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Tillämpade redovisningsgrunder. 

Den svenska industristatistiken bygger på uppgifter lämnade av vederbö
rande näringsidkare. Jämlikt kungl. kungörelsen den 16 maj 1913 (nr 84) är 
var och en, vilken såsom näring idkar fabriks- eller därmed jämförlig rö
relse, pliktig att årligen avgiva statistiska uppgifter för sin verksamhet. Genom 
kungl. kungörelse den 5 april 1918 (nr 290) utsträcktes ifrågavarande upp
giftsplikt till att gälla även av staten eller kommun driven rörelse eller han
tering av ovan angiven art; beträffande verk eller anläggning för krigsmak
tens behov gälla dock särskilda bestämmelser. Uppgifterna skola insändas före 
den 1 mars året näst efter redogörelseåret till lokalmyndigheten å den ort, 
där verksamheten bedrives, nämligen i Stockholm till överståthållarämbetet, 
i annan stad till magistraten resp. kommunalborgmästaren samt å landet till 
landsfiskalen i orten. Det åligger nämnda myndigheter att verkställa utdel
ning av de för uppgifternas avgivande avsedda blanketterna till vederbörande 
verksägare och därvid noga tillse, att blanketter tillställas varje verks ägare, 
samt att före den 1 april insända de inkomna uppgifterna till kommerskolle
gium. För kontroll av uppgiftspliktens fullgörande är inom kollegium upp
rättat ett register över samtliga uppgiftspliktiga företag inom de olika redovis
ningsområdena. Nämnda register hålles aktuellt genom fortlöpande genom
gång av den samling av anmälningar till aktiebolagsregistret samt förenings-
oeh handelsregistren, vilken offentliggöres såsom bilaga till Post- och Inrikes 
Tidningar, samt utnyttjande av andra förteckningar, kalendrar o. d. 

Uppgifterna till industristatistiken inhämtas å blanketter, som fastställts 
av kommerskollegium efter samråd med olika statliga myndigheter och nä
ringsorganisationer. Uppgifter avgivas för varje särskild industrianläggning 
enligt två olika uppgiftsformulär, nämligen en huvuduppgift och en special
uppgift. Formuläret för huvuduppgift är gemensamt för samtliga industrigre
nar och avser summarisk redovisning av produktionens värde, vissa produk
tionskostnader och personal jämte uppgift om använd drivkraft samt alstring 
och förbrukning av elektrisk energi. Detta formulär är uppställt i form av ett 
räknekort, som är avsett att direkt användas för statistisk bearbetning. För 
specialuppgifterna äro formulären av olika typer för olika industrigrenar 
och innehålla mera detaljerade uppgifter rörande tillverkningarnas kvantitet 
och värde samt om sysselsatt arbetarpersonal jämte uppgifter om använda 
arbetsmaskiner m. m. samt om förbrukade råvaror och andra material jämte 
bränsle och smörjmedel. 
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I fråga om redovisningens grundprinciper gälla med vissa ändringar de 
regler, som genomfördes år 1913 och för vilka utförligt redogöres i berättelsen 
för nämnda år. Med avseende på de regler, som tillämpas vid uppdragandet 
av gränsen mellan de industriföretag, som ingå i industriberättelsen, och de 
hantverks- och småindustriella rörelser, som ej ansetts böra där redovisas, 
ha vid olika tillfällen ändringar vidtagits i syfte att närmare anpassa de till-
lämpade värdegränserna till rådande prisläge. En närmare redogörelse för 
dessa ändringar återfinnes i berättelsen för år 1926, vilket år den senaste 
allmänna revideringen av värdegränserna ägde rum. Från och med sistnämn
da år gäller såsom huvudregel, att i industriberättelsen redovisas allenast 
industrianläggningar a) med i regel minst 10 arbetare eller b) med ett pro
duktvärde av minst 15 000 kr. respektive en intjänt förädlingslön av minst 
4 000 kr. Då endast i undantagsfall (vid vissa säsongmässiga verksamheter) 
arbetarnas antal uppgår till 10 utan att ett produktvärde av angiven storlek 
uppnås, är det i regel produktvärdets storlek, som blir bestämmande för frå
gan, huruvida ett företag skall medtagas i statistiken eller ej. Oberoende av 
ovan angivna storleksgränser redovisas dock alla bergverk och alla accis-
pliktiga näringar. För vissa industrigrenar tillämpas högre värdegränser än 
den generella, nämligen 50 000 kr. för charkuterier, kafferosterier, konfek
tionsfabriker och vissa ospecificerade Sömnadsfabriker samt 75 000 kr. för 
guld- och silvervarufabriker (utom nysilverfabriker) och andra bagerier än 
spisbröds- och käxfabriker. Beträffande mejerier, elektricitetsverk och vatten
ledningsverk gälla särskilda redovisningsprinciper, vilka angivas i det föl
jande vid behandlingen i texten av respektive industrigrupper. — Vid jäm
förelse mellan olika års siffror bör hänsyn förutom till de ändrade redovis
ningsgränserna jämväl tagas till att statistiken särskilt åren 1926 och 1934 till
förts ett antal förut oredovisade företag (jfr berättelserna för nämnda år) . 

Såsom industriell enhet räknas i industriberättelsen alltsedan 1913 varje 
lokalt fristående anläggning (arbetsställe). Kombinerade verk, vilka vid sam
ma arbetsställe bedriva verksamhet inom flera tillverkningsbranscher i det 
gällande gruppsystemet (t. ex. sågverk och snickerifabrik), betraktas sålun
da i regel som en anläggning, varvid den huvudsakliga tillverkningen får av
göra, till vilken industrigrupp de anses böra hänföras; i tab. 1 sammanföras 
vissa verk, vilkas tillverkningar falla under olika detaljgrupper inom sam
ma undergrupp, till särskilda detaljgrupper (t. ex. kombinerade yllefabriker 
o. s. v.). I vissa fall lägges dock den tekniska företagsenheten till grund för 
redovisningen, nämligen då de olika avdelningarna i ett kombinerat företag 
visserligen äro belägna på samma ort men likväl var för sig utgöra slutna 
driftsenheter, som höra till olika industrigrupper i gruppsystemet. 

Vid industrianläggningarnas klassificering tillämpas från och med år 1940 
en industri- och yrkesgruppering, som i vissa avseenden skiljer sig från den 
tidigare alltsedan år 1913 använda. 1 1940 års industriberättelse (s. 13 o. f.) 
redogöres för de viktigare ändringar, som den nya grupperingen företer i 
jämförelse med den äldre. Grupperingen, vilken finnes återgiven å sid. 55, om
fattar även vissa industrikategorier, som för närvarande icke behandlas i in 
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dustriberättelsen. De medräknade industrigrenarna äro i berättelsens tabeller 
uppdelade på 9 huvudgrupper och 84 undergrupper, varjämte i tab. 1 ett 
flertal av de senare ytterligare uppdelats på detaljgrupper. 

I fråga om industriföretagens produktion redovisas i tab. 7 hela årstillverk-
ningen, oavsett huruvida den försålts eller ej under redogörelseåret. Även 
vissa halvfabrikat o. d. ingå i redovisningen. Produktion av sistnämnda art 
redovisas särskilt i tab. 8 med fördelning på produktion för fortsatt bear
betning vid de anläggningar, där tillverkningen ägt rum, respektive avsalu-
produktion. I tabellerna meddelade kvantitetsuppgifter avse i regel nettokvan
titeter. Såsom tillverkningarnas värde redovisas de salufärdiga produkternas 
försäljningsvärde fritt banvagn, fartyg eller bil e t c , med frånräkning av ra
batter men med inläkning av emballerings- och andra försäljningskostnader 
samt kostnad för transport med egna transportmedel. Acciser, omsättnings
skatt eller liknande avgifter äro, då annat ej särskilt angives, ej medräknade 
i värdet. Då prgduktionen icke i sin helhet försålts under året, beräknas vär
det för den osålda delen efter medelförsäljningspriset å respektive produkter 
under redogörelseåret. Beträffande produktion av mera tidskrävande slag, t. ex. 
fartygsbyggnader, större maskiner o. d., tagas vid värdets beräknande endast 
de arbeten, som verkställts under redogörelseåret, med i räkningen. I fråga 
om reparationer o. d. samt förädling eller bearbetning av inlämnat löngods 
(sågning, hyvling, malning, färgning o. d.) redovisas den av företagen intjän-
ta bruttoersättningen för arbetenas eller förädlingens utförande, i båda fal
len inberäknat värdet av tillsläppta material, delar, utensilier o. d. Salutill
verkningarnas värde i tab. 1 avser värdet av samtliga under året för avsa-
lu framställda produkter men däremot icke halvfabrikat o. d. avsedda för 
vidare bearbetning vid samma verk, där de framställts. Såsom avsalupro-
duktion räknas även produkter, som överförts från ett arbetsställe till annat 
samme uppgiftslämnare tillhörigt arbetsställe för vidare bearbetning där. 
Beträffande produktionen vid krigsmakten tillhöriga anläggningar är att 
märka, att nytillverkning av krigsmateriel och ammunition icke redovisas till 
kvantitet eller värde i tab. 7. Däremot ingår totalvärdet av dylika tillverk
ningar i regel i redovisningen i tab. 1. 

