnes fördelning efter ålder och kön inom 
olika fabriksgrupper följer här nedan en procentisk sammanställning, varav 
bland annat inhämtas, att 81·01 (år 1910: 80-56) procent voro av man
kön och 18·99 procent av kvinnkön. Med hänsyn till fördelningen efter 
ålder voro år 1911 86·49 procent av samtliga arbetarne över och 13·51 
procent under 18 år. Kvinnlig arbetskraft användes mest inom textil
industrien (grupp 2), där kvinnornas antal uppgick ända till 66·7 7 pro
cent av hela arbetarenumerären, minst åter inom maskinindustrien (grupp 
11), där deras antal belöpte sig till endast 2·94 procent. De minder
årigas antal var proportionsvis störst inom läderindustrien (grupp 3), minst 
åter inom närings- och njutningsämnesindustrien (grupp 1): 
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Tab. Y. Arbetarnes procentiska fördelning efter ålder och kön inom 
olika fabriksgrupper. 

Män Kvinnor 

över 
18 år. 

under 
18 år. 

Sum
ma. 

över 
18 år. 

under 
18 år. 

Sum
ma. 

Min
der

åriga. 

i procent. 

Fabriker för framställande av: 

1. Närings- och njutningsämnen 

2. Spånadsämnen 

3. Varor av hudar, skinn och hår 

4. Oljor, tjära, gummi m. m 

6. Trävaror 

6. Papper och pappersarbeten 

7. Varor av diverse växtämnen 

8. Varor av sten, lera m. m 

9. Kemiska preparat 

10. Metallarbeten 

11. Fartyg, vagnar, maskiner m. m 

12. Arbeten av grafisk industri m. m 

Samtliga grupper år 1911 

» » » 1910 

Medeltal för åren 1906—1910 

» » 1901—1905 

» 1896—1900 

Ur tab. 7, där fabriksarbetarepersonalen inom olika orter redovisas 
fördelad efter ålder och kön, meddelas åter följande sammandrag över 
arbetarnes absoluta och. relativa antal inom de olika länen, och finner 
man därav, bland annat, att största arbetareantalet faller på Göte
borgs och Bohus samt Malmöhus län med var för sig mer än 10 pro
cent av rikets hela fabriksarbetarepersonal, ävensom att motsvarande 
siffra för Stockholms stad samt Östergötlands, Älvsborgs, Västernorr
lands och Gävleborgs län, som i detta avseende komina närmast, rör sig 
mellan 5 och 10 procent (för Stockholms stad 9-49 procent) för att 
slutligen beträffande de i de sista rummen kommande länen, Gottlands 
och Jämtlands, sjunka ända till mindre än 1 procent av den totala 
fabriksarbetarepersonalen: 



38* ARBETARE. 

Tab. Z. Fabriksarbetare inom olika län. 

Län. 

Arbetare. 

Män. 
Därav 
under 
18 år. 

Kvin
nor. 

Därav 
under 
18 år. 

Män och 
kvinnor. 

Summa. % 

Stockholms stad 
Stockholms län 
Uppsala län 
Södermanlands län 
Östergötlands län 
Jönköpings län 
Kronobergs län 
Kalmar län 
Gottlands län 
Blekinge län 
Kristianstads län 
Malmöhus län 
Hallands län 
Göteborgs och Bohus län 
Älvsborgs län 
Skaraborgs län 
Värmlands län 
Örebro län 
Västmanlands län 
Kopparbergs län 
Gävleborgs län 
Västernorrlands län 
Jämtlands län 
Västerbottens län 
Norrbottens län 

Summa år 1911 
» > 1910 

Vad slutligen beträffar arbetarnes relativa antal i förhållande till 
fabrikerna, uppgick detsamma, såsom av efterföljande medeltalstablå 
framgår, till i genomsnitt 26 arbetare pr fabrik, eller samma antal som 
under de bägge närmast föregående åren. Givetvis ställde sig ifråga
varande medeltal högst olika inom olika industrigrupper, och hade, 
såsom av tablån inhämtas, textil-, pappers- och maskinindustrierna (grup
perna 2, 6 och 11) att uppvisa de högsta medeltalen, medan de lägsta 
föllo på fabrikerna för framställande av närings- och njutningsämnen samt 
kemiska preparat (grupperna 1 och 9), vilka i sig innesluta en mängd 
med hantverk närsläktade rörelser, såsom tullkvarnar, svagdricksbryggerier, 
benstampar m. fl.: 
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Tab. Å. Medeltal arbetare pr fabrik. 

Medeltal 
arbetare 

pr fabrik. 

Medeltal 
arbetare 

pr fabrik. 

1911 1910. 1911. 1910. 

Fabriker för framställande av: 

1. Närings- och njutningsämnen.. 
2. Spånadsämnen ... 
3. Varor av hudar, skinn och hår 
4. Oljor, tjära, gummi m. m 
5. Trävaror 
6. Papper och pappersarbeten ... 
7. Varor av diverse växtämnen... 

8. Varor av sten, lera m. m 
9. Kemiska preparat 

10. Metallarbeten 
11. Fartyg, maskiner m. m 
12. Arbeten av grafisk industri 

m. m 

Samtliga grupper 

Verksamheten vid fabrikerna belyses ytterligare av de meddelade upp
gifterna rörande utgjorda dagsverken. Beträffande vissa fabriker hava 
emellertid sådana uppgifter icke kunnat erhållas, vanligen på den grund 
att arbetet vid dem utgöres efter andra system, t. ex. ackordsystemet. I 
regel hava dock uppgifter erhållits å huru lång tid av året sådana fa
briker varit i gång, och har med ledning därav för deras arbetspersonal 
antalet arbetsdagar uträknats. För de återstående fabrikerna har approxi
mativt beräknats antalet utgjorda dagsverken, varvad använts de medel
tal, som framgått ur de erhållna uppgifterna. Av nu omförmälda i tab. 
6 införda uppgifter och beräkningar meddelas här ett översiktssammandrag: 

Tab. Ä. I fabriksindustrien utgjorda dagsverken. 

Antal dagsverken för samtliga arbetarne. 

Mans-. Kvinna-. Dags
verken pr 
arbetare. % av totala 

antalet 
% av totala 

antalet 

Antal. 
mans-
dags

verken. 

dags
verken 
inom 
grup
pen. 

Antal. 
kvinns-

dags-
verken. 

dags
verken 
inom 
grup
pen. 

M
an

s-. 

K
v

in
n

s-. 

Fabriker för framställande av: 
1. Närings- o. njutningsämnen 
2. Spånadsämnen 
3. Varor av hudar, skinn o. hår 
4. Oljor, tjära, gummi m. m. 
5. Trävaror 
6. Papper och pappersarbeten 
7. Varor av div. växtämnen... 
8. Varor av sten, lera m. m. 
9. Kemiska preparat 

10. Metallarbeten 
11. Fartyg, maskiner m. m. ... 
12. Arbeten av grafisk industri 

m. m 

Samtliga grupper år 1911 
» > > 1910 

Medeltal för åren 1906—1910 
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Medeltalet dagsverken för de vid fabrikerna sysselsatta arbetarne ut
gjorde sålunda för män 261 och. för kvinnor 279. Motsvarande siffror 
för de vid bergverksrörelsen sysselsatta arbetarne utgjorde enligt kollegii 
berättelse om bergshanteringen år 1911 resp. 276 och 216 dagsverken. 
Största antalet dagsverken absolut taget har bland de olika fabriks-
grupperna trävarugruppen (grupp 5) att uppvisa. Vad däremot medeltalet 
dagsverken pr arbetare beträffar, visar det sig vara störst för männen 
inom grupperna 12 och 6 (grafiska m. fl. industrier samt pappersindu
strien), för kvinnorna ävenledes inom grupp 6 (pappersindustrien) samt inom 
grupp 2 (textilindustrien). 

Vill man se, huru dels männens och dels kvinnornas arbetsinsats för
delar sig på de skilda industrigrupperna, finner man, att männen göra 
sin största arbetsinsats inom trävaruindustrien (grupp 5), till vilken de 
bidragit med något över Vt av sitt totala dagsverksantal, kvinnorna åter 
inom textilindustrien (grupp 2), som tagit i anspråk något över hälften 
av det antal dagsverken, de under året utgjort i den svenska industriens 
tjänst. Om man slutligen anställer en jämförelse mellan männens och. 
kvinnornas olika deltagande i de skilda industrierna, visar det sig, att 
de speciellt manliga industrierna tillhöra grupperna 11, 8, 5 och 10 
(mekaniska, sten-, trävaru- och metallvaruindustrierna), inom vilka alla 
männen utgjort 92 procent eller mera av samtliga dagsverken, de spe
ciellt kvinnliga industrierna däremot grupp 2 (textilfabrikerna), inom 
vilken motsvarande procenttal för kvinnorna var 67. 

Tab. Ö. Fabrikernas fördelning efter ägare. 

Ensamma 
personer. Aktie

bolag. 
Andra 
bolag. 

Stat eller 
kommun 

m. fl. 

Summa 
ägare. 

Män. Kvinnor. 

Fabriker för framställande av: 

1. Närings- och njutningsämnen 
2. Spånadsämnen 
3. Varor av hudar, skinn och hår 
4. Oljor, tjära, gummi m. m 
5. Trävaror 
6. Papper och pappersarbeten 
7. Varor av diverse växtämnen 
8. Varor av sten, lera, kol och torv .. 
9. Kemiska preparat 

10. Metallarbeten 
11. Fartyg, vagnar, maskiner m. m 
12. Arbeten av grafisk industri m. m. .. 

Summa år 1911 
» 1910 

Medeltal för åren 1906—1910 
> > > 1901—1905 
» » » 1896—1900 
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Fabrikernas fördelning efter ägare. Av tab. 8, där fabrikerna inom 
olika grupper blivit fördelade alltefter som desamma ägas eller innehavas 
av a) ensamma personer, b) aktiebolag, c) andra bolag, d) stat eller kom
mun m. fl., framgår, att inalles 5 156 (44-10 procent) tillhörde en
samma personer, 4 920 (42-08 procent) aktiebolag, 1449 (12-39 procent) 
andra bolag samt endast 167 (1-4 3 procent) stat eller kommun m. fl. I 
jämförelse med närmast föregående år utvisa dessa siffror en absolut 
ökning för kategorierna ensamma personer och aktiebolag, minskning 
däremot för andra bolag samt för stat och kommun. Relativt taget, har 
ökning ägt rum endast i avseende på aktiebolagen. 

Ett sammandrag av hithörande uppgifter meddelas å föregående sida 
(tab. Ö). 

För bevillning uppskattad inkomst av fabriksrörelsen. Uti tab. 1 
och tab. 3 finnas sammanförda uppgifter beträffande den för bevillning 
uppskattade inkomsten av fabriksrörelsen, med specifikation i tab. 1 för 
varje fabriksklass och i tab. 3 för varje särskilt län. Härvid är emel
lertid att märka, dels att den taxerade inkomsten av fabriksrörelsen, i 
fall där två eller flere till olika klasser hänförliga fabriker drivas inom 
gemensamt établissement, icke alltid kunnat fördelas på de skilda fabriks
klasser, i vilka ifrågavarande fabriker varit att inrangera, dels att inkomst
beloppen för bergverk, som även driva fabriksrörelse, i regeln till sin 
helhet redovisats i kollegii berättelse om bergshanteringen. 

Av berörda uppgifter meddelas här följande översiktssammandrag med 
fördelning å städer, köpingar och landsbygd: 

Tab. Aa. Bevillningstaxerad inkomst av fabriksindustrien inom olika grupper. 

Stader. Köpingar. Landsbygd. S u m m a . 

K r o n o r . % 

Fabriker för framställande av: 
1. Närings- och njutningsämnen 
2. Spänadsämnen 
3. Varor av hudar, skinn och har 
4. Oljor, tjära, gummi m. m 
5. Trävaror 
6. Papper och pappersarbeten 
7. Varor av diverse växtämnen 
8. Varor av sten, lera, kol och torv ... 
9. Kemiska preparat 

10. Metallarbeten 
11. Fartyg, vagnar, maskiner m. m. ... 
12. Arbeten av grafisk industri m. m. 

Summa år 1911 
» 1910 

Medeltal för åren 1906—1910 
» » 1901—1905 
» » 1896—1900 
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Det bör påpekas, att de uppgifter, som ligga till grund för den i 
föreliggande berättelse redovisade bevillningstaxerade inkomsten av fa
briksrörelse, hänföra sig till den år 1911 verkställda taxeringen. Dessa 
uppgifter avse alltså den inkomst, som industrien under år 1910 åtnjutit, 
medan åter motsvarande tal i 1910 års berättelse angiva 1909 års in
komst av fabriksrörelse o. s. v. 

Såsom framgår av tab. Aa, har den år 1911 taxerade inkomsten över
skridit 1910 års taxeringsbelopp med icke mindre än 17·6 milj. kronor. 
Vid det förhållandet, att 1910 års taxering understeg föregående års 
redan i sig själv låga siffra, måste detta tolkas som ett vittnesbörd om, 
att den svenska industrien under år 1910 på ett lysande sätt återhämtat 
sig efter den år 1908 inträdda och 1909 fortsatta allmänna industriella 
depressionen. 

Den största inkomstökningen, 9-5 milj. kronor eller över hälften av 
den totala ökningen, har trävaruindustrien (grupp 5) att uppvisa; för 
sågverken uppgår densamma till 5-8 och för trämassefabrikerna till 2·8 
milj. kronor. Från 15-43 procent år 1910 har den på trävaruindustrien 
fallande andelen av den för industrien i dess helhet uppskattade inkom
sten år 1911 stigit till 22-4 5 procent. Därnäst störst har ökningen 
varit inom näringsämnesindustrien (grupp 1), där sockerraffinaderierna 
och råsockerbruken redovisat en inkomst, som sammanlagt är 2 l milj. 
kronor högre än föregående år. Anmärkningsvärd har ökningen även 
varit för metallindustrien (grupp 10), inom vilken särskilt järn- och stål-
varufabrikerna framträda med en ökning av 1-2 milj. kronor, samt pappers
industrien (grupp 6), där pappersbruken förete en ökning av 1 milj. 
kronor. Någon större inkomstminskning har egentligen endast drabbat 
de mekaniska verkstäderna (inom grupp 11), för vilka inkomsterna ned
gått med 1 milj. kronor, samt kvarnarna (inom grupp 1) för vilka minsk
ningen belöpt sig till 0·9 milj. kronor. 

För den bevillningstaxerade inkomstens fördelning på de skilda länen 
redogöres i nästfoljande tablå (tab. Ab). 

Med undantag för Stockholms stad, där en minskning i den taxerade 
inkomsten av 1·8 milj. kronor framträtt, härrörande förnämligast från 
nedgång i den för de mekaniska verkstäderna redovisade taxeringen, har 
inkomstbeloppet för de särskilda länen genomgående ökats. Den största 
stegringen företer Västernorrlands län med 3·9 milj. kronor, därnäst Gävle
borgs län med 1·9, Göteborgs och Bohus län med 1-8 samt Kopparbergs 
län med l - l milj. kronor. Vad Västernorrlands och Gävleborgs län an
går, är ökningen i övervägande grad att tillskriva sågverken och trämasse
fabrikerna. För Göteborgs och Bohus län kan inkomstökningen icke 
hänföras till någon viss industri, men hava margarinfabrikerna haft att 
uppvisa den största relativa stegringen. Inom Kopparbergs län fram
träda pappersbruken med en ökad inkomst av 0-5 milj. kronor. 
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Tab. Ab. Bevillningstaxerad inkomst av fabriksindustrien inom olika län. 

Städer. Köpingar. Landsbygd. Summa. 

Kronor. 

Stockholms stad 
Stockholms län 
Uppsala län 
Södermanlands län 
Östergötlands län 
Jönköpings län 
Kronobergs län 
Kalmar län 
Gottlands län 
Blekinge län 
Kristianstads län 
Malmöhus län 
Hallands län 
Göteborgs och Bohus län 
Älvsborgs län 
Skaraborgs län 
Värmlands län 
Örebro län 
Västmanlands län 
Kopparbergs län 
Gävleborgs län 
Västernorrlands län 
Jämt lands län 
Västerbottens län 
Norrbottens län 

Summa år 1911 
» 1910 

Medeltal för åren 1906—1910 
» » 1901—1905 
» » 1896—1900 

Vad det totala vinstutbytets fördelning på rikets städer, köpingar och 
landsbygd beträffar, visar det sig, att över hälften av den allmänna ök
ningen eller 12-7 milj. kronor fallit på landsbygden, resten på städerna. 
Köpingarna däremot förete en tillbakagång å O i milj. kronor. Denna 
är dock endast skenbar, i det att, såsom i det föregående omnämnts, 
Huskvarna, Eslövs och Arvika köpingar vid 1911 års ingång kommit i 
åtnjutande av stadsrättigheter och för den skull överförts till städernas 
klass. Den inkomstminskning, som yppat sig för köpingarna tillsam
mantagna, motsvaras alltså av ökning för städerna. 

Den bevillningstaxerade inkomstens belopp i rikets främsta industri
städer framgår av nedanstående tablå, som innehåller specifikation å sådana 
städer, där fabrikernas produktvärde uppgått till minst 5 milj. kronor: 
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Tab. Ac. Bevillningstaxerad inkomst av fabriksindustrien i rikets städer. 

Kronor. 

% av 
total
belop

pet. 

Kronor. 

% av 
total
belop
pet. 

Stockholm 
Göteborg ... 
Malmö 
Norrköping 
Hälsingborg 
Borås 
Gävle 
Landskrona 
Eskilstuna 
Västerås ... 
Kristianstad 
Kalmar 
Jönköping 
Örebro 
Trelleborg 
Ystad 
Uppsala 

Lund 
Karlstad 
Nyköping 
Södertälje 
Halmstad 
Lidköping 
Söderhamn 
Huskvarna 
Eslöv 
Karlskrona 
Linköping 
Falkenberg 
Uddevalla 
Övriga städer .... 

Summa år 1911 

» » 1910 

Drivkraft. Såsom av tab. 9 inhämtas, hava år 1911 för omedelbar 
fabriksdrift använts 28 082 motorer, nämligen 111 kreatursvandringar, 
115 vindhjul, 1 286 vattenhjul, 3 352 vattenturbiner, 3 811 ångmaskiner, 
69 ångturbiner, 605 oljemotorer, 436 gasmotorer samt 18 297 elektriska 
motorer. För de sju sistnämnda motorkategorierna uppgår den redovi
sade styrkan till sammanlagt 663 680 effektiva hästkrafter, varav betyd
ligt mera än en tredjedel härrörde från de elektriska motorerna. 

Fabriksgruppernas olika behov av drivkraft framgår av följande tablå, 
vari dessutom meddelas uppgift å det antal fasta ångpannor, som för redo
görelseåret redovisats inom samma fabriksgrupper: 

Tab. Ad. Antal för omedelbar fabriksdrift använda effektiva hästkrafter pr 
fabrik och arbetare samt antal vid samtliga fabrikerna använda fasta ångpannor. 

Häst
krafter 

Häst
krafter 

p
r fabrik. 

p
r arbetare. 

pr fabrik. 

pr 
arbetare. 

Fasta 
ång

pannor. 

Antal. 

Fabriker för framställande av : 
1. Närings-o. njutningsämnen 
2. Spånadsämnen 
3. Varor av hudar, skinn och 

hår 
4. Oljor, tjära, gummi m. m. 
5. Trävaror 
6. Papper o. pappersarbeten 
7. Varor av div. växtämnen 

8. Varor av sten, lera m. m. 
9. Kemiska preparat 

10. Metallarbeten 
11. Fartyg, vagnar m. m. ... 
12. Arbeten av grafisk indu

stri m. m 

Samtliga fabriker år 1911 
» 1910 
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Tab. Ae. I fabriksindustrien redovisad drivkraft (utom kreatursvandringar och 
vindhjul) i effektiva hästkrafter. 

Inom olika grupper. 

Vatten
hjul. 

Vatten
turbiner. 

Ångma
skiner. 

Ång-
tur-

biner. 

Olje-
och 

gasmo
torer. 

Summa. 
Elek
triska 

motorer 

Fabriker för framställande av: 
1. Närings- och njutningsämnen 
2. Spänadsämnen 
3. Varor av hudar, skinn och hår.... 
4. Oljor, tjära, gummi m. m 
5. Trävaror 
6. Papper och pappersarbeten 
7. Varor av diverse växtämnen 
8. Varor av sten, lera, kol och torv 
9. Kemiska preparat 

10. Metallarbeten 
11. Fartyg, vagnar, maskiner m. m....j 
12. Arbeten av grafisk industri m. m.j 

Summa 

Inom olika län. 

Vatten
hjul. 

Vatten
turbiner 

Ångma
skiner. 

Ång-
tur-

biner. 

Olje-
och 

gasmo
torer. 

Summa. 
Elek

triska 
motorer. 

Stockholms stad 
Stockholms län 
Uppsala län 
Södermanlands län 
Östergötlands län 
Jönköpings län 
Kronobergs län 
Kalmar län 
Gottlands län 
Blekinge län 
Kristianstads län 
Malmöhus län 
Hallands län 
Göteborgs och Bohus län . 
Alvsborgs län 
Skaraborgs län 
Värmlands län 
Örebro län 
Västmanlands län 
Kopparbergs län 
Gävleborgs län 
Västernorrlands län 
Jämtlands län 
Västerbottens län 
Norrbottens'län 

Summa 
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För drivande av dels elektricitetsgeneratorer, genom vilka alstrats ström 
till elektriska motorer, och dels till direkt användning (t. ex. belysning, 
galvanisering) tjänande generatorer hava särskilt varit i bruk 1 777 mo
torer, vilka icke äro inräknade bland de för omedelbar fabriksdrift an
vända, nämligen 10 vattenhjul, 921 vattenturbiner, 492 ångmaskiner, 
168 ångturbiner, 119 oljemotorer och 67 gasmotorer, och uppgår den 
för dem uppgivna styrkan till sammanlagt 424 854 effektiva hästkrafter, 
därav ensamt för de i grupp 12 redovisade elektricitetsverken 280 868 
hästkrafter. 

I tab. Ae å sid. 45 * hava sammanställts uppgifter å sammanlagda 
hästkrafttalen för de olika slag av motorer, för vilka sådana uppgifter 
meddelats. 

Med hänsyn till drivkraftens fördelning på olika industrikategorier in-
togos år 1911 främsta platserna av grupperna 12 (diverse industrier) och 
5 (trävaruindustrien), vilka vardera redovisat mer än 200 000 hästkrafter, 
utnyttjade för omedelbar fabriksdrift eller drivande av elektricitetsgene
ratorer. Inom grupp 12 var det elektricitetsverken och inom grupp 5 
trämassefabrikerna som betjänade sig av den mesta drivkraften. Av all 
vattenkraft föll på grupp 12 den största andelen, 43#9 8 procent; av all 
ångkraft (ångmaskiner och -turbiner) föll motsvarande andel, 38-40 pro
cent, på grupp 5. 

Med hänsyn åter till drivkraftens fördelning ortsvis intogos år 1911 
främsta platserna av Alvsborgs, Kopparbergs, Västernorrlands, Värmlands 
och Östergötlands län, vilka vart och ett redovisat mer än 50 000 häst
krafter, utnyttjade för omedelbar fabriksdrift (utom elektriska motorer) 
eller drivande av elektricitetsgeneratorer. Inom samma län, ehuru i annan 
ordningsföljd, hade vattenkraften sin största användning, för Alvsborgs 
län uppgående ända till 82 583 hästkrafter. Ångkraft åter användes i 
den största utsträckningen i Stockholms stad och Malmöhus län, belöpande 
sig till omkring 40 000 hästkrafter för dem vardera. 

Vad särskilt den elektriska drivkraften beträffar, betjänade sig framför 
andra industrigrupper trävaru-, pappers-, textil- och maskinindustrierna av 
densamma och framför andra län Göteborgs och Bohus, Östergötlands, 
Västernorrlands, Gävleborgs, Älvsborgs och Malmöhus län. Sedan år 
1906, då hästkrafttalet första gången angavs för de elektriska moto
rerna, har detsamma stigit med icke mindre än 169-2 9 procent. 

Huru städer, köpingar och landsbygd sinsemellan fördelade de olika 
slagen av drivkraft framgår av följande sammanställning: 
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Tab. Af. Drivkraftens fördelning på städer, köpingar och landsbygd. 

Vattenhjul 
och -turbiner. 

Ångmaskiner 
och -turbiner. 

Olje-
och gas-
motorer. 

Summa. Elektriska 
motorer. 

Effektiva hästkrafter. 

Städer 
Köpingar ... 
Landsbygd 

Summa år 1911 
» » 1910 

Bihang. 
I sitt den 7 september 1910 avgivna betänkande har Statistiska kom

mittén föreslagit, a t t för vinnande av fullgod garanti för det närings
statistiska källmaterialets fullständighet skulle upprättas ett s. k. industri
register, d. v. s. en fortlöpande förteckning över alla fabriker, bergverk 
och därmed likställda inrättningar. För detta ändamål borde beträffande 
vissa särskilda slag av industriell rörelse bergmästarne, kontrollstyrelsen, 
Kungl . Majrts befallningshavande, medicinalstyrelsen och inspektörerna över 
elektriska anläggningar samt beträffande alla övriga industriella arbets
ställen vederbörande arbetsgivare förpliktas at t till det verk, som finge 
förandet av nämnda register sig anförtrott dels vid dettas uppläggande 
överlämna uppgift å varje särskild anläggnings namn och postadress, 
dess ägare eller innehavare, den kommun, där densamma är belägen, samt 
driftens speciella yrkesart , dels sedermera fortast möjligt inkomma med 
uppgift såväl å alla inträffade förändringar i förut anmälda förhållanden 
som å igångsättandet av nya fabriksartade arbetsställen eller nedläggandet 
av sådana. 

Genom k. brev den 22 november 1912 har Kommerskollegium erhållit 
bemyndigande at t vidtaga åtgärder för upprättande av ett industriregister 
i huvudsaklig överensstämmelse med Statistiska kommitténs nyssnämnda 
förslag. Såsom förarbete härför har det befunnits nödigt a t t genomgå 
samtliga de senaste tillgängliga taxeringslängderna över fast egendom 
(1911 års längder) och att därur verkställa utdrag rörande de i dessa 
upptagna, för industriell drift använda fastigheterna. Det material, som 
härvid samtidigt åvägabragts rörande industribyggnadernas taxeringsvärden, 
har, trots de oförnekliga brister som vidlåda detsamma, ansetts vara av 
det allmännare intresse, a t t en sammanställning därav bort offentliggöras, 
och meddelas densamma i form av trenne tabeller (Bil. A, B och C) i 
slutet av föreliggande berättelse. Det är veterligen första gången en 
dylik på officiella uppgifter stödd sammanställning blivit gjord rörande 
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en för folkhushållningen så betydelsefull omständighet som det i indu
strien i form av fabriksbyggnader nedlagda fasta kapitalet. 

Visserligen skall enligt lag värdet å fasta inventarier vara inräknat i 
byggnadernas taxeringsvärden, men enligt vad känt är, är detta långt 
ifrån alltid fallet. Härom giva emellertid taxeringslängderna ingen upp
lysning. Detta är en av svagheterna i det behandlade materialet. E n 
annan är svårigheten att särskilja tomtens värde från byggnadens. Över
allt, där i taxeringslängderna en åtskillnad härutinnan blivit gjord, vilket 
åtminstone för städerna merendels är fallet, har byggnadernas värde en
samt medtagits. Genomgående har vid bearbetningen såsom „ industri
byggnader,, räknats allenast sådana byggnader, som, enligt vad det 
kunnat utrönas, användas för själva fabriksdriften, således icke till fabriks
anläggningar hörande kontorsbyggnader, arbetarebostäder, boställshus för 
fabrikstjänstemän o. d. I regel hava icke heller sådana byggnader 
medtagits, angående vilka en jämförelse med mantalslängderna givit 
vid handen, att de innehålla såväl bostäder som fabrikslokaler, såvida 
icke deras egenskap av fabriksbyggnader synts vara dominerande. På 
denna grund hava ett stort antal mindre verkstäder undgått a t t räknas, 
när de nämligen varit inrymda i huvudsakligen som boningshus använda 
byggnader. Förnämligast av detta skäl måste de här meddelade värdena 
betraktas endast som minimivärden. Den ifrågavarande ofullständigheten 
är med säkerhet betydligt större för städernas än för landsbygdens vid
kommande. 

I allmänhet hava, vad landsbygden beträffar, byggnader tillhörande 
samma industriföretag, men belägna å skilda hemman eller i olika kom
muner, räknats som särskilda anläggningar. Där nere fabriksbyggnader 
inom samma hemman förekomma, tillhöriga samma ägare och utnyttjade 
för enahanda produktionsändamål, hava dessa däremot betraktats som en 
enda anläggning. Detsamma gäller även i en och samma stad belägna, 
till samma industriföretag hörande byggnader, där tillverkning av ena
handa varor bedrives. 

Vid grupperingen har i huvudsak följts den i industristatistiken bruk
liga indelningen, ehuru med vissa av källmaterialets beskaffenhet be
t ingade sammanslagningar och omflyttningar. Utöver de i industribe
rättelsen hittills redovisade grupperna hava medtagits slakterier, mejerier, 
apotek och vattenledningsverk samt de eljest i bergverksberättelsen om-
handlade 'grupperna gruvor och järnbruk. Byggnader, som angivits inne
hålla både kvarn och såg, hava, då det ej med ledning av uppgifterna 
till industristatistiken kunnat utrönas, vilkendera är större, med undan
t ag för dylika i övre Norrland, räknats som kvarnanläggningar. 

I nedanstående tvenne tablåer lämnas dels en sammanställning av de 
redovisade taxeringsvärdena, fördelade på de vanliga 12 huvudgrupperna 
av fabriker, med tillägg av eu 13:e grupp, omfattande gruvor och järn
bruk, dels en specifikation å några av de viktigaste fabriksklasserna: 



49* BIHANG. 

Tab. Ag. Industribyggnadernas taxeringsvärden, fördelade efter fabriksgrupper. 

Antal 
industri
anlägg
ningar. 

Industribyggnadernas 
sammanlagda taxe

ringsvärde. 

Kronor. % 

Medel
värde pr 
anlägg

ning. 
Kronor. 

Fabriker för framställande av: 
1. Närings- och njutningsämnen 
2. Spanadsämnen 
3. Varor av hudar, skinn och hår 
4. Oljor, tjära, gummi m. m 
5—7. Trävaror och papper 
8. Varor av sten, lera, kol och torv 
9. Kemiska preparat 

10 — 11. Metallarbeten, fartyg, maskiner m. m. 
12. Arbeten av grafisk industri m. m 
13. Bergverksprodukter (gruvor och järnbruk) 

Summa 

Tab. Ah. Industribyggnadernas taxeringsvärden inom vissa 
viktigare fabriksklasser. 

Antal an

läggningar. 

Industribyggnadernas 
taxeringsvärden. 

Kronor. % 

Järn- och stålvarufabriker samt mekaniska verkstäder. 
Elektricitetsverk 
Trämassefabriker 
Sågverk och hyvlerier , 
Jä rnbruk 
Mjöl- och grynkvarnar 
Väverier, spinnerier och blekerier 
Maltdrycksbryggerier och mälterier 
Råsockerbruk och sockerraffinaderier 
Pappersbruk och pappfabriker 
Tegelbruk och lervarufabriker 
Snickeri- och möbel, samt lådfabriker 
Gruvor 
Boktryckerier och litografiska anstalter 
Övriga fabriker 

Summa 

Som härav framgår, återfinnas de högsta sammanlagda värdena å 
industribyggnaderna bland järn- och stålvarufabrikerna och de mekaniska 
verkstäderna, elektricitetsverken samt trämassefabrikerna, vilka grupper 

Kommcrskollegii berättelse om industri dr 1911. 4* 
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var för sig representera över 9 procent av det totala värdet. Tillsammans 
med sågverken, järnbruken och kvarnarna innesluta dessa fabrikers bygg
nader över 50 procent av det för samtliga fabriker redovisade värdet. 

Det relativt största antalet anläggningar påträffas inom grupperna 
kvarnar och sågverk, nämligen icke mindre än 5 985 resp. 4 193 stycken 
eller tillsammans betydligt över hälften av hela antalet taxerade anlägg
ningar. Detta är ett avsevärt större antal än som redovisats i industri
berättelsen. I nämnda summor ingå nämligen ett betydande antal små 
anläggningar, använda huvudsakligen till husbehov, vilka icke medräknas 
i industriberättelsen. Trots det höga värdet å hithörande anläggningar 
tillsammantagna, är därför det genomsnittliga värdet pr anläggning 
obetydligt, nämligen, såsom framgår av bil. B, 8 646 kronor för kvar
narna och 13 246 kronor för sågverken. 

Det högsta värdet pr anläggning förete, såsom bil. B utvisar, socker
bruken, kloratfabrikerna (2 till antalet), cementfabrikerna, glödlamp- och 
elektriska apparatfabrikerna samt ljusfabrikerna, vardera med ett genom
snittsvärde av över 7s rmlj- kronor. I sin helhet visar grupp 1 (närings
ämnesfabrikerna) det lägsta genomsnittsvärdet, beroende, förutom på de 
talrika kvarnarna, på de många små mejerierna, stärkelsefabrikerna och 
fiskberednin gsanstalterna. 

För att åskådliggöra fördelningen av industribyggnadernas värden å 
de olika länen samt deras relativa andel i taxeringssumman meddelas 
följande tablå: 

Tab. Ai. Industribyggnadernas taxeringsvärden, fördelade länsvis. 

Län. 

Industribyggnadernas 
taxeringsvärden. 

Kronor. % 

Län. 
Industribyggnadernas 

taxeringsvärden. 

Kronor. % 

Stockholms stad 

Stockholms län 

Uppsala län 

Södermanlands län .. 

Östergötlands län 

Jönköpings län 

Kronobergs län 

Kalmar län 

Gottlands län 

Blekinge län 

Kristianstads län 

Malmöhus län 

Hallands län 

Göteborgs och Bohus län 

Älvsborgs län 

Skaraborgs län 

Värmlands län 

Örebro län 

Västmanlands län 

Kopparbergs län 

Gävleborgs län 

Västernorrlands län 

Jämtlands län 

Västerbottens län 

Xorrbottens län 

Summa 
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Som synes, kommer Stockholms stad främst med ett värde å industri
byggnaderna, som överstiger 10 procent av det totala värdet. Därnäst 
följa Malmöhus och Östergötlands län. De lägsta värdena förete Gott-
lands och Jämtlands län, där taxeringssumman icke uppgår till 1 procent 
av rikssumman. 

Huru industribyggnadernas taxeringsvärden fördela sig på städer, 
köpingar och landsbygd, framgår av följande sammanställning: 

Tab. Ak. Industribyggnadernas taxeringsvärden, fördelade på städer, 
köpingar och landsbygd. 

Kronor. % 

Städer 

Köpingar .. 

Landsbygd 

Summa 

Kollegium får i övrigt hänvisa till härvid fogade tabeller. 

Stockholm den 10 maj 1913. 

U n d e r d å n i g s t 

A L F R . L A G E R H E I M . 

KARL KEY-ÅBERG. 

Göran Björkman. 
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R É S U M É . 

L e présent rappart sur l'industrie manufacturière de la Suède fait voir 
qu'en 1911 il y avait dans le Royaume 11 692 fabriques en exploitation, 
dont le nombre total des ouvriers était de 304 586. 

Quant aux chiffres indiquant le nombre des fabriques et de leurs 
ouvriers, en 1911, il est à observer d'abord que ni l'industrie minière 
(mines, hauts-fourneaux, forges à barres, laminoirs, usines d'or, d'argent, 
de cuivre, de plomb, etc.) qui fait l'objet d'un rapport spécial, ni l'indu
strie laitière ne sont comprises dans le présent rapport, ensuite que tout 
établissement industriel où l'on fabrique des produits différents, p. ex. une 
tisseranderie combinée avec une teinturerie ou une filature, a été compté 
comme deux ou plusieurs ateliers, et enfin que les ouvriers de chaque 
atelier ont été indiqués en moyenne pour la partie de l'année durant 
laquelle il a été en activité, de sorte que les ateliers qui n'ont fonctionné 
que peu de temps, proportionnellement à la quantité et à la valeur de la 
production, présentent un personnel d'ouvriers plus grand que ceux de 
la même catégorie qui ont fonctionné toute l'année. 

La production des fabriques de la Suède, en 1911, a atteint une 
valeur totale déclarée de 2 294 970 000 francs. Toutefois il faut se rap
peler que les produits qui dans le pays passent par plusieurs degrés 
différents de perfectionnement sont d'ordinaire indiqués par leur valeur 
de vente entière à chaque nouveau degré. Ainsi par exemple la pâte de 
bois qui a été transformée en papier entre avec son prix entier dans la 
valeur totale de la production des fabriques de pâte de bois aussi bien 
que dans celle des fabriques de papier. 

Déjà en 1831 le Collège Royal du Commerce reçut l'ordre de rédiger 
et de publier des rapports annuels sur l'industrie nationale. Mais ces 
rapports ayant été assez incomplets jusqu'à l'année 1896 — des établisse
ments aussi importants que les scieries et les moulins y manquent tout-à-fait 
— une comparaison entre les chiffres de l'année 1911 et ceux des années 
antérieures ne peut guère être étendue plus loin que jusqu'à l'année 1896. 
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Voici donc un tableau du développement de l'industrie manufacturière de 
la Suède depuis ce temps: 

Années . Nombre des 
fabriques. 

Nombre des 
ouvriers. 

Valeur totale 
d'objets manufac
turés en francs. 

1896—1900 (moyennes) ... 
1901 — 1905 
1906-1910 
1907 
1908 
1909 
1910 
1911 

Afin de faciliter une comparaison avec la statistique d'exportation et 
d'importation de la Suède, on s'est servi pour le groupement des fabriques 
du même système qui, dans les rapports sur le commerce du Royaume, a 
été employé pour le groupement des marchandises. Le tableau suivant 
fait ressortir l'importance des différents groupes: 

Groupes de fabriques. 
Nombre 
des fa

briques. 

Nombre 
des 

ouvriers. 

Valeur totale 
d'objets manu

facturés 
en francs. 

p. 100 dela 
valeur to

tale d'objets 
manufac
turés de 
tous les 
groupes. 

1. Denrées alimentaires et objets de con
sommation 

2. Industrie textile et des vêtements 
3. Fabriques d'articles en peaux, cuir, etc. 
4. „ d'huiles, de gomme et d'articles 

semblables 
5. Industrie du bois 
6. , du papier 
7. , de bouchons, vanneries, etc 
8. , de la pierre, de l'argile, du 

charbon, etc 
9. , chimique 

10. , des métaux 
11. , mécanique et des outils 
12. „ graphique, etc Totaux 
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Entre les diverses classes de fabriques, les suivantes ont atteint, en 
1911, une valeur d'objets manufacturés d'au moins 10 millions de francs: 

Classes de fabriques. 
Nombre 
des fa
briques. 

Nombre 
des 

ouvriers. 

Valeur to
tale d'objets 

manufac
turés en 

millions de 
francs. 

p. 100 de la 
valeur totale 
d'objets ma
nufacturés 

de toutes les 
fabriques. 

Scieries 
Moulins 
Fabriques d'articles en fer et en acier et fonderies 
Fabriques de pâte de bois 
Ateliers mécaniques 
Tisseranderies 
Raffineries de sucre 
Filatures 
Manufactures de papier 
Fabriques de sucre de betterave 
Brasseries 
Fabriques de chaussures 
Fabriques d'articles en métal 
Fabriques d'eau-de-vie brute 
Distilleries 
Menuiseries et fabriques de meubles 
Tanneries 
Imprimeries 
Manufactures de tabac 
Boulangeries 
Carrières et ateliers pour tailler et polir la pierre 
Fabriques d'appareils électriques 
Usines d'électricité 
Fabriques de margarine 
Briqueteries et fabriques d'articles en terre 
Ateliers de couture 
Fabriques d'allumettes 
Usines de carbonisation du bois 
Chantiers de construction navale 
Fabriques de tricots 
Verreries 
Fabriques de superphosphates 
Savonneries 
Fabriques de produits chimiques 
Fabriques de caisses en bois 
Fabriques de charcuterie... 
Fabriques d'articles en caoutchouc 
Fabriques d'huiles et de pâture fortifiante 
Usines à gaz 
Confiseries 
Fabriques de ciment 
Abattoirs de porcs 
Malteries 
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Ces classes de fabriques représentent en effet la grande industrie pro
prement dite de la Suède, et on y retrouve toutes les branches d'industrie 
(toujours à l'exception des industries minière et laitière) qui contribuent en 
grand à l'exportation du pays. Les articles principaux de l'exportation 
sont, on le sait, les bois et les fers. 

Quant aux ouvriers employés dans les fabriques 81·oi p. 100 étaient du 
sexe masculin et 18-99 p. 100 du sexe féminin, et, au point de vue de leur 
âge, 86·49 p. 100 étaient au-dessus et 13-s- p. 100 au-dessous de 18 ans. 
Le personnel ouvrier féminin a proportionnellement son plus grand emploi 
dans l'industrie textile, tandis que les ateliers mécaniques s'en servent le 
moins. Quant aux ouvriers mineurs, on en trouve le plus grand nombre 
dans l'industrie du 3m e groupe (fabriques d'articles en peaux, cuir etc.) 
tandis que le nombre de ceux employés par les fabriques de denrées 
alimentaires et d'objets de consommation est le moins considérable. 

Le nombre total des journées fournies par les ouvriers était de 64 324 932 
journées d'hommes et de 16 150 356 journées de femmes. Par individu 
le nombre était de 261 journées par homme et de 279 journées par femme. 

Quant à la classification des fabriques d'après les différentes catégories 
des propriétaires actuels, 44 io p. 100 appartenaient à des particuliers, 
42-o8 p. 100 à des sociétés anonymes et le reste à d'autres sociétés, à 
l'État, à des communes, etc. Le nombre proportionnel des fabriques 
appartenant aux particuliers en 1911 est, comme chaque année depuis 
1904, moins grand que le chiffre correspondant de l'année précédente. 

Un nombre total de 28 082 moteurs (y-compris 18 297 moteurs élec
triques) a été indiqué comme étant directement employés pour le travail 
manufacturier en 1911, dont non moins de 4 638 étaient des moteurs à eau. 
La force mécanique de ces moteurs monte en tout à 663 680 chevaux 
dont 205 680 étaient produits par les moteurs à eau. Si à ce dernier 
chiffre on ajoute les 299 504 chevaux employés pour produire de la force 
électrique, le chiffre total, 505 184, comparé à celui de l'année 1896, fera 
voir que le nombre de chevaux de cette espèce de moteurs a augmenté depuis 
de 364 477. Ceci prouve que l'industrie de la Suède sait de plus en plus 
utiliser la force motrice naturelle, contenue dans les chutes d'eau du pays 
si nombreuses et si abondantes. 

Les revenus nets résultant de l'industrie manufacturière, d'après le 
recensement officiel, s'élevaient à la somme totale de 133-9» millions de 
francs, soit 24-4» millions de plus qu'en 1910. 
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APPENDICE. 

Pour se rendre compte des capitaux engagés dans l'industrie de la 
Suède sous la forme de bâtiments de fabriques (y compris le matériel fixe) 
un résumé a été fait des valeurs cadastrales de ces immeubles, en 1911, 
selon la taxation officielle. Les trois tableaux de la page de 314 et des 
suivantes en donnent le résultat. 

Cependant, pour une étude de cette espèce, les matériaux contenus 
dans les rôles des contribuables présentent certains défauts, dont le plus 
grave est l'impossibilité d'obtenir la valeur des usines qui ne sont pas 
installées dans des bâtiments exclusivement occupés par elles, mais dans 
des maisons faites pour être habitées, et qui par cela même ne sont' pas 
taxées séparément. Les valeurs qu'on a obtenues ne comprennent donc 
point tous les immeubles employés par les fabriques. Néanmoins, on 
peut dire qu'au moins tous les grands établissements y sont compris et 
que, par conséquent, les chiffres donnés indiquent assez complètement 
la valeur des bâtiments des fabriques occupés par la grande industrie 
proprement dite et celle de la plupart au moins des bâtiments occupés 
par la petite industrie. Le résumé ci-après donne une spécification des 
valeurs de quelques-unes des catégories industrielles les plus importantes; 

Classes de fabriques. 

Nombre 
des 

établisse
ments. 

Valeur des bâtiments 
industriels. 

Francs. p. 100. 

Fabriques d'articles en fer et en acier et ateliers mécaniques 
Usines d'électricité 
Fabriques de pâte de bois 
Scieries . 
Forges (hauts-fourneaux, forges à barres, etc.) 
Moulins 
Tisseranderies, filatures et teintureries 
Brasseries et malteries 
Fabriques de sucre de betterave et raffineries de sucre ... 
Manufactures de papier 
Briqueteries et fabriques d'articles en terre 
Menuiseries et fabriques de meubles et de caisses en bois 
Mines 
Imprimeries et ateliers lithographiques 
Autres fabriques 

Totaux 
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Förteckning 
över särskilda slag av fabriker. 

Förkortningen h. u. be tyder : hänföras under. 

> smfda m. betyder : sammanförda med. 

Nummer 
i den sta

tistiska 
gruppe
ringen. 

Nummer 
i den sta

tistiska 
gruppe
ringen. 

Accidenstryckerier, h. u. Boktryc
kerier 

Acetylengasverk, fabriker för till
verkning av, h. u. Jä rn- och stål-
varufabriker 

Aduceringsfabriker, h. u. Järngjute-
rier 

Albumfabriker 
Alunverk redovisas i Bergsberät-

telsen. 
Ammoniakfabriker 
Ammunitionsfabriker 
Ankaresmedjor redovisas i Bergs

berättelsen. 
Anrikningsverk redovisas i Bergs-

berättelsen. 
Ansjovisfabriker, h. u. Fiskbered-

ningsanstalter 
Antändningsrörfabriker, smfda m. 

Stubinf abriker 
Appreteringsverk, smfda m. Blekerier 

ocb färgerier 
Armaturfabriker, h. u. Metallvaru-

f abriker 
Aseptinfabriker, h. u. Kemisk-tek-

niska fabriker 
Asfaltering av papp, fabriker för, 

h. u. Hj specif. pappersindustr i . . . 
Asfaltgjuterier 
Askfabriker, se Spänask- och Kar-

tongfabriker 

Bagerier 
Bandfabriker 
Beckkokerier, h. u- Tradestillations-

verk 

Bellit- och bellonafabriker, h. u. 
Sprängämnesfabriker 

Benkol- . och bensvartfabriker, h. u. 
Färgfabriker 

Benmjölsfabriker och benstampar . . . 
Bessemerverk redovisas i Bergsbe

rättelsen. 
Biljardfabriker, h. u. Snickerifabriker 
Bindgarnsfabriker, h. u. Bepslagerier 
Blanksvärtfabriker, h. u. Färgfabriker 
Bleckslagerier, h. u. J ä rn - och stål-

varufabriker 
Blekerier 
Blommor, konstgjorda, fabriker för 

t i l lverkning av 
Blyverk redovisas i Bergsberättelsen. 
Bläckfabriker, h. u. Kemisk-tekniska 

fabriker 
Bobinfabriker, h. u. Snickerifabriker 

för tillv. av maskiner 
Bokbinderier 
Boktryckerier 
Bomullskrutfabriker, h. u. Spräng

ämnesfabriker 
Bomullslistfabriker, h. u. Vaddfabr. 
Bomullsremfabriker 
Bomullsspinnerier 
Bomullsväverier 
Borrfabriker, h. u. J ä rn - och stal-

varufabriker 
Borstbinderier 
Brandsprutfabriker, h . u. Mekaniska 

verkstäder 
Bresilj ekvarnar 
Britanniametallfabriker, h. u. Metall-

varufabriker 
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Broddfabriker, h. u. Järn- och stål-
varufabriker 

Bronsfabriker, h. u. Metallvarufa-
briker 

Bryggerier: maltdrycks-
» : punsch-

Brynstcnsfabriker,h.u. Stenhuggerier 
Bränn vinsbränneri er 
Bultf abriker, h. u. Järn- och stål-' 

varuf abriker 
Båtbyggerier, smfda m. Skeppsvarv 

och dockor 
Bärvinsfabriker, h. u. Vin- och saft

fabriker ! 

Cacaofabriker, se Chokladfabriker... ; 
Cellulosafabriker, se Trämassefabr. 
Cementfabriker | 
Cementgjuterier 
Chamottefabriker, h. u. Tegelbruk 

och lervarufabriker i 
Charkuteri varuf abriker : 
Chokladfabriker ! 
Cigarr- och cigarrettfabriker, h. u.i 

Tobaksfabriker 
Cikoriefabriker, smfda m. Kaffesurro-

gatf abriker 
Cindersfabriker, se Koksfabriker ... 
Collanoljefabriker 

Destilleringsverk 
Dextrinfabriker 
Drittelfabriker, smfda m. Tunnbin-

derier 
Dynamitfabriker, h. u. Sprängämnes

fabriker i 
Dynamofabriker, h. u.Elektriska ma

skiner och apparater, fabriker för 
tillverkning av 

Eau de Colognefabriker, se Parfym-
fabriker 

Ej spec. glasvaruindustri, smfda m. 
Spegelfabriker I 

Ej specificerad läder-, skinn- ochl 
hårindustri 

Ej specificerad pappersindustri 
Ej specificerad träindustri ! 

Elektricitetsverk för belysning och 
kraftöverföring 

Elektriska kablar och ledningstråd, 
fabriker för överklädning av 

Elektriska maskiner och apparater, 
fabriker för tillverkning av 

Elektrodfabriker 
Etsningsfabriker, smfda m. Galvani-

seringsf abriker 
Etuifabriker, smfda m. Album- och 

portföljfabriker 

Fajansfabriker, smfda m. Porslins-' 
fabriker 

Fanérfabriker, h. u. Snickerifabriker 
Fartygsbyggerier, se Skeppsvarv ...i 
Fernissfabriker Î 
Fiberfabriker I 
Filhuggerier, h. u. Järn- och stäl-; 

varufabriker 
Filtfabriker, h. u. Väverier )2 
Fiskberedningsanstalter ; 
Fiskguanofabriker 
Fiskmjölsfahriker, h. u. Fiskbered

ningsanstalter 
Fisknätfabriker 
Fiskoljefabriker 
Fiskredskapsfabriker 
Flaggfabriker, h. u. Sömnadsfabriker 
Flockfabriker, h. u. Schoddyfabrikerj 
Flottfabriker 
Fotogenf örgasningslampfabriker, h. I 

u. Metallvarufabriker 
Fotogenköksfabriker, h. u. Metall

varufabriker 
Fotografiplâtfabriker, h. u. Kemisk

tekniska fabriker 
Fältspatmjölfabriker, h. u. Andra! 

göd ningsämnesfabriker 
Färgerier, smfda m. Blekerier och 

appreteringsverk 
Färgfabriker k 

Förga8ningslampfabriker 
Förnicklingsverk, h. u. Galvanise-

ringsfabriker 
Förzinkningsverk, h. tu Galvanise-

ringsfabriker 
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Oaloschfabriker, h. u. Gummivaru-
fabriker 

Galvaniseringsfabriker 
Gardinfabriker 
Garnspinnerier 
Garntryckerier, smfda m. Blekerier 

m. m 
Garverier 
Gasglödljusfabriker, h. u. Glödstrump-

fabriker 
Gasverk 
Gelatinfabriker, smfda m. Limko-

kerier 
Gevärsfaktorier, h. u. Mekaniska 

verkstäder 
Gipsfabriker 
Gjuterier, järn-, smfda m. Järn- och 

stalvarufabriker 
Gjuterier, metall-, h. u. Metallvaru-

fabriker, ej specif 
Glasbruk 
Glasmålerier 
Glaspulverfabriker 
Glassliperier, smfda m. Glasbruk ... 
Glycerinfabriker 
Glykosfabriker, se Stärkelsesocker-

och stärkelsesirupsfabriker 
Glödlampf abriker 
Glödstrumpfabriker 
Grafitverk redovisas i Bergsberät

telsen, 
Grepfabriker, h. u. Mekaniska verk

städer 
Grynfabriker, se Mjöl- och gryn-

kvarnar samt Makaroni- och sago
fabriker 

Guanofabriker, se Fiskguanofabriker 
Gulddragerier, h. u. Guldvarufabriker 
Guldlistfabriker, h. u. Snickerifabri

ker 
Guldslagerier, h. u. Guldvarufabriker 
Guldvarufabriker 
Gummivarufabriker 
Gangjärnsfabriker, h. u. Järn- och 

stalvarafabriker 
Gälbgjuterier, h. u. Metall varufabriker 
Godningsämnesfabriker 

Hagelfabriker 
Halm varuf abriker 
Halsduksfabriker, se Kravattfabriker 
Hampspinnerier, smfda m. Linspin

nerier 
Hampväverier, smfda m. Linnevä-

verier 
Handskfabriker 
Hartsfabriker 
Harvfabriker, h. u. Mekaniska verk

städer 
Hattfabriker 
Havregrynsfabriker, se Kvarnar.. .. 
Hjulfabriker, h. u. Vagnfabriker ... 
Hyvlerier, trä-, smfda m. Sågverk...1 

Hår- och tagelspinnerier 
Hår- och tagelväverier 
Hängslefabriker 
Hästskofabriker, h. u. Järn- och stål-

varufabriker 
Hästskosömfabriker, h. u. Järn- och 

stålvarufabriker I 

Impregneringsfabriker, se Markis-
fabriker m. m ' 

Instrumentfabriker ' 
Isoleringsmassef abriker 

Jutespinnerier..: ' 
Juteväverier 
Järnbruk redovisas i Bergsberättelsen. 
Järngjuterier, smfda m. Järn- och 

stålvarufabriker ! 
Järn- och stålvarufabriker ! 
Järnsängsfabriker, h. u. Järn- och 

stålvarufabriker 
Järntrådsdragerier, h. u. Järn- och' 

stålvarufabriker 
Järnvägsskenfabriker redovisas i 

Bergsberättelsen. 
Järnvägsvagnfabriker 
Jästfabriker 

Kabelfabriker, h. u. Fabriker för över-
klädning av elektrisk ledningsträd 

Kafferosterier 
Kaffesurrogatfabriker 
Kakelfabriker 
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Kalciumkarbidf abriker 
Kalkbrott , h. u. Stenbrott 
Kalkbruk 
Kalkmjölsfabriker, h. u. Andra göd-

ningsämnesfabriker 
Kanongjuterier, h. u. Mekaniska verk

städer 
Kaolinfabriker 
Kappfabriker, h . .u . Sömnadsfabriker 
Kapsylfabriker 
Karamellfabriker 
Karbidfabriker, se Kalciumkarbid-

fabriker 
Karbolineumfabriker, h. u. Oljefabr. 
Karbolsyrefabriker 
Kardfabriker, h. u. Mekaniska verk

städer 
Kartongfabriker, smfda m. Album-, 

portfölj- och etuifabriker 
Kaseinfabriker 
Kassaskåpsfabriker, h. u. Jä rn- och 

stålvarufabriker 
Kattuntryckerier, smfda m. Blekerier 

och appreteringsverk 
Kautschukstämpelfabriker 
Kaviarfabriker, h. u. Fiskberednings-

anstalter 
Kemigrafiska anstalter, smfda m. 

Litografiska anstalter 
Kemiska blekerier, h. u. Blekerier 

och appreteringsverk 
Kemisk-tekniska fabriker 
Kimröksfabriker '' 
Kiselgurfabriker 
Klarspånsfabriker, h. u. Ej specifice

rad träindustri 
Klichéanstalter 
Klockgjuterier, h. u. Metallvaru-

fabriker 
Kloratfabriker 
Klosettfabriker 
Klädesfabriker, h. u. Ylleväverier... 
Knallhattfabriker, h. u. Ammunitions-

fabriker 
Knappfabriker 
Knivfabriker, h. u. Järn- och stål-

varufabriker 

Koffertfabrikev, h. u. Reseffektfabri-
ker 

Kokossmörfabriker, h. u. Fabriker för 
tillverkning av vegetabiliskt smör 

Koksfabriker 
Kolsyrefabriker, h. u. Kemisk-tekni-

ska fabriker 
Kompositionslinnefabriker 
Konfektfabriker, smfda m. Karamell

fabriker 
Konservfabriker 
Konstgjorda blommor, fabriker för 

t i l lverkning av 
Konstgjord sten, fabriker för tillverk-

ning av, smfda m. Cementgjuterier 
Konstisterfabriker, h. u. Flottfabriker 
Kontorsbokfabriker, smfda m. Bok-

binderier 
Kopparvarufabriker, h. u. Metallvaru-

fabriker 

Kopparverk redovisas i Bergsberät
telsen. 

Korgfabriker 
Korkfabriker 
Korsettfabriker 
Kortfabriker, se Spelkortfabriker ... 
Korvfabriker, h. u. Charkuterivaru-

fabriker 
Kraftfoderfabriker, smfda m. Olje

fabriker 
Kravattfabriker 
Kreosotfabriker, smfda m. Karbol

syrefabriker 
Kristallsodafabriker 
Kri tbruk och kritfabriker 
Kru tbruk 
Kryddmalerier 
Kulfabriker, smfda m. Hagelfabriker 
Kulsprutfabriker, h. u. Mekaniska 

verkstäder 
Kulörfabriker, h. u. Kemisk-tekniska 

fabriker 
Kuvertfabriker, smfda m. Pappers-

påsfabriker 
Kvarnar, mjöl- och grynkvarnar 

» , benkvarnar, se Benmjöls
fabriker 
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Kvarnstensfabriker, h. u. Stenhugge-
rier eller cementgjuterier 

Kvastfabriker, smfda m. Borstbin-
derier 

Käksfabriker 
Käppfabriker 
Kättingsmedjor, h. u. Järn- o. stål-

varufabriker 

Lackfabriker 
Lampfabriker 

„ , förgasnings-, h. u. Me-
tallvarufabriker 

Lampfabriker, glöd 
Lampveksfabriker, h. u. Bandfabriker 
Leksaksfabriker 
Lemonadfabriker, h.u. Mineral vatten-

och läskedrycksfabriker 
Lerjord, svavelsyrad, fabriker för till

verkning av 
Lerkärlsfabriker, k. u. Tegelbruk och 

lervarufabriker 
Lervarufabriker, smfda m. Tegelbruk 
Liefabriker, h. u. Mekaniska verk

städer 
Limkokerier 
Linneväverier 
Linoleummattfabriker, se Markis

fabriker m. m 
Linslagerier, b, u. Järn- och stål-
varufabriker 

Linspinnerier 
Litografiska anstalter 
Ljusfabriker 
Lutpulverfabriker, h. u. Kemisk-tek-

niska fabriker 
Lådfabriker 
Lasfabriker, h. u. Järn- och stålvara-

fabriker 
Läderfabriker, se Garverier 
Lädervarufabriker, ej specif., smfda 

m. Sadelmakerier 
Läskedrycksfabriker, smfda m. Mine

ralvattenfabriker 
Lästfabriker, smfdam. Träskofabriker 

Makaronifabriker 
Maltdrycksbryggerier 

Maltextrakt- och maltospreparatfab-
riker 

Maltfabriker, se Mälterier 
Margarinfabriker 
Markisfabriker 
Marmeladfabriker, smfda m. Kara

mellfabriker 
Marmor, konstgjord, fabriker för till

verkning av, smfda m. Cement
gjuterier 

Martinverk redovisas i Bergsberät-
telsen. 

Maskfabriker, h. u. Album- m. fl. 
fabriker 

Maskinfabriker, h. u. Mekaniska verk
stader 

Maskinremfabriker, se Bomullsrem-
eller Skinnremfabriker 

Maskinsmörjefabriker, smfdam. Vagn-
smörjef abriker 

Masugnar redovisas i Bergsberättel-
sen. 

