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Allmän översikt. 

De uppgifter rörande Sveriges industri under år 1937, som framläggas i 
förevarande berättelse, utvisa, att industriproduktionen under redogörelseåret 
varit av större omfattning än någonsin tidigare. Den under årets sista må
nader inträdande avmattningen i konjunkturutvecklingen har sålunda icke 
förmått att i avsevärdare grad tillbakahålla de gynnsamma årsresultaten. 
Belysande för totalutvecklingen är en beräkning1, enligt vilken indextalet 
för industriens produktionsvolym, då 1935 års motsvarande produktion sät
tes lika med 100, för år 1937 utgör 121 mot 109 för år 1936, alltså en ökning 
med 11 procent. Såsom närmare kan inhämtas av tab. 5, härrör berörda 
produktionsstegring från ökad aktivitet inom flertalet viktigare industrigre
nar. Exportindustrierna arbetade under goda avsättningsförhållanden ända 
till slutet av året, då en viss försämring av läget inträdde, och de för hemma
marknaden arbetande konsumtionsvaruindustrierna gynnades av den fort
satta förbättringen i allmänhetens köpkraft. 

I nedanstående tab. A meddelas r ikssammandrag av uppgifterna i tab. 1 
jämte motsvarande data för ett antal tidigare år. Siffrorna uppvisa bl. a., 
att den ovan nämnda produktionsökningen icke åtföljts av en fullt lika stark 
uppgång för den sysselsatta personalen, i det arbetarantalet ökats med en-

Tab. A. Summariska uppgifter beträffande den industriella verksamheten 
åren 1928—1937. 

År 

1928 
1929 
1930 
1931 
1932 
1933 
1934 
1935 
1936 
1937 

Personal Drivkraft i eff. hkr 

Antal 
arbets
ställen 

Förvalt
nings

personal 

Arbetar-
personal 

För ome
delbar drift 
av maski
ner och 

apparater 

För dri
vande av 
elektrici
tetsgene
ratorer 

Salutillverk
ningarnas 

värde 

Kr. 

1 Se Kommersiella Meddelanden 1939 nr 2, sid. 71. 
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dast 7'4°/o och förvaltningspersonalen med 10 2 % . Såsom framgår vid en 
jämförelse mellan uppgifterna i tab. 3 rörande antalet utgjorda arbetstimmar 
och motsvarande uppgifter för år 1936, har antalet timverken (bortsett från 
mejerier, för vilka timuppgifter tidigare saknats) undergått en någo. krafti
gare stegring än arbetarantalet, eller med 8"5 % . Slutligen har i jämförelse 
med 1936 antalet redovisade arbetsställen ökats med 5 5 °/o och den för ome
delbar fabriksdrift använda drivkraften med 7"2 % . 

För femårsperioden 1933—1937 hava i tabellerna B och C uppgifter sam
manställts angående arbetarantalet och produktionen inom särskilda vikti
gare industrigrenar. För tidigare år hava liknande sammanställningar med
delats i föregående berättelser. 

Med avseende på de regler, som tillämpas vid uppdragandet av gränsen 
mellan de industriföretag, som ingå i industristatistiken, och de hantverks-
och småindustriella rörelser, som ej ansetts därstädes böra redovisas, hava 
sedan år 1926 inga ändringar vidtagits. — Vid jämförelser med tidigare år 
bör dock iakttagas, att statistiken år 1934 tillfördes ett antal förut oredovisade 
företag (jfr berättelsen för år 1934 sid. 7). — Såsom huvudregel gäller, att i 
industriberättelsen redovisas allenast industrianläggningar a) med i regel 
minst 10 arbetare eller b) med ett produktvärde av minst 15 000 kr. resp. en 
intjänt förädlingslön av minst 4 000 kr. Oberoende härav redovisas dock 
alla bergverk och alla accispliktiga näringar. För vissa industrigrenar till-
lämpas högre värdegränser än den generella, nämligen 50 000 kr. för char-
kuterier, kafferosterier, konfektionsfabriker och ej s. n. sömnadsfabriker 
samt 75 000 kr. för guld- och silvervarufabriker (utom nysilverfabriker) och 
andra bagerier än spisbröds- och käxfabriker. Beträffande mejerier, elektri
citetsverk och vattenledningsverk gälla särskilda redovisningsprinciper, vilka 
angivas i det följande vid behandlingen i texten av respektive industrigrup
per. I fråga om före år 1926 vidtagna ändringar av redovisningsgränserna 
hänvisas till redogörelse i nämnda års berättelse sid. 8 o. f. 

Beträffande i berättelsen förekommande värdesiffror må nämnas, att de 
grunda sig på av tillverkarne lämnade uppgifter om produkternas försälj
ningsvärde fritt banvagn eller fartyg, med frånräkning av rabatter men med 
inräkning av emballerings- och andra försäljningskostnader. I fråga om re
parationer redovisas den av företagen uppburna bruttoersättningen för de ut
förda arbetena och i fråga om förädling eller bearbetning av andra än upp-
giftslämnaren tillhöriga varor (sågning, hyvling, målning, färgning o. d.) 
bruttovärdet av förädlingslönen. Som salutillverkning i tab. 1 räknas den 
för vidare bearbetning vid resp. framställningsverk ej avsedda delen av pro
duktionen. 
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Tab. B. Arbetarantalet inom olika industrigrenar åren 1933—1937. 

1937 1936 1935 1934 1933 

Malmgruvor och anrikningsverk 
Metallframställningsverk 
Järn- och stålvarufabriker, skeppsvarv, me

kaniska och elektriska verkstäder samt 
instrument- och urfabriker 

Annan metallindustri 

Kolgruvor 
Torvindustri 
Stenhuggerier samt kalk- och kritbruk 
Tegelbruk och lervarufabriker (inkl. kakel-

och porslinsfabriker) 
Glasindustri 
Annan jord- och stenindustri 

Sågverk och hyvlerier samt låd- och faner-
fabriker 

Snickeri- och annan träindustri 

Pappersmassefabriker samt pappfabriker och 
pappersbruk 

Annan pappersindustri 
Boktryckerier och grafiska anstalter 

Kvarnindustri 
Sockerindustri 
Brännvinsbrännerier, destilleringsverk och 

jästfabriker 
Bryggerier och mälterier samt fabriker för 

andra dryckesvaror 
Tobaksfabriker 
Mejerier 
Annan livsmedelsindustri 

Textilindustri 
Beklädnads- och annan textilindustrien när

stående industri 

Garverier 
Skofabriker 
Gummivaruindustri 
Diverse läder-, skinn- och hårindustri 

Tändsticksfabriker 
Annan kemisk-teknisk industri 

Elektricitetsverk 
Gasverk 
Vattenledningsverk 

Summa 

1 Siffrorna grunda sig på tab. 3 (jfr anmärkningen vid nämnda tab.). 
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Tab. C. Produktionen av viktigare industrivaror åren 1933—1937. 

G
r. 1937 1936 1935 1934 1933 

Järnmalm 
Guldmalm 
Tackjärn 
Smältstycken och råskenor. . 
Götmetall 
Guld 
Koppar, raffinad-
Ferrolegeringar 
Smitt och varmvalsat järn och 

stål 
Draget och kallvalsat järn 

och stål (tråd, rör, plåt 
etc.) 

Tackjärnsgjutgods 
Annan järnmanufaktur: 

Bleck- o. plåtslageriarbeten 
Spik och stift 
Hästskor (inkl. söm) 
Bult, mut ter och skruv 
Linor, kät t ingar o. kedjor 
Handredskap och verktyg 
Byggnadssmide o. d 

Metallgjutgods 
Annan metallmanufaktur: 

Plåt 
Rör 
Tråd, kablar, stänger o. d. 
Armatur för gas, vat ten 

och ånga 
Fotogenkök o. d 
Lampor och belysnings

armatur 
Guldsmedsarbeten 
Fartygsbyggnader 
Lokomotiv och tendrar 
Järnvägs- och spårvagnar 
Automobiler och -delar 
Velocipeder (även motor-). . . 
El. generatorer, motorer o. d. 
Telefon- och telegrafapparater 

m. m 
Elektr. ledningsmateriel 
Elektr. dammsugare 
Radioapparater o. -materiel 
Ångpannor, ångmaskiner o. d. 
Förbränningsmotorer 
Vattenturbiner o. regulatorer 
Rull- och kullager 
Lyft-, hiss- o. dyl. anordningar 
Kylmaskiner och kylskåp. . . 
Lantbruksmaskiner 
Separatorer o. mjölkningsma

skiner 
Järnkonstr . o. grövre plåtarb. 
Ventilations- och Värmeled

ningsmateriel (exkl. radia
torer o. v ä r m e p a n n o r ) . . . . 

Metallbearbetningsmaskiner.. 
Träbearbetningsmaskiner. . . . 
Pappersmasse-, papp- och 

pappersmaskiner 
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G
r. 1937 1936 1935 1934 1933 

Rörledningsarbeten och sani
tetsanläggningar 

Musikinstrument 
Stenkol 
Bränntorv 
Torvströ o. -mull, balpressad 
Gatsten 
Kalk, osläckt 
Murbruk 
Cement 
Cementarbeten och arbeten 

av konstgjord sten 
Kakel 
Porslin och fajans 
Eldfasta o. likn. tegelvaror 
Murtegel 
Taktegel 
Rör och rördelar 
Buteljer 
Medicinglas, flaskor o. burkar 
Hushålls- o. prydnadsglas 
Fönsterglas 
Koks och koksstybb 
Ohyvlade plankor och bräder 

(för avsalu) 
Hyvlade bräder 
Bräd- och plankstump 
Läkter, reglar m. m 
Stav 
Lådämnen 
Spjälved, takstickor m. m . . . 
Faner 
Byggnadsmateriel 
Möbler 
Träskor och läster 
Träfiberplattor (wallboards) . 
Pappersmassa: 

mekanisk (torr vikt) 
sulfit- ( » » ) 
sulfat- ( » » ) 

Papp 
Papper 
Bokbinderiarbeten 
Kartongarbeten 
Påsar och kuvert 
Tapeter och bårder 
Bok- och accidenstryck 
Tidningstryck 
Litografiskt tryck 
Vetemjöl 
Rågmjöl 
Havregryn 
Kli 
Gröpe 
Potatismjöl 
Pressjäst 
Bröd och käx 
Råsocker 
Raffinerat socker 
Choklad, karameller o. d. 
Råbrännvin 
Renat brännvin 
Maltdrycker 
Mineralvatten o. läskdrycker 
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G
r. 1937 1936 1935 1934 1933 

Punsch 
Cigarrer 
Cigarrcigarretter 
Cigarretter 
Röktobak 
Tuggtobak 
Snus 
Smör 
Ost 
Margarin och kokosfett 
Fläsk 
Charkuterivaror 
Konserver 
Kraftfoder 
Ullgarn 
Bomullsgarn 
Linne- och hampgarn 
Jutegarn 
Repslageritillverkningar 
Konstsilkevävnader 
Yllevävnader (inkl. filt) 
Bomullsvävnader (inkl. filt) . 
Linne- och hampvävnader 
Jutevävnader 
Trikåvaror 
Band 
Trådgardiner 
Färdigsydda kläder 
Korsetter o. d 
Vitvaror m. m 
Ha t t a r 
Mössor, tyg-
Sul- och bindsulläder 
Platt- och ovanläder, vegeta

biliskt garvade 
Mineralgarvat läder 
Pälsvaror 
Skodon 
Galoscher och gummiskodon. 
Andra gummivaror 
Reseffekter m. m. 
Sadelmakararbeten 
Borstbindararbeten 
Färger och fernissor 
Linolja (för avsalu) 
Kokos- och palmkärnolja (d:o) 
Sojaolja (d:o) 
Ljus 
Såpa 
Tvål 
Tvättpulver 
Parfymer o. kosm. p repa ra t . . 
Superfosfat 
Träkol 
Sprängämnen 
Tändstickor 
Svavelsyra, 100-procentig . . . 
Kalciumkarbid 
Linoleummattor 
Elektrisk energi 
Kolgas, distribuerad 
Vatten, distribuerat 
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Industrigrupper. 

Industriens fördelning gruppvis år 1937 och de olika industrigruppernas 
relativa betydelse belysas av följande tablå (upprättad efter tab. 1), vari 
dessutom meddelas genomsnittliga arbetarantalet per arbetsställe för de 
olika industrigrupperna. 

Antal arbets
ställen 

Absoluta 
tal % 

Antal arbetare 

Absoluta 
tal % 

Genomsnitt
liga antalet 

arbetare 
per arbets

ställe 

Malmbrytning 
Metall- och maskinindustri 
Jord- och stenindustri 
Träindustri 
Pappersmasse- och papperstillverkning 
Grafisk och diverse pappersindustr i . . . 
Livsmedelsindustri 
Textil- och beklädnadsindustri 
Läder-, hår- och gummivaruindustri . 
Kemisk-teknisk industri 
Kraft-, belysnings- och vattenverk . . . 

Summa 

Den industri- och yrkesgruppering, som i berättelsen kommit till använd
ning, finnes återgiven å sid. 47. Den första huvudgruppen, malmbrytning 
och metallindustri, omfattar, förutom de till denna grupp börande industri
grenar, som redovisas i kommerskollegii berättelse om bergshantering, jäm
väl järn-, stål- och annan metallmanufaktur, mekaniska verkstäder och vissa 
närstående fabriksgrenar, vilka arbeta med ett utgångsmaterial, som huvud
sakligen är av metall. Beträffande de fyra första av de tretton industrigrup
per, på vilka hit hänförliga anläggningar fördelats, hänvisas till den utförli
gare framställningen i berättelsen om bergshantering för år 1937 

Med avseende på gruvorna förstås här liksom i bergverksberättelsen med 
termen arbetsställe ett lokalt avskilt eller i varje fall inom en och samma 
socken beläget, under samma förvaltning stående gruvbrytningsföretag. I 
samma grupper som gruvorna ingå även anriknings- och briketteringsver-
ken. I de fall, då dessa äro direkt kombinerade med gruvbrytning, hava de 
dock icke räknats som självständiga arbetsställen. 

Gruppen verk för framställning av järn och stål1 sammanfaller i huvudsak 
med de i bergverksberättelsen under rubriken järnverk redovisade anlägg-

1 Namnet är så till vida oegentligt, som härunder inbegripas även sådana stångjärnssmedjor 
och valsverk, vilka icke äro förenade med egentlig järn- och stålframställning. 
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Tab. D. Produktionen vid järnmalmsgruvor och -anrikningsverk, järnverk, järn- och stålvarufabriker, skeppsvarv och 
båtbyggerier samt mekaniska och elektriska verkstäder. 

Län 
Järnmalm Tack

järn 

Smältstyc
ken, råske-

nor och 
götmetall 

Smitt och 
varmvalsat 

järn och 
stål1 

Tackjärns-
gjutgods 

Draget och 
kallvalsat 

järn och stål 
ävensom 

annan järn
manufaktur 

Fartyg och 
båtar samt 

fartygs-
reparatio

ner 

Andra verk
stadsarbeten 
(ej elektriska) 

Elektro-
mekaniska 

arbeten 

Kronor Ton 

Stockholms stad 
Stockholms län 
Uppsala län 
Södermanlands län 
Östergötlands län 
Jönköpings län 
Kronobergs län 
Kalmar län 
Gotlands 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 

Hela riket år 1937 

1936 

1 Exkl. ämnesjärn för vidare bearbetning samt stängjärnsavhugg. 
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ningarna men ingalunda fullständigt, beroende på att bland dessa senare 
upptagits vissa verk, som vid sidan av järnframställning huvudsakligen driva 
järnmanufaktur- eller verkstadsrörelse och fördenskull här förts under sist-
berörda grupper. 

Huru de viktigaste av de till gruppen hörande produktionsgrenarna äro 
geografiskt fördelade, åskådliggöres i tab. D å föregående sida. 

Av de till andra huvudgruppen, jord- och stenindustrien, hörande indu
strigrenarna äro stenkolsgruvorna, stenbrotten, stenhuggerierna samt kalk-
och. kritbruken jämte för övrigt några mindre betydande kategorier av an
läggningar, som bearbeta naturlig sten, jämväl behandlade i bergverksberät
telsen och hänvisas för mera ingående uppgifter rörande desamma till nämn
da berättelse. 

Torvtillverkningen drives mångenstädes för husbehov, på grund varav den 
ej kan bliva fullständigt redovisad i industriberättelsen. Särskilt är detta för
hållandet beträffande torvströ och torvmull, som tillverkas vid en mängd an
läggningar, vilka icke äro av den storlek, att de redovisas till industristati
stiken. Relativt mera fullständiga äro tillverkningssiffrorna för bränntorv. 

Med kalk- och kritbruken äro sammanförda några i visst avseende med 
dem jämförliga industrislag, nämligen kiselgur- samt kalkstensmjöl- eller 
gödningskalkfabriker. Den under år 1937 vid de egentliga kalkbruken fram
ställda kalken uppgick till följande mängder: 

Kalk framställd medelst: 
periodisk bränning 
kontinuerlig bränning 

Summa 

Osläekt Släckt 

Vid glasbruken hava under redogörelseåret använts 59 glasugnar, 23 glas-
vannor, 1 sträckugn, 117 kylugnar och 74 kylrör. 

Beträffande den i tab. 5 redovisade tillverkningen av arbeten av cement, 
asfalt och konstgjord sten må framhållas, att de där återgivna siffrorna ej 
omfatta värdet av dylika arbeten, utförda i omedelbart samband med hus
byggnadsverksamhet, gatu- eller vägbyggnader o. d. 

Inom den tredje huvudgruppen, träindustri, bilda sågverken och hyvle
rierna den ojämförligt viktigaste undergruppen, uppvisande 1 745 arbetsstäl
len med ett arbetarantal av omkring 37 000 man och ett sammanlagt pro
duktvärde av 358 milj. kr. (år 1936 260 milj. kr.). De sågverk, som äro av 
den betydelse, att de ansetts böra medtagas i denna berättelse, utgöra likväl 
endast ett mindretal av samtliga i riket befintliga. Av de nämnda 1 745 ar
betsställena voro 804 ramsågar, 851 klingsågar och 90 fristående hyvlerier. 
Vid de redovisade anläggningarna användes år 1937 sammanlagt 1 272 effek
tiva ramar, 3 911 sågklingor och 1408 hyvelmaskiner. — Den geografiska 
fördelningen av sågverkens huvudsakliga produktion belyses av tablån å 
sid. 16 (tab. E). 
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Tab. E. Sågverkens och hyvleriernas huvudsakliga produktion. 

Län 

Ohyvlade plankor. 
battens, scantlings 

och bräder 

Total
produktion 

Därav för 
avsalu 

Hyvlade 
bräder 

Bräd-
och p l a n k 

stump 

Läkter, 
ribbor, 

lister o. d. 
Lådämnen Stav 

Andra 
slag 

(spjälved 
m. m.) 

Sammanlagt 
värde å före
stående till
verkningar 
för avsalu 

Såg- och 
hyvlingslön 
för främ

mande virke 

Kubikmeter Kronor 

Stockholms stad 
Stockholms län 
Uppsala län 
Södermanlands län 
Östergötlands län 
Jönköpings län 
Kronobergs län 
Kalmar län 
Gotlands 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 

Hela riket år 1937 
» » » 1936 
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Förutom de i tab. 5 upptagna sågverksprodukterna av inhemska träslag, 
för vilka, i den mån de ej varit avsedda för vidare bearbetning vid resp. 
framställningsverk, angivits ett värde av 331 558 322 kr., hava vid sågverken 
redovisats följande tillverkningar: 

Ribbved : av furu och gran 
av andra träslag 

Trätugg, hack och flis m. m 
Såg- och hyvelspån (för avsalu) 
Bjälkar och sparrar 
Sliprar 
Oarbetat virke (pappersved, pitprops m. m.) 
Träkol av sågverksribb, milkolade 
Snickeriarbeten och dyl 
Diverse andra produkter 

Summa 

Kvantitet Värde 
Kronor 

Vidare hava sågade och hyvlade trävaror av utländska träslag redovisats 
till en kvantitet av 2 454 m3 med ett åsätt värde av 545 705 kr. 

Den fjärde gruppen omfattar två sinsemellan väsentligen olikartade huvud
avdelningar, nämligen å ena sidan pappersmasse- och papperstillverkning, 
å andra sidan grafisk och annan pappersindustri. 

De i länsöversikten över pappersmasse- och pappersindustrien (tab. F) å 
sid. 18 meddelade siffrorna angående tillverkad pappersmassa avse den lo-
tala årsproduktionen, alltså även de kvantiteter, som icke försålts utan av 
massaproducenterna själva förädlats till papp eller papper. Den för avsalu 
(förnämligast export) tillverkade kvantiteten har för redogörelseåret uppgi-
vits till (i torr vikt) 401 961 ton slipmassa, 1 399 020 ton sulfitmassa och 
917 106 ton sulfatmassa. 

Vid cellulosafabrikerna med dithörande biproduktsverk hava under år 
1937 framställts diverse biprodukter, av vilka de viktigaste äro upptagna i 
följande sammanställning. 

Etylalkohol (sulfitsprit) à 100 procent 
Indunstad sulfitlut (torrsubstans) 
Träsprit: råmetanol à 100 p r o c e n t . . . . 

renmetanol 
Terpentinolja : rå 

renad 
Flytande harts 

Kilogram Värde 
Kronor 

1 Jfr uppgifterna angående tillverkad sulfitsprit under nr 745 i tab. 5. 

2—389131. Kommerskollegii berättelse om industri dr 1937. 
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Tab. F. Produktionen av pappersmassa, papp och papper. 

Län 

Pappersmassa 

mekanisk sulfit- sulfat-

Ton (torr vikt) 

Samman
lagt värde 

Kronor 

Papp och papper 

Papp Papper 

Ton 

Samman
lagt värde 

Kronor 

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

Hela riket år 1937 

1936 

Under året användes vid pappersmassefabrikerna 113 magasinslipar och 
206 andra slipverk samt 305 sulfitkokare och 251 sulfatkokare med en sam
manlagd nettorymd av 46 615 resp. 12 836 m3 (sulfatkokarnas nettorymd år 
1936 rättas till 11 852 m3). Användningen av torkmaskiner samt pappers- och 
pappmaskiner framgår av nedanstående tablå. Under torkmaskiner ingå 
57 särskilt redovisade upptagningsmaskiner om sammanlagt 116 meters 
bredd. 

Torkmaskiner för cellulosa 
Yankeemaskiner 
Foudriniermaskiner 
Kombinerade maskiner . . . 
Papp(kartong-)maskiner. . . 

Antal 
Sammanlagd 
arbetsbredd 

m 

För de tryckerier och grafiska anstalter, som redovisas i denna berättelse, 
hava de olika slag av tryckpressar, som varit i bruk under året, uppgivits till 
å nästa sida angivna antal. Av bok- och tidningstryckerier ha dessutom redo
visats 1 203 sättmaskiner (gjutmaskiner). 
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Vid bok- och tidningstryckerier 
> sten-, offset- och ljustryckerier 
> stål-, koppar- och djuptryckerier 

Summa år 1937 

1936 

Rotations-
pressar 

Snäll-
pressar 

Accidens-
pressar 

Hand-
eller t ramp-

pressar 

Av de i berättelsen redovisade 656 tryckerierna voro 461 bok- och acci-
denstryckerier med 8 659 arbetare samt 195 tidningstryckerier med 4 820 
arbetare. 

Femte huvudgruppen, livsmedelsindustrien, är med hänsyn till antalet 
dithörande arbetsställen den mest betydande av alla grupperna. Det genom
snittliga antalet arbetare per anläggning är emellertid, såsom framgår av 
sammanställningen å sid 13, ganska obetydligt, och flera av de till gruppen 
hörande näringsgrenarna hava till stor del karaktären av hantverk. 

I denna berättelse redovisade kvarnar uppdelas i dels handelskvar
nar, dels tullkvarnar. Till förra gruppen hava räknats sådana kvar
nar, vilka redovisat målning av egen eller inköpt spannmål till ett vär
de av minst 15 000 kr., och till sistnämnda gruppen kvarnar, som hu
vudsakligen utfört målning åt kunder mot ersättning. Då endast tull
kvarnar med en intjänt årlig förmalningslön av minst 4 000 kronors värde 
äro medräknade, omfattar berättelsens redovisning endast en mindre del av 
alla i riket befintliga tullkvarnar. Under år 1937 användes vid de redovisade 
anläggningarna tillsammans 2 664 par stenar, 3 280 par valsar och 464 gryn-
krossar. Mjöl- och grynkvarnarnas produktion under året inom de sär
skilda länen framgår av tab. G å nästa sida. 

Uppgifterna om sockerindustrien avse tillverkningsåret 1/8 1936—31/7 1937. 
I fråga om sockerfabrikernas arbetarpersonal bör skiljas på säsongarbetare, 
d. v. s. de huvudsakligen för råsockertillverkningen någon tid på hösten an
ställda arbetarna, och den personal, som under hela eller större delen av 
året sysselsattes vid råsockrets raffinering samt med olika lager- och trans
portarbeten etc. En uppdelning av angivna slag verkställes nedan för till
verkningsåret 1936—1937. 

Säsongarbetare 
Övriga arbetare 

Summa 

Män Kvinnor 

Inalles Därav under 
18 år Inalles Därav under 

18 år 

Summa 

Sammanlagt voro under redogörelseåret i användning 458 diffusörer och 
157 vacuumpannor, rymmande sammanlagt 2 812 resp. 3 672 m3. 

För pressjästfabrikerna, brännvinsbrännerierna och maltdrycksbryggeri
erna erhåller kollegium genom kontrollstyrelsen av vederbörande fabriks-
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Tab. G. Mjöl- och grynkvarnarnas produktion. 

Län 

Mjöl Gryn 

vete- råg- korn- havre-
andra 
slag havre- korn- andra 

slag 

Kli, 
alla 
slag 

Gröpe 

Sammanlagt 
värde å samt
liga produk
ter av egen 
eller inköpt 

spannmål 

Förmal-
ningslön 

för främ
mande 

spannmål 

Kronor Ton 

Stockholms stad 
Stockholms län 
Uppsala län 
Södermanlands län 
Östergötlands län 
Jönköpings län 
Kronobergs län 
Kalmar län 
Gotlands 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 

Hela riket år 1937 

1936 
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idkare avgivna rapporter. De här redovisade uppgifterna avse tillverk
ningsåret 1/10 1936—3/9 1937. För närmare upplysningar rörande brän-
neriernas produktionsförhållanden hänvisas till kontrollstyrelsens berättelse 
om accispliktiga näringar år 1936/37. 

Bryggerier och mälterier äro i det fastställda gruppsystemet sammanförda 
till en grupp. Härvid bör emellertid märkas, att uppgifterna för bryggerier
na avse tillverkningsår men för de självständiga mälterierna kalenderår. Sam
manlagt redovisas i denna berättelse 494 bryggerier och mälterier. Av dem 
voro 17 st. självständiga mälterier. De 477 bryggerierna fördelade sig så, att 
152 st. voro skattepliktiga och 325 st. skattefria. Samtliga skattepliktiga 
bryggerier, som varit i gång under redogörelseåret, äro i denna berättelse 
medtagna. Av de skattefria bryggerierna, vilka enligt kontrollstyrelsens ovan 
nämnda berättelse för tillverkningsåret 1936—1937 uppgingo till 574 st., redo
visas här endast sådana, vilkas salutillverkning uppgått till minst 15 000 kr. i 
värde. Med inräknande jämväl av de här uteslutna mindre företagen för
delade sig hela bryggeri- och mälteriindustriens anläggningar och de vid dem 
sysselsatta arbetarna på följande sätt: 

Skattepliktiga bryggerier 
Skattefria bryggerier: redovisade i tab. 1—4 

övriga 
Självständiga mälterier 

Summa år 1937 

1936 

Antal 
anläggningar Arbetare 

Samtliga bryggeriers produktion är medtagen i tab. 5 liksom i följande 
sammanställning, vilken utvisar tillverkningarnas fördelning på olika slag 
av anläggningar. 

Skattepliktiga bryggerier 
Skattefria bryggerier 
Självständiga mälterier 

Summa år 1937 

> 1936 

Malt Maltdrycker 

för eget 
behov 

kg 

till avsalu 

kg 

skatte
pliktiga 

hl 

skattefria 

hl 

Mineral
vatten 

och läsk
drycker 

hl 

För distributionen användes under året av, bryggerierna 374 hästar och 
1915 bilar. 

Beträffande tobaksfabrikernas tillverkningar är att märka, dels att de 
angivna kvantiteterna avse ren nettokvantitet, d. v. s. med frånräkning 
av askar, lådor och dylikt emballage, som åtföljer varan i detaljhandeln, 
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dels att de redovisade saluvärdena ej såsom eljest äro försäljningsvärden 
utan priskurantpris. 

Mejeriernas primärmaterial insamlas och bearbetas av statistiska central
byrån. Redovisningssättet för dem är i det hänseendet analogt med det för 
bryggerierna tillämpade, att i tabellen över tillverkningarna (tab. 5) samt
liga arbetsställens produktion upptagits, medan däremot i de tabeller, som 
redogöra för arbetsställenas antal och belägenhet, personal, sammanlagt 
produktvärde och drivkraft, icke samtliga anläggningar medräknats. Den 
skedda gallringen har tillgått så, att av andelsmejerier medtagits alla sådana, 
vid vilka smör- eller osttillverkning ägt rum, samt av övriga mejerier de, 
vilka för smör- eller osttillverkning redovisat en kvantitet invägd mjölk av 
minst omkring 100 000 kg eller motsvarande kvantitet grädde. Anläggnin
gar, vid vilka framställning av smör eller ost icke förekommit, hava genom
gående uteslutits. Som mejeriprodukter hava nämligen här räknats endast 
smör och ost ävensom vissa mjölkpreparat såsom kasein, torrmjölk o. d. 
men däremot icke försåld mjölk och grädde. En översikt av smör- och 
ostproduktionen länsvis meddelas i tab. H. i enlighet med statistiska cen
tralbyråns uppgifter rörande mejerihanteringen i riket år 1937. 

Tab. H. Mejeriernas produktion. 

Län 

Smör 

Gräddsmör Vassle-
smör 

Ost 

Kilogram 

Mesost Sammanlagt 
värde 

Kronor 

Stockholms stad 
Stockholms län 
Uppsala län 
Södermanlands län 
Östergötlands län 
Jönköpings län 
Kronobergs län 
Kalmar län 
Gotlands 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 

Hela riket år 1937 

1936 
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Inom den sjätte huvudgruppen, textil- och beklädnadsindustri, intaga 
spinnerierna och väverierna främsta platsen. Vid de 174 fabrikerna av 
detta slag samt de 9 sidenfabrikerna användes under redogörelseåret 859 036 
spindlar och 19 812 vävstolar (bandvävstolar ej medräknade), fördelade på 
följande sätt (till jämförelse meddelas motsvarande siffror för år 1936, var
vid bör märkas, att spindlar och vävstolar, som under sistnämnda år gått i 
två skift, i viss utsträckning redovisats med dubbla verkliga antalet) : 

intal spindlar för: 
bomull 
lin och hampa 
jute 
ull 
silke och konstsilke 

Summa 

1937 1936 1937 1936 
Antal vävstolar för: 

bomull 
lin och hampa 
jute 
ull 
silke och konstsilke 

Summa 

Textilindustriens fördelning länsvis framgår av tab. I å sid. 24. 
De färgerier, blekerier och impregneringsfabriker, som till ett antal av 

79 redovisas i tab. 1—2 och 4, avse endast fristående anläggningar, vilka 
antingen bedriva lönrörelse eller ock för avsalu bearbeta inköpt material; 
med spinneri eller väveri kombinerade anläggningar av dylik art hava allt
så ej räknats som självständiga arbetsställen utan sammanförts med resp. 
huvudanläggning. I den mån dylika kombinerade anläggningar redovisat 
särskild personal vid färgeri e tc , har denna i tab. 3 sammanförts med den 
för de självständiga färgerierna etc. redovisade. Av de 79 färgerierna be
driver en del även kemisk tvättrörelse; av den i tab. 1—3 redovisade arbetar-
personalen hava för sistnämnda rörelsegren redovisats 147 manliga och 389 
kvinnliga arbetare, vilka sammanlagt utgjort 1 175 000 arbetstimmar. Den 
under året intjänta tvättlönen vid dessa anläggningar har uppgivits till 
2 756 287 kr., vilket belopp ingår i den i tab. 1 meddelade värdesiffran men 
icke upptagits i tab. 5. Kemiska tvättanstalter äro eljest icke redovisade i 
denna berättelse. 