Vad slutligen beträffar redovisningen av anställd personal, använd driv
kraft, förbrukning av råvaror m. m. samt av bränsle, smörjmedel och elektrisk 
energi, hänvisas till redogörelser i texten under respektive rubriker. 

Liksom närmast föregående år ha vissa uppgifter om industriens produk
tionskostnader infordrats även för 1945. Ifrågavarande uppgifter ha icke 
heller i år intagits i berättelsen, då bearbetningen av desamma icke skulle 
ha medhunnits utan ytterligare försening av berättelsen i övrigt. De skola 
emellertid senare sammanställas, liksom redan i viss mån skett ifråga om 
motsvarande uppgifter för föregående år, för att framläggas i annat sam
manhang. 



10 

Allmän översikt. 

De uppgifter rörande Sveriges industri år 1945, som framläggas i före
varande berättelse, utvisa för industrien som helhet betraktad ett något 
minskat produktionsresultat i jämförelse med närmast föregående år. Bely
sande för totalutvecklingen är en beräkning1, enligt vilken indextalet för 
industriens produktionsvolym, då 1935 års motsvarande siffra sättes lika 
med 100, för år 1945 utgör 138 mot 140 år 1944, alltså en minskning med 
1,4 procent. Nämnda minskning beror emellertid helt och hållet på den avse
värda tillbakagång av produktionen, som på grund av särskilda omständig
heter uppstod inom gruppen malmbrytning och metallindustri. Övriga in
dustrigrupper uppvisa däremot tillsammans en ökning av produktionsvoly
men med omkring 12 procent. 

Det med ovan nämnda undantag gynnsamma produktionsresultatet inom 
det stora flertalet industrigrenar betingades dels av den kraftiga expansion 
av exporten, som inträdde i och med krigets avslutande, dels av goda avsätt
ningsmöjligheter på hemmamarknaden, där en livlig byggnadsverksamhet 
och en allmänt ökad köpkraft helt uppvägde den kraftiga nedgången av pro
duktionen för krigsändamål. På sina håll gjorde sig visserligen en del häm
mande faktorer märkbara, såsom svårigheter med avseende på råvaru- och 
bränsleförsörjning samt en viss knapphet på i synnerhet yrkesskicklig ar
betskraft, men medförde i regel icke något avsevärdare tillbakahållande av 
produktionen. 

Produktionsutvecklingen inom olika industrigrenar framgår närmare av 
tab. 7. Någon mera avsevärd minskning av produktionen uppvisas, såsom 
förut nämnts, i huvudsak endast inom gruppen malmgruvor och metall
industri. På grund av den tyska marknadens bortfallande hösten 1944 sjönk 
järnmalmsbrytningen avsevärt och uppgick under redogörelseåret till icke 
fullt hälften av 1944 års kvantitet. Inom verkstadsindustrien var produktio
nen under den fem månader långa arbetskonflikten praktiskt taget nedlagd 
men återupptogs i forcerat tempo på hösten efter konfliktens biläggande. 
Den totala produktionsvolymen inom verkstads- och varvsindustrierna beräk
nas ha nedgått med inemot 20 procent under året. Även för masugnar och 
ferrolegeringsverk visa produktionssiffrorna någon nedgång i jämförelse med 
föregående år, medan tillverkningen av göt och valsverksprodukter hölls 
uppe vid den förutvarande höga nivån. 

Inom industrien i övrigt antecknas ökade produktionssiffror lör flertalet 
viktigare grenar, såsom cement- och cementvarufabriker, tegelbruk, porslins-

1 Se Kommersiella Meddelanden 1917 nr 11. 
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och kakelfabriker, glasbruk, sågverk och hyvlerier, snickeri- och möbel 
fabriker, pappersmasse- och pappersindustri, tryckerier, flertalet livsmedels
industrier, samtliga grenar inom textil- och beklädnadsindustrien, skofabriker, 
gummifabriker, oljeraffinaderier, superfosfatfabriker och tändsticksfabriker. 
Bland grenar, som uppvisa mera avsevärd produktionsminskning, må näm
nas råsockerbruk, brännerier, slakterier, kolnings- och trädestillationsverk 
samt sprängämnesfabriker. 

Tab. A. Summariska uppgifter beträffande den industriella verksamheten 
åren 1936—1945. 

År 

Personal Drivkraft i eff. nkr 

Antal 
arbets
ställen 

Förvalt
nings

personal 

Arbetar-
personal 

För ome
delbardrift 
av maski
ner och 

apparater 

För dri
vande av 
elektrici
tetsgene
ratorer 

Salutillverk-
ningarnas 

värde 

Kr. 

1936 
1937 
1938 
1939 
1940 
1941 
1942 
1943 
1944 
1945 

I tab. A ovan meddelas rikssammandrag av uppgifterna i tab. 1 jämte 
motsvarande data för ett antal tidigare år. Såsom framgår av sammanställ
ningen, steg salutillverkningarnas värde år 1945 med 3,4 procent. Då produk
tionsvolymen enligt vad ovan nämnts minskats med 1,4 procent, beror salu
värdets ökning helt och hållet av stegrade priser på industriprodukterna. 
Trots den minskade produktionsvolymen har medelantalet under verksam
hetstiden sysselsatta arbetare ökats med 5," procent. Såsom framgår vid en 
jämförelse mellan uppgifterna i tab. 5 rörande antalet utgjorda arbetstimmar 
och motsvarande uppgifter år 1944 har däremot antalet utgjorda arbetstim
mar minskats med 1,2 procent, huvudsakligen beroende på den förut nämnda 
konflikten inom verkstadsindustrien. Den genomsnittliga sysselsättningen 
per arbetare har därigenom sjunkit från 2 122 till 1 985 timmar. Den under en 
följd av år konstaterade oavbrutna ökningen av förvaltningspersonalens antal 
har fortsatt och uppgick under redogörelseåret till 6,7 procent. Slutligen har 
i jämförelse med 1944 antalet arbetsställen stigit med 3,S procent och den 
för omedelbar fabriksdrift använda drivkraften med 5,4 procent. 

För femårsperioden 1941—1945 hava i tabellerna B och C uppgifter sam
manställts angående arbetarantalet och produktionen inom särskilda vikti
gare industrigrenar. För tidigare år ha liknande sammanställningar medde
lats i föregående berättelser. 
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Tab. B. Arbetarantalet inom olika industrigrenar åren 1941—1945.1 

1945 1944 1943 1942 1941 

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 vatten- och 

läskedrycksfabriker 
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 . 5 (jfr anmärkningen vid nämnda tab.). Sammanställningen har 
gjorts i överensstämmelse med intill år 1940 tillämpad industrigruppering. 

2 Ändrad redovisning; jfr sid. 26. 
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Tab. C. Produktionen av viktigare industrivaror åren 1941—1945. 

G
r. 

1945 1944 1943 1942 1941 

Järnmalm 
Sinter 
Guldmalm 
Kopparmalm 
Zinkmalm 
Svavelkls 
Tackjärn 
Järnsvamp 
Ferrolegeringar 
Smältstycken och råskenor 
Götmetall 
Smitt o. varmvalsat järn o. 

stål 
Guld 
Aluminium 
Bly 
Koppar 
Metallhalvfabrikat: 

plåt 
rör 
t råd och stänger 

Tunnplåtsarbeten : 
plåt- och bleckvaror 
byggnadsplåtslageri o. d . . . 

Draget och kallvalsat järn och 
stål ( tråd, rör, plåt m. m.) 

Manufaktur av järn och stål: 
linor, kätt ingar och kedjor 
hästskor 
bil- och spiralfjädrar 
handredskap för lantbruk 

m. m 
handverktyg, knivar m. m. 
spik och stift 
skruvar, bultar, mut t ra r . 
lås, byggnadssmide o. d . . . 

Metallgjutgods 
Annan metallmanufaktur: 

armatur för gas, vat ten 
m. m 

belysningsarm. o. lampor . 
fotogenkök o. d 
kulor, hagel, Patronhylsor 

Guldsmedsarbeten 
Tackjärnsgjutgods 
Bilar, fabr. och hopsatta . . . 
Gengasaggregat till bilar m. m. 
Bildelar (karosserier m. m.) . 
Cyklar (inkl. motorcyklar) . . 
Lok, järnvägs- och spårvägs

vagnar, dressiner m. m. 
Förbränningsmotorer 
Vattenturbiner 
Ångpannor, ångmaskiner o. d. 
Kul- och rullager 
Metallbearbetningsmaskiner.. 
Mineralbearb.-maskiner 
Träbearbetningsmaskiner . . . . 
Pappersmasse-, papp- och 

pappersmaskiner 
Lantbruksmaskiner 
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G
r. 1945 1944 1943 1942 1941 

Separatorer, mejerimaskiner 
m. m 

Kontorsmaskiner 
Kylmaskiner och -apparater . 
Fläktar , ventilatorer m. m . . . 
Pneumatiska maskiner 
Pumpar 
Hissar och lyftverktyg 
Grovplåtsarbeten 
Järn- och stålkonstruktioner 
Ventilations- o. Värmeled

ningsmateriel (ej gjutjärns-) 
Krigsmateriel och vapen1 . . . 
Reparationer av fordon, ma

skiner (ej elektr.) m. m. 
Rörledningsarbeten 
Fartygsbyggnader 
Fartygsreparationer 
El . generatorer, motorer o. d. 
El. motstånd, kontakter m. m. 
Ackumulatorer, element m. m. 
Radioapparater o. -tillbehör 
Telefon- och telegrafapparater 
El. ugnar, kaminer, strykjärn 

m. m 
Dammsugare o. golvbonare . . 
Elektr. lampor m. m 
Elektr. ledningsmateriel 
Musikinstrument 
Övriga instrument och ur . . 