Mattfabriker, h. u. Väverier 
Mejerier ingå ej i föreliggande be

rättelse. 
Mejerimaskinfabriker, h. u. Mekani

ska verkstäder 
Mekaniska verkstäder 
Metallduksfabriker, h. u. Metallvaru-

f abriker 
Metallvaruf abriker 
Mineraloljefabriker, se Oljefabriker 
Mineralvattenfabriker 
Mjölkfilterfabriker 
Mjölkpulverfabriker, h. u. Konserv

fabriker 
Mjölksockerfabriker 
Mjölkvarnar 
Motorfabriker, elektriska, h. u. Elekt

riska maskiner och apparater, fab
riker för tillverkning av 

Motorfabriker, andra, h. u. Meka
niska verkstäder 

Murbruksfabriker 
Mälterier 
Mässingstrådfabriker, h. u. Metall

varufabriker 
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Mässingsverk, h. u. Metallvarufab-
riker 

Möbelfabriker, h. u. Snickerifabriker 
eller Jä rn- och stålvara-fabriker 

Möbelspånsfabriker, smfda m. Träull-
fabriker 

Natroncellulosafabriker, h. u. Trä
massefabriker 

Nitroglycerinfabriker, h. u. Spräng
ämnesfabriker 

Nyckelfabriker, h . u. Jä rn- och stål-
varufabriker 

Nysilverfabriker, h. u. Galvanise-
ringsfabriker 

Nålfabriker, h. u. Metallvarufabriker, 
ej specif 

Nöthårsfiltfabriker, h. u. Hår- och 
tagelväverier 

Oleinfabriker 
Oleomargarinfabriker 
Oljefabriker 
Oljeklädersfabriker, se Markisfabri

ker m. m 
Oljeslagerier, se Oljefabriker 
Orgelfabriker, h. u. Instrumentfabri

ker, musikaliska 
Ostfärgfabriker, h. u. Färgfabriker 

Palmsmörfabriker, h. u. Fabriker för 
tillverkning av vegetabiliskt smör 

Pappaskfabriker, h. u. Album- och 
kartongfabriker 

Pappersbruk 
Pappersindustri , ej specificerad 
Pappersmassefabriker, se Trämasse

fabriker 
Papperspåsf abriker 
Pappfabriker, smfda m. Pappersbruk 
Papyrolithfabriker, h. u. Fabriker 

för tillverkning av konstgjord sten 
Paraply- och parasollfabriker 
Parfymfabriker 
Patronfabriker, smfda va. Ammuni

tionsfabriker 
Pennfabriker, h. u. J ä rn - och stål-

varufabriker 

Penselfabriker, h. u. Borstbinderier 
Persiennfabriker 
Pianofabriker, h. u. Instrumentfabri

ker, musikaliska 
Pinnstolsfabriker, h. u. Snickerifab

riker 
Pipfabriker, smfda m. Käppfabriker 
Piskfabriker, h. u. Sadelmakerier ... 
Plogfabriker, h. u. Mekaniska verk

städer 
Plåtkärlsfabriker, h. u. Jä rn- och 

stålvarufabriker 
Plåtslagerier, h. u. Järn- och stål

varufabriker 
Pomadfabriker, h. u. Parfymfabriker 
Porfyrverk, se Stenhuggerier 
Porslinsfabriker 
Porslinsmålerier, smfda m. Glasmå-

lerier 
Porterbryggerier, h. u. Maltdrycks-

bryggerier 
Portföljfabriker, smfda m. Album-

och etuifabriker 
Potatismjölfabriker, h. u. Stärkelse

fabriker 
Presenningsfabriker, smfda m. Mar

kisfabriker 
Pressjästfabriker, h. u. Jästfabriker 
Projektilfabriker, h. u. Mekaniska 

verkstäder 
Pudrettfabriker 
Pumpfabriker, h. u. Mekaniska verk

städer 
Punschbryggerier 
Pälsmössfabriker, h. u. Pälsvarufab-

riker 
Pälsvarufabriker 

Raffelstoppfabriker, h. u. Schoddy-
fabriker 

Redskapsfabriker, h. u. Mekaniska 
verkstäder 

Remfabriker, se Bomullsrem- eller 
Skinnremfabriker 

Repslagerier 
Reseffektfabriker 
Reveteringsmattfabriker 
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Riskvarnar, h. u. Mjöl- och gryn
kvarnar 

Rullgardinsfabriker 
Råsockerbruk 
Rödfärgsfabriker, h. u. Färgfabriker 
Rörverk, h. u. Jä rn- och stålvaru-

fabriker 

Sadelmakerier 
Saftfabriker, smfda m. Vinfabriker 
Sagofabriker, smfda m. Makaroni-

fabriker 
Salpetersyrefabriker 
Saltprepareringsverk 
Salubrinfabriker, h. u. Kemisk-tek-

niska fabriker 
Saxfabriker, h. u. Jä rn- och stålvaru-

fabriker 
Schalfabriker, h. u . Väverier 
Schoddfabr ike r 
Sebastinfabriker, h. u. Sprängämnes-

fabriker 
Segelfabriker, smfda m. Markisfab

riker 
Segelduksfabriker, h. u. Väverier ... 
Segelgarnsfabriker, h. u. Repslagerier 
Senapsmalerier 
Sidenappreteringsverk, smfda m. Ble

kerier och färgerier 
Sidenfabriker 
Sillguanofabriker, h. u. Fiskguano-

fabriker 
Silloljefabriker, h. u. Fiskoljefabriker 
Sillsalterier, h. u. Fiskberednings-

anstalter 
Silvervarufabriker, smfda m. Guld-

varufabriker 
Silververk redovisas i Bergsberät

telsen. 
Skeppsvarv och skeppsdockor 
Skidfabriker, h. u. Snickerifabriker 
Skifferverk, se Stenbrott 
Skinnremfabriker 
Skinntröjfabriker 
Skjortfabriker, h. u. Sömnadsfabriker 
Skofabriker 
Skonätlingsfabriker 

Skopliggfabriker 
Skoresårfabriker, h. u. Bandfabriker 
Skruvfabriker, h. u. Järn- och stål-

varufabriker 
Skyffelfabriker, h. u. Mekaniska verk

städer 
Skyltfabriker 
Slipstensfabriker, h. u. Stenhuggerier 
Smörfärgfabriker, h. u. Färgfabriker 
Snickerifabriker för tillverkning av 

maskiner och redskap 
Snickerifabriker för tillverkning av-

möbler m. m 
Snusfabriker, h. u. Tobaksfabriker 
Snörlivfabriker, se Korsettfabriker... 
Snörmakerier 
Sockerraffinaderier 
Sodafabriker, se Kristallsodafabriker 
Soja- och såsfabriker 
Solv- och vävskedsfabriker 
Spadfabriker, h. u. Mekaniska verk

städer 
Spegelfabriker 
Spelkortfabriker 
Spetsfabriker 
Spiksmedjor, h. u. Järn- och stålvaru-

fabriker 
Spinnerier 
Splintfabriker, se Tändsticksämnes-

fabriker 
Spritfabriker, h. u. Destilleringsverk 

> , Sulfit- och sulfat- ... 
Sprutfabriker, h. u. Mekaniska verk

städer 
Sprängämnesfabriker 
Spånaskfabriker 
Spårvägsvagnfabriker, smfda m. Järn

vägsvagnfabriker 
Stearinljusfabriker, h. u. Ljusfabriker 
Sten, konstgjord, fabriker för tillverk

ning av, smfda m. Cementgjuterier 
Stenbrott och stenhuggerier 
Stengodsfabriker, h. u. Tegelbruk o. 

lervarufabriker 
Stenhuggerier, smfda m. Stenbrott 
Stenkolstjära, fabriker för tillverk

ning av, h. u. Gasverk 
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Stenkärlsfabriker, h. u. Tegelbruk o. 
lervarufabriker 

Stensliperier, smfda m. Stenbrott... 
Stentryckerier, se Litografiska an

stalter 
Stereotypgjuterier, h. u. Klichéan

stalter och stilgjuterier 
Stickfabriker, h. u. Trikåfabriker ... 
Stickmaskmsfabriker, h. u. Mekaniska 

verkstäder 
Stilgjuterier, smfda m. Klichéanstalter 
Stolfabriker, h. u. Snickerifabriker 
Stoppullsfabriker, h. u. Schoddy-

fabriker 
Strumpfabriker, smfda m. Trikåfab

riker 
Stråhattfabriker, se Hattfabriker ... 
Stubinfabriker 
Stålvarufabriker, smfda m. Järnvaru-

fabriker 
Stångjärnshammare redovisas i Bergs-

berättelsen. 
Stärkelsefabriker 
Stärkelsesirupsfabriker, smfda m. 

Stärkelsesockerfabriker 
Stärkelsesockerfabriker 
Sulfit- och sulfatcellulosafabriker, h. 

u. Trämassefabriker 
Sulfit- och sulfatspritfabriker 
Superfosfatf abriker 
Svavelsyrad lerjord, fabriker för till

verkning av 
Svavelsyrefabriker 
Svagdricksbryggerier, h. u. Malt

drycksbryggerier 
Svarverifabriker, h. u. Snickerifabr. 
Svinslakterier 
Syfabriker, se Sömnadsfabriker 
Syltfabriker, smfda m. Karamellfab

riker 
Symaskinsfabriker, h. u. Mekaniska 

verkstäder 
Sågverk 
Såpfabriker 
Såsfabriker, smfda m. Sojafabriker 
Sämskfabriker 
Sömnadsf abriker 

Tagelspinnerier, smfda m. Hårspin
nerier 

Tagelväverier, smfda m. Hårväverier 
Takspånsfabriker, h. u. Sågverk ... 
Talgraffinaderier 
Tapetfabriker 
Tegelbruk 
Telefonfabriker, h. u. Elektriska 

apparatfabriker 
Tenngjuterier, h. u. Metallvarufab

riker 
Terpentinfabriker, h. u. Trädestilla-

tionsverk 
Tjärkokerier, h. u. Trädestillations-

verk 
Tobaksfabriker 
Toffelfabriker, filt-, h. u. Skofabriker 

» , trä-, se Träskofabriker 
Tomasfosfatfabriker 
Torrplåtfabriker, h. u. Kemisk-tek-

niska fabriker 
Torvf abriker 
Torvströ- och torvmullsfabriker 
Trankokerier 
Trasselfabriker 
Trikåfabriker 
Tryckerier, bok- och tidnings-, se 

Boktryckerier 
> , kattun-, h. u. Blekerier 

m. m 
» , sten-, se Litografiska an

stalter 
Tryckfärgsfabriker, h. u. Färgfabriker 
Tråddragerier, h. u. Järn- och stål-

eller Metallvarufabriker 
Trådrullfabriker, h. u. Snickerifabri

ker f. tillverkning av maskiner... 
Trådspikfabriker, h. u. Järn- och 

stålvarufabriker 
Trädestillationsverk 
Träindustri, ej specificerad 
Träkolsverk 
Trämassefabriker 
Träoljefabriker, h. u. Trädestillations-

verk 
Träremskivfabriker, h. u. Snickeri

fabriker 
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Nummer 
i den sta

tistiska 
gruppe
ringen. 

Nummer 
i den sta

tistiska 
gruppe
ringen. 

Träskofabriker 
Träskruvfabriker, h. u. Jä rn- och 

stalvarufabriker 
Träsliperier, h. u. Trämassefabriker 
Träspritfabriker, h. u. Trädestilla-

tionsverk 
Träullfabriker 
Tröskverksfabriker, h. u. Mekaniska 

verkstäder eller Snickerifabriker 
för t i l lverkning av maskiner 

Tubämnesfabriker redovisas i Bergs
berättelsen. 

Tunnbinderier 
Turbinfabriker, h. u. Mekaniska 

verkstäder 
Tvålfabriker, smfda m. Såpfabriker 
Tältduksfabriker, h. u. Väverier ... 
Tältfabriker, smfda m. Markisfabriker 
Tändrörsfabriker, h. u. Stubinfabriker 
Tändsticksaskfabriker, h. u. Spånask-

fabriker 
Tändsticksfabriker, trä-

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

Ullspinnerier 
Urdelar, fabriker för t i l lverkning av 
Urfabriker 

Vaddfabriker 
Vagnfabriker 
Vagnsmörjefabriker 
Valsmassefabriker 
Valstrådfabriker redovisas i Bergs

berättelsen. 
Valsullfabriker, h. u. Schoddyfabriker 
Valsverk redovisas i Bergsberättelsen. 
Vapenfabriker, skjut-, h. u. Meka

niska verkstäder ... 
> , andra, h. u. Jä rn- och 

stalvarufabriker 

Varv, se Skeppsvarv 
Vaselinfabriker 
Vattenfabriker, se Mineralvattenfab

riker 
Vattenfiltrerapparatfabriker 
Vattenglasfabriker 
Vattentäta vävnader, fabriker f. tillv. 

av, smfda m. Markisfabriker 
Vaxduksfabriker, h. u. Fabriker för 

tillv. av vat tentäta vävnader 
Vaxtändsticksfabriker 
Vegetabiliskt smör, fabriker för ti l l

verkning av 
Vekfabriker, se Bandfabriker 
Velocipedfabriker, h. u. Jä rn- och 

stalvarufabriker 
Verktygsfabriker, h. u. Jä rn- och 

stålvarufabriker 
Vinfabriker 
Vitbetsockerbruk, se Råsockerbruk 
Vitriolverk redovisas i Bergsberät

telsen. 
Vågfabriker, h. u. Mekaniska verk

städer 
Väverier 
Vävskedsfabriker, smfda m. Solv-

fabriker 

Ylleväverier 
Yxfabriker, se Jä rn - och stålvaru-

fabriker 

Zinkgjuterier, h. u. Metallvarufab-
riker 

Akdonsfabriker, se Vagnfabriker ... 

Ättikfabriker 

Ölbryggerier, h. u. Maltdrycksbryg
gerier 

Kommerskollegii berättelse om industri dr 1911. 5 * 
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Gruppindelning 
av 

Fabriker, som avse beredning eller tillverkning av: 

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

Charkuterivarufabriker. 
Fiskberedningsanstalter. 
Margarinfabriker. 
Svinslakterier. 

b) Produkter av spannmål och potatis. 

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

c) Socker, choklad, tobak och dylika produkter. 

Chokladfabriker. 
Kafferosterier. 
Kaffesurrogat- och cikoriefabriker. 
Karamell-, konfekt-, marmelad- o. syltfabriker. 
Konservfabriker. 
Kryddmalerier. 
Makaroni- och sagofabriker. 
Mjölksockerfabriker. 
Basockerbruk. 
Saltpreparerings verk. 
Senapsmalerier. 
Sockerraffinaderier. 
Soja- och såsfabriker. 
Stärkelsesocker- och stärkelsesirupsfabriker. 
Tobaksfabriker. 
Vegetabiliskt smör, fabriker för tillverkning av. 

d) Spirituösa, laskedrroker och ättika. 
Bränn vinsbrännerier. 
Destilleringsverk. 
Maltdrycksbryggerier. 
Mineralvatten- och läskedrycksfabriker. 
Punschbryggerier. 
Vin- och saftfabriker. 
Ättikfabriker. 

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

Bomullsspinnerier. 
Jutespinnerier. 
Lin- och hampspinnerier. 
Eepslagerier. 
Schoddyfabriker. 
Trasselfabriker. 
Ullspinnerier. 

b) Vävnader. 

Bomullsväverier. 
Juteväverier. 
Linne- och hampväverier. 
Sidenfabriker. 
Ylleväverier. 

c) Appreterade fabrikat. 

Blekerier, färgerier, kattuntryckerier och 
appreteringsverk. 

d) Beklädnadsartiklar samt diverse manufaktur
varor av spånadsåmnen. 

Bandfabriker. 
Bomullsremfabriker. 
Fisknätfabriker. 
Gardinfabriker. 
Hattfabriker. 
Hängslefabriker. 
Konstgjorda blommor, fabriker för tillverk

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

samt fabriker för tillverkning av vattentäta 
vävnader. 

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

3. Hudar, skinn och här. 
a) Beredda hudar och skinn. 

Garverier. 
Pälsvarafabriker. 
Sämskfabriker. 

b) Fabrikat av läder, skinn och. hår. 
Borstbinderier och kvastfabriker. 
Handskfabriker. 
Hår- och tagelspinnerier. 
Har- och tagelväverier. 
Sadelmakerier. 
Skinnremfabriker. 
Skinn tröj fabriker. 
Skofabriker. 
Skonåtlingsfabriker. 
Ej specificerad läder-, skinn- och hårindustri. 

4. Oljor, tjära, gummi oeh likartade 
ämnen. 

a) Talg, oljor, tjära, harteer m. m. 
Collanolj ef abriker. 
Dextrinfabriker. 
Fernissfabriker. 
Fiskolj ef abriker. 
Flottfabriker. 
Glycerinf abriker. 
Hartsfabriker. 
Karbolsyra, kreosot m. m., fabriker för till

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

b) Fabrikat av oljor, harts, gummi och dylikt. 
Gummivaruf abriker. 
Kautschukstampelfabriker. 
Kompositionslinnefabriker. 
Lackfabriker. 
Ljusfabriker. 
Parfymf abriker. 
Såp- och tvålfabriker. 

5. Trävaror. 

a) Sågade eller hyvlade trävaror. 
Sågverk och hyvlerier. 
Träull- och möbelspånsfabriker. 

b) Arbeten av trä. 
Käpp- och pipfabriker. 
Lådfabriker. 
Persiennfabriker. 
Skopliggfabriker. 
Snickeri- och möbelfabriker. 
Spånaskf abriker. 
Trämassefabriker (träsliperier, sulfit- o. sulfat-

cellulosafabriker) . 
Träsko- och lästfabriker. 
Tunnbinderier och drittelfabriker. 
Tändsticksfabriker. 
Tändsticksämnesf abriker. 
Ej specificerad träindustri. 

6. Papper och pappersarbeten. 

a) Papper och papp. 
Pappersbruk och pappfabriker. 

b) Fabrikat av papper eller papp. 
Album-, portfölj-, kartong- och etuifabriker. 
Bokbinderier och kontorsbokfabriker. 
Papperspås- och kuvertfabriker. 
Spelkortfabriker. 
Tapetfabriker. 
Ej specificerad pappersindustri. 

7. Varor av diverse växtämnen. 

Halmvarufabriker. 
Korgfabriker. 
Korkfabriker. 

8. Varor av sten, lera, kol oeh torv. 

a) Sten- och lervaror. 
Asfaltgjuterier. 
Cementfabriker. 
Cementgjuterier samt fabriker för tillverkning 

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

b) Glas och glasvaror. 
Glasbruk och glassliperier. 
Glas- och porslinsmålerier. 
Glaspulverfabriker. 
Spegelfabriker och ej specif. glasvaruindustri. 

c) Produkter av kol och torv. 
Gasverk. 
Koksfabriker. 
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Torvfabriker. 
Torvströ- och torvmullsfabriker. 
Träkolsverk. 

9. Kemiska preparat. 
a) Oorganiska syror, baier och talter. 

Ammoniakfabriker. 
Kloratfabriker. 
Kristallsodafabriker. 
Salpetersyrefabriker. 
Svavelsyrad lerjord, fabriker för tillverkn. av. 
Svavelsyrefabriker. 
Vattenglasfabriker. 

b) Gödningsämnen. 

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

c) Explosiva varor. 

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

d) Färger och diverse tekniska preparat. 

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

10. Metallarbeten. 
a) Arbeten av järn och stål. 

Jä rn - och stålvarufabriker samt gjuterier. 

b) Arbeten av andra metaller. 

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

11. Fartyg, vagnar, maskiner, redskap, 
instrument och ur. 

a) Partyg och båtar. 

Skeppsvarv och dockor samt båtbyggerier. 

b) Vagnar och åkdon. 

Järnvägs- och spårvägsvagnfabriker. 
Andra vagnfabriker. 

c) Maskiner och redskap. 

Elektriska maskiner och apparater, fabriker 
för t i l lverkning av. 

Elektrisk ledningstråd, fabriker för överkläd-
ning av. 

Elektrodfabriker. 
Fiskredskapsfabriker. 
Glödlampfabriker. 
Mekaniska verkstäder. 
Snickerifabriker för t i l lverkning av maski

ner och redskap. 
Solv- och vävskedsfabriker. 
Vattenfiltrerapparatfabriker. 

d) Instrument. 

Instrumentfabriker, kirurgiska. 
» matematiska, optiska, fysi

ska m. fl. 
» musikaliska. 

e) Dr. 
Urfabriker. 
Urdelar, fabriker för ti l lverkning av. 

12. Arbeten av grafisk industri samt 
produkter, som icke upptagits i 
nägon av förestående grupper. 

Boktryckerier. 
Elektricitetsverk för belysning och kraftöver

föring. 
Fiberfabriker. 
Glödstrumpfabriker. 
Isoleringsmassefabriker. 
Kaseinfabriker. 
Klosettfabriker. 
Knappfabriker. 
Lampfabriker. 
Leksaksfabriker. 
Li to- och kemigrafiska anstalter. 
Mjölkfilterfabriker. 
Reseffektfabriker. 
Reveteringsmattfabriker. 
Skyltfabriker. 
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Tab. 1. Summarisk översikt av olika slag av fabriker, ordnade grupp-
arbetarnes antal, tillverkningens värde samt den för bevill-

I städer. 

Fabriksgrupper. 
Antal 
fabri

ker. 

Antal 
arbetare. 

Tillverknin
gens värde. 

Kronor. 

Fabriker för framställande av : 

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

Charkuterivarufabriker . 

Fiskberedningsanstalter. 

Margarinfabriker 

Svinslakterier 

Summa 

b) Produkter av spannmål och potatis. 

Bagerier 

Jästfabriker 

Käksfabriker 

Maltextrakt- och maltospreparatfabriker 

Mjöl- och grynkvarnar 

Mälterier 

Stärkelsefabriker 

Summa 

c) Socker, choklad, tobak och dylika produkter. 
Chokladfabriker 
Kafferosterier 

Kaffesurrogat- och cikoriefabriker 

Karamell-, konfekt-, marmelad- och syltfabriker . 

Konservfabriker 

Kryddmalerier 

Makaroni- och sagofabriker 

Mjölksockerfabriker 

Råsockerbruk 

Saltprepareringsverk 

Senapsmalerier 

Sockerraffinaderier 
Soja- och såsfabriker 

1) Den för bevillning uppskattade inkomsten är upptagen å annan fabriksklass. 
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vis och fördelade å städer, köpingar och landsbygd, jämte uppgift å 
ning uppskattade inkomsten av fabriksrörelsen, år 1911. 

I köpingar. Å landsbygd. I hela riket. 

Antal 
fabri
ker. 

Antal 
arbetare. 

Tillverknin
gens värde. 

Kronor. 

Antal 
fabri
ker. 

Antal 
arbetare. 

Tillverknin
gens värde. 

Kronor. 

Antal 
fabri
ker. 

Antal 
arbetare. 

Tillverknin
gens värde. 

Kronor. 

För 
bevillning 
uppskattad 
inkomst av 

fabriks
rörelsen. 
Kronor. 
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Fabriksgrupper. 

I städer. 

Antal 
fabri
ker. 

Antal 
arbetare. 

Tillverknin
gens varde. 

Kronor. 

Stärkelsesocker- och stärkelsesirupsfabriker 

Tobaksfabriker 

Vegetabiliskt smör, fabriker för tillverkning av . 

Summa 

d) Spirituosa, läskedrycker och ättika. 

Brännvinsbrännerier 

Destilleringsverk 

Maltdrycksbryggerier 

Mineralvatten- och läskedrycksfabriker 

Punschbryggerier 3) 

Vin- och saftfabriker 

Ättikfabriker 

Summa 

Summa för grupp 1 

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

Bomullsspinnerier 

Jutespinnerier 

Lin- och hampspinnerier 

Repslagerier 

Schoddyfabriker 

Trasselfabriker 
Ullspinnerier. 

Summa 
b) Vävnader. 

Bomullsväverier 

Juteväverier 

Linne- och hampväverier 

Sidenfabriker 

Ylleväverier 

Summa 
c) Appreterade fabrikat. 

Blekerier, färgerier, kattuntryckerier och appreteringsverk 

1) Den för bevillning uppskattade inkomsten är upptagen å annan fabriksklass. 
2) Se sid. 37, not. 2. 
3) Då de med punschtillverkning sysselsatta arbetarne i regeln äro handelsbiträden 

erhållas frän ett flertal vin- och spirituosahandlande, hava uppgifter om ifrågavarande 
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I köpingar. Å landsbygd. I hela riket. 

Antal 
fabri
ker. 

Antal 
arbetare. 

Tillverknin
gens värde. 

Kronor. 

Antal 
fabri
ker. 

Antal 
arbetare. 

Tillverknin
gens värde. 

Kronor. 

Antal 
fabri
ker. 

Antal 
arbetare. 

Tillverknin
gens värde. 

Kronor. 

För 
bevillning 

uppskattad 
inkomst av 

fabriks
rörelsen. 
Kronor. 

och då exakt uppgift å den för sagda tillverkning uppskattade inkomsten icke har kunnat 
arbetare och inkomst helt och hållet uteslutits. 
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Fabriksgrupper. 

I städer. 

Antal 
fabri
ker. 

Antal 
arbetare. 

Tillverknin
gens värde. 

Kronor. 

d) Beklädnadsartiklar samt diverse manufakturvaror av 
spånadsämnen. 

Bandfabriker 

Bomullsremfabriker 

Fisknätfabriker 

Gardinfabriker 

Hattfabriker 

Hängslefabriker 

Konstgjorda blommor, fabriker för tillverkning av 

Korsettfabriker 

Kravattfabriker 

Markis-, presennings- m. fl. fabriker 

Mössfabriker 

Paraply- och parasollfabriker 

Rullgardinsfabriker 

Snörmakerier 

Spetsfabriker 

Sömnadsfabriker 

Trikå- och strumpfabriker 

Vaddfabriker 

Summa 

Summa för grupp 2 

3. Hudar, skinn och hår. 
a) Beredda hudar och skinn. 

Garverier 

Pälsvarufabriker . 

Sämskfabriker 

Summa 

b) Fabrikat av läder, skinn och hår. 

Borstbinderier och kvastfabriker 

Handskfabriker 

Hår- och tagelspinnerier 

Hår- och tagelväverier 

1) Den för bevillning uppskattade inkomsten är upptagen å annan fabriksklass. 
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I köpingar. Å landsbygd. I hela riket. 

Antal 
fabri
ker. 

Antal 
arbetare. 

Tillverknin
gens värde. 

Kronor. 

Antal 
fabri
ker. 

Antal 
arbetare. 

Tillverknin
gens värde. 

Kronor. 

Antal 
fabri
ker. 

Antal 
arbetare. 

Tillverknin
gens värde. 

Kronor. 

För 
bevillning 
uppskattad 
inkomst av 

fabriks
rörelsen. 
Kronor. 



8 

Fabriksgrupper. 

I städer. 

Antal 
fabri
ker. 

Antal 
arbetare. 

Tillverknin
gens värde. 

Kronor. 

Sadelmakerier 

Skinnremfabriker 

Skinntröjfabriker 

Skofabriker 

Skonåtlingsfabriker 

Ej specificerad löder-, skinn- och härindustri 

Summa 

Summa för grupp 3 

4. Oljor, tjära, gummi och likartade ämnen. 
a) Talg, oljor, tjära, hartser m. m. 

Collanoljefabriker 

Dextrinfabriker 

Fernissfabriker 

Fiskoljefabriker 

Flottfabriker 

Glycerinfabriker 

Hartsfabriker 

Karbolsyra, kreosot m. m., fabriker för tillverkning av 

Limkokerier och gelatinfabriker 

Oleinfabriker 

Oleomargarinfabriker 

Olje- och kraftfoderfabriker 

Talgraffinaderier 

Trädestillationsverk 

Vagn- och maskinsmörjefabriker 

Valsmassefabriker 

Vaselinfabriker 

Summa 

b) Fabrikat av oljor, harts, gummi och dylikt. 

Gummivarufabriker 

Kautschukstämpelfabriker 

Kompositionslinnefabriker 

Lackfabriker 

1) Den för bevillning uppskattade inkomsten ar upptagen å annan fabriksklass. 
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I köpingar. Å landsbygd. I hela riket. 

Antal 
fabri

ker. 

Antal 
arbetare. 

Tillverknin
gens värde. 

Kronor. 

Antal 
fabri
ker. 

Antal 
arbetare. 

Tillverknin
gens värde. 

Kronor. 

Antal 
fabri
ker. 

Antal 
arbetare. 

Tillverknin
gens värde. 

Kronor. 

För 
bevillning 

uppskattad 
inkomst av 

fabriks
rörelsen. 
Kronor. 
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Fabriksgrupper. 

I städer. 

Antal 
fabri
ker. 

Antal 
arbetare. 

Tillverknin
gens värde. 

Kronor. 

Ljusfabriker 
Parfymfabriker 
Såp- och tvålfabriker . 

Summa 

Summa för grupp 4 

5. Trävaror. 
a) Sågade eller hyvlade trävaror. 

Sågverk och hyvlerier 
Träull- och mÖbelspånsfabriker 

Summa 

b) Arbeten av trä. 
Käpp- och pipfabriker 
Lådfabriker 
Persiennfabriker 
Skopliggfabriker 
Snickeri- och möbelfabriker 
Spånaskfabriker 
Trämassefabriker 
Träsko- och lästfabriker 
Tunnbinderier och drittelfabriker — 
Tändsticksfabriker 
Tändsticksämnesfabriker 
Ej specificerad träindustri 

Summa 

Summa för grupp 5 

6. Papper och pappersarbeten. 
a) Papper och papp. 

Pappersbruk och pappfabriker 

b) Fabrikat av papper eller papp. 
Album., portfölj-, kartong- och etuifabriker ... 
Bokbinderier och kontorsbokfabriker 

l) Den för bevillning uppskattade inkomsten är upptagen i annan fabriksklass. 
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I köpingar. Å landsbygd. I hela riket. 

Antal 
fabri
ker. 

Antal 
arbetare. 

Tillverknin
gens värde. 

Kronor. 

Antal 
fabri
ker. 

Antal 
arbetare. 

Tillverknin
gens värde. 

Kronor. 

Antal 
fabri
ker. 

Antal 
arbetare.. 

Tillverknin
gens värde. 

Kronor. 

För 
bevillning 
uppskattad 
inkomst av 

fabriks
rörelsen. 
Kronor. 



12 

Fabriksgrupper. 

I städer. 

Antal 
fabri
ker. 

Antal 
arbetare. 

Tillverknin
gens värde. 

Kronor. 

Papperspås- och kuvertfabriker . 

Spelkortfabriker 

Tapetfabriker 

Ej specificerad pappersindustri . 

Summa 

Summa för grupp 6 

7. Varor av diverse växtämnen. 
Halmvarufabriker 
Korgfabriker 
Korkfabriker 

Summa för grupp 7 

8. Varor av sten, lera, kol och torv. 
a) Sten- och lervaror. 

Asfaltgjuterier 
Cementfabriker 
Cementgjuterier m. m 

Gipsfabriker 

Kakelfabriker 

Kalkbruk 

Kaolinfabriker 

Kiselgurfabriker 

Kritbruk och kritfabriker 

Murbruksfabriker 

Porslins- och fajansfabriker 

Stenbrott, stenhuggerier och -sliperier 

Tegelbruk och lervarufabriker 

Summa 

b) Glas och glasvaror. 
Glasbruk och glassliperier 

Glas- och porslinsmälerier 

Glaspulverfabriker 

Spegelfabriker och ej specificerad glasvaruindustri 

Summa' 

1) Ben för bevillning uppskattade inkomsten är upptagen å annan fabriksklass. 



1 3 AV OLIKA SLAG AV FABRIKER, ÅR 1911. 

I köpingar. Å landsbygd. I hela riket. 

Antal 
fabri
ker. 

Antal 
arbetare. 

Tillverknin
gens värde. 

Kronor. 

Antal 
fabri
ker. 

Antal 
arbetare. 

Tillverknin
gens varde. 

Kronor. 

Antal 
fabri
ker. 

Antal 
arbetare. 

Tillverknin
gens varde. 

Kronor. 

För 
bevillning 
uppskattad 
inkomst av 

fabriks
rörelsen. 
Kronor. 
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Fabriksgrupper. 

I s t ä d e r . 

Antal 
fabri
ker. 

Antal 
arbetare. 

Tillverknin
gens värde. 

Kronor. 

c) Produkter av kol och torv. 
Gasverk 

Koksfabriker 
Torvfabriker 
Torvströ- och torvmullsfabriker 
Träkolsverk 

Summa 

Summa för grupp 8 

9. Kemiska preparat. 
a) Oorganiaka syror, baser och salter. 

Ammoniakfabriker 
Kloratfabriker 
Kristallsodafabriker 
Salpetersyrefabriker 
Svavelsyrad lerjord, fabriker för tillverkning av 
Svavelsyrefabriker 
Vattenglasfabriker 

Summa 

b) Gödningsämnen. 
Benmjölsfabriker och benstampar 
Fiskguanofabriker 
Pudrettfabriker 
Superfosfatfabriker 
Tomasfosfatfabriker 
Andra gödningsftmnesfabriker 

Summa 

c) Explosiva varor. 
Ammunitions- och patronfabriker 
Krutbruk 
Sprängämnesfabriker 
Stubin- och antändningsrörfabriker ... 

Summa 

1) Den för bevillning uppskattade inkomsten är upptagen å annan fabriksklass. 



15 AV OLIKA SLAG AV FABRIKER, ÅR 1911. 

I köpingar. Å landsbygd. I hela riket. 

Antal 
fabri
ker. 

Antal 
arbetare. 

Tillverknin
gens värde. 

Kronor. 

Antal 
fabri
ker. 

Antal 
arbetare. 

Tillverknin
gens värde. 

Kronor. 

Antal 
fabri
ker. 

Antal 
arbetare. 

Tillverknin
gens värde. 

Kronor. 

För 
bevillning 
uppskattad 
inkomst av 

fabriks
rörelsen. 
Kronor. 
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I städer. 

Fabriksgrupper. Antal 
fabri
ker. 

Antal 
arbetare. 

Tillverknin
gens värde. 

Kronor. 

d) Färger och diverse tekniska preparat 
Bresiljekvarnar 
Färgfabrik er 
Kalciumkarbidfabriker 
Kimröksfabriker 
Sulfit- och sulfatspritfabriker 
Kemisk-tekniska fabriker, ej specificerade 

Summa 

Summa för grupp 9 

10. Metallarbeten. 
a) Arbeten av järn och stål. 

Järn- och stålvarufabriker samt -gjuterier ... 

b) Arbeten av andra metaller. 

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

Summa 

Summa för grupp 10 

11. Fartyg, vagnar, maskiner, redskap, 
instrument och ur. 

a) Fartyg oeh båtar. 

Skeppsvarv och dockor samt båtbyggerier 

b) Vagnar och åkdon. 

Järnvägs- och spårvägsvagnfabriker 
Andra vagnfabriker 

Summa 

1) Den för bevillning uppskattade inkomsten är upptagen å annan fabriksklass. 



17 AV OLIKA SLAG AV FABRIKER, ÅR 1911. 

I köpingar. Å landsbygd. I hela riket. 

Antal 
fabri
ker. 

Antal 
arbetare. 

Tillverknin
gens värde. 

Kronor. 

Antal 
fabri
ker. 

Antal 
arbetare. 

Tillverknin
gens värde. 

Kronor. 

Antal 
fabri
ker. 

Antal 
arbetare. 

Tillverknin
gens värde. 

Kronor. 

För 
bevillning 

uppskattad 
inkomst av 

fabriks-
rörelsen. 
Kronor. 

Kommentkollegii berättelse om industri år 1911. 2 



1 8 

Fabriksgrupper. 

I städer. 

Antal 
fabri
ker. 

Antal 
arbetare. 

Tillverknin
gens värde. 

Kronor. 

c) Maskiner och redskap. 

Elektriska maskiner och apparater, fabriker för tillverk

ning av 

Elektrisk ledningstråd, fabriker för överklädning av 

Elektrodfabviker 

Fiskredskapsfabriker 

Glödlampfabriker 

Mekaniska verkstäder 

Snickerifabriker för tillverkning av maskiner 

Solv- och vävskedsfabriker 

Vattenfiltrerapparatfabriker 

Summa 

d) Instrument. 

Instrumentfabriker, kirurgiska 

matematiska, optiska, fysiska m. fl.... 

musikaliska 

Summa 

e) Ur. 
Urfabriker 

Urdelar, fabriker för tillverkning av 

Summa; 

Summa för grupp 11 

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

stående grupper. 
Boktryckerier 

Elektricitetsverk 

Fiberfabriker 

Glödstrumpfabriker 

Isoleringsmassefabriker ... 

Kaseinfabriker 2) 

Klosettfabriker 

1) Den för bevillning uppskattade inkomsten är upptagen å annan fabriksklass. 

2) Då de med kaseintillverkning sysselsatta arbetame i regeln äro mejeriarbetare och. 
hållas, hava uppgifter om ifrågavarande arbetare och inkomst hel t och hållet uteslutits. 



19 AV OLIKA SLAG AV FABRIKER, ÅR 1911. 

I köpingar. Å landsbygd. I hela riket. 

Antal 
fabri
ker. 

Antal 
arbetare. 

Tillverknin
gens värde. 

Kronor. 

Antal 
fabri
ker. 

Antal 
arbetare. 

Tillverknin
gens värde. 

Kronor. 

Antal 
fabri
ker. 

Antal 
arbetare. 

Tillverknin
gens värde. 

Kronor. 

För 
bevillning 
uppskattad 
inkomst av 

fabriks-
rörelsen. 
Kronor. 

då exakt uppgift & den för sagda tillverkning uppskattade inkomsten icke har kunnat er-
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Fabriksgrupper. 

I städer. 

Antal 
fabri
ker. 

Antal 
arbetare. 

Tillverknin
gens värde. 

Kronor. 

Knappfabriker 

Lampfabriker 

Leksaksfabriker 

Lito- och kemigrafiska anstalter. 

Mjolkfilterfabriker 

Reseffektfabriker 

Reveteringsmattfabriker 

Skyltfabriker 

Summa för grupp 12 
Summa för samtliga grupper 

Anm, Beträffande anledningen därtill, a t t för vissa fabriksklasser inga arbetare och för 
visade — se texten, sid. 36 *. Beträffande åter den omständigheten, at t den taxerade 
se sid. 41 *. 



21 AV OLIKA SLAG AV FABRIKER, ÅR 1911. 

I köpingar. Å landsbygd. I hela riket. 

Antal 
fabri
ker. 

Antal 
arbetare. 

Tillverknin
gens värde. 

Kronor. 

Antal 
fabri
ker. 

Antal 
arbetare. 

Tillverknin
gens värde. 

Kronor. 

Antal 
fabri
ker. 

Antal 
arbetare. 

Tillverknin
gens värde. 

Kronor. 

För 
bevillning 

uppskattad 
inkomst av 

fabriks-
rörelsen. 
Kronor. 

andra fabriksklasser blott en del av vid dem sysselsatta arbetare aro i denna tabell redo
inkomsten av rörelsen vid vissa fabriksklasser delvis är redovisad S andra fabriksklasser — 
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Tab. 2. Olika slag av fabriker, ordnade gruppvis, med uppgift om 
fabrikernas och arbetarnes antal samt tillverkningens värde 

inom olika orter, år 1911. 

Grupp 
och 

avdel
ning. 

Olika slag av fabriker och deras 
belägenhet. 

Antal 
fabri
ker. 

Antal 
arbetare. 

Tillverknin
gens värde. 

Kronor. 

Grupp 1. 

Charkuterivarufabriker. 

Stockholms stad 

Stockholms län: Norrtälje 

Landsbygden 

Uppsala län: Uppsala 

Östergötlands län: Norrköping ... 

Vadstena 

Landsbygden 

Kalmar län: Vimmerby 

Landsbygden 

Gottlands län: Visby 

Blekinge län: Karlskrona ... 

Kristianstads län: Kristianstad 

Simrishamn .. 

Malmöhus län: Malmö 

Eslöv 

Landsbygden 

Hallands län: Halmstad 

Göteb. o. Bohus län: Göteborg 

Strömstad 

Älvsborgs län: Landsbygden 

Värmlands län: Filipstad 

Landsbygden 

Örebro län: Landsbygden 

Gävleborgs län: Gävle 

Hudiksvall ... 

Landsbygden 

Västernorrlands län: Sundsvall 

Sollefteå 

Landsbygden 

Jämtlands län: Östersund 

Västerbottens län: Skellefteå 

1) Arbetarne äro upptagna å annan fabriksklass. 
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Grupp 
och 

avdel
ning. 

Olika slag av fabriker och deras 
belägenhet. 

Antal 
fabri
ker. 

Antal 
arbetare. 

Tillverknin
gens värde. 

Kronor. 

Norrbottens län: Luleå 

Landsbygden 

Summa 

Fiskberedningsanstalter. 

Stockholms stad 

Hallands län : Varberg 

Göteb. o. Bohus län: Göteborg 

Lysekil 

Strömstad 

Landsbygden 

Värmlands län: Karlstad 

Västernorrlands län: Landsbygden 

Summa 

Margarinfabriker. 

Stockholms stad 

Kalmar län: Kalmar 

Malmöhus län : Malmö 

Göteb. o. Bohus län : Göteborg ... 

Landsbygden 

Älvsborgs län: Vänersborg . 

Västmanlands län: Arboga 

Summa 

Kristianstads län 

Malmöhus län: 

Hallands län: 
Älvsborgs län: 
Skaraborgs län: 
Örebro län : 

Svinslakterier. 

Landsbygden 

Malmö 

Landskrona 

Hälsingborg . 

Ystad 

Eslöv 

Halmstad .... 

Landsbygden 

Landsbygden 

Landsbygden 

Summa 

Summa för 1 a 
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Grupp 
och 

avdel
n ing . 

Olika slag av fabriker och deras 
belägenhet. 

Antal 
fabri
ker. 

Antal 
arbetare. 

Tillverknin
gens värde. 

Kronor. 

Bagerier. 
Stockholms stad 
Stockholms län: Vaxholm 

Sundbyberg .. 
Landsbygden 

Uppsala län: Uppsala 
Södermanlands län: Nyköping 

Eskilstuna 
Landsbygden.. 

Östergötlands län : Linköping 
Norrköping .. 

Jönköpings län: Jönköping 
Kalmar län: Kalmar 

Oskarshamn .. 
Blekinge län: Karlskrona 
Kristianstads län: Landsbygden.. 
Malmöhus län: Malmö 

Lund 
Hälsingborg .. 
Ystad 

Hallands län: Halmstad 
Göteb. o.Bohus län: Göteborg 
Skaraborgs län: Mariestad 

Skövde 
Värmlands län: Karlstad 

Filipstad 
Landsbygden 

Örebro lan: Örebro 
Kopparbergs län: Säter 
Gävleborgs län: Gävle 
Jämtlands län: Östersund 
Västernorrlands län: Sundsvall — 

Summa 

Jästfabriker. 
Stockholms stad 
Stockholms län: Landsbygden. 
Uppsala län : Uppsala 

1) Arbetarne äro upptagne å annan fabriksklass. 
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Grupp 
och 

avdel
ning. 

Olika slag av fabriker och deras 
belägenhet. 

Antal 
fabri
ker. 

Antal 
arbetare. 

Tillverknin
gens värde. 

Kronor. 

Östergotlands lön: Landsbygden 

Jönköpings län: Landsbygden 

Kristianstads lön: Landsbygden 

Malmöhus lan: Hälsingborg . 

Göteb. o. Bohus lön: Landsbygden 

Summa 

Xakjfabriker. 

Stockholms stad 

Göteb. o. Bohus lön: Kungälv.. . 

Örebro län: Örebro ... 

Västmanlands län: Västerås 

Summa 

Maltextrakt- och maltospreparatfabriker. 

Malmöhus län: Landsbygden 

Göteb. o. Bohus län: Göteborg 

Älvsborgs län: Landsbygden 

Summa 

Mjöl- och grynkvarnar 2). 

Stockholms län: Norrtälje 

Landsbygden 

Uppsala län: Uppsala 

Enköping .... 

Landsbygden 

Södermanlands län: Nyköping .... 

Eskilstuna .... 

Torshälla .... 

Trosa 

1) Arbetarne äro upptagna å annan fabriksklass. 
2) I kolumnen rörande tillverkningens värde angiva med * betecknade tal förmalnings-

lön för främmande mäld, under det att övriga tal angiva de egna tillverkningarnas fulla för
säljningsvärde. 
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Grupp 
och 

avdel
ning. 

Olika slag av fabriker och deras 
belägenhet. 

Antal 
fabri
ker. 

Antal 
arbetare. 

Tillverknin
gens värde. 

Kronor. 

Landsbygden 

Östergötlands län: Linköping 

Norrköping 

Vadstena 

Landsbygden 

Jönköpings län: Jönköping 

Eksjö 

Huskvarna . 

Vetlanda .... 

Landsbygden. 

Kronobergs län: Älmhult 

Ljungby 

Landsbygden 

Kalmar län: Kalmar 

Västervik .... 

Vimmerby ... 

Landsbygden 

Gottlands län: Visby 

Landsbygden. 

Blekinge län: Karlskrona 

Ronneby 

Landsbygden 

Kristianstads län: Kristianstad . 
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Grupp 
och 

avdel
ning. 

Olika slag av fabriker och deras 
belägenhet. 

Antal 
fabri
ker. 

Antal 
arbetare. 

Tillverknin
gens värde. 

Kronor. 

Båstad 

Hässleholm 

Ahus 

Landsbygden 

Malmöhus län: Malmö 

Lund 

Landskrona .. 

Hälsingborg .. 

Ystad 

Trelleborg 

Eslöv 

Landsbygden 

Hallands län: Halmstad 

Falkenberg... 

Varberg 

Landsbygden 

Göteb. o. Bohus län Göteborg ... 

Kungälv 

Uddevalla .... 

Strömstad .... 

Landsbygden 

Älvsborgs län: Alingsås 

Åmål 

Landsbygden 
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Grupp 
och 

avdel
ning. 

Olika slag av fabriker och deras 
belägenhet. 

Antal 
fabri
ker. 

Antal 
arbetare. 

Tillverknin
gens värde. 

Kronor. 

Skaraborgs län: Mariestad .... 

Lidköping .... 

Tidaholm .... 

Falköping .... 

Vara 

Landsbygden 

Värmlands län: Kristinehamn 

Filipstad 

Arvika 

Säffle 

Landsbygden.. 

Örebro län: Örebro 

Landsbygden 

Västmanlands län: Sala 

Kungsör 

Landsbygden 

Kopparbergs län: Falun 

Säter 

Hedemora 

Avesta 

Landsbygden... 

Gävle 

Söderhamn ... 

Landsbygden 
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Grupp 
och 

avdel
ning. 

Olika slag av fabriker och deras 
belägenhet. 

Antal 
fabri
ker. 

Antal 
arbetare. 

Tillverknin
gens värde. 

Kronor. 

Västernorrlands län: Landsbygden 

Jämtlands län: Landsbygden.. 

Västerbottens län: Landsbygden 

Norrbottens län: Landsbygden... 

Summa 

Mälterier. 
Stockholms stad 

Stockholms län: Södertälje .... 

Norrtälje .... 

Landsbygden 

Uppsala län: Uppsala 

Enköping .... 

Södermanlands län: Nyköping .... 

Eskilstuna .... 

Östergötlands län: Linköping .... 

Norrköping . 

Vadstena ... 

Skeninge ... 

Landsbygden. 

Jönköpings län: Jönköping .... 

Eksjö 

Tranås 

Landsbygden 

Kronobergs län: Växjö 

Kalmar län: Kalmar 

Oskarshamn .. 

Västervik — 

Vimmerby 

Mönsterås 

Nybro 

Landsbygden 

Gottlands län: Visby 

Blekinge län: Karlskrona 

Karlshamn 

1) Arbetarne äro upptagna å annan fabriksklass. 
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Grupp 
och 

avdel
ning. 

Olika slag av fabriker och deras 
belägenhet. 

Antal 
fabri
ker. 

Antal 
arbetare. 

Tillverknin
gens värde. 

Kronor. 

Kristianstads län: 

Malmöhus län 

Hallands län: 

Göteb. o. Bohus län 

Alvsborgs län: 

Skaraborgs län: 

Värmlands län: 

Örebro län: 

Västmanlands län: 

Kristianstad . 

Ängelholm.... 

Hässleholm . 

Landsbygden 

Malmö 

Lund 

Landskrona . 

Hälsingborg . 

Ystad 

Trelleborg 

Eslöv 

Limhamn — 

Landsbygden 

Halmstad 

Falkenberg . 

Landsbygden 

Göteborg — 

Uddevalla .... 

Landsbygden 

Alingsås 

Borås 

Åmål 

Mariestad ... 

Lidköping .... 

Skara 

Skövde 

Hjo 

Tidaholm .... 

Falköping ... 

Landsbygden 

Karlstad 

Filipstad .... 

Landsbygden 

Örebro 

Askersund .... 

Landsbygden 

Västerås 

1) Arbetarne äro upptagna å annan fabriksklass. 
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Grupp 
och 

avdel
ning. 

Olika slag av fabriker och deras 
belägenhet. 

Antal 
fabri
ker. 

Antal 
arbetare. 

Tillverknin
gens värde. 

Kronor. 

Sala 

Köping 

Arboga 

Kungsör 

Landsbygden 

Kopparbergs län: Falun 

Hedemora .... 

Morastrand 

Landsbygden 

Gävleborgs län: Gävle 

Söderhamn... 

Hudiksvall... 

Bollnäs 

Landsbygden 

Västernorrlands län: Härnösand 

Sundsvall ... 

Sollefteå 

Landsbygden 

Jämtlands län: Östersund .... 

Landsbygden. 

Västerbottens län: Skellefteå ... 

Landsbygden 

Norrbottens län: Luleå 

Summa 

Stärkelsefabriker. 
Östergötlands län: 

Kronobergs län: 

Kalmar län: 

Gottlands län: 

Blekinge län: 

Kristianstads län: 

Malmöhus län: 

Göteb. o. Bohus län : 

Landsbygden. 

Landsbygden.. 

Kalmar 

Landsbygden 

Landsbygden. 

Landsbygden. 

Landsbygden. 

Landsbygden. 

Summa 

Summa för 1 b 

Chokladfabriker. 
Stockholms stad 

Uppsala län: Uppsala ... 
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Grupp 
och 

avdel
ning-

Olika slag av fabriker och deras 
belägenhet. 

Antal 
fabri
ker. 

Antal 
arbetare. 

Tillverknin
gens värde. 

Kronor. 

Östergötlands län: Norrköping 

Landsbygden 

Kalmar län: Kalmar 

Malmöhus län: Malmö 

Landskrona 

Göteb. o.Bohus län: Göteborg ... 

Landsbygden 

Västmanlands län: Västerås ... 

Gävleborgs län: Hudiksvall... 

Summa 

Kafferosterier 2). 

Stockholms stad 

Östergötlands län: Landsbygden. 

Blekinge län: Karlskrona... 

Malmöhus län: Malmö 

Landskrona . 

Hälsingborg 

Göteb. o. Bohus län: Göteborg .... 

Landsbygden. 

Gävleborgs län: Gävle 

Västernorrlands län: Örnsköldsvik 

Summa 

Kaffesurrogat- och cikoriefabriker. 

Stockholms stad 

Malmöhus län: Malmö 

Hälsingborg 

Ystad 

Västmanlands län: Västerås 

Summa 

Karamell-, konfekt-, marmelad- och syltfabriker. 

Stockholms stad 

Stockholms län: Södertälje 

1) Arbetarne äro upptagna ä, annan fabriksklass. 
2) I kolumnen rörande tillverkningens värde angiva med * betecknade tal rostnings-

lön, under det att övriga tal angiva fullt försäljningsvärde. 
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Grupp 
och 

avdel
ning. 

Olika slag av fabriker och deras 
belägenhet. 

Antal 
fabri
ker. 

Antal 
arbetare. 

Tillverknin
gens värde. 

Kronor. 

Uppsala län: 

Södermanlands lan: 

Östergötlands lan: 

Jönköpings län: 

Kalmar län: 

Malmöhus län: 

Hallands län: 

Skaraborgs län: 

Värmlands län: 

Uppsala 

Torshälla ... 

Norrköping . 

Landsbygden 

Vetlanda .... 

Kalmar 

Malmö 

Lund 

Hälsingborg . 

Ystad 

Halmstad 

Varberg 

Göteborg .... 

Landsbygden 

Falköping 

Karlstad 

Arvika 

Landsbygden 

Örebro 

Västerås 

Landsbygden 

Gävle 

Söderhamn 

Hudiksvall.. 

Härnösand 

Sundsvall .. 

Örebro län: 

Västmanlands län: 

Kopparbergs län: 

Gävleborgs län: 

Västernorrlands län: 

Göteb. o. Bohus län: 

Summa 

Konservfabriker. 

Stockholms stad 

Gottlands län: Landsbygden 

Kristianstads län: Kristianstad.. 

Malmöhus län: Malmö 

Lund 

Hälsingborg .. 

Ystad 

Göteb. o. Bohus län: Landsbygden.. 

Summa 

1) Arbetarne äro upptagna å annan fabriksklass. 

Kommerskollegii berättelse om industri år 1911. 
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Grupp 
och 

avdel
ning. 

Olika slag av fabriker och deras 
belägenhet. 

Antal 
fabri
ker. 

Antal 
arbetare. 

Tillverknin
gens värde. 

Kronor. 

Stockholms stad 

Malmöhus län: 

Hallands lan: 

Kryddmalerier '). 

Landskrona .. 

Halmstad 

Göteb. o. Bohus län: Göteborg 

Summa 

Makaroni- och sagofabriker 

Stockholms län: Sundbyberg 

Östergötlands län: Landsbygden 

Kronobergs län: Landsbygden 

Blekinge län: Sölvesborg 

Malmöhus län: Landsbygden 

Göteb. o. Bohus län: Landsbygden 

Summa 

Mjölksockerfabriker. 

Malmöhus län: Hörby 

Älvsborgs län: Landsbygden 

Summa 

Råsockerbruk. 

Östergötlands län: 

Kalmar län: 

Gottlands län: 

Blekinge län: 

Kristianstads län: 

Malmöhus län: 

Hallands län: 

Skaraborgs län 

Linköping 

Landsbygden 

Landsbygden 

Karlshamn ... 

Ängelholm ... 

Landsbygden 

Hälsingborg ... 

Trelleborg 

Landsbygden 3) 

Landsbygden 

Lidköping 

Summa 

1) I kolumnen rörande tillverkningens värde angiva med * betecknade tal malningslön, 
under det att övrig» tal angiva fullt försäljningsvärde. 

2) Arbetarne ftro upptagna å annan fabriksklass. 
3) Häri ingå arbetare och tillverkning vid 3 saftstationer. 
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Grupp 
och 

avdel
ning. 

Olika slag av fabriker och deras 
belägenhet. 

Antal 
fabri
ker. 

Antal 
arbetare. 

Tillverknin
gens värde. 

Kronor. 

Saltprepareringsverk. 

Stockholms stad 

Stockholms län: Sundbyberg . 

Summa 

Senapsmalerier. 
Stockholms stad 
Malmöhus län: Malmö 

Landskrona 

Eslöv 

Hallands län: Halmstad 

Göteb. o.Bohus län: Göteborg 

Summa 

Sockerraffinaderier. 
Stockholms stad 

Östergötlands län: Norrköping .... 

Malmöhus län: Lund 

Landskrona ... 

Hälsingborg ... 

Ystad 
Landsbygden 

Göteb. o.Bohus län: Göteborg 

Skaraborgs län: Lidköping 

Summa 

Soja- och såsfabriker. 
Stockholms stad 

Malmöhus län: Malmö 

Summa 

Stärkelsesocker- och stärkelsesirupsfabriker. 
Stockholms län: Sundbyberg 

Östergötlands län: Norrköping 

Kronobergs län: Landsbygden 

Blekinge län: Sölvesborg 

Malmöhus län: Malmö 

Ystad 

Landsbygden 

Summa 

1) Arbetarne äro upptagna å annan fabriksklass. 
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Grupp 
och 

avdel
ning. 

Olika slag av fabriker och deras 
belägenhet. 

Antal 
fabri
ker. 

Antal 
arbetare. 

Tillverknin
gens värde. 

Kronor. 

Tobaksfabriker. 

Stockholms stad 

Stockholms län: Sigtuna 

Uppsala län: Uppsala 

Östergötlands län: Norrköping 

Vadstena 

Landsbygden 

Jönköpings län : Jönköping 

Kronobergs län : Landsbygden 

Kalmar län: Kalmar 

Oskarshamn 

Blekinge län: Karlskrona 

Karlshamn 

Kristianstads län : Ängelholm 

Landsbygden 

Malmöhus län: Malmö 

Lund 

Landskrona 

Hälsingborg 

Ystad 

Landsbygden 

Göteb. o. Bohus län: Göteborg 

Älvsborgs län: Alingsås 

Åmål 

Skaraborgs län: Lidköping 

Värmlands län: Karlstad 

Filipstad 

Arvika 

Landsbygden 

Västmanlands län: Västerås 

Kopparbergs län: Falun 

Landsbygden 

Gävleborgs län: Gävle 

Söderhamn 

Hudiksvall 

Västernorrlands län: Härnösand 

Summa 
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Vegetabiliskt smör, fabriker för tillverkning av. 
Stockholms stad 
Södermanlands län: Eskilstuna 
Kalmar län: Kalmar 
Malmöhus län: Malmö 
Göteb. o. Bohus län: Göteborg 
Västmanlands län: Arboga 

Summa 

Summa för 1 c 

Brännvinsbrännerier. 
Stockholms stad 
Stockholms län: Landsbygden 
Uppsala län: Uppsala 
Östergötlands län: Landsbygden.. 
Jönköpings län: Landsbygden... 
Blekinge län: Landsbygden... 
Kristianstads län: Landsbygden... 
Malmöhus län: Hälsingborg ... 

Hörby 
Landsbygden 

Hallands län: Varberg 
Landsbygden... 

Göteb. o. Bohus län : Landsbygden... 
Älvsborgs län: Landsbygden... 
Skaraborgs län: Landsbygden... 

Summa 

Destilleringsverk. 

Stockholms län: Landsbygden. 
Uppsala län : Uppsala 
Östergötlands län: Motala 
Kalmar län: Västervik .... 
Kristianstads län: Kristianstad . 

Åhus 
Landsbygden. 

1) Arbetarne äro upptagna å annan fabriksklass. 
2) En del av tillverkningen slutbehandlas vid verk & Stockholms läns landsbygd, och 

är värdet därå där redovisat. 
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Grupp 
och 

avdel
ning. 

Olika slag av fabriker och deras 
belägenhet. 

Antal 
fabri
ker. 

Antal 
arbetare. 

Tillverknin
gens värde. 

Kronor. 

Malmöhus län: Malmö 

Eslöv 

Göteb. o Bohus län: Göteborg .... 

Skaraborgs län: Hjo 

Värmlands län: Kristinehamn 

Summa 

Maltdrycksbryggerier. 

Stockholms stad 

Stockholms län: Södertälje 

Norrtälje 

Östhammar .. 

Landsbygden.. 

Uppsala län: Uppsala 

Enköping 

Landsbygden.. 

Södermanlands län: Nyköping 

Eskilstuna 

Tovshälla 

Strängnäs 

Mariefred 

Landsbygden.. 

Östergötlands län: Linköping 

Norrköping . 

Söderköping .. 

Vadstena 

Skeninge 

Valdemarsvik 

Landsbygden.. 

Jönköpings län: Jönköping 

Eksjö 

Huskvarna 

Tranås 

Värnamo 

Vetlanda 

Landsbygden 

Kronobergs län: Växjö 

Landsbygden.. 

Kalmar län: Kalmar 
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Grupp 
och 

avdel
ning. 

Olika slag av fabriker och deras 
belägenhet. 

Antal 
fabri
ker. 

Antal 
arbetare. 

Tillverknin
gens värde. 

Kronor. 

Gottlands län: 

Blekinge län: 

Kristianstads län: 

Malmöhus län: 

Hallands län: 

Göteb. o. Bohus län 

Älvsborgs län: 

Oskarshamn 

Västervik . . . 

Vimmerby . 

Mönsterås .... 

Nybro 

Landsbygden 

Visby 

Karlskrona ... 