Sjunde huvudgruppen omfattar läder-, hår- och gummivaruindustrierna. 
Den största bland hithörande fabriksklasser med hänsyn till antalet syssel
satta arbetare samt tillverkningens värde är skofabrikerna. Hit hänföras 
icke blott egentliga skofabriker utan även fabriker, som framställa vissa för 
skotillverkningen använda halvfabrikat, såsom nåtlingar, ränder, klackar etc. 

För att en anläggning skall räknas till åttonde huvudgruppen, kemisk-
teknisk industri, förutsattes, förutom användningen av kemisk framställ
ningsmetod, att någon omständighet i fråga om materialets art, produk
ternas användning eller dylikt icke anses böra föranleda dess inordnande 
under annan huvudgrupp. 

Framställningen av trädestillationsprodukter, antingen med skogsved eller 
sågverksribb som råmaterial, försiggår dels under mera industriella former 
i kolugnar, dels genom kolning i mila. Milkolningen i skogarna är, såsom 
en gren av skogsbruket, över huvud icke medtagen i denna berättelse, och 
milkolningen av ribb vid sågverken redovisas i samband med dessa anlägg-



24 
IN

D
U

ST
R

IG
R

U
PPE

R
. 

Tab. I. Spinneriernas och väveriernas produktion. 

Län 
Ullgarn 

(inkl. 
kamgarn) 

Bomulls
garn 

Lin-, 
hamp-

o. jute-
garn 

Konst-
silkegarn 
o. garn 
av sta
pelfiber 
m. m. 

Värde å 
allt spinn
gods av 

egen råvara 

Spinnlön 
för främ

mande 
råvara 

Siden-
. konst-
siden-
väv-
nader 

Spinneritillverkningar 

Ylle
vävnader 

Bomulls
vävnader 

Linne-
och 

hamp-
väv-
nader 

Jute
väv
nader 

Värde å 
samtliga 
vävnader 
av eget 

spinngods 

Vävlön 
för 

främ
mande 
vara 

Väveritillverkningar (inkl. filt) 

Kilogram Kronor Kilogram Kronor 

Stockholms stad 
Stockholms län 
Uppsala län 
Södermanlands län 
Östergötlands län . 
Jönköpings län. . . 
Kronobergs län 
Kalmar län 
Gotlands län 
Blekinge län 
Kristianstads län . 
Malmöhus län . . . . 
Hallands län 
Göteborgs och Bo

hus län 
Älvsborgs län 
Skaraborgs län 
Värmlands län 
Västmanlands län. 
Kopparbergs l ä n . . 
Gävleborgs län 
Västernorrlands län 
Jämtlands län . . . . 

Hela riket år 1937 

» » » 1936 

1 Jutegarn. — 2 Därav jutegarn 3 385338 kg. — 3 Därav jutegarn 1345736 kg. 
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Tab. K. Tillverkning av elektrometallurgiska och eleklrokemiska produkter. 

1937 1936 

Kilogram 

1937 1936 

Ton 

Elektrometallurgiska produkter : 

Guld 
Silver 

Raffinadkoppar. . . 
Aluminium 
Tackjärn 
Stål 
Ferrolegeringar: 

kiseljärn 
kiselmanganjärn 
manganjärn 
kromjärn , 
volframjärn 
andra slag 

Ton 

Elektrokemiska produkter: 

Grafitelektroder 
Kväveprodukter, syntetiska, 

(beräknad kvävemängd). . 
Ammoniak: 

kaustik 
komprimerad 

Kalciumkarbid 
Kaliumhydrat 
Kiselkarbid 
Klor, flytande 
Klorater och perk lora te r . . . . 
Klorkalk (à 100 % blek. klor) 
Natriumhydrat 
Natriumhypokloritlösning . . 
Renatylén 
Salpetersyra (à 100 %) 
Vätgas 

ningar (jfr not 1 sid. 58; i tab. 5 upptagas dock tillverkningarna under 
grupp 8). De under åttonde huvudgruppen redovisade kolnings- och trä-
destillationsverken utgöras sålunda endast av de egentliga kolugnsanlägg-
ningarna. 

I tab. K härovan lämnas en sammanställning rörande viktigare under re
dogörelseåret såvitt känt på elektrokemisk väg framställda produkter även
som av elektrometallurgiska produkter, vilka eljest hänföras under första 
huvudgruppen. Till jämförelse meddelas motsvarande siffror för år 1936. 

Nionde huvudgruppen omfattar kraft-, belysnings- och vattenverk. 
Beträffande elektricitetsverken insamlas från och med år 1921 uppgifter 

för två olika kategorier anläggningar, nämligen dels egentliga distributions
verk med egen kraftkälla om minst 50 kilovoltampère, dels kraftverk, hu
vudsakligen avsedda för de ägande industriföretagens eget behov och vilka 
för drivande av generatorer utnyttja primärmotorer om sammanlagt minst 
500 eff. hkr (i det följande benämnda i-verk). Den sistnämnda kategorien 
återfinnes ej bland de under grupp 9 i tabellbilagans tab. 1—2 och 4 redo
visade anläggningarna men är däremot medtagen i den mera ingående re
dogörelsen för kraftverken här i texten. 

Av samtliga 1 089 i tab. L å sid. 26 redovisade egentliga kraftverk kunna 
848 rubriceras såsom vattenkraft-, 173 som ångkraft- och 68 som olje- el
ler gasmotorstationer. Av de till sistberörda två kategorier hörande verken 
ägde dock ungefär hälften mer eller mindre utpräglad karaktär av reserv
stationer till vattenkraftanläggningar. Nämnda tablå belyser kraftstatio
nernas fördelning med hänsyn till ägaren, den använda drivkraftens art och 
styrka, generatorernas kapacitet samt omfattningen av generering och över
föring av energi. 
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Den direkt (d. v. s. icke via andra medtagna kraftverk), såväl genom för
säljning som för eget behov, nyttiggjorda energien, 7 066 milj. kilowattim
mar, fördelade sig med hänsyn till användningen för olika ändamål på 
följande sätt: 

Energi, använd för: 
större industri till drivkraft, belysning, uppvärmning m. m 
elektrokemisk och elektrotermisk industri 
värmealstring i elektriska ångpannor 
hantverk och småindustri, lantbruk, hushålls- och gårdsbehov, gatu

belysning m. m 
spårvägar och järnvägar i allmän trafik 
elektricitetsverkens eget behov 
försåld till återdistributörer utan egen kraftkälla 

Summa 

1937 1936 
1000 kWh 

Dessa energimängder avse den verkliga förbrukningen vid förbruknings
platser med avdrag av alla transformerings-, omformnings- och linjeförlu
ster m. m., vilka uppgivits till sammanlagt 906 milj. kWh, en siffra som 
dock torde böra betraktas som en något osäker minimisiffra. En viss osä
kerhet vidlåder jämväl särskilt de för större industri samt för hushålls- och 
gårdsbehov m. m. i tablån härovan meddelade siffrorna. Detta beror på att 
elektrisk energi påförts- dessa tvenne avnämarekategorier, såväl då den gene
rerade energien ej kunnat specificeras med hänsyn till användningen, som då 
överhuvud alla uppgifter saknats rörande energiproduktionens kvantitet, vil
ken till följd härav måst framkalkyleras. Sistnämnda beräknade belopp 
uppgick dock för redogörelseåret blott till c:a 0 02 procent av den totala al-

Tab. L. Uppgifter om kraftverk år 1937. 

Kraftverk, drivna a v 

staten kommu
ner 

enskilda företag 

huvud
sakligen 

för distri
bution 

till andra 

huvud
sakligen 
för eget 

behov 

Summa 

Antal verk 
Använd primär dr ivkraf t . . eff. hkr 

därav: 
vattenkraft » 
ångkraft » 
annan kraft » 

Installerad generatoreffekt.. kVA 
Alstrad energi 1000 kWh 

därav värmekraft > 
Från främmande verk mot

tagen energi » 
Till främmande verk med 

egen kraftkälla om minst 
50 kVA levererad energi > 

Direkt nyttiggjord energi . . » 
1 Tidigare huvudsakligen redovisad under rubriken hantverk etc. 
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Tab. M. Länsöversikt över kraftverken. 

Län Antal 
verk 

Använd drivkraft i eff. hkr 

vatten
kraft 

ång
kraft 

annan 
kraft summa 

Alstrad 
energi 

1000 kWh 

Stockholms stad 
Stockholms län 
Uppsala län 
Södermanlands län 
Östergötlands län 
Jönköpings län 
Kronobergs län 
Kalmar län 
Gotlands 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 1937 

» 1936 

Tab. N. Kraftverkens förvaltnings- och arbetarpersonal år 1937. 

Allmän för
valtning 

Energiens 
alstrande Distribution Summa 

Distrib.-
verk I-verk Distrib.-

verk I-verk Distr ib-
verk 

I-verk Distrib.-
verk I-verk 

Förvaltningspersonal 
Därav: 

Företagsledare 
Tekn. driftspersonal 

Därav kvinnor 
Arbetsbefäl (förmän o. d.) 

Därav kvinnor 
Kontorspersonal 

Därav kvinnor 

Arbetarpersonal 
Därav kvinnor 
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strade energimängden. Det för kraftverkens eget behov redovisade energibe
loppet torde få anses som något för lågt, då den för detta ändamål nyttjade 
energien ingalunda alltid uppmätts. Till nämnda belopp böra dessutom läg
gas 31 9 milj. kWh, vilka av kraftverken använts för värmealstring i elek
triska ångpannor och i tablån härovan redovisas under sistnämnda rubrik. 

Av det förutnämnda direkt nyttiggjorda energibeloppet, 7 066 milj. kWh, 
försåldes 3 511 milj. kWh eller 49 7 procent. Den totala bruttoinkomsten av 
all under år 1937 såväl till främmande verk som i direkt distribution såld 
elektrisk energi har uppgivits till 199 558 160 kr. 

En översikt över kraftverkens fördelning länsvis meddelas i förestående 
tab. M. Av denna framgår, att de med avseende på energiproduktionens stor
lek mest betydande länen äro i nu nämnd ordning: Älvsborgs (Trollhättan), 
Jämtlands, Kopparbergs, Uppsala (Älvkarleby, Untraverket), Värmlands, 
Västernorrlands, Västerbottens (Norrfors), Norrbottens (Porjus), Östergöt
lands (Motala), Hallands (Sydsv. Kraft AB.) och Gävleborgs län. 

Beträffande den vid kraftverken sysselsatta förvaltnings- och arbetarper-
sonalen åskådliggör förestående tablå (tab. N) densammas fördelning med 
hänsyn till verksamhetens speciella art. Användningen av minderårig man
lig arbetskraft, vilken ej belyses av nyssnämnda tabell, är mycket ringa. 
Av de 6 008 arbetarna utgjordes under redogörelseåret sammanlagt 13 855 000 
arbetstimmar. 

Antalet gasverk i verksamhet under år 1937 var 37. Förutom gas hava 
vid kolgasverken under året framställts åtskilliga biprodukter, redovisade 
till följande kvantiteter och värden: 

Koks (överbliven från ugnarna) 
Stenkolstjära 
Vägtjära 
Tjärolja 
Ammoniak: kaustik à 25 % .... 

svavelsyrad 
Bensolprodukter 
Naftalin 
Grafit 
Svavel 
Gasreningsmassa 
>Dödolja> 
Slaggstybb 
Slagg 

Kvantitet Kronor 

Av vattenledningsverk redovisas i denna berättelse alla av stat eller kom
mun drivna anläggningar med undantag av ett fåtal synnerligen obetyd
liga samt därjämte några av enskilda ägda verk, vilka jämväl tillgodose 
ortsbehov. Städernas vattenledningsverk äro i tab. O upptagna under resp. 
stad, oavsett om verken helt eller delvis äro belägna å landsbygden. 

Efterföljande tablå (tab. O) lämnar en översikt över distributionen av 
elektrisk energi, gas och vatten i städerna. Beträffande kraftverken, av 
vilka även i förevarande tabell endast de egentliga kraftstationer med en 
installerad maskineffekt av minst 50 kVA, vilka under året redovisat egen 
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Tab. O. Kraft-, belysnings- och vattenverk i städerna år 1937. 
Anm. Tecknet X i första sifferkolumnen anger förekomsten av privat kraftverk (jfr texten s. 30). 

Städer 

Distribution av 
elektr. 
energi 

1000 kWh 

gas 

1000 m3 

vatten 

1000 m3 

Städer 

Distribution av 

elektr. 
energi 

1000 kWh 

gas 

1 0 0 0 m 3 

vatten 

1000 m3 

Stockholm 

Södertälje 
Sundbyberg 
Djursholm 
Lidingö 
Vaxholm 
Norrtälje 
Östhammar 
Sigtuna 
Uppsala 
Enköping 
Nyköping 
Katrineholm . . . 
Eskilstuna 
Torshälla 
Strängnäs 
Mariefred 
Trosa 
Linköping 
Norrköping 
Söderköping 
Motala 
Vadstena 
Mjölby 
Jönköping 
Huskvarna 
Nässjö 
Värnamo 
Vetlanda 
Eksjö 
Tranås 
Växjö 
Ljungby 
Kalmar 
Nybro 
Oskarshamn. . . . 
Västervik 
Vimmerby 
Borgholm 
Visby 
Karlskrona 
Ronneby 
Karlshamn 
Sölvesborg 
Kr is t ians tad . . . . 
Simrishamn 
Ängelholm 
Hässleholm . . . . 
Malmö 
Lund 
Landskrona . . . . 
Hä ls ingborg . . . . 
Höganäs 
Eslöv 
Ystad 
Trelleborg 
1 Vattenledningsverk finnes, men uppgift om vattenförbrukning saknas. 

Halmstad 
Laholm 
Falkenberg 
Varberg 
Kungsbacka . . . . 

Göteborg 
Mölndal 
Kungälv 
Lysekil 
Uddevalla 
Strömstad 

Vänersborg 
Trollhättan 
Alingsås 
Borås 
Ulricehamn . . . . 
Åmål 

Mariestad 
Lidköping 
Skara 
Skövde 
Hjo 
Tidaholm 
Falköping 

Karlstad 
Kristinehamn . . 
Filipstad 
Arvika , 
Örebro 
Askersund 
Nora 
Lindesberg 
Västerås 
Sala , 
Köping 
Arboga 
Falun 
Säter 
Hedemora 
Avesta 
Ludvika 
Gävle 
Söderhamn 
Hudiksvall 
Härnösand 
Sundsvall 
Sollefteå 
Örnsköldsvik. . . . 
Östersund 
Umeå 
Skellefteå 
Luleå 
Piteå 
Boden . . . . 
Haparanda 
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energialstring, komma i betraktande, må anmärkas, att de i tabellen angiv
na verken fördela sig på två kategorier, nämligen dels de kommunalt drivna 
kraftverken, för vilka de försålda energimängderna (vari även energileve
ranser till kringliggande landsbygd ingå) uppgivits, dels sådana av enskil
da företagare innehavda verk, genom vilka flertalet konsumenter inom resp. 
stad direkt förses med elektrisk energi (markerade med X utan angivande 
av distribuerad energimängd). I intetdera fallet har hänsyn tagits till huru
vida verken äro belägna inom eller utom stadsområdena. 

Arbetsgivare. 

Med hänsyn till de särskilda slagen av arbetsgivare fördelas industrian
läggningarna i sex grupper, nämligen i sådana där arbetsgivaren utgöres av 
1) enskild person, 2) aktiebolag, 3) annat bolag (handelsbolag, enkelt bolag 
inkl. stärbhus i bolagsform), stiftelse eller dylikt, 4) ekonomisk förening, 5) 
kommun eller 6) staten. Efterföljande tablå (tab. P) utvisar för de olika 
industrigrupperna anläggningarnas fördelning på skilda kategorier av arbets
givare. 

Tab. P. Industrianläggningarna och de vid dem sysselsatta arbetarna, fördelade 
efter arbetsgivare. 

Industrigrupper 

Enskilda personer 

Samtliga därav 
kvinnor 

Ar
bets

ställen 
Arbetare 

A
rbets

ställen 

Arbe
tare 

Aktiebolag 
Annat bolag, 

stiftelse 
el. dyl. 

Ekonomisk 
förening Kommun Staten 

Ar
bets

ställen 
Arbetare 

Ar-
bets

stallen 

Arbe
tare 

Ar
bets

ställen 

Arbe
tare 

A
rbets

ställen 

Arbe
tare 

A
rbets

ställen 

Arbe
tare 

Malmbrytning och metall
industri 

Jord- och stenindustri . . . . 
Träindustri 
Pappers- o. grafisk industri 
Livsmedelsindustri 
Textil-o. beklädnadsindustri 
Läder-, hår- och gummiva

ruindustri 
Kemisk-teknisk indus t r i . . . 
Kraft-, belysnings- o. vatten

verk 

Summa år 1937 

> 1936 
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Personal. 

Den inom industrien anställda förvaltningspersonalen, för vilken uppgif
ter meddelas i efterföljande tablå (tab. Q), har fördelats på fyra klasser: 
1) företagsledare, 2) teknisk driftspersonal (ingenjörer, ritare, kemister, tid
skrivare o. s. v.) och arbetsbefäl (verkmästare, förmän o. d., som ej deltaga 
i arbetet), 3) kontorspersonal inkl. lagerbokhållare o. d. och 4) resande i 
firmans tjänst. Klassen företagsledare omfattar icke ägare, arrendatorer 
o. d., vilka själva handhava arbetsledningen, utan endast för detta ändamål 
särskilt anställda personer, såsom verkställande direktörer, disponenter, för
valtare e tc , och är härvid underförstått, att de för att medtagas bort hava 
haft sin huvudsakliga sysselsättning vid företaget i fråga. Faran av dubbel
räkningar ligger här nära till hands, nämligen för sådana fall, då flera verk 
stå under gemensam förvaltning. Fastän uppmärksamheten varit fästad på att 
undvika dylika dubbelräkningar, är därför ingalunda uteslutet, att sådana 
kunna förefinnas. I den tekniska personalen ingår arbetsbefäl med 12 482 
män och 633 kvinnor; nämnda siffror äro dock ej fullt exakta, enär i vissa 
fall, såsom beträffande sockerbruk och bryggerier, sådan uppdelning av 
personalen ej erhållits. Av den redovisade kontorspersonalen voro 2 146 män 
och 689 kvinnor kontorsbud, kontorsvaktmästare, telefonister o. d. Av 
industriföretagen sysselsatt butikspersonal har uteslutits från redovisningen. 
— Ägare (enskilda personer eller delägare i annat bolag än aktiebolag), 
som själva äro huvudsakligen sysselsatta i här redovisade industriverksam
het, redovisas i tab. Q i sista kolumnen. Siffrorna — vilka icke ingå på något 

Tab. Q. Industrianläggningarnas förvaltningspersonal m. m. 

Industrigrupper 

Företags
ledare 

Teknisk 
drifts

personal 
och arbets

befäl 

Kontors
personal 

Resande 
i firmans 

tjänst Summa 

Ägare 
med hu

vudsaklig 
syssel

sättning 
i industri 

Män Kv Män Kv. Män Kv. Män Kv. Män Kv. 

Malmbrytning o. metallin
dustri 

Jord- och stenindustri . . . . 
Träindustri 
Pappers- o. grafisk industri 
Livsmedelsindustri 
Textil- o. beklädnadsindustri 
Läder-, hår- och gummi

varuindustri 
Kemisk-teknisk i ndus t r i . . . 
Kraft-, belysnings- o. vatten

verk 

Summa år 1937 

> 1936 
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Tab. R. Arbetarnas fördelning efter kön och ålder inom olika industrigrupper.1 

Malmbrytning och metallindustri 
Jord- och stenindustri 
Träindustri 
Tappers- och grafisk industri 
Livsmedelsindustri 
Textil- och beklädnadsindustri 
Läder-, hår- och gummivaruindustri 
Kemisk-teknisk industri 
Kraft-, belysnings- och vattenverk 

Summa år 1937 

» 1936 

Män 

Antal % 

Kvinnor Minderåriga 

Antal % Antal % 

Tab. S. Industriarbetarna inom olika län med fördelning efter kön och ålder. 

Län 

Män Kvinnor Summa 

Inalles 
Därav 
under 
18 år 

Inalles 
Därav 
under 
18 år 

Absoluta 
tal % 

Stockholms stad 
Stockholms län 
Uppsala län 
Södermanlands län 
Östergötlands län 
Jönköpings län 
Kronobergs län 
Kalmar län 
Gotlands 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 

Hela riket år 1937 

> > » 1936 

1 Siffrorna grunda sig på tab. 3. Orsaken till a t t arbetarnas fördelning på de särskilda 
grupperna icke fullt överensstämmer med den här förut å sid. 13 angivna klargöres i anmärk
ningen vid nyssnämnda tabell. 



33 PERSONAL. 

annat ställe i berättelsen — avse samtliga företagsägare eller -arrendatorer, 
vilka uppgivits ha haft sin huvudsakliga sysselsättning förlagd till av dem 
redovisade industriföretag antingen i egenskap av företagsledare eller så
som deltagare i det egentliga fabriksarbetet. 

Industrianläggningarnas arbetarpersonal är i tab. 3 uppdelad i å ena si
dan sådana arbetare, som äro sysselsatta med den egentliga fabrikationen, 
och å andra sidan övriga arbetare, såsom maskinister och eldare, lager-
och transportarbetare, reparatörer (utom vid fristående reparationsverkstä
der), vaktpersonal m. fl. 

De i tab. 3 meddelade uppgifterna om antalet hemarbetare avse helt 
naturligt icke samtliga i riket befintliga dylika arbetare utan endast så
dana, som arbetat åt industriföretag, vilka eljest äro till industristatistiken 
redovisningsskyldiga. 

Arbetarnas fördelning efter kön och å l d e r gruppvis och läns
vis belyses av tab. R och S. 

Drivkraft. 

Summariska uppgifter angående styrkan i effektiva hästkrafter hos den 
använda drivkraften äro att finna i tabb. 1 och 2 med fördelning dels på 
industrigrupper, dels på län. Detaljerad redovisning åter för de särskilda 
slagen av nyttjade motorer lämnas i tab. 4. Tab. T å sid. 34 utgör ett sam
mandrag av däri meddelade uppgifter om de olika slagen av primärmotorer 
och deras användning. 

Samtliga under redogörelseåret använda motorers antal och genomsnitt
liga hästkrafttal framgå av nedanstående sammanställning. 

Vindhjul 
Vattenhjul 
Vattenturbiner . . . 
Ångmaskiner 
Ångturbiner 
Oljemotorer 
Gasmotorer 
Elektriska motorer 

Antal 
Styrka i eff. hkr 

Sammanlagt I medeltal 

3—389131. Kommerskollegii berättelse om indusfri dr 1937. 
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Tab. T. Olika slag av primärmotorer och deras användning. 

Samtliga primär

motorer 

Därav 

för omedelbar 
maskindrift 

för drivande av 
elektricitets
generatorer 

Sammanlagd styrka i effektiva hästkrafter 

absoluta 
tal % absoluta 

tal % absoluta 
tal % 

Motorer drivna med: 
vatten 
ånga 
olja eller gas 

Summa år 1937 

» 1936 

En översikt, belysande användningen inom olika iän av de särskilda sla
gen av drivkraft, lämnas i nedanstående tab. U. 

Tab. U. Inom olika län använd drivkraft. 

Län 

Vatten
hjul 

Vatten
turbiner 

Ång
maski

ner 

Ång
turbiner 

Olje-
och gas-
motorer 

Summa Elektr. 
motorer 

Efektiva hästkrafter 

Stockholms stad 
Stockholms län 
Uppsala län 
Södermanlands län 
Östergötlands län 
Jönköpings län 
Kronobergs län 
Kalmar län 
Gotlands 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 

Hela riket år 1937 

1936 
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Förbrukning av råvaror m. m. 

Redogörelse för industriens förbrukning av viktigare råvaror m. m. läm
nas i tab. 7 med uppdelning på de olika huvudgrupper av industrier, som 
ingå i redovisningen. Då avsikten i främsta rummet varit att statistiskt be
lysa förbrukningen av vissa ur importsynpunkt eller av andra skäl särskilt 
betydelsefulla varor, omfattar redogörelsen i fråga icke samtliga industri
grupper och är icke heller för de medtagna industrigrenarna helt uttömman
de. Emellertid har redovisningen under året ökats med ett antal nya varuslag. 
Tabellens siffror avse i regel, där annorlunda ej särskilt angives, endast in
köpta eller från andra verk mottagna råvaror m. m. Mellanprodukter, som 
framställts vid viss anläggning och där ytterligare förädlats, äro sålunda 
med vissa undantag ej medräknade. Beträffande förbrukningen av sådana 
produkter hänvisas till de uppgifter, som lämnas i tab. 6. 

I tab. 7 meddelas för varje medtagen industrigren uppgift om råvaruredo-
visningens relativa fullständighet, uttryckt såsom de redovisade företagens 
procentiska andel av respektive grupps totala salutillverkningsvärde. Där
utöver må följande anföras angående de i tabellen meddelade siffrornas re
presentativitet m. m. 

Den första huvudgruppen, metall- och maskinindustri, omfattar under
grupperna 1e — 1m i industri- och yrkesgrupperingen å sid. 47. Beträffande 
råvaruförbrukningen vid gruvor och andra bergverk hänvisas till den spe
ciella berättelsen om bergshantering. Dock bör märkas, att råvaruförbruk
ningen speciellt för järnverkens manufaktur- och verkstadsrörelse ingår 
i här föreliggande redovisning. Av samtliga de till ovannämnda grupper hö
rande industriföretagen ha 88 procent, räknat efter salutillverkningarnas vär
de, inkommit med uppgifter om råvaruförbrukning. Ofullständighet i redo
visningen föreligger framför allt beträffande rörlednings- och reparations
verkstäder, vilka i regel redovisat råvaruförbrukning, endast då verksamheten 
varit förenad med nytillverkningar. Frånräknas de båda nämnda grupperna, 
blir redovisningsprocenten för övriga grupper 96 procent. Redovisningen 
av gummi och gummivaror är icke fullständig, i det uppgifter rörande för
brukningen av gummiringar o. d. saknas för ett antal bil- och cykelfabriker. 
Beträffande metallgruppens förbrukningssiffror må för övrigt framhållas, 
att dubbelredovisning föreligger så till vida, att en och samma råvara i 
vissa fall medräknats å olika förädlingsstadier vid olika anläggningar. Detta 
är i synnerhet fallet beträffande koppar och andra metaller, enär vid redo
visningen ingen åtskillnad gjorts mellan oarbetad och bearbetad vara. I 
dessa fall komma således de i tabellen meddelade totalsiffrorna att inneslu
ta avsevärda dubbelräkningar. Metallverkens förbrukning av i huvudsak 
oarbetade metaller för framställning av plåt, rör, stänger, tråd o. d. är sam
manställd i omstående tablå. 
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Koppar . . . 
Bly 
Zink 
Tenn 
Nickel 
Aluminium 

Total 
förbrukning 

ton 

Därav 
utländsk vara 

ton 

Inom gruppen jord- och stenindustri har begärd råvaruredovisning läm
nats av samtliga Cementfabriker, porslins- och kakelfabriker samt glasbruk. 
Av cementvarufabrikerna ha 90 % och av murbruksfabrikerna 57 %, efter 
tillverkningarnas värde räknat, lämnat uppgift om förbrukningen av cement, 
magnesit, kalk m. m. För 98 °/o av smärgel- och slipskivfabrikernas produk
tion föreligger redovisning av förbrukningen av karborundum o. d. Vidare 
ha sten- och lergodsfabriker samt tegelbruk lämnat uppgifter, i den mån för
brukning av de i tabellen upptagna råvarorna förekommit. Kolgruvor, torv-
industri, stenindustri samt kalk- och kritbruk äro helt utelämnade. 

Inom gruppen träindustri ha uppgifter endast inhämtats angående sågver
kens förbrukning av sågtimmer. De här meddelade siffrorna avse samtliga i 
industristatistiken redovisade sågverks förbrukning av furu- och grantim
mer för handelssågning. Däremot ingår ej timmer, som sågats åt främman
de mot lön, och icke heller timmer av lövträ. Kvantiteterna skulle enligt 
de använda frågeformulärens anvisningar uppgivas i kubikmeter, fast mått 
(verklig kubik). Att så också verkligen skett har emellertid icke alltid kun
nat kontrolleras, varför det icke är uteslutet, att på sina håll andra måttsbe
stämningar använts. Vid jämförelser mellan här meddelade förbruknings
siffror och de som på sin tid framlades av 1933 års skogsindustrisakkunniga 
må vidare iakttagas, att de sakkunniga vid sina beräkningar tagit hänsyn 
till sjunkningsförluster, nedtumning m. m. för att få fram den exakta stam
volymen, medan här föreliggande siffror avse köpmätt kubimassa vid för
ädlingsverken. 

Beträffande till pappers- och grafisk industri hörande företag lämnas i 
tab. 7 uppgift om råvaruförbrukningen vid samtliga pappersmassefabriker 
samt pappersbruk och pappfabriker. Ifråga om pappersved gäller vad ovan 
sagts om sågtimmer, nämligen att förbrukningssiffrorna avse köpmätt massa 
vid verken. Rörande pappersförädlings- och grafisk industri insamlas upp
gifter om förbrukningen av stilmetall och tryckfärger samt om den viktigare 
pappersförbrukningen. Redovisningen är i fråga om bok- och aecidens-
samt tidningstryckerier i det närmaste fullständig (97 °/o). För andra gra
fiska anstalter är representativiteten 65 % och beträffande kartongvaru-
fabriker och annan pappersindustri 81 %. Beträffande sistnämnda industri
grupp bör beaktas, at t i många fall, då råvaruuppgift saknas, egen pappers
förbrukning icke torde förekomma utan papper tillsläppes av kunder. 

Inom gruppen livsmedelsindustri avser redovisningen av kvarnarnas 
spannmålsförbrukning praktiskt taget hela handelsmalningen, medan tull-
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mäld ej alls ingår. Vid jämförelse mellan tabellens förbrukningssiffror 
och produktionssiffrorna i tab. 5 bör märkas, att sistnämnda siffror i fråga 
om mjöl avse handelsfärdigt mjöl, alltså beträffande rågmjöl kvantiteten 
efter företagen inblandning av vetemjöl. Beträffande samtliga margarin-
och margarinostfabriker ha uppgifter lämnats om förbrukningen av oljor 
och fettämnen m. m. För livsmedelsindustrien i övrigt redovisas endast för
brukningen av salt, salpeter, potatismjöl och förtent järnplåt vid slakterier 
(95 %) och charkuterier (88 %) samt fiskberedningsanstalter (76 %) och 
konservfabriker (87 % ) . 