Stenkol 
Koks 
Bränntorv, torvbriketter o. d. 
Gatsten 
Kalk, osläckt (kalkbruk) 
Cement 
Cement- och betongarbeten . 
Eldfast tegel m. m 
Murtegel 
Taktegel 
Dräneringsrör (tegel-) 
Porslin 
Kakelgods 
Fönsterglas 
Buteljer 
Andra flaskor samt burkar . . 
Hushålls- och prydnadsglas . 

Sågade trävaror av furu o. 
gran: 
plankor o. bräder (för av-

salu) 
andra slag 

Sågade trävaror av lövträ . . 
Hyvlade bräder m. m 
Lådämnen 
Kryssfaner o. lamellträ 
Parket ts tav, hyvlad 
Träfiberplattor (wallboards) . 
Monteringsfärdiga trähus 
Byggnadssnickerier 
Möbler 
Skidor 

1 Exkl. tillverkningen vid krigsmakten tillhöriga anläggningar. 
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G
r. 1945 1944 1943 1942 1941 

Pappersmassa (torr vikt): 
slipmassa 
sulfitcellulosa 
sulfatcellulosa 

Papp 
Papper 
Bokbinderiarbeten 
Kartongarbeten 
Papperspåsar och -säckar . . . 
Tapeter och bårder 
Wellpapp 
Bok- och accidenstryck 
Tidningstryck 
Litografiskt tryck 
Djup-, stål- o. koppartryck . 
Klichéer (för avsalu) 

Vetemjöl 
Rågmjöl 
Havregryn 
Kli 
Gröpe 
Bröd och käx 
Råsocker 
Raffinerat socker 
Choklad, karameller, sylt m. m. 
Smör 
Ost (mejeri-) 
Fläsk 
Annat köt t 
Charkuterivaror 
Konserver: fisk-

kött-
andra 

Margarin 
Råbrännvin (à 50 % ) : 

sulfit-
annat 

Renat brännvin (a 50 % ) . . . 
Punsch och likör 
Jäs t och jästextrakt 
Maltdrycker 
Mineralvatten o. d 
Cigarrer 
Cigarrcigarretter 
Cigarretter 
Röktobak 
Snus 
Potatisstärkelse 
Oljekakor och -mjöl 
Andra kraftfodermedel 

Cellull o. d. fibrer 
Konstsilke 
Garn av cellull o. d 
Ullgarn 
Bomulls- och vigognegarn. . . 
Lin- och hampgarn 
Jutegarn 
Pappersgarn 
Konstsilkevävnader 
Vävnader av cellull o. d. . . . 
Yllevävnader 
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G
r. 1945 1944 1943 1942 1941 

Bomullsvävnader 
Linne- och hampvävnader . . 
Jutevävnader 
Pappersvävnader 
Trikåvaror 
Repslageritillverkningar 
Band 
Snören o. d 
Trådgardiner 
Remmar och slangar 
Konfektion (inkl. uniformer) 
Skjortor och pyjamas 
Korsetter o. d. 
Kravat ter , halsdukar o. d . . . 
Ha t t a r , ha t t s tommar o. d . . . 
-Mössor, tyg-

Sul- och bindsulläder 
Annat läder 
Pälsvaror 
Handskar 
Skodon, läder- och tyg-
Damväskor, reseffekter m. m. 
Sadelmakararbeten m. m . . . . 
Borstar, penslar, kvastar . . . 
Bil- och cykelgummi 
Galoscher och gummiskodon. 

Färger och fernissor 
Jordnöt (arachid-) olja 
Kokosolja, rå 
Linolja, rå 
Rov- och rapsolja 
Senapsfröolja 
Sojaolja, rå 
Såpa 
Tvål 
Tvättpulver o. d 
Parfymer o. kosmet. prep. . . 
Ljus 
Träkol 
Sprängämnen 
Tändstickor 
Natr iumhydrat 
Salpetersyra 
Saltsyra 
Svavelsyra 
Aluminiumsulfat 
Klorater och perklorater . . . 
Kalciumkarbid 
Superfosfat 
Syntetiska kväveprodukter 

(beräknad kvävemängd) . . 
Stenkolstjära, ra 
Petroleumprodukter 
Skifferprodukter 
Lim 
Arbeten av bakelit o. d. . . . 
Läke- och desinfektionsmedel 
Garvextrakter 
Linoleummattor 

Elektrisk energi, alstrad 
Gas, distribuerad 
Vatten, distribuerat 
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Industrigrupper. 

Industriens fördelning gruppvis år 1945 och de olika industrigruppernas 
relativa betydelse belyses av följande tablå (upprättad efter tab. 1), vari 
dessutom meddelas genomsnittliga arbetarantalet per arbetsställe för de olika 
industrigrupperna. — Den industri- och yrkesgruppering, som i berättelsen 
kommit till användning, finnes återgiven å sid. 55. 

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 

Mera ingående uppgifter rörande arbetsställenas storleksordning, räknat 
efter antalet sysselsatta arbetare, meddelas i tab. 4, på sätt som förut skett 
vart femte år, senast i 1940 års berättelse. Tabellens slutresultat återges i 
sammanställningen överst å nästa sida med jämförelsetal för tidigare år. 
I tablån äro de båda lägsta storleksgrupperna sammanslagna i överensstäm
melse med redovisningssättet under tidigare år. 

Av samtliga arbetsställen år 1945 tillhörde 61,7 % den lägsta storleks-
gruppen, d. v. s. sysselsatte 10 arbetare eller därunder. Den för de tidigare 
åren konstaterade ökningen av denna storleksgrupps relativa betydelse har 
under redogörelseåret efterträtts av en mindre lillbakagång vad beträffar 
antalet dithörande arbetsställen, medan gruppens relativa andel av arbetar
antalet är oförändrat i jämförelse med 1940. I fråga om arbetarantalet voro 
storleksgrupperna 11—50 och 201—500 arbetare de tyngst vägande med 
21,8 respektive 17,3 % av det totala arbetarantalet. Storföretag med över 500 
arbetare voro la till antalet (0,8 °/o av samtliga) men sysselsatte över 
1/4 eller 26.3 % av totala arbetarantalet. Ifrågavarande företags relativa andel 

2 — 478071. Kommerskollegii berättelse om industri år 1945. 
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Arbetsställen med ett arbetarantal av 

t. o. m. 11 — 
10 50 

51— 101— 
100 200 

201-
500 

501— 
1000 

över 
1000 

Summa 

Arbetsställen : 

Antal 1913 
1920 
1925 
1930 
1935 
1940 
1945 

Procent .. .1913 
1920 
1925 
1930 
1935 
1940 
1945 

Arbetare: 

Antal 1913 
1920 
1925 
1930 
1935 
1940 
1945 

Procent 1913 
1920 
1925 
1930 
1935 
1940 
1945 

av arbetarantalet har sjunkit något sedan 1940. då den utgjorde 28,0 %; 
minskningen faller huvudsakligen på företas med över 1000 arbetare, vilkas 
andel minskats från 15,2 till 13,0 %. 

Beträffande de olika industrigrupperna lämnas i det följande en del när
mare uppgifter. Den första huvudgruppen, malmbrytning och metallin
dustri, omfattar, förutom de till denna grupp hörande industrigrenar, som 
redovisas i kommerskollegii berättelse om bergshantering, jämväl järn-, stål-
och annan metallmanufaktur, mekaniska verkstäder och vissa närstående 
fabriksgrenar, vilka arbeta med ett utgångsmaterial, som huvudsakligen är av 
metall. Beträffande de till bergshanteringen hörande anläggningarna hän
visas till den utförligare framställningen i berättelsen om bergshantering för 
år 1945. 

Med avseende på gruvorna förstås här liksom i bergverksberättelsen med 
termen arbetsställe i regel ett lokalt avskilt eller i varje fall inom en och 
samma socken beläget, under samma förvaltning stående gruvbrytningsföre
tag (se vidare bergverksberättelsen). I samma grupper som gruvorna ingå 
även anriknings-, briketterings- och sintringsverken. I de fall, då dessa äro 
direkt kombinerade med gruvbrytning, hava de dock icke räknats som själv
ständiga arbetsställen. 
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Tab. D. Produktionen vid järnmalmsgruvor och -anrikningsverk, järnverk, bleckvarufabriker, järn- och stålvarufabriker, 
skeppsvarv och båtbyggerier samt mekaniska och elektrotekniska verkståder. 