Karlshamn . . . 

Sölvesborg... 

Landsbygden 

Kristianstad . 

Ängelholm 

Hässleholm . 

Åhus 

Landsbygden 

Malmö 

Lund 

Landskrona . 

Hälsingborg . 

Ystad 

Trelleborg ... 

Eslöv 

Limhamn .... 

Hörby 
Landsbygden 
Halmstad 
Laholm 

Falkenberg . 
Varberg 
Kungsbacka . 
Landsbygden. 
Göteborg .... 
Lysekil 
Uddevalla 
Strömstad 
Landsbygden. 
Vänersborg 
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Grupp 
och 

avdel
ning. 

Olika slag av fabriker och deras 
belägenhet. 

Antal 
fabri
ker. 

Antal 
arbetare. 

Tillverknin
gens värde. 

Kronor. 

Alingsås 

Borås 

Ulricehamn 

Åmål 

Mellerud 

Landsbygden 

Skaraborgs län: Mariestad 

Lidköping 

Skara 

Skövde 

Hjo 

Tidaholm 

Falköping 

Töreboda 

Vara 

Landsbygden 

Värmlands län: Karlstad 

Kristinehamn 

Filipstad 

Arvika 

Säffle 

Landsbygden 

Örebro län: Örebro 

Askersund 

Nora 

Lindesberg 

Landsbygden 
Västmanlands län: Västerås 

Sala 
Köping 
Arboga 
Kungsör 
Landsbygden 

Kopparbergs län: Falun 
Säter 
Hedemora 
Borlänge 
Avesta 
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Grupp 
och 

avdel
ning. 

Olika slag av fabriker och deras 
belägenhet. 

Antal 
fabri
ker. 

Antal 
arbetare. 

Tillverknin
gens värde. 

Kronor. 

Gävleborgs län: 

Västernorrlands län 

Jämtlands län: 

Västerbottens län: 

Norrbottens län: 

Morastrand 

Landsbygden 

Gävle 

Söderhamn 

Hudiksvall... 

Landsbygden 

Härnösand 

Sundsvall .... 

Sollefteå 

Landsbygden 

Östersund ... 

Landsbygden 

Umeå 

Skellefteå ... 

Landsbygden 

Luleå 

Piteå 

Landsbygden. 

Summa 

Mineralvatten- och läskedrycksfabriker. 
Stockholms stad 

Stockholms län: Södertälje 

Norrtälje 

Sundbyberg 
Landsbygden 

Uppsala län: Uppsala 
Enköping 

Södermanlands län: Nyköping 
Eskilstuna 
Strängnäs 
Landsbygden 

Östergötlands län: Linköping 
Norrköping 
Söderköping 
Valdemarsvik 
Landsbygden 

Jönköpings län: Jönköping 
Eksjö 
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Grupp 
och 

avdel
ning. 

Olika slag av fabriker och deras 
belägenhet. 

Antal 
fabri
ker. 

Antal 
arbetare. 

Tillverknin
gens värde. 

Kronor. 

Kronobergs län: 

Kalmar län: 

Gottlands län: 

Blekinge län: 

Kristianstads län: 

Malmöhus län: 

Hallands län: 

Göteb. o. Bohus län : 

Tranås 

Landsbygden 

Växjö 

Landsbygden 

Kalmar 

Oskarshamn . 

Västervik .... 

Vimmerby . . . 

Landsbygden 

Visby 

Karlskrona ... 

Ronneby 

Kar lshamn. . . . 

Sölvesborg. . . . 

Landsbygden 

Kristianstad . 

Ängelholm 

Hässleholm 

Åhus 

Landsbygden 

Malmö 

Lund 

Landskrona . 

Hälsingborg . 

Ystad 

Trelleborg .... 

Eslöv 

Landsbygden 

Halmstad .... 

Falkenberg . 

Varberg 

Kungsbacka 

Göteborg .... 

Lysekil 

Uddevalla .... 

Strömstad .... 

Landsbygden 

1) Arbetarne äro upptagna å annau fabriksklass. 



43 

Grupp 
och 

avdel
ning. 

Olika slag av fabriker och deras 
belägenhet. 

Antal 
fabri
ker. 

Antal 
arbetare. 

Tillverknin
gens värde. 

Kronor. 

Älvsborgs län: 

Skaraborgs län: 

Värmlands län: 

Örebro län: 

Vänersborg 

Alingsås 

Borås 

Åmål 

Landsbygden 

Mariestad .. 

Lidköping ... 

Skara 

Skövde 

Hjo 

Falköping ... 

Vara 

Karlstad 

Kristinehamn 

Filipstad 

Arvika 

Säffle 

Landsbygden 

Örebro 

Hallsberg .... 

Landsbygden 

Västerås 

Sala 

Köping 

Arboga 

Kungsör 

Landsbygden 

Falun 

Avesta 

Landsbygden 

Gävle 

Söderhamn 

Hudiksvall 

Landsbygden 

Härnösand... 

Sundsvall .... 

Sollefteå 

Västmanlands län: 

Kopparbergs län: 

Gävleborgs län: 

Västernorrlands län: 

1) Arbetarne äro upptagna å annan fabriksklass. 
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Grupp 
och 

avdel
ning. 

Olika slag av fabriker och deras 
belägenhet. 

Antal 
fabri
ker. 

Antal 
arbetare. 

Tillverknin
gens värde. 

Kronor. 

Landsbygden 

Jämtlands län: Östersund ... 

Landsbygden 

Västerbottens län: Skellefteå ... 

Landsbygden 

Norrbottens län: Luleå 

Piteå 

Landsbygden. 

Summa 

Punschbryggerier *). 

Stockholms stad 

Stockholms län: Södertälje 

Norrtälje 

Uppsala län : Uppsala 

Enköping 

Södermanlands län: Nyköping 

Eskilstuna 

Malmköping .. 

Östergötlands län: Linköping 

Norrköping .. 

Söderköping .. 

Motala 

Jönköpings län : Jönköping 

Eksjö 

Gottlands län: Visby 

Blekinge län: Karlskrona 

Karlshamn 

Malmöhus län: Malmö 

Lund 

Landskrona .. 

Hälsingborg .. 

Ystad 

Göteb. o. Bohus län : Göteborg 

Älvsborgs län: Alingsås 

Borås 

Värmlands län: Kristinehamn.. 

*) Beträffande den omständigheten, att inga arbetare äro redovisade vid punschbryg
gerierna, se sid. 4, not 3. 
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Grupp 
och 

avdel
ning. 

Olika slag av fabriker och deras 
belägenhet. 

Antal 
fabri
ker. 

Antal 
arbetare. 

Tillverknin
gens värde. 

Kronor. 

Örebro län: Örebro 

Västmanlands län: Västerås .... 

Sala 

Köping 

Arboga 

Gävleborgs län: Gävle 

Västernorrlands län: Härnösand.... 

Sundsvall .... 

Örnsköldsvik. 

Summa 

Vin- och saftfabriker. 

Stockholms stad 

Östergötlands län: Linköping 

Norrköping .. 

Jönköpings län: Vetlanda 

Kalmar län: Västervik 

Gottlands län: Visby 

Kristianstads län: Landsbygden 

Malmöhus län: Malmö 

Landsbygden.. 

Hallands län: Halmstad 

Varberg 

Göteb. o. Bohus län: Göteborg 

Alvsborgs län: Landsbygden.. 

Värmlands län : Karlstad 

Örebro län: Örebro 

Hallsberg 

Landsbygden.. 

Gävleborgs län: Gävle 

S ö d e r h a m n . 

Västernorrlands län: Härnösand 

Sundsvall 

Landsbygden.. 

Summa 

Ättikfabriker. 
Stockholms stad 

Stockholms län: Lidingö ... 

1) Arbetarne äro upptagna å annan fabriksklass. 
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Grupp 
och 

avdel
ning. 

Olika slag av fabriker och deras 
belägenhet. 

Antal 
fabri
ker. 

Antal 
arbetare. 

Tillverknin
gens värde. 

Kronor. 

Kalmar lan: Västervik 

Kristianstads län: Landsbygden 

Malmöhus län: Hälsingborg .. 

Ystad 

Eslöv 

Göteb. o. Bohus län : Landsbygden 

Kopparbergs län: Falun 

Summa 

Summa för 1 d 

Summa för grupp 1 

Grupp 2. 

Bomullsspinnerier 2). 

Stockholms stad 

Södermanlands län: Nyköping 

Landsbygden.. 

Östergötlands län : Norrköping .. 

Landsbygden 

Blekinge län: Landsbygden 

Malmöhus län: Malmö 

Hallands län: Landsbygden 

Göteb. o. Bohus län: Göteborg 

Uddevalla 

Landsbygden 

Älvsborgs län: Borås 

Landsbygden 

Värmlands län: Landsbygden 
Gävleborgs län: Gävle 

Summa 

Jutespinnerier. 

Stockholms län: Södertälje ... 

Malmöhus län: Hälsingborg 

1) Arbetarne äro upptagna å annan fabriksklass. 
2) I kolumnen rörande tillverkningens vfirde angiva med * betecknade tal spinnlön 

för främmande råvara, under det att övriga tal angiva de egna tillverkningarnas fulla för
säljningsvärde. 
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Grupp 
och 

avdel
ning. 

Olika slag av fabriker och deras 
belägenhet. 

Antal 
fabri
ker. 

Antal 
arbetare. 

Tillverknin
gens värde. 

Kronor. 

Hallands län: Landsbygden 

Göteb. o. Bohus län: Landsbygden 

Värmlands län: Karlstad 

Summa 

Lin- och hampgpinnerier 1). 

Hallands län: Landsbygden 

Göteb. o. Bohus län: Landsbygden 

Älvsborgs län: Landsbygden 

Skaraborgs län: Landsbygden 

Gävleborgs län: Landsbygden 

Summa 

Repslagerier. 

Stockholms län: Södertälje 

Osthammar 

Lidingö 

Södermanlands län: Landsbygden.. 

Östergötlands län: Linköping 

Valdemarsvik 

Landsbygden 

Malmöhus län: Lund 

Limhamn 

Göteb. o. Bohus län: Göteborg 

Uddevalla 

Landsbygden 

Älvsborgs län: Åmål 

Skaraborgs län: Lidköping 

Värmlands län: Karlstad 

Kristinehamn 

Arvika 

Kopparbergs län: Landsbygden 

Gävleborgs län: Gävle 

1) I kolumnen rörande tillverkningens värde angiva med * betecknade tal spinnlön för 
främmande råvara, under det att övriga tal angiva de egna tillverkningarnas fulla för
säljningsvärde. 

2) Arbetarne äro upptagna å annan fabriksklass. 
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Grupp 
och 

avdel
ning. 

Olika slag av fabriker och deras 
belägenhet. 

Antal 
fabri
ker. 

Antal 
arbetare. 

Tillverknin
gens värde. 

Kronor. 

Västernorrlands län: Härnösand... 

Sundsvall .. 

Summa 

Schoddyfabriker. 

Östergötlands län: Norrköping 

Landsbygden 

Jönköpings län: Jönköping. . . 

Landsbygden 

Malmöhus län: Eslöv 

Örebro län: Landsbygden 

Summa 

Trasselfabriker. 

Göteb. o. Bohus län: Landsbygden... 

Ullspinnerier 2). 

Stockholms län: Landsbygden... 

Södermanlands län: Nyköping 

Landsbygden 

Östergötlands län: Linköping 

Norrköping .... 

Landsbygden 

Jönköpings län : Jönköping 

Landsbygden 

Kronobergs län: Landsbygden ... 

Kalmar län: Mönsterås 

Landsbygden 

Gottlands län: Landsbygden 

1) Arbetarne äro upptagna å annan fabriksklass. 
2) I kolumnen rörande tillverkningens varde angiva med * betecknade tal spinnlön 

för främmande råvara, under det att Övriga tal angiva de egna tillverkningarnas fulla för
säljningsvärde. 
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Grupp 
och 

avdel
ning. 

Olika slag av fabriker och derag 
belägenhet. 

Antal 
fabri
ker. 

Antal 
arbetare. 

Tillverknin
gens värde. 

Kronor. 

Blekinge län: Karlskrona... 

Landsbygden 

Kristianstads län: Kristianstad 

Åhus 

Landsbygden 

Malmöhus län: Malmö 

Lund 

Landskrona 

Eslöv 

Hörby 

Landsbygden 

Hallands län: Halmstad ... 

Varberg 

Landsbygden 
Göteb. o. Bohus län : Göteborg ... 

Landsbygden 

Älvsborgs län: Borås 

Åmål 

Landsbygden 

Skaraborgs län : Hjo 

Landsbygden 

Värmlands län: Karlstad 

1) Arbetarne äro upptagna å annan fabriksklass. 

Kommerskollegii berättelse om industri år 1911. 4 
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Grupp 
och 

avdel
ning. 

Olika slag av fabriker och deras 
belägenhet. 

Antal 
fabri
ker. 

Antal 
arbetare. 

Tillverknin
gens värde. 

Kronor. 

Arvika 

Landsbygden. 

Örebro län: Örebro 

Västmanlands län: Västerås 

Sala 

Kopparbergs län: Landsbygden. 

Gävleborgs län: Gävle 

Hudiksvall... 

Landsbygden 

Västernorrlands län: Landsbygden 

Jämtlands län: Landsbygden. 

Summa 

Summa för 2 a 

Bomullsväverier. 2) 

Stockholms stad 

Södermanlands län: Landsbygden 

Östergötlands län: Norrköping . 

Blekinge län: Landsbygden. 

Malmöhus län: Malmö 

Landskrona . 

Landsbygden. 

Hallands län: Halmstad .... 

Landsbygden 

Göteb. o. Bohus län: Göteborg .... 

Uddevalla .... 

1) Arbetame äro upptagna & annan fabriksklass. 
2) I kolumnen rörande tillverkningens värde angiva med * betecknade tal vävlön 

för främmande gods, under det att övriga tal angiva de egna tillverkningarnas fulla för
säljningsvärde. 
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Grupp 
och 

avdel
ning. 

Olika slag av fabriker och deras 
belägenhet. 

Antal 
fabri
ker. 

Antal 
arbetare. 

Tillverknin
gens värde. 

Kronor. 

Landsbygden. 

Älvsborgs län: Alingsås .... 

Borås 

Landsbygden. 

Skaraborgs län: Hjo 

Landsbygden 

Västmanlands lan: Landsbygden. 

Kopparbergs län: Säter 

Gävleborgs län : Gävle 

Summa 

Juteväverier. 
Stockholms län: Södertälje 

Malmöhus län: Hälsingborg .. 

Hallands län: Landsbygden.. 

Göteb. o. Bohus län: Landsbygden . 

Alvsborgs län: Landsbygden.. 

Skaraborgs län: Landsbygden.. 

Värmlands län: Karlstad 

Gävleborgs län : Gävle 

Summa 

Linne- och hampväverier 2). 

Hallands län: Landsbygden 

Göteb. o. Bohus län : Landsbygden 

Alvsborgs län: Landsbygden 

Skaraborgs län: Landsbygden... . 

Summa 

Sidenfabriker. 
Stockholms stad 

Ylleväverier 2). 

Stockholms län: Landsbygden 

Södermanlands län: Nyköping 

1) Arbetarne ftro upptagna ä annan fabrikaklass. 
2) I kolumnen rörande tillverkningens vftrde angiva med * betecknade tal vävlön 

för främmande gods, under det att övriga tal angiva de egna tillverkningarnas fulla för
säljningsvärde. 



52 

Grupp 
och 

avdel
ning. 

Olika slag av fabriker och deras 
belägenhet. 

Antal 
fabri
ker. 

Antal 
arbetare. 

Tillverknin
gens värde. 

Kronor. 

Östergötlands län: 

Jönköpings län: 

Kronobergs län: 

Gottlands län: 

Blekinge län: 

Kristianstads län: 

Malmöhus län: 

Hallands län: 

Göteb. o. Bohus län 
Älvsborgs lan: 

Skaraborgs län: 

Värmlands län: 

Landsbygden.. 
Norrköping .. 
Landsbygden.. 
Jönköping 

Landsbygden.. 

Landsbygden.. 

Landsbygden.. 

Landsbygden.. 

Kristianstad .. 

Landsbygden.. 

Malmö 

Lund 

Landskrona .. 
Eslöv 

Landsbygden.. 

Halmstad 
Varberg 
Landsbygden 
Landsbygden 
Borås 

Åmål 

Landsbygden.. 

Hjo 

Landsbygden.. 

Karlstad 

1) Häri ingår värdet å tillverkningen vid ett 4 länets landsbygd beläget väveri. 
2) Se not 1. 



5 3 

Grupp 
och 

avdel
ning. 

Olika slag av fabriker och deras 
belägenhet. 

Antal 
fabri
ker. 

Antal 
arbetare. 

Tillverknin
gens värde. 

Kronor. 

Arvika 

Landsbygden 

Västmanlands län: Västerås 

Sala 

Kopparbergs län: Landsbygden 

Gävleborgs län: Gävle 
Hudiksvall 

Landsbygden 

Västernorrlands län: Landsbygden 

Jämtlands län: Landsbygden. 

Summa 

Summa för 2 b 

Blekerier, färgerier, kattuntryckerier och 
appreteringsverk 1). 

Stockholms stad 
Stockholms län: Landsbygden 
Uppsala län: Uppsala 
Södermanlands län: Nyköping 
Östergötlands län: Linköping 

Norrköping 
Landsbygden 

Jönköpings lan: Landsbygden 
Kronobergs län: Landsbygden 
Kalmar län: Kalmar 

Mönsterås 
Gottlands län: Visby 
Blekinge län: Karlskrona 
Kristianstads län: Åhus 

1) De för dessa fabriker angivna tillverkningsvärdena utgöras av färgnings- och bered, 
ningslöner, varemot värdet av den förädling, som garn eller vävnader av egen råvara 
undergått genom att vid ett med spinneri eller väveri eventuellt förenat blekeri, färgeri, 
kattuntryckeri eller appreteringsverk förädlas, ingår i det för spinneriet eller väveriet redo
visade värdet å tillverkningarna. 



54 

Grupp 
och 

avdel
ning. 

Olika slag av fabriker och deras 
belägenhet. 

Antal 
fabri
ker. 

Antal 
arbetare. 

Tillverknin
gens värde. 

Kronor. 

Malmöhus län: 

Hallands lan: 

Landsbygden.. 

Malmö 

Lund 

Landskrona .. 

Hälsingborg .. 

Eslöv 

Landsbygden.. 

Halmstad 

Varbcrg 

Landsbygden . 

Göteborg 

Uddevalla 

Landsbygden.. 

Borås 

Åmål 

Landsbygden.. 

Hjo 

Landsbygden . 

Arvika 

Landsbygden 

Örebro 

Sala 

Landsbygden 

Falun 

Landsbygden 

Gävle 

Hudiksvall 

Landsbygden.. 

Landsbygden.. 

Landsbygden . 

Göteb. o. Bohus lån: 

Alvsborgs län: 

Skaraborgs län: 

Värmlands län: 

Örebro län: 

Västmanlands län: 

Kopparbergs län: 

Gävleborgs län: 

Västernorrlands län: 
Jämtlands län: 

Summa för 2 c 

Bandfabriker. 
Stockholms stad 

Stockholms län: Södertälje .... 

Östergötlands län: Linköping . . . 

Jönköpings lan: Landsbygden. 

') Arbetarne äro upptagna å annan fabriksklass. 



55 

Grupp 
och 

avdel
ning. 

Olika slag av fabriker och deras 
belägenhet. 

Antal 
fabri
ker. 

Antal 
arbetare. 

Tillverknin
gens värde. 

Kronor. 

Malmöhus län: Malmö 
Hälsingborg 
Ystad 

Göteb. o. Bohus lan : Göteborg 
Landsbygden 

Älvsborgs län: Borås 
Landsbygden 

Värmlands län: Karlstad 
Gävleborgs län: Gävle 

Summa 

Bomullsremfabriker. 

Stockholms län: Landsbygden 
Göteb. o. Bohus län : Landsbygden 
Älvsborgs län: Landsbygden 

Summa 

Fisknätfabriker. 

Stockholms stad 
Göteb. o. Bohus län: Göteborg 

Summa 

Gardinfabriker. 
Stockholms län: Landsbygden 
Göteb. o. Bohus län: Landsbygden 

Summa 

Hattfabriker. 

Stockholms stad 
Östergötlands län: Landsbygden 
Blekinge län: Karlskrona 
Malmöhus län: Malmö 
Göteb. o. Bohus län : Göteborg 
Skaraborgs län: Falköping 
Värmlands län: Karlstad 
Örebro län: Örebro 

Hallsberg 
Gävleborgs län: Gävle 

Summa 

1) Arbetame äro upptagna å annan fabriksklass. 



56 

Grupp 
och 

avdel
ning. 

Olika slag av fabriker och deras 
belägenhet. 

Antal 
fabri
ker. 

Antal 
arbetare. 

Tillverknin
gens varde. 

Kronor. 

Hängslefabriker. 

Stockholms stad 

Malmöhus län: Malmö 

Alvsborgs län: Borås 

Summa 

Konstgjorda blommor, fabriker för tillverkning av. 

Stockholms stad 

Malmöhus län: Malmö 

Hälsingborg 

Summa 

Korsettfabriker. 

Stockholms stad 

Malmöhus län: Landsbygden.. 

Göteb. o. Bohus län: Göteborg 

Summa 

Kravattfabriker. 

Stockholms stad 

Göteb. o. Bohus län : Göteborg 

Älvsborgs län : Borås 

Summa 

Markis-, presennings-, segel- och tältfabriker samt 
fabriker för tillverkning av vattentäta vävnader. 

Stockholms stad 

Stockholms län: Sundbyberg 

Landsbygden 

Östergötlands lan: Norrköping 

Malmöhus län: Malmö 

Göteb. o. Bohus län: Göteborg 

Landsbygden 

Summa 

Mössfabriker. 

Stockholms stad 

Stockholms län: Södertälje .... 

Uppsala län: Enköping .... 

Östergötlands län: Motala 

Jönköpings län: Landsbygden 



57 

Grupp 
och 

avdel
ning. 

Olika slag av fabriker och deras 
belägenhet. 

Antal 
fabri
ker. 

Antal 
arbetare. 

Tillverknin
gens värde. 

Kronor. 

Malmöhus län: Malmö 
Landsbygden 

Göteb. o. Bohus län : Göteborg ... 
Landsbygden 

Skaraborgs län: Falköping ... 
Gävleborgs län: Gävle 

Summa 

Paraply- och parasollfabriker. 

Stockholms stad 

Malmöhus län: Malmö 
Göteb. o. Bohus län: Göteborg 
Älvsborgs län: Borås 

Summa 

Rullgardinsfabriker. 
Stockholms stad 
Skaraborgs län: Falköping ... 
Örebro län: Landsbygden 

Summa 

Snörmakerier. 
Stockholms stad 
Östergötlands län: Norrköping 
Jönköpings län: Jönköping ... 
Malmöhus län: Malmö 

Ystad 
Göteb. o. Bohuslän: Göteborg ... 

Summa 

Malmöhus län: 

Älvsborgs län: 

Spetsfabriker. 
Malmö 
Ystad 
Landsbygden 

Summa 

Sömnadsfabriker. 
Stockholms stad 
Stockholms län: Landsbygden 

1) Arbetarne äro upptagna à annan fabriksklass. 



58 

Grupp 
och 

avdel
ning. 

Olika slag av fabriker och deras 
belägenhet. 

Antal 
fabri
ker. 

Antal 
arbetare. 

Tillverknin
gens värde. 

Kronor. 

Uppsala län: Uppsala 

Östergötlands län: Linköping 

Jönköpings län: Landsbygden 

Kalmar län: Kalmar 

Västervik 

Kristianstads län: Kristianstad ... 

Landsbygden... 

Malmöhus län: Malmö 

Landskrona 

Hälsingborg ... 

Eslöv 

Landsbygden 

Göteb. o. Bohus län : Göteborg 

Älvsborgs län: Alingsås 

Borås 

Landsbygden 

Värmlands län: Landsbygden 

Kopparbergs län : Falun 

Gävleborgs län: Gävle 

Västernorrlands län: Sundsvall 

Summa 

Trikå- och strumpfabriker. 

Stockholms stad 
Stockholms län: öregrund 

Landsbygden 

Uppsala län: Uppsala 

Södermanlands län : Eskilstuna 

Landsbygden 
Östergötlands län: Linköping 

Norrköping ... 

Motala 

Landsbygden ... 

Jönköpings län: Tranås 
Kalmar län: Kalmar 

Blekinge län: Karlskrona ... 

Karlshamn 

1) Arbetarne äro upptagna å annan fabriksklass. 



5 9 

Grupp 
och 

avdel
ning. 

Olika slag av fabriker och deras 
belägenhet. 

Antal 
fabri
ker. 

Antal 
arbetare. 

Tillverknin
gens värde. 

Kronor. 

Kristianstads län: 

Malmöhus län: 

Hallands län: 

Göteb. o. Bohus län 

Älvsborgs lan: 

Skaraborgs län: 

Värmlands län: 

Örebro län: 

Kopparbergs län: 

Gävleborgs län: 

Landsbygden 

Kristianstad . 

Malmö 

Halmstad ... 

Göteborg .... 

Landsbygden. 

Borås 

Ulricehamn 

Landsbygden. 

Falköping .... 

Karlstad 

Örebro 

Askersund 

Landsbygden 

Gävle 

Summa 

Vaddfabriker. 

Stockholms stad 

Stockholms län: Södertälje 

Landsbygden.... 

Södermanlands län: Torshälla 

Östergötlands län: Norrköping .... 

Landsbygden 

Jönköpings län: Jönköping 

Landsbygden 

Göteb. o. Bohus län: Landsbygden 

Skaraborgs län: Skövde 

Gävleborgs län: Landsbygden 

Summa 

Summa för 2 d 

Summa för grupp 2 

1) Arbetarne äro upptagna å annan fabriksklass. 



60 

Grupp 
och 

avdel
ning. 

Olika slag av fabriker och deras 
belägenhet. 

Antal 
fabri
ker. 

Antal 
arbetare. 

Tillverknin
gens värde. 

Kronor. 

Grupp 3. 

Garverier 1). 

Stockholms stad 

Stockholms län : Norrtälje 

Östhammar .. 

Landsbygden 

Uppsala län: Uppsala 

Enköping 

Landsbygden 

Södermanlands län: Nyköping 

Mariefred 

Landsbygden 

Östergötlands län: Linköping ... . 

Norrköping .. 

Söderköping .. 

Vadstena 

Valdemarsvik 

Landsbygden 

Jönköpings län : Jönköping 

1) I kolumnen rörande tillverkningens -varde angiva med * betecknade tal berednings
lön för främmande råvara, under det att övriga tal angiva de egna tillverkningarnas fulla 
försäljningsvärde. 



6 1 

Grupp 
och 

avdel
ning. 

Olika slag av fabriker och deras 
belägenhet. 

Antal 
fabri
ker. 

Antal 
arbetare. 

Tillverknin
gens värde. 

Kronor. 

Eksjö 

Tranås 

Värnamo 

Vetlanda 

Landsbygden 

Kronobergs län: Ljungby 

Landsbygden 

Kalmar län: Västervik 

Vimmerby 

Mönsterås 

Landsbygden 

Gottlands län: Visby 

Landsbygden 
Blekinge län: Karlskrona 

Karlshamn 
Sölvesborg 
Landsbygden 

Kristianstads län: Kristianstad 

Simrishamn 
Ängelholm 

Båstad 

Landsbygden 

Malmöhus lån: Malmö 
Lund 
Landskrona 



62 

Grupp 
och 

avdel
ning. 

Olika slag av fabriker och deras 
belägenhet. 

Antal 
fabri
ker. 

Antal 
arbetare. 

Tillverknin
gens värde. 

Kronor. 

Ystad 

Trelleborg .... 

Eslöv 

Hörby 

Landsbygden 

Hallands lan: Halmstad .... 

Laholm 

Falkenberg . 

Kungsbacka . 

Landsbygden 

Göteb. o.Bohuslän: Göteborg .... 

Uddevalla .... 

Strömstad ... 

Landsbygden 

Alvsborgs lan: Vänersborg 

Alingsås 

Borås 

Ulricehamn 

Åmål 

Landsbygden 

Skaraborgs län: Mariestad ... 

Lidköping ... 

Skövde 

Tidaholm ... 



63 

Grupp 
och 

avdel
ning. 

Olika slag av fabriker och deras 
belägenhet. 

Antal 
fabri
ker. 

Antal 
arbetare. 

Til lverknin
gens värde. 

Kronor. 

Grästorp 

Vara 

Landsbygden 

Värmlands län: Karlstad 

Arvika 

Säffle 

Landsbygden 

Örebro län: Örebro 

Askersund 

Nora 

Lindesberg 

Landsbygden 

Västmanlands län: Sala 

Köping 

Landsbygden 

Kopparbergs län: Hedemora 

Landsbygden 

Gävleborgs län: Gävle 

Landsbygden 

Västernorrlands län: Sundsvall 

Landsbygden 



64 

Grupp 
och 

avdel
ning. 

Olika slag av fabriker och deras 
belägenhet. 

Antal 
fabri
ker. 

Antal 
arbetare. 

Tillverknin
gens värde. 

Kronor. 

Jämtlands lan: Landsbygden 

Västerbottens län: Umeå 

Skellefteå .... 

Landsbygden 

Norrbottens län: Luleå 

Piteå 

Haparanda 

Landsbygden 

Summa 

Pälsvarufabriker. 

Stockholms stad 

Stockholms län: Södertälje .. 

Östergötlands län: Motala 

Jönköpings län: Tranås 

Malmöhus län: Malmö 

Göteb. o .Bohus län: Göteborg .. 

Gävleborgs län: Gävle 

Västernorrlands län: Sundsvall .. 

Summa 

Sämskfabriker 2). 

Stockholms län: Landsbygden 

Uppsala län: Landsbygden 

Summa 

Summa för 3 a 

1) Arbetarne äro upptagna & annan fabriksklass. 
2) I kolumnen rörande tillverkningens värde angiva med * betecknade tal berednings

lön för främmande råvara, under det att övriga tal angiva de egna tillverkningarnas fulla 
försäljningsvärde. 



65 

Grupp 
och 

avdel
ning. 

Olika slag av fabriker och deras 
belägenhet. 

Antal 
fabri
ker. 

Antal 
arbetare. 

Tillverknin
gens värde. 

Kronor. 

Borstbinderier och kvastfabriker. 

Stockholms stad 

Uppsala län: Landsbygden 

Södermanlands län: Eskilstuna 

Östergötlands län: Linköping 

Jönköpings län: Huskvarna 

Malmöhus län: Malmö 

Landskrona 

Landsbygden 

Göteb. o.Bohus län: Göteborg 

Värmlands län: Kristinehamn 

Gävleborgs län: Gävle 

Summa 

Handskfabriker. 

Kristianstads län: Kristianstad . 

Malmöhus län: Malmö 

Lund 

Landskrona. 

Hälsingborg. 

Hallands län: Landsbygden 

Norrbottens län: Landsbygden 

Summa 

Hår- och tagelspinnerier. 

Älvsborgs län: Landsbygden 

Värmlands län : Karlstad 

Summa 

Hår- och tagelväverier. 

Hallands län: Landsbygden 

Göteb. o. Bohus län: Landsbygden 

Älvsborgs län: Landsbygden 

Värmlands län : Karlstad 

Summa 

Sadelmakerier. 

Stockholms stad 

Stockholms län: Landsbygden 

1) Arbetarne äro upptagna å annan fabriksklass. 

Kommerskollegii berättelse om industri år 1911. 5 



66 

Grupp 
och 

avdel
ning. 

Olika slag av fabriker och deras 
belägenhet. 

Antal 
fabri
ker. 

Antal 
arbetare. 

Tillverknin
gens värde. 

Kronor. 

Uppsala län: Uppsala 

Landsbygden 

Södermanlands län: Nyköping 

Malmöhus län: Malmö 

Hälsingborg .. 

Trelleborg 

Summa 

Skinnremfabriker. 

Stockholms stad 

Stockholms län: Landsbygden 

Östergötlands län: Norrköping 

Jönköpings län: Landsbygden 

Västmanlands län: Sala 

Summa 

Skinntröjfabriker. 

Malmöhus län: Malmö 

Skofabriker. 

Stockholms stad 

Stockholms län: Södertälje .... 

Sundbyberg . 

Nynäshamn . 

Landsbygden 

Uppsala län: Uppsala 

Östergötlands län: Norrköping . 

Landsbygden 

Jönköpings län: Jönköping .... 

Vetlanda 

Landsbygden 

Blekinge län: Karlskrona 

Kristianstads län: Landsbygden 

Malmöhus län: Malmö 

Lund 

Landskrona . 

Hälsingborg . 

Eslöv 

Landsbygden 

') Arbetame aro upptagna å annan fabriksklass. 



67 

Grupp 
och 

avdel
ning. 

Olika slag av fabriker och deras 
belägenhet. 

Antal 
fabri
ker. 

Antal 
arbetare. 

Tillverknin
gens värde. 

Kronor 

Hallands län: Halmstad ... 

Göteb. o. Bohus län : Göteborg 

Landsbygden 

Älvsborgs län: Vänersborg 

Skaraborgs län: Skara 

Falköping ... 

Värmlands län: Landsbygden 

Örebro län: Örebro 

Landsbygden 

Västmanlands län: Arboga 

Kopparbergs län: Landsbygden 

Gävleborgs län: Gävle 

Hudiksvall 

Västernorrlands län: Örnsköldsvik 

Landsbygden 

Norrbottens län: Landsbygden 

Summa 

Skonåtlingsfabriker. 

Örebro län: Örebro 

Gävleborgs län: Gävle 

Summa 

Ej specificerad läder-, skinn- och hårindustri. 

Jönköpings län: Landsbygden 

Örebro län: Örebro 

Summa 

Summa för 3 b 

Summa för grupp 3 

Grupp 4. 
Collanoljefabriker. 

Stockholms stad 

Dextrinfabriker. 

Stockholms län: Sundbyberg . 

Kronobergs län: Landsbygden 

Göteb. o. Bohus län : Landsbygden 

Summa 

') Arbetarne äro upptagna à annan fabriksklass. 



68 

Grupp 
och 

avdel
ning. 

Olika slag av fabriker och lieras 
belägenhet. 

Antal 
fabri
ker. 

Antal 
arbetare. 

Tillverknin
gens värde. 

Kronor. 

Fernissfabriker. 
Stockholms stad 
Stockholms län: Landsbygden 
Östergötlands län: Linköping .. . 
Kronobergs län: Växjö 
Malmöhus län: Malmö 

Trelleborg .... 
Göteb. o. Bohus län: Landsbygden 
Älvsborgs län: Landsbygden 
Örebro län: Landsbygden. 

Summa 

Fiskoljefabriker. 

Göteb. o. Bohus län: Landsbygden 

Flottfabriker. 

Stockholms stad 
Kalmar län: Kalmar 
Malmöhus län: Malmö 

Ystad 
Landsbygden 

Hallands län: Halmstad ... 
Göteb. o.Bohus län: Göteborg ... 

Landsbygden 
Västmanlands län: Arboga 

Summa 

Glycerinfabriker. 
Stockholms stad 
Stockholms län: Landsbygden 
Malmöhus län: Malmö 

Landsbygden 

Summa 

Hartsfabriker. 
Malmöhus län: Malmö 
Värmlands län: Landsbygden 

Summa 

') Arbetarae äro upptagna a annan fabriksklass. 



69 

Grupp 
och 

avdel
ning. 

Olika slag av fabriker och deras 
belägenhet. 

Antal 
fabri
ker. 

Antal 
arbetare. 

Tillverknin
gens värde. 

Kronor. 

Karbolsyra, kreosot m. m., fabriker för 
tillverkning av. 

Kristianstads län: Landsbygden 

Kopparbergs län: Landsbygden 

Summa 

Limkokerier och gelatinfabriker. 

Stockholms län: Landsbygden 

Jönköpings län: Landsbygden 

Kristianstads län: Landsbygden 

Malmöhus län: Landskrona 
Hälsingborg 

Göteb. o. Bohus län: Landsbygden 

Summa 

Oleinfabriker. 

Stockholms stad 

Stockholms län: Landsbygden.. 

Summa 

Oleomargarinfabriker. 

Malmöhus län: Malmö 

Hälsingborg .. 

Summa 

Oljefabriker, ej specif., och kraftfoderfabriker. 

Stockholms stad 

Stockholms län: Landsbygden 

Malmöhus län: Malmö 

Lund 

Landskrona 

Trelleborg 

Limhamn 

Göteb. o.Bohuslän: Uddevalla 

Landsbygden 

Älvsborgs län: Landsbygden 

Västmanlands län: Landsbygden. 

Summa 

') Arbetame äro upptagna å annan fabriksklass. 



70 

Grupp 
och 

avdel
ning. 

Olika slag av fabriker och deras 
belägenhet. 

Antal 
fabri
ker. 

Antal 
arbetare. 

Tillverknin
gens värde. 

Kronor. 

Talgraffinaderier. 

Stockholms län: Landsbygden 

Kristianstads län: Landsbygden 
Malmöhus län: Malmö 

Hälsingborg . 
Västmanlands län: Arboga 

Summa 

Trädestillationsverk. 

Uppsala län: Landsbygden. 
Kristianstads län: Landsbygden. 
Värmlands län: Landsbygden 
Örebro län: Landsbygden. 
Västmanlands län: Landsbygden. 
Kopparbergs län: Landsbygden. 
Gävleborgs län: Landsbygden 
Västernorrlands län: Landsbygden. 
Jämtlands län: Landsbygden. 
Västerbottens län: Landsbygden. 

Summa 

Vagn- och maskinsmörjefabriker. 

Östergötlands län: Linköping 
Motala 

Kalmar län: Kalmar 
Malmöhus län: Malmö 

Trelleborg 
Landsbygden 

Göteb. o. Bohus län: Göteborg 
Landsbygden 

Summa 

Valsmassefabriker. 

Stockholms stad 
Stockholms län: Landsbygden 

Summa 

1) Arbetarne äro upptagna å annan fabriksklass. 



71 

Grupp 
och 

avdel
ning. 

Olika slag av fabriker och deras 
belägenhet. 

Antal 
fabri
ker. 

Antal 
arbetare. 

Tillverknin
gens värde. 

Kronor. 

Vaselinfabriker. 

Stockholms stad 

Östergötlands län : Linköping ... 

Malmöhus län: Malmö 

Trelleborg ... 

Summa 

Summa för 4 a 

Gummivarufabriker. 

Uppsala län : Uppsala 

Jönköpings län: Landsbygden 

Kronobergs län: Landsbygden. 

Malmöhus län: Malmö 

Hälsingborg . 

Trelleborg .... 

Göteb. o. Bohus län: Landsbygden 

Älvsborgs län: Landsbygden 

Skaraborgs län: Lidköping .... 

Summa 

Kautschukstämpelfabriker. 
Stockholms stad 

Östergötlands län: Landsbygden . 

Kopparbergs län: Landsbygden 

Summa 

Kompositionslinnefabriker. 

Södermanlands län: Eskilstuna 

Värmlands län: Arvika 

Västmanlands län: Västerås 

Summa 

Lackfabriker. 

Stockholms stad 

Stockholms län: Landsbygden.. 

Uppsala län: Uppsala 

Malmöhus län: Malmö 

1) Arbetarne aro upptagna å annan fabriksklass. 



7 2 

Grupp 
och 

avdel
ning. 

Olika slag av fabriker och deras 
belägenhet. 

Antal 
fabri
ker. 

Antal 
arbetare. 

Tillverknin
gens värde. 

Kronor. 

Trelleborg 

Älvsborgs län: Landsbygden.. 

Summa 

Ljusfabriker. 

Stockholms stad 

Stockholms län: Landsbygden 

Malmöhus län : Landsbygden 

Göteb. o. Bohus län : Göteborg ... 

Landsbygden 

Summa 

Parfymfabriker. 

Stockholms stad 

Stockholms län: Sundbyberg . 

Östergötlands län: Linköping ... 

Kronobergs län: Växjö 

Malmöhus län: Malmö 

Göteb. o. Bohus län: Landsbygden 

Örebro län: Örebro 

Gävleborgs län: Gävle 

Summa 

Såp- och tvålfabriker. 

Stockholms stad 

Stockholms län: Sundbyberg .. 

Landsbygden 

Uppsala län: Uppsala 

Östergötlands län: Linköping 

Norrköping .. 

Jönköpings län: Landsbygden 

Kronobergs län: Växjö 

Kalmar län: Västervik 

Blekinge län: Karlskrona 

Landsbygden 

Malmöhus län: Malmö 

Hälsingborg .. 

Ystad 

Landsbygden 

1) Arbetarne äro upptagna å annan fabriksklass. 



73 

Grupp 
och 

avdel
ning. 

Olika slag av fabriker och deras 
belägenhet. 

Antal 
fabri
ker. 

Antal 
arbetare. 

Tillverknin
gens värde. 

Kronor. 

Hallands l ä n : 

Göteb. o. Bohus län: 

Alvsborgs län: 

Skaraborgs län : 

Värmlands län: 

Örebro län: 

Kopparbergs län: 

Gävleborgs län: 

Halmstad ... 

Landsbygden 

Göteborg ... 

Landsbygden 

Landsbygden 

Lidköping .... 

Skövde 

Karlstad 

Örebro 

Landsbygden 

Gävle 

Söderhamn 

Landsbygden 

Summa 

Summa för 4 b: 

Summa för grupp 4 

Grupp 5. 

Sågverk och hyvlerier 2). 

Stockholms stad 

Stockholms län: Vaxholm 

Norrtälje 

Sigtuna 

Lidingö 

Landsbygden 

Uppsala l än : Uppsala 

Enköping 

Landsbygden 

1) Arbetarne äro upptagna å annan fabriksklass. 
2) I kolumnen rörande tillverkningens värde angiva med * betecknade tal försAgnings-

oller liyvlingslön för främmande virke, under det att övriga tal angiva de egna tillverk
ningarnas fulla försäljningsvärde. 



74 

Grupp 
och 

avdel
ning. 

Olika slag av fabriker och deras 
belägenhet. 

Antal 
fabri
ker. 

Antal 
arbetare. 

Tillverknin
gens värde. 

Kronor. 

Södermanlands län: 

Östergötlands län: 

Jönköpings län: 

Kronobergs län: 

Kalmar län: 

Nyköping 

Eskilstuna 

Malmköping .... 

Landsbygden 

Linköping 

Norrköping .... 

Söderköping .... 

Skeninge 

Landsbygden 

Jönköping 

Eksjö 

Tranås 

Vetlanda 

Landsbygden 

Växjö 

Älmhult 

Landsbygden 

Kalmar 

Oskarshamn . . . 

Västervik 

Vimmerby 



75 

Grupp 
och 

avdel
ning. 

Olika slag av fabriker och deras 
belägenhet. 

Antal 
fabri-
ker. 

Antal 
arbetare. 

Tillverknin
gens värde. 

Kronor. 

Mönsterås ... 

Nybro 

Landsbygden 

Gottlands län: Visby 

Landsbygden 

Blekinge län: Karlskrona 

Ronneby 

Sölvesborg... 

Landsbygden 

Kristianstads län: Landsbygden 

Malmöhus län: Malmö 

Lund 

Landskrona 

Hälsingborg 

Ystad 

Eslöv 

Limhamn ... 

Landsbygden 

Hallands län: Halmstad .... 

Laholm 

Varberg 

Kungsbacka 

1) Arbetarne äro upptagna å annan fabriksklass. 



76 

Grupp 
och 

avdel
ning. 

Olika slag av fabriker och deras 
belägenhet. 

Antal 
fabri
ker. 

Antal 
arbetare. 

Tillverknin
gens värde. 

Kronor. 

Landsbygden 

Göteb. o. Bohus län: Göteborg 

Uddevalla .... 

Landsbygden 

Älvsborgs län: Vänersborg . 

Alingsås 

Borås 

Ulricehamn 

Åmål 

Landsbygden. 

Skaraborgs län: Lidköping .... 

Skara 

Skövde 

Hjo 

Tidaholm 

Landsbygden 

Värmlands län : Karlstad 

Kristinehamn 

Filipstad ... 

Landsbygden 

Örebro län: Örebro 

1) Arbetarne äro upptagna å annan fabriksklass. 



77 

Grupp 
och 

avdel
ning. 

Olika slag av fabriker och deras 
belägenhet. 

Antal 
fabri
ker. 

Antal 
arbetare. 

Tillverknin
gens värde. 

Kronor. 

Nora 

Lindesberg... 

Landsbygden 

Västmanlands lan: Västerås 

Sala 

Köping 

Arboga 

Kungsör 

Landsbygden 

Kopparbergs län: Säter 

Hedemora ... 
Avesta 
Morastrand 

Landsbygden 

Gävleborgs län: Gävle 

Söderhamn 

Hudiksvall 

Bollnäs 

Landsbygden 

Västernorrlands län: Härnösand... 

Sundsvall ... 

Örnsköldsvik 

Sollefteå 

') Arbetarne aro upptagna à annan fabriksklass. 



78 

Grupp 
och 

avdel
ning. 

Olika slag av fabriker och deras 
belägenhet. 

Antal 
fabri
ker. 

Antal 
arbetare. 

Tillverknin
gens värde. 

Kronor. 

Jämtlands län: 

Västerbottens län: 

Norrbottens län: 

Landsbygden 

Östersund 

Landsbygden 

Umeå 

Landsbygden 

Luleå 

Landsbygden 

Summa 

Träull- och möbelspånsfabriker. 

Södermanlands län: Landsbygden 

Östergötlands län: Landsbygden 

Jönköpings län: Eksjö 

Landsbygden 

Kalmar län: Landsbygden. 

Blekinge län: Landsbygden. 

Hallands län: Landsbygden. 

Älvsborgs län: Landsbygden 

Värmlands län: Arvika 

Landsbygden. 

Kopparbergs län: Landsbygden 

Gävleborgs län: Gävle 

Summa 

Summa för 5 a 

Käpp- och pipfabriker. 

Stockholms stad 

Malmöhus län: Malmö 
Älvsborgs län: Borås 

Summa 

Lådfabriker. 
Stockholms stad 
Stockholms län: Landsbygden.. 

1) Arbetarne äro upptagna å annan fabriksklass. 



79 

Grupp 
och 

avdel
ning. 

Olika slag av fabriker och deras 
belägenhet. 

Antal 
fabri
ker. 

Antal 
arbetare. 

Tillverknin
gens värde. 

Kronor. 

Uppsala län: Landsbygden. 

Östergötlands län: Linköping .... 

Söderköping . 

Landsbygden. 

Jönköpings län: Landsbygden. 

Kronobergs län: Landsbygden. 

Kalmar lan: Landsbygden. 

Kristianstads län: Landsbygden. 

Malmöhus län: Malmö 

Lund 

Landskrona . 

Hälsingborg . 

Göteb. o. Bohus län: Göteborg .... 

Landsbygden. 

Älvsborgs län: Vänersborg . 

Borås 

Ulricehamn .. 

Landsbygden. 

Skaraborgs län: Lidköping — 

Värmlands län: Landsbygden. 

Örebro län: Örebro 

Landsbygden. 

Kopparbergs län: Landsbygden. 

Gävleborgs län : Gävle 

Söderhamn . 

Landsbygden.. 

Vfisternorrlands län: Landsbygden.. 

Summa 

Persiennfabriker. 

Göteb. o. Bohus län : Göteborg 

Skopliggfabriker. 

Kalmar län: Landsbygden... 

Gävleborgs län: Gävle 
Landsbygden... 

Summa 

') Arbetarne aro upptagna å annan fabriksklass. 



80 

Grupp 
och 

avdel
ning. 

Olika slag av fabriker och deras 
belägenhet. 

Antal 
fabri
ker. 

Antal 
arbetare. 

Tillverknin
gens värde. 

Kronor. 

Snickeri- och möbelfabriker. 

Stockholms stad 

Stockholms län: Norrtälje 

Lidingö 

Nynäshamn 

Saltsjöbaden 

Landsbygden . 

Uppsala län: Uppsala 

Enköping 

Landsbygden 

Södermanlands län: Nyköping 

Eskilstuna 

Mariefred 

Malm köping 

Landsbygden 

Östergötlands län: Linköping 

Norrköping 

Söderköping 

Vadstena 

Skeninge 

Landsbygden 

Jönköpings län: Jönköping 

Eksjö 

Grenna 

Tranås 

Värnamo 

Vetlanda 

Landsbygden 

Kronobergs län: Växjö 

Älmhult 

Ljungby 

Landsbygden 

Kalmar län: Kalmar 

Västervik 

Vimmerby 

Mönsterås 

Nybro 

1) Arbetarne äro upptagna å annan fabriksklass. 



8 1 

Grupp 
och 

avdel
ning. 

Olika slag av fabriker och deras 
belägenhet. 

Antal 
fabri
ker. 

Antal 
arbetare. 

Tillverknin
gens värde-

Kronor. 

Landsbygden.. 

Gottlands län: Visby 

Blekinge län: Karlskrona 

Ronneby 

Karlshamn 

Sölvesborg 

Landsbygden 

Kristianstads län: Hässleholm .. 

Ähus 

Landsbygden 

Malmöhus län: Malmö 

Lund 

Landskrona 

Hälsingborg .. 

Ystad 

Trelleborg 

Limhamn 

Hörby 

Landsbygden 

Hallands län: Halmstad 

Laholm 

Falkenberg 

Varberg 

Kungsbacka .. 

Landsbygden. 

Göteb. o. Bohus län: Göteborg 

Uddevalla 

Landsbygden.. 

Älvsborgs län: Vänersborg .. 

Alingsås 

Borås 

Ulricehamn 

Åmål 

Landsbygden 

Skaraborgs län: Lidköping 

Skara 

1) Arbetarne äro upptagna å annan fabriksklass. 

Kommerskollegii berättelse om industri år 1911. 6 



82 

Grupp 
och 

avdel
ning. 

Olika slag av fabriker och deras 
belägenhet. 

Antal 
fabri
ker. 

Antal 
arbetare. 

Tillverknin
gens värde. 

Kronor. 

Värmlands län: 

Örebro län: 

Västmanlands län: 

Kopparbergs län: 

Gävleborgs län: 

Västernorrlands län 

Jämtlands län: 

Västerbottens län: 

Skövde 

Hjo 

Tidaholm 

Falköping 

Vara 

Landsbygden 

Karlstad 

Kristinehamn 

Arvika 

Landsbygden 

Örebro 

Nora 

Lindesberg — 

Landsbygden 

Västerås 

Sala 

Köping , 

Arboga 

Kungsör 

Landsbygden 

Falun 

Säter 

Hedemora — 

Borlänge 

Avesta 

Landsbygden 

Gävle 

Söderhamn 

Hudiksvall 

Bollnäs 

Landsbygden 

Härnösand 

Sundsvall .... 

Landsbygden 

Östersund .... 

Landsbygden 

Umeå 

Landsbygden 



83 

Grupp 
och 

avdel
ning. 

Olika slag av fabriker och deras 
belägenhet. 

Antal 
fabri
ker. 

Antal 
arbetare. 

Tillverknin
gens värde. 

Kronor. 

Norrbottens län: Luleå 
Landsbygden 

Summa 

Spånaskfabriker. 

Jönköpings län: Jönköping 
Vetlanda 

Malmöhus län: Malmö 
Göteb. o. Bohus län: Uddevalla 
Älvsborgs län: Vänersborg 

Summa 

Trämassefabriker 
(träsliperier, sulfit- och sulfatcellulosafabriker). 

Stockholms län: Landsbygden 
Uppsala län: Landsbygden 
Södermanlands län: Landsbygden 
Östergötlands län: Norrköping 

Landsbygden 
Jönköpings län: Jönköping .... 

Landsbygden 
Kronobergs län: Landsbygden 
Kalmar län: Landsbygden 
Blekinge län: Landsbygden 
Kristianstads län: Landsbygden 
Hallands län: Landsbygden 

Göteb. o. Bohus län: Landsbygden 
Älvsborgs län: Landsbygden 
Skaraborgs län: Mariestad ... 

Landsbygden 
Värmlands län: Landsbygden 
Örebro län: Landsbygden 
Västmanlands län: Landsbygden 
Kopparbergs län: Avesta 

Landsbygden 
Gävleborgs län: Landsbygden 
Västernorrlands län: Sundsvall ... 

Landsbygden 

1) Arbetarne äro upptagna å annan fabriksklass. 



84 

Grupp 
och 

avdel
ning. 

Olika slag av fabriker och deras 
belägenhet. 

Antal 
fabri
ker. 

Antal 
arbetare. 

Tillverknin
gens värde. 

Kronor. 

Jämtlands län: 

Västerbottens län: 

Landsbygden 

Umeå 

Landsbygden 

Summa 

Träsko- och lästfabriker. 

Jönköpings län: Jönköping 

Landsbygden 

Kronobergs län: Ljungby 

Landsbygden 

Kalmar län: Landsbygden 

Blekinge län: Landsbygden 

Kristianstads län: Landsbygden 

Malmöhus län: Malmö 

Landsbygden 

Hallands län: Falkenberg 

Göteb. o. Bohus län: Lysekil 

Alvsborgs län: Landsbygden 

Skaraborgs län: Landsbygden 

Summa 

Tunnbinderier och drittelfabriker. 

Stockholms stad 

Stockholms län: Landsbygden 

Södermanlands län: Landsbygden 

Östergötlands län: Landsbygden 

Kronobergs län: Landsbygden 

Kalmar län: Västervik 

Landsbygden 

Kristianstads län: Landsbygden 

Malmöhus län: Eslöv 

Limhamn 

Landsbygden 

Hallands län: Falkenberg 

Landsbygden 

Göteb. o. Bohuslän: Uddevalla 

1) Arbetarne äro upptagna å annan fabriksklass. 



8 5 

Grupp 
och 

avdel
ning. 

Olika slag av fabriker och deras 
belägenhet. 

Antal 
fabri
ker. 

Antal 
arbetare. 

Tillverknin
gens värde. 

Kronor. 

Landsbygden 

Skaraborgs län: Landsbygden 

Örebro län: Örebro 

Landsbygden 

Västmanlands län : Västerås 

Sala 

Kopparbergs län: Landsbygden 

Gävleborgs län : Landsbygden 

Västernorrlands län: Landsbygden 

Summa 

Tändsticksfabriker. 

Uppsala län: Enköping 

Jönköpings län: Jönköping 

Vetlanda 

Landsbygden 

Kronobergs län: Växjö 

Kalmar län: Kalmar 

Västervik 

Mönsterås 

Nybro 

Landsbygden 

Malmöhus län: Malmö 

Göteb. o . B o h u s l ä n : Uddevalla 

Landsbygden 

Älvsborgs län : Vänersborg 

Skaraborgs län: Lidköping 

Tidaholm 

Summa 

Tändsticksämnesfabriker. 

Kalmar län: Västervik 

Landsbygden 

Göteb. o. Bohus län: Uddevalla 

Älvsborgs län: Vänersborg 

Summa 

1) Arbetarne äro upptagna å annan fabriksklass. 



86 

Grupp 
och 

avdel
ning. 

Olika slag av fabriker och deras 
belägenhet. 

Antal 
fabri
ker. 

Antal 
arbetare. 

Tillverknin
gens värde. 

Kronor. 

Ej specificerad träindustri. 
Stockholms stad 
Stockholms län: Sundbyberg .... 
Göteb. o. Bohus län: Landsbygden 

Summa 

Summa för 5 b 

Summa för grupp 5 

Grupp 6. 

Pappersbruk och pappfabriker. 

Stockholms län: Landsbygden 
Östergötlands län: Norrköping 

Landsbygden 
Jönköpings län: Jönköping .. 

Landsbygden 
Kronobergs län: Landsbygden 
Kalmar län: Landsbygden 
Blekinge län: Landsbygden 
Kristianstads län: Landsbygden 
Hallands län: Landsbygden 
Göteb. o. Bohus län : Landsbygden 
Älvsborgs län: Landsbygden 
Skaraborgs län: Mariestad ... 

Landsbygden 
Värmlands län: Landsbygden 
Örebro län: Landsbygden 
Västmanlands lan: Landsbygden 
Kopparbergs län: Landsbygden 
Gävleborgs län: Landsbygden 
Västernorrlands län: Landsbygden 

Summa för 6 a 

Album-, portfölj-, kartong- och etuifabriker. 

Stockholms stad 
Uppsala län: Uppsala 
Södermanlands län: Eskilstuna 



87 

Grupp 
och 

avdel
ning. 

Olika slag av fabriker och deras 
belägenhet. 

Antal 
fabri
ker. 

Antal 
arbetare. 

Tillverknin
gens värde. 

Kronor. 

Östergötlands län : Norrköping 

Landsbygden 

Jönköpings län : Jönköping 

Landsbygden 

Kronobergs län: Ljungby 

Kristianstads län: Kristianstad 

Malmöhus län: Malmö 

Hälsingborg 

Göteb. o.Bohus län: Göteborg 

Uddevalla 

Landsbygden 

Älvsborgs län: Borås 

Värmlands län: Karlstad 

Örebro län: Örebro 

Gävleborgs län : Gävle 

Västernorrlands län: Härnösand 

Summa 

Bokbinderier och kontorsbokfabriker. 

Stockholms stad 

Stockholms län: Sundbyberg 

Uppsala län: Uppsala 

Södermanlands län: Eskilstuna 

Östergötlands län: Linköping 

Norrköping 

Landsbygden 

Jönköpings län: Jönköping 

Landsbygden 

Kronobergs län: Landsbygden 

Kalmar län: Oskarshamn 

Västervik 

Blekinge län: Karlskrona 

Karlshamn 

Kristianstads län: Kristianstad 

Landsbygden 

Malmöhus län: Malmö 

Hälsingborg 
1) Arbetarne äro upptagna å annan fabriksklass. 



88 

Grupp 
och 

avdel
ning. 

Olika slag av fabriker och deras 
belägenhet. 

Antal 
fabri
ker. 

Antal 
arbetare. 

Tillverknin
gens värde. 

Kronor. 

Hallands län: 

Göteb. o. Bohus län 

Värmlands län: 

Örebro län: 

Kopparbergs län: 

Gävleborgs län: 

Västernorrlands län 

Jämtlands län: 

Landsbygden 

Falkenberg . 

Göteborg .... 

Karlstad 

Örebro 

Lindesberg.... 

Landsbygden 

Falun 

Gävle 

Söderhamn.... 

Landsbygden 

Sundsvall .... 

Östersund ... 

Summa 

Papperspås- och kuvertfabriker. 

Stockholms stad 

Östergötlands län: Linköping 

Norrköping 

Kronobergs lön: Landsbygden 

Kalmar län: Oskarshamn 

Kristianstads län: Landsbygden 

Malmöhus län: Malmö 

Hälsingborg 

Göteb. o. Bohus län : Göteborg 

Uddevalla 

Älvsborgs län: Alingsås 

Borås 

Örebro län: Örebro 

Summa 

Spelkortfabriker. 

Stockholms stad 

Södermanlands län: Eskilstuna.. 

Östergötlands län: Norrköping 

Malmöhus län: Malmö 

Summa 

1) Arbetarne äro upptagna å annan fabriksklass. 



89 

Grupp 
och 

avdel
ning. 

Olika slag av fabriker och deras 
belägenhet. 

Antal 
fabri
ker. 

Antal 
arbetare. 

Tillverknin
gens värde. 

Kronor. 

Tapetfabriker. 
Stockholms län : Landsbygden 
Östergötlands län: Norrköping 
Jönköpings län: Landsbygden 
Kalmar län: Kalmar 
Göteb. o. Bohuslän: Landsbygden 
Alvsborgs län : Borås 
Värmlands län: Arvika 

Summa 

Ej specificerad pappersindustri. 
Stockholms stad 
Östergötlands län: Norrköping 
Jönköpings län: Jönköping 
Blekinge län: Karlshamn 

Landsbygden 
Malmöhus län: Malmö 

Trelleborg 
Landsbygden 

Alvsborgs län: Borås 
Värmlands län: Kristinehamn 

Summa 

Summa för 6 b 

Summa för grupp 6 

Grupp 7. 