För textil- och beklädnadsindustri omfattar råvaruredovisningen endast 
de industrigrupper, som äro hänförliga till den egentliga textilindustrien, 
d. v. s. bomullsindustri, linne-, hamp- och juteindustri, ylleindustri, trikå-
fabriker, band- och gardinfabriker samt snörmakerier, repslagerier och bind-
garnsfabriker, färgerier, blekerier och impregneringsfabriker samt siden
fabriker. Beklädnads- och andra Sömnadsfabriker m. fl. ingå däremot ej . 
Förbrukningen av spånadsämnen är praktiskt taget fullständigt redovisad, 
och detsamma gäller beträffande förbrukningen av inköpt garn med undan
tag för de mindre betydande grupperna fisknätfabriker (68 °/o) och snörma
kerier (80 % ) . De redovisade förbrukningssiffrorna avse endast inköpta 
eller från andra fabriker erhållna varor, vilka i redovisningen ingå i den 
form, vari de tillförts fabriken, utan hänsyn till där senare undergången 
behandling. Uppgifter om förbrukning av kemikalier o. d. ha inkommit 
beträffande 93 % av färgeriernas, blekeriernas och impregneringsfabriker-
nas produktion, medan motsvarande redovisning vid övriga industrigrenar 
i regel skett i den mån förbrukning av dylika varuslag förekommit. — För
utom de i tab. 7 upptagna förbrukningskvantiteterna ha av tagelberederier 
redovisats 442 ton tagel och 148 ton nöthår. 

Av de till läder-, hår- och gummivaruindustri hörande industrigrupperna 
äro i tab. 7 endast garverier (inkl. läderremfabriker) och egentliga gummi-
varufabriker medtagna. Samtliga hithörande företag ingå i råvaruredovis
ningen. Beträffande löngarverier redovisas ej kvantiteten oberedda hudar utan 
endast för beredningen använda garvämnen. Enligt de inkomna uppgifterna 
fördelade sig de övriga garveriernas hudförbrukning på svensk och utländsk 
vara på följande sätt (i ton). 

Svenska Utländska 

Av get eller får: saltade 
torkade 

Av häst : saltade 
Av nötkreatur: 

för bottenläder: saltade 
torkade 

för platt- och ovanläder: saltade 
torkade 

Av andra djur: saltade 
torkade 

Råvaruredovisningen beträffande kemisk-teknisk industri omfattar prak
tiskt taget samtliga oljefabriker samt 95 procent av övriga hithörande före-
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tagsgrupper frånsett tändsticksfabriker. Dessa sistnämnda ha icke uppgivit 
sin råvaruförbrukning med undantag för Paraffin, vilken förbrukning med-
tagits i tab. 7. Av de olika grupperna är den kemiska storindustrien (elekt-
rokemisk industri, superfostfatfabriker m. fl.) i det närmaste fullständigt 
representerad i råvarutabellen, medan beträffande övriga fabriksgrupper 
fullständighetsgraden är mera varierande. 

Beträffande ett antal varuslag, som i tab. 7 redovisas under flera industri
grupper, meddelas i nedanstående tablå en sammanfattning av de på spridda 
ställen redovisade kvantiteterna. 

Ton 
Aluminium 
Aluminiumsulfat och alun . 
Ammoniak 
Bensin (ej till bränsle) 
Bly 
Blyoxid o. blysuperoxid . . . 
Borax 
Brunsten 
Cement 
Gips 
Gipssten 
Har ts . 
Järnplåt, förtent 
Kalisalpeter 
Kaliumkarbonat 
Kalk, bränd 
Kalksten o. dolomit 
Kaolin 
Karborundum 
Kasein 
Klor, flytande 
Klorkalk 
Koksalt 

Koppar 
Kromalun m. m 
Magnesit 
Natriumbisulfat 
Natriumbisulfit m. m 
Natriumhypokloritlösning.. 
Natriumsulfat (glaubersalt). 
Natronsalpeter 
Paraffin 
Potatisstärkelse 
Saltsyra 
Soda : kalcinerad 

kristalliserad 
kaustik 

Svavel 
Svavelkis 
Svavelsyra 
Talg . . . 
Tenn 
Tennsalter 
Trikloretylen 
Vattenglas 
Zink 

Ton 

Slutligen må nämnas, alt uppgifterna i tab. 7 finnas återgivna i Komm. 
Medd. 1939 nr 7—8, varvid beträffande vissa industrigrupper redogörelsen 
givits en något utförligare form än i här föreliggande berättelse. Bl. a. 
har i fråga om metall- och maskinindustri samt textilindustri förbruknings
siffrorna uppdelats på olika undergrupper, varjämte sågverkens timmerför
brukning redovisas länsvis. 

Bränsle, smörjmedel och elektrisk energi. 

Industriens förbrukning av bränsle, smörjmedel och elektrisk energi redo
visas med fördelning på industrigrupper i tab. 8. Beträffande de i tabellen 
meddelade sifferuppgifternas grad av fullständighet må följande anföras. 
Bränsleuppgifterna avse industriens förbrukning av bränsle, använt såsom 
råmaterial för bränsleförädling, i egenskap av reduktionsmedel, för drift av 
maskiner samt för uppvärmnings- och belysningsändamål, och omfatta jäm-
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väl de i bergverksberättelsen för år 1937 redan tidigare meddelade motsva
rande uppgifterna. I stort sett torde redovisningen vara fullständig med un
dantag dock för annat träbränsle än ved, i det fabriker, som. använda vid 
fabrikationen uppkommande träavfall, i flera fall icke kunnat lämna uppgift 
om förbrukningens kvantitet. I fråga om bensin råder någon osäkerhet om 
huruvida för drift av lastbilar o. d. använd bensin blivit fullständigt redovi
sad. Uppgifterna om förbrukade smörjmedel äro ofullständiga så till vida, att 
dylika uppgifter icke alltid avgivits, särskilt i fråga om mindre företag. Be
träffande industriens förbrukning av elektrisk energi för drivkraft, belysning, 
elektrisk smältning m. m. torde redovisningen kunna betraktas såsom i stort 
sett fullständig. För ett antal mindre företag, vilka själva ej uppgivit energi
förbrukningens storlek, har en approximativ beräkning företagits med led
ning av förbrukningssiffrorna för övriga företag inom samma industrigrup
per. Den sålunda uppskattade energimängden uppgår för året till 55 1 milj. 
kWh, eller icke fullt 10 procent av den totala energiförbrukningen. Mejerier
nas förbrukning av smörjmedel och elektrisk energi, varom uppgifter tidigare 
icke insamlats, redovisas nu för första gången i industriberättelsen. 

i nedanstående tab. V äro bränsleuppgifterna i tab. 8 sammanförda för 
industriens huvudgrenar, varjämte de särskilda bränsleslagen enligt vissa 
beräkningsgrunder1 evalverats till stenkol i syfte att erhålla ett enhetligt 
mått på de olika industrigrenarnas totala bränslekonsumtion. Sistnämnda 
siffra är givetvis endast approximativ, enär hänsyn vid beräkningen icke 
kunnat tagas till det ganska växlande värmevärdet hos olika kvaliteter av ett 
och samma bränsleslag. Av den redovisade stenkolskvantiteten hava 798 515 
ton använts som råvara vid gas- och koksframställning. Gasverkens för
brukning av koks och gas för undereldning av ugnar har för året redovisats 
fullständigare än förut. 

Tab. V. Bränsleförbrukning inom olika industrigrupper. 

Industrigrupper 
Stenkol 
o. koks 

ton 

Torv 

ton 

Träkol 

1000 
hl 

Ved o. 
annat trä

bränsle 

m3 

Fly-
tande 

bränsle 

ton 

Gas 

1000 
m3 

Summa 
med re
duktion 
till sten

kol 
ton 

Malmbrytning o. metallindustri . . 
Jord- o. stenindustri 
Träindustri 
Pappers- o. grafisk industri 
Livsmedelsindustri 
Textil- o. beklädnadsindustri 
Läder-, hår- o. gummivaruindustri 
Kemisk-teknisk industri 
Kraft-, belysnings- o. vattenverk . 

Summa år 1937 

1936 

1 De använda reduktionstalen äro för: koks 1'05; torv 0'5; träkol 0'017; ved 0'17; annat 
träbränsle 0,1; bensin 1,15; motor- och pannbrännolja samt fotogen 1,5; lysgas 0,72. 
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Förutom de i tab. 8 upptagna bränsleslagen har även redovisats en del 
andra, varav må nämnas 290 901 ton alunskiffer, c:a 642 milj. m3 masugns
gas och c:a 38 milj. m3 koksugnsgas. Av den redovisade kokskvantiteten 
ha 93 027 ton uppgivits vara gjuterikoks. I tabellen ha ej medtagits redo
visade 2 468 ton transformatorolja, vilken siffra på grund av under året ut
vidgad redovisning icke är jämförbar med föregående års motsvarande 
siffra. 

Förbrukningen av elektrisk energi under redogörelseåret inom olika vik
tigare industrigrenar belyses av nedanstående tablå, vari dessutom motsva
rande förbrukningssiffror för år 1936 meddelas. För jämförbarhetens skull 
är mejeriernas energiförbrukning år 1937 ej medräknad. Kraftverkens för-
brukningssiffra för år 1936 har i tablån ökats med verkens redovisade ener
giförbrukning för egen ångalstring. 

år 1937 år 1936 
1000 kWh % 1000 kWh % 

1. Malmbrytning och metallindustri 
Därav: verk för framställning av järn och stål 

mekaniska verkstäder 
2. Jord- och stenindustri 

Därav: Cementfabriker 
3. Träindustri 

Därav: sågverk och hyvlerier 
4. Pappers- och grafisk industri 

Därav: pappersmassefabriker 
pappersbruk och pappfabriker 

5. Livsmedelsindustri (utom mejerier) 
6. Textil- och beklädnadsindustri , 
7. Läder-, hår- o. gummivaruindustri 
8. Kemisk-teknisk industri 
9. Kraft-, belysnings- o. vattenverk 

Summa 

Industriens lokala fördelning 

åskådliggöres i tab. 2, vari meddelas uppgifter för industriens särskilda 
huvudgrupper om antalet arbetsställen och arbetare jämte de för omedel
bar drift använda motorernas hästkraftstyrka med uppdelning på olika län 
samt på städer och landsbygd. För ytterligare belysning av industriens loka
lisering och skilda orters mer eller mindre utpräglade industrialisering hava 
i tab. X å sid. 41 uppgifter rörande arbetsställen, personal och drivkraft 
sammanställts för varje stad, köping och municipalsamhälle med ett redo
visat antal industriarbetare av minst 200. Därjämte har arbetarantalet 
ställts i relation till resp. orters på grundval av statistiska centralbyråns upp
gifter uträknade medelfolkmängd under redogörelseåret. Sistnämnda rela
tionstal kunna endast i grova drag illustrera orternas grad av industrialise
ring, enär föreliggande berättelses arbetarsiffror avse medelantalet under 
verksamhetstiden vid företagen sysselsatta arbetare oavsett dessas boplats, 
medan folkmängdssiffrorna gälla den vid årets slut inom resp. orter kyrko
bokförda befolkningen. 
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Tab. X. Antal arbetsställen, förvaltnings- och arbetarpersonal samt använd 
drivkraft i städer, köpingar och municipalsamhällen med minst 200 

industriarbetare år 1937. 

Städer, köpingar och 
municipalsamhållen 

Medelfolk
mängd 

Antal 
arbets
ställen 

Förvalt
nings

personal 

Antal arbetare 

totalt på 1000 
inv. 

Använd 
drivkraft 1 

Hkr 

Stockholm 
Södertälje 
Sundbyberg 
Lidingö 
Norrtälje 
Nynäshamns köping . . . 
Hagalunds m:e 
Râsunda m:e 
Uppsala 
Enköping 
Tierps köping 
Nyköping 
Katrineholm 
Eskilstuna 
Torshälla 
Strängnäs 
Oxelösunds m:e 
Sparreholms nv.e 
Flens m:e 
Vingåkers m:e 
Linköping 
Norrköping 
Motala 
Mjölby 
Valdemarsviks köping . 
Åtvidabergs m:e 
Jönköping 
Huskvarna. 
Nässjö 
Värnamo 
Vetlanda 
Eksjö 
Tranås 
Mariannelunds köping . . 
Bodafors köping 
Forserums m:e 
Skillingaryds m:e 
Vaggeryds m:e 
Sävsjö m:e 
Växjö 
Ljungby 
Älmhults köping 
Hovmantorps m:e 
Alvesta m:e 
Strömsnäsbruks m:e 
Kalmar 
Nybro 
Oskarshamn 
Västervik 
Vimmerby 
Hultsfreds köping 
Emmaboda köping 
Virserums m:e 
Visby 
Slite köping 
Karlskrona 

1 För omedelbar maskindrift, ej för generatordrift. 
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Städer, köpingar och 
municipalsamhällen 

Medelfolk
mängd 

Antal 
arbets
ställen 

Förvalt
nings

personal 

Antal arbetare 

totalt på 1000 
inv. 

Använd 
drivkraft1 

Hkr 

Ronneby 
Karlshamn 
Sölvesborg 
Kristianstad 
Simrishamn 
Ängelholm 
Hässleholm 
Tomelilla köping 
Osby köping 
Vilans m:e 
Knisslinge m:e 
Glimåkra m:e 
Bjärnums m:e 
Tyringe m:e 
Klippans m:e 
Åstorps m:e 
Malmö 
Lund 
Landskrona 
Hälsingborg 
Höganäs 
Eslöv 
Ystad 
Trelleborg 
Svedala köping 
Bjuvs m:e 
Marieholms m:e 
Kävlinge m:e 
Furulunds m:e 
Lomma m:e 
Arlövs m:e 
Halmstad 
Falkenberg 
Varberg 
Oskarströms m:e 
Göteborg 
Mölndal 
Kungälv 
Lysekil 
Uddevalla 
Strömstad 
Jonsereds m:e 
Partilie m:e 
Gravarne o. Bäckeviks m:e 
Vänersborg 
Trollhättan 
Alingsås 
Borås 
Ulricehamn 
Åmål 
Bengtsfors köping 
Lilla Edets m:e 
Vårgårda m:e 
Kinna m:e 
Mariestad 
Lidköping 
Skara 
Skövde 
Hjo 
Tidaholm 

1 För omedelbar maskindrift, ej för generatordrift. 
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Städer, köpingar och 
municipalsamhällen 

Medelfolk
mängd 

Antal 
arbets
ställen 

Förvalt
nings

personal 

Antal arbetare 

totalt på 1000 
inv. 

Använd 
drivkraft1 

Hkr 

Falköping 
Tibro m:e 
Karlstad 
Kristinehamn 
Filipstad , 
Arvika 
Säffle köping 
Forshaga nv.e 
Ämots m:e 
Örebro 
Askersund 
Nora 
Lindesberg , 
Hallsbergs köping 
Kopparbergs köping . . . 
Almby m:e , 
Kumla nv.e 
Fjugesta m.e 
Västerås 
Sala 
Köping 
Arboga 
Kungsörs köping 
Heby m:e , 
Falun 
Säter 
Hedemora 
Avesta 
Ludvika 
Krylbo köping 
Borlänge köping 
Smedjebackens köping 
Morastrands köping . . . 
Vansbro m:e 
Malungs m:e 
Gävle 
Söderhamn 
Hudiksvall 
Sandvikens köping . . . . 
Björkhamre köping. 
Ljusdals köping 
Härnösand 
Sundsvall 
Örnsköldsvik 
Alby m:e 
Skönsmons m:e 
Skönsbergs m:e 
Östersund 
Umeå 
Skellefteå 
Hundviks m:e 
Holmsunds m:e 
Bureå m:e 
Luleå 
Piteå 
Kiruna m:e 

1 För omedelbar maskindrift, ej för generatordrift. 
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Résumé. 

Le présent rapport sur l'industrie de la Suède, en 1937, fait voir qu'il y avait dans 
le royaume 18 226 établissements industriels, occupant 606 574 personnes, dont 
70 832 représentaient le personnel administratif et 535 742 étaient des ouvriers. La 
force motrice utilisée par ces établissements était de 2 651 890 chevaux effectifs. 

En général ne sont compris dans ce rapport que les établissements qui occupent 
un personnel d'ouvriers d'au moins 10 personnes ou dont la valeur des produits 
s'élève à 15 000 couronnes au moins. 

D'après les différentes catégories principales, les établissements industriels, leur 
personnel et la force motrice directement employée pour leur exploitation se ré-
partissaient ainsi qu'il suit: 

Catégories industrielles 
Nombre 

d'établisse
ments 

Nombre de 
personnel 

administratif 

Nombre 
d'ouvriers 

Force 
motrice 

directement 
employée: 
Chevaux 

Valeur de 
vente des 
produits: 

Mille 
couronnes 

Extraction de minerais et 
industrie métallifère . . . . 

Industrie de la terre et de 
la pierre 

Industrie du bois 
Industrie du papier et in

dustrie graphique 
Industrie des denrées ali

mentaires 
Industrie textile et des vête

ments 
Industrie du cuir, des poils 

et du caoutchouc 
Industrie chimique 
Usines d'électricité, à gaz 

et à eau 

Totaux 1937 
» 1936 

Pour chacune des 9 catégories industrielles on trouve dans les tableaux certaines 
subdivisions dont les noms sont indiqués page 47. En considérant le nombre des 
ouvriers, les plus importantes de ces subdivisions sont les suivantes: 
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Ateliers mécaniques 
Scieries et ateliers de rabotage 
Usines pour la production du fer et de l'acier 
Manufacture de fer et d'acier 
Ateliers de couture 
Ateliers de menuiserie et d'ébénisterie 
Usines de pâte de bois 
Filatures et tisseranderies de coton 
Usines de papier et fabriques de carton 
Chantiers 
Filatures et tisseranderies de laine 
Imprimeries 
Manufacture d'autres métaux communs que de fer. . 
Fabriques de chaussures 
Fabriques d'appareils électriques 
Fabriques de tricots 

Nombre 
d'établisse

ments 

Nombre 
d'ouvriers 

Valeur de 
vente des 
produits: 

Mille 
couronnes 

Des ouvriers 429 278 é ta ien t dit sexe mascu l in , don t 35 410 a u - d e s s o u s de 18 

a n s , et 106 464 d u sexe féminin , don t 15 837 au -des sous de 18 an s . 

Classés d'après les propriétaires, les établissements industriels se répartissaient 

ainsi: 

Établissements appartenant à Nombre 
d'établissements 

Nombre 
d'ouvriers 

Particuliers 
dont femmes 

Sociétés anonymes 
Autres sociétés, oeuvres, etc 
Associations économiques 
Communes 
L'Etat 

Totaux 

Le nombre des moteurs primaires employés dans les établissements industriels, 
traités dans ce rapport, était de 9 050 et leur force totale de 3 197 959 chevaux 
effectifs. Le tableau suivant indique la répartition du nombre et de la force de 
ces moteurs par différentes catégories: 

Roues hydrauliques . . 
Turbines hydrauliques 
Machines à vapeur . . 
Turbines à vapeur . . 
Moteurs à huile 
Moteurs à gaz 

Totaux 

Nombre Chevaux 

De la force motrice ainsi déclarée 2 873 844 chevaux, dont 1 974 538 chevaux 
reviennent aux moteurs à eau, étaient employés pour alimenter des générateurs élec-
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triques. Le nombre des moteurs électriques employés dans l'industrie était de 
228 939 avec une force totale de 2 327 775 chevaux. 

La consommation déclarée de combustibles pour toutes les espèces de besoins 
industriels se répartissait ainsi: 

Catégories industrielles 

Houille 
et 

coke 
Tourbe 

t 

Charbon 
de bois 

Bois à 
brûler 

m3 

Gaz 

1000 
m3 

Combu
stibles 

liquides 

Totaux 
des com
bustibles 

t 

Extraction de minerais et 
industrie métallifère . . 

Industrie de la terre et de 
la pierre 

Industrie du bois 
Industrie du papier et in

dustrie graphique . . . . 
Industrie des denrées ali

mentaires 
Industrie textile et des 

vêtements 
Industrie du cuir, des poils 

et du caoutchouc 
Industrie chimique 
Usines d'électricité, à gaz 

et à eau 

Totaux 1937 
> 1936 

Les chiffres de la dernière colonne représentent les totaux des différentes 
espèces de combustibles évalués à tonnes de houille. Il en résulte que la consom
mation totale de combustibles dans l'industri en 1937 s'élevait à 7 010 683 tonnes 
de houille. 
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Industri- och yrkesgruppering, 
som Kommerskollegium beslutat tills vidare använda. 

Classification des industries et des métiers déterminée pour usage par 
Kommerskollegium. 

(Grupper, vilka icke beröras i denna berättelse, äro sat ta inom klammer. Catégories non traitées 
dans ce rapport sont en parenthèses.) 

1. Malmbrytning och metal l industri . Ex
traction de minerais et industrie métalli
fère. 

a. Järnmalmsgruvor och -anrikningsverk. 
Mines de fer et usines d'enrichissement 
des minerais de fer. 

b. Andra malmgruvor och anrikningsverk. 
Autres mines et usines d'enrichissement. 

c. Verk för framställning av järn och stål. 
Usines pour la production du fer et de 
Facier. 

d. Verk för framställning av andra metaller. 
Usines pour la production d'autres métaux. 

e. Järn- och stålmanufaktur. Manufacture. 
de fer et d'acier. 

f. Mekaniska verkstäder. Ateliers méca
niques. 

g. Skeppsvarv. Chantiers de construction 
navale (jfr 3 h nedan; cf. 3 h ci-dessous). 

h. Fabriker för elektriska maskiner. Fa
briques de machines électriques. 

i. Fabriker för elektriska apparater och 
ledningar. Fabriques d'appareils élec
triques. 

j . Instrument- och urfabriker. Fabriques 
d'instruments et d'horlogerie. 

k. Metallmanufaktur. Manufacture d'autres 
métaux communs que de fer. 

1. Guld- och silvervarufabriker. Ateliers 
d'orfèvrerie. 

m. Annan järn- och metallindustri. Autres 
industries métallifères. 

2. Jord- och stenindustri . Industrie de la 
terre et de la pierre. 

a. Kolgruvor. Mines de houille. 
b. Torvindustri. Industrie de la tourbe. 
c. Brytning jämte grovhuggning och kross-

ning av sten. Carrières et ateliers pour 
dégrossir et casser la pierre. 

d. Finare stenförädlingsindustri. Ateliers 
pour tailler et polir la pierre. 

e. Kalk- och kritbruk. Chaufours et fabriques 
de craie. 

f. Cementfabriker. Fabriques de ciment. 

g. Stengods- och lergodsfabriker. Fabriques 
de poteries de grés. 

h. Tegelbruk. Briqueteries. 
i. Porslins- och kakelfabriker. Fabriques 

de porcelaine et de carreaux de brique 
glacée. 

k. Glasindustri. Verreries. 
1. Annan jord- och stenindustri. Autres 

industries de la terre et de la pierre. 

3. [Skogshantering och] Träindustri. In
dustrie [forestière et] du bois. 

[a. Skogsodling. Sylviculture']. 
[b. Skogsavverkning och skrädning av virke. 

Coupe de bois]. 
[c. Flottning. Flottage.] 
[d. Milkolning. Carbonisation en meule.] 
e. Sågverk och hyvlerier. Scieries et ateliers 

de rabotage. 
[f. Vedsàgerier. Scieries de bois de chauffage.] 
g. Låd- och fanerfabriker. Fabriques de 

caisses et de feuilles de placage. 
h. Pråmvarv och båtbyggerier. Chantiers 

pour la construction de chalands et de 
bateaux (i denna berättelse förda under 
1 g; dans ce rapport compris sous 1 g). 

i. Snickeri- och möbelfabriker. Ateliers de 
menuiserie et d'èbènisterie. 

k. Annan trävarufabrikation. Autres in
dustries du bois. 

4. Pappers- och grafisk industri. Industrie 
du papier et industrie graphique. 

a. Pappersmassefabriker. Usines de pâte de 
bois. 

b. Pappersbruk och pappfabriker. Usines 
de papier et fabriques de carton. 

c. Kartongvarufabriker och annan pappers
industri. Fabriques d'objets en carton 
et autres industries du papier. 

d. Tapetfabriker. Fabriques de tentures. 
e. Grafiska anstalter. Établissements gra

phiques. 
f. Boktryckerier. Imprimeries. 
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5. [Åkerbruk och boskapsskötsel samt] Livs
medelsindustri. [Agriculture, élevage de 
bétail ef] Industrie des denrées alimentaires. 

[a. Jordbruk. Agriculture.'] 
[b. Fiske. Pêche.] 
c. Kvarnrörelser. Industrie meunière. 
d. Stärkelsefabriker. Fabriques d'amidon. 
e. Pressjästfabriker. Fabriques de levure 

pressée. 
f. Bagerier. Boulangeries. 
g. Råsockerbruk. Fabriques de sucre brut. 
h. Sockerraffinaderier. Raffineries de sucre. 
i. Choklad- och karamellfabriker. Fabriques 

de chocolat et de bonbons. 
k. Brännvinsbrännerier. Fabriques d'eau de 

vie brute. 
l. Destilleringsverk. Distilleries. 
m. Bryggerier och mälterier. Brasseries et 

malleries. 
n. Fabriker för andra dryckesvaror. Fa

briques d'autres boissons. 
o. Tobaksfabriker. Manufactures de tabac. 
p. Mejerier. Laiteries. 
q. Margarin- och flottfabriker samt talg-

raffinaderier. Fabriques de margarine 
el de graisses, ainsi que raffineries de suif. 

r. Slakterier och charkuterier. Boucheries et 
charcuteries. 

s. Fiskberedningsanstalter och konservfab
riker. Établissements pour la prépa
ration de poissons et fabriques de conserves. 

t. Annan livsmedelsindustri. Autres in
dustries des denrées alimentaires. 

6. Texti l - och beklädnadsindustri . Industrie 
textile et des vêtements. 

a. Bomullsspinnerier och -väverier. Fila-
turcs et tisseranderics de coton. 

b. Lin-, hamp- och jutespinnerier och 
-väverier. Filatures et lisseranderies 
de lin, de chanvre et de jute. 

c. Ullspinnerier och ylleväverier. Filatures 
et iisseranderies de laine. 

d. Trikåfabrikcr. Fabriques de tricots. 
e. Band- och gardinfabriker samt snörmake-

rier. Fabriques de rubans, de rideaux 
et de passementeries. 

f. Repslagerier och bindgarnsfabriker. Cor-
deries et ficelleries. 

g. Sömnadsfabriker. Fabriques d'articles de 
couture. 

h. Hat t - och mössfabriker. Chapelleries et 
casqueteries. 

i. Färgerier, blekerier och impregnerings-
fabriker. Teintureries, fabriques de blan
chiment et d'imprégnation. 

k. Annan hithörande industri. Autres in
dustries appartenant à cette catégorie. 

7. Läder-, hår- och gummivarnindnstri . In
dustrie du cuir, des poils et du caoutchouc. 

a. Garverier. Tanneries. 
b. Päls- och skinnvarufabriker. Fabriques 

de fourrures et d'articles de peau et de cuir. 
c. Skofabriker. Fabriques de chaussures. 
d. Gummivaruindustri. Industrie d'articles 

en caoutchouc. 
e. Annan hithörande industri. Autres in

dustries appartenant à cette catégorie. 

8. Kemisk-teknisk industri . Industrie chi
mique. 

a. Färg- och fernissfabriker. Fabriques de 
couleurs et de vernis. 

b. Olje-, tvål-, ljus- och parfymfabriker. 
Fabriques d'huile, de savon, de bougies 
et de parfum. 

c. Konstgödningsfabriker. Fabriques d'en
grais chimiques. 

d. Kolnings- och trädestillationsverk. Fa
briques pour la carbonisation et la distil
lation du bois. 

e. Krutbruk och andra sprängämnesfabriker. 
Poudreries et fabriques d'autres matières 
explosives. 

f. Tändsticksfabriker. Fabriques d'allumettes. 
g. Annan kemisk-teknisk industri. Autres 

industries chimiques. 

[9. Byggnadsverksamhet. Industrie de con
struction.] 

10, i denna berättelse 9. Kraft-, belysnings-
och vattenverk [m. m.] . Usines d'élec
tricité, à gaz, à eau [etc.] 

a. Elektricitetsverk. Usines ^électricité. 
b. Gasverk. Usines à gaz. 
c. Vattenledningsverk. Usines à eau. 

[d. Renhållningsverk. Services du balayage et 
des vidanges.] 

[11. Handel och varulager. Commerce et 
magasinage.] 

[12. Land- och sjötransport. Transport de 
terre et de mer.] 

[13. Hotell- och restaurangrörelser. Indu
strie d'hôtel et de restaurant.] 

[14. Annan yrkesrörelse. Autres professions.] 
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Tab. 1. Summarisk översikt av antalet arbetsställen, personal och driv
kraft samt tillverkningarnas värde för olika industrier år 1937. 

Anm. Anläggning upptages under den industrigrupp, till vilken dess huvudsakliga tillverkning hör. Siff
rorna inom parentes i kolumn 2 angiva sammanlagda antalet arbetsställen, där över huvud tillverkning, 
hänförlig till resp. grupp, förekommit. Förkortningen s. n. = särskilt nämnd(a). 

Nytillverkningar av ammunition och div. krigsmateriel vid staten tillhöriga anläggningar äro ej med
räknade i kolumn 7. 

Industrigrupper 
Anta] 
arbets
ställen 

Personal Drivkraft i eff. hkr Salntil lverk-
ningarnas 

värde 

Kronor1 

Förvalt-
nings-

Arbe-
tar-

För 
omedel
bar drift 

För elektr. 
genera
tordrift 

1. Malmbrytning och metallindustri 

Järnmalmsgruvor, -anriknings- och briket-
teringsverk 

Därav: Gruvor 
Anrikningsverk 
Briketterings- (och sintrings-)verk 

Andra malmgruvor och anrikningsverk . . . . 
Därav: Gruvor 

Anrikningsverk 
Verk för framställning av järn och s t å l 2 . . . 
Verk för framställning av andra metaller . . 
Järn- och stålmanufaktur 

Därav: Bleckvarufabriker o. plåtslagerier 
Tackjärnsgjuterier 
Järn- och stålvarufabriker, ej s. n. 

Mekaniska verkstäder 
Därav: Vagn- och karosserifabriker 

Rörledningsverkstäder 
Reparationsverkstäder 
Mekaniska verkstäder, ej s. n . . . . 

Skeppsvarv och båtbyggerier 
Fabriker för elektriska maskiner 
Fabriker för elektriska apparater o. ledningar 

Därav: Fabr. för elektr. kablar o. ledningar 
Glödlampfabriker 
Reparationsverkstäder 
Fabr. för elektr. apparater, ej s. n.3 

Instrument- och urfabriker 
Därav: Musikinstrumentfabriker 

Andra instrument- samt urfabriker 
Metallmanufaktur 

Därav: Hagel- och kulfabriker 
Kapsylfabriker 
Konstgjuterier 
Koppar- och mässingsverk4 
Lamp- och fotogenköksfabriker . . 
Stämpelfabriker 
Metallvarufabriker, ej s. n 

Guld- och silvervarufabriker5 
Annan järn- och metallindustri 

Därav: Galvaniserings-, förnicklings- och 
etsningsfabriker 

Metallraffinaderier m. m 
1 Som salutillverkning har räknats även sådan tillverkning, som vid ett verk framställts för leverans till 

annat verk, tillhörande samma ägare, ävensom förädling av främmande vara mot lön. 2 Även stångjärns
smedjor och valsverk. 3 Fabriker för tillverkning av telefon- och telegrafapparater, ackumulatorer, element, 
kolelektroder m. m. 4 Fabriker för tillverkning av plåt, rör, t råd o. d. 5 Även nysilverfabriker. 
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Industrigrupper 
Antal 
arbets
ställen 

Personal 

Förvalt
nings-

Arbe-
tar-

Drivkraft i eff. hkr 

För 
oroedel
bar drift 

För elektr. 
genera
tordrift 

Salutillverk-
ningarnas 

värde 
Kronor 

2. Jord- och stenindustri 

Kolgruvor 
Torvindustri 

Därav: Bränntorvfabriker 
Torvströfabriker 

Brytning jämte grovhuggning och krossning 
av sten1 

Därav: Fältspats- och kvartsbrot t 
Andra stenbrott och stenhuggerier 

Finare stenförädlingsindustri 
Kalk- och kritbruk 

Därav: Kalkbrännerier 
Kalkmjölsfabriker 
Kritbruk och kiselgurfabriker . . . . 