Län 
Järnmalm Tack

järn 

Smältstyc
ken, råske-

nor och 
götmetall 

Smitt och 
varmvalsat 

järn och 
stål1 

Tackjärns-
gjutgods 

Bleckvaror, 
draget och 
kallvalsat 

järn och stål 
samt järn
manufaktur 

Mekaniska 
verkstads
arbeten (ej 
elektriska) 

Fartyg och 
båtar samt 

fartygs-
reparatio

ner 

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 1945 

1944 

1 Exkl . ämnesjärn för vidare bearbetning samt stångjärnsavhugg. 
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Gruppen järn- och stålverk sammanfaller i huvudsak med de i bergverks-
berättelsen under rubriken järnverk redovisade anläggningarna. Dock hava 
bland dessa senare upptagits vissa verk, som vid sidan av järnframställning 
huvudsakligen driva järnmanufaktur- eller verkstadsrörelse och förden
skull i industriberättelsen förts under sistberörda 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, sten- och mineralbrotten, stenhuggerierna 
samt kalk- och kritbruken jämväl behandlade i bergverksberättelsen och 
hänvisas för mera ingående uppgifter rörande desamma till nämnda berät
telse. 

Torvtillverkningen drives mångenstädes för husbehov eller vid anläggning
ar av så ringa omfattning, att de icke medräknas i industristatistiken. Den 
omfattande bränntorvtillverkning, som med statligt stöd igångsattes efter 
krigsutbrottet, är därför endast delvis redovisad här, även om flertalet mera 
betydande bränntorvfabriker torde ingå i redovisningen. Den totala bränn-
torvproduktionen år 1945 ha r uppskattats till omkring 1 250 000 ton, medan 
i förevarande berättelse endast redovisas 1 024 000 ton bränntorv jämte 25 000 
ton koncentrerade torvbränslen. 

Med kalk- och kritbruken äro sammanförda några i visst avseende med 
dem jämförliga industrislag, nämligen kiselgur- samt kalkstensmjöl- eller 
gödningskalkfabriker. Den under år 1945 vid de egentliga kalkbruken fram
ställda kalken uppgick till följande mängder: 

Osläckt Släckt 
Kalk framställd medelst: 

periodisk bränning 
kontinuerlig bränning 

Summa 

Vid glasbruken hava under redogörelseåret använts 55 glasugnar. 10 glas
ullsugnar, 20 glasvannor med en sammanlagd smältkapacitet av omkring 
24 000 ton sinältglas, 114 kylugnar och tempereringsugnar samt 73 kylrör. 

Beträffande den i tab. 7 redovisade tillverkningen av arbeten av cement, 
konstgjord sten och asfalt 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 1 688 arbetsstäl
len med ett arbetarantal av omkring 29 000 man och ett sammanlagt pro
duktvärde av 432 milj. kr. (år 1944 337 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. Vid de redovisade anlägg
ningarna inklusive lådämnesfabrikerna användes år 1945 sammanlagt 1 009 
effektiva ramar, 4 787 sågklingor och 1 489 hyvelmaskiner. 



21 
IN

D
U

ST
R

IG
R

U
PPE

R
. 

Tab. E. Sågverkens och hyvleriernas samt lådämnesfabrikernas huvudsakliga produktion. 

Län 

Ohyvlade plankor, 
battens, seantlings 

och bräder 

Total
produktion 

Därav för 
avsalu 

Brärt-
och plank

stump 

Läkter, 
ribbor, 

lister o. d. 
Stav 

Andra 
slag 

(spjälved 
m. m.) 

Hyvlade 
bräder Lådämnen 

Sammanlagt 
värde å före
stående till
verkningar 
för avsalu 

Såg- och 
hyvlingslön 
för främ

mande virke 

Kronor Kubikmeter 

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 1945 

» » 1944 
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Den geografiska fördelningen av sågverkens och lådämnesfabrikernas hu
vudsakliga produktion belyses av tablån å sid. 21 (tab. E). Förutom där 
upptagna sågverksprodukter redovisas i tab. 7 vissa andra tillverkningar i 
samband med sågverksrörelsen (bjälkar och spärrar, syllar samt sågavfall 
m. m.) samt dessutom sågade trävaror av utländska (importerade) träslag. 
Vid sågverken förekommande tillverkning av snickeriarbeten o. d. samt trä-
kol redovisas under respektive tillverkningsrubriker i tab. 7. 

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) ne
dan meddelade siffrorna angående tillverkad pappersmassa avse den to
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) 253 325 ton slipmassa, 786 430 ton sulfitmassa (varav 
121 426 ton silkesmassa) och 480 427 ton sulfatmassa. 

Tab. F. Produktionen av pappersmassa, papp och papper. 

Län 

Pappersmassa Papp och papper 

mekanisk sulfit- sulfat- Samman
lagt värde 

Kronor Ton (torr vikt) 

Papp Papper 

Ton 

Samman
lagt värde 

Kronor 

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

Hela riket år 1945 

> > 1944 

Vid cellulosafabrikerna med dithörande biproduktsverk hava under år 
1945 framställts diverse biprodukter, av vilka de viktigaste äro upptagna i 
nedanstående sammanställning. 
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Kvantitet 
Ton 

Värde 
Kronor 

Sulfitsprit (etylalkohol) à 100 %: ren 
denaturerad 

Indunstad sulfitlut (torrsubstans) 
Finkelolja 
Cymol : rå 

renad 
Råmetanol (träsprit) à 100 % 
Renmetanol 
Terpentinolja : rå 

renad 
fördroppar 
terpentinrestolja 

Sulfatharts (tallsyra, »flytande harts») 
Foderjäst 

Under aret användes vid pappersmassefabrikerna 63 magasinslipar och 
184 andra slipverk samt 267 sulfitkokare och 228 sulfatkokare med en sam
manlagd nettorymd av 43 544 resp. 12 737 m3. Användningen av torkmaski
ner samt pappers- och pappmaskiner framgår av nedanstående tablå. 

Antal 
Sammanlagd 
arbetsbredd 

m 
Torkmaskiner för cellulosa 
Upptagningsmaskiner för våtmassa . 
Yankeemaskiner 
Fourdriniermaskiner 
Kombinerade maskiner 
Papp(kartong-)maskiner 

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 
nedan angivna antal. Dessutom ha redovisats 1 320 sättmaskiner (gjutmaski-
ner) och 233 leproduktionskameror. 

Rotations-
pressar 

Snäll-
pressar 

Accidens-
pressar 

Hand-
eller t ramp-

pressar 

Vid bok- och tidningstryckeri (högtryck) 
> sten-, offset- och ljustryckeri (plantryck). . 
> stål-, koppar- och djuptryckeri (djuptryck) 
» kemigrafiska avdelningar 

Summa år 1945 
» > 1944 

Under året utförda tryckarbeten redovisas i tab. 7 liksom tidigare med för
delning efter använt tryckförfarande. Numera insamlas därjämte uppgifter 
om tryckalstrens fördelning på olika varugrupper. Sistnämnda uppgifter äro 
sammanställda i efterföljande tablå. 

1 Jfr uppgifterna angående tillverkad sulfitsprit under nr 1145 i tab. 7, vilka avse tillverk-
aingsåret 1944 45. 
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Böcker: förlagsböcker 
övriga bokarbeten, ej reklamtryck 

Tidningar 
Tidskrifter: vecko- och underhållnings-

fack-, firma-, medlems- o. d 
Kartografiskt tryck 
Reklamtryck (varukataloger, prislistor, reklambroschyrer, affischer o. d.) 
Blanketter, brevpapper, fakturor, bokföringskort o. d 
Etiketter, banderoller och varuomslag 
Spelkort (728 456 lekar; stämpelavgift ej inräknad i värdet) 
Tryckalster, ej särskilt nämnda 

Summa 

Kronor 

Femte huvudgruppen, livsmedelsindustrien, är med hänsyn till antalet 
dithörande arbetsställen en av de mest betydande av alla grupperna. Det 
genomsnittliga antalet arbetare per anläggning är emellertid, såsom framgår 
av sammanställningen å sid. 18, ganska obetydligt, och flera av de till grup
pen 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 malning av egen eller inköpt spannmål till ett vär
de av minst 15 000 kr., och till sistnämnda gruppen kvarnar, som hu
vudsakligen utfört malning åt kunder mot ersättning. Då endast tullkvar
nar 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 1945 användes vid de redovisade 
anläggningarna tillsammans 3 089 par stenar, 3 762 par valsar, 511 grynkros
sar samt 1 154 havre- och fodersädskrossar. Mjöl- och grynkvarnarnas pro
duktion under året inom de särskilda länen framgår av tab. G å nästa sida. 