Halmvarufabriker. 

Jönköpings län : Landsbygden 
Kalmar län: Landsbygden 
Alvsborgs län: Landsbygden 
Värmlands län: Landsbygden 

Summa 

Korgfabriker. 

Stockholms stad 
Jönköpings län: Jönköping 

1) Arbetarne äro upptagna å annan fabriksklass. 



9 0 

Grupp 
och 

avdel
ning. 

Olika slag av fabriker och deras 
belägenhet. 

Antal 
fabri
ker. 

Antal 
arbetare. 

Tillverknin
gens värde. 

Kronor. 

Kristianstads län : Landsbygden 

Malmöhus län: Malmö 

Hälsingborg 

Hallands län: Halmstad 

Göteb. o. Bohus län: Göteborg 

Summa 

Korkfabriker. 

Stockholms stad 

Kristianstads län: Hässleholm 

Malmöhus län: Malmö 

Hälsingborg 

Eslöv 

Landsbygden 

Göteb. o. Bohus län: Göteborg 

Landsbygden 

Älvsborgs län: Borås 

Summa 

Summa för grupp 7 

Grupp 8. 
Asfaltgjuterier. 

Stockholms stad 

Malmöhus län: Malmö 
Trelleborg 

Örebro län: Örebro 
Summa 

Cementfabriker. 
Kalmar län: Landsbygden 
Gottlands län: Visby 
Kristianstads län: Landsbygden 
Malmöhus län: Limhamn 

Landsbygden 

Skaraborgs län: Landsbygden 

Summa 

1) Arbetarne äro upptagna å annan fabriksklass. 



9 1 

Grupp 
och 

avdel
ning. 

Olika slag av fabriker och deras 
belägenhet. 

Antal 
fabri
ker. 

Antal 
arbetare. 

Tillverknin
gens värde. 

Kronor. 

Cementgjuterier samt fabriker för tillverkning av 
konstgjord sten. 

Stockholms stad 

Stockholms län: Södertälje 

Lundsbygden 

Uppsala län: Enköping 

Södermanlands län : Landsbygden 

Östergötlands län: Motala 

Landsbygden 

Jönköpings län : Landsbygden 

Kronobergs län: Landsbygden 

Blekinge län: Landsbygden 

Kristianstads län: Landsbygden 

Malmöhus län: Malmö 

Hälsingborg 

Trelleborg 

Limhamn 

Landsbygden 

Hallands län: Landsbygden 

Göteb. o. Bohus län: Göteborg 

Skaraborgs län: Lidköping 

Vara 

Landsbygden 

Värmlands län: Karlstad 

Örebro län: Örebro 

Lindesberg 

Landsbygden 

Kopparbergs län: Morastrand 

Landsbygden 

Gävleborgs län: Landsbygden 

Summa 

Gipsfabriker. 

Stockholms stad 

Stockholms län: Södertälje 

Malmöhus län: Malmö 

Trelleborg 

1) Arbetarne äro upptagna à annan fabriksklass. 



92 

Grupp 
och 

avdel
ning. 

Olika slag av fabriker och deras 
belägenhet. 

Antal 
fabri
ker. 

Antal 
arbetare. 

Tillverknin
gens värde. 

Kronor. 

Limhamn 

Värmlands län: Karlstad 

Summa 

Kakelfabriker. 

Stockholms stad 

Uppsala län: Uppsala 

Landsbygden 

Södermanlands lan: Nyköping 

Eskilstuna 

Östergötlands län: Linköping 

Norrköping 

Motala 

Landsbygden 

Jönköpings län: Landsbygden 

Kalmar län: Kalmar 

Oskarshamn 

Gottlands lan: Visby 

Blekinge län: Karlskrona 

Kristianstads län: Ängelholm 

Älvsborgs län: Alingsås 

Borås 

Landsbygden 

Skaraborgs län: Lidköping 

Skövde 

Töreboda 

Värmlands län: Karlstad 

Filipstad 

Arvika 

Landsbygden 

Örebro län: Örebro 

Lindesberg 

Västmanlands län: Västerås 

Sala 

Kopparbergs län: Falun 

Gävleborgs län: Landsbygden 

Summa 

l) Arbetarne äro upptagna & annan fabriksklass. 



93 

Grupp 
och 

avdel
ning. 

Olika slag ar fabriker och deras 
belägenhet. 

Antal 
fabri
ker. 

Antal 
arbetare. 

Tillverknin
gens värde. 

Kronor. 

Kalkbruk. 
Stockholms län: Landsbygden 
Södermanlands län: Landsbygden 
Östergötlands län: Landsbygden 
Kalmar län: Landsbygden 
Gottlands län: Visby 

Landsbygden 
Kristianstads län: Landsbygden 
Malmöhus län: Landskrona 

Hälsingborg 
Trelleborg 
Limhamn 
Landsbygden 

Hallands län: Landsbygden 
Älvsborgs län: Landsbygden 
Skaraborgs län: Landsbygden 
Örebro län: Landsbygden 
Västmanlands län: Sala 
Kopparbergs län: Landsbygden 
Gävleborgs län: Landsbygden 
Jämtlands län: Landsbygden 
Västerbottens län: Landsbygden 

Summa 

Kaolinfabriker. 
Kristianstads län: Landsbygden 

Kiselgurfabriker. 
Kristianstads län: Landsbygden 

Kritbruk och kritfabriker. 

Malmöhus län: Landsbygden 

Murbruksfabriker. 
Stockholms stad 
Södermanlands län: Eskilstuna 
Göteb. o.Bohus län: Göteborg 
Västmanlands län: Västerås 

Summa 

1) Arbetarne äro upptagna å annan fabriksklass. 



9 4 

Grupp 
och 

avdel
ning. 

Olika slag av fabriker och deras 
belägenhet. 

Antal 
fabri
ker. 

Antal 
arbetare. 

Tillverknin
gens värde. 

Kronor. 

Porslins- och fajansfabriker. 

Stockholms stad 

Stockholms län: Landsbygden 

Kalmar län: Landsbygden 

Göteb. o.Bohuslän: Göteborg 

Gävleborgs län: Gävle 

Summa 

Stenbrott, stenhuggerier och -sliperier. 

Stockholms stad 

Stockholms län: Sundbyberg 

Landsbygden 

Uppsala län : Uppsala 

Landsbygden 

Södermanlands län: Landsbygden 

Östergötlands län: Linköping 

Norrköping 

Landsbygden 

Jönköpings län: Jönköping 

Landsbygden 

Kronobergs län: Växjö 

Landsbygden 

Kalmar län: Kalmar 

Oskarshamn 

Västervik 

Landsbygden 

Gottlands län: Visby 

Landsbygden 

Blekinge län: Karlshamn 

Sölvesborg 

Landsbygden 

Kristianstads län: Kristianstad 

Landsbygden 

Malmöhus län: Malmö 

Lund 

Landskrona 

Hälsingborg 

Trelleborg 



95 

Grupp 
och 

avdel
ning. 

Olika slag av fabriker och deras 
belägenhet. 

Antal 
fabri
ker. 

Antal 
arbetare. 

Tillverknin
gens varde. 

Kronor. 

Eslöv 

Limhamn 

Hörby 

Landsbygden 

Hallands län: Halmstad 

Laholm 

Varberg 

Landsbygden 

Göteb. o.Bohus län: Göteborg 

Lysekil 

Uddevalla 

Landsbygden 

Älvsborgs län: Vänersborg 

Landsbygden 

Skaraborgs län: Landsbygden 

Värmlands län: Kristinehamn 

Landsbygden 

Örebro län: Landsbygden 

Västmanlands län: Sala 

Landsbygden 

Kopparbergs län: Landsbygden 

Gävleborgs län: Landsbygden 

Jämtlands län: Landsbygden 

Summa 

Tegelbruk och lervarufabriker. 

Stockholms län: Södertälje 

Landsbygden 

Uppsala län: Uppsala 

Landsbygden 

Södermanlands län: Eskilstuna 

Torshälla 

Landsbygden 

Östergötlands län: Linköping 

Skenninge 

Landsbygden 

Jönköpings län: Jönköping 

Landsbygden 



96 

Grupp 
och 

avdel
ning. 

Olika slag av fabriker och deras 
belägenhet. 

Antal 
fabri
ker. 

Antal 
arbetare. 

Tillverknin
gens värde. 

Kronor. 

Kronobergs län: 

Kalmar lan: 
Gottlands län: 

Blekinge län: 
Kristianstads län: 

Malmöhus län: 

Hallands län: 

Göteb. o. Bohus län: 

Älvsborgs län: 

Skaraborgs län: 

Värmlands län: 

Örebro län: 

Västmanlands län: 

Kopparbergs län: 

Gävleborgs län: 
Västernorrlands län 
Jämtlands län: 

Ljungby 
Landsbygden 
Landsbygden 
Visby 
Landsbygden.. 
Landsbygden 
Simrishamn .. 
Landsbygden 
Lund 
Hälsingborg .. 
Trelleborg 
Landsbygden 
Halmstad 
Laholm 
Falkenberg .. 
Varberg 
Landsbygden 
Göteborg 
Strömstad 
Landsbygden 
Vänersborg .. 
Landsbygden 
Lidköping 
Skara 
Skövde 
Landsbygden 
Filipstad 
Landsbygden 
Örebro 
Landsbygden 
Sala 
Landsbygden 
Falun 
Landsbygden 

Landsbygden 
: Landsbygden 

Landsbygden 

') Arbetarne äro upptagna & annan fabriksklass. 



97 

Grupp 
och 

avdel
ning. 

Olika slag av fabriker och deras 
belägenhet. 

Antal 
fabri

ker. 

Antal 
arbetare. 

Tillverknin
gens värde. 

Kronor. 

Västerbottens län: 

Norrbottens län: 

Landsbygden 

Landsbygden 

Summa 

Summa för 8 a 

Glasbruk och glassliperier. 

Stockholms stad 

Stockholms län: Nynäshamn 

Östergötlands län: Landsbygden 

Jönköpings län: Landsbygden 

Kronobergs län: Landsbygden 

Kalmar län: Västervik 

Nybro 

Landsbygden 

Kristianstads län: Landsbygden 

Malmöhus län: Malmö 

Hallands län: Landsbygden 

Göteb. o. Bohus län: Göteborg 

Kungälv 

Älvsborgs län: Landsbygden 

Skaraborgs län: Landsbygden 

Värmlands län; Karlstad 

Landsbygden 

Örebro län: Landsbygden 

Västmanlands län: Arboga 

Gävleborgs län: Gävle 

Västernorrlands län: Landsbygden 

Summa 

Glas- och porslinsmålerier. 

Kronobergs län: Landsbygden 

Skaraborgs län: Lidköping 

Summa 

Glaspulverfabriker. 

Örebro län: Landsbygden 

1) Arbetarne äro upptagna å annan fabriksklass. 

Kommerskollegii berättelse om industri dr 1911. 



9 8 

Grupp 
och 

avdel
ning. 

Olika slag av fabriker och deras 
belägenhet. 

Antal 
fabri
ker. 

Antal 
arbetare. 

Tillverknin
gens värde. 

Kronor. 

Spegelfabriker o. ej specif. glasvaruindustri. 

Stockholms stad 

Kronobergs lan: Landsbygden 

Malmöhus län : Malmö 

Göteb. o. Bohus län: Göteborg 

Alvsborgs län: Borås 

Summt 

Summa för 8 1 

Gasverk. 

Stockholms stad 

Stockholms län: Södertälje .. 

Uppsala län: Uppsala 

Södermanlands län: Nyköping .. 

Eskilstuna ... 

Östergötlands län: Linköping .. 

Norrköping 

Jönköpings län: Jönköping.. . 

Kalmar län: Kalmar 

Blekinge län : Karlskrona... 

Kristianstads län: Kristianstad 

Malmöhus län: Malmö 

Lund 

Landskrona 

Hälsingborg 

Ystad 

Eslöv 

Limhamn ... 

Göteb. o. Bohus län: Göteborg ... 

Uddevalla ... 

Älvsborgs län: Vänersborg 

Alingsås 

Skaraborgs län: Mariestad ... 

Falköping ... 

Värmlands län: Karlstad 

Örebro län: Örebro 

Västmanlands län : Västerås 

1) Arbetarne äro upptagna à annan fabriksklass. 



99 

Grupp 
och 

avdel
ning. 

Olika slag av fabriker och deras 
belägenhet. 

Antal 
fabri
ker. 

Antal 
arbetare. 

Tillverknin
gens värde. 

Kronor. 

Gävleborgs län: Gävle 

Västernorrlands lön: Sundsvall 

Summa 
Koksfabriker. 

Stockholms stad 

Stockholms län: Södertälje 

Uppsala län: Uppsala 

Södermanlands län: Nyköping 

Eskilstuna 

Östergötlands län: Linköping 

Norrköping 

Jönköpings län: Jönköping 

Kalmar län: Kalmar 

Blekinge län: Karlskrona 

Kristianstads län: Kristianstad 

Malmöhus län: Malmö 

Lund 

Landskrona 

Hälsingborg 

Ystad 

Eslöv 

Limhamn 

Göteb. o. Bohus län: Göteborg 

Uddevalla 

Älvsborgs län: Vänersborg 

Alingsås 

Skaraborgs län: Mariestad 

Falköping 

Värmlands län: Karlstad 

Örebro lftn: Örebro 

Västmanlands län: Västerås 

Gävleborgs län: Gävle 

Västernorrlands län: Sundsvall 

Summa 

Torvfabriker. 

Östergötlands län: Landsbygden 

Jönköpings län: Landsbygden 

') Arbetarne äro upptagna å annan fabriksklass. 



100 

Grupp 
och 

avdel
ning. 

Olika slag av fabriker och deras 
belägenhet. 

Antal 
fabri
ker. 

Antal 
arbetare. 

Tillverknin
gens värde. 

Kronor. 

Kronobergs län: 

Kalmar län: 

Gottlands län: 

Kristianstads lan: 

Malmöhus lfln : 

Älvsborgs lan: 

Skaraborgs län: 

Värmlands län: 

Örebro län: 

Västmanlands län: 

Kopparbergs län: 

Landsbygden 

Landsbygden 

Landsbygden 

Landsbygden 

Landsbygden 

Landsbygden 

Landsbygden 

Landsbygden 

Landsbygden 

Landsbygden 

Landsbygden 

Summa 

Torvströ- och torvmullsfabriker. 

Stockholms län: Landsbygden 

Uppsala län: Landsbygden 

Södermanlands län: Landsbygden 

Östergötlands län: Landsbygden 

Jönköpings län: Eksjö 

Landsbygden 

Kronobergs län : Landsbygden 

Kalmar län: Landsbygden 

Blekinge län: Landsbygden 

Kristianstads län: Landsbygden 

Malmöhus län: Landsbygden 

Hallands län: Landsbygden 

Älvsborgs län: Landsbygden 

Skaraborgs län : Landsbygden 

Värmlands län: Filipstad 

Landsbygden 

Örebro län: Landsbygden 

Västmanlands län: Sala 

Landsbygden 

Kopparbergs län: Landsbygden 

Gävleborgs län: Landsbygden 

Norrbottens län: Landsbygden 

Summa 



101 

Grupp 
och 

avdel
ning. 

Olika slag av fabriker och deras 
belägenhet. 

Antal 
fabri
ker. 

Antal 
arbetare. 

Tillverknin
gens värde. 

Kronor. 

Stockholms län: 

Uppsala län: 

Södermanlands län 

Östergötlands l än : 

Jönköpings län: 

Kronobergs län : 

Kalmar län : 

Kristianstads län: 

Alvsborgs l än : 

Skaraborgs län: 

Värmlands län: 

Örebro l än : 

Västmanlands län: 

Kopparbergs län: 

Gävleborgs län: 

Västernorrlands län : 

Jämtlands län: 

Västerbottens län: 

Norrbottens län: 

Träkolsverk. 

Landsbygden 

Landsbygden 

Landsbygden 

Landsbygden 

Landsbygden 

Landsbygden 

Vimmerby 

Landsbygden 

Landsbygden 

Landsbygden 

Landsbygden 

Landsbygden 

Landsbygden 

Landsbygden 

Morastrand 

Landsbygden 

Gävle 

Söderhamn 

Hudiksvall 

Bollnäs 

Landsbygden 

Örnsköldsvik 

Landsbygden 

Landsbygden 

Umeå 

Landsbygden 

Landsbygden 

Summa 

Summa för 8 c 

Summa för grupp 8 

Grupp 9. 

Ammoniakfabriker. 

Stockholms stad 

Södermanlands län: Eski ls tuna. . 

') Arbetarne äro upptagna å annan fabriksklass. 



102 

Grupp 
och 

avdel
ning. 

Olika slag av fabriker och deras 
belägenhet. 

Antal 
fabri
ker. 

Antal 
arbetare. 

Tillverknin
gens värde. 

Kronor. 

Östergötlands län: Linköping 

Norrköping 

Jönköpings län: Jönköping 

Blekinge län: Karlskrona 

Kristianstads län: Kristianstad 

Malmöhus län: Malmö 

Lund 

Hälsingborg 

Ystad 

Göteb. o.Bohus län: Göteborg 

Gävleborgs län: Gävle 

Summa 

Kloratfabriker. 

Kopparbergs län: Landsbygden 

Västernorrlands län: Landsbygden 

Summa 

Kristallsodafabriker. 

Stockholms län: Landsbygden 

Östergötlands län: Landsbygden 

Blekinge län: Karlskrona 

Kristianstads län: Kristianstad 

Malmöhus län: Malmö 

Landskrona 

Ystad 

Landsbygden 

Göteb. o.Bohuslän: Göteborg 

Landsbygden 

Summa 

Salpetersyrefabriker. 

Stockholms län: Landsbygden 

Södermanlands län: Landsbygden 

Malmöhus län: Malmö 

Landskrona 

Värmlands län: Landsbygden 

Örebro län: Landsbygden 

Summa 

1) Arbetarne äro upptagna å annan fabriksklass. 



103 

Grupp 
och 

avdel
ning. 

Olika slag av fabriker och deras 
belägenhet. 

Antal 
fabri
ker. 

Antal 
arbetare. 

Tillverknin
gens värde. 

Kronor. 

Svavelsyrad lerjord, fabriker för tillverkning av. 

Malmöhus län: Hälsingborg 

Kopparbergs län: Falun 

Summa 

Svavelsyrefabriker. 

Stockholms län: Landsbygden 

MalmOhus län: Malmö 

Landskrona 

Hälsingborg 

Limhamn 

Göteb. o.Bohus län: Landsbygden 

Kopparbergs län: Falun 

Summa 

Vattenglasfabriker. 

Stockholms län: Landsbygden 

Malmöhus län: Landskrona 

Summa 

Summa for 9 a 

Benmjölsfabriker och benstampar. 

Stockholms län: Landsbygden 

Östergötlands län: Norrköping 

Landsbygden 

Jönköpings län: Jönköping ... 

Landsbygden 

Blekinge län: Landsbygden 

Kristianstads län: Landsbygden 

Malmöhus län: Hälsingborg 

Göteb. o. Bohus län : Landsbygden 

Älvsborgs län: Landsbygden 

Summa 

Fiskguanofabriker. 

Göteb. o. Bohus län: Landsbygden 

1) De vid denna fabrik anställda arbetarne äro redovisade i Kommerskollegii berättelse 
om bergshanteringen. 

2) Arbetarne äro upptagna å annan fabrikaklass. 



104 

Grupp 
och 

avdel
ning. 

Olika slag ar fabriker och deras 
belägenhet. 

Antal 
fabri
ker. 

Antal 
arbetare. 

Tillverknin
gens värde. 

Kronor. 

Pudrettfabriker. 

Stockholms län : Landsbygden 

Södermanlands län: Nyköping 

Landsbygden 

Blekinge län: Karlskrona 

Malmöhus län: Malmö 

Göteb. o . B o h u s län: Göteborg 

Summa 

Superfosfatfabriker. 

Stockholms län : Landsbygden 

Malmöhus län: Malmö 

Landskrona 

Hälsingborg 

Limhamn 

Göteb. o .Bohus län: Landsbygden 

Summa 

Tomasfosfatfabriker. 

Kopparbergs län : Landsbygden 

Andra gödningsämnesfabriker. 

Stockholms stad 

Stockholms län: Landsbygden 

Uppsala län : Landsbygden 

Kalmar län: Landsbygden 

Gottlands län: Visby 

Kristianstads län : Landsbygden 

Malmöhus län: Limhamn 

Landsbygden 

Göteb. o .Bohus län : Göteborg 

Landsbygden 

Älvsborgs län: Landsbygden 

Örebro län : Landsbygden 

Kopparbergs län: Landsbygden 

Summa 

Summa för 9 b 

1) Arbetarne äro upptagna å annan fabriksklass. 



105 

Grupp 
och 

avdel
ning. 

Olika slag av fabriker och deras 
belägenhet. 

Antal 
fabri
ker. 

Antal 
arbetare. 

Tillverknin
gens värde. 

Kronor. 

Ammunitions- och patronfabriker. 

Stockholms stad 

Stockholms län: Landsbygden 

Uppsala län: Uppsala 

Skaraborgs län: Landsbygden 

Örebro län : Landsbygden 

Västmanlands län : Västerås 

Summa 

Krutbruk. 

Södermanlands län: Landsbygden 

Kristianstads län: Landsbygden 

Malmohus län: Landsbygden 

Örebro län: Landsbygden 

Summa 

Sprängämnesfabriker. 

Stockholms län: Landsbygden 

Södermanlands län : Landsbygden 

Malmöhus län: Landsbygden 

Värmlands län : Landsbygden 

Örebro län : Landsbygden 

Kopparbergs län : Landsbygden 

Summa 

Stubin- och antändningsrörfabriker. 

Örebro län: Nora 

Summa för 9 c 

Bresiljekvarnar. 

Stockholms län: Landsbygden 

Färgfabriker. 

Stockholms stad 

Stockholms län : Sundbyberg 

Landsbygden 

Östergötlands län : Linköping 

Landsbygden 

]) Arbetarne äro upptagna å annan fabriksklass. 
J) Se sid. 223, noterna 3 och 4. 



106 

Grupp 
och 

avdel
ning. 

Olika slag av fabriker och deras 
belägenhet. 

Antal 
fabri
ker. 

Antal 
arbetare. 

Tillverknin
gens värde. 

Kronor. 

Jönköpings län : Landsbygden 

Kristianstads län : Ängelholm 

Malmöhus län : Malmö 

Trelleborg 

Landsbygden 

Hallands län: Halmstad 

Göteb. o. Bohus län: Landsbygden 

Älvsborgs län: Landsbygden 

Örebro lön: Landsbygden 

Kopparbergs län: Falun 

Gävleborgs län: Gävle 

Summa 

Kalciumkarbidfabriker. 

Kopparbergs län: Landsbygden 

Västernorrlands län: Landsbygden 

Summa 

Kimröksfabriker. 

Kristianstads län: Landsbygden 

Örebro län: Landsbygden 

Summa 

Sulfit- och sulfatspritfabriker. 

Uppsala län: Landsbygden 

Kopparbergs län: Landsbygden 

Gävleborgs län: Landsbygden 

Summa 

Kemisk-tekniska fabriker, ej specificerade. 

Stockholms stad 

Stockholms län: Sundbyberg 

Lidingö 

Landsbygden 

Uppsala län: Uppsala 

Södermanlands län : Landsbygden 

1) De vid denna fabrik anställda arbetarne äro redovisade i Kommerskollegii berättelse 
om bergshanteringen. 

2) Arbetarne äro upptagna å annan fabriksklass. 
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Grupp 
och 

avdel
ning. 

Olika slag av fabriker och deras 
belägenhet. 

Antal 
fabri
ker. 

Antal 
arbetare. 

Tillverknin
gens värde. 

Kronor. 

Östergötlands län: Linköping .... 

Norrköping . 

Motala 

Landsbygden. 

Jönköpings lan: Jönköping .... 

Landsbygden 

Kronobergs län: Växjö 

Kalmar län: Kalmar 

Västervik ... 

Landsbygden. 

Blekinge län: Karlskrona 

Landsbygden. 

Kristianstads län: Kristianstad . 

Landsbygden. 

Malmöhus län: Malmö 

Landskrona . 

Hälsingborg . 

Trelleborg .... 

Eslöv 

Limhamn .... 

Landsbygden. 

Hallands län: Halmstad .... 

Landsbygden. 

Göteb. o.Bohus län: Göteborg .... 

Landsbygden. 

Älvsborgs län: Borås 

Landsbygden. 

Skaraborgs län: Lidköping .... 

Landsbygden. 

Värmlands län: Filipstad 

Örebro län: Örebro 

Landsbygden. 

Västmanlands län: Köping 

Arboga 

Landsbygden. 

Kopparbergs län: Morastrand 

Landsbygden. 

1) Arbetarne äro upptagna å annan fabriksklass. 
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Grupp 
och 

avdel
ning. 

Olika slag av fabriker och deras 
belägenhet. 

Antal 
fabri
ker. 

Antal 
arbetare. 

Tillverknin
gens värde. 

Kronor. 

Gävleborgs län: Gävle 

Söderhamn 

Hudiksvall 

Landsbygden 

Summa 

Summa för 9 d 

Summa för grupp 9 

Grupp 10. 

Järn- och stålvarufabriker samt -gjuterier. 

Stockholms stad 

Stockholms län: Södertälje 

Norrtälje 

Sundbyberg 

Landsbygden 

Uppsala län: Uppsala 

Enköping 

Landsbygden 

Södermanlands län: Nyköping 

Eskilstuna 

Torshälla 

Landsbygden 

Östergötlands län: Linköping 

Norrköping 

Motala 

Landsbygden 

Jönköpings län: Jönköping 

Eksjö 

Huskvarna 

Tranås 

Vetlanda 

Landsbygden 

Kronobergs län: Växjö 

Ljungby 

Landsbygden 

Kalmar län: Kalmar 

Oskarshamn 
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Grupp 
och 

avdel
ning. 

Olika slag av fabriker och deras 
belägenhet. 

Antal 
fabri-
ker. 

Antal 
arbetare. 

Tillverknin
gens värde. 

Kronor. 

Gottlands län: 

Blekinge län: 

Kristianstads län: 

Malmöhus län: 

Hallands län: 

Göteb. o. Bohus län: 

Älvsborgs län: 

Västervik .... 

Vimmerby .... 

Gamleby 

Nybro 

Landsbygden 

Visby 

Karlskrona.... 

Ronneby . . . 

Karlshamn.... 

Sölvesborg... 

Landsbygden 

Kristianstad . 

Simrishamn . 

Ängelholm.... 

Hässleholm . 

Landsbygden 

Malmö 

Lund 

Landskrona . 

Hälsingborg . 

Ystad 

Trelleborg 

Eslöv 

Limhamn — 

Hörby 

Landsbygden 

Halmstad — 

Falkenberg . 

Varberg 

Landsbygden.. 

Göteborg 

Lysekil 

Uddevalla 

Landsbygden. 

Vänersborg .. 

Alingsås 

Borås 

1) Arbetarne äro upptagna å annan fabriksklass. 
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Grupp 
och 

avdel
ning. 

Olika slag av fabriker och deras 
belägenhet. 

Antal 
fabri
ker. 

Antal 
arbetare. 

Tillverknin
gens värde. 

Kronor. 

Skaraborgs lan: 

Värmlands län: 

Örebro län: 

Västmanlands län : 

Kopparbergs län: 

Gävleborgs län: 

Västernorrlands län; 

Landsbygden. 

Lidköping .... 

Skövde 

Hjo 

Tidaholm .... 

Falköping .... 

Töreboda ... 

Landsbygden 

Karlstad 

Kristinehamn 

Arvika 

Säffle 

Landsbygden 

Örebro 

Askersund 

Nora 

Lindesberg.... 

Kopparberg . 

Landsbygden.. 

Västerås 

Sala 

Köping 

Arboga 

Kungsör 

Landsbygden 

Falun 

Säter 

Hedemora 

Borlänge 

Avesta 

Morastrand 

Landsbygden 

Gävle 

Söderhamn 

Hudiksvall 

Landsbygden.. 

Härnösand 

Sundsvall 
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Grupp 
och 

avdel
ning. 

Olika slag av fabriker och deras 
belägenhet. 

Antal 
fabri
ker. 

Antal 
arbetare. 

Tillverknin
gens värde. 

Kronor. 

Örnsköldsvik 

Landsbygden 

Jämtlands län: Östersund 

Landsbygden 

Västerbottens län: Umeå 

Landsbygden 

Norrbottens län: Luleå 

Landsbygden 

Summa för 10 a 

Galvaniserings- och etsningsfabriker. 

Stockholms stad 

Stockholms län: Landsbygden 

Uppsala län: Uppsala 

Södermanlands län: Eskilstuna 

Östergötlands län: Norrköping 

Söderköping 

Landsbygden 

Jönköpings län: Jönköping 

Huskvarna 

Landsbygden 

Kronobergs län : Ljungby 

Kalmar län: Landsbygden 

Blekinge län: Karlskrona 

Malmöhus län: Malmö 

Göteb. o.Bohus län: Göteborg 

Örebro län: Örebro 

Västmanlands län: Landsbygden 

Summa 

Guld- och silvervarufabriker. 

Stockholms stad 
Uppsala län: Uppsala 
Östergötlands län : Norrköping 
Kalmar län: Kalmar 
Malmöhus län: Malmö 
Örebro län: Örebro 

Summa 

1) Arbetarne äro upptagna å annan fabriksklass. 
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Grupp 
och 

avdel
ning. 

Olika slag av fabriker och deras 
belägenhet. 

Antal 
fabri
ker. 

Antal 
arbetare. 

Tillverknin
gens värde. 

Kronor. 

Hagel- och kulfabriker. 

Stockholms stad 

Värmlands lön: Landsbygden 

Örebro lan: Kopparberg 

Summa 

Kapsylfabriker. 

Stockholms stad 

Kristianstads län: Hässleholm 

Göteb. o. Bohus län: Göteborg 

Summa 

Klichéanstalter och stilgjuterier. 

Stockholms stad 

Uppsala län: Uppsala 

Östergötlands län : Landsbygden 

Jönköpings län: Jönköping 

Malmöhus län: Malmö 

Lund 

Göteb. o .Bohus län: Göteborg 

Värmlands län: Karlstad 

Summa 

Metallvarufabriker, ej specif. 

Stockholms stad 

Stockholms län: Södertälje 

Norrtälje 

Sundbyberg 

Landsbygden 

Uppsala län: Landsbygden 

Södermanlands län: Nyköping 

Eskilstuna 

Torshälla 

Landsbygden 

Östergötlands län: Linköping 

Norrköping 

Valdemarsvik 

Landsbygden 

1) Arbetarae äro upptagna å annan fabriksklass. 
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Grupp 
och 

avdel
ning. 

Olika slag av fabriker och dera» 
belägenhet. 

Antal 
fabri
ker. 

Antal 
arbetare. 

Tillverknin
gens värde. 

Kronor. 

Jönköpings län : Jönköping .... 

Grenna 

Värnamo .... 

Landsbygden. 

Kronobergs län: Landsbygden. 

Kalmar lan: Oskarshamn . 

Västervik .... 

Landsbygden. 

Blekinge län: Karlshamn.... 

Landsbygden. 

Kristianstads län: Kristianstad . 

Landsbygden. 

Malmöhus län: Malmö 

Lund 

Landskrona . 

Hälsingborg . 

Trelleborg .... 

Eslöv 

Landsbygden 

Hallands län: Halmstad .... 

Landsbygden. 

Göteb. o.Bohus län: Göteborg .... 

Lysekil 

Uddevalla ... 

Landsbygden. 

Älvsborgs län: Alingsås 

Borås 

Landsbygden. 

Skaraborgs län : Lidköping 

Skövde 

Tidaholm .... 

Landsbygden. 

Värmlands län: Karlstad 

Kristinehamn. 

Arvika 

Landsbygden. 

Örebro län: Örebro 

1) Arbetarne äro upptagna å annan fabriksklass. 

Kommerskollegii berättelse om industri år 1911. 8 
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Grupp 
och 

avdel
ning. 

Olika slag av fabriker och deras 
belägenhet. 

Antal 
fabri
ker. 

Antal 
arbetare. 

Tillverknin
gens värde. 

Kronor. 

Kopparberg 

Landsbygden 

Västmanlands län : Västerås 

Sala 

Köping 

Arboga 

Kungsör 

Landsbygden 

Kopparbergs län: Hedemora 

Avesta 

Landsbygden 

Gävleborgs län: Gävle 

Söderhamn 

Hudiksvall 

Landsbygden 

Västernorrlands län: Härnösand 

Sundsvall 

Landsbygden 

Jämtlands län: Östersund 

Landsbygden 

Västerbottens län : Landsbygden 

Summa 

Summa för 10 b 

Summa för grupp 10 

Grupp 11. 

Skeppsvarv och dockor samt båtbyggerier. 

Stockholms stad 

Stockholms län: öregrund 

Lidingö 

Saltsjöbaden 

Landsbygden 

Uppsala län: Uppsala 

Södermanlands län : Eskilstuna 

Östergötlands län: Landsbygden 

1) Arbetarne äro upptagna å annan fabriksklass. 
2) Se sid. 223, noterna 3 och 4. 
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Grupp 
och 

avdel
ning. 

Olika slag av fabriker och deras 
belägenhet. 

Antal 
fabri
ker. 

Antal 
arbetare. 

Tillverknin
gens värde. 

Kronor. 

Kalmar län: Kalmar 

Oskarshamn 

Västervik 

Landsbygden 

Blekinge län: Karlskrona 

Sölvesborg 

Landsbygden 

Kristianstads län: Kristianstad 

Malmöhus län: Malmö 

Landskrona 

Hälsingborg 

Ystad 

Landsbygden 

Göteb. o.Bohus län: Göteborg 

Strömstad 

Landsbygden 

Älvsborgs län: Landsbygden 

Skaraborgs län : Landsbygden 

Värmlands län: Karlstad 

Kristinehamn 

Arvika 

Örebro län: Örebro 

Landsbygden 

Västmanlands län : Landsbygden 

Gävleborgs län: Gävle 

Söderhamn 

Landsbygden 

Vftsternorrlands län: Härnösand 

Landsbygden 

Norrbottens län: Landsbygden 

Summa för 11 a 

Järnvägs- och spårvägsvagnfabriker. 

Stockholms län: Södertälje 
Östergötlands län: Linköping 

Landsbygden 
Kalmar län: Kalmar 

1) Arbetarne äro upptagna å annan fabriksklass. 
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Grupp 
och 

avdel
ning. 

Olika slag av fabriker och deras 
belägenhet . 

Antal 
fabri
ker. 

Antal 
arbetare. 

Til lverknin
gens värde. 

Kronor . 

Kristianstads län: Kristianstad 
Hässleholm 

Malmöhus län: Malmö 
Landskrona 
Hälsingborg 
Landsbygden 

Göteb. o.Bohus län: Göteborg 
Älvsborgs län: Landsbygden 
Värmlands län: Filipstad 

Landsbygden 
Örebro län: Lindesberg 
Västmanlands län: Västerås 

Arboga 
Landsbygden 

Kopparbergs län: Landsbygden 
Gävleborgs län: Landsbygden 

Summa 

Andra vagnfabriker. 

Stockholms stad 
Stockholms län: Södertälje 
Södermanlands län: Eskilstuna 

Strängnäs 
Landsbygden 

Östergötlands län: Linköping 
Landsbygden 

Jönköpings län: Jönköping 
Eksjö 
Grenna 
Tranås 
Landsbygden 

Kronobergs län: Växjö 
Kalmar län: Landsbygden 
Kristianstads län: Landsbygden. 
Malmöhus län: Malmö 

Hälsingborg 
Eslöv 

l) Axbetarne äro upptagna à annan fabriksklass. 
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Grupp 
och 

avdel
ning. 

Olika slag av fabriker och deras 
belägenhet. 

Antal 
fabri
ker. 

Antal 
arbetare. 

Tillverknin
gens värde. 

Kronor. 

Göteb. o. Bohus län: 
Älvsborgs län: 
Skaraborgs län: 
Värmlands län: 

Örebro län: 

Västmanlands län: 

Kopparbergs län: 

Gävleborgs län: 
Jämtlands län: 

Göteborg 
Åmål 
Tidaholm 
Kristinehamn 
Filipstad 
Arvika 
Landsbygden 
Örebro 
Landsbygden 
Sala 
Landsbygden 
Morastrand 
Landsbygden 
Landsbygden 

Landsbygden 

Summa 

Summa för 11 b 

Elektriska maskiner och apparater, fabriker för 
tillverkning av. 

Stockholms stad 
Stockholms län: Landsbygden 
Södermanlands län: Torshälla 
Kalmar län: Landsbygden 
Blekinge län: Landsbygden 
Malmöhus län: Malmö 

Hälsingborg 
Ystad 

Göteb. o.Bohuslän: Göteborg 
Landsbygden 

Västmanlands län : Västerås 
Kopparbergs län: Falun 

Landsbygden 
Gävleborgs län: Landsbygden 
Västernorrlands län: Härnösand 

Summa 

1) Arbetarne äro upptagna å annan fabriksklass. 
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Grupp 
och 

avdel
ning. 

Olika slag av fabriker och deras 
belägenhet. 

Antal 
fabri
ker. 

Antal 
arbetare. 

Tillverknin
gens värde. 

Kronor. 

Elektrisk ledningstråd, fabriker för överklädning av. 

Stockholms län: Sundbyberg 

Landsbygden 

Summa 

Elektrodfabriker. 

Stockholms län: Landsbygden 

Malmöhus län: Landsbygden 

Örebro län: Landsbygden 

Summa 

Fiskredskapsfabriker. 

Stockholms stad 
Göteb. o. Bohus län: Marstrand 

Kopparbergs län: Landsbygden 

Summa 

Glödlampfabriker. 

Stockholms stad 
Södermanlands län: Nyköping 

Summa 

Mekaniska verkstäder. 

Stockholms stad 

Stockholms län: Södertälje 

Norrtälje 

Sundbyberg 

Landsbygden 

Uppsala län: Uppsala 

Enköping 

Landsbygden 

Södermanlands län: Nyköping 

Eskilstuna 

Torshälla 

Landsbygden 

Östergötlands län: Linköping 

Norrköping 

Vadstena 

Skeninge 

1) Arbetarns äro upptagna å annan fabriksklass. 
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Grupp 
och 

avdel
ning. 

Olika slag av fabriker och deras 
belägenhet . 

Antal 
fabri
ker. 

Antal 
arbetare. 

Tillverknin
gens värde. 

Kronor . 

Jönköpings län: 

Kronobergs län: 

Kalmar län: 

Gottlands län: 

Blekinge län: 

Kristianstads län: 

Malmöhus län: 

Hallands län: 

Landsbygden.. 

Jönköping 

Eksjö 

Huskvarna 

Tranås 

Värnamo 

Vetlanda 

Landsbygden 

Växjö 

Ljungby 

Landsbygden.. 

Kalmar 

Oskarshamn . 

Västervik 

Vimmerby 

Gamleby 

Nybro 

Landsbygden 

Visby 

Karlskrona 

Karlshamn 

Sölvesborg 

Landsbygden. 

Kristianstad . 

Simrishamn . 

Ängelholm — 

Hässleholm . 

Landsbygden. 

Malmö 

Lund 

Landskrona . 

Hälsingborg . 

Ystad 

Trelleborg .... 

Eslöv 

Limhamn .... 

Landsbygden 

Halmstad .... 
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Grupp 
och 

avdel
ning. 

Olika slag av fabriker och deras 
belägenhet. 

Antal 
fabri
ker. 

Antal 
arbetare. 

Tillverknin
gens värde. 

Kronor. 

Göteb. o. Bohus län 

Älvsborgs län: 

Skaraborgs län: 

Värmlands län: 

Örebro lan: 

Västmanlands län: 

Laholm 
Falkenberg .. 
Varberg 
Landsbygden.. 
Göteborg 
Marstrand 
Lysekil 
Uddevalla 
Landsbygden 
Vänersborg .. 
Alingsås 
Borås 
Åmål 
Landsbygden 
Lidköping .... 
Skara 
Skövde 
Falköping 
Töreboda ... 
Grästorp .... 
Landsbygden.. 
Karlstad 
Kristinehamn. 
Filipstad 
Arvika 
Säffle 
Landsbygden 
Örebro 
Askersund.... 
Nora 
Lindesberg . 
Hallsberg 
Kopparberg . 
Landsbygden 
Västerås .... 
Sala 
Köping 
Arboga 



1 2 1 

Grupp 
och 

avdel
ning. 

Olika slag av fabriker och deras 
belägenhet. 

Antal 
fabri
ker. 

Antal 
arbetare. 

Tillverknin
gens värde. 

Kronor. 

Kungsör 

Landsbygden 
Kopparbergs län: Falun 

Hedemora 
Morastrand 
Landsbygden 

Gävleborgs län: Gävle 
Söderhamn 
Hudiksvall 
Landsbygden 

Västernorrlands län: Härnösand 
Sundsvall 
Landsbygden 

Jämtlands län: Östersund 
Landsbygden 

Västerbottens län: Umeå 
Landsbygden 

Norrbottens län: Luleå 
Landsbygden 

Summa 

Snickerifabriker för tillverkning av maskiner 
och redskap. 

Stockholms län: Landsbygden 
Uppsala län: Landsbygden 
Södermanlands län : Landsbygden 
Östergötlands län: Norrköping 

Landsbygden 
Jönköpings län: Jönköping 

Landsbygden 
Kronobergs län: Landsbygden 
Kalmar län: Landsbygden 
Hallands län: Landsbygden 
Älvsborgs län: Ulricehamn 

Landsbygden 
Skaraborgs län: Tidaholm 
Värmlands län: Landsbygden 
Gävleborgs län: Gävle 

1) Arbetarne äro upptagna å annan fabriksklass. 
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Grupp 
och 

avdel
ning. 

Olika slag av fabriker och deras 
belägenhet. 

Antal 
fabri
ker. 

Antal 
arbetare. 

Tillverknin
gens värde. 

Kronor. 

Landsbygden 

Västernorrlands län: Landsbygden 

Jämtlands län: Landsbygden 

Summa 

Solv- och vävskedsfabriker. 

Östergötlands län : Norrköping 

Kronobergs län: Landsbygden 

Älvsborgs län: Borås 

Kopparbergs län: Landsbygden 

Summa 

Vattenfiltrerapparatfabriker. 

Stockholms stad 

Summa för 11 c 

Instrumentfabriker, kirurgiska. 

Stockholms stad 

Stockholms län: Landsbygden 
Göteb. o. Bohus län: Göteborg 

Summa 

Instrumentfabriker, matematiska, optiska, fysiska m. fl. 

Stockholms stad 

Uppsala län: Uppsala 

Södermanlands län: Eskilstuna 

Blekinge län: Landsbygden 

Malmöhus län: Lund 

Göteb. o.Bohus län: Göteborg 

Skaraborgs län: Landsbygden 

Summa 

Instrumentfabriker, musikaliska. 

Stockholms stad 

Stockholms län: Sundbyberg 

Uppsala län: Uppsala 

Östergötlands län: Linköping 

Norrköping 

Jönköpings län: Tranås 

Landsbygden 

1) Axbetarne äro upptagna å annan fabriksklass. 
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Grupp 
och 

avdel
ning. 

Olika slag av fabriker och deras 
belägenhet. 

Antal 
fabri
ker. 

Antal 
arbetare. 

Tillverknin
gens värde. 

Kronor. 

Gottlands län: Landsbygden 

Blekinge län: Karlskrona 

Kristianstads län: Hässleholm 

Malmöhus län: Malmö 

Lund 

Hälsingborg 

Eslöv 

Göteb. o. Bohus län : Göteborg ... 

Landsbygden 

Älvsborgs län: Åmål 

Landsbygden 

Skaraborgs län: Skövde 

Vara 

Värmlands län: Karlstad 

Arvika 

Säffle 

Landsbygden 

Örebro län: Örebro 

Västmanlands län: Sala 

Kopparbergs län: Hedemora ... 

Gävleborgs län: Gävle 

Jämtlands län: Östersund ... 

Summa 

Summa för 11 d 

Urfabriker. 

Stockholms stad 
Blekinge län: Landsbygden 

Summa 

Urdelar, fabriker för tillverkning av. 

Östergötlands län: Landsbygden 

Göteb. o. Bohus län : Göteborg 

Värmlands län: Karlstad 

Summa 

Summa för 11 e 

Summa för grupp 11 

1) Arbetarne äro upptagna å annan fabriksklass. 
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Grupp 
och 

avdel
ning. 

Olika slag av fabriker och deras 
belägenhet. 

Antal 
fabri
ker. 

Antal 
arbetare. 

Tillverknin
gens värde. 

Kronor. 

Grupp 12. 

Boktryckerier. 

Stockholms stad 
Stockholms län: Södertälje ... 

Norrtälje ... 
Östhammar 
Sundbyberg 

Uppsala län: Uppsala 
Enköping 

Södermanlands län: Nyköping ... 
Eskilstuna ... 
Strängnäs ... 
Landsbygden 

Östergötlands län: Linköping ... 
Norrköping 
Söderköping 
Motala 
Vadstena ... 
Skenninge ... 
Landsbygden 

Jönköpings län: Jönköping ... 
Eksjö 
Huskvarna 
Tranås 
Värnamo 
Landsbygden 

Kronobergs län: Växjö 
Ljungby 
Landsbygden 

Kalmar län: Kalmar 
Oskarshamn 
Västervik ... 
Vimmerby ... 
Borgholm ... 

Gottlands län: Visby 
Blekinge län: Karlskrona... 

Ronneby ... 



1 2 5 

Grupp 
och 

avdel
ning. 

Olika slag av fabriker och deras 
belägenhet. 

Antal 
fabri
ker. 

Antal 
arbetare. 

Tillverknin
gens värde. 

Kronor. 

Karlshamn .... 

Sölvesborg 

Kristianstads län: Kristianstad . 

Simrishamn 

Ängelholm... 

Hässleholm 

Landsbygden 

Malmöhus lan: Malmö 

Lund 

Landskrona 

Hälsingborg 

Ystad 

Trelleborg .... 

Eslöv 

Limhamn .... 

Hörby 

Landsbygden 

Hallands län: Halmstad . . . 

Laholm 

Falkenberg . 

Varberg 

Kungsbacka . 

Göteb. o. Bohus län : Göteborg 

Lysekil 

Uddevalla .... 

Strömstad .... 

Älvsborgs län: Vänersborg . 

Alingsås 

Borås 

Ulricehamn 

Åmål 

Skaraborgs län: Mariestad .... 

Lidköping 

Skara 

Skövde 

Hjo 

Tidaholm .... 

Falköping .... 
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Grupp 
och 

avdel
ning. 

Olika slag av fabriker och deras 
belägenhet. 

Antal 
fabri
ker. 

Antal 
arbetare. 

Tillverknin
gens värde. 

Kronor. 

Värmlands län: 

Örebro län: 

Västmanlands län: 

Kopparbergs län: 

Gävleborgs län: 

Västernorrlands län 

Jämtlands län: 

Västerbottens län: 

Norrbottens län: 

Töreboda 

Karlstad 

Kristinehamn 

Filipstad 

Arvika 

Säffle 

Landsbygden 

Örebro 

Askersund 

Nora 

Lindesberg 

Landsbygden 

Västerås 

Sala 

Köping 

Arboga 

Landsbygden 

Falun 

Hedemora 

Borlänge 

Landsbygden 

Gävle 

Söderhamn 

Hudiksvall 

Bollnäs 

Landsbygden 

Härnösand 

Sundsvall 

Örnsköldsvik 

Sollefteå 

Östersund 

Umeå 

Skellefteå 

Luleå 

Piteå 

Haparanda 

Summa 
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Grupp 
och 

avdel
ning. 

Olika slag av fabriker och deras 
belägenhet. 

Antal 
fabri
ker. 

Antal 
arbetare. 

Tillverknin
gens värde. 

Kronor. 

Elektricitetaverk för belysning och kraftöverföring. 

Stockholms stad 

Stockholms län: Södertälje ... 

Norrtälje ... 

Djursholm ... 

Stocksund ... 

Nynäshamn 

Saltsjöbaden 

Landsbygden 

Uppsala län: Uppsala 

Södermanlands län: Nyköping ... 

Eskilstuna ... 

Landsbygden 

Östergötlands län: Norrköping 

Landsbygden 

Jönköpings län : Jönköping.. 

Eksjö 

Landsbygden 

Kronobergs län: Växjö 

Ljungby 

Landsbygden 

Kalmar län: Kalmar 

Oskarshamn 

Landsbygden 

Gottlands län: Visby 

Blekinge län: Karlskrona... 

Ronneby ... 

Landsbygden 

Kristianstads län: Kristianstad 

Landsbygden 

Malmöhus län: Malmö 

Lund 

Landskrona 

Hälsingborg 

Trelleborg ... 

Hörby 

Landsbygden 

Hallands län: Halmstad ... 
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Grupp 
och 

avdel
ning. 

Olika slag av fabriker och deras 
belägenhet. 

Antal 
fabri
ker. 

Antal 
arbetare. 

Tillverknin
gens värde. 

Kronor. 

Göteb. o. Bohus län: 

Älvsborgs län: 

Skaraborgs län: 

Värmlands län: 

Örebro län: 

Västmanlands län: 

Kopparbergs län: 

Gävleborgs län: 

Västernorrlands län: 

Jämtlands län: 

Västerbottens län: 

Falkenberg.... 
Landsbygden. 
Göteborg .... 

Lysekil 

Strömstad .... 
Landsbygden. 
Ulricehamn.... 

Åmål 
Landsbygden. 

Skövde 

Tidaholm .... 
Landsbygden. 
Filipstad .... 

Arvika 

Säffle 
Landsbygden. 

Örebro 

Nora 

Landsbygden. 

Västerås 

Sala 

Arboga 
Landsbygden. 

Säter 

Avesta 

Morastrand . 
Landsbygden. 

Gävle 

Söderhamn 
Landsbygden. 
Härnösand 
Sundsvall .... 
Örnsköldsvik. 
Landsbygden. 
Östersund 
Landsbygden. 
Landsbygden. 
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Grupp 
och 

avdel
ning. 

Olika slag av fabriker och deras 
belägenhet. 

Antal 
fabri
ker. 

Antal 
arbetare. 

Tillverknin
gens värde. 

Kronor. 

Norrbottens län: Luleå 

Landsbygden 

Summa 

Fiberfabriker. 

Skaraborgs län: Landsbygden 

Glödstrumpfabriker. 

Stockholms län: Södertälje 

Isoleringsmassefabriker. 

Stockholms stad 

Göteb. o. Bohuslän; Göteborg 

Summa 
Kaseinfabriker. 1) 

Södermanlands län: Landsbygden 

Östergötlands län : Landsbygden 

Kristianstads län: Landsbygden 

Malmöhus län: Eslöv 

Landsbygden 

Hallands län: Halmstad 

Västmanlands län: Västerås 

Summa 

Klosettfabriker. 

Stockholms stad 

Örebro län: Örebro 

Summa 

Knappfabriker. 

Stockholms stad 

Malmöhus län: Malmö 

Örebro län: Askersund 

Summa 

Lampfabriker. 

Stockholms stad 

Östergötlands län: Norrköping 

Blekinge län: Karlskrona 

Summa 

1) Beträffande den omständigheten, at t inga arbetare äro redovisade vid kasein-
fabrikerna, se sid. 18, not 2. 

Kommerskollegii berättelse om industri år 1911. 9 
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Grupp 
och 

avdel
ning. 

Olika slag av fabriker och deras 
belägenhet. 

Antal 
fabri
ker. 

Antal 
arbetare. 

Tillverknin
gens värde. 

Kronor. 

Leksaksfabriker. 

Stockholms stad 

Södermanlands län: Nyköping 

Kronobergs län : Landsbygden 

Kalmar län: Landsbygden 

Blekinge län: Landsbygden 

Göteb. o. Bohuslän: Göteborg 

Alvsborgs län: Ulricehamn 

Örebro län: Askersund 

Västmanlands län: Västerås 

Kungsör 

Summa 

Lito- och kemigrafiska anstalter. 

Stockholms stad 

Stockholms län: Landsbygden 

Uppsala län: Uppsala 

Södermanlands län : Eskilstuna 

Östergötlands län: Linköping 

Norrköping 

Landsbygden 

Jönköpings län: Jönköping 

Kalmar län: Kalmar 

Oskarshamn 

Kristianstads län: Kristianstad 

Malmöhus län: Malmö 

Hälsingborg 

Göteb. o. Bohus län: Göteborg 

Älvsborgs län: Borås 

Örebro län: Örebro 

Gävleborgs län: Gävle 

Söderhamn 

Västernorrlands län: Sundsvall 

Summa 

Mjölkfilterfabriker. 

Östergötlands län: Landsbygden 

1) Arbetarne äro upptagna å annan fabriksklass. 
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Grupp 
och 

avdel
ning. 

Olika slag av fabriker och deras 
belägenhet. 

Antal 
fabri
ker. 

Antal 
arbetare. 

Tillverknin
gens värde. 

Kronor. 

Reseffektfabriker. 

Stockholms stad 

Jönköpings län : Landsbygden 

Malmöhus lan: Malmö 

Göteb. o. Bohus län : Göteborg 

Västmanlands län: Västerås 

Summa 

Reveteringsmattfabriker. 

Stockholms stad 

Örebro län : Landsbygden 

Summa 

Skyltfabriker. 

Stockholms stad 
Malmöhus län: Malmö 

Göteb. o. Bohus län: Göteborg 

Älvsborgs län : Landsbygden 

Summa 

Summa för grupp 12 
Summa för samtliga grupper 

Anm. Beträffande anledningen därtill, att för vissa fabriksklasser blott en del av vid dem 
sysselsatta arbetare äro i denna tabell redovisade — se texten, sid. 38 *. 
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Tab. 3. Summarisk översikt av fabriksindustrien inom olika län, 
å den för bevillning- uppskattade inkomsten 

L ä n . 

Städer. 

Antal 
fabriker. 

Antal 
arbetare. 

Tillverknin
gens värde. 

Kronor. 

Stockholms stad 

Stockholms län 

Uppsala län 

Södermanlands län 

Östergötlands län 

Jönköpings län 

Kronobergs län 

Kalmar län 

Gottlands län 

Blekinge län 

Kristianstads län 

Malmöhus län 

Hallands län 

Göteborgs och Bohus län 

Älvsborgs län 

Skaraborgs län 

Värmlands län 

Örebro län 

Västmanlands län 

Kopparbergs län 

Gävleborgs län 

Västernorrlands län 

Jämtlands län 

Västerbottens län 

Norrbottens län 

Summa för år 1911 



1 3 3 

med fördelning å städer, köpingar och landsbygd, jämte uppgift 
av fabriksrörelsen inom varje län, år 1911. 

Köpingar. Landsbygd. Summa. 

Antal 
fabri
ker. 

Antal 
arbe
tare. 

Tillverk
ningens 
värde. 

Kronor. 

Antal 
fabriker. 

Antal 
arbetare. 

Tillverknin
gens värde. 

Kronor. 

Antal 
fabriker. 

Antal 
arbetare. 

Tillverknin
gens värde. 

Kronor. 

För be
villning 

upp
skattad 
inkomst 

av fabriks-
rörelsen. 
Kronor. 
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Tab. 4. Fabriker, ordnade gruppvis, inom olika orter, med uppgift om 
fabrikernas och arbetarnes antal samt tillverkningens värde, år 1911. 

Stockholms stad. 

Grupp. 
Antal 
fabri
ker. 

Antal 
arbetare. 

Tillverknin
gens värde *). 

Kronor. 

Stockholms stad. 

Charkuterivarufabriker 

Fiskberedningsanstalter 

Margarinfabriker 

Bagerier 

Jästfabriker 

Kfiksfabriker 

Mälterier 

Chokladfabriker 

Kafferosterier 

Kaffesurrogatfabriker 

Karamell- m. fl. fabriker 

Konservfabriker 

Kryddmalerier 

Sallprepareringsverk 

Senapsmalerier 

Soekerraffinaderier 

Soja- och såsfabriker 

Tobaksfabriker 

Vegetabiliskt smör, fabriker för tillverkning av.. 

Brännvinsbrännerier 

Maltdrycksbryggerier 

Mineralvatten- och läskedrycksfabriker 

Punschbryggerier 

Vin- och saftfabriker 

Ättikfabriker 

Bomullsspinnerier 

Bomullsväverier 

Sidenfabriker 

Blekerier, färgerier m. m 

1) De i denna kolumn upptagna beloppen innefatta dels fulla varuvärden, dels — be
träffande sådana anläggningar, som till bearbetning mottaga andra tillhöriga varor (färgerier, 
en del väverier, spinnerier, kvarnar, kafferosterier, kryddmalerier, garverier och sågverk) 
— värdet av den förädling, varorna undergåt t . Jfr tab . 2. 

1) De vid dessa fabriker anställda arbetarne äro upptagna inom annan fabriksklass. 
2) En del av de vid dessa fabriker anställda arbetarne äro upptagna inom annan 

fabriksklass. 
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Stockholms stad. 

Grupp. 
Antal 
fabri
ker. 

Antal 
arbetare. 

Tillverknin
gens värde. 

Kronor. 

Bandfabriker 
Fisknätfabriker 

Hattfabriker 
Hängslefabriker 

Konstgjorda blommor, fabriker för tillverkning av 
Korsettfabriker 
Kravattfabriker 

Markis-, presennings- m. fl. fabriker 
Mossfabriker 

Paraply- och parasollfabriker 

Rullgardinsfabriker 
Snörmakerier 

Sömnadsfabriker 

Trikå- och strumpfabriker 
Vaddfabriker 

Garverier 
Pälsvarufabriker 

Borstbinderier och kvastfabriker 
Sadelmakerier 

Skinnremfabriker 
Skofabriker 

Collanoljefabriker 
Fernissfabriker 

Flottfabriker 

Glycerinfabriker 
Oleinfabriker 

Olje- och kraftfoderfabriker 
Valsmassefabriker 

Vaselinfabriker 

KautschukstSmpelfabriker 
Lackfabriker 

Ljusfabriker 
Parfymfabriker 
Såp- och tvålfabriker 

1) De vid dessa fabriker anställda arbetarne äro upptagna inom annan fabriksklass. 
2) En del av de vid dessa fabriker anställda arbetarne äro upptagna inom annan 

fabriksklass. 
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Stockholms stad. 

Grupp. 
Antal 
fabri
ker. 

Antal 
arbetare. 

Tillverknin
gens värde. 

Kronor. 

Sågverk och hyvlerier 

Käpp- och pipfabriker 

Lådfabriker 
Snickeri- och möbelfabriker 

Tunnbinderier och drittelfabriker 

Ej specificerad träindustri 

Album-, portfölj- m. fl. fabriker 
Bokbinderier och kontorsbokfabriker 

Papperspås- och kuvertfabriker 

Spelkortfabriker 

Ej specificerad pappersindustri 

Korgfabriker 
Korkfabriker 
Asfaltgjuterier 

Cementgjuterier 
Gipsfabriker 

Kakelfabriker 

Murbruksfabriker 
Porslins- och fajansfabriker 
Stenbrott och stenhuggerier 

Glasbruk och glassliperier 

Spegelfabrik och ej specif. glasvaruindustri 

Gasverk 
Koksfabriker 

Ammoniakfabriker 

Gödningsämnesfabriker ej specif. 
Ammunitions- och patronfabriker 
Färgfabriker 

Kemisk-tekniska fabriker 

Järn- o. stålvarufabriker samt -gjuterier 

Galvaniserings- och etsningsfabriker 

Guld- och silvervarufabriker 
Hagel- och kulfabriker 
Kapsylfabriker 

1) De vid dessa fabriker anställda arbetarne äro upptagna inom annan fabriksklass. 
2) En del av de vid dessa fabriker anställda arbetarne äro upptagna inom annan 

fabriksklass. 
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Stockholms stad och län. 

Grupp. 
Antal 
fabri
ker. 

Antal 
arbetare. 

Tillverknin
gens värde. 

Kronor. 