Cementfabriker 
Stengods- och lergodsfabriker 
Tegelbruk 
Porslins- och kakelfabriker 

Därav: Porslins- och fajansfabriker 
Kakelfabriker 

Glasindustri 
Därav: Glasbruk (inkl. glasullsfabriker) . . 

Glasvarufabriker2 
Annan jord- och stenindustri 

Därav: Cement- och asfaltgjuterier samt 
fabriker för konstgjord sten . . 

Murbruksfabriker 
Smärgel- och slipskivfabriker . . . . 
Jord- och stenindustri, ej s. n. . . 

3. Träindustri 

Sågverk och hyvlerier 
Låd- och fanerfabriker 

Därav: Lådfabriker3 
Fanerfabriker 

Snickeri- och möbelfabriker 
Annan trävarufabrikation 

Därav: Korgfabriker 
Korkfabriker 
Lästfabriker 
Ramlistfabriker 
Träimpregneringsverk 
Träskofabriker 
Träullfabriker 
Tunnbinderier och drittelfabriker. 
Wallboardfabriker 4 

Trävarufabrikation, ej s. n 

4. Pappers- och grafisk industri 
Pappersmassefabriker 

Därav: Cellulosafabriker 
Träsliperier 

Pappersbruk och pappfabriker 
Därav: Egentliga pappersbruk o. pappfabr. 

Fiberfabriker 
1 Omfattar även gat- och kantstenshuggning. 2 Fabriker, som bearbeta annorstädes framställt glas (glas-

sliperier, spegelfabriker m. fl.). 3 Lådämnesfabriker äro förda under gruppen sågverk och hyvlerier. 
4 Två fabriker ha år 1937 utbrut i ts ur andra industrigrupper, vari de tidigare ingått . 
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Industrigrupper 
Antal 

arbets
ställen 

Personal 

Förvalt-
nings-

Arbe-
tar-

Drivkraft i eff. hkr 
För 

omedel
bar drift 

För elektr. 
genera
tordrift 

Salutillverk
ningarnas 

värde 
Kronor 

Kartongvarufabriker och annan pappersin
dustri 
Därav: Bokbinderier och kartongfabriker 

Pås- och kuvertfabriker 
Pappersindustri, ej s. n 

Tapetfabriker 
Grafiska anstalter1 

Boktryckerier2 

5. L i v s m e d e l s i n d u s t r i 

Kvarnrörelser 
Därav: Handelskvarnar 

Tullkvarnar 
Stärkelsefabriker 
Pressjästfabriker 
Bagerier (och käxfabriker) 

Därav: Spisbrödsfabriker 
Andra bagerier 
Käxfabriker 

Råsockerbruk (och saftstationer) 
Därav: Råsockerbruk 

Saftstationer 
Sockerraffinaderier (och komb. sockerfabr.) 

Därav: Sockerraffinaderier 
Kombinerade sockerfabriker 

Choklad- och karamellfabriker 
Brännvinsbrännerier 

Därav: Sulfitspritfabriker 
Andra brännerier 

Destilleringsverk (inkl. punschfabrik) 
Bryggerier och mälterier 

Därav: Bryggerier, skattepliktiga 
Bryggerier, skattefria 
Maltfabriker 

Fabriker för andra dryckesvaror 
Därav: Mineralvatten- o. läskdrycksfabr. . 

Vin- och saftfabriker 
Tobaksfabriker 
Mejerier (och mesostfabriker) 
Margarin- och flottfabr. samt talgraffinaderier 

Därav: Flottfabriker och talgraffinaderier 
Margarinfabriker 
Margarinostfabriker 

Slakterier och charkuterier 
Därav: Svinslakterier 

Charkuterivarufabriker 
Fiskberedningsanstalter och konservfabriker. 

Därav: Fiskberedningsanstalter 
Konservfabriker 

Annan livsmedelsindustri 
Därav: Kafferosterier 

Kraftfoderfabriker 
Makaroni- och sagofabriker 
Livsmedelsindustri, ej s. n 

1 Omfattar även fristående stilgjuterier. 2 Omfattar bok-, tidnings- och accidenstryckerler. 
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Industrigrupper 
Antal 
arbets
ställen 

Personal Drivkraft i eff. hkr 

Förvalt-
nings-

Arbe-
tar-

För 
omedel
bar drift 

För elektr 
genera
tordrift 

Salutillverk
ningarnas 

värde 
Kronor 

6. Texti l- och beklädnadsindustri 

Bomullsindustri 
Därav: Bomullsspinnerier 

Bomullsväverier 
Kombinerade bomullsfabriker . . . . 
Vadd- och trasselfabriker 

Linne-, hamp- och juteindustri 
Därav: Linspinnerier 

Linneväverier 
Kombinerade linnefabriker 
Juteväverier o. drevfabriker 
Kombinerade jutefabriker 

Ylleindustri 
Därav: Ullspinnerier 

Ylleväverier 
Kombinerade yllefabriker 
Schoddyfabriker 

Trikåfabriker 
Band- och gardinfabriker samt snörmakerier 

Därav: Band- och remfabriker 
Fisknätfabriker 
Snörmakerier 
Spetsfabriker 
Trådgardinfabriker 

Repslagerier och bindgarnsfabriker 
Sömnadsfabriker 

Därav: Konfektionsfabriker 
Korsettfabriker 
Kravattfabriker 
Markis-, presennings- och dylika 

fabriker 
Sömnadsfabriker, ej s. n 

Hat t - och mössfabriker 
Därav: Hattfabriker 

Mössfabriker 
Färgerier, blekerier och impregnerings-

fabriker 
Annan hithörande industri 

Därav: Konstgjorda blommor, fabriker för 
Paraply- och parasollfabriker 
Rullgardins- och rullgardinskäpp-

fabriker 
Sidenfabriker 
Textil- och beklädnadsind., ej s. n. 

7. Läder-, hår- och gummivaru
industri 

Garverier 
Päls- och skinnvarufabriker 

Därav: Handskfabriker 
Pälsvarufabriker 
Skinnvarufabriker, ej s. n 

Skofabriker 
Därav: Egentliga skofabriker 

Annan skovaruindustri 
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Industrigrupper 
Antal 
arbets
ställen 

Personal Drivkraft i eff. hkr 

Förvalt-
nings-

Arbe-
tar-

För 
omedel
bar drift 

För elektr. 
genera-
.tordrift 

Salutillverk-
ningamas 

värde 
Kronor 

Gummivaruindustri 
Därav: Gummivarufabriker 

Reparationsverkstäder 
Annan hithörande industri 

Därav: Borstbinderier och penselfabriker 
Hår- o. tagelspinnerier o. -väverier 
Läderremfabriker 
Reseffekt- och portfölj fabriker . . . 
Sadelmakerier och piskfabrilcer... 
Läder-, hår- o. s. v. industri, ej s. n. 

8. Kemisk-teknisk industri 

Färg- och fernissfabriker 
Olje-, tvål-, ljus- och parfymfabriker 

Därav: Ljusfabriker 
Oljeslagerier och -raffinaderier . . . 
Smörjolje- o. dyl. fabriker 
Såp-, tvål-, parfym- o. dyl. fabriker 

Konstgödningsfabriker1 

Därav: Benmjölsfabriker 
Pudrettfabriker 
Superfosfatfabriker 
Tomasfosfatfabriker 
Konstgödningsfabriker, ej s. n. . . 

Kolnings- och trädestillationsverk1 

Krutbruk och andra sprängämnesfabriker . 
Därav: Ammunitionsfabriker 

Sprängämnesfabriker 
Stubinfabriker 
Fyrverkerifabriker 

Tändsticksfabriker 
Annan kemisk-tcknisk industri 

Därav: Elektrokemisk industri 
Förtä tade gaser, fabriker för . . . . 
Glödstrumpfabriker 
Limfabriker 
Sodafabriker 
Takpappfabriker (pappimpregne-

ring) 
Ättikfabriker 
Kemisk-teknisk industri, ej s. n . . 

9. Kraft-, belysnings- och vatten
verk 

Elektricitetsverk 
Gasverk 
Vattenledningsverk 

Summa för samtliga grupper 

1 Kalkkvävefabriker äro förda under gruppen elektrokemisk industri. 2 Omfattar kolugnar och tjärfabriker. 
ej kolnkig i mila. 
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Tab. 2. Antal arbetsställen och arbetare samt använd drivkraft inom 
olika industrigrupper, länsvis, år 1937. 

Anm. De i denna tabell förekommande uppgifterna om använd drivkraft avse endast de för omedel
bar maskindrift, ej de för generatordrift använda motorerna. 

Län 

Grupp 1. Malmbryt
ning och metall

industri. 

Grupp 2. Jord- och 
stenindustri. 

Grupp 3. Trä
industri. 

Antal 
arbets
ställen 

Antal 
arbe
tare 

Använd 
drivkraft 

Hkr 

Antal 
arbets
ställen 

Antal 
arbe
tare 

Använd 
drivkraft 

Hkr 

Antal 
arbets
ställen 

Antal 
arbe
tare 

Använd 
drivkraft 

Hkr 

Stockholms stad 

Stockholms län 

Uppsala län 

Södermanlands län 

Östergötlands län 

Jönköpings län 

Kronobergs län 

Kalmar län 

Gotlands 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 

S u m m a för r ike t 

Därav för städerna . . 

> » landsbygden 
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Län 

Grupp 4. Pappers-
och grafisk industri. 

Grupp 5. Livs
medelsindustri. 

Grupp 6. Textil-
och beklädnads

industri. 

Antal 
arbets
ställen 

Antal 
arbe
tare 

Använd 
drivkraft 

Hkr 

Antal 
arbets
ställen 

Antal 
arbe
tare 

Använd 
drivkraft 

Hkr 

Antal 
arbets
ställen 

Antal 
arbe
tare 

Använd 
drivkraft 

Hkr 

Stockholms stad 

Stockholms län 

Uppsala län 

Södermanlands län 

Östergötlands län 

Jönköpings län 

Kronobergs län 

Kalmar län 

Gotlands 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 

S u m m a för r ike t 

Därav för städerna . . 

> > landsbygden 
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Grupp 7. Läder-, 
hår- och gummi

varuindustri. 

Grupp 8. Kemisk
teknisk industri. 

Grupp 9. Kraft-, 
belysnings- och 

vattenverk. 
Summa för samtliga 

grupper. 

Antal 
arbets
ställen 

Antal 
arbe
tare 

Använd 
drivkraft 

Hkr 

Antal 
arbets
ställen 

Antal 
arbe
tare 

Använd 
drivkraft 

Hkr 

Antal 
arbets
ställen 

Antal 
arbe
tare 

Använd 
drivkraft 

Hkr 

Antal 
arbets
ställen 

Antal 
arbe
tare 

Använd 
drivkraft 

Hkr 
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Tab. 3. Industrianläggningarnas arbetarpersonal 

Anm. Arbetarantalet för de särskilda grupperna överensstämmer ej med de i tab. 1 och 2 meddelade siffrorna, 
grupper , såvit t möjligt fördelats på dessa, medan där-

Arbetare vid fabrikationen i medeltal under verksam-

Industrigrupper Män Kvinnor Summa 

Inalles 
Därav 
under 
18 år 

Inalles 
Därav 
under 
18 år 

Inalles 
Därav 
under 
18 år 

1. Malmbrytning och m e t a l l i n d u s t r i 

Järnmalmsgruvor och -anrikningsverk 
Andra malmgruvor och anrikningsverk 
Verk för framställning av järn och stål 
Verk för framställning av andra metaller 
Järn- och stålmanufaktur.. : 
Mekaniska verkstäder 
Skeppsvarv och båtbyggerier 
Fabriker för elektriska maskiner 
Fabriker för elektriska apparater och ledningar .. 
Instrument- och urfabriker 
Metallmanufaktur 
Guld- och silvervarufabriker 
Annan järn- och metallindustri 

2. Jord- och stenindustri 
Kolgruvor 
Torvindustri 
Brytning jämte grovhuggning och krossning av sten 
Finare stenförädlingsindustri 
Kalk- och kritbruk 
Cementfabriker 
Stengods- och lergodsfabriker 
Tegelbruk 
Porslins- och kakelfabriker 
Glasindustri 
Annan jord- och stenindustri 

3. Träindustri 
Sågverk och hyvlerier 
Låd- och fanerfabriker 
Snickeri- och möbelfabriker 
Annan trävarufabrikation 

4. Pappers- och grafisk industri 
Pappersmassefabriker 
Pappersbruk och pappfabriker 
Kartongvarufabriker och annan pappersindustri . . 
Tapetfabriker 
Grafiska anstalter 
Boktryckerier 

5. Livsmedelsindustri 
Kvarnrörelser 
Stärkelsefabriker 
Pressjästfabriker 
Bagerier 
Råsockerbruk 

1 Härav hava 713 arbetare varit sysselsatta med träkolstillverkning och 9 380 arbetare redo-
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samt antalet utgjorda arbetstimmar år 1937. 
enär i denna tabell arbetarna vid industrianläggningar, som driva tillverkning hänförlig till två eller flera 
emot i föregående tabeller sådan fördelning ej ägt rum. 

hetstiden 

Antal 
hem

arbetare 

Antal arbetstimmar, 
som utgjorts av de i 

kol. 6 redovisade 
arbetarna 

inalles 
1000 tim

mar 
arbetare 

Övriga arbetare (jfr texten sid, 33) i medeltal 
under verksamhetstiden 

Män Kvinnor Summa Antal utgjorda arbetstimmar 

Inalles 
Därav 
under 
18 år 

Inalles 
Därav 
under 
18 år 

Inalles 
Därav 
under 
18 år 

Inalles 
1000 tim

mar 

Per 
person 

visats såsom brädgårdsarbetare. 



60 

Industrigrupper 

Arbetare vid fabrikationen i medeltal under verksam-

Män Kvinnor Summa 

Inalles 
Därav 
under 
18 år 

Inalles 
Därav 
under 
18 ar 

Inalles 
Därav 
under 
18 år 

Sockerraffinaderier 
Choklad- och karamellfabriker 
Brännvinsbrännerier 
Destilleringsverk 
Bryggerier och mälterier 
Fabriker för andra dryckesvaror 
Tobaksfabriker 
Mejerier 
Margarin- och flottfabriker samt talgraffinaderier.. 
Slakterier och charkuterier 
Fiskberedningsanstalter och konservfabriker 
Annan livsmedelsindustri 

6. Textil- och beklädnadsindustri 
Bomullsindustri: spinnerier 

väverier 
vaddfabriker 

Linne-, hamp- och juteindustri: spinnerier 
väverier 
drevfabriker 

Ylleindustri : spinnerier 
väverier 
schoddyfabriker 

Trikåfabriker 
Band- och gardinfabriker samt snörmakerier 
Repslagerier och bindgarnsfabriker 
Sömnadsfabriker 
Hat t - och mössfabriker 
Färgerier, blekerier och impregneringsfabriker . . . . 
Annan hithörande industri 

7. Läder-, hår- och gummivaruindustri 

Garverier 
Päls- och skinnvarufabriker 
Skofabriker 
Gummivaruindustri 
Annan hithörande industri 

8. Kemisk-teknisk industri 
Färg- och fernissfabriker 
Olje-, tvål-, ljus- och parfymfabriker 
Konstgödningsfabriker 
Kolnings- och trädestillationsverk 
Krutbruk och andra sprängämnesfabriker 
Tändsticksfabriker 
Annan kemisk-teknisk industri 

9. Kraft-, belysnings- och vattenverk 
Elektricitetsverk 
Gasverk 
Vattenledningsverk 

Summa för samtliga grupper 
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hetstiden 

Antal 
hem

arbetare 

Antal arbetstimmar, 
som utgjorts av de i 

kol. 6 redovisade 
a rbe tame 

Inalles 
1 0 0 0 tim

mar 

Per 
arbetare 

Övriga arbetare (jfr texten sid. 33) i medeltal 
under verksamhetstiden 

Män Kvinnor Summa Antal utgjorda arbetstimmar 

Inalles 
Därav 
under 
18 år 

Inalles 
Därav 
under 
18 år 

Inalles 
Därav 
under 
18 år 

Inalles 
1000 t im

mar 

er 
äon 
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Tab. 4. Drivkraft använd 

Industrigrupper 

Primärmotorer 

Vat
ten
hjul 

Vatten
turbiner 

Ångma
skiner 

Ång
turbiner 

Olje
mo

to re r 

Gas
motorer Summa 

Effektiva hästkrafter 

1. Malmbrytning och metallindustri 
Järnmalmsgruvor och -anrikningsverk 
Andra malmgruvor och anrikningsverk 
Verk för framställning av järn och stål 
Verk för framställning av andra metaller 
Järn- och stålmanufaktur 
Mekaniska verkstäder 
Skeppsvarv och båtbyggerier 
Fabriker för elektriska maskiner 
Fabriker för elektriska apparater och ledningar .. 
Instrument- och urfabriker 
Metallmanufaktur 
Guld- och silvervarufabriker 
Annan järn- och metallindustri 

2. Jord- och stenindustri 
Kolgruvor 
Torvindustri 
Brytning jämte grovhuggning och krossning av sten 
Finare stenförädlingsindustri 
Kalk- och kritbruk 
Cementfabriker 
Stengods- och lergodsfabriker 
Tegelbruk 
Porslins- och kakelfabriker 
Glasindustri 
Annan jord- och stenindustri 

3. Träindustri 
Sågverk och hyvlerier 
Låd- och fanerfabriker 
Snickeri- och möbelfabriker 
Annan trävarufabrikation 

4. Pappers- och grafisk industri 
Pappersmassefabriker 
Pappersbruk och pappfabriker 
Kartongvarufabriker och annan pappersindustri . . 
Tapetfabriker 
Grafiska anstalter 
Boktryckerier 

5. L i v s m e d e l s i n d u s t r i 
Kvarnrörelser 
Stärkelsefabriker 
Pressjästfabriker 
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inom industrien år 1937. 

Av primärmotorerna hava använts 

för omedelbar drift av maskiner och appara te r 

Vattenhjul 
och 

- turbiner 

Ångma
skiner och 
-turbiner 

Olje- och 
gasmotorer Summa 

för drivande av elektricitetsgeneratorer 

Vattenhjul 
och 

-turbiner 

Ångma
skiner o. 
-turbiner 

Olje- och 
gas-

motorer 
Summa 

Elek

triska 

motorer 

För omedel
bar drift av 

maskiner och 
apparater 

(kol. 12 + 17) 

Effektiva hästkrafter 
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Industrigrupper 

Primärmotorer 

Vat
ten
hjul 

Vatten
turbiner 

Ångma
skiner 

Ång
turbiner 

Olje
mo
torer 

Gas
motorer 

Summa 

Effektiva hästkrafter 

Bagerier 
Råsockerbruk (inkl. saftstationer) 
Sockerraffinaderier (inkl. komb. sockerfabriker)... 
Choklad- och karamellfabriker 
Brännvinsbrännerier 
Destilleringsverk 
Bryggerier och mälterier 
Fabriker för andra dryckesvaror 
Tobaksfabrikcr 
Mejerier 
Margarin- och flottfabriker samt talgraffinaderier. 
Slakterier och charkuterier 
Fiskberedningsanstalter och konservfabriker 
Annan livsmedelsindustri 

6. Textil- och beklädnadsindustri 
Bomullsspinnerier och -väverier 
Lin-, hamp- och jutespinnerier och -väverier 
Ullspinnerier och ylleväverier 
Trikâfabriker 
Band- och gardinfabriker samt snörmakerier 
Repslagerier och bindgarnsfabriker 
Sömnadsfabriker 
Hatt- och mössfabriker 
Färgerier, blekerier och impregneringsfabriker 
Annan hithörande industri 

7. Läder-, hår- och gummivaruindustri 
Garverier 
Päls- och skinnvarufabriker 
Skofabriker 
Gummivaruindustri 
Annan hithörande industri 

8. Kemisk-teknisk industri 
Färg- och fernissfabriker 
Olje-, tvål-, ljus- och parfymfabriker 
Konstgödningsfabriker 
Kolnings- och trädestillationsverk 
Krutbruk och andra sprängämnesfabriker 
Tändsticksfabriker 
Annan kemisk-teknisk industri 

9. Kraft-, belysnings- och vattenverk 
Elektricitetsverk 
Gasverk 
Vattenledningsverk 

Summa för samtliga grupper 
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Av primärmotorerna hava använts 

för omedelbar drift av maskiner och apparater 

Vat tenhjul 
och 

- turbiner 

Ångma
skiner och 
-turbiner 

Olje- och 
gasmotorer Summa 

för dr ivande av elektricitetsgeneratorer 

Vattenhjul 
och 

-turbiner 

Ångma
skiner o. 
- turbiner 

Olje- och 
gas-

motorer 
Summa 

Elek

triska 

motorer 

För omedel
bar drift av 
maskiner och 

apparater 
(kol. 12 + 17) 

Effektiva hästkrafter 

5 — 3 8 9 1 3 1 . Kommerskollegii berättelse om industri år 1937. 
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Tab. 5. Industriprodukternas kvantitet och värde åren 1937 och 1936. 

Anm. Här angives hela den redovisade tillverkningen av resp. produkter, oavsett om dessa framställts 
till avsalu eller för vidare bearbetning vid framställningsverket (jfr tab. 6). 

En stjärna (*) framför kvantitets- eller värdesiffra i denna tabell angiver, att produkten i fråga för första 
gången där specificeras. 

Vissa justeringar av de i 1936 års industriberättelse meddelade siffrorna ha efter numera erhållna upp
lysningar vidtagits. 

Nr Industrigrupper och varuslag 
Kvan
titets
grund 

År 1937 År 1936 

Kvantitet Värde 
Kronor 

Kvantitet Värde 
Kronor 

1. Malmbrytning och metal l 
industri . 

Malmer. 
Järnmalm: 

Bergmalm: direkt användbar malm . . . 
slig 

S:a (nr 1—2) 
Sjö- och myrmalm 

Guldmalm: direkt användbar malm 
slig , 

S:a (nr 4—5) 
Silver- och blymalm: slig 
Kopparmalm: direkt användbar malm. . . . 

slig 
S:a (nr 7-8) 

Manganmalm: direkt användbar malm . . 
slig 

S:a (nr 9—10) 
Zinkmalm: slig 
Volframmalm; slig 
Svavelkis: direkt användbar malm 

slig 
S:a (nr 13—14) 

Grafilmalm: direkt användbar malm 
Briketter: av jämslig 

» purple-ore 
S:a (nr 16—17) 

Sinler: av jämslig 
» purple-ore 

S:a (nr 18—19) 

Metaller. 
Järn: 

Tackjärn 
Gjutgods, framställt direkt från masugn 

S:a (nr 20—21) 
Järnsvamp 
Smältstycken och råskenor: 

framställda medelst: lancashiremetod. 
vallonmetod . . . . 
skrotsmältning . . 

S:a (nr 23—25) 

1 Beräknat värde. 
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år 1937 år 1936 

Göt samt smidbart gjutgods: 
Bessemer-: sur: göt 

basisk: göt 
S:a (nr 26—27) 

Martin-: sur: göt 
gjutgods, skrotat 

basisk: göt 
gjutgods, skrotat ... 

S:a (nr 28—31) 
Degelstål: göt 

gjutgods, skrotat 
S:a (nr 32—33) 

Elektrostål: göt 
gjutgods, skrotat 

S:a (nr 34—35) 
S:a göt samt smidbart gjutgods 

(nr 26—35) 
Andra metaller m. m.: 

Guld 
Silver 
Bly: frisk- o. raffinadbly, framställt ur 

skrot 
Blyslam 
Koppar: kopparskärsten 

cementkoppar 
garkoppar 
råkoppar (slaggkoppar) 
bessemerkoppar (guld- o. silver-
haltig) 

raffinadkoppar: 
framställd av cementkoppar . 

» > bessemerkoppar 
» ur skrot 

Zink: handels- och finzink ur skrot . . . 
Tenn, framställt ur skrot 
Aluminium: 

framställt ur aluminiumoxid 
» skrot 

Platina, framställd ur skrot 
Koboltslam 
Svavel 

Legeringar: 
Ferrolegeringar: 

kiseljärn 
kiselmanganjärn 
manganjärn 
kromjärn 
volframjärn 
andra slag 

S:a (nr 55—60) 
Guld- och silverlegeringar 
Andra legeringar 

Arbeten av metaller. 
Stångjärn o. -stål samt andra grövre till

verkningar av smidesjärn eller stål: 
Smitt järn av vällmetall 
Varmvalsat järn av vällmetall : 

Ämnen 
Annat 

S:a varmvalsat och smitt järn av väll
metall (nr 63—65) 

1 Värdet å denna mellanprodukt kan ej angivas. 
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år 1937 år 1936 

Smitt järn och stål av götmetall: 
Ämnen 
Annat 

Varmvalsat järn och stål av götmetall: 
Ämnen: 

billets (inkl. massiva t u b ä m n e n ) . . . 
platiner 

Annat: 
stångjärn och -stål, runt , fyrkant 

och plat t 
ihåligt borrstål 
bandjärn och bandstål m. m 
balkar 
vinkeljärn och annat fasonjärn (in

klusive hjulband) 
järnvägsskenor m. m 
skarvjärn och bottenplåtar 
axlar 
valstråd 
plåt (varmvalsad): 

grovplåt 
mediumplåt 
tunnplåt : 0,6—3 mm tjock 

under 0,6 mm tjock . . 
rör (inkl. ihåliga tubämnen), varm-

valsade eller varmdragna 
S:a (nr 70—83) 

Stångjärnsavhugg o. skrot för omsmältn. 

Gjutgods, framställt e/ler tackjärns om
smältning: 

Aducerat, alla slag 
Icke aducerat: 

maskingjutgods (inkl. kokiller) 
rör och rördelar 
kaminer, spisar, ugnar o. d 
radiatorer eller värmeelement 
värme- eller lågtryckspannor 
annat handelsgjutgods: 

emaljerat, förnicklat eller förtent 
annat 

S:a (nr 85—92) 

Manufakturvaror av järn och stål: 
Dragen tråd 
Rör och rördelar, kalldragna 
Tunnplåt , kallvalsad 
Draget ell. kallvalsat järn o. stål, ej s. n. 
Linor 
Möbelresårer och resårbottnar 
Järntrådsduk och -nät 
Kättingar och kedjor 
Vagns- och spiralfjädrar, ej s. n 
Plogvändskivor, plogbillar, billspetsar, 

landsidor, hästräfs-, fjäderharvs- och 
kultivatorspinnar samt kultivators-
f jädrar 

Handredskap för lantbruk m. m. (hackor, 
spadar, skyfflar, grepar, högafflar etc.) 
samt liar, skäror och halmknivar . . . 

Hästskor 
Hästskosöm, hästskohakar o. broddar 
Rälsspik 
Annan spik, stift och nubb 
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år 1937 år 1936 

Träskruvar 
Andra skruvar; bultar, mut t rar , mutter-

brickor och nitar 
Hammare, släggor, korpar, spett, mejslar 

o. d. verktyg 
Yxor och bilor 
Handhyvlar och handhyveljärn, svarv-, 

hugg- och stämjärn m. m. d 
Tänger, skiftnycklar, skruvnycklar, 

skruvtvingar o. d 
Spiralborrar o. borrhylsor, brotschar o. 

fräsar, gängverktyg, borrar, ej s. n., 
borrsvängar, röravskärare m. m. . . . 

Handverktyg, ej s. n 
Maskinhyveljärn och maskinknivar . . . . 
Rakhyvelblad, lösa 
Knivar, ej s. n 
Saxar (utom maskinsaxar) 
Sågar, sågklingor, sågblad, sågblads

ämnen 
Filar och raspar (inkl. omhuggning) . . . 
Lås, gångjärn, haspar, märlor o. d. 

beslag; reglar och skjutdörrullar m. m. 
Manufaktur- och byggnadssmide, ej s. n. 
Flottnings-, kraftlednings- o. d. smide 
Klädskåp av järn 
Skridskor 
Diverse ej spec. manufakturvaror 
Plåt- och bleckvaror: 

emaljerade 
andra: plåtradiatorer 

andra slag 
Byggnads- m. fl. bleck- och plåtslageri-

arbeten 
S:a (nr 93—131) 

Metallgjutgods 

Annan metallmanufaktur: 

Plåt: av bly 
» zink 
» tenn 
» koppar 

mässing 
» aluminium 
» fosforbrons 

Rör: av bly 
» tenn 
» koppar 
» mässing 
» aluminium 
» fosforbrons 

Stänger: av bly 
» zink 
» tenn , 
» koppar , 
» mässing 
» aluminium . . . 
» fosforbrons . . . 
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år 1937 år 1936 

Tråd, icke isolerad: 
av bly 
» zink 
» tenn 
» koppar 
» mässing 
» aluminium 
» fosforbrons 

vriden till linor eller kablar 
Metallduk: s. k. viror (ändlösa) 

andra och ej spec. slag 
Spik, stift, nubb, nitar och bultar . . . . 
Skruvar och muttrar 
Kokapparater, av mässing, för flytande 

bränsle 
Lödlampor o. andra förgasningslampor 
Elektrisk belysningsarmatur 
Andra lampor och lyktor (ej elektr.) 

samt annan belysningsarmatur 
Kapsyler 
Stanniol och andra dylika folier 
Tuber av tenn och bly för kosmetiska 

medel o. d 
Armatur för gas, vatten och ånga . . . . 
Patronhylsor och andra ammunitions

delar 
Mantlade kulor och kulmantelämnen . 
Hagel och kulor av bly 
Andra blyvaror, ej s. n 
Knappar, märken och emblem 
Kokkärl o. d. hushållsartiklar: 

av aluminium 
» koppar och mässing 

Konstgjuteriföremål 
Möbel- och byggnadsbeslag 
Patentkork, aluminiumkapslar o. d 
Skyltar och skyltställningar 
Tennarbeten, ej s. n 
Varmvattenberedare, cisterner och bad

kaminer 
Diverse ej spec. metallarbeten 

S:a (nr 133—186) 

Guld-, silver-, nysilver- o. d. arbeten: 
Plåt, tråd och stänger: 

av guld 
» silver 
» nysilver 

Rör av nysilver 
Guldarbeten 
Silverarbeten 
Gulddragararbeten samt bladguld och 

bladsilver 
Nysilverarbeten 
Förgyllning och försilvring: 

av inköpta fabrikat (försäljningsvärde) 
> främmande gods (förädlingslön) . . . 

Övriga guldsmedsarbeten 
Reparationer 

S:a (nr 187—198) 
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Förzinkning, förtenning, förnickling, gal-
vanisering, etsning och dylik behand
ling: 

av inköpta fabrikat (försäljningsvärde) 
» främhiande gods (förädlings lön) . . . 

Fartyg, fordon, maskiner, instrument och nr. 

Fartyg och båtar: 
Nybyggnader (ton = nettoton): 

större fartyg: maskindrivna 

segelfartyg 
pråmar och färjor 
mindre båtar: maskindrivna 

andra 
Reparationer: av inhemska fartyg m. m. 

» utländska > » 
S:a (nr 201—207) 

Fordon: 
Flygmaskiner1: fabricerade 

ej spec. delar 
Lokomotiv: elektriska 

andra 
Tendrar 
Ej spec. delar till lokomotiv o. tendrar 
Järnvägsvagnar: 

med motor eller ångmaskin 
andra: person- (inkl. post-) vagnar .. 

godsvagnar 
Dressiner och trallor: med motor 

andra 
Spårvägsvagnar: motorvagnar 

andra 
Ej spec. delar till järn- o. spårvägsvagnar 
Automobiler: 

färdigfabricerade: person-
gods-

hopsatta av färdiga delar: person- . . . 
gods-

underreden: fabricerade 
hopsatta 

karosserier och förarehytter 
automobilkylare 
ej spec. delar 

Motorcyklar (inkl. lättvikts-): 
färdigfabricerade 
hopsatta av färdiga delar 
sidvagnar 
ej spec. delar 

Andra cyklar: 
färdigfabricerade 
hopsatta av inköpta delar 
ej spec. delar 

1 Tillverkningen vid staten tillhöriga anläggningar är ej redovisad. 
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Sparkstöttingar och kälkar 
Skottkärror o. d 
Andra åk- och fordon, ej s. n 
Ej spec. delar till åk- och fordon 

S:a (nr 208—241) 

Elektriska maskiner, apparater och led
ningar: 

Generatorer o. motorer inkl. ej s. n. delar 
Transformatorer, omformare o. dämp-

rullar 
Säkerhetsapparater, säkerhetsproppar, 

smältstycken, smältpatroner o. d.; på-
drags-, reglerings- och förkopplings-
motstånd; kontroller o. d. samt elektr. 
apparat- o. instrumenttavlor 

Strömställare 
Elektriska värmeapparater (ugnar, ka

miner, kokapparater, stryk- och press
järn m. m.) 