Uppgifterna om sockerindustrien avse tillverkningsåret 1/8 1944—31/7 1945. 
Sockerfabrikernas arbetarpersonal utgöres dels av kampanjarbetare, d. v. s. 
huvudsakligen för råsockertillverkningen någon tid på hösten anställda ar
betare, dels av personal, som under hela eller större delen av året sysselsat
tes vid råsockrets raffinering samt med olika lager- och transportarbeten etc. 
(årsarbetare). I berättelsens tab. 1, 2, 3 och 4 äro de anställda kampanjarbe
tarna omräknade till årsmedeltal. medan de i tab. 5 ingå med sitt uppgivna 
antal. Den under tillverkningsåret 1945/46 sysselsatta arbetspersonalens 
fördelning på kampanj- och årsarbetare framgår av sammanställningen 
nedan. 

Män Kvinnor 

Inalles Därav under 
18 år Inalles Därav under 

18 år 

Summa 

Kampanjarbetare 
Årsarbetare 

Summa 
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Tab. G. Mjöl- och grynkvarnarnas produktion. 

Län 

Mjö1 Gryn 

vote- råg korn- havre- undra 
slag havre-

Ton 

korn- andrn 
slag 

Kli. 
alla 
slag 

Gröpe 

Sammanlagt 
värde å samt
liga produk
ter av egen 
eller inköpt 
spannmål 

Förmal-
ningslön 
för främ

mande 
spannmål 

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 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 är 1945 

» » » 1944 
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1 tablån nederst å sid. 24 ingå icke arbetare, som sysselsatts vid sockerbru
kens kalkugnar och elektriska kraftstationer, enär dessa i tab. 5 förts under 
industrigrupperna kalkbruk respektive elektricitetsverk Antalet dylika ar
betare har uppgivits till 2 årsarbetare och 231 kampanjarbetare vid kalk
ugnar samt 55 årsarbetare och 81 kampanjarbetare vid kraftstationer. Ifrå
gavarande arbetare ingå (omräknade till årsmedeltal) i sockerbrukens arbe-
tarsiffror i tab. 1, 2, 3 och 4. 

Sammanlagt voro under redogörelseåret i användning 444 diffusörer och 
164 vacuumpannor, rymmande sammanlagt 3 780 resp. 3 963 nv\ 

Uppgifter rörande mejerier insamlas av statistiska centralbyrån. Från 
och med år 1943 redovisas i industriberättelsen samtliga mejerier, som upp
nå den för industrien i övrigt fastställda storleksgränsen (produktvärde av 
minst 15 000 kr. med inräknande av försåld mjölk och grädde), medan i 
tidigare berättelser medräknades endast mejerier, vid vilka framställdes smör 
eller ost samt vissa mjölkpreparat, såsom kasein, torrmjölk o. d. Beträffan
de det ändrade redovisningssättels inverkan på jämförbarheten med tidigare 
år hänvisas till industriberättelsen för 1943 (sid. 25). I tabellen över tillverk
ningarna (tab. 7) har samtliga mejeriers produktion upptagits enligt sam
manräkning, som verkställts inom statistiska centralbyrån, medan i övriga 
tabeller ett antal mindre mejerier uteslutits. I det i tab. 1 redovisade salu-
tillverkningsvärdet ingå omkring 82 milj. kr., som avse tillvaratagen skum-
och kärnmjölk samt vassle, vilka produkter icke medtagits i tab. 7. En över
sikt av mejeriernas mjölk- och gräddförsäljning samt smör- och ostproduk
tion länsvis meddelas i tab. H. 

Beträffande slakterier redovisas i industriberättelsen samtliga kontroll
slakterier och offentliga slakthus. Uppgifter inhämtas numera även angående 
antalet och vikten av vid slakterierna mottagna och slaktade djur; upp
gifterna i fråga äro sammanställda i manuskripttabell men ha på grund av 
vissa brister hos redovisningen icke medtagits i berättelsen. 

För pressjästfabrikerna, brännvinsbrännerierna och maltdrycksbryggeri-
erna erhåller kollegium genom kontrollstyrelsen av vederbörande fabriks-
idkare avgivna rapporter. De här redovisade uppgifterna avse tillverk-
ningsåret 1/10 1944—39 1945. För närmare upplysningar rörande brännerier-
nas produktionsförhållanden hänvisas till kontrollstyrelsens berättelse om 
accispliktiga näringar år 1944/45. 

Bryggerier och maltfabriker äro i det fastställda gruppsystemet samman
förda till en grupp. Härvid bör emellertid märkas, att uppgifterna för bryg
gerierna avse tillverkningsår men för de självständiga mallfabrikerna kalen
derår. Sammanlagt redovisas i denna berättelse 489 bryggerier och malt-
fabriker. Av dem voro 11 st. självständiga maltfabriker. De 478 bryggerierna 
fördelade sig så, att 139 voro skattepliktiga och 339 skattefria. Samtliga skat
tepliktiga bryggerier, som bedrivit tillverkning under redogörelseåret, äro i 
denna berättelse medtagna. Av de skattefria bryggerierna, vilka enligt kon
trollstyrelsens ovan nämnda berättelse för tillverkningsåret 1944/45 uppgingo 
till 463 st., redovisas här endast sådana, vilkas salutillverkning uppgått till 
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Tab. H. Mejeriernas produktion. 

Län 

Försåld mjölk och grädde 

Mjölk 
(oskummad) 

Grädde Sammanlagt 
värde 

Kilogram Kronor 

Gräddsmör 

Tillverkningar 

Vasslesmör Ost Mesost och 
mesvaror 

Sammanlagt 
värde 

Kronor Kilogram 

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 är 1945 

» » 1944 
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minst 15 000 kr. i värde. Med inräknande jämväl av de här uteslutna mindre 
företagen fördelade sig hela bryggeri- och mälteriindustriens anläggningar 
och de vid dem sysselsatta arbetarna på följande sätt: 

Skattepliktiga bryggerier 
Skattefria bryggerier: redovisade i tab. 1—6 

övriga 
Självständiga maltfabriker 

Summa år 1945 

1944 

Antal 
anläggningar Arbetare 

Samtliga bryggeriers produktion är medtagen i tab. 7 liksom i följande 
sammanställning, vilken utvisar tillverkningarnas fördelning på olika slag 
av anläggningar. 

Skattepliktiga bryggerier 
Skattefria bryggerier 
Självständiga maltfabriker 

Summa år 1915 

» 1944 

Malt Maltdrycker 

för eget 
behov 
ton 

till avsalu 

ton 

skatte
pliktiga 
1000 1 

skattefria 

1000 1 

Mineral
vatten 

och läsk
drycker 

1000 1 

För distributionen användes under året av bryggerierna 672 hästar och 
1 313 bilar. 

Beträffande tobaksfabrikernas tillverkningar är att märka, dels att de 
i tab. 7 angivna kvantiteterna avse ren neltokvaulitet, d. v. s. med frånräk-
ning av askar, lådor och dylikt emballage, som åtföljer varan i detaljhan
deln, dels att de redovisade saluvärdena ej såsom eljest äro försäljningsvär
den vid fabrik utan priskurantpris, alliså med inräknande av tobaksskatt och 
återförsäljningsrabatt. Arstillverkningarnas försäljningsvärde exklusive sist
nämnda poster har uppgivits till nedanstående ungefärliga belopp i 1 000-tab 
kronor. 

1000 kr. 
Cigarrer 
Cigarreigarretter 
Cigarretter: med munstycke 

utan > 
Röktobak 
Tuggtobak 
Snus 

Inom den sjätte huvudgruppen, textil- och beklädnadsindustri, inlaga 
spinnerierna och väveriernn en av de främsta platserna. Vid de 180 fabriker-
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na av detta slag samt de 17 siden- och konstfiberfabrikerna under redogö
relseåret använda spindlar och vävstolar redovisas i nedanstående tablå. 
Spindlar vid repslagerierna samt bandvävstolar äro icke medräknade. 

Maskiner för spinning 
respektive vävning av 

Antal spindlar 

Primärspindlar 

ring-
mule-

och self
aktor-

andrå 

Tvinn-
spindlar 

Antal vävstolar 

Enkla Automat-

en-
skvttel-

växel- en-
skvttel-

växel-

kamull resp. kamgarn . . 
kardull resp. kardgarn. . 
bomull resp. bomullsgarn 
lin resp. lingarn 
hampa resp. hampgarn 
jute resp. jutegarn 
silke och konstsilke . . . . 
cellull resp. cellullsgarn . 
papper resp. pappersgarn 

Summa år 1945 

1944 

Spinneriernas och väveriernas produktion länsvis framgår av tab. I å 
sid. 30. 

Från trikåfabrikerna insamlade uppgifter om under redogörelseåret an
vända trikåmaskiner äro sammanställda i nedanstående tablå. 