Klichéanstalter och stilgjuterier 

Metallvarufabriker 

Skeppsvarv o. dockor samt båtbyggerier 

Andra vagnfabriker 

Elektriska apparatfabriker 

Fiskredskapsfabriker 

Glödlampfabriker 

Mekaniska verkstäder 

Vattenfiltrerapparatfabriker 

Instrumentfabriker, kirurgiska 

„ matematiska m. fl 

„ musikaliska 

Urfabriker 

Boktryckerier 

Elektricitetsverk 

Isoleringsmassefabriker 

Klosettfabriker 

Knappfabriker 

Lampfabriker 

Leksaksfabriker 

Lito- och kemigrafiska anstalter 

Reseffektfabriker 

Reveteringsmattfabriker 

Skyltfabriker 

Summa för Stockholms stad 

Stockholms län. 
Södertälje. 

Mälterier 

Karamell- m. fl. fabriker 

Maltdrycksbryggerier 

Mineralvatten- och läskedrycksfabriker. 

Punschbryggerier 

1) En del av de vid dessa fabriker anställda arbetarne äro upptagna inom annan 
fabriksklass. 
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Stockholms län. 

Grupp. 
Antal 
fabri
ker. 

Antal 
arbetare. 

Tillverknin
gens värde. 

Kronor. 

Jutespinnerier 

Repslagerier 

Juteväverier 

Bandfabriker 

Mössfabriker 

Vaddfabriker 

Pälsvarufabriker 

Skofabriker 

Cementgjuterier 

Gipsfabriker 

Tegelbruk och lervarufabriker 

Gasverk 

Koksfabriker 

Järn- och stålvarufabriker samt -gjuterier 

Metallvarufabriker 

Järnvägs- och spårvägsvagnfabriker 

Andra vagnfabriker 

Mekaniska verkstäder 

Boktryckerier 

Elektricitetsverk 

Glödstrumpfabriker 

Summa 

Vaxholm. 

Bagerier 

Sågverk och hyvlerier 

Summa 

Norrtälje. 

Charkuterivarufabriker 

Kvarnar 

Mälterier 

Maltdrycksbryggerier 

Mineralvatten- och läskedrycksfabriker 

Punschbryggerier 

1) De vid dessa fabriker anställda arbetame äro upptagna inom annan fabriksklass. 
2) En del av de vid dessa fabriker anställda arbetame äro upptagna inom annan 

fabriksklass. 
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Stockholms län. 

Grupp. 
Antal 
fabri
ker. 

Antal 
arbetare. 

Tillverknin
gens värde. 

Kronor. 

Garverier 

Sågverk och hyvlerier 

Snickeri- och möbelfabriker 

Järn- och stålvarufabriker samt -gjuterier 

Metallvarufabriker 

Mekaniska verkstäder 

Boktryckerier 

Elektricitetsverk 

Summa 

Östhammar. 

Maltdrycksbryggerier 

Repslagerier 

Garverier 

Boktryckerier 

Summa 

Öregrund. 

Trikå- och strumpfabriker 

Skeppsvarv och dockor samt båtbyggerier 

Summa 

Sigtuna. 

Tobaksfabriker 

Sågverk och hyvlerier 

Summa 

Sundbyberg. 

Bagerier 

Makaroni- och sagofabriker 

Saltprepareringsverk 

Stärkelsesocker- och -sirupsfabriker 

Mineralvatten- och läskedrycksfabriker 

Markis-, presennings- m. fl. fabriker 

Skofabriker 

1) En del av de vid dessa fabriker anställda arbetarne äro upptagna inom annan 
fabriksklass. 
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Stockholms län. 

Grupp. 
Antal 
fabri
ker. 

Antal 
arbetare. 

Tillverknin
gens värde. 

Kronor. 

Dextrinfabriker 

Parfymfabriker 

Såp- och tvålfabriker 

Ej specificerad träindustri 

Bokbinderier och kontorsbokfabriker 

Stenbrott och stenhuggerier 

Färgfabriker 

Kemisk-tekniska fabriker 

Järn- och stålvarufabriker samt -gjuterier 

Metallvarufabriker 

Elektriska ledningstrådfabriker 

Mekaniska verkstäder 

Instrumentfabriker, musikaliska 

Boktryckerier 

Summa 

Djursholm. 

Elektricitetsverk 

Stocksund. 

Elektricitetsverk 

Lidingö. 

Ättikfabriker 

Repslagerier 

Sågverk och hyvlerier 

Snickeri- och möbelfabriker 

Kemisk-tekniska fabriker 

Skeppsvarv och dockor samt båtbyggerier 

Summa 

Nynäshamn. 

Skofabriker 

Snickeri- och möbelfabriker 

Glasbruk och glassliperier 

Elektricitetsverk 

Summa 

1) De vid dessa fabriker anställda arbetarne äro upptagna inom annan fabriksklass. 
2) En del av de vid dessa fabriker anställda arbetarne äro upptagna inom annan 

fabriksklass. 



1 4 1 

Stockholms län. 

Grupp. 
Antal 
fabri
ker. 

Antal 
arbetare. 

Tillverknin
gens värde. 

Kronor. 

Saltsjöbaden. 

Snickeri- och möbelfabriker 

Skeppsvarv och dockor samt båtbyggerier 

Elektricitetsverk 

Summa 

Stockholms läns landsbygd. 

Charkuterivarufabriker 

Bagerier 

Jästfabriker 

Kvarnar 

Malterier 

Brännvinsbrännerier 

Destilleringsverk 

Maltdrycksbryggerier 

Mineralvatten- och läskedrycksfabriker 

Ullspinnerier 

Ylleväverier 

Blekerier, färgerier m. m. 

Bomullsremfabriker 

Gardinfabriker 

Markis-, presennings- m. fl. fabriker 

Sömnadsfabriker 

Trikå- och strumpfabriker 

Vaddfabriker 

Garverier 

Sämskfabriker 

Sadelmakerier 

Skinnremfabriker 

Skofabriker 

Fernissfabriker 

Glycerinfabriker 

Limkokerier och gelatinfabriker 

Oleinfabriker 

1) De vid dessa fabriker anställda arbetarne äro upptagna inom annan fabriksklass. 
2) En del av de vid dessa fabriker anställda arbetarne äro upptagna inom annan 

fabriksklass. 
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Stockholms län. 

Grupp. 
Antal 
fabri
ker. 

Antal 
arbetare. 

Tillverknin
gens värde. 

Kronor. 

Olje- och kraftfoderfabriker 

Talgraffinaderier 

Valsmassefabriker 

Lackfabriker 

Ljusfabriker 

Såp- och tvålfabriker 

Sågverk och hyvlerier 

Lådfabriker 

Snickeri- och möbelfabriker 

Trämassefabriker 

Tunnbinderier och drittelfabriker 

Pappersbruk och pappfabriker 

Tapetfabriker 

Cementgjuterier 

Kalkbruk 

Porslins- och fajansfabriker 

Stenbrott och stenhuggerier 

Tegelbruk och lervarufabriker 

Torvströ- och torvmullsfabriker 

Träkolsverk 

Kristallsodafabriker 

Salpetersyrefabriker 

Svavelsyrefabriker 

Vattenglasfabriker 

Benmjölsfabriker och benstampar 

Pudrettfabriker 

Superfosfatfabriker 

Gödningsämnesfabriker, ej specif. 

Ammunitions- och patronfabriker 

Sprängämnesfabriker 

Bresiljekvarnar 

Färgfabriker 

Kemisk-tekniska fabriker 

Järn- och stålvarufabriker samt -gjuterier ... 

1) De vid dessa fabriker anställda arbetarne äro upptagna inom annan fabriksklass. 
2) En del av de vid dessa fabriker anställda arbetarne äro upptagna inom annan 

fabriksklass. 



143 

Stockholms och Uppsala län. 

Grupp. 
Antal 
fabri
ker. 

Antal 
arbetare. 

Tillverknin
gens värde. 

Kronor. 

Gal vaniserings- och etsningsfabriker 

Metallvarufabriker 

Skeppsvarv och dockor samt båtbyggerier 

Elektriska apparatfabriker 

Elektriska ledningstrådfabriker 

Elektrodfabriker 

Mekaniska verkstader 

Snickerifabriker för tillverkning av maskiner 

Instrumentfabriker, kirurgiska 

Elektricitetsverk 

Lito- och kemigrafiska anstalter 

Summa 

Summa för Stockholms län 

Uppsala län. 

Uppsala. 

Charkuterivarufabriker 

Bagerier 

Jästfabriker 

Kvarnar 

Mälterier 

Chokladfabriker 

Karamell- m. fl. fabriker 

Tobaksfabriker 

Brännvinsbrännerier 

Deslilleringsverk 

Maltdrycksbryggerier 

Mineralvatten- och läskedrycksfabriker 

Punschbryggerier 

Blekerier, färgerier m. m 

Sömnadsfabriker 
Trikå- och strumpfabriker 

') De vid dessa fabriker anställda arbetarne äro upptagna inom annan fabriksklass. 
2) En del av de vid dessa fabriker anställda arbetarne ilro upptagna inom annan 

fabriksklass. 



144 

Uppsala län. 

Grupp. 
Antal 
fabri
ker. 

Antal 
arbetare. 

Tillverknin
gens värde. 

Kronor. 

Garverier 

Sadelmakerier 

Skofabriker 

Gummivarufabriker 

Lackfabriker 

Såp- och tvålfabriker 

Sågverk och hyvlerier 

Snickeri- och möbelfabriker 

Album-, portfölj- m. fl. fabriker 

Bokbinderier och kontorsbokfabriker 

Kakelfabriker 

Stenbrott och stenhuggerier 

Tegelbruk och lervarufabriker 

Gasverk 

Koksfabriker 

Ammunitions- och patronfabriker 

Kemisk-tekniska fabriker 

Järn- och stålvarufabriker samt -gjuterier 

Galvaniserings- och etsningsfabriker 

Guld- och silvervarufabriker 

Klichéanstalter och stilgjuterier 

Skeppsvarv och dockor samt båtbyggerier 

Mekaniska verkstäder 

Instrumentfabriker, matematiska m. fl 

„ , musikaliska 

Boktryckerier 

Elektricitetsverk 

Lito- och kemigrafiska anstalter 

Summa 

Enköping. 

Kvarnar 

Mälterier 

Maltdrycksbryggerier 

1) De vid dessa fabriker anställda arbetarne äro upptagna inom annan fabriksklass. 
2) En del av de vid dessa fabriker anställda arbetarn© äro upptagna inom annan 

fabriksklass. 



145 

Uppsala län. 

Grupp. 
Antal 
fabri
ker. 

Antal 
arbetare. 

Tillverknin
gens värde. 

Kronor. 

Mineralvatten- och läskedrycksfabriker 

Punschbryggerier 

Mössfabriker 

Garverier 

Sågverk och hyvlerier 

Snickeri- och möbelfabriker 

Tändsticksfabriker 

Cementgjuterier 

Järn- och stålvarufabriker samt -gjuterier 

Mekaniska verkstäder 

Boktryckerier 

Summa 

Uppsala läns landsbygd. 

Kvarnar 

Maltdrycksbryggerier 

Garverier 

Sämskfabriker 

Borstbinderier och kvastfabriker 

Sadelmakerier 

Trädestillationsverk 

Sågverk och hyvlerier 

Lådfabriker 

Snickeri- och möbelfabriker 

Trämassefabriker 

Kakelfabriker 

Stenbrott och stenhuggerier 

Tegelbruk och lervarufabriker 
Torvströ- och torvmullsfabriker 
Träkols verk 
Gödningsämnesfabriker 

Sulfit- och sulfatspritfabriker 
Järn- och stålvarufabriker samt -gjuterier 

1) De vid dessa fabriker anställda arbetarne äro upptagna inom annan fabriksklass. 
2) En del av de vid dessa fabriker anställda arbetarne äro upptagna inom annan 

fabriksklass. 



146 

Uppsala och Södermanlands län. 

Grupp. 
Antal 
fabri
ker. 

Antal 
arbetare. 

Tillverknin
gens värde. 

Kronor. 

Metallvarufabriker 
Mekaniska verkstäder 

Snickerifabriker för tillverkning av maskiner 

Summa 

Summa för Uppsala län 

Södermanlands län. 
Nyköping. 

Bagerier 

Kvarnar 

Mälterier 

Maltdrycksbryggerier 

Mineralvatten- och läskedrycksfabriker 

Punschbryggerier 

Bomullsspinnerier 

Ullspinnerier 

Ylleväverier 

Blekerier, färgerier m. m 

Garverier 

Sadelmakerier 

Sågverk och hyvlerier 

Snickeri- och möbelfabriker 

Kakelfabriker 

Gasverk 

Koksfabriker 

Pudrettfabriker 

Järn- och stålvarufabriker samt -gjuterier 

Metallvarufabriker 

Glödlampfabriker 

Mekaniska verkstäder 

Boktryckerier 

Elektricitetsverk 
Leksaksfabriker 

Summa 

1) De vid dessa fabriker anställda arbetarne aro upptagna inom annan fabriksklass. 
2) En del av de vid dessa fabriker anställda arbetarne äro upptagna inom annan 

fabriksklass. 



147 

Södermanlands län. 

Grupp. 
Antal 
fabri
ker. 

Antal 
arbetare. 

Tillverknin
gens värde. 

Kronor. 

Eskilstuna. 

Bagerier 

Kvarnar 

Malterier 

Vegetabiliskt smör, fabriker för tillverkning av... 

Maltdrycksbryggerier 

Mineralvatten- och läskedrycksfabriker 

Punschbryggerier 

Trikå- och strumpfabriker 

Borstbinderier och kvastfabriker 

Kompositionslinnefabriker 

Sågverk och hyvlerier 

Snickeri- och möbelfabriker 

Album-, portfölj- m. fl. fabriker 

Bokbinderier och kontorsbok fabriker 

Spelkortfabriker 

Kakelfabriker 

Murbruksfabriker 

Tegelbruk och lervarufabriker 

Gasverk 

Koksfabriker 

Ammoniakfabriker 

Järn- och stålvarufabriker samt -gjuterier 

Galvaniserings- och etsningsfabriker 

Metallvarufabriker 

Skeppsvarv och dockor samt båtbyggerier 

Andra vagnfabriker 

Mekaniska verkstäder 

Instrumentfabriker, matematiska m. fl 

Boktryckerier 

Elektricitetsverk 

Lito- och kemigrafiska anstalter 

Summa 

') De vid dessa fabriker anställda arbetarne äro upptagna inom anDan fabriksklass. 
2) En del av de vid dessa fabriker anställda arbetarne äro upptagna inom annan 

fabriksklass. 



148 

Södermanlands län. 

Grupp. 
Antal 
fabri
ker. 

Antal 
arbetare. 

Tillverknin
gens värde. 

Kronor. 

Torshälla. 

Kvarnar 
Karamell- m. fl. fabriker 

Maltdrycksbryggerier 
Vaddfabriker 
Tegelbruk och lervarufabriker 

Järn- och slålvarufabriker samt -gjuterier 

Metallvarufabriker 
Elektriska apparatfabriker 

Mekaniska verkstäder 

Summa 

Strängnäs. 

Maltdrycksbryggerier 
Mineralvatten- och läskedrycksfabriker 

Vagnfabriker 
Boktryckerier 

Summa 

Mariefred. 

Maltdrycksbryggerier 

Garverier 

Snickeri- och möbelfabriker 

Summa 

Trosa. 

Kvarnar 

Malmköping. 

Punschbryggerier 

Sågverk och hyvlerier 

Snickeri- och möbelfabriker 

Summa 

') De vid dessa fabriker anställda arbetarne äro upptagna inom annan fabriksklass. 
2) En del av de vid dessa fabriker anställda arbetarne äro upptagna inom annan 

fabriksklass. 



149 

Södermanlands län. 

Grupp. 
Antal 
fabri
ker. 

Antal 
arbetare. 

Tillverknin
gens värde. 

Kronor. 

Södermanlands läns landsbygd. 

Bagerier 

Kvarnar 

Maltdrycksbryggerier 

Mineralvatten- och läskedrycksfabriker 

Bomullsspinnerier 

Repslagerier 

Ullspinnerier 

Bomullsväverier 

Ylleväverier 

Trikå- och strumpfabriker 

Garverier 

Sågverk och hyvlerier 

Träull- och möbelspånsfabriker 

Snickeri- och möbelfabriker 

Trämassefabriker 

Tunnbinderier och drittelfabriker 

Cementgjuterier 

Kalkbruk 

Stenbrott och stenhuggerier 

Tegelbruk och lervarufabriker 

Torvströ- och torvmullsfabriker 

Träkolsverk 

Salpetersyrefabriker 

Pudrettfabriker 

Krutbruk 

Sprängämnesfabriker 

Kemisk-tekniska fabriker 

Järn- och stålvarufabriker samt -gjuterier ... 

Metallvarufabriker 

Vagnfabriker 

Mekaniska verkstäder 

Snickerifabriker för tillverkning av maskiner 

1) De vid dessa fabriker anställda arbetame äro upptagna inom annan fabriksklass. 
8) En del av de vid dessa fabriker anställda arbetame äro upptagna inom annan 

fabriksklass. 



150 

Södermanlands och Östergötlands län. 

Grupp. 
Antal 
fabri
ker. 

Antal 
arbetare. 

Tillverknin
gens värde. 

Kronor. 

Boktryckerier 

Elektricitetsverk 

Kaseinfabriker 

Summa 

Summa för Södermanlands län 

Östergötlands län. 

Linköping. 

Bagerier 

Kvarnar 

Mälterier 

Råsockerbruk 

Maltdrycksbryggerier 

Mineralvatten- och läskedrycksfabriker 

Punschbryggerier 

Vin- och saftfabriker 

Repslagerier 

Ullspinnerier 

Blekerier, färgerier m. m 

Bandfabriker 

Sömnadsfabriker 

Trikå- och strumpfabriker 

Garverier 

Borstbinderier och kvastfabriker 

Fernissfabriker 

Vagn- och maskinsmörjefabriker 

Vaselinfabriker 

Parfymfabriker 

Såp- och tvålfabriker 

Sågverk och hyvlerier 

Lådfabriker 

Snickeri- och möbelfabriker 

Bokbinderier och kontorsbokfabriker 

1) De vid dessa fabriker anställda arbetarne äro upptagna inom annan fabriksklass 
2) En del av de vid dessa fabriker anställda arbetarne äro upptagna inom annan 

fabriksklass. 



151 

Östergötlands län. 

Grupp. 
Antal 
fabri
ker. 

Antal 
arbetare. 

Tillverknin
gens värde. 

Kronor. 

Papperspås- och kuvertfabriker 

Kakelfabriker 

Stenbrott och stenhuggerier 

Tegelbruk och lervarufabriker 

Gasverk 

Koksfabriker 

Ammoniakfabriker 

Färgfabriker 

Kemisk-tekniska fabriker 

Järn- och stålvarufabriker samt -gjuterier 

Metallvarufabriker 

Järnvägs- och spårvägsvagnfabriker 

Andra vagnfabriker 

Mekaniska verkstäder 

Instrumentfabriker, musikaliska 

Boktryckerier 

Lito- och kemigranska anstalter 

Summa 

Norrköping. 

Charkuterivarufabriker 

Bagerier 

Kvarnar 

Mälterier 

Chokladfabriker 

Karamell- m. fl. fabriker 

Sockerraffinaderier 

Stärkelsesocker- och -sirupsfabriker 

Tobaksfabriker 

Maltdrycksbryggerier 

Mineralvatten- och läskedrycks fabriker 

Punschbryggerier 

Vin- och saftfabriker 

Bomullsspinnerier 

') De vid dessa fabriker anställda arbetarne äro upptagna inom annan fabriksklass. 
2) En del av de vid dessa fabriker anställda arbetarne äro upptagna inom annan 

fabriksklass. 



152 

Östergötlands län. 

Grupp. 
Antal 
fabri
ker. 

Antal 
arbetare. 

Tillverknin
gens värde. 

Kronor. 

Schoddyfabriker 
Ullspinnerier 
Bomullsvävener 
Ylleväverier 
Blekerier, färgerier m. m 
Markis-, presennings- m. fl. fabriker 
Snörmakerier 
Trikå- och strumpfabriker 
Vaddfabriker 
Garverier 
Skinnremfabriker 
Skofabriker 
Såp- och tvålfabriker 
Sågverk och hyvlerier 

Snickeri- och möbelfabriker 
Trämassefabriker 
Pappersbruk och pappfabriker 
Album-, portfölj- m. fl. fabriker 
Bokbinderier och kontorsbokfabriker 
Papperspås- och kuvertfabriker 
Spelkortfabriker 
Tapetfabriker 
Ej specificerad pappersindustri 
Kakelfabriker 
Stenbrott och stenhuggerier 
Gasverk 
Koksfabriker 
Ammoniakfabriker 
Benmjölsfabriker och benstampar 
Kemisk-tekniska fabriker 
Järn- och stålvarufabriker samt -gjuterier 
Galvaniserings- och etsningsfabriker 
Guld- och silvervarufabriker 
Metallvarufabriker 

1) De vid dessa fabriker anställda arbetarna &ro upptagna inom annan fabriksklass. 
2) En del av de vid dessa fabriker anställda arbetarne äro upptagna inom annan 

fabriksklasg. 



153 

Östergötlands län. 

Grupp. 
Antal 
fabri
ker. 

Antal 
arbetare. 

Tillverknin
gens värde. 

Kronor. 

Mekaniska verkstäder 

Snickerifabriker för tillverkning av maskiner 
Solv- och vävskedsfabriker 
Instrumentfabriker, musikaliska 
Boktryckerier 
Elektricitetsverk 
Lampfabriker 

Lito- och kemigrafiska anstalter 

Summa 

Söderköping. 
Maltdrycksbryggerier 
Mineralvatten- och läskedrycksfabriker 
Punschbryggerier 
Garverier 
Sågverk och hyvlerier 
Lådfabriker 
Snickeri- och möbelfabriker 
Galvaniserings- och etsningsfabriker 

Boktryckerier 

Summa 

Motala. 

Destilleringsverk 
Punschbryggerier 
Mössfabriker 
Trikå- och strumpfabriker 
Pälsvarufabriker 
Vagn- och maskinsmörjefabriker 
Cementgjuterier 
Kakelfabriker 
Kemisk-tekniska fabriker 
Järn- och stålvarufabriker samt -gjuterier 
Boktryckerier 

Summa 

1) De vid dessa fabriker anställda arbetarne äro upptagna inom annan fabriksklass. 
2) En del av de vid dessa fabriker anställda arbetarne äro upptagna inom annan 

fabriksklass. 



154 

Östergötlands län. 

Grupp. 
Antal 
fabri
ker. 

Antal 
arbetare. 

Tillverknin
gens värde. 

Kronor. 

Vadstena. 

Charkuterivarufabriker 
Kvarnar 

Mälterier 
Tobaksfabriker 

Maltdrycksbryggerier 

Garverier 

Snickeri- och möbelfabriker 
Mekaniska verkstader 
Boktryckerier 

Summa 

Skenninge. 
Mälterier 

Maltdrycksbryggerier 
Sågverk och hyvlerier 

Snickeri- och möbelfabriker 

Tegelbruk och lervarufabriker 
Mekaniska verkstäder 
Boktryckerier 

Summa 

Valdemarsvik. 
Maltdrycksbryggerier 

Mineralvatten- och läskedrycksfabriker 
Repslagerier 
Garverier 
Metallvarufabriker 

Summa 

Örtsrgötlands läns landsbygd. 
Charkuterivarufabriker 
Jästfabriker 

Kvarnar 
Mälterier 

1) De vid dessa fabriker anställda arbetaxne aro upptagna inom annan fabriksklass. 
2) En del av de vid dessa fabriker anställda arbetarns aro upptagna inom annan 

fabriksklass. 



1 5 5 

Östergötlands län. 

Grupp. 
Antal 
fabri

ker. 

Antal 
arbetare. 

Tillverknin
gens värde. 

Kronor. 

Stärkelsefabriker 
Chokladfabriker 

Kafferosterier 

Karamell- m. fl. fabriker 
Makaroni- och sagofabriker 

Tobaksfabriker 

Brännvinsbrännerier 
Maltdrycksbryggerier 

Mineralvatten- och läskedrycksfabriker 
Bomullsspinnerier 

Repslagerier 

Schoddyfabriker 

Ullspinnerier 

Ylleväverier 
Blekerier, färgerier m. m 

Haltfabriker 
Trikå- och strumpfabriker 
Vaddfabriker 

Garverier 

Skofabriker 

Kautschukstämpelfabriker 
Sågverk och hyvlerier 
Träull- och möbelspånsfabriker 
Lådfabriker 

Snickeri- och möbelfabriker 
Trämassefabriker 
Tunnbinderier och drittelfabriker 

Pappersbruk och papp fabriker 

Album-, portfölj- m. fl. fabriker 
Bokbinderier och kontorsbokfabriker ... 
Cementgjuterier 
Kakelfabriker 
Kalkbruk 

Stenbrott och stenhuggerier. 

') De vid dessa fabriker anställda arbetarne äro upptagna inom annan fabriksklass. 
2) En del av de vid dessa fabriker anställda arbetarne äro upptagna inom annan 

fabriksklass. 



156 

Östergötlands och Jönköpings län. 

Grupp. 
Antal 
fabri
ker. 

Antal 
arbetare. 

Tillverknin
gens värde. 

Kronor. 

Tegelbruk och lervarufabriker 

Glasbruk och glassliperier 
Torvfabriker 

Torvströ- och torvmullsfabriker 

Träkolsverk 

Kristallsodafabriker 
Benmjölsfabriker och benstampar 

Färgfabriker 
Kemisk-tekniska fabriker 

Järn- och stålvarufabriker samt -gjuterier 

Galvaniserings- och etsningsfabriker 
Klichéanstalter och stilgjuterier 

Metallvarufabriker 

Skeppsvarv och dockor samt båtbyggerier 
Järnvägs- och spårvägsvagnfabriker 

Andra vagnfabriker 
Mekaniska verkstäder 

Snickerifabriker för tillverkning av maskiner 

Urdelar, fabriker för tillverkning av 
Boktryckerier 
Elektricitetsverk 
Kaseinfabriker 

Lito- och kemigranska anstalter 

Mjölkfilterfabriker 

Summa 

Summa för Östergötlands län 

Jönköpings län. 

Jönköping. 

Bagerier 

Kvarnar 

Mälterier 

Tobaksfabriker 

1) De vid dessa fabriker anställda arbetarne äro upptagna inom annan fabriksklass. 
') En del av de vid dessa fabriker anställda arbetarne äro upptagna inom annan 

fabriksklass. 



157 

Jönköpings län. 

Grupp. 
Antal 
fabri
ker. 

Antal 
arbetare. 

Tillverknin
gens värde. 

Kronor. 

Maltdrycksbryggerier 

Mineralvatten- och läskedrycksfabriker 
Punschbryggerier 
Schoddyfabriker 

Ullspinnerier 
Ylleväverier 

Snörmakerier 

Vaddfabriker 
Garverier 
Skofabriker 

Sågverk och hyvlerier 

Snickeri- och möbelfabriker 
Spånaskfabriker 
Trämassefabriker 

Träsko- och lästfabriker 
Tändsticksfabriker 

Pappersbruk och pappfabriker 

Album-, portfölj- m. fl. fabriker 

Bokbinderier och kontorsbokfabriker 

Ej specificerad pappersindustri 
Korgfabriker 

Stenbrott och stenhuggerier 
Tegelbruk och lervarufabriker 
Gasverk 

Koksfabriker 

Ammoniakfabriker 

Benmjölsfabriker och benstampar 

Kemisk-tekniska fabriker 

Järn- och stålvarufabriker samt -gjuterier .. 

Galvaniserings- och etsningsfabriker 

Klichéanstalter och stilgjuterier 
Metallvarufabriker 
Vagnfabriker 
Mekaniska verkstäder 

') De vid dessa fabriker anställda arbetarne äro upptagna inom annan fabriksklass. 
2) En del av de vid dessa fabriker anställda arbetarne äro upptagna inom annan 

fabriksklass. 



158 

Jönköpings län. 

Grupp. 
Antal 
fabri
ker. 

Antal 
arbetare. 

Tillverknin
gens värde. 

Kronor. 

Snickerifabriker för tillverkning av maskiner 

Boktryckerier 

Elektricitetsverk 

Lito- och kemigrafiska anstalter 

Summa 

Eksjö. 

Kvarnar 

Mälterier 

Maltdrycksbryggerier 

Mineralvatten- och läskedrycksfabriker 

Punschbryggerier 

Garverier 

Sågverk och hyvlerier 

Träull- och möbelspånsfabriker 

Snickeri- och möbelfabriker 

Torvströ- och torvmullsfabriker 

Järn- och stålvarufabriker samt -gjuterier 

Vagnfabriker 

Mekaniska verkstäder 

Boktryckerier 

Elektricitetsverk 

Summa 

Huskvarna. 

Kvarnar 

Maltdrycksbryggerier 

Borstbinderier och kvastfabriker 

Järn- och stålvarufabriker samt -gjuterier 

Galvaniserings- och etsningsfabriker 

Mekaniska verkstäder 

Boktryckerier 

Summa 

') De vid dessa fabriker anställda arbetarne aro upptagna inom annan fabriksklass. 
') En del av de vid dessa fabriker anställda arbetarne äro upptagna inom annan 

fabriksklass. 



1 5 9 

Jönköpings län. 

Grupp. 
Antal 
fabri
ker. 

Antal 
arbetare. 

Tillverknin
gens värde. 

Kronor. 

Grenna. 

Snickeri- och möbelfabriker 

Metallvarufabriker 

Vagnfabriker 

Summa 

Tranås. 

Mälterier 

Maltdrycksbryggerier 

Mineralvatten- och läskedrycksfabriker 

Trikå- och strumpfabriker 

Garverier 

Pälsvarufabriker 

Sågverk och hyvlerier 

Snickeri- och möbelfabriker 

Järn- och stålvarufabriker samt -gjuterier 

Vagnfabriker 

Mekaniska verkstäder 

Instrumentfabriker, musikaliska 
Boktryckerier 

Summa 

Värnamo. 

Maltdrycksbryggerier 

Garverier 

Snickeri- och möbelfabriker 

Metallvarufabriker 

Mekaniska verkstäder 

Boktryckerier 

Summa 

Vetlanda. 

Kvarnar 

Karamell- m. fl. fabriker 
Maltdrycksbryggerier 

l) En del av de vid dessa fabriker anställda arbetarne äro upptagna inom annan 
fabriksklass. 



160 

Jönköpings län. 

Grupp. 
Antal 
fabri
ker. 

Antal 
arbetare. 

Tillverknin
gens värde. 

Kronor. 

Vin- och saftfabriker 
Garverier 
Skofabriker 
Sågverk och hyvlerier 
Snickeri- och möbelfabriker 
Spånaskfabriker 
Tändsticksfabriker 
Järn- och stålvarufabriker samt -gjuterier 
Mekaniska verkstäder 

Summa 

Jönköpings läns landsbygd. 

Jästfabriker 
Kvarnar 
Mälterier 
Brännvinsbrännerier 
Maltdrycksbryggerier 
Mineralvatten- och läskedrycksfabriker 
Schoddyfabriker 

Ullspinnerier 
Ylleväverier 
Blekerier, färgerier m. m 
Bandfabriker 
Mössfabrik er 
Sömnadsfabriker 
Vaddfabriker 
Garverier 
Skinnremfabriker 
Skofabriker 
Ej specificerad läder-, skinn- och hårindustri 
Limkokerier och gelatinfabriker 
Gummivarufabriker 
Såp- och tvålfabriker 
Sågverk och hyvlerier 

') De vid dessa fabriker anställda arbetarne äro upptagna inom annan fabriksklass. 
') En del av de vid dessa fabriker anställda arbetarne äro upptagna inom annan 

fabriksklass. 
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Jönköpings län. 

Grupp. 
Antal 
fabri
ker. 

Antal 
arbetare. 

Tillverknin
gens värde. 

Kronor. 

Träull- och möbelspånsfabriker 

Lådfabriker 

Snickeri- och möbelfabriker 

Trämassefabriker 
Träsko- och lästfabriker 

Tändsticksfabriker 

Pappersbruk och pappfabriker 

Album-, portfölj- m. fl. fabriker 
Bokbinderier och kontorsbokfabriker 
Tapetfabriker 

Halmvarufabriker 
Cementgjuterier 

Kakelfabriker 

Stenbrott och stenhuggerier 

Tegelbruk och lervarufabriker 

Glasbruk och glassliperier 
Torvfabriker 

Torvströ- och torvmullsfabriker 
Träkolsverk 

Benmjölsfabriker och benstampar 
Färgfabriker 

Kemisk-tekniska fabriker 

Järn- och stålvarufabriker samt -gjuterier 

Galvaniserings- och etsningsfabriker 

Metallvarufabriker 

Vagnfabriker 

Mekaniska verkstäder 

Snickerifabriker för tillverkning av maskiner 

Instrumentfabriker, musikaliska 
Boktryckerier 

Elektricitetsverk 

Reseffektfabriker 

Summa 

Summa för Jönköpings län 

') De vid dessa fabriker anställda arbetarne äro upptagna inom annan fabriksklass. 
') En del av de vid dessa fabriker anställda arbetarne äro upptagna inom annan 

fabriksklass. 
Kommerskollegii berättelse om induttri dr 1911. 11 
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Kronobergs län. 

Grupp. 
Antal 
fabri
ker. 

Antal 
arbetare. 

Tillverknin
gens värde. 

Kronor. 

Kronobergs län. 

Växjö. 

Mälterier 

Maltdrycksbryggerier 

Mineralvatten- och läskedrycksfabriker 

Fernissfabriker 

Parfymfabriker 

Såp- och tvålfabriker 

Sågverk och hyvlerier 

Snickeri- och möbelfabriker 

Tändsticksfabriker 

Stenbrott och stenhuggerier 

Kemisk-tekniska fabriker 

Järn- och stålvarufabriker samt -gjuterier 

Vagnfabriker 

Mekaniska verkstäder 

Boktryckerier 

Elektricitetsverk 

Summa 

Älmhult. 

Kvarnar 

Sågverk och hyvlerier 

Snickeri- och möbelfabriker 

Summa 

Ljungby. 

Kvarnar 

Garverier 

Snickeri- och möbelfabriker 

Träsko- och lästfabriker 

Album-, portfölj- m. fl. fabriker 

Tegelbruk och lervarufabriker 

') De vid dessa fabriker anställda arbetarne äro upptagna inom annan fabriksklass. 
2) En del av de vid dessa fabriker anställda arbetarne äro upptagna inom annan 

fabriksklass. 
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Kronobergs län. 

Grupp. 

Antal 
fabri

ker. 

Antal 
arbetare. 

Tillverknin
gens värde. 

Kronor. 

Järn- ofch stålvarufabriker samt -gjuterier 

Galvaniserings- och etsningsfabriker 

Mekaniska verkstäder 

Boktryckerier 

Elektricitetsverk 

Summa 

Kronobergs läns landsbygd. 

Kvarnar 
Stärkelsefabriker 

Makaroni- och sagofabriker 
Stärkelsesocker- och -sirupsfabriker 

Tobaksfabriker 
Maltdrycksbryggerier 
Mineralvatten- och läskedrycksfabriker 

Ullspinnerier 
Ylleväverier 

Blekerier, färgerier m. m 
Garverier 

Dextrinfabriker 

Gummivarufabriker 

Sågverk och hyvlerier 
Lådfabriker 

Snickeri- och möbelfabriker 

Trämassefabriker 

Träsko- och lästfabriker 

Tunnbinderier och drittelfabriker 
Pappersbruk och pappfabriker 
Bokbinderier och kontorsbokfabriker 

Papperspås- och kuvertfabriker 
Cementgjuterier 

Stenbrott och stenhuggerier 
Tegelbruk och lervarufabriker 
Glasbruk och glassliperier 

') De vid dessa fabriker anställda arbetorne äro upptagna inom annan fabriksklass. 
-) En del av de vid dessa fabriker anställda arbetarne äro upptagna inom annan 

fabriksklass. 
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Kronobergs och Kalmar län. 

Grupp. 
Antal 
fabri
ker. 

Antal 
arbetare. 

Tillverknin
gens värde. 

Kronor. 

Glas- och porslinsmålerier 
Spegelfabriker och ej specificerad glasvaruindustri 
Torvfabriker 
Torvströ- och torvmullsfabriker 
Träkolsverk 
Järn- och stålvarufabriker samt -gjuterier 
Metallvarufabriker 
Mekaniska verkstäder 
Snickerifabriker för tillverkning av maskiner 
Solv- och vävskedsfabriker 
Boktryckerier 
Elektricitetsverk 

Leksaksfabriker 

Summa 

Summa för Kronobergs län 

Kalmar län. 

Kalmar. 

Margarinfabriker 
Bagerier 
Kvarnar 
Mälterier 
Stärkelsefabriker 
Chokladfabriker 
Karamell- m. fl. fabriker 
Tobaksfabriker 
Vegetabiliskt smör, fabriker för tillverkning av... 
Maltdrycksbryggerier 
Mineralvatten- och läskedrycksfabriker 
Blekerier, färgerier m. m 
Sömnadsfabriker 
Trikå- och strumpfabriker 
Flottfabriker 

') Do vid dessa fabriker anställda arbetarne äro upptagna inom annan fabriksklass. 
2) En del av de vid dessa fabriker anställda arbetarne ilro upptagna inom annan 

fabriksklass. 



165 

Kalmar län. 

Grupp. 
Antal 
fabri
ker. 

Antal 
arbetare. 

Tillverknin
gens värde. 

Kronor. 

Vagn- och maskinsmörjefabriker 

Sågverk och hyvlerier 

Snickeri- och möbelfabriker 

Tändsticksfabriker 

Tapetfabriker 

Kakelfabriker 

Stenbrott och stenhuggerier 

Gasverk 

Koksfabriker 

Kemisk-tekniska fabriker 

Järn- och stålvarufabriker samt -gjuterier 

Guld- och silvervavufabriker 

Skeppsvarv och dockor samt båtbyggerier 

Järnvägs- och spårvägsvagnfabriker 

Mekaniska verkstäder 

Boktryckerier 

Elektricitetsverk 

Lito- och kemigrafiska anstalter 

Summa 

Oskarshamn. 

Bagerier 

Mälterier 

Tobaksfabriker 

Maltdrycksbryggerier 

Mineralvatten- och läskedrycksfabriker 

Sågverk och hyvlerier 

Bokbinderier och kontorsbokfabriker 

Papperspås- och kuvertfabriker 

Kakelfabriker 

Stenbrott och stenhuggerier 

Järn- och stålvarufabriker samt -gjuterier 

Metallvarufabriker 

Skeppsvarv och dockor samt båtbyggerier 

') De vid dessa fabriker anställda arbetarne ftro upptagna inom annan fabriksklass. 
') En del av de vid dessa fabriker anställda arbetarne Bro upptagna inom annan 

fabriksklass. 
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Kalmar län. 

Grupp. 
Antal 
fabri
ker. 

Antal 
arbetare. 

Tillverknin
gens värde. 

Kronor. 

Mekaniska verkstäder 

Boktryckerier 

Elektricitetsverk 

Lito- och kemigrafiska anstalter 

Summa 

Västervik. 

Kvarnar 

Mälterier 

Destilleringsverk 

Malldrycksbryggerier 

Mineralvatten- och läskedrycksfabriker 

Vin- och saftfabriker 

Ättikfabriker 

Sömnadsfabriker 

Garverier 

Såp- och tvålfabriker 

Sågverk och hyvlerier 

Snickeri- och möbelfabriker 

Tunnbinderier och drittelfabriker 

Tändsticksfabriker 

Tändsticksämnesfabriker 

Bokbinderier och kontorsbokfabriker 

Stenbrott och stenhuggerier 

Glasbruk och glassliperier 

Kemisk-tekniska fabriker 

Järn- och stålvarufabriker samt -gjuterier 

Metallvarufabriker 

Skeppsvarv och dockor samt båtbyggerier 

Mekaniska verkstäder 

Boktryckerier 

Summa 

1) De vid dessa fabriker anställda arbetarne äro upptagna inom annan fabriksklass. 
2) En del av de vid dessa fabriker anställda arbetarne äro upptagna inom annan 

fabriksklass. 
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Kalmar län. 

Grupp. 
Antal 
fabri
ker. 

Antal 
arbetare. 

Tillverknin
gens värde. 

Kronor. 

Vimmerby. 

Charkuterivarufabriker 

Kvarnar 

Mällerier 

Maltdrycksbryggerier 

Mineralvatten- och läskedrycksfabriker 

Garverier 

Sågverk och hyvlerier 

Snickeri- och möbelfabriker 

Träkolsverk 

Järn- och stålvarufabriker samt -gjuterier 

Mekaniska verkstäder 

Boktryckerier 

Summa 

Borgholm. 

Boktryckerier 

Gamleby. 

Järn- och stålvarufabriker samt -gjuterier 

Mekaniska verkstäder 

Summa 

Mönsterås. 

Mälterier 

Maltdrycksbryggerier 

Ullspinnerier 

Blekerier, färgerier m. m 

Garverier 

Sågverk och hyvlerier 

Snickeri- och möbelfabriker 

Tändsticksfabriker 

Summa 

1) De vid dessa fabriker anställda arbetame äro upptagna inom annan fabriksklass. 
2) En del av de vid dessa fabriker anställda arbetame äro upptagna inom annan 

fabriksklass. 



168 

Kalmar län. 

Grupp. 
Antal 
fabri
ker. 

Antal 
arbetare. 

Tillverknin
gens värde. 

Kronor. 

Nybro. 

Mälterier 

Maltdrycksbryggerier 

Sågverk och hyvlerier 

Snickeri- och möbelfabriker 

Tändsticksfabriker 

Glasbruk och glassliperier 

Järn- och stålvarafabriker samt -gjuterier 

Mekaniska verkstäder 

Summa 

Kalmar läns landsbygd. 

Charkuterivarufabriker 

Kvarnar 

Mälterier 

Råsockerbruk 

Maltdrycksbryggerier 

Mineralvatten- och läskedrycksfabriker 

Ullspinnerier 

Garverier 

Sågverk och hyvlerier 

Träull- och möbelspånsfabriker 

Lådfabriker 

Skopliggfabriker 

Snickeri- och möbelfabriker 

Trämassefabriker 

Träsko- och lästfabriker 

Tunnbinderier och drittelfabriker 

Tändsticksfabriker 

Tändsticksämnesfabriker 

Pappersbruk och pappfabriker 

Halmvarufabriker 

Cementfabriker 

Kalkbruk 

1) De vid dessa fabriker anställda arbetarne äxo upptagna inom annan fabriksklass. 
2) En del av de vid dessa fabriker anställda arbetarne äro upptagna inom annan 

fabriksklass. 
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Kalmar och Gottlands län. 

Grupp. 
Antal 
fabri
ker. 

Antal 
arbetare. 

Tillverknin
gens värde. 

Kronor. 

Porslins- och fajansfabriker 

Stenbrott och stenhuggerier 

Tegelbruk och lervarufabriker 

Glasbruk och glassliperier 

Torvfabriker 

Torvströ- och torvmullsfabriker 

Träkolsverk 

Gödningsämnesfabriker, ej specificerade 

Kemisk-tekniska fabriker 

Järn- och stålvarufabriker samt -gjuterier 

Galvaniserings- och etsningsfabriker 

Metall varufabriker 

Skeppsvarv och dockor samt bâtbyggerier 

Vagnfabriker 

Elektriska apparatfabriker 

Mekaniska verkstäder 

Snickerifabriker för tillverkning av maskiner 

Elektricitetsverk 

Leksaksfabriker 

Summa 

Summa för Kalmar län 

Gottlands län. 

Visby. 

Charkuterivarufabriker 
Kvarnar 
Mälterier 

Maltdrycksbryggerier 

Mineralvatten- och läskedrycksfabriker 

Punschbryggerier 

Vin- och saftfabriker 

') De vid dessa fabriker anställda arbetarne äro upptagna inom annan fabriksklass. 
2) En del av de vid dessa fabriker anställda arbetarne äro upptagna inom annan 

fabriksklass. 



1 7 0 

Gottlands län. 

Grupp. 
Antal 
fabri
ker. 

Antal 
arbetare. 

Tillverknin
gens värde. 

Kronor. 

Blekerier, färgerier m. m 

Garverier 

Sågverk och hyvlerier 

Snickeri- och möbelfabriker 

Cementfabriker 

Kakelfabriker 

Kalkbruk 

Stenbrott och stenhuggerier 

Tegelbruk och lervarufabriker 

Gödningsämnesfabriker 

Järn- och stålvarufabriker samt -gjuterier 

Mekaniska verkstäder 

Boktryckerier 

Elektricitetsverk 

Summa 

Gottlands läns landsbygd. 

Kvarnar 

Stärkelsefabriker 

Konserv fabriker 

Råsockerbruk 

Ullspinnerier 

Ylleväverier 

Garverier 

Sågverk och hyvlerier 

Kalkbruk 

Stenbrott och stenhuggerier 

Tegelbruk och lervarufabriker 

Torvfabriker 

Instrumentfabriker, musikaliska 

Summa 

Summa för Gottlands län 

l) De vid dessa fabriker anställda arbetarne äro upptagna inom annan fabriksklass. 
2) En del av de vid dessa fabriker anställda arbetarne äro upptagna inom annan 

fnbriksklass. 



171 

Blekinge län. 

Grupp. 
Antal 
fabri
ker. 

Antal 
arbetare. 

Tillverknin
gens värde. 

Kronor. 

Blekinge län. 
Karlskrona. 

Charkuterivarufabriker 

Bagerier 

Kvarnar 

Mälterier 

Kafferosterier 

Tobaksfabriker 

Maltdrycksbryggerier 

Mineralvatten- och läskedrycksfabriker 

Punschbryggerier 

Ullspinnerier 

Blekerier, färgerier m. m 

Hattfabriker 

Trikå- och strumpfabriker 

Garverier 

Skofabriker 

Såp- och tvålfabriker 

Sågverk och hyvlerier 

Snickeri- och möbelfabriker 

Bokbinderier och kontorsbokfabriker 

Kakelfabriker 

Gasverk 

Koksfabriker 

Ammoniakfabriker 

Kristallsodafabriker 

Pudrettfabriker 

Kemisk-tekniska fabriker 

Järn- och stålvarufabriker samt -gjuterier 

Galvaniserings- och etsningsfabriker 

Skeppsvarv och dockor samt båtbyggerier 

Mekaniska verkstader 

Instrumentfabriker, musikaliska 

l) De vid dessa fabrikör anställda arbetarne äro upptagna inom annan fabriksklass. 
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Blekinge län. 

Grupp. 
Antal 
fabri
ker. 

Antal 
arbetare. 

Tillverknin
gens värde. 

Kronor. 

Boktryckerier 

Elektricitetsverk 

Lampfabriker 

Summa 

Ronneby. 

Kvarnar 

Mineralvatten- och läskedrycksfabriker 

Sågverk och hyvlerier 

Snickeri- och möbelfabriker 

Järn- och stålvarufabriker samt gjuterier 

Boktryckerier 

Elektricitetsverk 

Summa 

Karlshamn. 

Mälterier 

Råsockerbruk 

Tobaksfabriker 

Maltdrycksbryggerier 

Mineralvatten- och läskedrycksfabriker 

Punschbryggerier 

Trikå- och strumpfabriker 

Garverier 

Snickeri- och möbelfabriker 

Bokbinderier och kontorsbokfabriker 

Ej specificerad pappersindustri 

Stenbrott och stenhuggerier 

Järn- och stålvarufabriker samt -gjuterier 

Metallvarufabriker 

Mekaniska verkstäder 

Boktryckerier 

Summa 

1) De vi«l dessa fabriker anställda arbetarne äro upptagna inom annan fabriksklass. 
2) En del av de vid dessa fabriker anställda arbetarne äro upptagna inom annan 

fabriksklass. 
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Blekinge län. 

Grupp. 
Antal 
fabri

ker. 

Antal 
arbetare. 

Tillverknin
gens värde. 

Kronor. 

Sölvesborg. 
Makaroni- och sagofabriker 
Stärkelsesocker- och -sirupsfabriker 
Maltdrycksbryggerier 
Mineralvatten- och läskedrycksfabriker 
Garverier 
Sågverk och hyvlerier 
Snickeri- och möbelfabriker 
Stenbrott och stenhuggerier 
Järn- och stålvarufabriker samt -gjuterier 
Skeppsvarv och dockor samt båtbyggerier 
Mekaniska verkstäder 
Boktryckerier 

Summa 

Blekinge läns landsbygd. 
Kvarnar 
Stärkelsefabriker 
Brännvinsbrännerier 
Maltdrycksbryggerier 
Mineralvatten- och läskedrycksfabriker 
Bomullsspinnerier 
Ullspinnerier 
Bomullsväverier 
Ylleväverier 
Trikå- och strumpfabriker 
Garverier 
Såp- och tvålfabriker 
Sågverk och hyvlerier 
Träull- och möbelspånsfabriker 
Snickeri- och möbelfabriker 
Trämassefabriker 
Träsko- och lästfabriker 
Pappersbruk och pappfabriker 

1) De vid dessa fabriker anställda arbetarne äro upptagna inom annan fabriksklass. 



174 

Blekinge och Kristianstads län. 

Grupp. 
Antal 
fabri
ker. 

Antal 
arbetare. 

Tillverknin
gens värde. 

Kronor. 

Ej specificerad pappersindustri 

Cementgjuterier 

Stenbrott och stenhuggerier 

Tegelbruk och lervarufabriker 

Torvströ- och torvmullsfabriker 

Benmjölsfabriker och benstampar 

Kemisk-tekniska fabriker 

Järn- och stålvarufabriker samt -gjuterier 

Metallvarufabriker 

Skeppsvarv och dockor samt båtbyggerier 

Elektriska apparatfabriker 

Mekaniska verkstäder 

Instrumentfabriker, matematiska m. fl 

Urfabriker 

Elektricitetsverk 

Leksaksfabriker 

Summa 

Summa för Blekinge län 

Kristianstads län. 

Kristianstad. 

Charkuterivarufabriker 

Kvarnar 

Mälterier 

Konservfabriker 

Destilleringsverk 

Maltdrycksbryggerier 

Mineralvatten- och läskedrycksfabriker 

Ullspinnerier 

Ylleväverier 

Sömnadsfabriker 

Trikå- och strumpfabriker 

Garverier 

') De vid dessa fabriker anställda arbe tame Bro upptagna inom annan fabriksklass. 
2) En del av de vid dessa fabriker anställda arbetarne äro upptagna inom annan 

fabriksklass. 
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Kristianstads län. 

Grupp. 
Antal 
fabri

ker. 

Antal 
arbetare. 

Tillverknin
gens värde. 

Kronor. 

Handskfabriker 

Album-, portfölj- m. fl. fabriker 

Bokbinderier och kontorsbokfabriker 

Stenbrott och stenhuggerier 

Gasverk 

Koksfabriker 

Ammoniakfabriker 

Kristallsodafabriker 

Kemisk-tekniska fabriker 

Järn- och stålvarufabriker samt -gjuterier 

Metallvarufabriker 

Skeppsvarv och dockor samt båtbyggerier 

Järnvägs- och spårvttgsvagnfabriker 

Mekaniska verkstäder 

Boktryckerier 

Elektricitetsverk 

Lito- och kemigrafiska anstalter 

Summa 

Simrishamn. 

Charkuterivarufabriker 

Garverier 

Tegelbruk och lervarufabriker 

Järn- och stålvarufabriker samt -gjuterier 

Mekaniska verkstäder 

Boktryckerier 

Summa 

Ängelholm. 

Mälterier 

Räsockerbruk 

Tobaksfabriker 

Maltdrycksbryggerier 

Mineralvatten- och läskedrycksfabriker 

Garverier 

') De vid dessa fabriker anställda arbetarne äro upptagna inom annan fabriksklass. 



176 

Kristianstads län. 

Grupp. 
Antal 
fabri
ker. 

Antal 
arbetare. 

Tillverknin
gens värde. 

Kronor. 

Kakelfabriker 
Färgfabriker 
Järn- och stälvarufabriker samt -gjuterier 
Mekaniska verkstäder 
Boktryckerier 

Summa 
Båstad. 

Kvarnar 
Garverier 

Summa 

Hässleholm. 
Kvarnar 
Mälterier 
Maltdrycksbryggerier 
Mineralvatten- och läskedrycksfabriker 
Snickeri- och möbelfabriker 
Korkfabriker 
Järn- och stålvarufabriker samt -gjuterier 

Kapsylfabriker 
Järnvägs- och spårvägsvagnfabriker 
Mekaniska verkstäder 
Instrumentfabriker, musikaliska 

Boktryckerier 

Summa 

Åhus. 
Kvarnar 
Destilleringsverk 
Maltdrycksbryggerier 
Mineralvatten- och läskedrycksfabriker 
Ullspinnerier 
Blekerier, färgerier m. m 
Snickeri- och möbelfabriker 

Summa 

1) De vid dessa fabriker anställda arbetarne äro upptagna inom annan fabriksklass. 
2) Se sid. 37, not 2. 
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Kristianstads län. 

Grupp. 
Antal 
fabri
ker. 

Antal 
arbetare. 

Tillverknin
gens värde. 

Kronor. 

Kristianstads läns landsbygd. 

Svinslakterier 

Bagerier 

Jästfabriker 

Kvarnar 

Mälterier 

Stärkelsefabriker 

Råsockerbruk 

Tobaksfabriker 

Brännvinsbrännerier 

Destilleringsverk 

Maltdrycksbryggerier 

Mineralvatten- och läskedrycksfabriker. 

Vin- och saftfabriker 

Ättikfabriker 

Ullspinnerier 

Ylleväverier 

Blekerier, färgerier m. m. 

Sömnadsfabriker 

Garverier 

Skofabriker 

Karbolsyrefabriker 

Limkokerier och gelatinfabriker 

Talgraffinaderier 

Trädestillationsverk 

Sågverk och hyvlerier 

Lådfabriker 

Snickeri- och möbelfabriker 

Trämassefabriker 

Träsko- och lästfabriker 

Tunnbinderier och drittelfabriker 

Pappersbruk och pappfabriker 

Bokbinderier och kontorsbokfabriker 

1) De vid dessa fabriker anställda arbetarne äro upptagna inom annan fabriksklass. 
2) En del av de vid dessa fabriker anställda arbetarne äro upptagna inom annan 

fabriksklass. 
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178 

Kristianstads och Malmöhus län. 

Grupp. 
Antal 
fabri
ker. 

Antal 
arbetare. 

Tillverknin
gens värde. 

Kronor. 

Papperspås- och kuvertfabriker 

Korgfabriker 

Cementfabriker 

Cementgjuterier 

Kalkbruk 

Kaolinfabriker 

Kiselgurfabriker 

Stenbrott och stenhuggerier 

Tegelbruk och lervarufabriker 

Glasbruk och glassliperier 

Torvfabriker 

Torvströ- och torvmullsfabriker 

Träkolsverk 

Benmjölsfabriker och benstampar 

Gödningsämnesfabriker, ej specificerade 

Krutbruk 

Kimröksfabriker 

Kemisk-tekniska fabriker 

Järn- och stålvarufabriker samt -gjuterier 

Metallvarufabriker 

Vagnfabriker 

Mekaniska verkstäder 

Boktryckerier 

Elektricitetsverk 

Kaseinfabriker 

Summa 

Summa för Kristianstads län 

Malmöhus län. 
Malmö. 

Charkuterivarufabriker 

Margarinfabriker 

Svinslakterier 

1) De vid dessa fabriker anställda arbetarne äro upptagna inom annan fabriksklass. 
2) En del av de vid dessa fabriker anställda arbetarne äro upptagna inom annan 

fabriksklass. 



179 

Malmöhus län. 

Grupp. 
Antal 
fabri
ker. 

Antal 
arbetare. 

Tillverknin
gens varde. 

Kronor. 

Bagerier 

Kvarnar 

Mälterier 

Chokladfabriker 

Kafferosterier 

Kaffesurrogatfabriker 

Karamell- m. fl. fabriker 

Konservfabriker 

Senapsmalerier 

Soja- och såsfabriker 

Stärkelsesocker- och -sirupsfabriker 

Tobaksfabriker 

Vegetabiliskt smör, fabriker för tillverkning av.. . 

Destilleringsverk 

Maltdrycksbryggerier 

Mineralvatten- och löskedrycksfabriker 

Punschbryggerier 

Vin- och saftfabriker 

Bomullsspinnerier 

Ullspinnerier 

Bomullsväverier 

Ylleväverier 

Blekerier, färgerier m. m 

Bandfabriker 

Hattfabriker 

Hängslefabriker 

Konstgjorda blommor, fabriker för tillverkning av 

Markis-, presennings- m. fl. fabriker 

Mössfabriker 

Paraply- och parasollfabriker 

Snörmakerier 

Spetsfabriker 

Sömnadsfabriker 

Trikå- och strumpfabriker 

') De vid dessa fabriker anställda arbetarne äro upptagna inom annan fabriksklass. 
2) En del av de vid dessa fabriker anställda arbetarne äro upptagna inom annan 

fabriksklass. 
8) Jämför sid. 52, not 1. 



180 

Malmöhus län. 

Grupp. 
Antal 
fabri
ker. 

Antal 
arbetare. 

Tillverknin
gens värde. 

Kronor. 

Garverier 

Pälsvarufabriker 

Borstbinderier och kvastfabriker 

Handskfabriker 

Sadelmakerier 

Skinntröjfabriker 

Skofabriker 

Fernissfabriker 

Flottfabriker 

Glycerinfabriker 

Hartsfabriker 

Oleomargarinfabriker 

Olje- och kraftfoderfabriker 

Talgraffinaderier 

Vagn- och maskinsmörjefabriker 

Vaselinfabriker 

Gummivarufabriker 

Lackfabriker 

Parfymfabriker 

Såp- och tvålfabriker 

Sågverk och hyvlerier 

Käpp- och pipfabriker 

Lådfabriker 

Snickeri- och möbelfabriker 

Spån askfabriker 

Träsko- och lästfabriker 

Tändsticksfabriker 

Album-, portfölj- m. fl. fabriker 

Bokbinderier och kontorsbokfabriker 

Papperspås- och kuvertfabriker 

Spelkortfabriker 

Ej specificerad pappersindustri 

Korgfabriker 

Korkfabriker 

1) De vid dessa fabriker anställda arbetame ftro upptagna inom annan fabriksklass. 
2) En del av de vid dessa fabriker anställda arbetarne äro upptagna inom annan 

fabriksklass. 



181 

Malmöhus län. 

Grupp. 
Antal 
fabri
ker. 

Antal 
arbetare. 

Tillverknin
gens värde. 

Kronor. 

Asfaltgjuterier 

Cementgjuterier 

Gipsfabriker 

Stenbrott och stenhuggerier 

Glasbruk och glassliperier 

Spegelfabriker och ej specificerad glasvaruindustri 

Gasverk 

Koksfabriker 

Ammoniakfabriker 

Kristallsodafabriker 

Salpetersyrefabriker 

Svavelsyrefabriker 

Pudrettfabriker 

Superfosfatfabriker 

Färgfabriker 

Kemisk-tekniska fabriker 

Järn- och stålvarufabriker samt -gjuterier 

Galvaniserings- och etsningsfabriker 

Guld- och silvervarufabriker 

Klichéanstalter och stilgjuterier 

Metallvarufabriker 

Skeppsvarv och dockor samt båtbyggerier 

Järnvägs- och spårvägsvagnfabriker 

Andra vagnfabriker 

Elektriska apparatfabriker 

Mekaniska verkstäder 

Instrumentfabriker, musikaliska 

Boktryckerier 

Elektricitetsverk 

Knappfabriker 

Lito- och kemigrafiska anstalter 

Reseffektfabriker 

Skyltfabriker 

Summa 

') De vid dessa fabriker anställda arbetarne äro upptagna inom annan fabriksklass. 
'-') En del av de r id dessa fabriker anställda arbetarne aro upptagna inom annan 

fabriksklass. 



182 

Malmöhus län. 

Grupp. 
Antal 
fabri
ker. 

Antal 
arbetare. 

Tillverknin
gens värde. 

Kronor. 

Lund. 