Ackumulatorer och delar därtill 
Galvaniska element 
Dynamoborstar, kol- och grafitclektro-

der o. d 
Elektroder för elektrisk svetsning samt 

materiel därtill 
Radioapparater och annan radiomate-

riel 
Telefon- och telegrafapparater 
Elektricitetsmätare och andra elektriska 

mätinstrument 
Elektr. svetsningsapparater 
Röntgenapparater 
Elektrotekniska specialapparater, ej s. n. 
Elektriska dammsugare 
Elektriska golvbonare 
Andra elektromekaniska apparater 
Elektriska lampor och lyktor: 

glödlampor: koltrådslampor 
metalltrådslampor 

båglampor och strålkastare 
ficklampor, cykel- och handlyktor m. m. 

Elektrisk ledningsmateriel: 
isolerad tråd och kabel 
delar till elektriska kablar 

Reparationer 
S.a (nr 242—266) 

Andra maskiner och maskindelar: 
Ångpannor och förvärmare 
Economisera (rökgasförvärmare) 
Kondensorer 
Traktorer 
Lokomobiler 
Ång- och motorvältar 
Ångturbiner 
Ångmaskiner 
Vattenturbiner och regulatorer till dyl. 
Förbrännings- och varmluftsmotorer: 

dieselmotorer 
fotogen- och bensinmotorer 
andra 
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Vindmotorer 
Kullager 
Rullager 
Transmissioner, lager, ej s. n., och lager-

boxar, svänghjul, rem- och linskivor 
kugghjul och skruvväxlar 

Axelkopplingar 
Hissar, ej s. n 
Lyftblock, lyftkranar, traverser, vinschar, 

spel, linbanor o. a. transportanordn, 
Pneumatiska maskiner och verktyg . . . 
Pumpar 
Fläktar, ventilatorer, kompressorer, blås

maskiner och exhaustorer 
Kylmaskiner, kylapparater o. kylskåp.. 
Mudderverk, gräv- och torvmaskiner . . 
Snöplogar 
Motorväghyvlar och andra maskiner för 

vägarbeten 
Väghyvelstål 
Lantbruksmaskiner: 

plogar, årder och alvluckrare 
harvar, vältar, sladdar och andra för 

jordens beredning avsedda redskap, 
ej s. n 

såningsmaskiner 
skörde- och slåttermaskiner 
hästräfsor och hövändare 
gödselspridare; ogräsrensare, häst

hackor o. andra för sådd eller skörd 
avsedda apparater 

tröskverk: för maskinkraft 
andra 

halm- och höpressar, halmelevatorer 
och andra stackningsmaskiner 

harpor, kastmaskiner, triörer, sädes
sorterare m. m 

potatisrivningsmaskiner, rotfruktskä-
rare, sades- o. d. krossar, gröpkvar-
nar, hackelsemaskiner o. d 

diverse maskiner och reservdelar 
Mjölkningsmaskiner 
Mjölkskumningsmaskiner (-separatorer). 
Emulsorer, fettbestämnings- samt jäst-

och slamcentrifuger (industrisepara
torer) 

Delar till separatorer 
Mjölkkylare, mjölkförvärmare, pastorer, 

kärnor, smörältningsmaskiner, ost-
pressar och ostkvarnar 

Symaskiner och överdelar därtill 
Stickmaskiner (för handkraft) 

Arbetsmaskiner o. maskindelar, ej s. n., 
för: 

Gjuterier 
Metallbearbetning: 

valsverk, ång-, luft- och ijäderham-
mare samt hejare 

nitnings-, tråddragnings-, spik-, 
hästsko- och smidesmaskiner; 
press-, stans-, klipp-, bocknings-
och riktningsmaskiner 
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goffreringsmaskiner och pressar, ej 
s. n 

borr-, slip-, fräs- o. hyvelmaskiner, 
svarvar 

andra och ej spec 
Sten- och mineralbearbetning, ej s. n. 
Tegel-, cement-, 1er-, glas- o. porslins

fabriker 
Trä- och korkbearbetning: 

Sågramar och delar därtill 
såg- och hyvelmaskiner 
andra 

Pappersmasse-, papp- och pappers-
fabriker: 

kokare 
bark-, klyv- och huggmaskiner, 

slipverk; raffinörer, holländare 
och defibrörer 

pappers-, papp-, tork- och våt
maskiner 

torkcylindrar och pressvalsar . . . 
sil- och siktapparater, massa-

fångare m. m 
andra och ej spec 

Boktryckerier, bokbinderier och kar
tongfabriker: 

tryckpressar 
andra 

Sädeskvarnar, bagerier, choklad- och 
konfektfabriker 

Bryggerier, brännerier o. reningsverk 
Socker-, stärkelse-, jäst-, margarin-

och mineralvattenfabriker 
Slakterier och charkuterier 
Textilvarufabriker 
Läder- och gummivarufabriker 
Tändsticks- och tobaksfabriker 
Andra ändamål 

Tvättmaskiner och manglar 
Diverse maskiner och maskingods 

S:a (nr 267—341) 

Krigsmateriel och vapen1: 
Floretter, dolkar, sablar, bajonetter o. d. 
Revolvrar och pistoler 
Jaktgevär 
Kulsprutor o. maskingevär (inkl. delar) 
Kanoner, haubitser, mörsare med tillhö

rande lavetter, förställare, ammuni
tionsvagnar 

Projektiler 
Bomber 
Andra slag, ej s. n 

S:a (nr 342—349) 

Andra verkstadsarbeten: 
Skriv- och räknemaskiner samt kassa-

kontrollapparater 
Vågar: analys-, apoteks- o. brevvågar 

taffel- och hushållsvägar 
decimalvågar 
andra slag 

1 Tillverkningen vid staten tillhöriga anläggningar är ej redovisad. 
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Brand- och trädgårdssprutor 
Järnkonstruktioner och grövre plåt

arbeten: 
fackverk o. d 
andra slag 

Järnsängar 
Järnvägs- och spårvägsmateriel, ej s. n. 
Kassaskåp, kassakistor, dokumentskåp 

o. d. samt kassavalvs- och arkivdörrar 
Ventilations- o. Värmeledningsmateriel, 

ej s. n 
Rörledningsarbeten och Sanitetsanlägg

ningar 
Reparationer 

S:a (nr 350—363) 
Instrument och ur: 

Musikinstrument: 
flyglar 
pianinon och tafflar 
kyrkorglar 
andra orglar och harmonier 
grammofoner 
dragspel 
andra musikinstrument och -delar . . . 
reparationer 

S:a (nr 364—370) 
Övriga instrument: 

kirurgiska och medicinska 
optiska 
fyrapparater 
gasmätare 
manometrar och vakuummetrar . . . . 
navigationsinstrument 
taxametrar 
mätverktyg, mått- o. tumstockar m. m. 
bensinpumpar, -mätare o. d 
andra och ej spec. instrument 
reparationer 

S:a (nr 371—381) 
Ur och pendyler 

2. Jord- och stenindustri. 

Produkter från stenkolsgruvorna: 
Stenkol 
Lera: eldfast 

klinkerlera 
S:a (nr 384—385) 

Torvprodukter: 
Bränntorv: handtorv 

maskintorv 
S:a (nr 386—387) 

Torvströ, balpressat 
Torvmull, balpressad 
Torvströ och torvmull, såld i opressad 

form 
S:a (nr 388—390) 

Sten och stenarbeten: 
Granit och gnejs: 

blocksten (råblock) 
krossad sten, makadam o. granitsand 
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gatsten: storgatsten 
smågatsten: handslagen . . . . 

maskinslagen... 
kantsten 
byggnadssten 
andra arbeten: 

oslipade: gravvårdar och -ramar... 
andra 

slipade, polerade eller skulpterade: 
gravvårdar och gravramar.... 
andra 

S. k. svarta och gröna graniter: 
blocksten (råblock) 
andra arbeten: 

enbart huggna: 
gravvårdar och gravramar 
andra 

slipade, polerade eller skulpterade: 
gravvårdar och gravramar 
andra 

stenmjöl (filler) 
Porfyr (arbeten) 
Täljsten: 

täljstensmjöl 
byggnads- o. monumentsten (tegel) 
andra arbeten (hällar, ugnar etc.) . . . 

Skiffer: råsten 
pulveriserad 
takskiffer 
andra arbeten 

Sandsten, kvartsit och flinta: 
råsten 
flis och krossad sten (slipsand) 
byggnads- och monumentsten 
kvarn- och defibrörstenar 
slip- och brynstenar 
andra arbeten 
malen 

Kalksten och dolomit: 
råblock (för stenhuggerier) 
råsten för kalkbränning samt cement

tillverkning 
råsten för andra industriella ändamål 
kalkstensmjöl 
byggnads- och monumentsten: 

enbart huggen 
hyvlad eller slipad 
skulpterad 

andra arbeten 
Marmor: råblock 

byggnads- o. monumentsten 
möbelmarmor och andra ar

beten 
Fåltspat: omalen 

malen 
Kvarts: omalen 

malen 
Glimmer: omalen 

malen 
Granat, rå 

S:a (nr 391—440) 
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Kalk, bränd: osläckt 
släckt 

Slagen kalk 
Kaolin, slammad 
Gips 
Krita, slammad 
Kiselgur: bränd 

arbeten 
Murbruk (ej chamotte-) 
Cement 
Arbeten av cement och konstgjord sten: 

Cement- och betongarbeten: 
gasbetong (cementbunden o. cementfri) 
mellanväggsplattor 
mursten, inkl. hålblock 
takpannor 
rör och rördelar 
brunnsringar 
trappsteg (även av mosaik) 
golvplattor ( » » » ) 
mosaikarbeten, ej s. n 
kabelskydd 
betong, blandad, och betongklinker.. 
trottoarplattor 
andra och ej spec. slag 

Golvbeläggningsmaterial 
Konstgjorda kvarnstenar 
Diverse arbeten av konstgjord sten . . . 

S:a (nr 451—466) 
Asfaltemulsion 
Kallas) altbetong 
Asfaltarbeten 
Gipsarbeten 
Kakel och kakelugnsornament: 

golv- och väggplattor 
andra 

S:a (nr 471—472) 
Porslin: för elektrotekn. ändamål 

övrigt: äkta 
oäkta (fajans) 

S:a (nr 473—475) 
Keramikarbeten 
Lerkärl och krukmakargods 
Tegel och diverse andra varor: 

Tillverkningar av stenkolsfältens leror 
och skiffrar: 

eldfast tegel (chamottetegel) 
klinkerfabrikat: golvplattor 

väggplattor 
trottoarklinker 
syrafast tegel 

glaserade rör och rördelar 
malda leror o. div. klinkerfabrikat . . 

Tillverkningar av andra leror: 
chamottevaror: 

tegel: eldfast 
rör och rördelar 
murbruk m. m 

tegelvaror: 
murtegel: 

7,5 x 30 cm (12" x 6" X 3") 
7,5 x 25 cm (10" x 5" X 3") 

1 Därav vid sulfatmasse- och karbidfabriker resp. sockerbruk: 
1937: 2 090 000 hl med värdet 5 150 000 kr. resp. 417 000 hl med värdet 1 280 000 kr. 
1936: 1 815 000 » » » 4 700 000 » . 442 000 » » » 1 410 000 • 
Siffrorna äro delvis framkalkylerade. 

2 Kvantiteten delvis approximerad. 
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murtegel: 
6,5 x 25 cm (10" X 5 " X 2 1/2"). 
6,2 x 23 cm ( 9" X 41/2" x 21/4"). 
andra dimensioner 

taktegel: glaserade 
oglaserade 

fasadtegel 
övriga byggnads- o. bcklädnadstegel 
dikesrör och rördelar 
mellanväggsplattor 
golvplattor 
andra slags tegelvaror 

Byggnadssten m. m. av andra råämnen: 
kalksandsten 
alunskiffersten och asksten 
dinas-, kvarts-, kvartsit- el. silikasten 
andra slag 

S:a (nr 478—504) 

Glasvaror: 

Fönsterglas 

Buteljer 

Andra flaskor samt burkar: 
damejeanner, svagdrickskärl 
konservglas m. m. lör hushåll 
andra slag 

Termosglas 
Råglasämnen till hushålls- och pryd

nadsglas 
Hushålls- och prydnadsglas (tillverkat): 

slipat, etsat, målat , förgyllt etc 
andra slag 

Lampkupor och lampglas 
Råglas till glödlampor 
Glasull 
Speglar och glasmålningar 
Bly- och mässingsinfattat råglas 
Folierade o. slipade arbeten av fönster-

och spegelglas 
Slipning och etsning av hushålls- och 

prydnadsglas: 
av inköpta fabrikat (försäljningsvärde) 
» främmande gods (förädlingslön). . . 

Glaspulver 
Skyltar 
Andra glasarbeten 

S:a (nr 505—524) 
Diverse till jord- och stenindustrien hörande 

produkter: 

Brunsten, pulveriserad 
Elektrodmassa 
Grafit 
Isoleringsmassa 
Koks och koksstybb 
Siemensit (eldfast material) 
Slip- och polermedel: 

slip- och polerskivor 
smärgel-, glas-, sand- och annat slip-

eller polermedel 
polerduk 

Diverse hithörande fabrikat 
S:a (nr 525—534) 
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3. Träindustri. 

Sågade och hyvlade trävaror: 

a) Av furu och gran: 
Ohyvlade plankor, hattens e t c : 

minst 5 cm (2") tjocka: 
plankor, minst 21 cm (81/2") breda: 

av furu 
» gran 

hat tens, 15 till 21 cm (6" resp. 
8 1/2") breda: 

av furu 
» gran 

scantlings, under 15 cm (6") breda: 
av furu 
» gran 

under 5 cm (2") tjocka: 
bräder, minst 21 cm (81 /2") breda: 

av furu 
gran 

bräder, 15 till 21 cm (6" resp. 
81/2") breda: 

av furu 
» gran 

planschetter, under 15 cm (6") 
breda: 

av furu 
» gran 

till må t t och träslag ej spec 
S:a (nr 535—547) 

Hyvlade bräder (nominellt måt t ) : 
minst 21 cm (8 1/2") breda: av furu.. 

> g ran . 
15 till 21 cm (6" resp. 8 1/2") breda: 

av furu.. 
» gran . 

under 15 cm (6") breda: av furu . . . 
» gran . . 

till må t t och träslag ej spec 
S:a (nr 548—554) 

Andra slag: 
bräd- och plankstump (splitwood, 

firewood): 
endast sågade 
hyvlade 

takstickor (laths) o. spjälved (lath-
wood) 

läkter (slatingbattens) 
ribbor, kvastkäppämnen, lister o. d. 
lådämnen: endast sågade 

färdiga, hyvlade 
stav, sågad 

S:a (nr 555—562) 

b) Av andra inhemska träslag: 
Plankor och bräder 
Stav, sågad 
Andra slag 

S:a (nr 563—565) 
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c) Av utländska träslag 
Sågnings- och hyvlingslön 

Emballagelådor 
Enkelfaner 
Kryssfaner (plywood): 

av furu eller gran 
» annat träslag 

S:a (nr 570—571) 

Snickeriarbeten : 
Byggnadssnickerier: 

dörrar 
fönsterbågar och fönsterkarmar 
profilerade lister 
parkettgolv 
trätrappor 
färdiga trähus . 
andra eller ej spec 

Inredningar för biografer, butiker, 
kök m. m 

Möbler: av furu eller gran, ofanerade. . 
andra slag 

Svarveriarbeten: 
bobiner och spolpipor 
trådrullar 
klackar till skodon 
kvast- och gardinkäppar 
ledstänger, svarvade 
träarmatur 
andra slag, ej s. n 

Andra snickeriarbeten: 
borstträn 
grammofon- och radiolådor 
handtag och skaft till redskap o. d. 
is- och kylskåp 
klädhängare 
likkistor 
modellsnickerier 
ramar, svarvade, rund- eller ovalfrästa 
skidor 
skidstavar 
tvättbräden 
tvättklämmor (även svarvade) 
andra slag 

S:a (nr 572—601) 

Andra träarbeten samt varor au diverse 
växtämnen: 

Barnvagnar 
Block och läster för skotillverkning . . 
Formbevarare för skodon (skoblock) . . 
Impregnerade trävaror 
Isoleringsmattor av mossa, sjögräs o. d. 
Korgmakararbeten: 

av oskalade kvistar och grövre spån 
korgmöbler 
andra slag 

Korkarbeten: 
butelj- och flaskkorkar 
block, plattor, rör, formstycken m. m. 
kork- o. korkbarksavfall (till avsalu) 

Käppar 
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Leksaker av t rä 
Kam- och tapetlister 
Reveteringsmattor 
Skopligg 
Spånaskar 
Takspån 
Träfiberplattor (wallboards) 
Trämjöl 
Träskor, trätofflor och toffelbottnar . . . 
Träull 
Tunnbinderiarbeten: 

av furu eller gran 
» annat träslag 

Andra hithörande fabrikat 
S:a (nr 602—626) 

4. Pappers- och grafisk industri. 

Pappersmassa1 : 
Mekanisk: våt 

torr 
Kemisk: 

sulfitcellulosa: blekt 
oblekt: våt 

torr 
sulfatcellulosa: blekt 

oblekt: vå t 
torr 

S:a (nr 627—634) 

Papp': 
Asfalttakpapp och annan bestruken eller 

impregnerad papp (827) 
Förhydningspapp utan impregner. (828) 
Grålumppapp utan impregnering (829) 
Färgad annorlunda än i massan: 

kartongpapp och kriterad papp (830) 
annan (831) 

Glansglättad; ävensom presspapp (833) 
Konstläderpapp (834) 
Annan, ej s. n. papp (835: 2) 

S:a (nr 635—642) 

Papper2: 
Gult halm-, grålump- och annat natur-

färgat grovt omslagspapper (836) . . . 
Tidningspapper (837) 
Färgat annorlunda än i massan: 

kriterat (838) 
annat (839) 

Impregnerat eller bestruket annorledes 
än med asfalt o. d. (841) 

Fernissat, lackerat, förgyllt m. m. (842). 
Kartongpapper (846) 
S. k. kräppapper (847) 
Försett med vat tenmärke o. d.: 

läsk- och filtrerpapper (843) 
post-, skriv- samt bokpapper (844) 
annat (845) 

1 Samtliga kvantiteter angivna i torr tänkt vikt, innehållande 90 % absolut torr massa. 
2 Siffrorna inom parentes efter varurubrikerna angiva de nummer i Tulltaxan med statistisk 

varuförteckning, dit resp. varuslag höra. 

6—389131. Kommerskollegii berättelse om industri dr 1937. 
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Boktryckspapper (848) 
Grovt silkespapper (849) 
Kopie- och fint silkespapper (850) 
Läsk- och filtrerpapper (851) 
Omslagspapper: 

brunt slipträpapper (852: 1) 
sulfatpapper, rent o. slipblandat (852:2) 
sulfitpapper, rent o. slipblandat (852:3) 
annat (852: 4) 

Smörpapper (greaseproof) (853: 2) 
Pergamyn (853: 3) 
Post-, skriv- samt bokpapper (854) . . . 
Ritpapper (855) 
Finpapper, ej spec 
Tapet- o. annat för klistring etc. avsett 

papper (856) 
Annat, ej ovan spec. papper 

S:a (nr 643—668) 
Takpapp, beredd annorstädes än vid papp

fabriker 

Papper, berett annorstädes ån vid pappers
bruk: 

Karbonpapper 
Kräppapper 
Marmorerat papper 
Ljustrycks- och ljuskopieringspapper . . 
Gummerat, impregnerat o. d. papper . . 

S:a (nr 670—674) 
Vulkanfiber 
Cellulosavadd 

Papp- och pappersarbeten: 
Album 
Kontors-, skriv- o. ritböcker, samlings

pärmar o. d 
Bokbinderiarbeten, ej s. n 
Kartongarbeten, ej s. n. (jfr nr 689) . . 
Papperspåsar och -säckar 
Kuvert 
Papeterier 
Andra slag: 

spelkort 
bobiner och spolpipor 
fotografiblanketter 
gelänk 
toalettpapper 
wellpapp: kartonger (jfr nr 680) 

andra tillverkningar 
diverse arbeten 

S:a (nr 677—691) 
Tapeter och bårder 
Arbeten av grafisk industri: 

Bok- och accidenstryck 
Tidningstryck 
Litografiskt (inkl. offset- och ljus-) tryck 
Stål- och koppartryck 
Djuptryck 
Klichéer 
Vykort och gratulationskort 
Kemigrafiska arbeten, ej s. n 

S:a (nr 693—700) 
Stilar 
Sälleri- och stereolypproduktion (för avsalu) 
Tryckstämplar 

1 Fullständigare redovisning år 1937. 
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5. Livsmedelsindustri . 

Kvarnprodukter: 
Mjöl: vetemjöl 

rågmjöl 
kornmjöl 
havremjöl 
rismjöl 
majsmjöl 
andra slag 

Gryn: vetegryn 
korngryn 
havregryn 
risgryn 
majs-, ris- och veteflingor 
andra slags gryn och flingor . . . 

Kli, alla slag 
Gröpe, alla slag 

S:a (nr 704—718) 
Förmalningslön 

Stärkelse: 
Potatismjöl: prima 

sekunda 
gråmjöl 

Vetestärkelse 
Risstärkelse 

S:a (nr 720—724) 
Pressjäst1 

Bageri produkter : 
Spis- och knäckebröd 
Annat (mjukt) bröd 
Bakelser, pepparkakor o. andra slag av 

finare bakverk 
S:a (nr 726—728) 

Käx och wafers 
Produkter av sockerindustri': 

Råsocker 
Raffinerat socker 
Sirap 
Melass 
Sockersnitsel 
Betmassa 

Choklad, karameller o. d.: 
Kakaopulver 
Choklad och chokladvaror 
Karameller, konfekt, marmelad o. d. . . 
Pastlljer 
Glass 

S:a (nr 736—740) 
Sylt: sockrad 

osockrad 
S:a (nr 741—742) 

Råbrännvin1: 
tillverkat vid lantbruksbrännerier 

» » jästfabriker 
» ' » sulfitbrännerier 

S:a (nr 743—745) 
Dränk 
Destilleringsprodukter: 

Renat brännvin 
1 Uppgifterna avse tillverkningsåren 1/10. 1936— 20/9, 1937 och 1/10 1935— 30/9, 1936. 
2 « » » » 1 / 6 t 1936— 31/7 1937 och 1/6 1935— 31/7 1936. 
3 Tillverkningsskatten är medräknad i värdet. 
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Sekunda sprit: för denaturering 
» omrektificering . . . . 

Finkelolja och lank 
S:a (nr 747—750) 

Malt 
Maltdrycker2 

Klass I I I 
Klass II 
Klass I: maltdricka 

svagdricka: lagrat 
vanligt 
S:a (nr 752—756) 

Draw, otorkad 
Mineralvatten och kolsyrade läskdrycker... 
Punsch 
Likör 
Saft, oblandad 
Fruktvin 

Tobaksfabrikat: 

Cigarrer 

Cigarrcigarretter 

Cigarretter: med munstycke 

u tan munstycke 
Röktobak 
Tuggtobak 
Snus 

S:a (nr 703—769) 

Mejeriprodukter: 
Smör: gräddsmör 

vasslesmör 
S:a (nr 770—771) 

Ost: dessertost 
annan helfet ost 
trekvartsfet ost 
halvfet ost 
mager ost 
mesost2 

S:a (nr 772—777) 
Kasein, torkat3 
Kondenserad (evaporerad) mjölk 
Torrmjölk 

S:a (nr 779—780) 

Talg, flott, margarin m. m.: 
Talg: premier jus 

presstalg 
syretalg 

S:a (nr 781—783) 
Isterflott 
Konstister och konstgjort flott 
Kokosfett 
Margarin 
Margarinost 
Fettemulsion 

1 Tillverkningsskatten är medräknad i värdet . 
2 Uppgifterna avse tillverkningsåren 7 „ 1936—»/, 1937 och V„ 1935— 1936. 
3 Inklusive tillverkningen annorstädes än vid mejerier. — Uppgifterna avse respektive kalenderår 

(tidigare meddelade produktionssiffror avsågo tillverkningsår av annan omfattning än kalenierår) . 
4 Accisen ej medräknad i värdet. 



85 

år 1937 år 1936 

Slakteriprodukter: 
Fläsk: färskt 

saltat 
S:a (nr 790—791) 

Köt t av nötkreatur, får och häst 
Avfallsprodukter 

Charkuterivaror 
Fisk, saltad, inlagd, torr eller rökt: 

Sill 
Strömming 
Skarpsill (vassbuk), kryddad eller saltad 
Annan fisk 

S:a (nr 795—798) 

Konserver: 
Fisk- och skaldjurskonserver: 

ansjovis 
gaffelbitar av sill 
andra slag 

Fruktkonserver 
Sparriskonserver 
Andra grönsakskonserver 
Kött- och fläskkonserver 

S:a (nr 799—805) 
Rostat kaffe: 

egen vara (rostad vikt och fullt värde) . . 
främmande vara (rå vikt o. rostlön) . . 

Malda kryddor: 
egen vara (fullt försäljningsvärde) . . . . 
främmande vara (malningslön) 

Kaffesurrogat 

Andra näringsämnen o. d.: 
Bak- och jästpulver 
Druv- och stärkelsesocker samt -sirap . 
Makaroner och vermiceller 
Potatis- och sagogryn 
Bordsalt, preparerat 
Senap: malen, torr 

färdiglagad 
Soja och såser 
Vaniljsocker 
Lemonadpulver och drickextrakt 
Div. ej spec. näringspreparat 

S:a (nr 811—821) 
Kraftfoder: 

Oljekakor och -mjöl: 
jordnötskakor och -mjöl 
kokoskakor 
linfrökakor och linfrökaksmjöl 
palmkärnkakor 
rapskakor 
sojamjöl 
solrosfrökakor och -mjöl 

Foderbenmjöl (jfr nr 1123) 
Andra kraftfoder: 

bengryn 
fiskmjöl 
fjäderfäfoder, ej spec 
kraftfoderblandningar 
köttmjöl o. d 
mineralfoder 
tranemulsion 
andra och ej spec. slag 

S:a (nr 822—837) 
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6. Textil- och beklädnadsindustri. 
Vadd, trassel och spånadsämnen: 

Konstull (schoddy, mungo o. d.): 
ofärgad 
färgad 

S:a (nr 838—839) 
Vadd: av bomull 

annan 
S:a (nr 840—841) 

Trassel: bomullstrassel 
annat 

S:a (nr 842—843) 
Drev 
Kapok, konstbomull o. d 
Stapelfibrer, stapelfas 
Avfall av spånadsämnen: 

ullavfall, inklusive ullstoft 
bomullsavfall 
lin- och hampblår 
annat 

S:a (nr 847—850) 
Rivlön (för schoddy o. d.) 

Garn, tråd, tågvirke och linor: 
Garn: 

konstsilkegarn 
garn av stapelfiber o. konstsilkeavfall 
ullgarn: 

kamgarn: oblekt och ofärgat 
blekt, färgat eller tryckt 

annat: oblekt och ofärgat 
blekt, färgat eller tryckt . . 

bomullsgarn: oblekt och ofärgat . . . . 
blekt, färgat el. tryckt 

jutegarn: oblekt och ofärgat 
blekt, färgat eller t ryckt . . 

lin- och hampgarn: 
oblekt och ofärgat 
blekt, färgat eller tryckt 

S:a (nr 852—863) 
spinnlön för främmande gods 

Repslageritillverkningar: 
tågvirke och linor 
skördegarn 
kabelgarn 
bind- och segelgarn 

S:a (nr 865—868) 
Vävnader och filt: 

Hel- och halvsidenvävnader 
KonstsUkevävnader 
Yllevävnader: 

maskinfilt för fabriksbehov 
mattor 
fälb-, plysch- och sammetsvävnader; 

dukar, schalar, filtar, draperier 
m. m 

andra slag 
S:a (nr 871—874) 

Bomullsvävnader: 
oblekta, ofärgade och otryckta: 

maskinfilt för fabriksbehov 
-segelduk 
andra slag 
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blekta eller färgade: 
mat tor 
fälb-, plysch- o. sammetsvävnader 
näsduksvävnader 
dukar, gardiner o. d 
andra slag 

t ryckta eller pressade 
S:a (nr 875—883) 

Vävnader av kokostågor eller -garn: 
mattor 

Jutevävnader: 
oblekt o. otärgad säck- o. packvävnad 
mat tor 
sadelgjordsväv 

S:a (nr 885—887) 
Linne- och hampvävnader: 

mat tor 
andra slag 

S:a (nr 888—889) 
Stampad (icke vävd) filt: 

av ull: maskinfilt för fabriksbehov.. 
annan (inkl. halvyllefilt) 

av nöthår 
S:a (nr 890—892) 

S:a vävnader och filt (nr 869—892) . . 

Vävlön för främmande gods 

Band: 
hel- och halvsidenband 
konstsilkeband 
bomullsband 
elastiska (gummi-) band 
andra slag 

S:a (nr 894—898) ' 

Snören och andra snörmakararbeten: 
flätade, bandliknande snören 
andra slag 

S:a (nr 899—900) 

Spetsar, spetsvåonader och tyll 
Trådgardiner och trådgardinsvävnad 

Trikåvaror och slrumpstolsarbeten: 
av silke och konstsilke 
» bomull 
» ull 

ej specificerade 
S:a (nr 903—906) 

Sticklön för främmande gods 
Nät: fisknät o. d. samt telnar 

andra nät samt hängmattor 
S:a (nr 908—909) 

Remmar och slangar: 
driv- och transportremmar 
slangar 

S:a (nr 910—911) 

Blekning, färgning, tryckning, appretering 
och impregnering: 

av inköpt material (försäljningsvärde).. 
» främmande material (förädlingslön) 
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Konfektions- och Sömnadsartiklar: 

Herrkonfektion : 
kostymer och sportdräkter 
kavajer 
västar 
byxor 
överplagg (rockar, paletåer, ulstrar, 

trenchcoats, regnkragar o. d.): 
impregnerade 
andra 

arbets- och överdragskläder 
uniformer och uniformseffekter 
ej spec 

S:a (nr 914—922) 

Damkonfektion: 
dräkter, sportdräkter 
kappor av impregnerat tyg 
andra kappor samt ulstrar och jackor 
kjolar 
blusar 
klänningar 
badrockar, morgonrockar o. d 
arbets- och överdragskläder 
ej spec 

S:a (nr 923—931) 

Barnkonfektion: 
kostymer 
impregnerade rockar och kappor . . . . 
andra rockar och kappor 
klänningar m. m 
byxor 
ej spec 

S:a (nr 932—937) 

Gummikappor (jfr nr 1014) 
Oljekläder 
Benlindor, bälten, skärp, strumpeband 

o. d 
Broder- och tapisseriarbeten 
Damasker 

Dam- och barn underkläder: 
av tr ikåväv 
andra 

Flaggor, standertar och vimplar 
Hängslen 
Korsetter, reformliv, korsetiskyddare 

o. d 
Kragar, manschetter och skjortveck 
Kravat ter , halsdukar, rosetter o. slipsar 
Presenningar 
Ryggsäckar, skol- och torgväskor m. m. 
Segel 
Skjortor och pyjamas 
Säckar 
Sängkläder: madrasser, kuddar, täcken o. d. 

lakan och örngott 
Tält och markiser 
Ej spec. Sömnadsartiklar 

S:a (nr 914—958) 

Sömnad för andras räkning (lön) 
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Hattar: 

Dam- och barnhat tar : filt- o. fälbhattar. 
s t råhat tar 
tyghat ta r 

Herrhat tar : filt- och fälbhattar 
s t råhat tar 
tyghat ta r 

Hat ts tommar , filtstumpar, hattflätor o. d. 
S:a (nr 900—966) 

Tygmössor: dam- och barnmössor 
herrmössor 

S:a (nr 967—968) 

Andra hithörande tillverkningar: 
Förbandsartiklar 
Konstgjorda blommor 
Preparerade naturliga växter 
Paraplyer och parasoller 
Rullgardiner 
Mek. rullgardinskäppar 

S:a (nr 969—974) 

7. Läder-, hår- och gummivaru
industri. 

Garveriprodukter: 
Sul- och bindsulläder: 

kärnstycken (renskurna) 
maskinremläder 
hela eller halva hudar 
stycken av hudar 

Annat läder: 
vegetabiliskt garvat (platt- o. ovan

läder m. m.) 
mineralgarvat 
vit- och sämskgarvat 

S:a (nr 975—981) 
Konstläder 
Limläder och annat läderavfall 
Beredningslön för främmande råvara . . 