Trikåmaskiner (maskintyp) Antal 

Sammanlagda 
antalet fontu-

rer (f) eller 
system (s) 

Trikåmaskiner (maskintyp) Antal 

Samman
lagd 

bredd 
i cm 

Cottonmaskiner : 
skaft-
fot- och häl-
komplett-

Rundstolar 
Challengermaskiner 
Lahmannsmaskiner 
Interlockmaskiner 
Rundstickmaskiner 1 x 1 

och 2 x 2 

Kettenstolar 
Raschelmaskiner 
Plana motorstickmaskiner . 
Plana handstickmaskiner: 

vid fabriken 
» hemstickning 

Rundstickmaskiner (strump-): 
vid fabriken 

» hemstickning 

De färgerier, blekerier och impregneringsfabriker, som till ett antal av 
83 redovisas i tab. 1—4 och 6, 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. 5 sammanförts ined den 
för de självständiga färgerierna etc. redovisade. Av de 83 färgerierna be
driver en del även kemisk och annan tvättrörelse: av den i tab. 1—5 redo-
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Tab. I. Spinneriernas och väveriernas produktion. 

Län 

Spinneritillverkningar 

Ullgarn 

Bomulls-
o.vigogne-

garn 
(inkl. tråd) 

Lin-, 
hamp-, 
jute- o. 
pappers

garn 

Konst-
silkegarn 
o. garn 
av cell

ull 
o. d. 

Värde å 
allt spinn

gods av 
egen råvara 

Spinnlön 
för främ

mande 
råvara 

Väveritillverkningar (inkl. filt) 

Siden-, 
konst-

silke- o. 
cellulls-

väv
nader 

Ylle
väv

nader 

Bom
ulls-
väv
nader 

Linue-
och 

hamp-
väv-
nader 

Jute
väv

nader 

Pap-
pers-
väv-

nader 

Värde å 
samtliga 
vävnader 
av eget 

spinngods 

Vävlön 
för 

främ
mande 

vara 

Ton Kronor Ton Kronor 

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

hus län 
Älvsborgs län 
Skaraborgs län . . . . 
Värmlands län . . . . 
Kopparbergs län. . 
Gävleborgs län 
Västernorrlands län 
Jämtlands län 

Hela riket år 1945 

» » » 1944 
1 Därav 1 ton jutegarn och 252 ton pappersgarn. — 2 Därav 309 ton jutegarn och 1 736 ton pappersgarn. — 3 Därav 574 ton jutegarn och 

2437 ton pappersgarn. — 4 Därav 183 ton jutegarn och 853 ton pappersgarn. — 5 Därav 15 ton jutegarn. — 6 Därav 27 ton pappersgarn. 
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visade arbetarpersonalen hava för sistnämnda rörelsegrenar redovisats 243 
manliga och 885 kvinnliga arbetare, vilka sammanlagt utgjort 2 529 000 ar
betstimmar. Kemiska tvättanstalter samt tvätt- och strykinrättningar, vilka 
icke drivas i samband med färgerirörelse, äro icke redovisade i denna be
rättelse. 

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 träkol, antingen med skogsved eller sågverksribb som 
råmaterial, försiggår dels under mera industriella former i kolugnar, dels 
genom kolning i mila. De under åttonde huvudgruppen redovisade kolnings-
och trädestillationsverken omfatta endast egentliga kolugnsanläggningar (inkl. 
s. k. milugnar) och trädestillationsverk. Milkolningen i skogarna är, såsom 
en gren av skogsbruket, icke medtagen i denna berättelse utom då den ut
förts av här redovisade kolugnsanläggningar o. d., och milkolningen av 
ribb vid sågverken redovisas i samband med dessa anläggningar (jfr not 1 
sid. 110; i tab. 7 upptagas dock tillverkningarna under grupp 8). 

I tab. K å sid. 32 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 1944. 

Nionde huvudgruppen omfattar kraft-, belysnings- och vattenverk. 
Beträffande elektricitetsverken insamlas uppgifter för två olika kategorier 

anläggningar, nämligen dels egentliga distributionsverk med egen kraftkälla 
om minst 50 kilovoltampère, dels kraftverk, som äro huvudsakligen avsedda 
för de ägande industriföretagens eget behov och vilka för drivande av gene
ratorer utnyttja primärmotorer om sammanlagt minst 500 eff. hkr. Beträf
fande sistnämnda kategori har fr. o. m. 1942 den ändringen av redovisnings
sättet vidtagits, att vissa större industriella kraftverk räknats som självstän
diga verk och förts under gruppen elektricitetsverk såsom särskild under
grupp. Detta gäller kraftverk, som vid sidan av huvudföretagets egen kraft
försörjning i mera avsevärd utsträckning försälja elektrisk energi eller som 
förse flera olika anläggningar tillhörande samma företagare med elkraft (id-
verk). De återstående industriella kraftverken (i-verk), vilka alltså helt eller 
huvudsakligast äro avsedda för ägareföretagets eget energibehov, äro icke 
inräknade bland de under grupp 9 i tabellbilagans tab. 1—4, 6 och 10 redo
visade anläggningarna men äro däremot medtagna i den mera ingående re
dogörelsen för kraftverken här i texten. 
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Tab. K. Tillverkning av elektrometallurgiska och eleklrokemiska produkter. 

1945 1944 1945 1944 

Kilogram Ton 

Elektrometallurgiska produkter: 

Guld 
Silver 

Ton 
Kleklrolylkoppar 
Aluminium 
Tackjärn 
Stål 
Ferrolegeringar: 

kiseljärn 
kiselmanganjärn 
kromjärn 
manganjärn 
volframjärn 
andra slag 

Eleklrokemiska produkter: 
Ammoniak: 

kaustik 
komprimerad 

Grafitelektroder 
Hypokloritlösning 
Kalciumkarbid 
Kaliumhydrat 
Karbonater: kalium-

natrium-
Kiselkarbid 
Klor, flytande 
Klorater och perklorater.. . . 
Klorider: kalcium-

andra 
Klorkalk (à 100 % blek. klor) 
Kromaler o. bikromater . . . 
Kväveprodukter, syntetiska, 

(beräknad kvävemängd). . 
Metasilikat 
Natriumhydrat 
Salpetersyra (à 100 %) 
Trikloretylen 
Vätesuperoxid 
Vätgas 

Av samtliga 1 125 i tab. L å sid. 33 redovisade kraftverk kunna 933 rubri
ceras såsom vattenkraft-, 150 som ångkraft- och 42 som olje- eller gasmo-
torstationer. Av de till sistberörda två kategorier hörande verken ägde dock 
ungefär hälften mer eller mindre utpräglad karaktär av reservstationer till 
vattenkraftanläggningar. Nämnda tablå belyser kraftstationernas fördelning 
med hänsyn till ägaren, den använda drivkraftens art och styrka, generato
rernas kapacitet samt omfattningen av generering och överföring av energi. 

Den direkt (d. v. s. icke via andra medtagna kraftverk) såväl genom för
säljning som för eget behov nyttiggjorda energien. 11 663 milj. kilowattim
mar, fördelade sig med hänsyn till användningen för olika ändamål på 
följande sätt: 

1945 1944 
1000 kWh Energi, använd för: 

större industri till drivkraft, belysning, uppvärmning m. m. 
elektrokemisk och elektrotermisk industri 
värmealstring i elektriska ångpannor 
hantverk och småindustri, affärsverksamhet o. d 
jordbruk med binäringar och djuruppfödning 
bostäder 
allmänna behov 
spårvägar och järnvägar i allmän trafik 
elektricitetsverkens eget behov 
försåld till återdistributörer utan egen kraftkälla 

Summa 

Dessa energimängder avse den verkliga förbrukningen vid förbruknings
platser med avdrag av alla transformerings-, omformnings- och linjeförlus-
ter m. m., vilka uppgivits till sammanlagt 1 726 milj. kWh. en siffra som 
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Tab. L. Uppgifter om kraftverken år 1945. 

Kraftverk, drivna av 

staten 
kommu

ner 

enskilda företag 

huvud
sakligen 

för distri
bution 

till andra 

industriföretag 

huvud
sakligast 
för eget 

behov 

jämväl för 
distribu
tion till 

andra 

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

därav : 
vattenkraft 
ångkraft 
annan kraft 

Installerad generatoreffekt.. kVA 
därav värmekraft 

Alstrad energi 1000 kWh 
därav : 

ångkraft medelst konden-
seringsmaskineri 
mottrycksmaskineri . . 

annan värmekraft 
Från främmande verk mot

tagen energi 
Till främmande verk med 

egen kraftkälla om minst 
50 kVA levererad energi 

Direkt nyttiggjord energi . . 

dock torde böra betraktas som något för lågt beräknad. Fördelningen av den 
nyttiggjorda energien på de olika förbrukarekategorierna kan icke betraktas 
som i alla avseenden exakt, enär i vissa fall, då uppgifter om den genere
rade energiens användning saknats, approximativa beräkningar måst göras. 
Detsamma har varit fallet, då överhuvud alla uppgifter saknats rörande 
energiproduktionens kvantitet, vilken till följd härav måst framkalkyleras. 
Sistnämnda beräknade belopp uppgick dock för redogörelseåret blott till en 
ringa bråkdel av den totala alstrade energimängden. Den för borgerliga be
hov distribuerade energien har fördelats på fyra olika avnämarekategorier, 
nämligen 1) hantverk och småindustri, affärsverksamhet o. d., 2) jordbruk 
med binäringar och djuruppfödning, 3) bostäder och 4) allmänna behov 
(gatubelysning, kyrkor, skolor, sjukhus, nöjesetablissement m. m.). Då en så 
specificerad redovisning icke alltid kunnat lämnas av företagen, grunda sig 
de i tablån meddelade siffrorna i ganska stor utsträckning på uppskattningar, 
som gjorts antingen av uppgiftslämnarna själva eller inom kommerskolle
gium. Det för kraftverkens eget behov redovisade energibeloppet torde få an
ses som något för lågt, då den för detta ändamål nyttjade energien ingalunda 
alltid uppmätts. Till nämnda belopp böra dessutom läggas 49,6 milj. kWh, 
vilka av kraftverken använts för värmealstring i elektriska ångpannor och i 
tablån nederst å sid. 32 redovisas under sistnämnda rubrik. 