Bagerier 

Kvarnar 

Mälterier 

Karamell- m. fl. fabriker 

Konservfabriker 

Sockerraffinaderier 

Tobaksfabriker 

Maltdrycksbryggerier 

Mineralvatten- och läskedrycksfabriker 

Punschbryggerier 

Repslagerier 

Ullspinnerier 

Ylleväverier 

Blekerier, färgerier m. m 

Garverier 

Handskfabriker 

Skofabriker 

Olje- och kraftfoderfabriker 

Sågverk och hyvlerier 

Lådfabriker 

Snickeri- och möbelfabriker 

Stenbrott och stenhuggerier 

Tegelbruk och lervarufabriker 

Gasverk 

Koksfabriker 

Ammoniakfabriker 

Järn- och stälvarufabriker samt -gjuterier ... 

Klichéanstalter och stilgjuterier 

Metallvarufabriker 

Mekaniska verkstäder 

Instrumentfabriker, matematiska m. fl 

„ musikaliska 

1) De vid dessa fabriker anställda arbetarne äro upptagna inom annan fabriksklass. 
2) En del av de vid dessa fabriker anställda arbetarne äro upptagna inom annan 

fabriksklass. 



183 

Malmöhus län. 

Grupp. 
Antal 
fabri
ker. 

Antal 
arbetare. 

Tillverknin
gens värde. 

Kronor. 

Boktryckerier 

Elektricitetsverk 

Summa 

Landskrona. 

Svinslakterier 

Kvarnar 

Mälterier 

Chokladfabriker 

Kafferosterier 

Kryddmalerier 

Senapsmalerier 

Sockel-raffinaderier 

Tobaksfabriker 

Maltdrycksbryggerier 

Mineralvatten- och laskedrycksfabriker 

Punschbryggerier 

Ullspinnerier 

Bomullsväverier 

Ylleväverier 

Blekerier, färgerier m. m 

Sömnadsfabriker 

Garverier 

Borstbinderier och kvastfabriker 

Handskfabriker 

Skofabriker 

Limkokerier och gelatinfabriker 

Olje- och kraftfoderfabriker 

Sågverk och hyvlerier 

Lådfabriker 

Snickeri- och möbelfabriker -

Kalkbruk 

Stenbrott och stenhuggerier 

Gasverk 

1) De vid dessa fabriker anställda arbetarne äro upptagna inom annan fabriksklass. 
2) En del av de vid dessa fabriker anställda arbetarne äro upptagna inom annan 

fabriksklass. 



184 

Malmöhus län. 

Grupp. 
Antal 
fabri
ker. 

Antal 
arbetare. 

Tillverknin
gens värde. 

Kronor. 

Koksfabriker 

Kristallsodafabriker 

Salpetersyrefabriker 

Svavelsyrefabriker 

Vattenglasfabriker 

Superfosfatfabriker 

Kemisk-tekniska fabriker 

Järn- och stålvarufabriker samt •gjuterier 

Metallvarufabriker 

Skeppsvarv och dockor samt båtbyggerier 

Järnvägs- och spårvägsvagnfabriker 

Mekaniska verkstäder 

Boktryckerier 

Elektricitetsverk 

Summa 

Hälsingborg. 

Svinslakterier 

Bagerier 

Jästfabriker 

Kvarnar 

Mälterier 

Kafferosterier 

Kaffesurrogatfabriker 

Karamell- m. fl. fabriker 

Konservfabriker 

Råsockerbruk 

Sockerraffinaderier 

Tobaksfabriker 

Brännvinsbrännerier 

Maltdrycksbryggerier 

Mineralvatten- och läskedrycksfabriker 

Punschbryggerier 

Ättikfabriker 

') De vid dessa fabriker anställda arbetarne äro upptagna inom annan fabriksklass. 
2) En del av de vid dessa fabriker anställda arbetarne äro upptagna inom annr.n 

fabriksklass. 



185 

Malmöhus län. 

Grupp. 
Antal 
fabri
ker. 

Antal 
arbetare. 

Tillverknin
gens värde. 

Kronor. 

Jutespinnerier 

Juteväverier 

Blekerier, färgerier m. m. 

Bandfabriker 

Konstgjorda blommor, fabriker för tillverkning av 

Sömnadsfabriker 

Handskfabriker 

Sadelmakerier 

Skofabriker 

Limkokerier och gelatinfabriker 

Oleomargarinfabriker 

Talgraffinaderier 

Gummivarufabriker 

Såp- och tvålfabriker 

Sågverk och hyvlerier 

Lådfabriker 

Snickeri- och möbelfabriker 

Album-, portfölj- m. fl. fabriker 

Bokbinderier och kontorsbokfabriker 

Papperspås- och kuvertfabriker 

Korgfabriker 

Korkfabriker 

Cementgjuterier 

Kalkbruk 

Stenbrott och stenhuggerier 

Tegelbruk och lervarufabriker 

Gasverk 

Koksfabrik er 

Ammoniakfabriker 

Svavelsyrad lerjord, fabriker för tillverkning av 

Svavelsyrefabriker 

Benmjölsfabriker och benstampar 

Superfosfatfabriker 

Kemisk-tekniska fabriker 

1) Be vid dessa fabriker anställda arbetarne äro upptagna inom annan fabriksklass. 
2) En del av de vid dessa fabriker anställda arbetarne äro upptagna inom annan 

fabriksklass. 



186 

Malmöhus län. 

Grupp. 
Antal 
fabri
ker. 

Antal 
arbetare. 

Tillverknin
gens värde. 

Kronor. 

Järn- och stålvarufabriker samt -gjuterier 

Metallvarufabriker 

Skeppavarv och dockor samt båtbyggerier 

Järnvägs- och spärvägsvagnfabriker 

Andra vagnfabriker 

Elektriska apparatfabriker 

Mekaniska verkstäder 

Instrumentfabriker, musikaliska 

Boktryckerier 

Elektricitetsverk 

Lito- och kemigranska anstalter 

Summa 

Ystad. 

Svinslakterier 

Bagerier 

Kvarnar 

Mälterier 

Kaffesurrogatfabriker 

Karamell- m. fl. fabriker 

Konservfabriker 

Sockerraffinaderier 

Stärkelsesocker- och -sirupsfabriker 

Tobaksfabriker 

Maltdrycksbryggerier 

Mineralvatten- och läskedrycksfabriker 

Punscbbryggerier 

Ättikfabriker 

Bandfabriker 

Snörmakerier 

Spetsfabriker 

Garverier 

Flottfabriker 

Såp- och tvålfabriker 

1) De vid dessa fabriker anställda arbetarne äro upptagna inom annan fabriksklass. 
s) En del av de vid dessa fabriker anställda arbetarne äro upptagna inom annan 

fabriksklass. 



187 

Malmöhus län. 

Grupp. 
Antal 
fabri
ker. 

Antal 
arbetare-

Tillverknin
gens värde. 

Kronor. 

Sågverk och hyvlerier 

Snickeri- och möbelfabriker 

Gasverk 

Koksfabriker 

Ammoniakfabriker 

Kristallsodafabriker 

Järn- och stålvarufabriker samt -gjuterier 

Skeppsvarv och dockor samt båtbyggerier 

Elektriska apparatfabriker 

Mekaniska verkstäder 

Boktryckerier 

Summa 

Trelleborg. 

Kvarnar 

Malterier 

Räsockerbruk 

Maltdrycksbryggerier 

Mineralvatten- och läskedrycksfabriker 

Garverier 

Sadelmakerier 

Fernissfabriker 

Olje- och kraftfoderfabriker 

Vagn- och maskinsmörjefabriker 

Vaselinfabriker 

Gummivarufabriker 

Lackfabriker 

Snickeri- och möbelfabriker 

Ej specificerad pappersindustri 

Asfaltgjuterier 

Cementgjuterier 

Gipsfabriker 

Kalkbruk 

Stenbrott och stenhuggerier 

') De vid dessa fabriker anställda arbetarne äro upptagna inom annan fabriksklass. 
J) En del av de vid dessa fabriker anställda arbetarne ttro upptagna inom annan 

fabriksklass. 



188 

Malmöhus län. 

Grupp. 
Antal 
fabri
ker. 

Antal 
arbetare. 

Tillverknin
gens värde. 

Kronor. 

Tegelbruk och lervarufabriker 

Färgfabriker 

Kemisk-tekniska fabriker 

Järn- och stål varufabriker samt -gjuterier 

Metallvarufabriker 

Mekaniska verkstäder 

Boktryckerier 

Elektricitetsverk 

Summa 

Eslöv. 

Charkuterivarufabriker 

Svinslakterier 

Kvarnar 

Mälterier 

Senapsmalerier 

Destilleringsverk 

Maltdrycksbryggerier 

Mineralvatten- och läskedrycksfabriker 

Ättikfabriker 

Schoddyfabriker 

Ullspinnerier 

Ylleväverier 

Blekerier, färgerier m. m 

Sömnadsfabriker 

Garverier 

Skofabriker 

Sågverk och hyvlerier 

Tunnbinderier och drittelfabriker 

Korkfabriker 

Stenbrott och stenhuggerier 

Gasverk 
Koksfabriker 

') De vid dessa fabriker anställda arbetarne äro upptagna inom annan fabriksklass. 
') En del av de vid dessa fabriker anställda arbetarne Hro upptagna inom annnn 

fabriksklass. 



189 

Malmöhus län. 

Grupp. 
Antal 
fabri

ker. 

Antal 
arbetare. 

Tillverknin
gens värde. 

Kronor. 

Kemisk-tekniska fabriker 

Järn- och stålvarufabriker samt -gjuterier 

Metallvarufabriker 

Vagnfabriker 

Mekaniska verkstäder 

Instrumentfabriker, musikaliska 

Boktryckerier 

Kaseinfabriker 

Summa 

Limhamn. 

Mälterier 

Maltdrycksbryggerier 

Repslagerier 

Olje- och kraftfoderfabriker 

Sågverk och hyvlerier 

Snickeri- och möbelfabriker 

Tunnbinderier och drittelfabriker 

Cementfabriker 

Cementgjuterier 

Gipsfabriker 

Kalkbruk 

Stenbrott och stenhuggerier 

Gasverk 

Koksfabriker 

Svavelsyrefabriker 

Superfosfatfabriker 

Gödningsämnesfabriker, ej specificerade 

Kemisk-tekniska fabriker 

Järn- och stålvarufabriker samt -gjuterier 

Mekaniska verkstäder 

Boktryckerier 

Summa 

1) De vid dessa fabriker anställda arbetarne äro upptagna inom annan fabriksklass. 
2) En del av de vid dessa fabriker anställda arbetarne äro upptagna inom annan 

fabriksklass. 



190 

Malmöhus län. 

Grupp. 
Antal 
fabri
ker. 

Antal 
arbetare. 

Tillverknin
gens värde. 

Kronor. 

Hörby. 

Mjölksockerfabriker 

Brännvinsbrännerier 

Maltdrycksbryggerier 

Ullspinnerier 

Garverier 

Snickeri- och möbelfabriker 

Stenbrott och stenhuggerier 

Järn- och stålvarufabriker samt -gjuterier .... 

Boktryckerier 

Elektricitetsverk 

Summa 

Malmöhus läns landsbygd. 

Charkuterivarufabriker 

Maltextrakt- och maltospreparatfabriker 

Kvarnar 

Mälterier 

Stärkelsefabriker 

Makaroni- och sagofabriker 

Råsockerbruk s) 

Sockerraffinaderier 

Stärkelsesocker- och -sirupsfabriker 

Tobaksfabriker 

Brännvinsbrännerier 

Maltdrycksbryggerier 

Mineralvatten- och läskedrycksfabriker.. 

Vin- och saftfabriker 

Ullspinnerier 

Bomullsväverier 

Ylleväverier 

Blekerier, färgerier m. m 

Korsettfabriker 

') De vid dessa fabriker anställda arbetarne äro upptagna inom annan fabriksklass. 
s) En del av de vid dessa fabriker anställda arbetarne äro upptagna inom annan 

fabriksklass. 
s) Häri ingå arbetare och tillverkning vid 3 s. k. saftstationer. 
4) Jämför sid. 52, not 1. 



191 

Malmöhus län. 

Grupp. 
Antal 
fabri
ker. 

Antal 
arbetare. 

Tillverknin
gens värde. 

Kronor. 

Mössfabriker 

Sömnadsfabriker 

Garverier 

Borstbinderier och kvastfabriker 

Skofabriker 

Flottfabriker 

Glycerinfabriker 

Vagn- och maskinsmörjefabriker 

Ljusfabriker 

Såp- och tvålfabriker 

Sågverk och hyvlerier 

Snickeri- och möbelfabriker 

Träsko- och lastfabriker 

Tunnbinderier och drittelfabriker 

Bokbinderier och kontorsbokfabriker 

Ej specificerad pappersindustri 

Korkfabriker 

Cementfabriker 

Cementgjuterier 

Kalkbruk 

Kritbruk och kritfabriker 

Stenbrott och stenhuggerier 

Tegelbruk och lervarufabriker 

Torvfabriker 

Torvströ- och torvmullsfabriker 

Kristallsodafabriker 

Gödningsämnesfabriker, ej specificerade 

Krutbruk 

Sprängfimnesfabriker 

Färgfabriker 

Kemisk-tekniska fabriker 

Järn- och stålvarufabriker samt -gjuterier .... 

Metallvarufabriker 

Skeppsvarv och dockor samt båtbyggerier .... 

') De vid dessa fabriker anställda arbetarne äro upptagna inom annan fabriksklass. 
-) En del av de vid dessa fabriker anställda arbetarne äro upptagna inom annan 

fabriksklass. 



192 

Malmöhus och Hallands län. 

Grupp. 
Antal 
fabri
ker. 

Antal 
arbetare. 

Tillverknin
gens värde. 

Kronor. 

Järnvägs- och spårvägsvagn fabriker 

Elektrodfabriker 

Mekaniska verkstäder 

Boktryckerier 

Elektricitetsverk 

Kaseinfabriker 

Summa 

Summa för Malmöhus län 

Hallands län. 
Halmstad. 

Charkuterivarufabriker 

Svinslakterier 

Bagerier 

Kvarnar 

Mälterier 

Karamell- m. fl. fabriker 

Kryddmalerier 

Senapsmalerier 

Maltdrycksbryggerier 

Mineralvatten- och läskedrycksfabriker. 

Vin- och saftfabriker 

Ullspinnerier 

Bomullsväverier 

Ylleväverier 

Blekerier, färgerier m. m 

Trikå- och strumpfabriker 

Garverier 

Skofabriker 

Flottfabriker 

Såp- och tvålfabriker 

Sågverk och hyvlerier 

Snickeri- och möbelfabriker 

1) De vid dessa fabriker anställda arbetarne äro upptagna inom annan fabriksklass. 
2) En del av de vid dessa fabriker anställda arbetarne äro upptagna inom annan 

fabriksklass. 



193 

Hallands län. 

Grupp. 
Antal 
fabri
ker. 

Antal 
arbetare. 

Tillverknin
gens värde. 

Kronor. 

Korgfabriker 
Stenbrott och stenhuggerier 
Tegelbruk och lervarufabriker 
Färgfabriker 
Kemisk-tekniska fabriker 
Järn- och stålvarufabriker samt -gjuterier 
Metallvarufabriker 

Mekaniska verkstäder 
Boktryckerier 
Elektricitetsverk 
Kaseinfabriker 

Summa 

Laholm. 
Maltdrycksbryggerier 
Garverier 
Sågverk och hyvlerier 
Snickeri- och möbelfabriker ... 
Stenbrott och stenhuggerier 
Tegelbruk och lervarufabriker 
Mekaniska verkstäder 
Boktryckerier 

Summa 

Falkenberg. 
Kvarnar 
Mälterier 
Maltdrycksbryggerier 
Mineralvatten- och läskedrycksfabriker 
Garverier 
Snickeri- och möbelfabriker 
Träsko- och lästfabriker 
Tunnbinderier och drittelfabriker 
Bokbinderier och kontorsbokfabriker 

1) De vid dessa fabriker anställda arbetarne äro upptagna inom annan fabriksklass. 
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194 

Hallands län. 

Grupp. 
Antal 
fabri
ker. 

Antal 
arbetare. 

Tillverknin
gens värde. 

Kronor. 

Tegelbruk och lervarufabriker 
Järn- och stälvarufabriker samt -gjuterier . 
Mekaniska verkstäder 
Boktryckerier 
Elektricitetsverk 

Summa 

Varberg. 
Fiskberedningsanstalter 
Kvarnar 
Karamell- m. fl. fabriker 
Brännvinsbrännerier 
Maltdrycksbryggerier 
Mineralvatten- och läskedrycksfabriker 
Vin- och saftfabriker 
Ullspinnerier 
Ylleväverier 
Blekerier, färgerier m. m 
Sågverk och hyvlerier 
Snickeri- och möbelfabriker 
Stenbrott och stenhuggerier 
Tegelbruk och lervarufabriker 
Järn- och stälvarufabriker samt -gjuterier 
Mekaniska verkstäder 
Boktryckerier 

Summa 

Kungsbacka. 
Maltdrycksbryggerier 
Mineralvatten- och läskedrycksfabriker.. 
Garverier 
Sågverk och hyvlerier 
Snickeri- och möbelfabriker 
Boktryckerier 

Summa 

') De vid dessa fabriker anställda arbetame äro upptagna inom annan fabriksklass 
2) En del av de vid dessa fabriker anställda arbetame äro upptagna inom annan 

fabriksklass. 



195 

Hallands län. 

Grupp. 
Antal 
fabri
ker. 

Antal 
arbetare. 

Tillverknin
gens värde. 

Kronor. 

Hallands läns landsbygd. 
Kvarnar 
Mälterier 
Råsockerbruk 
Brännvinsbrännerier 
Maltdrycksbryggerier 
Bomullsspinnerier 
Jutespinnerier 
Lin- och hampspinnerier 
Ullspinnerier 
Bomullsväverier 
Juteväverier 
Linne- och hampväverier 

Ylleväverier 
Blekerier, färgerier m. m 
Garverier 
Handskfabriker 
Hår- och tagel väverier 
Såp- och tvålfabriker 
Sågverk och hyvlerier 
Träull- och möbelspånsfabriker 
Snickeri- och möbelfabriker 
Trämassefabriker 
Tunnbinderier och drittelfabriker 
Pappersbruk och pappfabriker 
Cementgjuterier 
Kalkbruk 
Stenbrott och stenhuggerier 
Tegelbruk och lervarufabriker 
Glasbruk och glassliperier 
Torvströ- och torvmullsfabriker 
Kemisk-tekniska fabriker 
Järn- och stålvarufabriker samt -gjuterier 
Metallvarufabriker 

') De vid dessa fabriker anställda arbetarne aro upptagna inom annan fabriksklass. 
') En del av de vid dessa fabriker anställda arbetarne aro upptagna inom annan 

fabriksklass. 



196 

Hallands samt Göteborgs och Bohus län. 

Grupp. 
Antal 
fabri
ker. 

Antal 
arbetare. 

Tillverknin
gens vårde. 

Kronor. 

Mekaniska verkstäder 
Snickerifabriker för tillverkning av maskiner... 
Elektricitetsverk 

Summa 

Summa för Hallands län 

Göteborgs och Bohus län. 

Göteborg. 

Charkuterivarufabriker 
Fiskberedningsanstalter 
Margarinfabriker 

Bagerier 
Maltextrakt- och maltospreparatfabriker 
Kvarnar 
Mälterier 
Chokladfabriker 
Kafferosterier 
Karamell- m. fl. fabriker 
Kryddmalerier 
Senapsmalerier 
Sockerraffinaderier 
Tobaksfabriker 
Vegetabiliskt smör, fabriker för tillverkning av... 
Destilleringsverk 
Maltdrycksbryggerier 
Mineralvatten- och laskedrycksfabriker 
Punschbryggerier 
Vin- och saftfabriker 
Bomullsspinnerier 
Repslagerier 
Ullspinnerier 

1) De vid dessa fabriker anställda arbetame ta> upptagna inom annan fabriksklass. 
2) En del av de vid dessa fabriker anställda arbetame äro upptagna inom annan 

fabriksklass. 



197 

Göteborgs och Bohus län. 

Grupp. 
Antal 
fabri
ker. 

Antal 
arbetare. 

Tillverknin
gens värde. 

Kronor. 

Bomullsväverier 
Blekerier, färgerier m. m 
Bandfabriker 
Fisknätfabriker 
Hattfabriker 
Korsettfabriker 
Kravattfabriker 
Markis-, presennings- m. fl. fabriker 
Mössfabriker 
Paraply- och parasollfabriker 
Snörmakerier 

Sömnadsfabriker 
Trikå- och strumpfabriker 
Garverier 
Pälsvarufabriker 
Borstbinderier och kvastfabriker 
Skofabriker 
Flottfabriker 
Vagn- och maskinsmörjefabriker 
Ljusfabriker 
Såp- och tvålfabriker 
Sågverk och hyvlerier 
Lådfabriker 
Persiennfabriker 
Snickeri- och möbelfabriker 
Album-, portfölj- m. fl. fabriker 
Bokbinderier och kontorsbokfabriker 
Papperspås- och kuvertfabriker 
Korgfabriker 
Korkfabriker 
Cementgjuterier 
Murbruksfabriker 
Porslins- och fajansfabriker 
Stenbrott och stenhuggerier 

1) De vid dessa fabriker anställda arbetarne äro upptagna inom annan fabriksklass. 
2) En del av de vid dessa fabriker anställda arbetarne äro upptagna inom annan 

fabriksklass. 



198 

Göteborgs och Bohus län. 

Grupp. 
Antal 
fabri
ker. 

Antal 
arbetare. 

Tillverknin
gens värde. 

Kronor. 

Tegelbruk och lervarufabriker 
Glasbruk och glassliperier 
Spegelfabriker och ej specificerad glasvaruindustri 

Gasverk 
Koksfabriker 
Ammoniakfabriker 
Kristallsodafabriker 
Pudrettfabriker 
Gödningsämnesfabriker, ej specificerade 
Kemisk-tekniska fabriker 
Järn- och stålvarufabriker samt -gjuterier 
Galvaniserings- och etsningsfabriker 
Kapsylfabriker 
Klichéanstalter och stilgjuterier 
Metallvarufabriker 
Skeppsvarv och dockor samt båtbyggerier 
Järnvägs- och spårvägsvagnfabriker 
Andra vagnfabriker 
Elektriska apparatfabriker 
Mekaniska verkstäder 
Instrumentfabriker, 

» kirurgiska 
» matematiska, optiska m. fl. ... 
» musikaliska 

Urdelar, fabriker för tillverkning av 

Boktryckerier 
Elektricitetsverk 
Isoleringsmassefabriker 
Leksaksfabriker 
Lito- och kemigrafiska anstalter 
Reseffektfabriker 
Skyltfabriker 

Summa 

1) Be vid dessa fabriker anställda arbetarne äro upptagna inom annan fabriksklass. 
2) En del av de vid dessa fabriker anställda arbetarne äro upptagna inom annan 

fabriksklass. 



199 

Göteborgs och Bohus län. 

Grupp. 
Antal 
fabri
ker. 

Antal 
arbetare. 

Tillverknin
gens värde. 

Kronor. 

Kungälv. 
Käksfabriker 
Kvarnar 
Glasbruk och glassliperier 

Summa 

Marstrand. 

Fiskredskapsfabriker 
Mekaniska verkstäder 

Summa 

Lysekil. 
Fiskberedningsanstalter 
Maltdrycksbryggerier 
Mineralvatten- och läskedrycksfabriker 
Träsko- och lästfabriker 
Stenbrott och stenhuggerier 
Järn- och stålvarufabriker samt -gjuterier 
Metallvarufabriker 
Mekaniska verkstäder 
Boktryckerier 
Elektricitetsverk 

Summa 

Uddevalla. 

Kvarnar 
Mälterier 
Maltdrycksbryggerier 

Mineralvatten- och läskedrycksfabriker 
Bomullsspinnerier 
Repslagerier 
Bomullsväverier 
Blekerier, färgerier m. m 
Garverier 
Olje- och kraftfoderfabriker 

1) De vid dessa fabriker anställda arbetarna äro upptagna inom annan fabriksklass. 



200 

Göteborgs och Bohus län. 

Grupp. 
Antal 
fabri
ker. 

Antal 
arbetare. 

Tillverknin
gens värde. 

Kronor. 

Sågverk och hyvlerier 

Snickeri- och möbelfabriker 

Spånaskfabriker 

Tunnbinderier och drittelfabriker 

Tändsticksfabriker 

Tändsticksämnesfabriker 

Album-, portfölj- m. fl. fabriker 

Papperspås- och kuvertfabriker 

Stenbrott och stenhuggerier 

Gasverk 

Koksfabriker 

Järn- och stålvarufabriker samt -gjuterier 

Metallvarufabriker 

Mekaniska verkstäder 

Boktryckerier 

Summa 

Strömstad. 

Charkuterivavufabriker 

Fiskberedningsanstalter 

Kvarnar 

Maltdrycksbryggerier 

Mineralvatten- och läskedrycksfabriker 

Garverier 

Tegelbruk och lervarufabriker 

Skeppsvarv och dockor samt båtbyggerier 

Boktryckerier 

Elektricitetsverk 

Summa 

Göteborgs och Bohus läns landsbygd. 

Fiskberedningsanstalter 
Margarin fabriker 

Jästfabriker 

1) De vid dessa fabriker anställda arbetarne äro upptagna inom annan fabriksklass. 
2) En del av de vid dessa fabriker anställda arbetarne äro upptagna inom annan 

fabriksklass. 



2 0 1 

Göteborgs och Bohus län. 

Grupp. 
Antal 
fabri
ker. 

Antal 
arbetare. 

Tillverknin
gens värde. 

Kronor. 

Kvarnar 
Mälterier 

Stärkelsefabriker 
Chokladfabriker 

Kafferosterier 

Karamell- m. fl. fabriker 

Konservfabriker 

Makaroni- och sagofabriker 

Bränn vinsbrännerier 

Maltdrycksbryggerier 
Mineralvatten- och läskedrycksfabriker 
Ättikfabriker 

Bomullsspinnerier 
Jutespinnerier 

Lin- och hampspinnerier 

Repslagerier 

Trasselfabriker 

Ullspinnerier 

Bomullsväverier 

Juteväverier 

Linne- och hampväverier 

Ylleväverier 

Blekerier, färgerier m. m. 

Bandfabriker 
Bomullsremfabriker 

Gardinfabriker 

Markis-, presennings- m. fl. fabriker 
Mössfabriker 

Trikå- och strumpfabriker 

Vaddfabriker 
Garverier 

Här- och tagelväverier 
Skofabriker 

Dextrinfabriker. 

1) De vid dessa fabriker anställda arbetarna äro upptagna inom annan fabriksklass. 
2) En del av de vid dessa fabriker anställda arbetarne äro upptagna inom annan 

fabriksklass. 



202 

Göteborgs och Bohus län. 

Grupp. 
Antal 
fabri
ker. 

Antal 
arbetare. 

Tillverknin
gens värde. 

Kronor. 

Fernissfabriker 
Fiskoljefabriker 
Flottfabriker 
Limkokerier och gelatinfabriker 
Olje- och kraftfoderfabriker 
Vagn- och maskinsmörjefabriker 
Gummi varufabriker 
Ljusfabriker 
Parfymfabriker 
Såp- och tvålfabriker 
Sågverk och hyvlerier 
Lådfabriker 
Snickeri- och möbelfabriker 
Trämassefabriker 
Tunnbinderier och drittelfabriker 
Tändsticksfabriker 
Ej specificerad träindustri 
Pappersbruk och pappfabriker 
Album-, portfölj- m. fl. fabriker 
Tapetfabriker 
Korkfabriker 
Stenbrott och stenhuggerier 
Tegelbruk och lervarufabriker 
Kristallsodafabriker 
Svavelsyrefabriker 
Benmjölsfabriker och benstampar 
Fiskguanofabriker 
Superfosfatfabriker 
Gödningsämnesfabriker, ej specificerade •• 
Färgfabriker 
Kemisk-tekniska fabriker 
Järn- och stålvarufabriker samt -gjuterier 
Metallvarufabriker 
Skeppsvarv och dockor samt båtbyggerier 

') De vid dessa fabriker anställda arbetarne aro upptagna inom annan fabriksklass. 
') En del av de vid dessa fabriker anställda arbetarne äro upptagna inom annan 

fabriksklass. 



203 

Göteborgs och Bohus län samt Älvborgs län. 

Grupp. 
Antal 
fabri
ker. 

Antal 
arbetare. 

Tillverknin
gens värde. 

Kronor. 

Elektriska apparatfabriker 

Mekaniska verkstäder 

Instrumentfabriker, musikaliska 

Elektricitetsverk 

Summa 

Summa för Göteborgs och Bohus län 

Älvsborgs län. 
Vänersborg. 

Margarinfabriker 

Maltdrycksbryggerier 

Mineralvatten- och läskedrycksfabriker 

Garverier 

Skofabriker 

Sågverk och hyvlerier 

Lådfabriker 

Snickeri- och möbelfabriker 

Spånaskfabriker 

Tändsticksfabriker 

Tändsticksämnesfabriker 

Stenbrott och stenhuggerier 

Tegelbruk och lervarufabriker 

Gasverk 

Koksfabriker 

Järn- och stål varufabriker samt -gjuterier 

Mekaniska verkstäder 

Boktryckerier 

Summa 

Alingsås. 

Kvarnar 

Mälterier 

Tobaksfabrikev 

') De vid dessa fabriker anställda arbetame äro upptagna inom annan fabriksklass. 
2) En del av de vid dessa fabriker anställda arbetame äro upptagna inom annan 

fabriksklass. 



204 

Älvsborgs län. 

Grupp. 
Antal 
fabri
ker. 

Antal 
arbetare. 

Tillverknin
gens värde. 

Kronor. 

Maltdrycksbryggerier 

Mineralvatten- och läskedrycksfabriker.... 

Punschbryggerier 

Bomullsväverier 

Sömnadsfabriker 

Garverier 

Sågverk och hyvlerier 

Snickeri- och möbelfabriker 

Papperspås- och kuvertfabriker 

Kakelfabriker 

Gasverk 

Koksfabriker 

Järn- och stålvarafabriker samt -gjuterier 

Metallvarufabriker 

Mekaniska verkstäder 

Boktryckerier 

Summa 

Borås. 

Mälterier 

Maltdrycksbryggerier 

Mineralvatten- och läskedrycksfabriker 

Punschbryggerier 

Bomullsspinnerier 

Ullspinnerier 

Bomullsväverier 

Ylleväverier 

Blekerier, färgerier m. m 

Bandfabriker 

Hängslefabriker 

Kravattfabriker 

Paraply- och parasollfabriker 

Sömnadsfabriker 

Trikå- och strumpfabriker 

') De vid dessa fabriker anställda axbetarne äro upptagna inom annan fabriksklass. 
-) En del av de vid dessa fabriker anställda axbetarne äro upptagna inom annan 

fabriksklass. 



2 0 5 

Älvsborgs län. 

Grupp. 
Antal 
fabri
ker. 

Antal 
arbetare. 

Tillverknin
gens värde. 

Kronor. 

Garverier 
Sågverk och hyvlerier 
Käpp- och pipfabriker 
Lådfabriker 
Snickeri- och möbelfabriker 
Album-, portfölj- m. fl. fabriker 
Papperspås- och kuvertfabriker 
Tapetfabriker 
Ej specificerad pappersindustri 
Korkfabriker 
Kakelfabriker 
Spegelfabriker och ej specificerad glasvaruindustri 
Kemisk-tekniska fabriker 
Järn- oeh stålvarufabriker samt -gjuterier 
Metallvarufabriker 
Mekaniska verkstäder 
Solv- och vävskedsfabriker 
Boktryckerier 
Lito- och kemigrafiska anstalter 

Summa 

Ulricehamn. 
Maltdrycksbryggerier 
Trikå- och strumpfabriker 
Garverier 
Sågverk och hyvlerier 
Lådfabriker 
Snickeri- och möbelfabriker 
Snickerifabriker för tillverkning av maskiner 
Boktryckerier 
Elektricitetsverk 
Leksaksfabriker 

Summa 

1) De vid dessa fabriker anställda arbetarne äro upptagna inom annan fabriksklass. 
2) En del av de vid dessa fabriker anställda arbetarne äro upptagna inom annan 

fabriksklass. 



206 

Älvsborgs län. 

Grupp. 
Antal 
fabri
ker. 

Antal 
arbetare. 

Tillverknin
gens värde. 

Kronor. 

Åmål. 

Kvarnar 
Mälterier 

Tobaksfabriker 
Maltdrycksbryggerier 
Mineralvatten- och läskedrycksfabriker 
Repslagerier 
Ullspinnerier 
Ylleväverier 
Blekerier, färgerier m. m 
Garverier 
Sågverk och hyvlerier 
Snickeri- och möbelfabriker 
Vagnfabriker 
Mekaniska verkstäder 
Instrumentfabriker, musikaliska 
Boktryckerier 
Elektricitetsverk 

Summa 

Mellerud. 
Maltdrycksbryggerier 

Ålvsborgs läns landsbygd. 
Charkuterivarufabriker 
Svinslakterier 
Maltextrakt- och maltospreparatfabriker 
Kvarnar 
Mjölksockerfabriker 
Brännvinsbrännerier 
Maltdrycksbryggerier 
Mineralvatten- och läskedrycksfabriker 
Vin- och saftfabriker 
Bomullsspinnerier 

v) De vid dessa fabriker anställda arbetarn» äro upptagna inom annan fabriksklass. 
2) En del av de vid dessa fabriker anställda arbetarne äro upptagna inom annan 

fabriksklass. 



207 

Älvsborgs län. 

Grupp. 
Antal 
fabri
ker. 

Antal 
arbetare. 

Tillverknin
gens värde. 

Kronor. 

Lin- och hampspinnerier 
Ullspinnerier 
Bomullsväverier 
Juteväverier 
Linne- och hampväverier 
Ylleväverier 
Blekerier, färgerier m. m 
Bandfabriker 
Bomullsremfabriker 
Spetsfabriker 
Sömnadsfabriker 
Trikå- och strumpfabriker 
Garverier 
Hår- och tagelspinnerier 
Hår- och tagelväverier 
Fernissfabriker 
Olje- och kraftfoderfabriker 
Gummivarufabriker 
Lackfabriker 
Såp- och tvålfabriker 
Sågverk och hyvlerier 
Träull- och möbelspånsfabriker 
Lådfabriker 
Snickeri- och möbelfabriker 
Trämassefabriker 
Träsko- och lästfabriker 
Pappersbruk och pappfabriker.. 
Halmvarufabriker 
Kakelfabriker 
Kalkbruk 
Stenbrott och stenhuggerier 
Tegelbruk och lervarufabriker 
Glasbruk och glassliperier 
Torvfabriker 

') De vid dessa fabriker anställda arbetame äro upptagna inom annan fabriksklass. 
s) En del av de vid dessa fabriker anställda arbetame äro upptagna inom annan 

fabriksklass . 



208 

Älvsborgs och Skaraborgs län. 

Grupp. 
Antal 
fabri
ker. 

Antal 
arbetare. 

Tillverknin
gens värde. 

Kronor. 

Torvströ- och torvmullsfabriker 
Träkolsverk 
Benmjölsfabriker och benstampar 
Gödningsämnesfabriker, ej specificerade 
Färgfabriker 
Kemisk-tekniska fabriker 
Järn- och stålvarufabriker samt -gjuterier 
Metall varufabriker 
Skeppsvarv och dockor samt båtbyggerier 
Järnvägs- och spårvägsvagnfabriker 
Mekaniska verkstäder 
Snickerifabriker för tillverkning av maskiner.... 
Instrumentfabriker, musikaliska 
Elektricitetsverk 
Skyltfabriker 

Summa 

Summa för Älvsborgs län 

Skaraborgs län. 

Mariestad. 

Bagerier 
Kvarnar 
Mälterier 
Maltdrycksbryggerier 
Mineralvatten- och läskedrycksfabriker 
Garverier 
Trämassefabriker 
Pappersbruk och pappfabriker 
Gasverk 
Koksfabriker 
Boktryckerier 

Summa 

1) De vid dessa fabriker anställda arbetarne äro upptagna inom annan fabriksklass. 
2) En del av de vid dessa fabriker anställda arbetarne äro upptagna inom annan 

fabriksklass. 



209 

Skaraborgs län. 

Grupp. 
Antal 
fabri
ker. 

Antal 
arbetare. 

Tillverknin
gens värde. 

Kronor. 

Lidköping. 

Kvarnar 

Mälterier 

Råsockerbruk 

Sockerraffinaderier 

Tobaksfabriker 

Maltdrycksbryggerier 

Mineralvatten- och läskedrycksfabriker. . . . 

Repslagerier 

Garverier 

Gummivarufabriker 

Såp- och tvålfabriker 

Sågverk och hyvlerier 

Lådfabriker 

Snickeri- och möbelfabriker 

Tändsticksfabriker 

Cementgjuterier 

Kakelfabriker 

Tegelbruk och lervarufabriker 

Glas- och porslinsmålerier 

Kemisk-tekniska fabriker 

Järn- och stålvarufabriker samt -gjuterier 

Metall varufabriker 

Mekaniska verkstäder 

Boktryckerier 

Summa 

Skara. 

Mälterier 

Maltdrycksbryggerier 

Mineralvatten- och läskedrycksfabriker.. . 

Skofabriker 

Sågverk och hyvlerier 

Snickeri- och möbelfabriker 

Tegelbruk och lervarufabriker 

1) De vid dessa fabriker anställda arbetarne äro upptagna inom annan fabriksklass. 
2) En del av de vid dessa fabriker anställda arbetarne äro upptagna inom annan 

fabriksklass. 

Kommerskollegii berättelse om industri år 1911. 



2 1 0 

Skaraborgs län. 

Grupp. 
Antal 
fabri
ker. 

Antal 
arbetare. 

Tillverknin
gens värde. 

Kronor. 

Mekaniska verkstäder 

Boktryckerier 

Summa 

Skövde. 
Bagerier 

Mälterier 

Maltdrycksbryggerier 

Mineralvatten- och läskedrycksfabriker ... 

Vaddfabriker 

Garverier 

Såp- och tvålfabriker 

Sågverk och hyvlerier 

Snickeri- och möbelfabriker 

Kakelfabriker 

Tegelbruk och lervarufabriker 

Järn- och stålvarufabriker samt -gjuterier 

Metallvarufabriker 

Mekaniska verkstäder 

Instrumentfabriker, musikaliska 

Boktryckerier 

Elektricitetsverk 

Summa 

Hjo. 
Mälterier 

Destilleringsverk 

Maltdrycksbryggerier 

Mineralvatten- och läskedrycksfabriker... 

Ullspinnerier 

Bomulls väverier 

Ylleväverier 

Blekerier, färgerier m. m 

Sågverk och hyvlerier 

Snickeri- och möbelfabriker 
1) De vid dessa fabriker anställda arbetarne äro upptagna inom annan fabnksklass. 
') En del av de vid dessa fabriker anställda arbetarne äro upptagna inom annan 

fabriksklass. 



211 

Skaraborgs län. 

Grupp. 
Antal 
fabri
ker. 

Antal 
arbetare. 

Tillverknin
gens värde. 

Kronor. 

Järn- och stålvarufabriker samt -gjuterier 

Boktryckerier 

Summa 

Tidaholm. 
Kvarnar 

Mälterier 

Maltdrycksbryggerier 

Garverier 

Sågverk och hyvlerier 

Snickeri- och möbelfabriker 

Tändsticksfabriker 

Järn- och stålvarufabriker samt -gjuterier 

Metallvarufabriker 

Vagnfabriker 

Snickerifabriker för tillverkning av maskiner 

Boktryckerier 

Elektricitetsverk 

Summa 

Falköping. 

Kvarnar 

Mälterier 

Karamell- m. fl. fabriker 

Maltdrycksbryggerier 

Mineralvatten- och läskedrycksfabriker 

Hattfabriker 

Mössfabriker 

Rullgardinsfabriker 

Trikå- och strumpfabriker 

Skofabriker 

Snickeri- och möbelfabriker 

Gasverk 

Koksfabriker 

Järn- och stålvarufabriker samt -gjuterier . 

1) De vid dessa fabriker anställda arbetame äro upptagna inom annan fabriksklass. 
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Skaraborgs län. 

Grupp. 
Antal 
fabri
ker. 

Antal 
arbetare. 

Tillverknin
gens värde. 

Kronor. 

Mekaniska verkstäder 
Boktryckerier 

Summa 

Töreboda. 
Maltdrycksbryggerier 
Kakelfabriker 
Järn- och stålvarufabriker samt -gjuterier 
Mekaniska verkstäder 
Boktryckerier 

Summa 
Grästorp. 

Garverier 

Mekaniska verkstäder 

Summa 

Vara. 
Kvarnar 

Maltdrycksbryggerier 

Mineralvatten- och läskedrycksfabriker 

Garverier 

Snickeri- och möbelfabriker 

Cementgjuterier 

Instrumentfabriker, musikaliska 

Summa 
Skaraborgs läns landsbygd. 

Svinslakterier 
Kvarnar 

Mälterier 

Brännvinsbrännerier 

Maltdrycksbryggerier 

Lin- och hampspinnerier 
Ullspinnerier 

Bomullsväverier 

Linne- och hampväverier 
Juteväverier 

1) Do vid dessa fabriker anställda aibetarne aro upptagna inom annan fabriksklass. 



2 1 3 

Skaraborgs och Värmlands län. 

Grupp. 
Antal 
fabri
ker. 

Antal 
arbetare. 

Tillverknin
gens värde. 

Kronor. 

Ylleväverier 
Blekerier, färgerier m. m 

Garverier 

Sågverk och hyvlerier 

Snickeri- och möbelfabriker 

Trämassefabriker 

Träsko- och lästfabriker 

Tunnbinderier och drittelfabriker 

Pappersbruk och pappfabriker 

Cementfabriker 

Cementgjuterier 

Kalkbruk 

Stenbrott och stenhuggerier 

Tegelbruk och lervarufabriker 

Glasbruk och glassliperier 

Torvfabriker 

Torvströ- och torvmullsfabriker 

Träkolsverk 

Ammunitions- och patronfabriker 

Kemisk-tekniska fabriker 

Järn- och stålvarufabriker samt -gjuterier 

Metallvarufabriker 

Skeppsvarv och dockor samt båtbyggerier 

Mekaniska verkstäder 

Instrumentfabriker, matematiska m. fl 

Elektricitetsverk 

Fiberfabriker 

Summa 

Summa för Skaraborgs län 

Värmlands län. 
Karlstad. 

Fiskberedningsanstalter 

Bagerier 

1) De vid dessa fabriker anställda arbetarne äro upptagna inom annan fabriksklass. 
2) En del av de vid dessa fabriker anställda arbetarne äro upptagna inom annan 

fabriksklass. 
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Värmlands län. 

Grupp. 
Antal 
fabri
ker. 

Antal 
arbetare. 

Tillverknin
gens värde. 

Kronor. 

Mälterier 

Karamell- m. fl. fabriker 

Tobaksfabriker 

Maltdrycksbryggerier 

Mineralvatten- och läskedrycksfabriker 

Vin- och saftfabriker 

Jutespinnerier 

Repslagerier 

Ullspinnerier 

Jute väverier 

Ylleväverier 

Bandfabriker 

Hattfabriker 

Trikå- och strumpfabriker 

Garverier 

Hår- och tagelspinnerier 

Hår- och tagelväverier 

Såp- och tvålfabriker 

Sågverk och hyvlerier 

Snickeri- och möbelfabriker 

Album-, portfölj- m. fl. fabriker 

Bokbinderier och kontorsbokfabriker 

Cementgjuterier 

Gipsfabriker 

Kakelfabriker 

Glasbruk och glassliperier 

Gasverk 

Koksfabriker 

Järn- och stålvarufabriker samt -gjuterier .. 

Klichéanstalter och stilgjuterier 

Metallvarufabriker 

Skeppsvarv och dockor samt båtbyggerier .. 

Mekaniska verkstäder 

Instrumentfabriker, musikaliska 

1) De vid dessa fabriker anställda arbetarne äro upptagna inom annan fabriksklass. 
') En del av de vid dessa fabriker anställda arbetarne äro upptagna inom annan 

fabriksklass. 
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Värmlands län. 

Grupp. 
Antal 
fabri
ker. 

Antal 
arbetare. 

Tillverknin
gens värde. 

Kronor. 

Urdelar, fabriker för tillverkning av 

Boktryckerier 

Summa 

Kristinehamn. 

Kvarnar 

Destilleringsverk 

Maltdrycksbryggerier 

Mineralvatten- och läskedrycksfabriker 

Punschbryggerier 

Repslagerier 

Borstbinderier och kvastfabriker 

Sågverk och hyvlerier 

Snickeri- och möbelfabriker 

Ej specificerad pappersindustri 

Stenbrott och stenhuggerier 

Järn- och stålvarufabriker samt -gjuterier 

Metallvarufabriker 

Skeppsvarv och dockor samt bätbyggerier 

Vagnfabriker 

Mekaniska verkstäder 

Boktryckerier 

Summa 
Filipstad. 

Charkuterivarufabriker 

Bagerier 

Kvarnar 

Mälterier 

Tobaksfabriker 

Maltdrycksbryggerier 

Mineralvatten- och läskedrycksfabriker 

Sågverk och hyvlerier 

Kakelfabriker 

Tegelbruk och lervarufabriker 

Torvströ- och torvmullsfabriker 

') De vid dessa fabriker anställda arbetarna äro upptagna inom annan fabriksklass. 
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Värmlands län. 

Grupp. 
Antal 
fabri
ker. 

Antal 
arbetare. 

Tillverknin
gens värde. 

Kronor. 

Kemisk-tekniska fabriker 
Järnvägs- och spårvägsvagnfabriker 
Andra vagnfabriker 
Mekaniska verkstäder 
Boktryckerier 
Elektricitetsverk 

Summa 

Arvika. 

Kvarnar 
Karamell- m. fl. fabriker 
Tobaksfabriker 
Maltdrycksbryggerier 
Mineralvatten- och läskedrycksfabriker 
Repslagerier 
Ullspinnerier 
Ylleväverier 
Blekerier, färgerier m. m 
Garverier 
Kompositionslinnefabriker 
Träull- och möbelspänsfabriker 
Snickeri- och möbelfabriker 
Tapetfabriker 
Kakelfabriker 
Järn- och stålvarufabriker samt -gjuterier 
Metallvarufabriker 
Skeppsvarv och dockor samt båtbyggerier 
Vagnfabriker 
Mekaniska verkstäder 
Instrumentfabriker, musikaliska 
Boktryckerier 
Elektricitetsverk 

Summa 

1) De vid dessa fabriker anställda arbetarne äro upptagna inom annan fabriksklass. 
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Värmlands län. 

Grupp. 
Antal 
fabri
ker. 

Antal 
arbetare. 

Tillverknin
gens värde. 

Kronor. 

Säffle. 
Kvarnar 
Maltdrycksbryggerier 
Mineralvatten- och läskedrycksfabriker 
Garverier 
Järn- och stålvarufabriker samt -gjuterier 
Mekaniska verkstäder 
Instrumentfabriker, musikaliska 
Boktryckerier 
Elektricitetsverk 

Summa 
Värmlands läns landsbygd. 

Charkuterivarufabriker 
Bagerier 
Kvarnar 
Mälterier 
Karamell- m. fl. fabriker 
Tobaksfabriker 
Maltdrycksbryggerier 
Mineralvatten- och läskedrycksfabriker 
Bomullsspinnerier 
Ullspinnerier 
Ylleväverier 
Blekerier, färgerier m. m 
Sömnadsfabriker 
Garverier 
Skofabriker 
Hartsfabriker 
Trädestillationsverk 
Sågverk och hyvlerier 
Träull- och möbelspänsfabriker 
Lådfabriker 
Snickeri- och möbelfabriker 
Trämassefabriker 

1) De vid dessa fabriker anställda arbetarne äro upptagna inom annan fabriksklass. 
2) En del av de vid dessa fabriker anställda arbetarne äro upptagna inom annan 

fabriksklass. 
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Värmlands och Örebro län. 

Grupp. 
Antal 
fabri
ker. 

Antal 
arbetare. 

Tillverknin
gens värde. 

Kronor. 

Pappersbruk och pappfabriker 

Halmvarufabriker 

Kakelfabriker 

Stenbrott och stenhuggerier 

Tegelbruk och lervarufabriker 

Glasbruk och glassliperier 

Torvfabriker 

Torvströ- och torvmullsfabriker 

Träkolsverk 

Salpetersyrefabriker 

Sprängämnesfabriker 

Järn- och stålvarufabriker samt -gjuterier 

Hagel- och kulfabriker 

Metallvarufabriker 

Järnvägs- och spärvägsvagnfabriker 

Andra vagnfabriker 

Mekaniska verkstäder 

Snickerifabriker för tillverkning av maskiner 

Instrumentfabriker, musikaliska 

Boktryckerier 

Elektricitetsverk 

Summa 

Summa för Värmlands län 

Örebro län. 
Örebro. 

Bagerier 

Käksfabriker 

Kvarnar 

Mälterier 

Karamell- m. fl. fabriker 

Maltdrycksbryggerier 

Mineralvatten- och läskedrycksfabriker 
Punschbryggerier 

1) De vid dessa fabriker anställda arbetarne äro upptagna inom annan fabriksklass. 
2) En del av de vid dessa fabriker anställda arbetarne äro upptagna inom annan 

fabriksklass. 
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Örebro län. 

Grupp. 
Antal 
fabri
ker. 

Antal 
arbetare. 

Tillverknin
gens varde. 

Kronor. 

Vin- och saftfabriker 

Ullspinnerier 
Blekerier, färgerier m. m 

Hattfabriker 

Trikå- och strumpfabriker 

Garverier 

Skofabriker 

Skonåtlingsfabriker 

Ej specificerad läder-, skinn- och hårindustri 

Parfymfabriker 

Såp- och tvålfabriker 

Sågverk och hyvlerier 

Lådfabriker 

Snickeri- och möbelfabriker 

Tunnbinderier och drittelfabriker 

Album-, portfölj- m fl. fabriker 

Bokbinderier och kontorsbokfabriker 

Papperspås- och kuvertfabriker 

Asfaltgjuterier 

Cementgjuterier 

Kakelfabriker 

Tegelbruk och lervarufabriker 

Gasverk 

Koksfabriker 

Kemisk-tekniska fabriker 

Järn- och stålvarufabriker samt -gjuterier ... 

Galvaniserings- och etsningsfabriker 

Guld- och silvervarufabriker 

Metallvarufabriker 

Skeppsvarv och dockor samt båtbyggerier ... 

Vagnfabriker 

Mekaniska verkstäder 

Instrumentfabriker, musikaliska 

Boktryckerier 

l) De vid dessa fabriker anställda ar be tame äro upptagna inom annan fabriksklass. 
') En del av de vid dessa fabriker anställda arbetarne äro upptagna inom annan 

fabriksklass. 
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Örebro län. 

Grupp. 
Antal 
fabri
ker. 

Antal 
arbetare. 

Tillverknin
gens värde. 

Kronor. 

Elektricitetsverk 
Klosettfabriker 

Lito- och kemigrafiska anstalter 

Summa 

Askersund. 

Mälterier 

Maltdrycksbryggerier 

Trikå- och strumpfabriker 

Garverier 

Järn- och stälvarufabriker samt -gjuterier 

Mekaniska verkstäder 

Boktryckerier 

Knappfabriker 

Leksaksfabriker 

Summa 

Nora. 
Maltdrycksbryggerier 

Garverier 
Sågverk och hyvlerier 

Snickeri- och möbelfabriker 

Stubin- och antändningsrörfabriker 

Järn- och stälvarufabriker samt -gjuterier 
Mekaniska verkstäder 

Boktryckerier 
Elektricitetsverk 

Summa 
Lindesberg. 

Maltdrycksbryggerier 

Garverier 

Sågverk och hyvlerier 

Snickeri- och möbelfabriker 

Bokbinderier och kontorsbokfabriker 

Cementgjuterier 

Kakelfabriker 

1) De vid dessa fabriker anställda arbetarne äro upptagna inom annan fabriksklass. 



2 2 1 

Örebro län. 

Grupp. 
Antal 
fabri
ker. 

Antal 
arbetare. 

Tillverknin
gens värde. 

Kronor. 

Järn- och stålvarufabriker samt -gjuterier 

Järnvägs- och spårvägsvagnfabriker 

Mekaniska verkstäder 

Boktryckerier 

Summa 
Hallsberg. 

Mineralvatten- och läskedrycksfabriker 

Vin- och saftfabriker 
Hattfabriker 

Mekaniska verkstäder 

Summa 

Kopparberg. 

Järn- och stälvarufabriker samt -gjuterier 
Hagel- och kulfabriker 
Metallvarufabriker 
Mekaniska verkstäder 

Summa 

Örebro läns landsbygd. 

Charkuterivarufabriker 
Svinslakterier 
Kvarnar 

Mälterier 

Maltdrycksbryggerier 

Mineralvatten- och läskedrycksfabriker 
Vin- och saftfabriker 
Schoddyfabriker 

Rullgardinsfabriker 
Garverier 
Skofabriker 

Fernissfabriker 

Trädestillationsverk 

Sågverk och hyvlerier 
Lådfabriker 

1) De V i d , d e s s a f a b r i k e r anställda arbetarne äro upptagna inom annan fabriksklass 
2) En del aV de Tld d6SSa fabriker anställda arbetarne äro upptagna inom annan 
fabriksklass 
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Örebro län. 

Grupp. 
Antal 
fabri
ker. 

Antal 
arbetare. 

Tillverknin
gens värde. 

Kronor. 

Snickeri- och möbelfabriker 

Trämassefabriker 

Tunnbinderier och drittelfabriker 

Pappersbruk och pappfabriker 

Bokbinderier och kontorsbokfabriker 

Cementgjuterier 

Kalkbruk 

Stenbrott och stenhuggerier 

Tegelbruk och lervarufabriker 

Glasbruk och glassliperier 

Glaspulverfabriker 

Torvfabriker 

Torvströ- och torvmullsfabriker 

Träkolsverk 

Salpetersyrefabriker 

Gödningsämnesfabriker, ej specificerade 

Ammunitions- och patronfabriker 

Krutbruk 

Sprängämnesfabriker 

Färgfabriker 

Kimröksfabriker 

Kemisk-tekniska fabriker 

Järn- och stälvarufabriker samt -gjuterier 
Metallvarufabriker 

Skeppsvarv och dockor samt båtbyggerier 

Vagnfabriker 

Elektrodfabriker 

Mekaniska verkstäder 

Boktryckerier 

Elektricitetsverk 

Reveteringsmattfabriker 

Summa 

Summa för Örebro län 

1) De vid dessa fabriker anställda arbetarne äro upptagna inom annan fabriksklass. 
2) En del av de vid dessa fabriker anställda arbetarne äro upptagna inom annan 

fabriksklass. 
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Västmanlands län. 

Grupp. 
Antal 
fabri
ker. 

Antal 
arbetare. 

Tillverknin
gens värde. 

Kronor. 

Västmanlands län. 
Västerås. 

Käksfabriker 

Mälterier 

Chokladfabriker 

Kaffesurroga tfabriker 

Karamell- m. fl. fabriker 

Tobaksfabriker 

Maltdrycksbryggerier 

Mineralvatten- och läskedrycksfabriker... 

Punschbryggerier 

Ullspinnerier 

Ylleväverier 

Kompositionslinnefabriker 

Sågverk och hyvlerier 

Snickeri- och möbelfabriker 

Tunnbinderier och drittelfabriker 

Kakelfabriker 

Murbruksfabriker 

Gasverk 

Koksfabriker 

Ammunitions- och patronfabriker 

Järn- och stålvarufabriker samt -gjuterier 

Metallvarufabriker 

Järnvägs- och spårvägsvagnfabriker 

Elektriska apparatfabriker 

Mekaniska verkstäder 

Boktryckerier 

Elektricitetsverk 

Kaseinfabriker 

Leksaksfabriker 
Reseffektfabriker 

Summa 

1) De vid dessa fabriker anställda arbetame äro upptagna inom annan fabriksklass. 
2) En del av de vid dessa fabriker anställda arbetame äro upptagna inom annan fabriksklass. 
4) Se not 4. 
4) Häri ingår värdet för tillverkningarna vid en ammunitionsfabrik, vilka icke kunnat 

separat värdesättas. 
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Västmanlands län. 

Grupp. 
Antal 
fabri
ker. 

Antal 
arbetare. 

Tillverknin
gens värde. 

Kronor. 

Sala. 
Kvarnar 

Mälterier 

Maltdrycksbryggerier 

Mineralvatten- och läskedrycksfabriker 

Punschbryggerier 

Ullspinnerier 

Ylleväverier 

Blekerier, färgerier m. m 

Garverier 

Skinnremfabriker 

Sågverk och hyvlerier 

Snickeri- och möbelfabriker 

Tunnbinderier och drittelfabriker 

Kakelfabriker 

Kalkbruk 

Stenbrott och stenhuggerier 

Tegelbruk och lervarufabriker 

Torvströ- och torvmullsfabriker 

Järn- och stålvarufabriker samt -gjuterier 

Metallvarufabriker 

Vagnfabriker 

Mekaniska verkstäder 

Instrumentfabriker, musikaliska 

Boktryckerier 

Elektricitetsverk 

Summa 
Köping. 

Mälterier 

Maltdrycksbryggerier 

Mineralvatten- och läskedrycksfabriker 

Punschbryggerier 

Garverier 
Sågverk och hyvlerier 

1) En del av de vid dessa fabriker anställda arbetarne äro upptagna inom annan 
fabriksklass. 



2 2 5 

Västmanlands län. 

Grupp. 
Antal 
fabri
ker. 

Antal 
arbetare. 

Tillverknin
gens värde. 

Kronor. 

Snickeri- och möbelfabriker 

Kemisk-tekniska fabriker 

Järn- och stålvarufabriker samt -gjuterier 

Metallvarufabriker 

Mekaniska verkstäder 

Boktryckerier 

Summa 
Arboga. 

Margarinfabriker 

Mälterier 

Vegetabiliskt smör, fabriker för tillverkning av... 

Maltdrycksbryggerier 

Mineralvatten- och läskedrycksfabriker 

Punschbryggerier 

Skofabriker 

Flottfabriker 

Talgraffinaderier 

Sågverk och hyvlerier 

Snickeri- och möbelfabriker 

Glasbruk och glassliperier 

Kemisk-tekniska fabriker 

Järn- och stålvarufabriker samt -gjuterier 

Metallvarufabriker 

Järnvägs- och spårvägsvagnfabriker 

Mekaniska verkstäder 

Boktryckerier 

Elektricitetsverk 

Summa 
Kungsör. 

Kvarnar 

Mälterier 

Maltdrycksbryggerier 

Mineralvatten- och läskedrycksfabriker 

Sågverk och hyvlerier 

') De vid dessa fabriker anställda arbetarne äro upptagna inom annan fabriksklass. 

Kommemkoilegii berättelse om industri dr 1911. 15 
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Västmanlands län. 

Grupp. 
Antal 
fabri
ker. 

Antal 
arbetare. 

Tillverknin
gens värde. 

Kronor. 

Snickeri- och möbelfabriker 
Järn- och stålvarufabriker samt -gjuterier 
Metallvarufabriker 
Mekaniska verkstäder 
Leksaksfabriker 

Summa 

Västmanlands läns landsbygd. 
Kvarnar 
Mälterier 
Maltdrycksbryggerier 
Mineralvatten- och läskedrycksfabriker 
Bomullsväverier 
Blekerier, färgerier m. m 
Garverier • 
Olje- och kraftfoderfabriker 
Trädestillationsverk 
Sågverk och hyvlerier 
Snickeri- och möbelfabriker 
Trämassefabriker 
Pappersbruk och pappfabriker 
Stenbrott och stenhuggerier 
Tegelbruk och lervarufabriker 
Torvfabriker 
Torvströ- och torvmullsfabriker 
Träkolsverk 
Kemisk-tekniska fabriker 
Järn- och stålvarufabriker samt -gjuterier 
Galvaniserings- och etsningsfabriker 
Metallvarufabriker 
Skeppsvarv och dockor samt bätbyggerier 
Järnvägs- och spärvägsvagnfabriker 
Andra vagnfabriker 
Mekaniska verkstäder 

') De vid dessa fabriker anställda arbetarne äro upptagna inom annan fabriksklass. 
') En del av de vid dessa fabriker anställda arbetarne äro upptagna inom annan 

fabriksklass. 