Pälsvaror: 
Beredning o. färgning av lösa pälsskinn: 

av egen råvara (försäljningsvärde) . . 
av främmande råvara (beredningslön) 

Arbeten av pälsverk: 
beredda, hopsydda skinn, foder m. m. 
fullfärdiga persedlar: 

pälsar 
pälsgarnityr, boor, kragar o. d. . . . 
pälsmössor 
ej spec 

S:a (nr 985—991) 
Reparationer 

Handikar: grövre arbetshandskar 
andra slag 

S:a (nr 993—994) 
Skinnkläder (tröjor, västar , mössor m. m.) 

Skofabrikat: 
Stövlar 
Kängor och skodon av läder 
Sandaler och skinntofflor 
Skor och tofflor av tyg och filt 
Klackar 
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Ränder 
Skaft till skodon 
Nåtlingar, bottnar m. m 

S:a (nr 996—1003) 
Gummivaror: 

Skodon: kautschuksskodon o. galoscher 

andra, med gummisulor 
Driv- och transportremmar 
Gummiklackar 
Gummisulor 
Automobil- och motorcykelgummi: 

yttergummi 
inncrslangar 

Cykelgummi: yttergummi 
innerslangar 

Gummibollar 
Gummikappor (jfr nr 938) 
Andra gummivaror (tekniska m. fl.) . . 

S:a (nr 1004—1015) 
Gummireparationer 

Andra hithörande tillverkningar: 
Driv-, transport-, ryck-, slag- och sy-

remmar, snören och slangar (av läder) 
Andra tekniska lädervaror 
Etuier, askar, dosor och fodral 
Portföljer, plånböcker, damväskor o. d. 
Reseffekter (koffertar, kappsäckar, 

väskor m. m.): 
av läder och skinn 
andra slag 
ej specificerade 

Sadelmakararbeten 
Andra läderarbeten, ej s. n 
Borstbindararbeten 
Tagel, berett 
Hår- och tagelgarn 
Hår- och tagelvävnader 
Fjäder och dun 

S:a (nr 1017—1030) 

8. Kemisk-teknisk industri. 

Färger och fernissor m. m.: 
Torra färger: 

rödfärg 
zinkvitt 
kimrök 
bronser 
torra kallvattenfärger 
hemfärger 
ej spec 

Spackelfärg 
Kitt 
Oljor och fernissor: 

linolja, kokt och blekt (för avsalu)1 

standoljor och boktrycksfernissor . 

1 Framställd vid färg- och fernissfabriker av inköpt rå linolja. Jfr nr 1073. 
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oljelacker (-fernissor), klara 
spritlacker (-fernissor), klara 
cellulosalacker (-fernissor), klara . . . . 
asfaltlacker (-fernissor): ugnslacker . . 

andra slag . . 
övriga lacker (fernissor) 
siccativ och xerotin 
förtunningsmedel 

Tryck- och målarfärger o. d.: 
grafiska färger: trycksvärta 

andra slag 
tapetfärger 
stämpelfärger 
smör- och ostfarger 
läder- och skofärger 
skeppsbottenfärger 
rostskydds- och eldskyddsfärger 
bronsfärger 
artistfärger 
rödfärg, färdigkokt 
slamfärger 
oljefärger 
oljelackfärger 
spritlackfärger (glasyrfärger) 
cellulosalackfärger 
andra färger 

Div. hithörande preparat 
S:a (nr 1031—1067) 

Oljor och fett, ej annorstädes upptagna: 
Animaliska oljor och djurfett: 

fisklevertran 
annan tran 
andra oljor, flytande 
benfett 

Vegetabiliska oljor och växtfett : 
linolja: rå (för avsalu) 

kokt1 

rov- och rapsolja 
jordnöt- eller arachidolja: rå 

raffinerad . 
kakaosmör 
kokosolja: rå 

raffinerad 
palmkärnolja: rå 

raffinerad 
sojaolja: rå 

raffinerad 
solrosolja: rå 

raffinerad 
andra slag 

Oljefettsyror 
Härdat fett (raffinerat) 
Maskin- och vagnssmörja 
Smörjoljor 
Läderoljor och lädersmörjor 
Destruktions- och tekniskt fett, ej s. n. 
Impregneringsolja 
Textil- och garvoljor 
Vaselin 
Vattenlösliga oljor 
Div. oljor och fettämnen 

S:a (nr 1068—1097) 

1 Framställd vid linoljeslagerier. Jfr nr 1040. 
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Ljus 
Slearinprodukler m. m.: 

Olein 
Stearin 
Steariribeck 
Glycerin: rå 

renad 
S:a (nr 1099—1103) 

Såpa, tvål och andra tvättmedel: 
Såpa 
Toalettvål: raklvål och rakkräm 

annan 
Tvålflingor 
Annan tvål 
Tvättpulver 
Lutpulver 
Såp- och tvä t t lu t 

S:a (nr 1104—1111) 
Parfymer och kosmetiska preparat: 

Parfymer 
Toalettvatten och eau de cologne . . . . 
Tandpulver och tandpasta 
Puder och smink 
Hårvat ten 
Munvatten 
Kosmetiska medel, ej s. n. (pomador, 

salvor m. m.) 
S:a (nr 1112—1118) 

Konstgjorda gödselmedel: 
Superfosfat 
Tomasfosfat 
Syntetiska kväveprodukter (beräknad 

kvävemängd i ton) 
Pudret t 
Benmjöl (jfr nr 829) 
Hornmjöl 
Andra gödselmedel 

S:a (nr 1119—1125) 
Träkol: 

av skogs- och stubbved: ugnskolade . . 
» sågverksribb: milkolade 

ugnskolade 
S:a (nr 1126—1128) 

Trädestillationsprodukter: 
Trätjära 
Trätjäredestillat, ej s. n 
Trätjärebcck 
Terpentinolja: rå 

renad 
Träsprit: 

råmetanol, beräknad som 100 %-ig 
renmetanol 
»metylaceton» 

Acetonoljor (inkl. s. k. acetonersättning) 
Flytande harts 
Formalin: i vattenlösning (à 40 % ) . . . . 

i fast form (à 100 %) 
Ättiksyra, beräknad som 100 %-ig 
Kalciumacetat (ättiksyrad kalk), beräk

nad som 100 %-ig 
S:a (nr 1129—1142) 

1 Dessutom har redovisats rening av 284 147 kg inköpt råglycerin med ett värde av 538 057 kr. 
2 . > > » . 329 600 . • » • • » . 420 665 » 
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Sprängämnen : 
Svartkrut (salpeterkrut) 
Bomullskrut, icke pressat 
Röksvagt krut: nobelkrut (ballistit) . . . 

nitrocellulosakrut 
Dynamit och andra sprängämnen med 

högre nitroglycerinhalt än 10 % . . . . 
Andra sprängämnen, ej ovan upptagna 

S:a (nr 1143—1148) 

Ammunition: 
Laddning av Patronhylsor eller andra 

ammunitionsfabrikat1 

Svarlkrutsslubin 
Tändhattar och div. fondmedel 
Fyrverkeriarbeten, knallsignaler, knall

pulver och smällare 
Tändstickor: säkerhetständstickor 

andra slag 
S:a (nr 1153—1154) 

Oorganiska produkter: 
Aluminiumsulfat (svavelsyrad lerjord). . 
Ammoniak, kaustik, beräkn. som 25 %-ig 
Ammoniumsulfat2 

Fosforsyra 
Järnvitr iol (ferrosulfat) 
Kalciumkarbid 
Kaliumhydrat (kaustikt kali), beräknat 

som 100 %-igt: i fast form 
i lösning 

Kaliumkarbonat (pottaska) 
Kiselkarbid 
Klorater och perklorater: 

kaliumklorat 
andra 

Klor och klorblekningsmedel, beräkn. 
som 100 %-ig blekande klor: 

klor, flytande och i gasform 
klorkalk: i fast form 

i lösning 
natriumhypokloritlösning 

Kopparoxid 
Kopparvitriol (kopparsulfat) 
Kromalun 
Natriumbisulfat 
Natr iumhydrat (kaustikt natron), be

räknat som 100 %-igt: i fast form . . . 
i lösning 

Natriumsulfat: kalcinerat 
kristalliserat 

Salpetersyra, beräknad som 100 %-ig 
Saltsyra, beräkn. som 30—33 %-igt klor-

väte 
Soda, kristalliserad 
Svavelsyra: 

rykande (oleum) 
koncentrerad (66° Bé) 
annan, beräknad som 100 %-ig 

Vattenglas (kalium- eller natriumsilikat) 
i lösning 

1 Tillverkningen vid staten tillhöriga anläggningar är ej redovisad. 
2 Tillverkad vid gas- och koksverk. övrig tillverkning redovisas under rubriken Syntetiska 

kväveprodukter (1121). 
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Vätesuperoxid 
Andra oorganiska produkter 

S:a (nr 1155—1187) 

Förtätade gaser: 

Acetylengas (dissousgas) 
Kolsyra: fast (torr-is) 

flytande 
Oljegas 
Syrgas 
Vätgas 
Andra slag 

S:a (nr 1188—1194) 

Stenkolstjära och produkter därav: 

Stenkolstjära 
Stenkolstjära, beredd till bestrykning 

av tak eller dylikt, och andra likn. 
preparat 

Vägtjära 
Bensolprodukter 
Stenkolstjärebeck 
Stenkolstjäredestillat 
Andra produkter av Stenkolstjära 

S:a (nr 1195—1201) 

Petroleumprodukter: 

Bensin 
Fotogen 
Petroleumbeck (petroleumasfalt) 
Motor- och pannbrännoljor 

Lim, klister, gelatin m. m.: 

Lim: ben- och hudlim samt biandlim . 
kaseinlim 
annat lim i fast form 
flytande lim och gummi 

Dextrin 
Appreturmedel, innehållande dextrin, 

stärkelse o. d 
Klister 
Gelatin 

S:a (nr 1206—1213) 

Andra kemisk-tekniska produkter: 

Bakelit o. d. samt arbeten därav: 
oarbetad 
plattor och rör 
andra arbeten 

Celluloid-, galalit- o. d. arbeten 
Acetatfolier 
Viskosfolier 
Bläck och tusch 
Bonvax 
Etyleter 
Estrar, avsedda till lösningsmedel 
Essenser o. extrakter 
Film: framkallade filmnegativ 

kopior av d:o 
Flugfångare 
Fruktsal t 
Färgband för skriv- och räknemaskiner 
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år 1937 år 1936 

Garvämnesextrakter: 
ekträextrakt 
granbarkextrakt 
andra slag 

Glödstrumpor: avbrända 
ej avbrända 

Hartstvål (hartslim) 
Kautschuklösningar (läder- o. skocement 

m. m.) 
Lack 
Linoleummattor (inkl. konstlinoleum).. 
Medicinska preparat 
Ostlöpe 
Skokräm och andra ej sprithaltiga puts

medel för läderarbeten eller skodon 
Skurpulver o. d. puts- och polermedel 
Sockerkulör 
Torrsprit 
Vals- och hektografmassa 
Ättika (spritättika) 
Desinfektionsmedel 
Insektspulver o. d 
Torrsopnings- o. d. rengöringsmedel . . 
Växtskyddspreparat 
Konstis 
Diverse fabrikat 

S:a (nr 1214—1252) 
Pulveriseringslön 

9. Kraft-, belysnings- och vatten
ledningsverk. 

Elektrisk energi: alstrad energi 
försåld » 

Gas: kolgas (inkl. vedgas) 
Distribuerat vatten 
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Tab. 6. Tillverkningar år 1937, som helt eller till någon del varit föremål 
för vidare bearbetning vid de verk, där de framställts. 

Nr 
i 

tab. 
5 

Varuslag 

K
vantitets
grund 

Produktion för vidare 
bearbetning vid fram

ställningsverket 

Kvantitet Värde 
Kronor 

Produktion för avsalu Hela produktionen 

Kvantitet Värde 
Kronor 

Kvantitet Värde 
Kronor 

Järn: 
Tackjärn 
Gjutgods, framställt direkt ur 

masugn 
S:a (nr 20 -21 ) 

Smältstycken och råskenor, 
framställda medelst: 
lancashiremetod 
vallonmetod 
skrotsmältning 

S:a (nr 23—25) 
Göt samt smidbart gjutgods: 

Bessemer- : 
sur: göt 
basisk : göt 

S:a (nr 2G—27) 
Martin-: 
sur: göt 

gjutgods, skrotat 
basisk: göt 

gjutgods, s k r o t a t . . . 
S:a (nr 23—31) 

Degelstål : 
göt 
gjutgods, skrotat 

S:a (nr 32 -33 ) 
Elektrostâl: 
göt 
gjutgods, skrotat 

S:a (nr 34—35) 
S:a göt samt smidbart gjut

gods (nr 26—35) 
Koppar: kopparskärsten 

cementkoppar 
råkoppar (slaggkoppar) 
bessemerkoppar 

Stångjärn och -stål etc: 
Smitt järn av vällmetall . . . . 
Varmvalsat järn av vällmetall: 

Ämnen 
Annat 

S:a varmvalsat och smitt järn 
av vällmetall (nr 63 —65) 
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Nr 
i 

tab. 
5 

Varuslag 

K
vantitets
grund 

Produktion för vidare 
bearbetning vid fram-

ställningsverket 

Kvantitet Värde 
Kronor 

Produktion för avsalu 

Kvantitet Värde 
Kronor 

Hela produktionen 

Kvantitet Värde 
Kronor 

Smitt järn och stål av götme
tal l : 
Ämnen 
Annat 

Varmvalsat järn och stål av 
götmetall : 
Ämnen: 

billets (inkl. massiva tub
ämnen) 

platiner 
Annat : 

stångjärn och -stål, runt, fyr
kant och platt 

ihåligt borrstål 
handjärn och bandstål m. m. 
balkar 
vinkeljärn och annat fason-
järn (inkl. hjulband) 

järnvägsskenor m. m 
skarvjärn och bottenplåtar 
axlar 
valstråd 
plåt (varmvalsad): 

grovplåt 
mediumplåt 
tunnplåt 0,6—3 mm 

» under 0'6 mm . . 
rör (inkl. ihåliga tubämnen), 
varmvalsade eller varm-
dragna 

S:a (nr 70—83) 
Gjutgods, framställt efter tack
järns omsmältning: 
Aducerat, alla slag 
Maskingjutgods 

Dragen tråd 
Draget eller kallvalsat järn och 

stål, ej särskilt nämnt 
Möbelresårer etc 
Melallgjutgods 
Plåt: av tenn 

» koppar 
» mässing' 

Tråd: av koppar 
> mässing 
> aluminium 

Hagel och kulor av bly 
Plåt etc. av silver 
Ngsilverplåt 
tKaolin, slammad 
Elektrodmassa 
Sågade och hyvlade trävaror: 

ohyvlade plankor, battens etc. 
S:a (nr 535—547) 

Pappersmassa (torr vikt): 
Mekanisk: våt 

torr 
Kemisk: sulfitcellulosa: 

blekt 

7—389131. Kommerskollegii berättelse om industri dr 1937. 
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Nr 
i 

tab. 
5 

Varuslag 

K
vantitets
grund 

Produktion för vidare 
bearbetning vid fram

ställningsverket 

Kvantitet Värde 
Kronor 

Produktion för avsalu Hela produktionen 

Kvantitet Värde 
Kronor Kvantitet Värde 

Kronor 

oblekt: våt 
torr 

sulfatcellulosa: 
blekt 
oblekt: våt 

torr 
S:a (nr 627-634) 

Kartongpapp m. m 
Gult halm- o. d. papper 
Kartongpapper 
Omslagspapper, sulfat-
Vulkanfiber 
Malt 
Talg, flott, margarin m. m.: 
Premier jus 
Syretalg 

Vadd, trassel m. m.: 
Konstull: ofärgad 

färgad 
Vadd : av bomull 

annan 
Trassel: bomulls-

annat 
Ullavfall 
Bomullsavfall 
Lin- och hampblår 

Garn: 
konstsilkegarn 
garn av stapelfiber 
kamgarn : oblekt etc 

blekt etc 
annat ullgarn : oblekt etc 

blekt etc 
bomullsgarn: oblekt etc 

blekt etc 
jutegarn: oblekt etc 

blekt etc 
lin. och hampgam: oblekt etc. 

blekt etc. 
S:a (nr 852—863) 

Kabelgarn 
Bomullsvävnader: oblekta, andra 
Jutevävnader: oblekta etc 
Band: elastiska 
Garveriprodukter: 

Maskinremläder 
Vegetabiliskt garvat läder 
Mineralgarvat läder 
Vit- och sämskgarvat läder 

Pälsvaror: 
Beredning av lösa pälsskinn.. 

Hår- och tagelgarn 
Oljor och fett: 
Linolja: rå 
Jordnötsolja: rå 
Kakaosmör 
Kokosolja: rå 

raffinerad 
Palmkärnolja: rå 
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Nr 
i 

tab. 
5 

Varuslag 

K
vantitets-
grand 

Produktion för vidare 
bearbetning vid fram

ställningsverket 

Kvantitet 
Värde 
Kronor 

Produktion för avsaloj 

Kvantitet Värde 
Kronor 

Hela produktionen 

Kvantitet Värde 
Kronor 

Sojaolja : rå 
raffinerad 

Solrosolja : rå 
Härdat fett (raffinerat) 

Stearinprodukter m. m.: 
Stearin 
Glycerin: rå 

Trätjåra 
Terpentinolja: rå 
Råmetanol 
Flytande harts 
Formalin: i vattenlösning 
Kalciumacelat 
Bomullskrut: opressat 
Fosforsyra 
Järnvitriol 
Kalciumkarbid 
Nalriumhydrat: i lösning 
Natriumsulfat: kristalliserat . . 
Salpetersyra 
Saltsyra 
Svavelsyra: koncentrerad 

annan 
Stenkolstjära, beredd 
Dextrin 
Bakelit: oarbetad 

plattor och rör 
andra arbeten 
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Tab. 7. Industriens förbrukning av vissa viktigare råvaror m. m. 
år 1937. 

Anm. Redovisningen avser, då ej annorlunda angives, endast inköpta råvaror m. m. Vid resp. 
framställningsverk tillverkade halvfabrikat för vidare bearbetning vid samma verk ingå således 
i regel ej (jfr tab. 6). — Siffrorna inom parentes i kol. 1 angiva för resp. grupp redovisningens 
grad av fullständighet (jfr sid. 35). 

Varuslag 
Kvan
titets
grund 

Kvan
titet Varuslag 

Kvan
titets
grund 

Kvan
titet 

Metall- och maskin
industri. (88 %) 

Tackjärn 
Tackjärnsskrot 
Tackjärnsgjutgods 
Stålgjutgods 
Järnplåt : svartplåt 

pressplåt 
rostfri 
galvaniserad 
förtent (bleckplåt) . . 

Järntråd, varmvalsad 
Annat varmvalsat järn o. stål 
Kallvalsat samt dragetjärn o.stål 
Smitt och pressat järn o. stål 
Ej spec. järn och stål 
Metallskrot 
Metaller, bearbetade och obe

arbetade:2 

koppar 
bly 
zink 
tenn 
aluminium 
nickel 

Viktigare metallegeringar:2 

mässing 
bronser 
nysilver 

Ej spec. metaller o. legeringar2 

Snabbstål 
Gummi och gummivaror 
Saltsyra, ber. som 30—33 %-ig 
Svavelsyra, ber. som 100 %-ig.. 
Trikloretylen 

Cementfabriker. (100 %) 
Bauxit 
Gips 
Gipssten 
Kalk (från egna ugnar) 
Kalksten3 (från egna kalkstens

brott) 

Tegelbruk (49 %), stengods-
och lergodsfabriker. (80 %) 

Blyoxid 
Cement 
Gips 
Kalk 
Kalksten 
Kaolin 
Karborundum 
Magnesit 
Tennsalter 

Porslins- och kakel
fabriker. (100 %) 

Bly 
Blyoxid 
Borax 
Brunsten 
Gips 
Gipssten 
Kaolin 
Karborundum 
Soda 
Tenn 
Tennsalter 

Glasbruk. (100 %) 
Arsenik 
Bariumoxid (baryt) 
Blyoxid och blysuperoxid . . . . 
Borax 
Brunsten 
Dolomit 
Flusspat 
Fältspat 
Glassand 
Kalisalpeter 
Kalk 
Krossglas (eget o. inköpt) . . . . 
Natriumsulfat 
Natronsalpeter 
Pottaska 
Soda 

1 Dessutom ha redovisats 2 523 ton smidesskrot och 1120 ton stålskrot. 
2 Beträffande förekommande dubbelräkningar se texten sid. 35. 
3 Inkl. kalkmärgel. 
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Annan jord- och sten
industri. (86 %) 

Blyoxid 
Cement 
Gips 
Gipssten 
Kalk 
Kalksten 
Kaolin 
Karborundum 
Klormagnesium 
Magnesit 

S å g v e r k . (100 %) 
Sågtimmer: av furu 

gran 
ej spec 

Summa 

P a p p e r s m a s s e f a -
b r i k e r . (100 %) 

Pappersved: gran-
furu-
asp-
björk-
ej spee 

Summa 

Sågverksavfall 
Aluminiumsulfat och alun 
Kalk, bränd: från egna ugnar 

inköpt 
Kalksten: för egen kalkbränning 

annan 
Klor, flytande 
Klorkalk, ber. som 100 %-ig blek. 

klor 
Koksalt 
Natriumbisulfat 
Natriumbisulfit o. -hyposulfit.. 
Natriumhydrat, beräknat som 

100 % igt 
Natriumhypokloritlösning, ber. 

som 100 %-ig blek. klor 
Natriumkarbonat (soda), kale. 
Natriumsulfat 
Svavel 
Svavelkis 
Svavelsyra, ber. som 100 %-ig.. 
Vattenglas 

Pappersbruk och papp
fabriker. (100 %) 

Pappersmassa, egen och inköpt1 : 
slipmassa 
sulfatcellulosa 
sulfitcellulosa 
annan (inkl. kv i s tmassa) . . . . 

Lump 
Pappersavfall . . 

Aluminiumsulfat och alun 
Färger 
Harts 
Hartslim och annat lim 
Kaolin (china clay) 
Kasein 
Klorkalk, ber. som 100 %-ig blek. 

klor 
Koksalt 
Natriumbisulfat 
Natriumbisulfit o. -hyposulfit.. 
Natriumhydrat, ber. som 100%- igt 
Natriumkarbonat (soda), kalcin. 
Svavelsyra, beräkn. som 100 %-ig 
Talk 
Vattenglas 

A n n a n p a p p e r s - s a m t 
g r a f i s k i n d u s t r i . (91 %) 

Stilmetaller (inköpta under året) 
Svart tryckfärg 
Övriga tryckfärger 
Tidningspapper 
Tidskriftspapper, inneh. över 

45 % slipmassa 
Finpapper samt broschyr- och 

kartongpapper 
Annat papper 
Kartongpapp 
Annan papp 

Kvarnar. (100 %) 
Vete 

Därav utländskt 
Råg 

Därav utländsk 
Korn 
Havre 

Därav utländsk 
Blandsäd 
Majs 
Ris 

Margarin- och margarin-
ostfabriker. (100 %) 

Smör 
Talg : premier jus 

annan 
Ister 
Övrigt animaliskt fett: 

härdat (inkl. från eget raff.) 
annat 

Animaliska oljor 
Vegetabiliska oljor o. fettämnen: 

raffinerade (inkl. från eget 
raff.) 

härdade 
Koksalt 
Mjölk 

1 Torr vikt. 
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Slakterier och charkute
rier samt fiskberednings-
anstalter och konserv-
fabriker. (92 %) 

Koksalt 
Kalisalpeter 
Natronsalpeter 
Potatismjöl 
Järnplåt, förtent 

Textilindustri. (99 %) 
Bomull : okardad 

kardad 
Hampa, ohäcklad och häcklad 
Jute 
Kokostågor 
Lin, ohäcklat och häcklat . . . . 
Ramie 
Råsilke (inkl. avlall) 
Stapelfibrer o. konstsilkeavfall 
Ull : kammad 

annan : otvättad 
tvättad 

Tagel 
Nöthår och andra djurhår,ejs. n. 
Konstull (schoddy o. d.) 
Lump 
Avfall av: ull 

bomull 
hampa 
jute 

Garn av : silke 
konstsilke 
stapelfibrer o. konst

silkeavfall 
ull : kamgarn 

annat 
bomull 
lin 
hampa 
jute 
kokostågor 

Sytråd av bomull 
Aluminiumsulfat o. alun, vanlig 
Ammoniak 
Appreturmedel 
Bensin (ej till bränsle) 
Blysocker 
Färgämnen 
Glaubersalt 
Klor o. klorblekningsmedel ber. 

som 100 %-ig blek. klor: 
flytande klor 
klorkalk 
natriumhypokloritlösning . . 

Koksalt 
Kromalun o. övriga kromsalter 
Myrsyra, ber. som 90 %-ig 
Natriumhydrosulfit, blankit o. d. 
Olein 
Paraffin 
Pottaska 
Saltsyra, ber. som 30—38 %-ig. . 

Soda : kalcinerad 
kristalliserad 
kaustik 

Stärkelse: potatisstärkelse . . . . 
annan 

Svavelnatrium 
Svavelsyra, ber. som 100%-ig.. 
Talg 
Trikloretylen 
Tvål 
Vax 
Vegetabiliska oljor o. fettämnen 
Vinstenspreparat 
Vinsyra 
Ättiksyra 

Garverier. (100 %) 
Oberedda hudar och skinn: 

av get eller får: saltade 
torkade . . . . 

> häst, saltade 
> nötkreatur: 

för bottenläder: saltade 
torkade 

> platt- och ovanläder: 
saltade 
torkade 

> andra djur: saltade 
torkade 

Alun, vanlig 
Kromalun 
Kromsalter, andra 
Garvlim 
Degras o. annat garverifett . . 
Läderoljor och läderfett 
Garvningsämnen : 

naturliga, vegetabiliska 
konstgjorda 

Garvämnesextrakter: fasta . . . . 
flytande 

Svavelsyra, ber. som 100%-ig.. 
Mjölksyra 
Koksalt 

G u m m i v a r u f a b r i k e r . (100 %) 
Rågummi 
Regenererat gummi 
Kanvas 
Väv för automobil-, cykel- och 

motorcykelgummi 
Väv för galoscher och gummi

skodon 
Svavel 
Zinkoxid 

Oljeslagerier och -raffi
naderier. (100 %) 

Talg (ej premier jus) 
Ister 
Övrigt animaliskt fett, härdat 
Animaliska oljor 
Vegetabiliska oljor och fettäm

nen, råa 



103 

Jordnötter 
Kopra 
Palmkärnor 
Sojabönor 
Linfrö 
Solrosfrö 
Koksalt 
Bensin (ej till bränsle) 

Övrig kemisk-teknisk 
industri. (95 %) 

Aluminium 
Koppar 
Zink 
Kalk, bränd: från egna ugnar 

inköpt 
Råfosfat 
Svavel 
Svavelkis 

Oleum 
Svavelsyra, ber. som 100 %-ig: 

av egen tillverkning 
inköpt 

Saltsyra, ber. som 30—33 %-ig: 
av egen tillverkning 
inköpt 

Salpetersyra, ber. som 100 %-ig: 
av egen tillverkning 
inköpt 

Fosforsyra, ber. som 100 %-ig: 
av egen tillverkning 
inköpt 

Ammoniak, ber. som 25 % -ig 
Ammoniumnitrat 
Kaliumhydrat : 

fast 
flytande, ber. som 100 »-igt. 

Kaliumkarbonat (pottaska) 
Kaliumklorat 
Kaliumklorid 
Koksalt 
Soda: kalcinerad 

kristalliserad 
kaustik, ber. som 100 »-ig 

Vattenglas 

Glycerin : rå 
renad 

Etylenglykol 
Formalin, ber. som 40 #-igt . . 
Terpentin 

Därav utländsk 
Mineralterpentin (lackbensin).. 
Bensin (ej till bränsle) 
Bensol (ej till bränsle) 
Toluol 
Trikloretylen 
Metanol (träsprit), beräkn. som 

100S-ig 
Sprit (etylalkohol) beräkn. som 

100%-ig 
Amylalkohol 
Butylalkohol 
Amylacetat 
Butylacetat 
Etyleter 
Aceton 
Andra organiska lösningsmedel 

Talg 
Övriga animaliska fet tämnen. . 
Linolja : rå 

kokt 
Träolja, kinesisk 
Övriga vegetabiliska fettämnen 
Tallolja (tallolein) 
Andra fettsyror 
Flytande harts 
Hartser 
Paraffin 
Nitrocellulosa, ber. som 100 %-ig 
Färgämnen : mineraliska 

organiska 
ej spec 

Potatisstärkelse 
Annan stärkelse 
Kasein 
Bakelitpulver 
Elektroder: kol-

grafit-
magnetit-
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Tab. 8. Industriens förbrukning av bränsle, 

Industrigrupper 

Stenkol 
och kolbri 

ketter 
(inkl. 

stybb) 

ton 

Koks 
och koks-

stvbb 

ton 

Torv-
bransle 

ton 

Träkol 
och träkols-

stybb 

hektoliter 

Kastved 

m3, löst 
matt 

1. Malmbrytning och metal l industri 

Järnmalmsgruvor och -anrikningsverk 
Andra malmgruvor och anrikningsverk 
Verk för framställning av järn och stål 
Verk för framställning av andra metaller 
Järn- och stålmanufaktur 
Mekaniska verkstäder 
Skeppsvarv och båtbyggerier 
Fabriker för elektriska maskiner 
Fabriker för elektriska apparater och ledningar 
Instrument- och urfabriker 
Metallmanufaktur 
Guld- och silvervarufabriker 
Annan järn- och metallindustri 

2. Jord- och stenindustri 
Kolgruvor 
Torvindustri 
Brytning jämte grovhuggning och krossning av sten 
Finare stenförädlingsindustri 
Kalk- och kritbruk 
Cementfabriker 
Stengods- och lergodsfabriker 
Tegelbruk 
Porslins- och kakelfabriker 
Glasindustri 
Annan jord- och stenindustri 

3. Träindustri 

Sågverk och hyvlerier 
Låd- och fanerfabriker 
Snickeri- och möbelfabriker 
Annan trävarufabrikation 

4. Pappers- och grafisk industri 
Pappersmassefabriker 
Pappersbruk och pappfabriker 
Kartongvarufabriker och annan pappersindustri 
Tapetfabriker 
Grafiska anstalter 
Boktryckerier 

6. Livsmedelsindustri 
Kvarnrörelser 
Stärkelsefabriker 
Pressjästfabriker 

1 Härav 146 555 ton för koksframställning. 
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smörjmedel och elektrisk energi år 1937. 