3 —478071. Kommerskollegii berättelse om industri år 1945. 
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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 

totalt därav 
värmekraft 

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 1945 

» 1944 

Av det förutnämnda direkt nyttiggjorda energibeloppet, 11 663 milj. kWh, 
försåldes 6 758 milj. kWh eller 57 9 procent. Den totala bruttoinkomsten av 
all under år 1945 såväl i främmande verk som i direkt distribution såld 
elektrisk energi har uppgivits till 421 884 228 kr. Dessutom har värdet av 
kraftverkens energileveranser till egna industrianläggningar m. m. beräknats 
till omkring 70 milj. kr., varjämte kraftverken redovisat 56 milj. kr. i in
tjänad bruttoersättning för utförda installationer m. m. åt utomstående. 

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

Antalet gasverk i verksamhet under år 1945 var 37. Redovisningen av gas
verkens produktion sker på så sätt, att uppgift inhämtas om dels årsproduk
tionens kvantitet, dels kvantitet och värde av årsförsäljningen, oavsett huru
vida denna härrör från årets produktion eller ej. I tab. 7 redovisade gasverks-
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Tab. N. Kraft-, belysnings- och vattenverk i städerna år 1945. 
Anm. Tecknet X i första sifferkolumnen anger förekomsten av privat kraftverk (jfr texten s. 37). 

Städer 

Distribution av Distribution av 
elektr. 
energi 

1000 kWh 

gas 

1000 m3 

vatten 

1000 m3 

Städer elektr. 
energi 

1000 kWh 

gas 

1000 m3 

vatten 

1000 m3 

Stockholm 
Södertälje 
Sundbyberg 
Djursholm 
Lidingö 
Vaxholm 
Norrtälje 
Östhammar 
öregrund 
Sigtuna 
Uppsala 
Enköping 
Nyköping 
Katrineholm . . . 
Eskilstuna 
Torshälla 
Strängnäs 
Mariefred 
Trosa 
Linköping 
Norrköping . . . . 
Söderköping . . . . 
Motala 
Vadstena 
Mjölby 
Jönköping , 
Huskvarna , 
Nässjö , 
Värnamo 
Vetlanda 
Eksjö 
Tranås 
Gränna 
Växjö 
Ljungby 
Kalmar 
Nybro 
Oskarshamn 
Västervik 
Vimmerby 
Borgholm 
Visby 
Karlskrona 
Ronneby 
Karlshamn 
Sölvesborg 
Kristianstad 
Simrishamn 
Ängelholm 
Hässleholm 
Malmö 
Lund 
Landskrona 
Hälsingborg 
Höganäs 
Eslöv 
Ystad 
Trelleborg 
Halmstad 
Laholm 

Falkenberg 
Varberg 
Kungsbacka 
Göteborg 
Mölndal 
Kungälv 
Marstrand 
Lysekil 
Uddevalla 
Strömstad 
Vänersborg 
Trollhättan 
Alingsås 
Borås 
Ulricehamn . . . . 
Åmål 
Mariestad 
Lidköping 
Skara 
Skövde 
Hjo 
Tidaholm 
Falköping 
Karlstad 
Kristinehamn . . 
Filipstad 
Arvika 
Örebro 
Kumla 
Askersund 
Karlskoga 
Nora , 
Lindesberg 
Västerås 
Sala 
Fagersta 
Köping 
Arboga 
Falun 
Borlänge 
Säter 
Hedemora 
Avesta 
Ludvika 
Gävle 
Sandviken 
Söderhamn 
Bollnäs 
Hudiksvall 
Härnösand 
Sundsvall 
Sollefteå 
Örnsköldsvik 
Östersund 
Umeå 
Skellefteå 
Luleå 
Piteå 
Boden 
Haparanda 

1 Vattenledningsverk finnes, men uppgift om vattenförbrukning saknas. 
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produkter avse beträffande gas den distribuerade mängden och beträffande 
övriga produkter årsproduktionens kvantitet; för sistnämnda tillverkningar 
är värdet beräknat med ledning av de för årsförsäljningen redovisade värde
beloppen. Ovannämnda tabell upptager icke samtliga av gasverken redovi
sade biprodukter, vilka emellertid till största delen ingå i nedanstående tablå, 
som detaljerat återger gasverkens hela produktion och årsförsäljning jämte 
motsvarande data beträffande koksverket vid Oxelösund. 

Hela årstill-
verkningen 
Kvantitet 

Försäljning 
Kvantitet 

under året 
Kronor 

Stenkolsgas 1000 m3 

Vattengas: i kammare resp. retorter > 
i vattengasverk > 

Ved, torv-, skiffer- och generatorgas > 
Koks: med styckestorlek över 15 mm ton 

finkrossad och koksstybb » 
Träkol hl 
Stenkolstjära, rå 1 ton 
Vägtjära 1 > 
Taktjära1 » 
Annan tjära 1 > 
Stenkolstjärebeck » 
Lättolja » 
Mellanolja > 
Tungolja > 
Råfenol > 
Karbolsyra > 
O-kresol, bakelitkresol o. d > 
Kumaronharts » 
Rånaftalin > 
Bensolförprodukt > 
Bensol > 
Toluol > 
Solventnafta (inkl. xylol) » 
Tungbensol » 
Ammoniakvatten » 
Ammoniak (à 25 %) : svavelsyrad > 

kaustik » 
»Dödolja» » 
Svavel » 
Grafit > 
Reningsmassa, utnyttjad > 
Slaggstybb m3 

Vid gasverken ha under året använts 66 retortugnar och 168 kammar
ugnar; vid det förut nämnda koksverket befintliga 60 kammarugnar voro ej 
i gång under året. 

Av vattenledningsverk redovisas i denna berättelse alla av stat eller kom
mun drivna anläggningar samt därjämte några av enskilda ägda verk, vilka 
jämväl tillgodose ortsbehov. Städernas vattenledningsverk äro i tab. N upp
tagna under resp. stad, oavsett om verken helt eller delvis äro belägna å 
landsbygden. 

Nämnda tablå (tab. N) lämnar en översikt över distributionen av elekt
risk energi, gas och vatten i städerna. Av kraftverken medtagas även i före-

1 Beräknad vattenfvi. 
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varande tabell endast de egentliga kraftstationer med en installerad ma
skineffekt av minst 50 kVA, vilka under året redovisat egen energialstring. 
De i tabellen angivna verken fördela sig på två kategorier, nämligen dels de 
kommunalt drivna kraftverken, för vilka de försålda energimängderna (vari 
även energileveranser till kringliggande landsbygd ingå) uppgivits, dels så
dana av enskilda företagare innehavda verk, genom vilka flertalet konsu
menter inom resp. stad direkt förses med elektrisk energi (markerade med X 
utan angivande av distribuerad energimängd). I intetdera fallet har hänsyn 
tagits till huruvida 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 (kommanditbolag, handels
bolag, enkelt bolag inkl. stärbhus i bolagsform), stiftelse eller dylikt, 4) eko
nomisk förening, 5) kommun eller 6) staten. Fördelningen göres helt efter de 
formella ägandeförhållandena, så att exempelvis till de båda sista av ovan 
angivna ägaregrupper föras endast anläggningar, som drivas direkt (alltså icke 
i aktiebolagsform eller dylikt) av kommun eller staten. Efterföljande tablå 
(tab. O) utvisar för de olika industrigrupperna anläggningarnas fördelning på 
skilda kategorier av arbetsgivare. 

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

Industrigrupper 

Enskilda personer 

Samtliga därav 
kvinnor 

Aktiebolag 

Annat 
bolag, 

stiftelse 
el. dyl. 

Ekonomisk 
förening 

Kom
mun Staten 

A
rbets

ställen 

Arbe
tare 

A
rbets

ställen 

Arbe
tare 

A
rbets

ställen
 

Arbe
tare 

A
rbets

ställen 

Arbe
tare 

A
rbets

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 industri . . . 
Kraft-, belysnings- o. vatten

verk 

Summa år 1945 

1944 
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Personal. 