227 

Västmanlands och Kopparbergs län. 

Grupp. 
Åntal 
fabri
ker. 

Antal 
arbetare. 

Tillverknin
gens värde. 

Kronor. 

Boktryckerier ... 

Elektricitetsverk 

Summa 

Summa för Västmanlands län 

Kopparbergs län. 
Falun. 

Kvarnar 

Mälterier 

Tobaksfabriker 

Maltdrycksbryggerier 

Mineralvatten- och läskedrycksfabriker 

Ättikfabriker 

Blekerier, färgerier m. m 

Sömnadsfabriker 

Snickeri- och möbelfabriker 

Bokbinderier och kontorsbokfabriker 

Kakelfabriker 

Tegelbruk och lervarufabriker 

Svavelsyrad lerjord, fabriker för tillverkning av 

Svavelsyrefabriker 

Färgfabriker 

Järn- och stålvarufabriker samt -gjuterier 

Elektriska apparatfabriker 

Mekaniska verkstäder 

Boktryckerier 

Summa 

Säter. 

Bagerier 
Kvarnar 
Maltdrycksbryggerier 
Bomullsväverier 
Sågverk och hyvlerier 

1) En del av de vid dessa fabriker anställda arbetame äro upptagna inom annan 
fabriksklass. 

2) De vid dessa fabriker anställda arbetame äro redovisade i Kommerskollegii berättelse 
om bergshanteringen. 
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Kopparbergs län. 

Grupp. 
Antal 
fabri
ker. 

Antal 
arbetare. 

Tillverknin
gens värde. 

Kronor. 

Snickeri- och möbelfabriker 
Järn- och stålvarufabriker samt -gjuterier 
Elektricitetsverk 

Summa 
Hedemora. 

Kvarnar 
Mälterier 
Maltdrycksbryggerier 
Garverier 
Sågverk och hyvlerier 
Snickeri- och möbelfabriker 
Järn- och stålvarufabriker samt -gjuterier 
Metallvarufabriker 
Mekaniska verkstäder 

Instrumentfabriker, musikaliska 
Boktryckerier 

Summa 
Borlänge. 

Maltdrycksbryggerier 
Snickeri- och möbelfabriker 
Järn- och stålvarufabriker samt -gjuterier 
Boktryckerier 

Summa 
Avesta. 

Kvarnar 
Maltdrycksbryggerier 
Mineralvatten- och läskedrycksfabriker 
Sågverk och hyvlerier 
Snickeri- och möbelfabriker 
Trämassefabriker 
Järn- och stålvarufabriker samt -gjuterier 
Metallvarufabriker 
Elektricitetsverk 

Summa 

') De vid dessa fabriker anställda arbetarna äro upptagna inom annan fabriksklass. 
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Kopparbergs län. 

Grupp. 
Antal 
fabri

ker. 

Antal 
arbetare. 

Tillverknin
gens värde. 

Kronor. 

Morastrand. 
Mälterier 

Maltdrycksbryggerier 

Sågverk och hyvlerier 

Cementgjuterier 

Träkolsverk 

Kemisk-tekniska fabriker 

Järn- och stålvarufabriker samt -gjuterier 

Vagnfabriker 

Mekaniska verkstäder 

Elektricitetsverk 

Summa 

Kopparbergs läns landsbygd. 

Kvarnar 
Mälterier 
Karamell- m. fl. fabriker 
Tobaksfabriker 
Maltdrycksbryggerier 
Mineralvatten- och läskedrycksfabriker 
Repslagerier 
Ullspinnerier 

Ylleväverier 

Blekerier, färgerier m. m 

Trikå- och strumpfabriker 

Garverier 

Skofabriker 

Karbolsyrefabriker 

Trädestillationsverk 

Kautschukstämpelfabriker 
Såp- och tvål fabriker 

Sågverk och hyvlerier 

Tråull- och möbelspånsfabriker 
Lådfabriker 

Snickeri- och möbelfabriker 
Trämassefabriker 

1) De vid dessa fabriker anställda arbetarne äro upptagna inom annan fabriksklass. 
2) En del av de vid dessa fabriker anställda arbetarne äro upptagna inom annan 

fabriksklass. 



230 

Kopparbergs och Gävleborgs län. 

Grupp. 
Antal 
fabri
ker. 

Antal 
arbetare. 

Tillverknin
gens värde. 

Kronor. 

Tunnbinderier och drittelfabriker 
Pappersbruk och pappfabriker 
Cementgjuterier 
Kalkbruk 
Stenbrott och stenhuggerier 
Tegelbruk och lervarufabriker 
Torvfabriker 
Torvströ- och torvmullsfabriker 
Träkolsverk 
Kloratfabriker 
Tomasfosfatfabriker 
GödningsAmnesfabriker, ej specificerade 
Sprängamnesfabriker 
Kalciumkarbidfabriker 
Sulfit- och sulfatspritfabriker 
Kemisk-tekniska fabriker 
Järn- och stålvarufabriker samt -gjuterier 
Metallvarufabriker 
Järnvägs- och spärvSgsvagnfabriker 
Andra vagnfabriker 
Elektriska apparatfabriker 
Fiskredskapsfabriker 
Mekaniska verkstäder 
Solv- och vävskedsfabriker 
Boktryckerier 

Elektricitetsverk 

Summa 

Summa för Kopparbergs län 

Gävleborgs län. 
Gävle. 

Charkuterivarufabriker 
Bagerier 
Kvarnar 

1) De vid dessa fabriker anställda arbetarne äro upptagna inom annan fabriksklass. 
2) En del av de vid dessa fabriker anställda arbetarne äro upptagna inom annan 

fabriksklass. 
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Gävleborgs län. 

Grupp. 
Antal 
fabri
ker. 

Antal 
arbetare. 

Tillverknin
gens värde. 

Kronor. 

Mälterier 
Kafferosterier 

Karamell- m. fl. fabriker 
Tobaksfabriker 
Maltdrycksbryggerier 
Mineralvatten- och läskedrycksfabriker 
Punschbryggerier 
Vin- och saftfabriker 
Bomullsspinnerier 
Repslagerier 
Ullspinnerier 
Bomullsväverier 
Juteväverier 
Ylleväverier 
Blekerier, färgerier m. m 
Bandfabriker 
Hattfabriker 
Mossfabriker 
Sömnadsfabriker 
Trikå- och strumpfabriker 
Garverier 
Pälsvarufabriker 
Borstbinderier och kvastfabriker 
Skofabriker 
Skonåtlingsfabriker 
Parfymfabriker 
Såp- och tvålfabriker 
Sågverk och hyvlerier 
Träull- och mObelspånsfabriker 
Lådfabriker 
Skopliggfabriker 
Snickeri- och möbelfabriker 
Album-, portfölj- m. fl. fabriker 
Bokbinderier och kontorsbokfabriker... 

') De vid dessa fabriker anställda arbetarne äro upptagna inom annan fabriksklass. 
-) En del av de vid dessa fabriker anställda arbetarne äxo upptagna inom annan 

fabriksklass. 
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Gävleborgs län. 

Grupp. 
Antal 
fabri

ker. 

Antal 
arbetare. 

Tillverknin
gens värde. 

Kronor. 

Porslins- och fajansfabriker 

Glasbruk och glassliperier 

Gasverk 

Koksfabriker 

Träkolsverk 

Ammoniakfabriker 

Färgfabriker 

Kemisk-tekniska fabriker 

Järn- och stålvarufabriker samt -gjuterier 

Metallvarufabriker 

Skeppsvarv och dockor samt båtbyggerier 

Mekaniska verkstäder 

Snickerifabriker för tillverkning av maskiner 

Instrumentfabriker, musikaliska 

Boktryckerier 

Elektricitetsverk 

Lito- och kemigrafiska anstalter 

Summa 
Söderhamn. 

Kvarnar 

Mälterier 

Karamell- m. fl. fabriker 

Tobaksfabriker 

Maltdrycksbryggerier 

Mineralvatten, och läskedrycksfabriker 

Vin- och saftfabriker 

Såp- och tvålfabriker 

Sågverk och hyvlerier 

Lådfabriker 

Snickeri- och möbelfabriker 

Bokbinderier och kontorsbokfabriker 
Träkolsverk 

Kemisk-tekniska fabriker 
Järn- och stålvarufabriker samt -gjuterier 

1) De vid dessa fabriker anställda arbetarne Sio upptagna inom annan fabriksklass. 
2) En del av de vid dessa fabriker anställda arbetarne too upptagna inom annan 

fabriksklass. 
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Gävleborgs län. 

Grupp. 
Antal 
fabri
ker. 

Antal 
arbetare. 

Tillverknin-
gens värde. 

Kronor. 

Metallvarufabriker 

Skeppsvarv och dockor samt båtbyggerier 

Mekaniska verkstäder 

Boktryckerier 

Elektricitetsverk 

Lito- och kemigrafiska anstalter 

Summa 
Hudiksvall. 

Charkuterivarufabriker 

Malterier 

Chokladfabriker 

Karamell- m. fl. fabriker 

Tobaksfabriker 

Maltdrycksbryggerier 

Mineralvatten- och läskedrycksfabriker 

Ullspinnerier 

Ylleväverier 

Blekerier, färgerier m. m 

Skofabriker 

Sågverk och hyvlerier 

Snickeri- och möbelfabriker 

Träkolsverk 

Kemisk-tekniska fabriker 

Järn- och stälvarufabriker samt -gjuterier 

Metallvarufabriker 

Mekaniska verkstäder 

Boktryckerier 

Summa 
Bollnäs. 

Mälterier 

Sågverk och hyvlerier 

Snickeri- och möbelfabriker 
Träkolsverk 

Boktryckerier 

Summa 

1) De vid dessa fabriker anställda arbetarne äro upptagna inom annan fabriksklass. 
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Gävleborgs län. 

Grupp. 
Antal 
fabri
ker. 

Antal 
arbetare. 

Tillverknin
gens värde. 

Kronor. 

Gävleborgs läns landsbygd. 
Charkuterivarufabriker 
Kvarnar 
Mälterier 
Maltdrycksbryggerier 
Mineralvatten- och läskedrycksfabriker 
Lin- och hampspinnerier 
Ullspinnerier 
Ylleväverier 
Blekerier, färgerier m. m 
Vaddfabriker 
Garverier 
Trädestillationsverk 
Såp- och tvålfabriker 
Sågverk och hyvlerier 
Lådfabriker 
Skopliggfabriker 
Snickeri- och möbelfabriker 
Trämassefabriker 
Tunnbinderier och drittelfabriker 
Pappersbruk och pappfabriker 
Bokbinderier och kontorsbokfabriker 
Cementgjuterier 
Kakelfabriker 
Kalkbruk 
Stenbrott och stenhuggerler 
Tegelbruk och lervarufabriker 
Torvströ- och torvmullsfabriker 
Träkolsverk 
Sulfit- och sulfatspritfabriker 
Kemisk-tekniska fabriker 
Järn- och stålvarufabriker samt -gjuterier 
Metallvarufabriker 
Skeppsvarv och dockor samt båtbyggerier 
Järnvägs- och spårvägsvagnfabriker 

1) De vid dessa fabriker anställda arbetarne Oro upptagna inom annan fabriksklass. 
2) En del av de vid dessa fabriker anställda arbetarne äro upptagna inom annan 

fabriksklass. 
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Gävleborgs och Västernorrlands län. 

Grupp. 
Antal 
fabri
ker. 

Antal 
arbetare. 

Tillverknin
gens värde. 

Kronor. 

Andra vagnfabriker 
Elektriska apparatfabriker 
Mekaniska verkstäder 
Snickerifabriker för tillverkning av maskiner. 
Boktryckerier 
Elektricitetsverk 

Summa 

Summa för Gävleborgs län 

Västernorrlands län. 
Härnösand. 

Mälterier 
Karamell- m. fl. fabriker 
Tobaksfabriker 
Maltdrycksbryggerier 
Mineralvatten- och läskedrycksfabriker 
Punschbryggerier 
Vin- och saftfabriker 
Repslagerier 
Sågverk och hyvlerier 
Snickeri- och möbelfabriker 
Album-, portfölj- m. fl. fabriker 
Järn- och stålvarufabriker samt -gjuterier 
Metallvarufabriker 
Skeppsvarv och dockor samt båtbyggerier 
Elektriska apparatfabriker 
Mekaniska verkstäder 
Boktryckerier 
Elektricitetsverk 

Summa 
Sundsvall. 

Charkuterivarufabriker 
Bagerier 
Mälterier 

l) De vid dessa fabriker anställda arbetarne äro upptagna inom annan fabriksklass. 
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Västernorrlands län. 

Grupp. 
Antal 
fabri
ker. 

Antal 
arbetare. 

Tillverknin
gens värde. 

Kronor. 

Karamell- m. fl. fabriker 

Maltdrycksbryggerier 

Mineralvatten- och läskedrycksfabriker 

Punschbryggerier 

Vin- och saftfabriker 

Repslagerier 

Sömnadsfabriker 

Garverier 

Pälsvarufabriker 

Sågverk och hyvlerier 

Snickeri- och möbelfabriker 

Trämassefabriker 

Bokbinderier och kontorsbokfabriker 

Gasverk 

Koksfabriker 

Järn- och stålvarufabriker samt -gjuterier 

Metallvarufabriker 

Mekaniska verkstäder 

Boktryckerier 

Elektricitetsverk 

Lito- och kemigrafiska anstalter 

Summa 
Örnsköldsvik. 

Kafferosterier 

Punschbryggerier 

Skofabriker 

Sågverk och hyvlerier 

Träkolsverk 

Järn- och stålvarufabriker samt -gjuterier 

Boktryckerier 

Elektricitetsverk 

Summa 
Sollefteå. 

Charkuterivarufabriker 
Mälterier 

1) De vid dessa fabriker anställda arbetarne äro upptagna inom annan fabriksklass. 
2) En del av de vid dessa fabriker anställda arbetarne äro upptagna inom annan 

fabriksklass. 
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Västernorrlands län. 

Grupp. 
Antal 
fabri
ker. 

Antal 
arbetare. 

Tillverknin
gens värde. 

Kronor. 

Maltdrycksbryggerier 

Mineralvatten- och läskedrycksfabriker 

Sågverk och hyvlerier 

Boktryckerier 

Summa 

Västernorrlands läns landsbygd. 

Charkuterivarufabriker 

Fiskberedningsanstalter 

Kvarnar 

Mälterier 

Maltdrycksbryggerier 

Mineralvatten- och läskedrycksfabriker 

Vin- och saftfabriker 

Ullspinnerier 

Ylleväverier 

Blekerier, färgerier m. m. 

Garverier 

Skofabriker 

Trädestillationsverk 

Sågverk och hyvlerier 

Lådfabriker 

Snickeri- och möbelfabriker 

Trämassefabriker 

Tunnbinderier och drittelfabriker 

Pappersbruk och pappfabriker 

Tegelbruk och lervarufabriker 

Glasbruk och glassliperier 

Träkolsverk 

Kloratfabriker 

Kalciumkarbidfabriker 

Järn- och stålvarufabriker samt -gjuterier 

Metallvarufabriker 

Skeppsvarv och dockor samt bâtbyggerier 

Mekaniska verkstäder 

1) En del av de vid dessa fabriker anställda arbetarne äro upptagna inom annan 
fabriksklass. 
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Västernorrlands och Jämtlands län. 

Grupp. 
Antal 
fabri
ker. 

Antal 
arbetare. 

Tillverknin
gens värde. 

Kronor. 

Snickerifabriker för tillverkning av maskiner 

Elektricitetsverk 

Summa 

Summa för Västernorrlands län 

Jämtlands län. 
Österlund. 

Charkuterivarufabriker 
Bagerier 
Mälterier 
Maltdrycksbryggerier 
Mineralvatten- och läskedrycksfabriker 
Sågverk och hyvlerier 
Snickeri- och möbelfabriker 
Bokbinderier och kontorsbokfabriker 
Järn- och stålvarufabriker samt -gjuterier 
Metallvarufabriker 
Mekaniska verkstäder 
Instrumentfabriker, musikaliska 
Boktryckerier 
Elektricitetsverk 

Summa 
Jämtlands läns landsbygd. 

Kvarnar 
Mälterier 
Maltdrycksbryggerier 
Mineralvatten- och läskedrycksfabriker 
Ullspinnerier 
Ylleväverier 
Blekerier, färgerier m. m 
Garverier 
Trädestillationsverk 
Sågverk och hyvlerier 
Snickeri- och möbelfabriker 

1) De vid dessa fabriker anställda arbetarne äro upptagna inom annan fabriksklass. 
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Jämtlands och Västerbottens län. 

Grupp. 
Antal 
fabri
ker. 

Antal 
arbetare. 

Tillverknin
gens värde. 

Kronor. 

Trämassefabriker 

Kalkbruk 
Stenbrott och stenhuggerier 
Tegelbruk och lervarufabriker 
Träkolsverk 
Järn- och stälvarufabriker samt -gjuterier 
Metallvarufabriker 
Vagnfabriker 
Mekaniska verkstäder 
Snickerifabriker för tillverkning av maskiner 

Elektricitetsverk 

Summa 

Summa för Jämtlands län 

Västerbottens län. 
Umeå. 

Maltdrycksbryggerier 
Garverier 
Sågverk och hyvlerier 
Snickeri- och möbelfabriker 
Trämassefabriker 
Träkolsverk 
Järn- och stålvarufabriker samt -gjuterier 
Mekaniska verkstäder 
Boktryckerier 

Summa 
Skellefteå. 

Charkuterivarufabriker 
Mälterier 
Maltdrycksbryggerier 
Mineralvatten- och läskedrycksfabriker 
Garverier 
Boktryckerier 

Summa 

1) De vid dessa fabriker anställda arbetarne äro upptagna inom arman fabriksklass. 
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Västerbottens och Norrbottens län. 

Grupp. 
Antal 
fabri
ker. 

Antal 
arbetare. 

Tillverknin
gens värde. 

Kronor. 
Västerbottens läns landsbygd. 

Kvarnar 

Mälterier 

Maltdrycksbryggerier 

Mineralvatten- och läskedrycksfabriker 

Garverier 

Trädestillationsverk 

Sågverk och hyvlerier 

Snickeri- och möbelfabriker 

Trämassefabriker 

Kalkbruk 

Tegelbruk och lervarufabriker 

Träkols verk 

Järn- och stålvarufabriker samt -gjuterier 

Metallvarufabriker 

Mekaniska verkstäder 

Elektricitetsverk 

Summa 

Summa för Västerbottens län 

Norrbottens län. 

Luleå. 
Charkuterivarufabriker 

Mälterier 

Maltdrycksbryggerier 

Mineralvatten- och läskedrycksfabriker 

Garverier 

Sågverk och hyvlerier 

Snickeri- och möbelfabriker 

Järn- och stålvarufabriker samt -gjuterier 

Mekaniska verkstäder 

Boktryckerier 

Elektricitetsverk 

Summa 

') De vid dessa fabriker anställda arbetarne äro upptagna inom annan fabriksklass. 
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Norrbottens län. 

Grupp. 
Antal 
fabri

ker. 

Antal 
arbetare. 

Tillverknin
gens värde. 

Kronor. 

Piteå. 
Maltdrycksbryggerier 

Mineralvatten- och läskedrycksfabriker 

Garverier 

Boktryckerier 

Summa 
Haparanda. 

Garverier 

Boktryckerier 

Summa 

Norrbottens länt landsbygd. 

Charkuterivarufabriker 

Kvarnar 

Maltdrycksbryggerier 

Mineralvatten- och läskedrycksfabriker 

Garverier 

Handskfabriker 

Skofabriker 

Sågverk och hyvlerier 

Snickeri- och möbelfabriker 

Tegelbruk och lervarufabriker 

Torvströ- och torvmullsfabriker 

Träkolsverk 

Järn- och stälvarufabriker samt -gjuterier 

Skeppsvarv och dockor samt båtbyggerier 

Mekaniska verkstäder 

Elektricitetsverk 

Summa 

Summa för Norrbottens län 

Summa för hela riket 

1) De vid dessa fabriker anställda arbetarne äro upptagna inom annan fabriksklass. 
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Tab. 5. Tillverkningarnas kvantitet och värde (i kronor) vid fabrikerna, åren 1909—1911. 

Fabriksgrupper. 
1911. 1910. 1909. 

Kvantitet. Värde. Kvantitet. Värde. Kvantitet. Värde. 

Fabriker för framställande av: 

1. Närings- och njutnings-
ämnen. 

a) Matvaror av djur. 

Charkuterivarufabriker 

Fiskberedningsanstalter : 

sill, saltad eller inlagd 

torr eller rökt 

ansjovis 

annan fisk (kabeljo, längor m.m.) 

Summa 

Margarinfabriker: margarin ... 

Svinslakterier: fläsk 

Summa värde för 1 a) 
b) Produkter av spannmål och 

potatis. 
Bagerier: diverse sorters bröd 

Jästfabriker : pressjäst 

Käksfabriker 

Maltextrakt- och mal tospreparat-
fabriker 

Mjöl- och grynkvarnar: 

mjöl: 

havre-

vete-

korn-

råg-

ris-

andra slag 

gryn: 

havre-

vete-

korn-

ris 

andra slag 

kli, alla slag 

gröpe 

Summa 
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Fabriksgrupper. 
1911. 1910. 1909. 

Kvantitet Värde. Kvantitet. Värde. Kvantitet. Värde. 

förmalningslön för främmande 
mäld 

Summa 

Mälterier: malt 

Stärkelsefabriker : 

stärkelse: ris-

andra slag 

Summa 

Summa värde för 1 b) 
c) Socker, choklad, tobak och 

dyl. produkter. 
Chokladfabriker: choklad 

Kafferosterier: rostat kaffe 

rostningslön 

Summa 

Kaffesurrogat- o. cikoriefabriker 

Karamell-, konfekt-, marmelad-
och syltfabriker 

Konservfabriker: grönsaker m.m. 

Kryddmalerier: kryddor 

förmalningslön . 

Summa 

Makaroni- och sagofabriker ... 

Mjölksockerfabriker 
Råsockerbruk: 

råsocker 

melass 

betmassa 

Summa 

Saltprepareringsverk 
Senapsmalerier 

Sockerraffinaderier : 

raffinerat socker 
matsirup 

melass 

Summa 
') Häri ingå 7 318 700 kg i Malmöhus län tillverkad sockerschnitzel till ett värde av 480 796 kronor. 
') „ „ 4 364 300 „ „ „ .. .. „ .. , „ 305 501 
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Fabriksgrupper. 
1911. 1910. 1909. 

Kvantitet. Värde. Kvantitet. Värde. Kvantitet. Värde. 

Soja- och såsfabriker 
Stärkelsesocker- och stärkelse-

sirupsfabriker 
Tobaksfabriker: 
cigarrer och cigarrcigarretter.. 
cigarretter 
kardustobak 
rull- och presstobak 
snus 

Summa 

Vegetabiliskt smör, fabriker för 
tillverkning av 

Summa värde för 1 c) 

d) Spirituosa, läskedrycker o. ättika. 

Brännvinsbrännerier: råbränn-
vin à 50 % 

Destilleringsverk : renat bränn
vin och sprit 

Maltdrycksbryggerier : 
porter 
öl: lager 

pilsener-
extra sorter (underjästa)... 
överjäst 

dricka: lager- o. d 
svag 

Summa 

Mineralvatten- och läskedrycks
fabriker: 
mineralvatten, sockerdricka o. 
lemonad m. m 

Punschbryggerier: punsch 
Vin- o. saftfabriker: bärvin o. saft 
Ättikfabriker: ättika à 10 %... 

Summa värde för 1 d) 

S:a värde för hela grupp 1 
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Fabriksgrupper. 
1 9 1 1 . 1 9 1 0 . 1 9 0 9 . 

Kvantitet. Värde. Kvantitet. Värde. Kvantitet. Värde. 

2. Spånadsämnen. 
a) Garn, tråd, repslageriarbeten 

m. m. 
Bomullsspinnerier: 
bomullsgarn, ofärgat 

färgat eller tryckt 

Summa 

spinnlön för främmande gods 

Summa 
Jutespinnerier: 

jutegarn, ofärgat och oblekt... 

färgat, blekt eller tryckt 

Summa 

Lin- och hampspinnerier: 

linnetråd 

linne- och hampgarn: 

ofärgat och oblekt 

färgat, blekt eller tryckt 

Summa 
spinnlön för främmande gods 

Summa 

Repslagerier 

Schoddyfabriker 

Trasselfabriker 

Ullspinnerier: 

ullgarn : 

ofärgat och oblekt 

färgat, blekt eller tryckt 

Summa 

spinnlön för främmande gods 

Summa 

Summa värde för 2 a) 

b) Vävnader. 
Bomullsväverier : 
bomullsvävnader : 
oblekta, ofärgade och otryckta 
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Fabriksgrupper. 
1911. 1910. 1909. 

Kvantitet. Värde. Kvantitet. Värde. Kvantitet. Värde. 

blekta eller färgade 
tryckta eller pressade 

Summa 

vävlön för främmande gods.. 

Summa 

Juteväverier : 

jutevävnader : 
oblekt och ofärgad säck- eller 
packväv 

andra slag 

Summa 
Linne- och hampväverier: 
linne- och hampvävnader, med 
eller utan inblandning av bom
ull eller jute 

vävlön för främmande gods .. 

Summa 
Sidenfabriker: sidenvävnader, 
alla slag 

Ylleväverier: 
yllevävnader, av ull allena eller 
blandade till större eller mindre 
del med lin, bomull eller andra 
ämnen utom silke 

vävlön för främmande gods.. 

Summa 

Summa värde för 2 b) 

c) Appreterade fabrikat. 
Blekerier, färgerier, kattun-

tryckerier och appreterings-
verk: förädlingslön 

d) Beklädnadsartiklar samt diverse 
manufakturvaror av spånads-

ämnen. 
Bandfabriker: 

hel- eller halvsidenband 
andra slag (inkl. lampvekar) .. 

Summa 

Bomullsremfabriker 
Fisknätfabriker 
Gardinfabriker 



Fabriksgrupper. 
1 9 1 1 

Kvantitet. Värde. 

1 9 1 0 . 

Kvantitet. Värde. 

1 9 0 9 . 

Kvantitet. Värde. 

Hattfabriker 

Hängslefabriker 

Konstgjorda blommor, fabr. för 
tillverkning av 

Korsettfabriker 

Kravattfabriker 

Markis- och presennings-, segel-
och tältfabriker samt fabriker 
för tillverkning av vattentäta 
vävnader 

Mössfabriker 

Paraply- och parasollfabriker.. 

Rullgardinsfabriker 

Snörmakerier 

Spetsfabriker 

Sömnadsfabriker (kapp- o. linne-
fabriker m. fl.) 

Trikå- och strumpfabriker 

Vaddfabriker 

Summa värde för 2 d) 

S:a värde för hela grupp 2 

3. Hudar, skinn och hår. 
a) Beredda hudar och skinn. 

Garverier: 

sulläder och bindsulläder (inkl. 
koläder) 

andra slag (smorläder, skinn 
m. m.) 

Summa 

beredningslön 

Summa 

Pälsvarufabriker 

Sämskfabriker: tillverkning av 
egen råvara 

beredningslön 

Summa 

Summa värde för 3 a) 
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Fabriksgrupper. 
Kvantitet. Värde. Kvantitet. Värde. Kvantitet. Värde. 

b) fabrikat av läder, skinn och hår. 
Borstbinderier: borstar, penslar 
och kvastar 

Handskfabriker: handskar 

Hår- och tagelspinnerier 

Hår- och tagelväverier 

Sadelmakerier 

Skinnremfabriker 

Skinntröjfabriker 

Skofabriker 

Skonåtlingsfabriker 
Ej spec. läder-, hår-, och skinn
industri 

Summa värde för 3 b) 

S:a värde för hela grupp 3 

4. Oljor, tjära, gummi och 
likartade ämnen. 

a) Talg, oljor, tjära, hartser m. m. 
Collanoljefabriker 

Dextrinfabriker 

Fernissfabriker 

Fiskoljefabriker: sillolja 

Flottfabriker 

Glycerinfabriker 

Hartsfabriker 
Karbolsyra, kreosot m. m., fabri
ker för tillverkning av 

Limkokerier och gelatinfabriker 

Oleinfabriker 

Oleomargarinfabriker 
Oljefabriker, ej specificerade, 
och kraftfoderfabriker : 

feta, icke flyktiga oljor: lin, 
rov- och raps-

andra slag 

oljekakor och linfrömjöl m. m. 

flyktiga, vegetabiliska 

fossila eller mineraloljor m. m. 

Summa 
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Fabriksgrupper. 
1 9 1 1 . 1 9 1 0 . 1 9 0 9 . 

Kvantitet. Värde Kvantitet Värde. Kvantitet. Värde. 

Talgraffinaderier 

Trädestillationsverk : 

beck och beckolja 

tjära och tjärolja 

träolja 

träsprit à 100% 

terpentin och terpentinolja ... 

Summa 

Vagn- och maskinsmörjefabriker 

Valsmassefabriker 

Vaselinfabriker 

Summa värde för 4 a) 

b) Fabrikat av oljor, harts, 
gummi o. dyl 

Gummivarufabriker : 

galoscher 

andra slags varor 

Summa 

Kautschukstämpelfabriker 

Kompositionslinnefabriker 

Lackfabriker 

Ljusfabriker 

Parfymfabriker 

Såp- och tvälfabriker: 

såpa 

tvål 

Summa 

Summa värde för 4 b) 

S:a värde för hela grupp 4 

5. Trävaror. 
a) Sågade eller hyvlade trävaror. 
Sågverk och hyvlerier: 

sågade och hyvlade trävaror 
av furu eller gran: 

ohyvlade plankor o. bräder, 21 
cm o. däröver breda: 

av furu 
av gran 



2 5 0 

Fabriksgrupper. 
1 9 1 1 . 1 9 1 0 . 1 9 0 9 . 

Kvantitet. Värde. Kvantitet. Värde. Kvantitet. Värde. 

ohyvlade battens och bräder, 
15—21 cm breda: 

av furu 

av gran 

> battens, scantlings o. 
bräder, under 15 cm 
breda : 

av furu 

av gran 

» till slag och mått ej 
specif. plankor och 
brader 

hyvlade brader, 21 cm och där
över breda: 
av furu 

av gran 

» » 15—21 cm breda: 

av furu 

av gran 

» > under 15cm breda: 

av furu 

av gran 

> » till slag och mått 
ej specificerade 

bräd- och plankstump 

spjälved, takstiekor, takspån 
och laths 

lister, läkter och ribbor 

stäver, lägg- och botten-

ved 

andra och ej specificerade, slag 

sågade och hyvlade trävaror 
av andra träslag: 

stäver, lägg- och botten- ... 

ved 

andra slag 

Summa 

säg- och hyvlingslön 

Summa för sågverken 
Träull- och möbelspansfabriker 

Summa värde för 5 a) 
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Fabriksgrupper. 
1911. 1910. 1909. 

Kvantitet. Värde. Kvantitet. Värde. Kvantitet. Värde. 

b) Arbeten av trä. 
Käpp- och pipfabriker 

Lådfabriker 

Persiennfabriker 

Skopliggfabriker 
Snickeri- o. möbelfabriker (jfr. 
grupp 11 c): 

byggnadsmateriel, ss. dörrar, 
fönsterramar, parkettgolv, 
m. m 

andra slag (möbler m. m.)... 

Summa 

Spånaskfabriker 

Trämassefabriker: 

trämassa : 

kemisk : 

torr 

våt 

mekanisk : 

torr 

våt 

Summa 

Träsko- och lästfabriker 
Tunnbinderier och drittelfabriker 

Tändsticksfabriker : 

säkerhetständstickor 

andra slag 

Summa 

Tändsticksämnesfabriker 

Ej specificerad träindustri 

Summa värde för 5 b) 

S:a värde för hela grupp 5 

1) Vid två fabriker, en i Jämtlands och en i Västernorrlands län, har tillverkningen befunnits vara 
angiven i torr beräknad vikt, ett förhållande, som här beriktigats. 



2 5 2 

Fabriksgrupper. 
1911. 1910. 1909. 

Kvantitet. Värde. Kvantitet. Värde. Kvantitet. Värde. 

6. Papper och pappers-
arbeten. 

a) Papper och papp. 
Pappersbruk och pappfabriker: 
papper: 
poler- och smärgel-
kardus-, makulatur- och annat 
grovt 

förgyllt, försilvrat och glacé-
m. m 

andra slag (post-, skriv-, tryck-
ni. m.) 

papp: 
förhydnings-, press- och tak-

andra slag 

Summa för 6 a) 
\ 

b) Fabrikat av papper eller papp. 
Album-, portfölj-, kartong- och 

etuifabriker 
Bokbinderier och kontorsbok-

fabriker 

Papperspås- och kuvertfabriker 

Spelkortfabriker 

Tapetfabriker: tapeter och bårder 

Ej specificerad pappersindustri 

Summa värde för 6 b) 

S:a värde för hela grupp 6 

7. Varor av diverse växt
ämnen. 

Halmvarufabriker: 
halmhylsor, halmrep m. m. ... 

Korgfabriker 
Korkfabriker: tillskurna korkar 

S:a värde för hela grupp 7 

8. Varor av sten, lera, 
kol och torv. 

a) Sten- och lervaror. 
Asfaltgjuterier: utförda asfalt
arbeten 



2 5 3 

Fabriksgrupper. 
1911. 1910. 1909. 

Kvantitet. Värde. Kvantitet. Värde. Kvantitet. Värde. 

Cementfabriker: cement 
Cementgjuterier samt fabriker 
för tillverkn. av konstgjord sten 

Gipsfabriker 
Kakelfabriker 
Kalkbruk: kalk framställd genom 

a) periodisk bränning: 
osläckt... 
släckt ... 

b) kontinuerlig bränning: 
osläckt .. 

släckt ... 

Summa 

Kaolinfabriker 
Kiselgurfabriker 
Kritbruk och kritfabriker: 
malen eller slammad krita ••• 

Murbruksfabriker 
Porslins- och fajansfabriker: 
äkta porslin 
fajans 

Summa 

Stenbrott, stenhuggerier och 
-sliperier: 
Granit och gneis: 
blocksten (råblock) 
krossad sten och makadam 
gatsten och smågatsten 
kantsten för gatubyggnader 
byggnadssten (ej slipad eller 
polerad) för hus- och vatten
byggnader 

sten för tekniska ändamål 
(valsar m. m.) 

andra arbeten, ej slipade och 
polerade 

slipade och polerade arbeten : 
gravvårdar och monument 
husbyggnadssten 



2 5 4 

Fabriksgrupper. 
1911. 1910. 1909. 

Kvantitet. Värde. Kvantitet. Värde. Kvantitet. Värde. 

S. k. svarta graniter (diabas, 
diorit, gabbro m. m.): 

blocksten (råblock) 
finhuggna arbeten 
andra arbeten, ej slipade och 
polerade 

slipade och polerade arbeten : 
gravvårdar och monument 
husbyggnadssten 

Täljsten: 
råblock 
byggnadssten 
gravvårdar och hallar m. m. 
husgeråds- o. prydnadssaker 
m. m 

kaminer, ugnar och spisar.. 
täljstensmjöl 

Skiffer: 
takskiffer 
hallar 
skifferbord m. m 
slipade plattor (för elektrisk 
montering) 

hyvlade plattor (till kakel
ugnar, fönsterlister m. m.) 

Sandsten och kvartsit: 
råsten 
makadam och flis 
slipsand och annan sand ... 
byggnadssten 
gravvårdar och monument.. 
kvarn-, gryn- och skalstenar 
slip- och brynstenar 
andra arbeten 

Kalksten, marmor och dolomit : 
råsten 
skärv 
byggnadssten : 

huggen 

1) Detta tal är 89 160 kronor för ligt, beroende pä felaktig, sedermera beriktigad uppgift frän en 
stenhuggorifirma i Östergötlands län. 
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Fabriksgrupper. 
1911. 1910. 1909. 

Kvantitet. Värde. Kvantitet. Värde. Kvantitet. Värde. 

hyvlad 

slipad eller polerad 

kvarnstenar 

gravvårdar och monument 

möbelmarmor 

ej specificerade arbeten ... 

Summa 
Tegelbruk och lervarufabriker: 

Tillverkning av stenkolsfältens 
leror o. skiffrar: 

eldfasta produkter: för bygg
nadsändamål 

för tekniska ändamål 
(eldstäder, ugnar o. d.) 

klinkerprodukter: tegel 

rör och rördelar 

husgeråds- och pryd
nadssaker 

Tillverkning av andra leror och 
skiffrar: 

tegelvaror : murtegel 

taktegel 

klinttegel 

fasadtegel och trottoar
sten 

reveteringstegel, golv- o. 
väggplattor (tiles, flisor; 

radialtegel 

rör och rördelar 

andra slags tegelvaror 

lerkärl och krukmakaregods 

chamottevaror : gasretorter ... 

andra slags chamottevaror 

Tillverkn. av andra råämnen: 

kalksandstegel (silikattegel).. 
alunskiffertegel 

kvarts-, kvartsit- och dinas-
eller silikategel 

asktegel 

Summa 

Summa värde för 8 a) 



2 5 6 

Fabriksgrupper. 
1911. 1910. 1909. 

Kvantitet. Värde. Kvantitet. Värde. Kvantitet. Värde. 

b) Glas och glasvaror. 
Glasbruk och glassliperier: 
bunkar, burkar, buteljer och 

flaskor, oslipade 
fönster- och spegelglas 
andra glasvaror 

Summa 

Glas- och porslinsmålerier 

Glaspulverfabriker 
Spegelfabriker och ej specificerad 
glasvaruindustri 

Summa värde för 8 b) 

e) Produkter av kol och torv. 
Gasverk : 

gas 
stenkolstjära 

Summa 
Koksfabriker: koks 
Torvfabriker: 
Bränntorv : : 
handtorv: sticktorv 
maskintorv: älttorv 

maskinformtorv (presstorv): 
Koncentrerade torvbränslen: 

torvpul ver 

Summa 
Torvströ- och torvmullsfabriker: 
torvströ 
torvmull 

Summa 
Träkols verk: 
träkol: av skogsved, milkoladt 

ugnskolade 
av sågverksribb, milkolade 

ugnskolade 

Summa 

Summa värde for 8 c) 

S:a värde för hela grupp 8 



2 5 7 

Fabriksgrupper. 
1911. 1910. 1909. 

Kvantitet. Värde. Kvantitet. Värde. Kvantitet. Värde. 

9. Kemiska preparat. 
a) Oorganiska syror, baser o. salter. 
Ammoniakfabriker: 
svavelsyrad ammoniak 

kaustik ammoniak 

Summa 

Kloratfabriker 

Kristallsodafabriker: kristallise
rad soda 

Salpetersyrefabriker: salpeter
syra à 36° Bé (53 %) 

Svavelsyrad lerjord, fabriker för 
tillverkning av 

Svavelsyrefabriker: svavelsyra 
à 50" Bé (62%) 

Vattenglasfabriker: vattenglas 

Summa värde för 9 a) 

b) Gödningsämnen. 
Benmjölsfabriker och benstam
par: benmjöl 

förmalningslön för främmande 
råvara 

Summa 

Fiskguanofabriker: sillguano ... 

Pudrettfabriker: pudrett 

Superfosfatfabriker: superfosfat 
Tomasfosfatfabriker: tomasfos-
fat 

Andra gödningsämnesfabriker: 
kalkmjöl, fältspatsmjöl ni. m. 

Summa värde för 9 b) 

c) Explosiva varor. 
Ammunitions- o. patronfabriker 
Krutbruk: 

svartkrut 

röksvagt krut 

Summa 

l) Se sid. 260, not 2. 

Kommerskollegii berättelse om industri dr 1911. 
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Fabriksgrupper. 
1911. 1910. 1909. 

Kvantitet. Värde. Kvantitet. Värde. Kvantitet. Värde. 

Sprängämnesfabriker : 

bomullskrut 

nitroglycerinförande spräng
ämnen 

Summa 

Stubin- och antändningsrör-
fabriker 

Summa värde för 9 c) 

d) Färger och diverse tekniska 
preparat. 

Bresiljekvarnar: bresilja 

Färgfabriker: 

benkol och bensvart 

blanksmörja och blanksvärta 

rödfärg 
andra färger (oljefärger, tryck
färg m. m.) 

Summa 

Kalciumkarbidfabriker 

Kimröksfabriker 

Sulfit- och sulfatspritfabriker: 
sulfit- och sulfatsprit à 50 %... 

Kemisk-tekniska fabriker, ej 
specificerade: 

aseptin, stomatol m. m 

bläck 

eter och eterarter 

kolsyra, flytande 

svavelsyrat natron 

diverse 

Summa 

Summa värde för 9 d) 

S:a värde för hela grupp 9 

10. Metallarbeten. 
a) Arbeten av järn och stål. 

Järn- och stålvarufabriker samt 
-gjuterier: 

gjutgods: 

framställt efter tackjärns om-
smältning 



2 5 9 

Fabriksgrupper. 
1911. 1910. 1909. 

Kvantitet. Värde. Kvantitet. Värde. Kvantitet. Värde. 

aducerat gjutgods 

tunnplåt eller järnbleck: 

utan betäckning 

med betäckning 

plåtkärl 

bleckslagerivaror 

kedjor och kättingar 

träskruvar 

dragen tråd 

kallvalsat eller kalldraget järn 
och stål, annat än tråd 

linor 

spik 
hästskosöm och broddar 

hästskor 

knivar 

saxar 

sågblad och sågbladsämnen... 
rör av smidbart järn och stål 

gas- och vattenledningsarbeten 
kassaskåp och kassakistor ... 
järnsängar 

velocipeder 

diverse järnmanufaktur och 
reparationer 

Summa värde for 10 a) 

b) Arbeten av andra metaller. 
Galvaniserings- och etsnings
fabriker 

Guld- och silvervarufabriker ... 
Hagelfabriker: 
hagel och blykulor 

mantlade kulor 

Summa 

Kapsylfabriker : kapsyler 

Klichéanstalter och stilgjuterier 

1) Till denna fabriksklass hava överförts två fabriker, vilka hittills redovisats såsom ammunitions- och 
patronfabriker och vilkas tillverkning under aren 1908 och 1909 uppgick till resp. 96,900 och 76,800 kg mant
lade kulor med ett värde av resp. 160,800 och 128,776 kr. 
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Fabriksgrupper. 
1911. 1910. 1909. 

Kvantitet. Värde. Kvantitet. Värde. Kvantitet. Värde. 

Metallvarufabriker : 
gjutgods 
koppar: plåt 

rör 
tråd 

mässing: plåt 
rör 
tråd 

förgasningslampor och fotogen
kök 

diverse metall varor 

Summa 

Summa värde för 10 b) 

S:a värde för hela grupp 10 

11. Fartyg, vagnar, maski
ner, redskap, instrument 

och ur. 
a) Fartyg och båtar. 

Skeppsvarv och dockor sam) 
båtbyggerier: 
nybyggnader 
reparationer 

Summa värde för 11 a) 
b) Vagnar och åkdon. 

Järnvägs- och spårvägsvagn-
fabriker 

Andra vagnfabriker 

Summa värde för 11 b) 
e) Maskiner och redskap. 

Fabriker för tillverkning av elekt
riska maskiner och apparater: 

dynamomaskiner, accumula-
torer, transformatorer, reosta-
ter m. m 

hit hänförliga fysiska instru
ment, såsom telegraf- och 
telefonapparater, ringlednin
gar m. m 

reparationer 

Summa 
') Jämför not. 2. 
2) Häri ingår värdet för ammnnitionsiabrikat samt 688 784 kg kopparplåt, 4 747 kg kopparrör, 2 138 162 

kg koppartråd, 1162 133 kg mässingsplåt, 313 818 kg mässingsrör och 417 305 kg mässingstråd och skenot, 
vilka icke kunnat separat värdesättas. 



2 6 1 

Fabriksgrupper. 
1911. 1910. 1909. 

Kvantitet. Värde. Kvantitet. Värde. Kvantitet. Värde. 

Elektrodfabriker 

Fabriker för överklädning av 
elektrisk ledningstråd 

Fiskredskapsfabriker (fisknät, se 
grupp 2) 

Glödlampfabriker 

Mekaniska verkstäder: 

projektiler 

kanoner 
kulsprutor 
gevär 

sprutor, brand- och trädgårds-

vägar 

ångpannor 

ångmaskiner: 

lokomotiv 

lokomobiler 

andra 

andra motorer, ej elektriska, 
(gas-, petroleum-, varmluftsma
skiner, vattenturbiner m. m.) 

arbetsmaskiner och redskap för : 

1) bearbetning av metaller 

2) bearbetning av trä o. d 

3) trämasse-, pappers-, bok
tryckeri-, bokbinderi- och 
tändsticksindustrier 

4) läder-, kautschuk- och lim
industrier samt hattmaken 

5) textilindustrien: 

sy- och stickmaskiner 

andra 
6) sädeskvarns-, oljepressnings-, 

choklad-, bageri- och kon-
fityrindustrier 

7) socker-,stärkelse-,jäst-,sprit-, 
maltdrycks- och mineral
vattentill verkning samt mar
garinberedning 

8) jordbruket: 

a) redskap (ei hand-) för 
jordens beredning, ss. plo-
gar, harvar m. m 
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Fabriksgrupper. 
1911. 1910. 1909. 

Kvantitet. Värde. Kvantitet. Värde. Kvantitet. Värde. 

b) maskiner och redskap (ej 
hand-) för såning ochJ 
skördande 

c) maskiner och redskap för 
säd o. frö, ss. tröskverk, 
harpor m. m 

d) maskiner och redskap för 
skördens tillgodogörande, 
ss. rotfruktskärare, olje-
kakskrossare, hackelse-
maskiner m. m 

e) mejerimaskiner och -red
skap 

f) skyfflar, spadar, grepar 
och högafflar 

g) liar, gräsklippningsma-
skiner och andra, ej specif. 
handredskap för lant
bruket 

9) sten-, ler-, cement- och glas-
industrier samt torvbered-
ning 

10) uppfordring och pressning 
(blåsmaskiner inberäknade), 
ss. lyftkranar, domkrafter, 
pumpar m. m 

diverse maskingods och repa
rationer 

Summa för mek. verkstäder] 

Snickerifabriker för tillverkning 
av maskiner och redskap: 

för textilindustri (bobiner) ... 

» kvarnindustri 

> jordbruket : 
redskap för jordens be
redning 

säningsmaskiner m. m. 

tröskverk m. m 

redskap för skördens 
tillgodogörande 

ej specif. maskiner ... 

Summa 

Solv- och vävskedsfabriker 
Vattenfiltrerapparatfabriker 

Summa värde för 11 c) 
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Fabriksgrupper. 
1911. 1910. 1909. 

Kvantitet. Värde. Kvantitet. Värde. Kvantitet. Värde. 

d) Instrument. 

Instrumentfabriker, kirurgiska 

» matematiska, optiska, 
fysiska m. fl. (elektriska 
apparater, se grupp 11 c) 

» musikaliska 

Summa varde för 11 d) 

e) Ur. 
Urfabriker 

Urdelar, fabriker för tillverkn. av 

Summa värde för 11 e) 

S:a värde för hela grupp 11 

12. Arbeten av grafisk in
dustri samt produkter, som 
icke upptagits i någon av 

förestående grupper. 
Boktryckerier: 

sätt- och tryckningskostnader 

förbrukat papper 

Summa 

Elektricitetsverk för belysning o. 
kraftöverföring 

Fiberfabriker 

Glödstrumpfabriker 
Isoleringsmassefabriker 
Kaseinfabriker 

Klosettfabriker 
Knappfabriker 

Lampfabriker 

Leksaksfabriker 
Lito- och kemigrafiska anstalter 

Mjölkfilterfabriker 

Reseffektfabriker 
Reveteringsmattfabriker 
Skyltfabriker 

S:a värde för hela grupp 12 
S:a värde för samtl. grupper 
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Tab. 6. Antalet arbetare, fördelade efter ålder och kön, ävensom 
antalet utgjorda dagsverken inom olika fabriksklasser, år 1911. 

Fabriksgrupper. 

Arbetare. 

Över 18 år. Under 18 år. 

Antal dagsverken 
eller arbetsdagar 

för samtliga 
arbetare. 

Män. 
Kvin
nor. Män. 

Kvin
nor. 

Summa. 

Mans-. Kvinns- . 

Fabriker för framställande av: 

1. Närings- och njutningsämnen. 

a) Matvaror av djur. 

Charkuterivarufabriker 

Fiskberedningsanstalter 

Margarinfabriker 

Svinslakterier 

Summa 

b) Produkter av spannmål och potatis. 

Bagerier 

Jästfabriker 

Käksfabriker 

Maltextrakt- o. maltosprepar.-fabriker 

Mjöl- och grynkvarnar 

Mälterier 

Stärkelsefabriker 

Summa 

c) Socker, choklad, tobak och dylika 
produkter. 

Chokladfabriker 
Kafferosterier 
Kaffesurrogat- och cikoriefabriker ... 
Karamell-, konfekt-, marmelad- och 

syltfabriker 
Konservfabriker 
Kryddmalerier 
Makaroni- och sagofabriker 
Mjölksockerfabriker 
Räsockerbruk 
Saltprepareringsverk 
Senapsmalerier 
Sockerraffinaderier 
Soja- och såsfabriker 
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Fabriksgrupper. 

Arbetare. 

Över 18 år. Under 18 år. 

Antal dagsverken 
eller arbetsdagar 

för samtliga 
arbetare. 

Män. 
Kvin
nor. Män. 

Kvin
nor 

Summa 

Mans-. Kvinns-. 

Stärkelsesocker- och stärkelsesirups-

fabriker 

Tobaksfabriker 

Vegetabiliskt smör, fabr. för tillv. av 

Summa 
d) Spirituosa, läskedrycker och ättika. 

Brännvinsbrännerier 

Destilleringsverk 

Maltdrycksbryggerier 

Mineralvatten- o. läskedrycksfabriker 

Punschbryggerier 1) 

Vin- och saftfabriker 

Attikfabriker 

Summa 

Summa för grupp 1 

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

Lin- och hampspinnerier 
Repslagerier 

Schoddyfabriker 

Trasselfabriker 
Ullspinnerier 

Summa 
b) Vävnader. 

Bomullsväverier 
Juteväverier 

Linne- och hampväverier 
Sidenfabriker 
Ylleväverier 

Summa 
c) Appreterade fabrikat. 

Blekerier, färgerier, kattuntryckerier 

och appreteringsverk 

') Jämför sid. i, not 3. 
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Fabriksgrupper. 

Arbetare. 

Över 18 år. Under 18 år. 

Antal dagsverken 
eller arbetsdagar 

för samtliga 
arbetare. 

Män. Kvin
nor. Män. 

Kvin
nor. 

Summa. 
Mans-, Kvinns-. 

d) Beklädnadsartiklar samt diverse 
manufakturvaror av spånadsämnen. 

Bandfabriker 

Bomullsremfabriker 

Fisknätfabriker 

Gardinfabriker 

Hattfabriker 

Hängslefabriker 

Konstgjorda blommor, fabriker för till

verkning av 

Korsettfabriker 

Kravattfabriker 

Markis-, presennings- m. fl. fabriker 

Mossfabriker 

Paraply- och parasollfabriker 

Rullgardinsfabriker 

Snörmakerier 

Spetsfabriker 

Sömnadsfabriker 

Trikå- och strumpfabriker 

Vaddfabriker 

Summa 

Summa för grupp 2 

3. Hudar, skinn och hår. 

a) Beredda hudar och skinn. 

Garverier 

Pälsvarufabriker 

Sämskfabriker 

Summa 

b) Fabrikat av läder, skinn och hår. 

Borstbinderier och kvastfabriker 

Handskfabriker 

Hår- och tagelspinnerier 

Hår- och tagelväverier 

Sadelmakerier 
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Fabriksgrupper. 

Arbetare. Antal dagsverken 
eller arbetsdagar 

för samtliga 
arbetare. Över 18 år. Under 18 år. 

Män. 
Kvin
nor. Män. 

Kvin
nor. 

Summa. 
Mans-. Kvinns-. 

Skinnremfabriker 

Skinntröjfabriker 

Skofabriker 

Skonåtlingsfabriker 

Ej specificerad läder-, skinn- och hår

industri 

Summa 

Summa för grupp 3 

4. Oljor, tjära, gummi och 
likartade ämnen. 

a) Talg, oljor, tjära, hartser m. m. 
Collanoljefabriker 

Dextrinfabriker 

Fernissfabriker 

Fiskoljefabriker 

Flottfabriker 

Glycerinfabriker 

Hartsfabriker 

Karbolsyra, kreosot m. m., fabriker 

för tillverkning av 

Limkokerier och gelatinfabriker 

Oleinfabriker 

Oleomargarinfabriker 

Olje- och kraftfoderfabriker 

Talgraffinaderier 

Trädestillationsverk 

Vagn- och maskinsmörjefabriker 

Valsmassefabriker 

Vaselinfabriker 

Summa 

b) Fabrikat av oljor, harts, gummi 
och dylikt. 

Gummivarufabriker 
Kautschukstämpelfabriker 
Kompositionslinnefabriker 
Lackfabriker 
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Fabriksgrupper. 

Arbetare. 

Över 18 år. Under 18 år. 

Antal dagsverken 
eller arbetsdagar 

för samtliga 
arbetare. 

Män. 
Kvin
nor. Män. 

Kvin
nor. 

Summa. 

Mans-. Kvinns-. 

Ljusfabriker 

Parfymfabriker 

Såp- och tvålfabriker 

Summa 

Summa för grupp 4 

5. Trävaror. 
a) Sågade eller hyvlade trävaror. 

Sågverk och hyvlerier 
Träull- och möbelspånsfabriker 

Summa 

b) Arbeten av trä. 
Käpp- och pipfabriker 

Lådfabriker 

Persiennfabriker 

Skopliggfabriker 

Snickeri- och möbelfabriker 

Spånaskfabriker 

Trämassefabriker 

Träsko- och lästfabriker 

Tunnbinderier och drittelfabriker ... 

Tändsticksfabriker 

Tändsticksämnesfabriker 

Ej specificerad träindustri 

Summa 

Summa för grupp 5 

6. Papper och pappersarbeten. 
a) Papper och papp. 

Pappersbruk och pappfabriker 

b) Fabrikat av papper eller papp. 
Album-, portfölj-, kartong- och etui

fabriker 
Bokbinderier och kontorsbokfabriker 
Papperspås- och kuvertfabriker 
Spelkortfabriker 
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Fabriksgrupper. 

Arbetare. Antal dagsverken 
eller arbetsdagar 

för samtliga 
arbetare. Över 18 år. Under 18 år. 

Män. 
Kvin
nor. Män. 

Kvin
nor. 

Summa. 

Mans-. Kvinns-. 

Tapetfabriker 

Ej specificerad pappersindustri 

Summa 

Summa för grupp 6 

7. Varor av diverse växtämnen, 
Halmvarufabriker 
Korgfabriker 
Korkfabriker 

Summa för grupp 7 

8. Varor av sten, lera, kol 
och torv. 

a) Sten- och lervaror. 
Asfaltgjuterier 
Cementfabriker 
Cementgjuterier m. m 
Gipsfabriker 
Kakelfabriker 
Kalkbruk 
Kaolinfabriker 
Kiselgurfabriker 
Kritbruk och kritfabriker 
Murbruksfabriker 
Porslins- och fajansfabriker 
Stenbrott, stenhuggerier och -sliperier 
Tegelbruk och lervarufabriker 

Summa 
b) Olas och glasvaror. 

Glasbruk och glassliperier 
Glas- och porslinsmålerier 
Glaspulverfabriker 
Spegelfabr. o. ej specif. glasv.-industri 

Summa 
c) Produkter av kol och torv. 

Gasverk 
Koksfabriker 
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Fabriksgrupper. 

Arbetare. Antal dagsverken 
eller arbetsdagar 

för samtliga 
arbetare. Över 18 år. Under 18 år. 

Män. 
Kvin
nor. Män. 

Kvin
nor. 

Summa. 
Mans-. Kvinns-. 

Torvfabriker 

Torvströ- och torvmullsfabriker 

Träkolsverk 

Summa 

Summa för grupp 8 

9. Kemiska preparat. 

a) Oorganiska syror, baser och salter. 

Ammoniakfabriker 

Kloratfabriker 

Kristallsodafabriker 

Salpetersyrefabriker 

Svavelsyrad lerjord, fabriker för till

verkning av 

Svavelsyrefabriker 

Vattenglasfabriker 

Summa 

b) Gödningsämnen. 

Benmjölsfabriker och benstampar ... 

Fiskguanofabriker 

Pudrettfabriker 

Superfosfatfabriker 

Tomasfosfatfabriker 

Andra gödningsämnesfabriker 

Summa 

c) Explosiva varor. 
Ammunitions- och patronfabriker 

Krutbruk ... 

Sprängämnesfabriker 

Stubin- och antändningsrörfabriker... 

Summa 

d) Färger och diverse tekniska preparat. 
Bresiljekvarnar 

Färgfabriker 
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Fabriksgrupper. 

Arbetare. Antal dagsverken 
eller arbetsdagar 

för samtliga 
arbetare. Över 18 år. Under 18 år. 

Män. 
Kvin
nor. Män. 

Kvin
nor. 

Summa. 
Mans-. Kvinns-. 

Kalciumkarbidfabriker 

Kimröksfabriker 

Sulfit- och sulfatspritfabriker 

Kemisk-tekniska fabriker, ej speci

ficerade 

Summa 

Summa för grupp 9 

10. Metallarbeten. 

a) Arbeten av järn och stål. 

Järn- och stålvarufabriker samt gju

terier 

b) Arbeten av andra metaller. 

Galvaniserings- och etsningsfabriker.. 

Guld- och silvervarufabriker 

Hagel- och kulfabriker 

Kapsyl fabriker 

Klichéanstalter och stilgjuterier 

Metallvarufabriker, ej specificerade. 

Summa 

Summa för grupp 10 

11. Fartyg, vagnar, maskiner, 
redskap, instrument och ur. 

a) Fartyg och båtar. 

Skeppsvarv och dockor samt båt-
byggerier 

b) Vagnar och åkdon. 

Järnvägs- och spårvägsvagnfabriker 

Andra vagnfabriker 

Summa 
c) Maskiner och redskap. 

Elektriska maskiner och apparater, 
fabriker för tillverkning av 
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Fabriksgrupper. 

Arbetare. 

Över 18 år. Under 18 år. 

Antal dagsverken 
eller arbetsdagar 

för samtliga 
arbetare. 

Män. 
Kvin
nor. Män. 

Kvin
nor 

Summa. 
Mans-. Kvinns-. 

Elektrisk ledningstråd, fabriker för 

överklädning av 

Elektrodfabriker 

Fiskredskapsfabriker 

Glödlampfabriker 

Mekaniska verkstäder 

Snickerifabriker för tillverkning av 

maskiner och redskap 

Solv- och vävskedsfabriker 

Vattenfiltrerapparatfabriker 

Summa 

d) Instrument. 

Instrumentfabriker, kirurgiska 

„ matematiska, op

tiska m. fl 

,, musikaliska 

Summa 

e) Ur. 

Urfabriker 

Urdelar, fabriker för tillverkning av 

Summa 

Summa för grupp 11 

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

stående grupper. 
Boktryckerier 
Elektricitetsverk 
Fiberfabriker 
Glödstrumpfabriker 
Isoleringsmassefabriker 
Kaseinfabriker 1) 
Klosettfabriker 
Knappfabriker 
Lampfabriker 

1) Jämför sid. 18, not. 2. 
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Fabriksgrupper. 

Arbetare. Antal dagsverken 
eller arbetsdagar 

för samtliga 
arbetare. Över 18 år. Under 18 år. 

Summa. 

Män. 
Kvin
nor. Män. 

Kvin
nor. Mans-. Kvinns-. 