Annat 
t räbränsle 

F ly tande bränsle 

m3, löst 
m å t t 

Bensin 

1000 
li ter 

Motor-
o. pann-
bränn-

olja 

ton 

Fotogen 

ton 

Lysgas 

1000 m3 

Vanliga ma
skin- och 
s. k. cylin

deroljor 

kg 

Smörjmedel 

För förbrän
ningsmoto
rer m, m. 

samt kom
pressorer 

kg 

Konsistens
fett (inkl. 
kullager-

fett) 

kg 

Övriga 
slag 

kg 

Elektr isk 
energi 

1000 kWh 
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Industrigrupper 

Stenkol 
och kolbri

ketter 
(inkl. 
stybb) 

ton 

Koks 
och koks-

stybb 

ton 

Torv-
bränsle 

ton 

Träkol 
och träkols-

stybb 

hektoliter 

Kastved 

m3, löst 
mått 

Bagerier 
Råsockerbruk (inkl. saftstationer) 
Sockerraffinaderier (inkl. komb. sockerfabriker). 
Choklad- och karamellfabriker 
Brännvinsbrännerier 
Destilleringsverk 
Bryggerier och mälterier 
Fabriker för andra dryckesvaror 
Tobaksfabriker 
Mejerier 
Margarin- och flottfabriker samt talgraffinaderier 
Slakterier och charkuterier 
Fiskberedningsanstalter och konservfabriker 
Annan livsmedelsindustri 

6. Textil- och beklädnadsindustri 
Bomullsspinnerier och -väverier 
Lin-, hamp- och jutespinnerier och -väverier . . 
Ullspinnerier och ylleväverier 
Trikåfabriker 
Band- och gardinfabriker samt snörmakerier . . 
Repslagerier och bindgarnsfabriker 
Sömnadsfabriker 
Hatt- och mössfabriker 
Färgerier, blekerier och impregneringsfabriker.. 
Annan hithörande industri 

7. Läder-, hår- och gummivaruindustri 
Garverier 
Päls- och skinnvarufabriker 
Skofabriker 
Gummivaruindustri 
Annan hithörande industri 

8. Kemisk-teknisk industri 
Färg- och fernissfabriker 
Olje-, tvål-, ljus- och parfymfabriker 
Konstgödningsfabriker 
Kolnings- och trädestillationsverk 
Krutbruk och andra sprängämnesfabriker 
Tändsticksfabriker 
Annan kemisk-teknisk industri 

9. Kraft-, belysnings- och vattenverk 
Elektricitetsverk 
Gasverk 
Vattenledningsverk 

Summa för samtliga grupper 

1 Minskningen i jämförelse med föregående år sammanhänger med att ett i samband med elektro-
ställning av Järn och stål. — 2 Fullständigare redovisning år 1937. — 3 Siffran avser kraftverkens 
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Flytande bränsle 

Annat 
träbränsle 

m3, löst 
mått 

Bensin 

1000 
liter 

Motor-
o. pann-
bränn-

olja 

ton 

Fotogen 

ton 

Lysgas 

1000 m3 

Vanliga ma
skin- och 

s, k. cylin
deroljor 

kg 

Smörjmedel 

För förbrän
ningsmoto
rer m. m. 
samt kom
pressorer 

kg 

Konsistens
fett (inkl. 
kullager-

fett)4 

kg 

Övriga 
slag 

kg 

Elektrisk 
energi 

1000 kWh 

kemisk industri drivet ferrolegeringsverk år 1937 utbrutits ur gruppen och förts till verk lör fram-
redovisade energiförbrukning för värmealstring i elektriska ångpannor och andra egna behov (jfr sid. 26). 
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Översikt av varuangivningen i tab 5. 
Aperçu des produits principaux indiqués dans le tabl. 5. 

Nummer 
Numéro 

Nummer 
Numéro 

1. Malmbrytning och metal l in
dustri. Extraction de minerais 
et industrie métallifère 

Malmer. Minerais 
Järnmalm. Minerai de fer ... 
Andra malmer. Autres minerais 

Guldmalm. Minerai d'or . . . 
Silver- och blymalm. Mine

rais d'argent et de plomb . . 
Kopparmalm. Minerai de', 

cuivre 
Manganmalm. Minerai de' 

manganèse 
Zinkmalm. Minerai de zinc 
Voltrammalm. Minerai de 

wolfram 
Svavelkis. Pyrite 
Grafitmalm. Graphite 

Järnmalmsbriketter o. -sinter. 
Briquettes en minerai de fer 

Metaller. Métaux 
Jä rn . Fer 

Tackjärn. Fonte 
Järnsvamp. Éponge de fer .. 
Vällmetall. Massiaux 
Götmetall. Lingots 

Andra metaller m. m. Autres 
métaux, etc 

Guld. Or 
Silver. Argent 
Bly. Plomb 
Koppar. Cuivre 
Zink. Zinc 
Tenn. Étain 
Aluminium. Aluminium 
Platina. Platine 
Kobolt. Cobalt 
Svavel. Soufre 

Legeringar. Alliages 
Arbeten av järn och 

stål. Ouvrages en fer et en 
acier 

Stångjärn och -stål samt andra 
grövre tillverkningar av smi
desjärn eller stål. Fer et 
acier en barres, ainsi que 
d'autres produits gros en fer 
doux et en acier 

Gjutgods. Ouvrages de fonte .. 
Annan järnmanufaktur. Autres 

articles en fer 

Arbeten av andra m e 
taller. Ouvrages en autres 
métaux 

Gjutgods. Ouvrages de fonte... 
Annan metallmanufaktur. Au

tres articles en métaux com
muns 

Guld-, silver- och nysilverarbe
ten. Ouvrages en or, en argent 
et en argent anglais 

Galvanisering, förnickling, ets
ning och dylik behandling. 
Galvanisation, nickelage, etc. 

Fartyg, fordon, maski
ner, instrument och 

ur. Navires, voilures, ma
chines, instruments et horlo
gerie 

Fartyg och båtar . Navires et 
bateaux 

Fordon. Voitures 
Elektriska maskiner, apparater 

och ledningar. Machines, ap
pareils et fils électriques 

Andra maskiner och maskin
delar. Au/res machines et 
parties de machines 

Krigsmateriel. Matériel de 
guerre 

Andra verkstadsarbeten. Autres 
produits d'ateliers mécaniques 

Instrument. Instruments 
Ur. Horlogerie 

2. Jord- och stenindustri . Indu
strie de la terre et de la pierre 

Produkter från stenkolsgruvorna. 
Produits des mines de houille 

Stenkol. Houille 
Leror. Argiles 

Torvprodukter. Produits de tourbe 
Sten och stenarbeten. Pierres et 

ouvrages en pierre 
Kalk. Chaux 
Kaolin. Kaolin 
Gips. Plâtre 
Krita. Craie 
Kiselgur. Farine fossile 
Murbruk. Mortier 
Cernent. Ciment 
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Nummer 
Numéro 

Nummer 
Numéro 

Arbeten av cement och konst
gjord sten. Ouvrages en ciment 
et en pierre artificielle 

Asfaltarbeten. Ouvrages en as
phalte 

Gipsarbeten. Ouvrages en plâtre 
Lervaror och därmed jämförliga 

produkter. Artides en terre 
Kakel. Carreaux de brique glacée 
Porslin och fajans. Porcelaine 

et faïence 
Keramik. Céramique 
Lerkärl o. krukmakargods. Po

teries 
Tegelvaror m. m. Briques et 

tuiles 
Glasvaror. Articles de verre 
Diverse till jord- och stenindu

strien hörande produkter. Di
vers produits de l'industrie de la 
terre et de la pierre 

3. Träindustri . Industrie du bois 
Sågade och hyvlade trävaror. 

Bois sciés et rabotés 
Lådor. Caisses 
Faner. Feuilles de placage 
Snickeriarbeten. Ouvrages de 

menuiserie 
Andra träarbeten samt varor 

av diverse växtämnen. Autres 
ouvrages en bois et produits de 
matières végétales diverses 

4. Pappers- och grafisk industri . 
Industrie du papier et industrie' 
graphique 

Pappersmassa. Pâle de bois 

Papp. Carton 

Papper. Papier 

Vulkanfiber. Fibre vulcanisée 
Cellulosavadd. Cellulose 
Papp- och pappersarbeten. Objets 

en carton et en papier 
Tapeter och bårder. Tentures et 

bordures 
Arbeten av grafisk industri. Pro

duits de l'industrie graphique 
Stilar m. m. Caractères d'impri

merie, etc 
Tryckstämplar. Poinçons 

5. Livsmedelsindustri. Industrie 
des denrées alimentaires 

Kvarnprodukter . Produits meu-
niers 

Stärkelse. Amidon 
Jäs t . Levure 
Bageriprodukter. Pain et pâtis

serie 
Käx. Biscuits 

Produkter av sockerindustri. Pro
duits de l'industrie sucrière.. . . 

Choklad, karameller o. d. samt 
sylt. Chocolat, bonbons, marme
lades etc 

Råbrännvin. Eau-de-vie brute ... 
Drank. Vinasse 
Destilleringsprodukter. Produits 

de distillation 
Malt. Malt 
Maltdrycker. Boissons fermentées 

à base de malt 
Drav. Drague 
Mineralvatten och läskdrycker. 

Eaux minérales et boissons ra
fraîchissantes 

Punsch. Punch 
Likör. Liqueurs 
Saft. Sirops 
Fruktvin. Vins 
Tobaksfabrikat. Tabac manufac

turé 
Mejeriprodukter. Produits de 

laiterie 
Talg, flott, margarin m. m. Suifs, 

graisses, margarine, etc. 
Slakteriprodukter. Produits 

d'abattoirs 
Charkuterivaror. Produits de char

cuterie 
Fisk, saltad, inlagd etc. Poissons 

salés, marines, etc 
Konserver. Conserves 
Andra näringsämnen. Autres 

denrées alimentaires 
Kraftfoder. Pâtures fortifiantes 

6. Text i l -och beklädnadsindustri. 
Industrie textile et des vêtements 

Vadd, trassel m. m. Ouate, bourre, 
etc 

Garn. Fils 
Repslageritillverkningar. Cordage 
Vävnader och filt. Tissus et feutre 
Band. Rubans 
Snören etc. Cordons et autres ar

ticles de passementerie 
Spetsar etc. Dentelles, ainsi que 

tissus en dentelles et tulle 
Trådgardiner. Rideaux de fil 
Trikåvaror. Articles de bonneterie 
Nät . Filets de pêche, etc 
Remmar och slangar. Courroies 

de transmission, etc 
Färgning, blekning, tryckning och 

impregnering. Teinture, blanchi-
ment, impression el imprégnation 

Konfektions- och sömnadsartik-
lar. Artides de couture 

Hat ta r och mössor. Chapeaux, 
bonnets et casquettes 

Andra hithörande tillverkningar. 
Autres produits de cette industriel 
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Nummer 
Numéro 

Nummer 
Numéro 

7. Läder-, hår- och gummivaru
industri. Industrie du cuir, des 

poils et du caoutchouc 
Beredda hudar och skinn. Peaux 

et cuirs apprêtées 
Pälsvaror. Fourrures 
Handskar. Gants 
Skinnkläder. Vêtements de cuir 
Skofabrikat. Chaussures 
Gummivaror. Articles en caout

chouc 
Andra hithörande tillverkningar. 

Autres produits de celle industrie 

8. Kemisk-teknisk industri. In
dustrie chimique 

Färger och fernissor. Couleurs et 
vernis 

Oljor och fett, ej annorstädes 
upptagna. Huiles et graisses non 
mentionnées ailleurs 

Ljus och produkter vid stearin-
tillverkning. Bougies et produits 
stéariques 

Såpa, tvål och andra tvättmedel. 
Savons et produits similaires.. 

Parfymer och kosmetiska pre-j 
parat. Parfums et articles cos
métiques 

Konstgjorda gödselmedel. En-
grais chimiques 

Träkol. Charbon de bois 

Trädestillationsprodukter. Pro
duits de distillation de bois 

Sprängämnen. Explosifs 
Ammunition. Munition 
Stubin. Étoupilles 
Tändhattar m. m. Capsules 

d'amorce, etc 
Fyrverkeriarbeten m. m. Feux 

d'artifice, etc 
Tändstickor. Allumettes 
Oorganiska produkter. Produits 

inorganiques 
Förtätade gaser. Gaz condensés 
Stenkolstjära och produkter där

av. Goudron de houille et ses 
produits 

Petroleumprodukter. Produits 
de pétrole 

Lim, klister, gelatin m. m. Colles, 
gélatine, etc 

Andra kemisk-tekniska produk
ter. Autres produits chimiques 

9. Kraft-, belysnings- och vatten
verk. Usines d'électricité, à gaz 

et à eau 
Elektrisk energi. Énergie élec

trique 
Cas. Gaz 
Distribuerat vatten. Eau distri

buée 
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Varuförteckning 
med angivande av nummer i tab. 5 och industrigrupp. 

Nr i tab. 5 Industri
grupp1) Nr i tab. 5 Industri

grupp 
Accidenstryck 
Acetatfolier 
Acetonoljor 
Acetylengas (dissousgas). 
Ackumulatorer: elektriska 

gas 
Aduceringsgods 
Album 
Alcobrons 
Aluminium: 

oarbetad 
gjutgods 
kapslar 
kokkärl m. m 
legeringar 
plåt 
rör 
spik, ni tar o. bultar . . 
stänger 
t råd 
ej spec. arbeten 

Aluminiumsulfat 
Alunskiffersten 
Alunstenar 
Alvluckrare 
Ammoniak: kaustik 

komprimerad 
svavelsyrad . 

Ammoniumnitrat 
Ammoniumsulfat 
Ammunition 
Ammunitionsdelar 
Ammunitionsvagnar . . . . 
Amylacetat 
Analysvågar 
Animaliska oljor o. fett 
Ansjovis 
Apoteksvågar 
Apparater , se specialrubr. 
Apparattavlor, elektriska 
Appretering 
Appreturmedel 
Arachidolja 
Arbetshandskar, grövre . 
Arbetskläder 
Arkivdörrar 
Armatur: belysnings-

gas-, vatten-, ång-
Arsenikmalm 
Artistfärger 
Asfalt, petroleum-
Asfaltarbeten 
Asfaltemulsion 

1) Avser den industrigrupp (se grupperingen, sid. 47), till vilken anläggning förts, som huvud
sakligen drivit tillverkning av resp. eller annan med samma gruppnummer betecknad vara . 

Asfaltfilt 
Asfaltlacker (-fernissor) . 
Asfalttakpapp 
Asfalttjära 
Askar av läder m. m. . . 
Asksten 
Automobiler 
Automobilgummi 
Automobilkylare 
Axelkopplingar 
Axellager, ej s. n 
Axlar: smidda 

valsade 

Babbits 
Backslagsapparater 
Badkaminer, koppar-
Badrockar 
Bagerimaskiner 
Bageriprodukter 
Bajonetter 
Bakelit, oarbetad 
Bakelitarbeten 
Bakelser 
Bakpulver 
Balataremmar 
Balkar, järn-
Ballistit 
Band av spånadsämnen 
Bandage 
Bandjärn och -stål 
Bandyklubbor 
Barkmaskiner 
Barnkonfektion 
Barnvagnar 
Bat tens 
Beck: petroleum-

stearin-
Stenkolstjära- . . . . 
t rä t järe-

Belysningsarmatur: 
av metall 
» trä . . . 

Benfett 
Bengryn 
Benlim 
Benlindor 
Benmjöl: foder-

gödnings-
Bensin 
Bensinmotorer 
Bensinpumpar o. -mätare 
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Nr i tab. 5 Industri-
grupp 

Bensolprodukter 
Bergborrmaskiner 
Bessemergötmetall 
Bessemerkoppar 
Betmassa 
Betong och betongklinker 
Betongblandare . 
Billets 
Billspetsar 
Bilor 
Bindgarn 
Bindsulläder 
Biografinredningar 
Bladguld och bladsilver 
Blandningsmaskiner för 

betong, lera, sand m. m. 
Blanksmörja 
Bleckslagerimaskiner . . . . 
Bleckvaror 
Blekning (av textilvaror) 
Block, lyft-
Block och läster, sko-
Blommor, konstgjorda . . 
Blooms 
Blusar: barn-

dam-
Bly: oarbetat 

hagel och kulor . . . 
plåt 
rör 
stänger 
t råd 
tuber 
andra blyvaror . . . . 

Blyinfattat råglas 
Blymalm 
Blyslam 
Blåsinstrument 
Blåsmaskiner 
Bläck 
Bobiner: av papp 

» t rä 
Boekningsmaskiner 
Bokbinderiarbeten 
Bokbinderimaskiner . . . . 
Bokpapper (t . kontorsb.) 
Boktryck 
Boktryckerimaskiner . . . . 
Boktrycksfernissa 
Boktrycksfärger 
Boktryckspapper 
Bomber 
Bomullsavfall 
Bomullsband 
Bomullsgarn 
Bomullskrut 
Bomullsremmar 
Bomullstrassel 
Bomullstrikå 
Bomullsvadd 
Bomullsvävnader 
Bonvax 
Boor, päls-
Bordsalt, preparerat . . . . 

Nr i tab. 5 Industri
grupp 

Borrar, hand-
Borrmaskiner: berg- . . . 

för metallbearbetning . 
» träbearbetning 

Borrolja 
Borrstål, smitt 

ihåligt 
Borrsvängar 
Borstbindararbeten 
Borst trän 
Bottenplåtar o. skarvjän 
Bottenstäver 
Bottnar t . skodon 
Brandsprutor 
Brevpapper 
Brevvågar 
Briketter: av järnslig . . . 

» purple-ore. 
Britanniametall, arbet. av 
Broar av järn 
Broddar 
Broderarbeten 
Bromsar 
Bronser 
Bronsfärger 
Brotschar 
Brunnsringar (cement- ) . . 
Brunsten, pulveriserad . . 
Bryggerimaskiner 
Brynstenar: konstgjorda. 

naturliga . . . 
Bräder: 

av furu o. gran: sågade. 
hyvlade 

andra 
Bräd- och plankstump . . 
Brännerimaskiner 
Brännolja (petroleum-) . . 
Bränntorv 
Brännvin: renat 

rå-
sekunda spri t . 

Bröd 
Bultar 
Burkar, glas-
Buteljer 
Butiksinredningar 
Byggnadsbeslag 
Byggnadsplåtslageri . . . . 
Byggnadssmide 
Byggnadssnickerier 
Byggnadssten: 

av granit och gnejs . . 
» kalksten o. dolomit 
» marmor 
» sandsten 
» täljsten 

Byxor 
Båglampor, e lek t r i ska . . . 
Bårder (tapet-) 
Bå ta r 
Bälten (av tyg) 
Böcker: t ryckta 

kontors-
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Celluloidarbeten 
Cellulosa 
Cellulosalacker (-fernissor) 
Cellulosalackfärger 
Cellulosapapper (om

slags-) 
Cellulosavadd 
Cement 
Cementarbeten 
Cementfabriksmaskiner.. 
Cementkoppar 
Cementtegel 
Centralställverk 
Centrifuger 
Chamottetegel 
Chamottevaror 
Charkuterimaskiner 
Charkuterivaror 
Choklad 
Chokladfabriksmaskiner . 
Chuckar 
Cigarrcigarretter 
Cigarrer 
Cigarretter 
Cigarr- och cigarrettma

skiner 
Cikoria 
Cirkelbestick 
Cirkelsågar 
Cisterner, koppar-
Collanolja 
Cykelgummi 
Cykellyktor, elektr 
Cykelsadlar 
Cyklar o. cykeldelar . . . . 
Cylinderolja 

Damasker (tyg- och filt-) 
Damejeanner 
Damkonfektion 
Dammsugare 
Damunderkläder 
Damväskor 
Decimalvågar 
Defibrörer 
Defibrörstenar 
Degelstålgötmetall 
Desinfektionsmedel 
Destillationsprodukter: 

av petroleum 
» sprit 
» stenkol 
» t rä 

Destruktionsfett 
Dextrin o. preparat därav 
Dieselmotorer 
Dikesrör 
Dinassten 
Dirigoldvaror 
Diskmaskiner 
Dissousgas 
Djuptryck 
Djuptrycksfärger 
Dokumentskåp 

Industri
grupp 

Dolkar 
Dolomit och kalksten . 
Domkrafter 
Dosor av läder m. m. 
Doubléarbeten 
Draglim 
Dragspel 
Dränk 
Draperier, ylle-
Drav 
Dressiner 
Drev 
Drickextrakt 
Dritt lar 
Drivremmar, se Remmar 
Druvsocker 
Dräkter, dam-
Dräneringsrör 
Dukar: bomulls-

ylle-
Dun 
Dynamit 
Dynamoborstar 
Dynamomaskiner 
Dämprullar 
Dävertar 
Dörrar, t rä-
Dörrhandtag: 

Nr i tab. 5 

av järn 
» annan metall 

Dörrstängare 

Eau de cologne 
Ebonit 
Economisers 
Ekt räext rak t 
Eldfast lera: oarbetad . . . 

fabrikat . . . 
Eldskyddsfärg 
Eldsläckningsattiralj . . . . 
Elektricitetsmätare 
Elektrisk energi 
Elektrisk ledningsmate-

riel 
Elektriska maskiner och 

apparater 
Elektroder, grafit- o. kol-
Elektrodmassa 
Elektrostålgötmetall . . . . 
Element: galvaniska . . . . 

värme-
Elevatorer: halm-

ej s. n 
Emaljfärger 
Emaljvaror: gjutgods . . . 

plåtvaror . . 
Emballagelådor (trä-) . 
Emblem 
Emulsorer 
Enkelfaner 
Essenser och extrakter 
Es t rar 
Eter , eterarter 
Eternitskiffer 

8—389131. Kommerskollegii berättelse om industri år 1937. 

Nr i tab. 5 Industri
grupp 
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Nr i tab. 5 
Industri

grupp 
Nr i tab. 5 Industri

grupp 
Etsning: av glasarbeten. . 

» metallarbeten 
Etuier av läder o. d. . . . 
Etyleter 
Exhaustorer 
Explosionsmotorer 

Fackverk 
Fajans 
Fanerskivor 
Farmaceutiska preparat . 
Far tyg och båtar 
Fasadtegel 
Fasonjärn 
Fernissor och färger 
Ferrolegeringar 
Ferrosulfat 
Fettbestämningscentrifu-

ger 
Fettemulsion 
Fet tämnen: talg, flott, 

margarin m. m 
andra slag 

Fickknivar 
Ficklampor, elektr 
Filar och raspar 
Filler (stenmjöl) 
Film 
Filt: vävd: av bomull . . 

» ull 
s tampad 

Fi l that tar 
Filtrerpapper 
Filtskor och -tofflor . . . . 
Fi l ts tumpar 
Finjärn 
Finkelolja och lank . . . . 
Finpapper, ej spec 
Finzink 
Firewood 
Fisk, saltad, inlagd (ej i 

hermetiskt slutna kärl), 
torr eller rökt 

Fiskfodermjöl 
Fiskfärs o. d 
Fiskkonserver 
Fisklevertran 
Fisknät 
Fiskoljor 
Fiskredskap: nåt o. telnar 

andra 
Fjäder och dun 
Fjäderfäfoder, ej s. n. . . 
Fjäderhammare 
Fjäderharvspinnar 
Fjädrar, vagns- och spiral-
Flaggor 
Flaskor, glas-
Flingor (av spannmål) . . 
Flinta 
Flintduk och -papper . . . 
Flis av sandsten o. kvar ts i t 

Flock 

Floretter 
Flott 
Flottningssmlde 
Flugfångare 
Flyglar 
Flygmaskiner 
Fläktar 
Fläsk 
Fläskkonserver 
Foder, kraft-
Fodral av läder o. d. 
Folier: acetat- o. viskos-, 

stanniol o. d. . . . 
Folierade glasvaror 
Fordon 
Formalin 
Formbevarare (skoblock) 
Fosforbrons: o a r b e t a d . . . 

p lå t 
rör 
stänger 
t råd 

Fosforsyra 
Fosfortenn 
Fosfortändstickor 
Fotbollar 
Fotogen 
Fotogenkök av mässing. . 
Fotogenmotorer 
Fotografiblanketter 
Fotografikameror 
Frisk- o. raffinadbly 
Fruktkonserver 
Fruktsal t 
Fruktvin 
Fräsar 
Fräsmaskiner 
Fyrapparater 
Fyrverkeriarbeten 
Fälbhat tar 
Fälbvävnader 
Fäl tspat 
Färgband för skriv- och 

räknemaskiner 
Färgborttagningsmedel . . 
Färger och fernissor . . . . 
Färgning: av pälsskinn. . 

» textilvaror 
Färjor 
Fönsterglas 
Fönsterkarmar o. -bågar 
Förarehytter 
Förbandsartiklar 
Förbränningsmotorer . . . 
Förgasningslampor 
Förgyllning (metall-) . . . . 
Förhydningsmassa 
Förhydningspapp 
Förkoppl ingsmots tånd. . . 
Förladdning, av papp 
Förnickling 
Försilvring 
Förställare 
Förtenning 
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Nr i tab. 5 
Industri

grupp Nr i tab. 5 Industri
grupp 

Förtunningsmedel 
Förvärmare 
Förzinkning 

Gaffelbitar av sill 
Galalitarbeten 
Galoscher 
Galvanisering 
Galvaniska element 
Gardiner: bomulls-

rull-
träd-
ylle-

Gardinkäppar 
Garkoppar 
Garn, se resp. slag 
Garveriprodukter 
Garvolja 
Garvämnesextrakter . . . . 
Gas, kol- och ved-
Gasackumulatorer 
Gasbetong 
Gaser, förtätade 
Gasmotorer 
Gasmätare 
Gasverkskoks 
Gatsten 
Gelatin 
Gelänk 
Generatorer, elektriska .. 
Gevär 
Gips 
Gipsarbeten 
Gjuterimaskiner 
Gjutgods: tackjärns-

stål- (skrotat) 
av annan metall 

Glas och glasvaror 
Glasbetong 
Glasbruksmaskiner 
Glaspulver 
Glass 
Glasull 
Glasyrfärger 
Glasögon 
Glaubersalt 
Glimmer 
Glycerin 
Glykos 
Glödlampor 
Glödlampskolvar 
Glödstrumpor 
Gnejs 
Godsvagnar, järnvägs- . . 
Goffreringsmaskiner . . . . 
Golvbeläggningsmaterial. 
Golvbonare, elektriska . . 
Golvplattor: cement 

kakel-
klinker- . . . . 
tegel- (tiles). 

Grafiska färger 
Grafit 
Grafitelektroder 

Grafitmalm 
Grammofoner 
Grammofonlådor 
Granat 
Granbarkextrakt 
Granit: svart el. grön . . 

vanlig 
Gratulationskort 

Gravvårdar o. -ramar . . . 

Greaseproof 
Grepar 
Grovjärn 
Grovplåt, av järn 
Gryn 
Grålumppapp 
Grålumppapper 
Gråstärkelse (gråmjöl) . . . 
Grävmaskiner 
Grönsakskonserver 
Gröpe 
Gröpkvarnar 
Guld: oarbetat 

plåt, t råd, stänger 
arbeten 

Gulddragararbeten 
Guldlegeringar 
Guldlister 
Guldmalm 
Guldsmedsarbeten 
Gummi, flytande 
Gummiband 
Gummifabriksmaskiner . . 
Gummikappor 
Gummireparationer 
Gummivaror 
Gångjärn 
Gängverktyg 
Gödselmedel, konstgjorda 
Gödselspridare 
Götmetall 

Hackelsemaskiner 
Hackor: hand-

häst-
Hagel 
Halmelevatorer 
Halmknivar 
Halmpapper 
Halmpressar 
Halsdukar 
Hammare (hand-) 
Hampblår 
Hampgarn 
Hampvävnader 
Handels- och f inzink . . . 
Handhyvlar o. -hyveljärn 
Handlyktor: elektr 

andra 
Handredskap 
Handskar (skinn-) 
Handsågar 
Handtag (trä-) t . redskap 
Handtorv 
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grupp Nr i tak 5 Industri

grupp 
Handverktyg 
Harmonier (orgel-) 
Harpor (för säd m. m.) . 
Harts, flytande 
Hartslim (hartstvål) . . . . 
Harvar 
Haspar 
Hattar, hattstommar . . . 
Haubitser 
Havannapapper 
Havregryn 
Havremjöl 
Hejare 
Hektografmassa 
Hemfärger 
Herrkonfektion 
Hissar, ej s. n 
Hjul: för järnvägsvagnar 

andra (av trä) . . . 
Hjulband (tires) 
Holländare 
Hornmjöl 
Hudar och skinn, beredda 
Hudlim 
Huggjärn 
Huggmaskiner 
Hushållsglas 
Hushållsvågar 
Huvtegel 
Hyvelbänkar 
Hyveljärn: hand-

maskin-
Hyvelmaskiner: 

för metallbearbetning . 
» träbearbetning . . . . 

Hyvlar, hand-
Hålblock av cement . . . . 
Håltegel 
Hår- och tagelgarn 
Hår- och tagelvävnader. 
Hårvatten 
Häktor 
Hängmattor 
Hängslen 
Härdat fett 
Hästhackor 
Hästräfsor 
Hästräfspinnar 
Hästskomaskiner 
Hästskor 
Hästskosöm o. -hakar . . 
Högafflar 
Höpressar 
Hövändare 

Impregnerade kappor o. 
rockar 

Impregnering: av trävaror 
» vävnader 

Impregneringsolja 
Inredningar, ,trâ-
Insektspulver 
Instrument ., 

Instrumenttavlor, elektr. 
Isoleringsfilt 
Isoleringsmassa 
Isoleringsmattor av mossa 

o. d 
Isolitarbeten 
Isskåp 
Isterflott 

Jackor 
Jaktgevär 
Jonit och jonitex 
Jordnötskakor o. -mjöl . 
Jordnötsolja 
Julgransbloss 
Jutedrev 
Jutegarn 
Jutevävnader 
Järn och stål: 

draget och kallvalsat . 
oarbetat 
smit t och pressat . . . . 
varmvalsat 

Järnkonstruktioner 
Järnlegeringar 
Järnmalm 
Järnmanufaktur , 
Järnmöbler (utom sängar) 
Jä rnp lå t 
Järnrör 
Järnsligsbriketter o. -sin-

ter 
Järnsvamp 
Järnsängar 
Jä rn t råd 
Järn t rådsduk o. -nät . . . 
Järnvitriol 
Järnvägsmateriel, ej spec. 
Järnvägsskenor 
Järnvägsvagnar 
Jäs t 
Jästcentrifuger 
Jästfabriksmaskiner . . . . 
Jästpulver 

Kabelgarn 
Kabelskydd 
Kablar: elektr. lednings-

andrå koppar- . . 
Kaffe, rostat 
Kaffesurrogat 
Kakaopulver 
Kakaosmör 
Kakel 
Kalciumacetat 
Kalciumkarbid 
Kaliumhydrat(kaust.kali) 
Kaliumkarbonat 
Kaliumklorat 
Kaliumsilikat 
Kalk: bränd 

slagen 
ät t iksyrad 

Kalkammonsalpeter 
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grupp 
Kalkkväve 
Kalksandsten 
Kalksten och dolomit . . . 
Kalkstensmjöl 
Kallasfaltbetong 
Kallvattenfärger, torra . . 
Kamgarn 
Kaminer: elektriska . . . . 

gjutjärns-
koppar- (bad-) 
plåt-
täljstens-

Kanoner 
Kantsten av granit och 

gnejs 
Kaolin, slammad 
Kapok, konstbomull o. d. 
Kappor: dam-

flick-
gummi-
impregnerade . . 

Kappsäckar 
Kapsyler 
Karameller 
Karbid: kalcium-

kisel-
Karbidkväve 
Karbolineum 
Karbolkalk 
Karbolsyra 
Karbonpapper 
Karborundum 
Kardbeslag 
Kardmaskiner 
Karosserier, automobil- .. 
Kartongarbeten 
Kartongfabriksmaskiner . 
Kartongpapp 
Kartongpapper 
Kasein 
Kaseinlim 
Kassakistor o. -skåp 
Kassakontrollapparater.. 
Kassavalvsdörrar 
Kastmaskiner 
Kautschuksarbeten 
Kautschuklösningar 
Kavajer 
Kaviar 
Kedjor och kättingar . . . 
Kemigrafiska arbeten . . . 
Keramikarbeten 
Kikare 
Kimrök 
Kirurgiska instrument .. 
Kiselaluminiumjärn 
Kiselaluminiummangan

järn 
Kiselgur 
Kiseljärn 
Kiselkarbid 
Kiselkrom . 
Kiselmanganjärn 
Kiselmetall 

Ki t t 
Kjolar 
Klackar: gummi-

läder-
t rä-

Klaviaturer 
Kli 
Klichéer 
Klinkerlera: oarbetad . . . 

prod. därav. 
Klinttegel 
Klippmaskiner (f. metall) 
Klister 
Klor, flytande 
Klorater 
Klorkalk 
Klosetter, klosettsitsar . . 
Klyvmaskiner 
Kläder, färdigsydda: 

av pälsverk 
gummi-
skinn-
trikå-
andra 

Klädhängare (av t rä) . . . 
Klädskåp av järn 
Klänningar: trikå-

andra 
Knallpulver o. -signaler. 
Knappar: metall-

av annat ämne 
Knappnålar 
Knivar: bords-

halm-
maskin-
andra 

Knäckebröd 
Koboltslam 
Koffertar 
Kokapparater: 

elektriska 
för flytande bränsle . . 

» ånga 
Kokare för pappersmassa 
Kokiller 
Kokkärl: aluminium-m.m. 

gjutjärns-
järnplåt-

Kokosfett 
Kokoskakor 
Kokosmattor 
Kokosolja 
Koks och koksstybb 
Kolborstar o. -elektroder 
Kolgas 
Kolsyra 
Kolsyreapparater 
Kolträdslampor 
Kolvringar 
Kolväte 
Kompositionsljus 
Kompressorer 
Kondensorer 
Konfekt 
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Konfektfabriksmaskiner. 
Konfektionsartiklar 
Konserver 
Konservglas 
Konsistensfett 
Konstbomull 
Konstgjord sten, arb. av 
Konstgjorda blommor . . . 
Konstgjuteriföremål 
Konstgödsel 
Konstis 
Konstister o. konstgjort 

flott 
Konstläder 
Konstläderpapp 
Konstsilkeband 
Konstsilkegarn 
Konstsilkevävnader 
Konstull 
Kontorsböcker 
Kontroller, elektriska . . . 
Kopiepapper 
Koppar: oarbetad 

cisterner m. m.. 
duk och nät . . . 
kablar o. linor.. 
kokkärl 
plåt 
rör 
spik, nit o. bult 
stänger 
tråd 
ej spec. arbeten 

Kopparmalm 
Kopparoxid 
Kopparskärsten 
Koppartryck 
Koppartrycksfärger 
Kopparvitriol 
Korgmakararbeten 
Korkarbeten 
Korkmattor 
Korkningsmaskiner 
Korkskärningsmaskiner.. 
Korngryn 
Kornischer 
Kornmjöl 
Korpar 
Korsetter 
Korv 
Kosmetiska artiklar 
Kostymer: herr-

goss-
Kraftfoder 
Kraftledningssmide 
Kragar: päls-

andra 
Kranar: av metall 

lyft-
Krattor 
Kravatter 
Kreosot o. kreosotolja . . . 
Krigsmateriel 

Kristallglas 
Krita, slammad 
Kriterad papp 
Kriterat papper 
Kromalun 
Kromjärn 
Krossar, sades- o. dyl . . . . 
Krukmakargods 
Krut 
Kryddmalning 
Kryssfaner 
Kräppapper 
Kuddar 
Kugghjul o. -växlar 
Kullager 
Kulmantelämnen 
Kulor: bly-

mantlade 
Kulsprutor 
Kultivatorer 
Kultivatorspinnar och 

-fjädrar 
Kulör, socker-
Kuvert 
Kvarnindustrimaskiner.. 
Kvarnprodukter 
Kvarnstenan konstgjorda 

naturliga . 
Kvarts 
Kvartsit 
Kvartsit- och kvartssten 
Kvastkäppar 
Kvastkäppämnen 
Kvistmassa, kollrad 
Kväveprodukter, syntet.. 
Kvävgas 
Kylare, automobil-
Kylmaskiner, -app. o. -skåp 
Kylskåp av trä 
Kyrkklockor 
Kyrkorglar 
Kälkar 
Kängor 
Käppar 
Kärnor (för mejerihanter.) 
Kärnstycken (läder) 
Kättingar och kedjor . . . 
Käx 
Köksinredningar 
Kött 
Köttfodermjöl 
Köttkonserver 

Lack 
Läcker o. lackfernissor, 

se specialrubriker 
Lack- o. emaljfärger — 
Lager, axel-, kul-, rull-
Lagerboxar 
Lager- och pilsnerdricka 
Lagermetall 
Lageröl 
Laggkärl 



119 VARUFÖRTECKNING. 

Nr i tab. 5 Industri
grupp 

Nr i tab. 5 Industri
grupp 

Lägg- och bottenstäver. 
Lakan 
Lampglas och lampkupor 
Lampor: elektriska 

förgasnings- . . , 
andra 

Lancashirejärn 
Landsidor 
Lantbruksmaskiner 
Lastningsanordningar . . . 
Laths och latlrwood 
Lavetter 
Leantegel 
Ledningsmateriel, elektr, 
Ledstänger, svarvade . . . 
Legeringar 
Leksaker: av metall 

av t rä 
Lemonadpulver 
Lera: eldfast 

klinker-
mald 
arbeten av 

Lerblandningsmaskiner. . 
Lerjord, svavelsyrad 
Lerkärl 
Liar 
Likkistor 
Likör 
Lim 
Limläder 
Linbanor 
Linblår 
Linfrökakor och -mjöl . . . 
Lingarn 
Linnevävnader 
Linoleummattor 
Linolja 
Linoljefernissa 
Linor: av järntråd 

k o p p a r t r å d . . . 
» spånadsämne. 

Linskivor 
Lister: sågade o. hyvlade 

profilerade . . . . . . 
ram- och tapet-

Litografiskt t ryck 
Ljus 
Ljuskopieringspapper . . . 
Ljustryck 
Lokomobiler 
Lokomotiv och tendra r . . 
Lossningsanordningar . . . 
Luft, flytande 
Lufthammare 
Luktvat ten 
Lutpulver 
Lyftblock och -kranar . . . 
Lyktor: elektriska 

andra 
Lådor, emballage-
Lådämnen 
Lågtryckspannor 
Lås (av järn) 

Läder och läderavfal l . . 

Läderarbeten 

Lädercement 
Läderfabriksmaskiner . . 
Läderfärger 
Läderoljor och -smörjo 
Läkter 
Läskdrycker 
Läskpapper 
Läster 
Lödlampor 
Lödtenn 

Madrasser , 
Magnetapparater, elektr., 
Majsflingor , 
Majsmjöl 
Makadam 
Makaroner 
Malmanrikningsmaskiner 
Malmer 
Malmkrossar o. -separa

torer 
Malt 
Maltdrycker 
Manganjärn , 
Manganmalm 
Manglar 
Mannagryn 
Manometrar 
Manschetter 
Mantifaktursmide, j ä rn- . . 
Margarin 
Margarinfabriks maskiner. 
Margarinost 
Markiser 
Marmelad 
Marmor o. marmorarbeten 
Martin götmetall 
Maskiner o. maskindelar 

(Se i övrigt specialrubr.) 
Maskinfilt: av bomull . . . 

» ull 
Maskingevär 
Maskingjutgods 
Maskinhyveljärn o. -kni

var 
Maskinremläder 
Maskinremmar, se Rem

mar 
Maskinsaxar, se resp. ma

skiner 
Maskinsmörja 
Masonit 
Massafångare 
Matem.instrument, ej s.n. 
Materialprovningsmaski

ner 
Mattor: av kokostågor . . 

» annat spå
nadsämne . . . 

» k a u t s c h u k . . . 
linoléum-
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grupp 
Mattor: reveterings- . . . . 
Medicinglas 
Medicinska i n s t r u m e n t . . 

» p r e p a r a t . . . . 
Mediumjärn 
Mediumplåt, av järn 
Mejerikärt 
Mejeriprodukter 
Mejslar 
Melass 
Mellanväggsplattor : 

cement-
tegel-

Mesost 
Metallbearbetmngsmaski-

ner 
Metallduk 
Metaller: oarbetade 

arbeten dä rav . . 
(ej maskiner) . . 

Metallgjutgods 
Metallmanufaktur 
Metalltrådslampor 
Metanol 
Metylaceton 
Mineralbearb.-maskiner.. 
Mineralfoder 
Mineralvatten 
Mineralvattenfabr.-mask. 
Mjöl (av säd) 
Mjölk: kondenserad 

torr-
Mjölkflaskor (av plåt) . . . 
Mjölkförvärm. o. -kylare 
Mjölkningsmaskiner 
Mjölkskumningsmaskiner 
Modellsnickerier 
Molybdenjärn 
Monumentsten: 

av granit och gnejs . . 
» svarta o. gröna gra

niter 
» täljsten 
» sandsten 
» kalksten o. dolomit 
» marmor 

Moppolja 
Morgonrockar 
Mosaikarbeten . . . . . . . . . 
Motorbåtar 
Motorcykelgummi 
Motorcyklar 
Motorer: elektriska 

förbrännings- . . 
vind-

Motorfartyg, större 
Motoroljor 
Motorväghyvlar 
Motorvältar 
Motstånd, pådrags- o. d . . 
Mudderverk 
Mungo 
Munvatten 
Murbruk: chamotte-

Murbruk : annat 
Mursten av cement 
Murtegel 
Musikinstrument 
Muttrar o. mutterbrickor 
Myrmalm 
Måttband, måttstockar 

o. d 
Märken och emblem . . . . 
Märlor (av järn) 
Mässing: oarbetad 

duk och nä t . . 
kokapparater . . 
kokkärl 
mut ter o. skruv 
plåt 
rör 
spik, nit, bult 
stänger 
t råd 
ej spec. arbeten 

Mässingsinfattade glas . . 
Mätinstrument: elektr. . . 
andra . . . 
Möbelbeslag 
Möbelmarmor 
Möbelresårer 
Möbler: korg-

operations-
stål- o. j ä r n - . . . . 
t rä- o. sk inn- , . . 

Mörsare 
Mössor: päls-

skinn-
tyg-

Natriumbisulfat 
Natr iumhydrat 
Natriumhypokloritlösn.. . 
Natriumklorat 
Natriumnitrat 
Natriumsilikat 
Natriumsulfat 
Navigationsinstrument . . 
Nickel: ej spec. a rbe ten . 
Nitar och nitnaglar 
Nitningsmaskiner 
Nitrocellulosakrut 
Nobelkrut 
Nocktegel 
Nubb 
Nummertavlor, elektr. . . 
Nycklar och ämnen 
Nysilverarbeten 
Nålar 
Nåtlingar 
Näsduksvävnader 
Nät : fisk-

andra textil-
stängsel-

Nöthårsfilt, stampad 

Offsettryck . 
Ogräsrensare 
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Olein 
Oleum 
Oljeduk 
Oljefettsyror 
Oljefärger, ej s. n 
Oljegas 
Oljegastjära 
Oljekakor och -mjöl 
Oljekakskrossar 
Oljekläder 
Oljelacker (-fernissor) 
Oljelackfärger 
Oljor, se specialrubriker. 
Omformare, elektriska... 
Omnibusar 
Omslagspapper 
Operationsmöbler 
Optiska instrument 
Orglar 
Ost 
Ostfärger 
Ostkvarnar o. -pressar... 
Ostlöpe 

Packvävnad av jute . . . . 
Paletåer 
Palmkärnkakor 
Palmkärnolja 
Pannbrännorljor 
Pannstenslösningsmedel . 
Papeterier 
Papp: främst, v.pappfabr. 

beredd annorstädes 
Papp- och pappersarbeten 
Papper: framställt vid 

pappersbruk 
berett annorstädes 

Pappersmassa 
Pappersmasse-, papp- o. 

pappersmaskiner 
Paraffinljus | 
Paraplyer och parasoller 
Parfymer 
Parkettgolv 
Pastiljer 
Pastorer 
Patentkork 
Patronhylsor 
Pendyler 
Pennknivar 
Penslar 
Pepparkakor 
Pergamyn 
Perklorater 
Persienner 
Petroleumprodukter 
Pianinon 
Pickers 
Pilsnerdricka och -öl . . . . 
Piskor 
Pistoler 
Pitprops, se texten s. 17. 
Plankor: av furu o. gran 

andra | 

Plankstump 
Planschetter: av järn . . . 

» trä . . . . 
Platina: oarbetad 

arbeten 
Platiner 
Plattläder 
Plattor av cement 
Pliggband o. skopligg . . . 
Plogar: snö-

andra 
Plogbillar o. -vändskivor 
Plomber, bly-
Plyschvävnader 
Plywood 
Plånböcker 
Plåt: av guld, silver och 

nysilver 
» järn 
» andra metaller . 

Plåtarbeten: av järn 
andra 

Plåtsaxar 
Plåtslagerimaskiner 
Pneumatiska maskiner .. 
Polermedel 
Pomador 
Porfyr 
Porslin 
Porslinsfabriksmaskiner.. 
Porter 
Portföljer, portmonnäer 
Postpapper 
Potatisgryn 
Potatismjöl 
Potatisrivn.-maskiner . . . 
Pottaska 
Premier jus 
Presenningar 
Pressar: för metallbearb. 

hö- och halm- . . 
ost-
tryck-

Pressjärn: elektriska . . . . 
andra 

Pressjäst 
Pressmaskiner 
Presspapp 
Presstalg 
Pressvalsar f. pappersind. 
Projektiler 
Propellrar: av järn 

av annan metall 
Prydnadsglas 
Pråmar 
Puder 
Pudrett 
Pumpar 
Punsch 
Punsch, alkoholsvag (es

sens) 
Purple-ore 
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Puts- och polermedel 
Pyjamas 
Pådragsmotstånd 
Påsar, pappers-
Pälsvaror 
Pärmar, förvarings-

Radialtegel 
Radiatorer: 

mjölkskumn.-maskiner 
värmeelement: elektr.. 

andra.. 
Radioapparater o. d. . . . 
Radiolådor 
Raffelstopp 
Raffinadbly 
Raffinadkoppar 
Raffinörer 
Rakhyvelblad 
Rakknivar 
Raktvål och rakkräm . . . 
Raktvålsetuier 
Ramar, svarvade 
Ramlister 
Rapskakor 
Rapsolja 
Raspar och filar 
Redskap, hand-
Reformliv 
Reglar: av järn 

» trä 
Regleringsmotstånd, elek

triska 

Regnkläder 

Regulatorer t. vattenturb. 
Remläder 
Remman gummi (balata)-

läder-
vävda 

Remskivor: av järn 
» trä 

Remsmörja och rem vax . 
Rengöringsmedel 
Reningsverk 
Reparationer: 

av fartyg och båtar . . . 
» guld- o. d. arbeten 
» gummiringar o. d... 
» instrument 
» maskiner m. m 
» plåtarbeten 

Repslageritillverkningar . 
Reseffekter 
Resårer, möbel-
Reveéeringsmattor 
Reveteringstegel 
Revolvrar 
Ribbor, sågade 
Ribbved, se texten sid. 17. 
Riktningsmaskiner 
Risgryn 
Risflingor 

Rismjöl 
Risstärkelse 
Ritböcker 
Ritpapper 
Rockar, se Konfektion. 
Rosetter, slipsar o. d. 
Rostskyddsfärger 
Rotfruktskärare 
Rovolja 
Rullager 
Rullgardiner o. -käppar.. 
Ryckremmar 
Ryggsäckar 
Råbrännvin 
Rågmjöl 
Råoljemotorer 
Råskenor 
Räsocker 
Räfsor: hand-

häst-
Räknemaskiner 
Rälsspik 
Ränder till skodon 
Rödfärg 
Rökgasförvärmare 
Röktobak 
Röntgenapparater 
Rön av järn 

» nysilver 
» andra metaller.. 

cement-
tegel- m. fl 

Röravskärare 
Rörledningsarbeten 

Sablar 
Sadelgjordsväv 
Sadelmakararbeten 
Saft 
Sagogryn 
Salpeterkrut 
Salpetersyra 
Salt, preparerat 
Saltsyra 
Salvor, kosmetiska 
Samlingspärmar 
Sammetsvävnader 
Sandaler 
Sandpapper 
Sandsten 
Sanitetsanläggningar . . . . 
Saxar: maskin-, se resp. 

maskiner 
andra 

Saxsprintar 
Scantlings 
Schalar, ylle-
Schoddy 
Sedelpapper 
Segel 
Segelbåtar 
Segelduk 
Segelfartyg, större 
Segelgarn 
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Seldon . 
Semaforer 
Senap 
Separatorer: malm-

andra 
Siccativ 
Sidenband 
Sidenvävnader 
Sidvagnar t. motorcyklar 
Siemensit 
Signalanordn. för järnv 
Siktmaskiner för kvarnar 
Sil- och siktapparater . . . 
Silikasten 
Silkespapper 
Silketrikà 
Sill: saltad, torr eller rökt 

konserverad 
Silver: oarbetat 

plåt, tråd, stängel 
arbeten 

Silverlegeringar 
Silver- och blymalm 
Sinter 
Sirap 
Sirap, stärkelse' 
Sjömalm 
Skaft till redskap o. d. . . 
Skaft till skodon 
Skaldjurskonserver 
Skarpsill 
Skarvjärn o. bottenplåtat 
Skeppsbottenfärger . . . . . . 
Skidor 
Skidstavar 
Skiffer 
Skiftnycklar 
Skinn, beredda: päls- . . . 

andra. . . 
Skinnkläder' 
Skinnmöbler 
Skinntofflor 
Skjortor 
Skjortveck (av vävnad).. 
Skjutdörrullar 
Skoband (skosnören) 
Skoblock och läster 
Skocement 
Skodon: gummi-

läder- o. skinn
trä-
tyg- o. filt 

Skofärger 
Skoklackar: gummi-

skinn-
trä-

Skokräm 
Skolväskor 
Skopligg (av trä) 
Skorpor 
Skostift 
Skottkärror 
Skovax 
Skridskor 

Skrivböcker 
Skrivmaskiner 
Skrivmaskinsband 
Skrivpapper 
Skrot för omsmältning . 
Skruvar 
Skruvnycklar o. -tvingar 
Skruwäxlar 
Skurpulver 
Skyfflar 
Skyltar: emalj-

glas-
papp-
plåt-
trä-

Skärmaskiner för chark. 
Skäror 
Skärp (tyg-) 
Skördegarn 
Skördemaskiner 
Sladdar (jordbruks-) . . . . 
Slaggkoppar 
Slaglod 
Slagremmar 
Slakterimaskiner 
Slakteriprodukter 
Slamcentrifnger , , 
Slamfärger 
Slangar: av kautschuk . . 

» läder 
» metall 
» spånadsämn. 

Slatingbattens 
Slig, se resp. malmer 
Slipmaskiner (metall-) . . . 
Slipmassa 
Slip- o.poIermed.,konstgj. 
Sliprar, se texten sid. 17. 
Slipsar 
Slipskivor 
Slipstenar: konstgjorda.. 

naturliga 
Slipträpapper (brunt) 
Slipverk för trämassa 
Slåttermaskiner 
Slädar 
Släggor 
Smide: grov-

annat järn-
Smidesmaskiner 
Smink . . 
Smällare 
Smältpatroner o.-stycken 
Smältstycken o. råskenor 
Smärgelduk o. -papper 
Smör, naturligt 
Smörfärger 
Smörjoljor 
Smörpapper 
Smörältningsmaskiner... 
Snickeriarbeten 
Snus 
Snäckskal 
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Snökedjor 
Snöplogar 
Snören: av läder 

» spanadsämnen 
Snörliv 
Socker 
Socker: druv- o. stärkelse

vanilj-
Sockerbruksmaskiner . . . 
Sockerkulör 
Sockersnitsel 
Soda, kristalliserad 
Soja 
Sojamjöl . 
Sojaolja 
Solomit 
Solrosfrökakor och -mjöl. 
Solrosolja 
Solv 
Spackelfärg 
Spadar 
Sparkstöttingar 
Sparriskonserver 
Spegeljärn 
Speglar 
Spel (vinschar) 
Spelkort 
Spetsar o. spetsvävnader 
Spett 
Spik 
Spikmaskiner 
Spinnerimaskiner 
Spiralborrar 
Spiralfjädrar 
Spisar 
Spisbröd 
Spjälved 
Splitwood 
Spolmaskiner 
Spolpipor: av papp 

» t r ä 
Sportartiklar av läder . . . 
Sportdräkter 
Sprit: brännvin 

torr-
t rä-
ätt ik-

Spritkök 
Spritlacker ( fernissor) . . . 
Spritlackfärger 
Spritätt ika 
Sprutor, brand-
Sprängämnen 
Spän, tak-
Spånaskar 
Spårkorsningar, spårra

mar o. spårväxlar . . . . 
Sparvägsmateriel, ej spec. 
Spårvägsvagnar 
Stackningsmaskiner 
Staket 
Standertar 
Standolja 
Stanniol 

Stansknivar 
Stansmaskiner 
Stapelfibrer o. stapelfas . 
Stav: sågad 

hyvlad 
Stearin 
Stearinbeck 
Stearinljus 
Stegar, t rä-
Sten och stenarbeten 
Stenbearbetningsmask. . . 
Stenkol 
Stenkolstjära o. produkter 
Stenkrossar 
Stenmjöl (filler) 
Stentryck 
Stentrycksfärger 
Stereotypproduktion . . . . 
Steriliseringsapparater . . 
Stickmaskiner 
Stift 
Stilar 
Stolar: järn-

korg-
trä-

Strips 
Strumpeband 
Strumpstolsarbeten 
Strykjärn: elektriska 

andra 
Stråhat tar 
Strålkastare, elektr 
Strömbrytare 
Strömming, saltad etc. . . 
Strömställare 
Stubin 
Stål o. stålgjutgods 
Stålmöbler 
Ståltryck 
Stångjärn och -stål: smitt 

valsat 
Stångjärnsavhugg 
Stämjärn 
Stämpelfärg 
Stämplar 
Stänger, se resp. metaller. 
Stängselnät 
Stängseltråd 
Stärkelse 
Stärkelsefabr.-maskiner.. 
Stärkelsesocker o. -sirap 
Stövlar: gummi-

läder-
Sulfatcellulosa 
Sulfatharts 
Sulfatpapper 
Sulfitcellulosa 
Sulfitlut, se texten sid. 17. 
Sulfitpapper 
Sulfitsprit 
Sul- och bindsulläder 
Sulor, gummi-
Superfosfat 
Svagdricka 
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Svagdrickskärl 
Svartkrut 
Svartkrutsstubin 
Svartsmide 
Svarvar: för metallbearb. 

» t r ä b e a r b . . . 
Svarveriarbeten 
Svarvjärn 
Svavel 
Svavelkis 
Svavelsyra 
Svetsning 
Svetsningsapparater, 

elektr 
Svinslakteriprodukter . . . 
Svänghjul 
Syllar, se texten sid. 17. 
Sylt 
Symaskiner 
Syrafast tegel 
Syremmar (av läder) . . . . 
Syretalg 
Syrgas 
Sytråd av bomull 
Sägar (hand-), sågblad 

m. m 
Sågbägar av järn 
Sågmaskiner 
Sågramar 
Såningsmaskiner 
Såpa 
Såplut 
Såppulver 
Såser 
Säckar: pappers-

andra 
Säckvävnad, jute-
Sädesharpor 
Sädeskrossar 
Sädessorterare 
Säkerhetsapparater och 

-proppar, elektr 
Säkerhetständstickor 
Sämskskinn 
Sängar: järn-

t rä-
Sängbottnar, resår-
Sängkläder 
Sätteriproduktion 
Söljor (till remmar o. d.) 
Söm, hästsko-
Sömjärn 
Sömnadsartiklar 

Tabletter (pastiljer) 
Tackjärn 
Tackjärnsgjutgods 
Taffelvägar 
Tafflar och pianinon 
Tagel, tagelgarn o. tagel-

vävnader 
Taggtråd 
Takpannor av cement 

Takpapp 
Takskiffer 
Takspån 
Takstickor (laths) 
Takstolar av t rä 
Taktegel 
Talg 
Taljor 
Tandpulver o. -pasta 
Tapeter 
Tapetfärger 
Tapetlister 
Tapetpapper 
Tapettrycksvalsar 
Tapisseriarbeten 
Tavelramar 
Taxametrar 

Tegel och tegelvaror . . . . 

Tegelbruksmaskiner 
Telefon- o. telegrafappar. 
Telnar 
Tendrar 
Tenn: oarbetat 

gjutgods 
löd-
plåt 
rör 
stänger 
t råd 
tuber 
andra arbeten . . . . 

Tennisrackets 
Termometrar 
Termosflaskhylsor 
Termosglas och -flaskor.. 
Terpentinolja 
Textilindustrimaskiner . . 
Textilolja 
Tidningspapper 
Tidningstryck 
Tidrör 
Tiles (av lera) 
Tippvagnar 
Tjära: asfalt-

stenkols-
t rä-
väg-

Tjärfilt 
Tjärolja o. t järpärma . . . 
Toalettpapper 
Toalet tvat ten 
Toalettvål 
Tobaksfabrikat 
Tobaksfabriksmaskiner . . 
Toffelbottnar, t rä-
Toffelläder 
Tofflor: filt-

skinn-
t rä-

Tomasfosfat 
Tomtebloss 
Torgväskor (av tyg) . . . . 
Torkcylindrar 
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Torkmaskiner 
Torkpreparat 
Torpeder o. -delar 
Torrdestillationsproduk-

ter o. d 
Torrelement 
Torr-is (fast kolsyra) 
Torrmjölk 
Torrsopningsmedel 
Torrsprit 
Torvmaskiner 
Torvprodukter 
Traktorer 
Trallor 
Tran 
Tranemulsion (foder) 
Transformatorer 
Transmissioner 
Transportanordningar . . . 
Transportkärror av t rä . . 
Transportremmar, se 

Remmar 
Trappor, t rä-
Trappsteg av cement 
Trassel 
Traverser 
Treetex 
Trenchcoats 
Trikåvaror 
Trinitrotoluol (trotyl) . . . 
Triörer 
Trottoarplattor av cement 
Trottoarklinker 
Tryckeriarbeten (grafiska) 
Tryckfärger 
Tryckning (av textilvaror) 
Tryckpressar 
Tryckstämplar 
Trycksvärta 
Tråd: av järn och stål . . 

» ädla metal ler . . 
» andra metaller. 

isolerad 
Tråddragningsmaskiner. . 
Trådduk och t rådnät 
Trådgardiner 
Trådrullar 
Trådspik 
Träarmatur 
Träbearbetningsmaskiner 
Trädestillationsprodukter 
Trädgårdssprutor 
Träfiberplattor 
Trähus, färdiga 
Träimpregnering 
Träkol 
Trämassa 
Trämjöl 
Träskivor, hoppressade. . 
Träskor och trätofflor . . . 
Träskruvar 
Träsprit 
Trätjära 
Trätjärebeck 

Trätjäredestillat, ej s. n . . 
Trätrappor 
Träull 
Trävaror: impregnerade., 

sågade o. hyvl. 
Träät t ika 
Tröjor, skinn-
Tröskverk 
Tuber: av bly och tenn 

ångpanne-
Tubämnen av järn 
Tuggtobak 
Tumstockar 
Tunnbinderiarbeten 
Tunnplåt (av järn) 
Tunnplåtsarbeten 
Turbiner: vat ten-

ång-
Turistsängar 
Turkrödolja 
Tusch 
Tvål och tvålflingor 
Tvät tbräden (av trä) . . . . 
Tvät tklämmor 
Tvät t lu t 
Tvättmaskiner 
Tvättpulver 
Tyger 
Tyghat tar 
Tygmössor 
Tygskor 
Tyll 
Tågvirke 
Täcken, säng-
Täljsten 
Tält 
Tändapparater f. motorer 
Tändhat ta r o. d 
Tändstickor 
Tändsticksaskar 
Tändsticksmaskiner 
Tändstift till motorer . . . 
Tänger 

Ugnar: elektriska 
gjutjärns-
tälj stens-

Ugnslacker 
Ullavfall och ullstoft 
Ullgarn 
Ulstrar 
Umbra 
Underkläder: tr ikå-

andra . . . . 
Underreden till bilar . . . . 
Uniformer 
Ur 
Urfoder 

Vadd 
Wafers 
Vagnar, se Fordon 
Vagnsfjädrar 
Vagnssmörja 
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Vakuummetrar 
Wallboards 
Vallonjärn 
Valsmassa 
Valstråd 
Valsverk 
Vanadinjärn 
Vaniljsocker 
Vantar, stickade 
Vapen 
Varmluftsmotorer 
Varmvattenberedare 
Vaselin 
Vasslesmör 
Vatten, distribuerat 
Vattenglas 
Vattenlösliga oljor 
Vattenmätare o. -pass . . . 
Vattenturbiner 
Vaxduk 
Vaxpapper 
Wellpapp o. -papper . . . . 
Velocipeder och -delar . . . 
Velocipedgummi 
Velocipedlyktor, elektr. .. 
Velocipedsadlar 
Ventilationsmateriel, ej 

s. n 
Ventilatorer 
Verktyg, se specialrubr... 
Verktygsstål, smitt 
Vermiceller 
Veteflingor 
Vetegryn 
Vetemjöl 
Vetestärkelse 
Vigognegarn 
Vimplar 
Vin, frukt-
Vindmotorer 
Vinkeljärn 
Vinschar 
Viror 
Viskosfolier 
Vitriol: järn-

koppar-
Volframjärn 
Volframmalm 
Vridmaskiner 
Vulkanfiber 

» , arbeten av . 
Vykort 
Vågar 
Våtelement 
Våtmaskiner 
Väggplattor: cement- . . . 

kakel-
klinker- . . . 
tegel- (tiles) 
träfiber- . . . 

Väghyvelstål 
Väglängdmätare 
Väg- och gatumaskiner . . 
Vägtjära 

Välljärn 
Vältar och sladdar: 

för jordbruk 
» väg- o. gatuarbeten 

Vändskivor: järnvägs- . . 
plog-

Värmeapparater, elektr. . 
Värmeelement, ej elektr.. 
Värmeledn.mater., ej s. n. 
Värmepannor 
Väskor (reseffekter) 
Västar: skinn-

andra 
Vätesuperoxid 
Vätgas 
Vävnader 
Vävskedar 
Vävstolar 
Växlar, spår-
Växter, preparerade 
Växtfett, se specialrubr. 
Växtmargarin 
Växtskyddspreparat . . . . 

Xerotin 

Yllevävnader 
Ylletrikå 
Yxor 

Zink: oarbetad 
gjutgods 
plåt 
spik 
stänger 
t råd 

Zinkmalm 
Zinkvitt 

Åkdon, se Fordon 
Ångbåtar, mindre 
Ångfartyg, större 
Ånghammare 
Ångmaskiner 
Ångpannetuber o. ångrör 
Ångpannor 
Ångturbiner 
Ångvältar 
Årder 

Aggkläckningsmaskiner.. 

Ämnesjärn 

Ärtmjöl 
Ättika 
Ättiketer 
Ättiksprit 
Ättiksyra 

Öl 
Ölkulör 
Örngott 
Överdragskläder 
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