Leksaksfabriker 

Lito- och kemigranska anstalter 

Mjölkfilterfabriker 

Reseffektfabriker 

Reveteringsmattfabriker 

Skyltfabriker 

Summa för grupp 12 
Summa för samtliga grupper 

Anm, Beträffande det förhållandet att för vissa fabriksklasser inga arbetare angivits 
och att för andra fabriksklasser angivits antingen ett väl stort eller väl litet antal arbetare 
och dagsverken — se texten, sid. 36 *. 

Kommérskollegii berättelse om industri dr 1911. 
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Tab. 7. Antalet arbetare, fördelade efter ålder och kön, vid fabriker 
inom olika orter, år 1911. 

Landsdelar. 

Arbetare 

över 18 år. under 18 år. 

Män. Kvinnor. Män. Kvinnor. 
Summa 

män. 
Summa 
kvinnor. 

Summa 
minder

åriga. 
Summa 

arbetare. 

Stockholms stad 

Stockholms län. 

Städer: Södertälje 
Vaxholm 

Norrtälje 

Östhammar 

Öregrund 
Sigtuna 

Köpingar: Sundbyberg 

Djursholm 

Stocksund 

Lidingö 

Nynäshamn 

Saltsjöbaden 

Landsbygd 

Summa för länet 

Uppsala län. 

Städer: Uppsala 

Enköping 

Landsbygd 

Summa för länet 

Södermanlands län. 
Städer: Nyköping 

Eskilstuna 

Torshälla 

Strängnäs 

Mariefred 

Trosa 

Köping: Malmköping... 

Landsbygd 

Summa för länet 



2 7 5 

Landsdelar. 

Arbetare 

över 18 år. under 18 år. 

Män. Kvinnor. Män. Kvinnor. 
Summa 

män. 
Summa 
kvinnor. 

Summa 
minder

åriga. 
Summa 

arbetare. 

Östergötlands län. 

Städer : Linköping 

Norrköping ... 

Söderköping... 

Motala 

Vadstena 

Skeninge 

Köping: Valdemarsvik 

Landsbygd 

Summa för länet 

Jönköpings län. 

Städer : Jönköping 
Eksjö 

Huskvarna 
Grenna 

Köpingar: Tranås 

Värnamo 

Vetlanda 

Landsbygd 

Summa för länet 

Kronobergs län. 

Stad: Växjö 

Köpingar: Älmhult ... 
Ljungby 

Landsbygd 

Summa för länet 
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Landsdelar. 

Arbetare 

över 18 år. under 18 år. 

Män. Kvinnor. Män. Kvinnor. 
Summa 

män. 
Summa 

kvinnor. 
Summa 
minder

åriga. 
Summa 

arbetare. 

Kalmar län. 

Städer: Kalmar 

Oskarshamn ... 

Västervik 

Vimmerby 

Borgholm 

Köpingar: Gamleby ... 
Mönsterås 

Nybro 

Landsbygd 

Summa för länet 

Gottlands län. 

Stad: Visby 

Landsbygd 

Summa för länet 

Blekinge län. 

Städer: Karlskrona 

Ronneby 

Karlshamn 

Sölvesborg 

Landsbygd 

Summa för länet 

Kristianstads län. 

Städer: Kristianstad ... 

Simrishamn ... 

Ängelholm 

Köpingar: Bästad 
Hässleholm 

Åhus 

Landsbygd 

Summa för länet 
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Landsdelar. 

Arbetare 

över 18 år. under 18 år. 

Män. Kvinnor. Män. Kvinnor. 
Summa 

män. 
Summa 

kvinnor. 
Summa 
minder

åriga. 
Summa 

arbetare. 

Malmöhus län. 
Städer: Malmö 

Lund 

Landskrona ... 
Hälsingborg ... 

Ystad 
Trelleborg 

Eslöv 

Köpingar : Limhamn... 

Hörby 

Landsbygd 

Summa för länet 

Hallands län. 

Städer: Halmstad 

Laholm 

Falkenberg ... 

Varberg 

Kungsbacka ... 

Landsbygd 

Summa för länet 

Göteborgs och 
Bohus län. 

Städer: Göteborg 

Kungälv 

Marstrand 
Lysekil 

Uddevalla 
Strömstad 

Landsbygd 

Summa för länet 
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Landsdelar. 

Arbetare 

över 18 år. under 18 år. 

Män. Kvinnor. Män. Kvinnor. 
Summa 

män. 
Summa 
kvinnor. 

Summa 
minder

åriga. 
Summa 

arbetare. 

Ålvsborgs län. 

Städer: Vänersborg ... 

Alingsås 

Borås 

Ulricehamn ... 

Åmål 

Köping: Mellerud 

Landsbygd 

Summa för länet 

Skaraborgs län. 

Städer: Mariestad 

Lidköping 

Skara 

Skövde 

Hjo 

Tidaholm 

Falköping 

Köpingar: Töreboda ... 

Grästorp 

Vara 

Landsbygd 

Summa för länet 

Värmlands län. 

Städer : Karlstad 

Kristinehamn... 

Filipstad 

Arvika 

Köping: Säffle 

Landsbygd 

Summa för länet 



2 7 9 

Landsdelar. 

Arbetare 

över 18 år. under 38 år. 

Män. Kvinnor. Män. Kvinnor. 
Summa 
män. 

Summa 
kvinnor. 

Summa 
minder

åriga. 
Summa 
arbetare. 

Örebro län. 
Städer: Örebro 

Askersund 

Nora 

Lindesberg 

Köpingar: Hallsberg ... 
Kopparberg ... 

Landsbygd 

Summa för länet 

Västmanlands län. 
Städer : Västerås 

Sala 

Köping 

Arboga 

Köping : Kungsör 

Landsbygd 

Summa för länet 

Kopparbergs län. 
Städer: Falun 

Säter 

Hedemora 

Köpingar: Borlänge ... 

Avesta 

Morastrand ... 

Landsbygd 

Summa för länet 

Gävleborgs län. 
Stader: Gävle 

Söderhamn 

Hudiksvall 

Köping: Bollnäs 

Landsbygd 

Summa för länet 
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Landsdelar. 

Arbetare 

över 18 år. unde r 18 år. 

Män. Kvinnor . Män. Kvinnor . 
S u m m a 

m ä n . 
S u m m a 
kvinnor . 

S u m m a 
minder

åriga. 
S u m m a 

arbetare. 

Västernorrlands 
län. 

Städer : Härnösand 
Sundsvall 

Örnsköldsvik... 

Köping: Sollefteå 

Landsbygd 

Summa för länet 

Jämtlands län. 

Stad: Östersund 

Landsbygd 

Summa för länet 

Västerbottens 
län. 

Städer: Umeå 

Skellefteå 

Landsbygd 

Summa för länet 

Norrbottens län. 

Städer: Luleå 

Piteå 

Haparanda 

Landsbygd 

Summa för länet 

S:a för rikets städer ... 

» » » köpingar.. 

» » » landsbygd 

Summa för hela riket 
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Tab. 8. Fabrikerna, fördelade efter olika slag av ägare, år 1911. 

Fabriksgrupper. 

Antal fabriker tillhörande 

Ensamma personer. 
Sum

ma. 

Män. 
Kvin
nor. 

Sum
ma. 

Aktie
bolag. 

Andra 
bolag. 

Stat 
eller 
kom
mun 
m. fl. 

Fabriker för framställande av: 

1. Närings- och njutningsämnen. 

a) Matvaror av djur. 

Charkuterivarufabriker 

Fiskberedningsanstalter 

Margarinfabriker 

Svinslakterier 

Summa 

b) Produkter av spannmål och potatis. 

Bagerier 

Jästfabriker 

Käksfabriker 

Maltextrakt- o. maltospreparatfabriker 

Mjöl- och grynkvarnar 

Malterier 

Stärkelsefabriker 

Summa 

o) Socker, choklad, tobak och dylika produkter. 

Chokladfabriker 

Kafferosterier 

Kaffesurrogat- och cikoriefabriker 

Karamell-, konfekt-, marmelad- och syltfabriker.. 

Konservfabriker 

Kryddmalerier 

Makaroni- och sagofabriker 

Mjölksockerfabriker 

Råsockerbruk 

Saltprepareringsverk 

Senapsmalerier 

Sockerraffinaderier 

Soja- och såsfabriker 
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Fabriksgrupper. 

Antal fabriker tillhörande 

Ensamma personer. 
Sum

ma. 

Män. 
Kvin
nor. 

Sum
ma. 

Aktie-
bolag. 

Andra 
bolag. 

Stat 
eller 
kom
mun 
m. fl. 

Stärkelsesocker- och stärkelsesirupsfabriker 

Tobaksfabriker 

Vegetabiliskt smör, fabriker för tillverkning av.. 

Summa 

d) Spirituosa, läskedrycker och ättika. 

Brännvinsbrfinnerier .. 

Destilleringsverk 

Maltdrycksbryggerier 

Mineralvatten- och läskedrycksfabriker 

Punschbryggerier 

Vin- och saftfabriker 

Attikfabriker 

Summa 

Summa för grupp 1 

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

Bomullsspinnerier 

Jutespinnerier 

Lin- och hampspinnerier 

Repslagerier 

Schoddyfabriker 

Trasselfabriker 

Ullspinnerier 

Summa 

b) Vävnader. 

Bomullsväverier 

Juteväverier 

Linne- och hampväverier 

Sidenfabriker 

Ylleväverier 

Summa 

e) Appreterade fabrikat. 

Blekerier, färgerier, kattuntryckerier och apprete-

ringsverk 
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Fabriksgrupper. 

Antal fabriker t i l lhörande 

Sum

ma. 
Ensamma personer. 

Män. 
Kvin
nor. 

Sum
ma. 

Aktie
bolag. 

Andra 
bolag. 

Stat 
eller 
kom
mun 
m. fl. 

d) Beklädnadsartiklar samt diverse manufaktur
varor av spånadsämnen. 

Bandfabriker 

Bomullsremfabriker 

Fisknätfabriker 

Gardinfabriker 

Hattfabriker 

Hängslefabriker 

Konstgjorda blommor, fabriker för tillverkning av 

Korsettfabriker 

Kravattfabriker 

Markis-, presennings- m. fl. fabriker 

Mössfabriker 

Paraply- och parasollfabriker 

Rullgardinsfabriker 

Snörmakerier 

Spetsfabriker 

Sömnadsfabriker 

Trikå- och strumpfabriker 

Vaddfabriker 

Summa 

Summa för grupp 2 

3. Hudar, skinn och hår. 

a) Beredda hudar och skinn. 

Garverier 

Pälsvarufabriker 

Sämskfabriker 

Summa 

b) Fabrikat av läder, skinn och hår. 

Borstbinderier och kvastfabriker 

Handskfabriker 

Hår- och tagelspinnerier 

Hår- och tagelväverier 
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Fabriksgrupper. 

Antal fabriker tillhörande 

Ensamma personer. 
Sum

ma. 

Män. 
Kvin
nor. 

Sum
ma. 

Aktie
bolag. 

Andra 
bolag. 

Stat 
eller 
kom
mun 
m. fl. 

Sadelmakerier 

Skinnremfabriker 

Skinntröjfabriker 

Skofabriker 

Skonåtlingsfabriker 

Ej specificerad läder-, skinn- och hårindustri 

Summa 

Summa för grupp 3 

4. Oljor, tjära, gummi och likartade 
ämnen. 

a) Talg, oljor, tjära, hartser m. m. 

Collanoljefabriker 

Dextrinfabriker 

Fernissfabriker 

Fiskoljefabriker 

Flottfabriker 

Glycerinfabriker 

Hartsfabriker 

Karbolsyra, kreosot m. m., fabriker for tillverk

ning av 

Limkokerier och gelatinfabriker 

Oleinfabriker 

Oleomargarinfabriker 

Olje- och kraftfoderfabriker 

Talgraffinaderier 

Trädestillationsverk 

Vagn- och maskinsmörjefabriker 

Valsmassefabriker 

Vaselinfabriker 

Summa 

b) Fabrikat av oljor, harte, gummi och dylikt. 

Gummivarufabriker 

Kautschukstämpelfabriker 

Kompositionslinnefabriker 

Lackfabriker 
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Fabriksgrupper. 

Antal fabriker tillhörande 

Ensamma personer. 
Sum

ma. 

Män. 
Kvin
nor. 

Sum
ma. 

Aktie
bolag. 

Andra 
bolag. 

Stat 
eller 
kom
mun 
m. fl. 

Ljusfabriker 

Parfymfabriker 

Såp- och tvålfabriker 

Summa 

Summa för grupp 4 

5. Trävaror. 
a) Sågade eller hyvlade trävaror. 

Sågverk och hyvlerier 

Träull- och möbelspånsfabriker 

Summa 

b) Arbeten av trä. 

Käpp- och pipfabriker 

Lådfabriker 

Persienn fabriker 

Skopliggfabriker 

Snickeri- och möbelfabriker 

Spånaskfabriker 

Trämassefabriker 

Träsko- och lästfabriker 

Tunnbinderier och drittelfabriker 

Tändsticksfabriker 

Tändsticksämnesfabriker 

Ej specificerad träindustri 

Summa 

Summa för grupp 5 

6. Papper och pappersarbeten. 
a) Papper och papp. 

Pappersbruk och pappfabriker 

b) fabrikat av papper eller papp. 

Album-, portfölj-, kartong- och etuifabriker 

Bokbinderier och kontorsbokfabriker 

Papperspås- och kuvertfabriker 

Spelkortfabriker 



286 

Fabriksgrupper. 

Antal fabriker t i l lhörande 

Sum

ma. 
Ensamma personer. 

Män. 
Kvin
nor. 

Sum
ma. 

Aktie
bolag. 

Andra 
bolag. 

Stat 
eller 
kom
mun 
m. fl. 

Tapetfabriker 

Ej specificerad pappersindustri 

Summa 

Summa för grupp 6 

7. Varor av diverse växtämnen. 
Halmvarufabriker 

Korgfabriker 

Korkfabriker 

Summa för grupp 7 

8. Varor av sten, lera, kol och torv. 

a) Sten- och lervaror. 

Asfaltgjuterier 

Cementfabriker 

Cementgjuterier m. m 

Gipsfabriker 

Kakelfabriker 

Kalkbruk 

Kaolinfabriker 

Kiselgurfabriker 

Kritbruk och kritfabriker 

Murbruksfabriker 

Porslins- och fajansfabriker 

Stenbrott och stenhuggerier 

Tegelbruk och lervarufabriker 

Summa 

b) Glas och glasvaror. 

Glasbruk och glassliperier 

Glas- och porslinsmålerier 

Glaspulverfabriker 

Spegelfabriker och ej specificerad glasvaruindustri 

Summa 
c) Produkter av kol och torv. 

Gasverk 

Koksfabriker 
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Fabriksgrupper. 

Antal fabriker tillhörande 

Ensamma personer. 

Män. 
Kvin
nor. 

Sum
ma. 

Aktie
bolag. 

Andra 
bolag. 

Stat 
eller 
kom
mun 
m. fl. 

Sum

ma. 

Torvfabriker 

Torvströ- och torvmullsfabriker 

Träkolsverk 

Summa 

Summa för grupp 8 

9. Kemiska preparat. 

a) Oorganiska syror, baser och salter. 

Ammoniakfabriker 

Kloratfabriker 

Kristallsodafabriker 

Salpetersyrefabriker 

Svavelsyrad lerjord, fabriker för tillverkning av 

Svavelsyrefabriker 

Vattenglasfabriker 

Summa 

b) Gödningsämnen. 

Benmjölsfabriker och benstampar 

Fiskguanofabriker 

Pudrettfabriker 

Superfosfatfabriker 

Tomasfosfatfabriker 

Andra gödningsämnesfabriker 

Summa 

c) Explosiva varor. 

Ammunitions- och patronfabriker 

Krutbruk 

Sprängämnesfabriker 

Stubin- och antändningsrörfabriker 

Summa 

d) Färger och diverse tekniska preparat. 

Bresiljekvamar 

Färgfabriker 

Kalciumkarbidfabriker 

Kimröksfabriker 



288 

Fabriksgrupper. 

Antal fabriker tillhörande 

Ensamma personer. 
S u m 

ma. 

Män. 
Kvin
nor. 

Sum
ma. 

Aktie
bolag. 

Andra 
bolag. 

Stat 
eller 
kom
mun 
m. fl. 

Sulfit- och sulfatspritfabriker 

Kemisk-tekniska fabriker, ej specificerade 

Summa 

Summa för grupp 9 

10. Metallarbeten. 
a) Arbeten av järn och stål. 

Järn- och stålvarufabriker samt -gjuterier 

b) Arbeten av andra metaller. 

Galvaniseringsfabriker 

Guld- och silvervarufabriker 

Hagel- och kulfabriker 

Kapsylfabriker 

Klichéanstalter och stilgjuterier 

Metallvarufabriker, ej specificerade 

Summa 

Summa för grupp 10 

11. Fartyg, vagnar, maskiner, redskap, 
instrument och ur. 

a) Fartyg och båtar. 

Skeppsvarv och dockor samt båtbyggerier 

b) Vagnar och åkdon. 

Järnvägs- och spårvägsvagnfabriker 

Andra vagnfabriker 

Summa 

c) Maskiner och redskap. 

Elektriska maskiner och apparater, fabriker för 
tillverkning av 

Elektrisk ledningstråd, fabriker för överklädning av 
Elektrodfabriker 

Fiskredskapsfabriker 

Glödlampfabriker 

Mekaniska verkstäder 
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Fabriksgrupper. 

Anta l fabriker t i l lhörande 

Ensamma personer. 
Sum

ma. 

Män. 
Kvin
nor. 

Sum
ma. 

Aktie
bolag-

Andra 
bolag. 

Stat 
eller 
kom
mun 
m. fl. 

Snickerifabriker för tillverkning av maskiner ... 

Solv- och vävskedsfabriker 

Vattenfiltrerapparatfabriker 

Summa 

d) Instrument. 

Instrumentfabriker, kirurgiska 

,, matematiska, optiska m. fl. 

„ musikaliska 

Summa 

e) Ur. 

Urfabriker 

Urdelar, fabriker för tillverkning av 

Summa 

Summa för grupp 11 

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

någon av förestående grupper. 
Boktryckerier 

Elektricitetsverk 

Fiberfabriker 

Glödstrumpfabriker 

Isoleringsmassefabriker 

Kaseinfabriker 

Klosettfabriker 

Knappfabriker 

Lampfabriker 

Leksaksfabriker 

Lito- och kemigrafiska anstalter 

Mjölkfilterfabriker 

Reseffektfabriker 

Reveteringsmattfabriker 

Skyltfabriker 

Summa för grupp 12 
Summa för samtliga grupper 

Kommeiskollegil berättelse om inäwttri dr Ï9Î1. 19 
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Tab. 9. Motorer, använda vid 

Fabriksgrupper. 

Vattenhjul Vattenturbiner Ångmaskiner 

K
reatursvandringar 

V
indlijul och 
-m

otorer. 

för omedel
bar fabriks

drift. 

för dri
vande av 
elektri-
citets-

genera-
torer . 

för omedel
bar fabriks

drift. 

för dr ivande 
av elektri

citetagenera
torer . 

för omedel
bar fabriks

drift. 

för dri
vande av 
elektr i

citetsgene
ratorer . 

Antal . An t. Hkr. Ant. Hkr. Ant . Hkr . Ant. Hkr . Ant. Hkr . Ant., Hkr . 

Fabriker för framstäl-
lande av: 

1. Närings- och njut-
ningsämnen. 

a) Matvaror av djur. 

Charkuterivarufabriker 1) 

Fiskberedningsanstalter 

Margarinfabriker 

Svinslakterier 

Summa 

b) Produkter av spannmål 
och potatis. 

Bagerier 

Jästfabriker ') 

Käksfabriker') 
Maltextrakt- och maltos-

preparatfabriker ' ) 

Mjöl- och grynkvarnar.. 

Mälterier1) 

Stärkelsefabriker 

Summa 

c) Socker, choklad, tobak 
och dylika produkter. 

Chokladfabriker ') 

Kafferosterier 
Kaffesurrogat- och ciko-

riefabriker ') 
Karamell-, konfekt-, mar

melad- och syltfabri-
ker1) 

Konservfabriker 

Kryddmalerier ') 

') En del av de vid dessa fabriker använda motorerna äro upptagna inom annan fabriksklass. 
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fabrikerna, år 1911. 

Ångturbiner Oljemotorer Gasmotorer Summa motorer (utom krea-
tursvandringar och vindhjul) 

för ome
delbar 

fabriks
drift. 

för dri
vande av 

elektri
citetsgene

ratorer. 

för ome
delbar 

fabriks
drift. 

för dri
vande av 

elektri
citetsgene

ratorer. 

för ome
delbar 

fabriks
drift. 

för dri
vande av 
elektri-

citetsgene
ratorer. 

Elektriska 
motorer för 
omedelbar 

fabriksdrift. 
för omedel
bar fabriks

drift. 

för drivande 
av elektri-

citetsgenera-
torer. 

Ant. Hkr. Ant. Hkr. Ant. Hkr. Ant. Hkr. Ant. Hkr. Ant. Hkr. Ant. Hkr. Ant. Hkr. Ant. Hkr. 
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Fabriksgrupper. 

Vattenhjul Vattenturbiner Ångmaskiner 

K
reatu

rsvan
d

rin
gar. 

V
in

d
h

ju
l och

 
-m

otorer. 

för omedel
bar fabriks

drift. 

för dri
vande av 
elektri-
citets-

genera-
torer. 

för omedel
bar fabriks

drift. 

för drivande 
av elektri

citetsgenera
torer. 

för omedel
bar fabriks

drift. 

för dri
vande av 

elektri-
citetsgene-

ratorer. 

Antal. Ant. Hkr. Ant. Hkr Ant Hkr. Ant. Hkr. Ant. Hkr. Ant. Hkr. 

Makaroni- och sagofabri
ker') 

Mjölksockerfabriker 

Råsockerbruk ') 

Saltprepareringsverk ') . . . 

Senapsmalerier') 

Sockerraffinaderier 

Soja- och såsfabriker 2).. 

Stärkelsesocker- och står-
kelsesirupsfabriker ')... 

Tobaksfabriker 

Vegetabiliskt smör, fabri-
ker för tillverkning av ') 

Summa 

d) Spirituosa, läskedrycker 
och ättika. 

Brännvinsbrännerier 

Destilleringsverk ') 

Maltdrycksbryggerier ... 

Mineralvatten- och läske
drycksfabriker ') 

Punschbryggerier 2) 

Vin- och saftfabriker ')... 

Ättikfabriker ') 

Summa 

Samma för grupp 1 

2. Spånadsämnen. 

a) Garn, tråd, repslageri-
arbeten m. m. 

Bomullsspinnerierl) 

Jutespinnerier 2) 

Lin- och hampspinnerier ' ) 

1) En del av de vid dessa fabriker använda motorerna äro upptagna inom annan fabriksklass. 
2) För des.sa fabriker äro antingen inga motorer redovisade, eller äro de vid desamma använda 
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Ångturbiner Oljemotorer Gasmotorer Summa motorer (utom krea
tursvandringar och vindhjul) 

för ome
delbar 

fabriks
drift. 

för dri
vande av 
elektri

citetsgene
ratorer. 

för ome
delbar 

fabriks
drift 

för dri
vande av 

elektri-
citetsgene-

ratorer. 

för ome
delbar 

fabriks
drift. 

för dri
vande av 

elektri
citetsgene

ratorer. 

Elektriska 
motorer för 
omedelbar 
fabriksdrift. 

för omedel
bar fabriks

drift. 

för drivande 
av elektri

citetsgenera
torer. 

Ant. Hkr. Ant. Hkr. A n t Hkr. Ant. Hkr. A n t Hkr. Ant. Hkr. Ant. Hkr. Ant. Hkr. Ant. Hkr. 

motorerna u p p t a g n a i n o m annan fabr iksklass . 
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Fabriksgrupper. 

Vattenhjul Vattenturbiner Ångmaskiner 

K
reatursvandringar 

V
indhjul 

och 
-m

otorer. 

för omedel
bar fabriks

drift. 

för dri
vande av 
elektri-
citets-

genera-
torer. 

för omedel
bar fabriks

drift. 

för drivande 
av elektri

citetsgenera
torer. 

för omedel
bar fabriks

drift. 

för dri
vande av 
elektri

citetsgene
ratorer. 

Antal. Ant. Hkr. Ant. Hkr Ant. Hkr. Ant. Hkr. Ant. Hkr. Ant. Hkr. 

Repslagerier 1) 

Schoddyfabriker ') 

Trasselfabriker 

Ullspinnerier ') 

Summa 

b) Vävnader. 

Bomullsväverier 1) 

Juteväverier 1) 

Linne- o. hampväverier 1) 

Sidenfabriker 

Ylleväverier 1) 

Summa 

c) Appreterade fabrikat. 

Blekerier, färgerier, kat-
tuntryckerier o. appre-
teringsverk ') 

d) Beklädnadsartiklar samt 
diverse manufakturvaror 

av spånadsämnen. 

Bandfabriker1) 

Bomullsremfabriker 

Fisknfitfabriker 

Gardinfabriker 

Hattfabriker 

Hängslefabriker 

Konstgjorda blommor, fa
briker för tillverkning 
av 2) 

Korsettfabriker 

Kravattfabriker 

Markis-, presennings- m. 
fl. fabriker1) 

Mössfabriker 

1) En del av de vid dessa fabriker använda motorerna äro upptagna inom annan fabriksklass. 
2) För dessa fabriker äro antingen inga motorer redovisade, eller äro de vid desamma använda 
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Ångturbiner Oljemotorer Gasmotorer Summa motorer (utom krea
tursvandringar och vindhjul) 

för ome
delbar 

fabriks
drift. 

för dri
vande av 
elektri-

citetsgene-
ratorer. 

för ome
delbar 

fabriks
drift. 

för dri
vande av 
elektri-

citetsgene-
ratorer. 

för ome
delbar 

fabriks
drift. 

för dri
vande av 

elektri
citetsgene

ratorer. 

Elektriska 
motorer för 
omedelbar 

fabriksdrift. 
för omedel
bar fabriks

drift. 

för drivande 
av elektri-

citetsgenera-
torer. 

Ant. Hkr. Ant. Hkr. Ant. Hkr. Ant. Hkr. Ant. Hkr. Ant. Hkr. Ant. Hkr. Ant. Hkr. Ant. Hkr. 

motorerna upptagna inom annan fabriksklass. 
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Fabriksgrupper. 

K
reatu

rsvan
d

rin
gar 

V
in

d
h

ju
l 

och 
-m

otorer. 

Vattenhjul Vattenturbiner Ångmaskiner 

för omedel
bar fabrika

drift. 

för dri
vande av 
elektri-
citets-

genera
torer. 

för omedel
bar fabriks

drift. 

för drivande 
av elektri

citetcgenera
torer. 

för omedel
bar fabriks

drift. 

för dri
vande av 
elektri

citetsgene
ratorer. 

Antal Ant. Hkr. Ant. Hkr Ant. Hkr. Ant. Hkr. Ant. Hkr. Ant. Hkr. 

Paraply- och parasoll-
fabriker 

Rullgardinsfabriker 
Snörmakerier 
Spetsfabriker1) 
Sömnadsfabriker ') 
Trikå- o. strumpfabriker 1) 

Vaddfabriker') 

Summa 

Summa för grupp 2 

3. Hudar, skinn o. hår. 
a) Beredda hudar o. skinn 

Garverier 
Pälsvarufabriker 1) 
Sämskfabriker 

Summa 

b) Fabrikat av läder, 
skinn och hår. 

Borstbinderier 
Handskfabriker ') 
Hår- och tagelspinnerier 
Hår- och tagelväverier 2) 
Sadelmakerier 1) 
Skinnremfabriker ') 
Skinntröjfabriker 
Skofabriker 1) 
Skonåtlingsfabriker 2) ... 
Ej apec. läder-, skinn- o. 

hårindustri 

Summa 

Summa för grupp 3 

1) En del av de vid dessa fabriker använda motorerna aro upptagna inom annan fabriksklass. 
2) För dessa fabriker aro antingen inga motorer redovisade eller aro de vid desamma anvandi 
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Ångturbiner Oljemotorer Grasmotorer Summa motorer (utom krea
tursvandringar och vindhjul) 

för ome
delbar 

fabriks
drift. 

för dri
vande av 
elektri

citetsgene
ratorer. 

för ome
delbar 

fabriks
drift. 

för dri
vande av 
elektri-

citetsgene-
ratorer. 

för ome
delbar 

fabriks
drift, 

för dri
vande av 
elektri-

citetsgene
ratorer. 

Elektriska 
motorer för 
omedelbar 

fabriksdrift. 
för omedel
bar fabriks

drift. 

för drivande 
av elektri

citetsgenera
torer. 

Ant. Hkr. Ant. Hkr. Ant. Hkr. Ant. Hkr. Ant. Hkr. Ant. Hkr. Ant. Hkr. Ant. Hkr. Ant. Hkr. 

motorerna upptagna inom annan fabrikgklass. 
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Fabriksgrupper. 

Vattenhjul Vattenturbiner Ångmaskiner 

K
reatursvandringar. 

V
indhjul och 
-m

otorer. 

för omedel
bar fabriks

drift. 

för dri
vande av 
elektri-
citets-
genera-
torer. 

för omedel
bar fabriks

drift. 

för drivande 
av elektri-

citetsgenera-
torer. 

för omedel
bar fabriks

drift. 

för dri
vande av 
elektri-

citetsgene-
ratorer. 

Antal. Ant. Hkr. Ant. Hkr. Ant. Hkr. Ant. Hkr. Ant. Hkr. Ant. Hkr. 

4. Oljor, tjära, gummi 
o. likartade ämnen. 

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

Collanoljefabriker 2) 

Dextrinfabriker 2) 

Fernissfabriker 1) 

Fiskoljefabriker 2) 

Flottfabriker 1) 

Glycerinfabriker 2) 

Hartsfabriker J) 

Karbolsyra, fabr. för tillv. 
av 2) 

Limkokerier och gelatin
fabriker 

Oleinfabriker 2) 

Oleomargarinfabriker 

Olje- och kraftfoderfa-
briker ') 

Talgraffinaderier 2) 

Trädestillationsverk 1) ... 

Vagn- o. maskinsmörje-
fabriker 1) 

Valsmassefabriker 2) 
Vaselinfabriker 2) 

Summa 

b) Fabrikat av oljor, harts, 
gummi och dylikt. 

Gummivarufabriker 

Kautschukstampelfabr. 1) 

Kompositionslinnefabr. ') 

Lackfabriker 2) 

') En del av de vid dessa fabriker använda motorerna aro upptagna inom annan fabriksklass. 
'i För dessa fabriker aro antingen inga motorer redovisade eller äro de vid desamma använda 
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Angturbiner Oljemotorer Gasmotorer Summa motorer (utom krea
tursvandringar och vindhjul 

fär ome
delbar 

fabriks
drift. 

för dri
vande av 
elektri

citetsgene
ratorer. 

för ome
delbar 

fabriks
drift. 

för dri
vande av 

elektri
citetsgene

ratorer. 

för ome
delbar 

fabriks
drift. 

för dri
vande av 
elektri

citetsgene
ratorer. 

Elektriska 
motorer för 
omedelbar 

fabriksdrift. 
för omedel
bar fabriks

drift. 

för drivande 
av elektri

citetsgenera
torer. 

Ant. H kr. |Ant. H kr. Ant. Hkr. Ant. Hkr. Ant. Hkr. Ant. Hkr. A n t Hkr. Ant. Hkr. Ant. Hkr. 

motorerna upptagna inom annan fabriksklass. 
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Fabriksgrupper. 

Vattenhjul Vattenturbiner Ångmaskiner 

K
reatursvandringar. 

V
indhjul och 
-m

otorer. 

för omedel
bar fabriks

drift. 

för dri
vande ar 
elektri-
citets-

genera-
torer. 

för omedel
bar fabriks

drift. 

för drivande 
av elektri

citetsgenera
torer. 

för omedel
bar fabriks

drift. 

för dri
vande av 

elektri
citetsgene

ratorer. 

Antal. Ant. Hkr. Ant. Hkr. Ant. Hkr. Ant. Hkr. Ant. Hkr. Ant. Hkr. 

Ljusfabriker 
Parfym fabriker ') 
Såp- och tvålfabriker ') 

Summa 

Summa för grupp 4 

5. Trävaror. 

a) Sågade eller hyvlade 
trävaror. 

Sågverk och hyvlerier ') 
Träull- och möbelspåns-

fabriker ') 

Summa 

b) Arbeten av trä. 

Käpp- och pipfabriker ') 
Lådfabriker1) 
Persiennfabriker 2) 
Skopliggfabriker 1) 
Snickeri- o. möbelfabr. ') 
Spånaskfabriker 1) 
Trämussefabriker ') 
Träsko- och lästfabriker 
Tunnbinderier o. drittel-

fabriker 
Tändsticksfabriker 
Tändsticksfimnesfabr. 1) . 
Ej spec. träindustri 

Summa 

Summa för grupp 5 

s) En del av de vid dessa fabriker använda motorerna äro upptagna inom annan fabriksklass. 
2) För dessa fabriker äro antingen inga motorer redovisade eller äro de vid desamma använda 
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Angturbiner Oljemotorer Gasmotorer Summa motorer (utom krea
tursvandringar och vindhjul) 

för ome
delbar 

fabriks
drift. 

för dri
vande av 
elektri

citetsgene
ratorer. 

för ome
delbar 

fabriks
drift. 

för dri
vande av 

elektri
citetsgene

ratorer. 

för ome
delbar 

fabriks
drift. 

för dri
vande av 
elektri

citetsgene
ratorer. 

Elektriska 
motorer för 
omedelbar 

fabriksdrift. 
för omedel
bar fabriks

drift. 

för drivande 
av elektri

citetsgenera
torer. 

Ant. Hkr. A n t Hkr. Ant. Hkr. Ant.' Hkr. Ant. Hkr. Ant. Hkr. Ant. Hkr. Ant. Hkr. Ant. Hkr. 

motorerna upptagna inom annan fabriksklass. 
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Fabriksgrupper. 

K
reatursvandringar. 

V
indhjul 

och 
-m

otorer. 

Vattenhjul Vattenturbiner Ångmaskiner 

för omedel
bar fabriks

drift. 

för dri
vande av 
elektri-
citets-

genera-
torer. 

för omedel
bar fabriks

drift. 

för drivande 
av elektri

citetsgenera
torer. 

för omedel
bar fabriks

drift. 

för dri
vande av 
elektri

citetsgene
ratorer. 

Antal. Ant. Hkr. Ant. Hkr. Ant. Hkr. Ant. Hkr. Ant. Hkr. Ant. Hkr. 

6. Papper o. pappers
arbeten. 

a) Papper och papp. 
Pappersbruk o. pappfabr. 

b) Fabrikat av papper 
och papp. 

Album-, portfölj-, kar
tong och etuifanriker 1) 

Bokbinderier o. kontors-
bokfabriker ') 

Papperspås- och kuvert-
fanriker ') 

Spelkortfabriker 1) 
Tapetfabriker 
Ej spec. pappersindustri ') 

Summa 

Summa för grupp 6 

7. Varor av diverse 
växtämnen. 

Halmvarufabriker 1) 
Korgfabriker i 
Korkfabriker 1) 

Summa för grupp 7 

8. Varor av sten, lera, 
kol och torv. 

a) Sten- och lervaror. 
Asfaltgjuterier 1) 
Cementfabriker 
Cementgjuterier m. m. 
Gipsfabriker 2) 

') En del av de vid dessa fabriker använda motorerna äro upptagna inom annan fabriksklass. 
-) För dessa fabriker aro antingen inga motorer redovisade, elleT aro de vid desamma använda 
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Angturbiner Oljemotorer Gasmotorer Summa motorer (utom krea
tursvandringar och vindhjul) 

för ome
delbar 

fabriks
drift. 

för dri
vande av 
elektri

citetsgene
ratorer. 

för ome
delbar 

fabriks
drift. 

för dri
vande av 
elektri

citetsgene
ratorer. 

för ome
delbar 

fabrika
drift. 

för dri
vande av 
elektri-

citetsgene 
ratorer. 

Elektriska 
motorer för 
omedelbar 

fabriksdrift. 
för omedel
bar fabriks

drift. 

för drivande 
av elektri

citetsgenera
torer. 

Ant. Hkr. Ant. Hkr. Ant. Hkr. Ant. Hkr. Ant. Hkr. Ant. Hkr. Ant. Hkr. Ant. Hkr. Ant. Hkr. 

motorerna upptagna inom annan fabriksklass. 
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Fabriksgrupper. 

K
reatu

rsvan
d

rin
gar. 

V
in

d
h

ju
l 

och
 

-m
otorer. 

Vattenhjul Vattenturbiner Ångmaskiner 

för omedel
bar fabriks

drift. 

för dri
vande av 
elektri
citets-
ge ne ra-
torer. 

för omedel
bar fabriks

drift. 

för drivande 
av elektri

citetsgenera
torer. 

för omedel
bar fabriks

drift. 

för dri
vande av 
elektri-

citetsgene-
ratorer. 

Antal. Ant. Hkr. Ant. Hkr. Ant. Hkr. Ant. Hkr. Ant. Hkr. |Ant, Hkr. 

Kakelfabriker 

Kalkbruk1) 

Kaolinfabriker 

Kiselgurfabriker 

Kritbruk och kritfabriker 

Murbruksfabriker 

Porslins- och fajansfabri
ker 

Stenbrott och stenhugge-
rier 

Tegelbruk och lervaru-
fabriker1) 

Summa 

b) Olas och glasvaror. 

Glasbruk och glasslipe-
rier 

Glas- och porslinsmåle
rier 2) 

Glaspulverfabriker 

Spegelfabriker m. m. 

Summa 

c) Produkter av kol och 
torv. 

Gasverk 

Koksfabriker ') 

Torvfabriker ') 

Torvströ- och torvmulls
fabriker1) 

Träkolsverk 2) 

Summa 

Summa för grupp 8 

') En del av de vid dessa fabriker använda motorerna äro upptagna inom annan fabriksklass. 
') För dessa fabriker äro antingen inga motorer redovisade eller äro de vid desamma använda 
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Ångturbiner Oljemotorer Gasmotorer Summa motorer (utom krea
tursvandringar och vindhjul) 

för ome
delbar 

fabriks
drift. 

för dri
vande av 
elektri

citetsgene
ratorer. 

för ome
delbar 

fabriks
drift. 

för dri
vande av 
elektri

citetsgene
ratorer. 

för ome
delbar 

fabriks
drift. 

för dri
vande av 
elektri

citetsgene
ratorer. 

Elektriska 
motorer för 
omedelbar 

fabriksdrift. 
för omedel
bar fabriks

drift. 

för drivande 
av elektri-

citetsgenera-
torer. 

An t. Hkr. An t. Hkr. Ant. Hkr. Ant. Hkr. Ant. Hkr. Ant. Hkr. Ant. Hkr. Ant. Hkr. Ant. Hkr. 

motorerna upptagna inom annan fabriksklass. 

Kommerskolleçii berättelse om industri dr 1911. 20 
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Fabriksgrupper. 

Vattenhjul Vattenturbiner Ångmaskiner 

K
reatursvandringar. 

V
indhjul 

och 
-m

otorer. 

för omedel
bar fabriks

drift. 

för dri
vande av 
elektri-
citets-

genera
torer. 

för omedel
bar fabriks

drift. 

för drivande 
av elektri

citetsgenera
torer. 

för omedel
bar fabriks

drift. 

för dri
vande av 
elektri-

citetsgene-
ratorer. 

Antal. Ant. Hkr. Ant. Hkr. Ant. Hkr. Ant. Hkr. Ant. Hkr. Ant. Hkr. 

9. Kemiska preparat. 
a) Oorganiska syror, 

baser och salter. 

Ammoniakfabriker 2) ... 

Kloratfabriker 

Kristallsodafabriker ') ... 

Salpetersyrefabriker 2 ) . . . 

Svavelsyrad lerjord, fa
briker för tillverkning 
av 

Svavelsyrefabriker ') 

Vattenglasfabriker ') 

Summa 

b) Gödningsämnen. 

Benmjölsfabriker o. ben
stampar ") 

Fiskguanofabriker 

Pudrettfabriker 

Superfosfatfabriker 

Tomasfosfatfabriker 

Andra gödningsämnesfa-
briker') 

Summa 

c) Explosiva varor. 

Ammunitions- o. patron
fabriker 1) 

Krutbruk 1) 

Sprängämnesfabriker 1 ) . . 

Stubinfabriker 

Summa 

1) En del av de vid dessa fabriker använda motorerna äro upptagna inom annan fabriksklass. 
2) För dessa fabriker äro antingen inga motorer redovisade eller äro de vid desamma använda 
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Ångturbiner Oljemotorer Gasmotorer Summa motorer (utom krea
tursvandringar och vindhjul) 

för ome
delbar 

fabriks
drift. 

för dri
vande av 

elektri
citetsgene

ratorer. 

för ome
delbar 

fabriks
drift. 

för dri
vande av 

elektri
citetsgene

ratorer. 

för ome
delbar 

fabriks
drift. 

för dri
vande av 

elektri
citetsgene

ratorer. 

Elektriska 
motorer för 
omedelbar 
fabriksdrift. 

för omedel
bar fabriks

drift. 

för drivande 
av elektri

citetsgenera
torer. 

Ant. Hkr. Ant. Hkr. Ant. Hkr. Ant. Hkr. Ant. Hkr. [Ant. Hkr. Ant. Hkr. Ant. Hkr. Ant. Hkr. 

motorerna upptagna inom annan fabriksklass. 
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Fabriksgrupper. 

Vattenhjul Vattenturbiner Ångmaskiner 

K
reatursvandringar. 

V
indhjul och 
-m

otorer. 

för omedel
bar fabriks

drift. 

för dri
vande av 
elektri-
citets-

genera-
torer. 

för omedel
bar fabriks

drift. 

för drivande 
av elektri

citetsgenera
torer. 

för omedel
bar fabriks

drift. 

för dri
vande av 
elektri

citetsgene
ratorer. 

Antal. Ant. Hkr. Ant. Hkr. Ant. Hkr. Ant. Hkr. Ant. Hkr. Ant, Hkr. 

d) Färger och diverse 
tekniska preparat. 

Bresiljekvarnar 

Färgfabriker1) 

Kalciumkarbidfabriker ') 

Kimröksfabriker 

Sulfit- o. sulfatspritfabr. 

Kemisk-tekniska fabriker, 
ej specificerade1) 

Summa 

Summa för grupp 9 

10. Metallarbeten. 

a) Arbeten av järn och stål. 

Järn- och stålvarufabri-
ker samt -gjuterier1)... 

b) Arbeten av andra 
metaller. 

Galvaniserings- och ets
ningsfabriker 1) 

Guld- o. silvervarufabr. ') 

Hagel- och kulfabriker . 

Kapsylfabriker 

Klichéanstalter och stil-
gjuterier ') 

Metallvarufabr. ej spec. 1) 

Summa 

Summa för grupp 10 

11. Fartyg, vagnar, 
maskiner, redskap, 
instrument och ur. 

a) Fartyg och båtar. 

Skeppsvarv och dockor 
samt båtbyggerier 1)... 

1) En del av de vid dessa fabriker använda motorerna ftro upptagna inom annan fabriksklass. 
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Ångturbiner Oljemotorer Gasmotorer Summa motorer (utom krea
tursvandringar och vindihjul) 

för ome
delbar 

fabriks
drift. 

för dri
vande av 

elektri
citetsgene

ratorer. 

för ome
delbar 

fabriks
drift. 

för dri
vande av 

elektri
citetsgene

ratorer 

för ome
delbar 

fabriks
drift. 

för dri
vande av 
elektri

citetsgene
ratorer. 

Elektriska 
motorer för 
omedelbar 

fabriksdrift. 
för omedel
bar fabriks

drift. 

för drivande 
av elektri-
citetsgene-

ratorer. 

Ant. Hkr. Ant. Hkr. Ant. Hkr. Ant. Hkr. Ant. Hkr. Ant. Hkr. Ant. Hkr. Ant. Hkr. Ant. Hkr. 
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Fabriksgrupper. 

K
reatursvandringar. 

V
indhjul och 
-m

otorer. 

för omedel
bar fabriks

drift. 

Vattenhjul Vattenturbiner Ångmaskiner 

för dri
vande av 
elektri-
citets-

genera-
torer. 

för omedel
bar fabriks

drift. 

för drivande 
av elektri

citetsgenera
torer. 

för omedel
bar fabriks

drift. 

för dri
vande av 
elektri-

citetsgene. 
ratorer. 

Antal. Ant. Hkr. |Ant. Hkr. Ant. Hkr. Ant. Hkr. Ant. Hkr. Ant. Hkr. 

b) Vagnar och åkdon. 
Järnvägs- och spårvägs-

vagnfabriker 1) 

Andra vagnfabriker 1) ... 

Summa 

c) Maskiner och redskap. 

Elektriska maskiner och 
apparater, fabriker för 
tillv. av 1) 

Elektrisk ledningstråd, 
fabr. för överklädn. av 

Elektrodfabriker 1) 

Fiskredskapsfabriker 2) 

Glödlampfabriker 

Mekaniska verkstäder ') 
Snickerifabr. för tillv. av 

maskiner o. redskap ') 

Solv- o. vävskedsfabriker 

Vattenfiltrerapparatfa-
briker 2) 

Summa 

d) Instrument. 

Instrumentfabriker, ki

rurgiska ') 

> matematiska, op
tiska m. fl. ') ... 

» musikaliska 

Summa 

e) Ur. 

Urfabriker 

Urdelar, fabr. för tillv. av 

Summa 

Summa för grupp 11 

1) En del av de vid dessa fabriker använda motorerna äro upptagna inom annan fabriksklass. 
') För dessa fabriker äro antingen inga motorer redovisade eller äro de vid desamma använda 
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Ångturbiner Oljemotorer Gasmotorer Summa motorer (utom krea
tursvandringar och vindhjul) 

för ome
delbar 

fabriks
drift. 

för dri
vande av 

elektri
citetagene

ratorer. 

för ome
delbar 

fabriks
drift. 

för dri
vande av 
elektri

citetsgene
ratorer. 

för ome
delbar 

fabriks
drift. 

för dri
vande av 

elektri
citetsgene

ratorer. 

Elektriska 
motorer för 
omedelbar 

fabriksdrift. 
för omedel
bar fabriks

drift. 

för drivande 
av elektri
citetsgene

ratorer. 

Ant. Hkr. Ant. Hkr. Ant. Hkr. Ant. Hkr. Ant. Hkr. Ant. Hkr. Ant. Hkr. Ant. Hkr. Ant. Hkr. 

motorerna upptagna inom annan fabriksklass. 
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Fabriksgrupper 

K
reatursvandringar. 

V
indhjul 

och 
-m

otorer. 

Vattenhjul Vattenturbiner Ångmaskiner 

för omedel
bar fabriks

drift. 

för dri
vande ar 
elektri-
citets-

genera-
torer. 

för omedel
bar fabriks

drift. 

för drivande 
av elektri

citetsgenera
torer. 

för omedel
bar fabriks

drift. 

för dri
vande av 
elektri

citetsgene
ratorer. 

Antal. An t. Hkr. Ant. Hkr Ant. Hkr. Ant. Hkr. Ant. Hkr. Ant. Hkr. 

12. Arbeten av grafisk 
industri samt produk
ter, som icke upp
tagits i någon av 

förestående grupper. 

Boktryckerier 

Elektricitetsverk 

Fiberfabriker 

Glödstrumpfabriker 

Isoleringsmassefabriker1) 

Kaseinfabriker 2) 

Klosettfabriker 2) 

Knappfabriker ') 

Lampfabriker ') 

Leksaksfabriker ') 

Lito- och kemigrafiska 
anstalter ') 

Mjölkfilterfabriker 

Reseffektfabriker 

Reveteringsmattfabriker. 

Skyltfabriker 

Summa för grupp 12 
Samtliga grupper 

M En del av de vid dessa fabriker använda motorerna äro upptagna inom annan fabriksklass. 
2) För dessa fabriker äro antingen inga motorer redovisade eller äro de vid desamma använda motorerna 



313 

Ångturbiner Oljemotorer Gasmotorer Summa motorer (utom krea
tursvandringar och vindhjul. 

för ome
delbar 

fabriks
drift. 

för dri
vande av 
elektri

citetsgene
ratorer. 

för ome
delbar 

fabriks
drift. 

för dri
vande av 

elektri
citetsgene

ratorer. 

för ome
delbar 

fabriks
drift. 

för dri
vande av 

elektri
citetsgene

ratorer. 

Elektriska 
motorer för 
omedelbar 

fabriksdrift. 
för omedel
bar fabriks

drift. 

fördrivande 
av elektri
citetsgene

ratorer. 

Ant. Hkr. Ant. Hkr. Ant. Hkr. Ant. Hkr. |Ant. Hkr. Ant. Hkr. Ant. Hkr. Ant. Hkr. Ant. Hkr. 

upptagna inom annan fabriksklass. 
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Bil. A. Industribyggnadernas taxeringsvärden i kronor 

Län. 

Charkute. 
rivaru-
fabriker 

och 
slakterier. 

Bagerier 
och käks-
fabriker. 

Mjöl- och 
gryn-

kvarnar. 

Råsocker-
bruk och 

socker-
raffinade

rier. 

Tobaks
fabriker. 

Brännvins-
brännerier, 
destillerigs-

verk och 
jästfabriker. 

Malt
drycks-

bryggerier 
och 

mälterier. 

Stockholms stad 

Stockholms län 

Uppsala län 

Södermanlands län 

Östergötlands län 

Jönköpings län 

Kronobergs län 

Kalmar län 

Gottlands län 

Blekinge län 

Kristianstads län 

Malmöhus län 

Hallands län 

Göteborgs- och Bohus län 

Älvsborgs län 

Skaraborgs län 

Värmlands län 

Örebro län 

Västmanlands län 

Kopparbergs län 

Gävleborgs län 

Västernorrlands län 

Jämtlands län 

Västerbottens län 

Norrbottens län 

Riket 

1) Därav mineralvatten- och läskedrycksfabriker 720 000 kr., choklad- och karamellfabriker 250 000 kr. och 
360 000 kr. 4) Därav stärkelsefabriker 326 000 kr. 5) Därav margarinfabriker 610 000 kr. ') Därav margarin-
slagerier 269 000 kr. och sömnadsfabriker 250 000 kr. 8J Därav sömnadsfabriker 1 260 000 kr. 
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med fördelning efter län och fabriksklasser, år 1911. 

Mejerier. 

Övriga 
fabriker 

inom 
grupp 1. 

Summa för 
grupp 1. 

Spinnerier, 
väverier 

(inkl. gardin-
fabriker) och 

blekerier. 

Hat t -
fabriker. 

Trikå-
fabriker. 

Övriga 
fabriker 

inom 
grupp 2. 

Summa för 
grupp 2. 

margarinfabriker 163 000 kr. 2) Därav choklad- och karamellfabriker 860 900 kr. 3) Därav stärkelsefabriker 
fabriker 545 000 kr. och fiskberedningsanstalter 281 500 kr. ') Därav repslagerier 288 200 kr. 8) Därav rep-
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Län. 

Garverier 
och 

pälsvaru-
fabriker. 

Sko-
fabriker. 

Övriga 
fabriker 

inom 
grupp 3. 

Summa för 
grupp 3. 

Olje
fabriker. 

Trädestilla-
tionsverk 
(kolugnar). 

Ljus
fabriker. 

Stockholms stad 

Stockholms län 

Uppsala län 

Södermanlands län 

Östergötlands län 

Jönköpings län 

Kronobergs län 

Kalmar län 

Gottlands län 

Blekinge län 

Kristianstads län 

Malmöhus län 

Hallands län 

Göteborgs och Bohus län 

Alvsborgs län 

Skaraborgs län 

Värmlands län 

Örebro län 

Västmanlands län 

Kopparbergs län 

Gävleborgs län 

Västernorrlands län 

Jämtlands län 

Västerbottens län 

Norrbottens län 

Riket 

') Borstbinderier. 2) Därav handskfabriker 569 300 kr. 3) Därav gummivaruiabriker 240 000 kr. 4) Därav 



317 

Övriga 
fabriker 

inom 
grupp 4. 

Summa 
för 

grupp 4. 

Sågverk 
och 

hyvlerier. 

Snickeri-
och möbel-
samt låd
fabriker. 

Trämasse
fabriker. 

Tänd
sticks

fabriker. 

Pappers-
bruk. 

Övriga 
fabriker 

inom 
grupp. 
5—7. 

Summa för 
grupp. 
5—7. 

gummivarufabriker 737 000 kr. 5) Därav såp- och tvålfabriker 268 000 kr. 
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Län. 

Cement-
fabriker och 

cement-
gjuterier. 

Kakel-, 
kaolin- och 

porslins
fabriker. 

Kalk- och 
kritbruk. 

Stenbrott 
och sten-
huggerier. 

Tegelbruk. Glasbruk. Gasverk. 

Stockholms stad 

Stockholms län 

Uppsala län 

Södermanlands län 

Östergötlands lan 

Jönköpings län 

Kronobergs län 

Kalmar län 

Gottlands län 

Blekinge län 

Kristianstads län 

Malmöhus län 

Hallands län 

Göteborgs och Bohus län 

Älvsborgs län 

Skaraborgs län 

Värmlands län 

Örebro län 

Västmanlands län 

Kopparbergs län 

Gävleborgs län 

Västernorrlands län 

Jämtlands län 

Västerbottens län 

Norrbottens lftn 

Riket 

») Därav kritbruk 287 800 kr. 



319 

Torv- och 
torvströ-
fabriker. 

Övriga 
fabriker 

inom 
grupp 8. 

Summa för 
grupp 8. 

Gödnings-
ämnes-

fabriker. 

Fabriker 
för 

explosiva 
varor. 

Färg- och 
kem.-tekn. 
fabriker. 

Apotek. 

Övriga 
fabriker 
inom 

grupp 9. 

Summa för 
grupp 9. 
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L ä n . 

Jä rn- och 
stålvara-

fabriker och 
mek. verk

städer. 

Skepps
varv. 

Metall-
varu-

fabriker. 

Glödlamp-
samt elektr.-
apparat- och 

lednings
trådfabriker. 

Musik-
instru-
ment-

fabriker. 

Summa för 
grupp. 
10—11. 

Bok
tryckerier 
och litogr. 
anstalter. 

Stockholms stad 

Stockholms län 

Uppsala län 

Södermanlands län 

Östergötlands län 

Jönköpings län 

Kronobergs län 

Kalmar län 

Gottlands län 

Blekinge län 

Kristianstads län 

Malmöhus län 

Hallands län 

Göteborgs och Bohus län 

Älvsborgs län 

Skaraborgs län 

Värmlands län 

Örebro län 

Västmanlands län 

Kopparbergs län 

Gävleborgs län 

Västernorrlands län 

Jämtlands län 

Västerbottens län 

Norrbottens län 

Riket 

') Därav isoleringsmassefabrik 30 000 kr. och reseffektfabrik 35 000 kr. ») Därav knappfabrik 25 000 kr . 
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Elektrici
tetsverk. 

Vatten
lednings

verk. 
Lamp-

fabriker. 

Diverse fabr. 
hörande till 
grupp 12. 

Summa för 
grupp 12. Gruvor. Järnbruk. 

Summa för 
gruvor och 
järnbruk. 

Summa för 
samtliga 
grupper. 

och reveteringsmattfabriker 16400 kr. 

KommerskoUegii berättelse om industri dr Î911. 21 
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Bil. B. Industribyggnadernas taxeringsvärden fördelade efter fabriks-
klasser, år 1911. 

Fabriksgrupper. 
Antal 

anlägg
ningar. 

Industri
byggnadernas 
sammanlagda 

taxeringsvärde. 
Kronor. 

Medel
värde per 
anlägg

ning. 
Kronor. 

Grupp 1. 

Charkuterivarufabriker och slakterier 
Fiskberedningsanstalter 
Margarinfabriker 
Bagerier och käksfabriker 
Mjöl- och grynkvarnar 
Stärkelsefabriker 
Choklad- och karamellfabriker 
Råsockerbruk och sockerrafiinaderier 
Tobaksfabriker 
Brännvinsbrännerier, destilleringsverk och jästfabriker... 
Maltdrycksbryggerier och mälterier 
Mineralvatten- och läskedrycksfabriker 
Mejerier 
Övriga fabriker 

Summa 

Grupp 2. 

Spinnerier, väverier (inkl. gardinfabriker) och blekerier 
Repslagerier 
Hattfabriker 
Sömnadsfabriker 
Trikå- och strumpfabriker 
Övriga fabriker 

Summa 

Grupp 3. 

Garverier och pälsvarufabriker 
Borstbinderier 
Handskfabriker 
Skofabriker 
Övriga fabriker 

Summa 



323 

Fabriksgrupper. 
Antal 

anlägg
ningar. 

Industri
byggnadernas 
sammanlagda 

taxeringsvärde. 
Kronor. 

Medel
värde per 

anlägg
ning. 

Kronor. 

Grupp 4. 
Oljefabriker 
Trädestillationsverk 
Gummivarufabriker 
Ljusfabriker 
Såp- och tvålfabriker 
Övriga fabriker 

Summa 

Grupp. 5—7. 
Sågverk och hyvlerier 
Snickeri- och möbelfabriker samt lådfabriker 
Trämassefabriker 
Tändsticksfabriker 
Pappersbruk och pappfabriker 
Övriga fabriker 

Summa 

Grupp 8. 
Cementfabriker 
Cementgjuterier 
Kakel-, kaolin-, porslins- och fajansfabriker 
Kalk- och kritbruk 
Stenbrott och stenhuggerier 
Tegelbruk och lervarufabriker 
Glasbruk 
Gasverk 
Torv- och torvströfabriker 

Övriga fabriker 

Summa 

Grupp 9. 
Gödningsämnesfabriker 
Fabriker för tillverkning av explosiva varor 
Färg- och kem.-tekniska fabriker 
Kloratfabriker 
Apotek 
Övriga fabriker 

Summa 
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Fabriksgrupper. 
Antal 

anlägg
ningar. 

Industri
byggnadernas 
sammanlagda 

taxeringsvärde. 
Kronor. 

Medel-
värde per 

anlägg
ning. 

Kronor. 

Grupp. 10—11. 
Jårn- och stålvarufabriker samt mek. verkstäder 
Skeppsvarv och båtbyggerier 
Metallvarufabriker 
Glödlamp- och elektr. apparatfabriker samt fabriker för 

tillverkning av elektr. ledningstråd 
Musikinstrumentfabriker 

Summa 

Grupp 12. 
Boktryckerier och litogr. anstalter 
Elektricitetsverk 
Isoleringsmassefabriker 
Knappfabriker 
Lampfabriker 
Reseffektfabriker 
Reveteringsmattfabriker 
Vattenledningsverk 

Summa 

Gruvor 
Järnbruk 

Summa 
Summa för samtliga grupper 
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Bil. C. Industribyggnadernas taxeringsvärden länsvis med fördelning 
å städer, köpingar och landsbygd, år 1911. Kronor. 

L ä n . Städer. Köpingar. Landsbygd. Summa. 

Stockholms stad .. 

Stockholms län 

Uppsala län 

Södermanlands län 

Östergötlands län .. 

Jönköpings län 
Kronobergs län 

Kalmar län 

Gottlands län... 
Blekinge län ... 

Kristianstads län 

Malmöhus län 

Hallands län 

Göteborgs och Bohus län 

Älvsborgs län 

Skaraborgs län 

Värmlands län 

Örebro län 

Västmanlands län. 

Kopparbergs län 

Gävleborgs län 

Västernorrlands län 

Jämtlands län 

Västerbottens län 

Norrbottens län 

27 601 200 

9 787 700 

8 686 250 

28 316 800 

12 204 750 

12 084 700 

11488 300 

2116 000 

6 925 900 

15 971900 

33 573 900 

10 667 700 

19 796 150 

26 268 700 

8 968 000 

30239 400 

22 600 600 

16 905200 
41 574 500 

31294 500 
38 810 100 
3 962 900 

11585900 
10878 700 

Riket 
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