Den inom industrien anställda förvaltningspersonalen, för vilken uppgif
ter meddelas i nedanstående tablå (tab. P), har fördelats på fyra klasser: 
1) företagsledare, 2) övrig chefspersonal, teknisk driftspersonal och arbets-
befäl, 3) kontorspersonal och 4) resande i firmans tjänst. Klassen företags
ledare omfattar icke ägare, arrendatorer o. d., vilka själva handhava arbets
ledningen, utan endast särskilt anställda personer, vilka utöva självständig, 
ledande verksamhet vid industrianläggning, såsom verkställande direktörer, 
disponenter, fabriksföreståndare etc.; härvid är underförstått, att de för att 
medtagas bort hava haft sin huvudsakliga sysselsättning vid företaget i fråga. 
Fara för dubbelräkningar 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 icke uteslutet, 
att sådana kunna förefinnas. Gruppen övrig chefspersonal, teknisk driftsper
sonal och arbetsbefäl omfattar tre olika kategorier av anställda. Såsom övrig 
chefspersonal räknas anställda ledare av mera betydande avdelningar av in
dustrianläggningar, såsom avdelningschefer, överingenjörer, direktörsassisten
ter o. d. Till teknisk driftspersonal föras ingenjörer, som ej inneha chefs
ställning, kemister, laboranter, ritare, kopister, tidsstudiemän, redaktions
personal m. fl. Gruppen arbetsbefäl slutligen omfattar verkmästare, gjut-
mästare, väv- och spinnmästare, sågverksfaktorer, förmän i tjänstemanna-

Tab. P. Industrianläggningarnas förvaltningspersonal m. m. 

Industrigrupper 

Företags
ledare 

Övrig chefs
personal, 
teknisk 

driftsperso
nal och ar
betsbefäl 

Kontors
personal 

Resande 
i firmans 

tjänst Summa 

Ägare 
med hu

vudsaklig 
syssel

sättning 
i industri 

Män 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 industri . . . 
Kraft-, belysnings- o. vatten

verk 

Summa år 1945 

> > 1944 

Kv. Män Kv. Män Kv. Män Kv. 
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ställning etc. Av hela den redovisade tekniska personalen ha 4 027 män och 
87 kvinnor uppgivits tillhöra kategorien övrig chefspersonal, 19 526 män 
och 1 508 kvinnor teknisk driftspersonal samt 23 010 män och 1 314 kvin
nor arbetsbefäl. Gruppen kontorspersonal innefattar kamrerare, kassörer, 
bokförare, korrespondenter, stenografer, kontorister, maskinskrivare, tidskri
vare, lagerbokhållare, kontorsvaktmästare, kontorsbud, telefonister o. d. Av 
den redovisade kontorspersonalen voro 3 700 män och 1921 kvinnor kontors
vaktmästare, kontorsbud, telefonister o. d. Såsom resande räknas även för
säljare med huvudsaklig verksamhet i vederbörande firmas tjänst; plats-
agenter medräknas däremot icke. Av industriföretagen sysselsatt butiksper
sonal vid försäljningsställe, som drives i direkt samband med den redovisade 
industriverksamheten, har uppgivits till 2 848 män och 9 467 kvinnor; redo
visningen i detta avseende torde dock ej vara helt fullständig. — Ägare (en
skilda personer eller delägare i annat bolag än aktiebolag), som själva äro 
huvudsakligen sysselsatta i här redovisade industriverksamhet, redovisas i 
tab. P i sista kolumnen. Siffrorna — vilka icke ingå på något annat ställe 
i berättelsen — avse samtliga företagsägare eller -arrendatorer, vilka upp
givits ha haft sin huvudsakliga sysselsättning förlagd till av dem redovisade 
industriföretag antingen i egenskap av företagsledare eller såsom deltagare i 
det egentliga fabriksarbetet. 

Industrianläggningarnas arbetar personal är i tab. 5 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, fast anställda städerskor m. fl. Uppgifterna avse medel
antalet under verksamhetstiden sysselsatta arbetare (beträffande re
dovisningen av sockerbrukens kampanjarbetare se not 1 å sid. 112 och tex
ten sid. 24). För större ny-, om- eller tillbyggnader eller andra större an
läggningsarbeten i uppgiftslämnarnas egen regi sysselsatt personal är icke 
medräknad. Arbetare för reguljära underhålls- och reparationsarbeten o. d. 
äro däremot redovisade under rubriken >övriga arbetare». — Vid uppgivan
det av antalet arbetstimmar har även ackords- och övertidsarbete medräk
nats. 

De i tab. 5 meddelade uppgifterna om antalet hemarbetare avse helt 
naturligt icke samtliga i riket befintliga dylika arbetare utan endast så
dana, som arbetat åt industriföretag, vilka äro redovisade i industristatisti
ken. 

Arbetarnas fördelning efter kön och ålder gruppvis och läns
vis belyses av tab. Q och R. 
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Tab. Q. Arbetarnas fördelning efter kön och ålder inom olika industrigrupper.1 

Industrigrupper 
Män Kvinnor Minderåriga 

Antal % Antal % Antal % 

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

Summa år 1945 

» 1944 

Tab. R. 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 1945 

» » > 1944 

1 Siffrorna grunda sig på tab. 5 utom beträffande sockerindustri, där kampanjarbetare om
räknats till årsmedeltal (jfr texten sid. 24). Orsaken till a t t arbetarnas fördelning på de sär
skilda grupperna icke fullt överensstämmer med den här förut å sid. 17 angivna klargöres i 
anmärkningen till nyssnämnda tabell. 
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Drivkraft. 

Summariska uppgifter angående styrkan i effektiva hästkrafter hos den 
använda drivkraften äro att finna i tab. 1 och 2 med fördelning dels på 
industrigrupper, dels på län. — Beträffande fördelningen på olika industri
grupper av drivkraft för elektrisk generatordrift bör märkas att, såsom i det 
föregående (sid. 31) omnämnts, en del större industriella kraftverk fr. o. m. 
år 1942 räknas som självständiga verk och redovisas under gruppen elektri
citetsverk. — Detaljerad redovisning för de särskilda slagen av nyttjade 
motorer lämnas i tab. 6. Nedan återges (tab. S) ett sammandrag av däri med
delade uppgifter om de olika slagen av primärmotorer och deras användning. 
Motorernas styrka angives i under året uttagna effektiva hästkrafter. 

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

Antal 
Styrka i eff. hkr 

Sammanlagt I medeltal 

Vindhjul 
Vattenhjul 
Vattenturbiner 
Ångmaskiner 
Ångturbiner 
Oljemotorer 
Gasmotorer (inkl. gengasmotorer) 
Elektriska motorer 

Tab. S. Olika slag av primärmotorer och deras användning. 

Motorer drivna med: 
vatten 
ånga 
olja eller gas 

Summa år 1945 

» 1944 

Samtliga primär

motorer 

Därav 

för omedelbar 
maskindrift 

för drivande av 
elektricitets
generatorer 

Sammanlagd styrka i effektiva hästkrafter 

absoluta 
tal % 

absoluta 
tal % 

absoluta 
tal % 

En översikt, belysande användningen inom olika län av de särskilda sla
gen av drivkraft, lämnas i omstående tab. T. 
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Tab. T. Inom olika län använd drivkraft. 

Län 

Vatten
hjul 

Vatten
turbiner 

Ång
maski

ner 

Ång
turbiner 

Olje-
och gas-
motorer 

Summa Elektr. 
motorer 

Effektiva 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 1945 

» » 1944 

Förbrukning av råvaror m. m. 

Redogörelse för industriens förbrukning av viktigare råvaror m. m. läm
nas i tab. 9 med uppdelning på de olika grupper av industrier, som ingå 
i redovisningen. Råvaruredovisningen å uppgiftsformulären utökades av
sevärt från och med redogörelseåret 1941 och torde nu omfatta flertalet 
viktigare råvaror och halvfabrikat m. m. De inkomna uppgifterna ha dock 
i en del fall visat sig så ofullständiga, att vissa industrigrupper och varu
slag måst uteslutas ur redogörelsen, som alltså fortfarande icke omsluter 
samtliga industrigrenar och icke heller för de medtagna grupperna är helt 
uttömmande. Tabellens siffror avse i regel endast inköpta eller från andra 
verk mottagna råvaror m. m. Mellanprodukter, som framställts vid viss an
läggning och där ytterligare förädlats, äro sålunda med vissa särskilt angivna 
undantag ej medräknade. Beträffande förbrukningen av sådana produkter 
hänvisas till de uppgifter, som lämnas i tab. 8. 

I tab. 9 meddelas för varje medtagen industrigren uppgift om råvaruredo-
visningens relativa fullständighet, uttryckt såsom de redovisade företagens 
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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 1d—1n i industri- och yrkesgrupperingen å sid. 55. Beträffande 
råvaruförbrukningen vid gruvor och andra bergverk hänvisas till den spe
ciella berättelsen om bergshantering. Dock bör märkas, att råvaruförbruk
ningen speciellt för järnverkens (grupp 1 c) manufaktur- och verkstadsrörelse 
ingår i här föreliggande redovisning. Härvid hava vid eget verk framställda 
mellanprodukter medräknats, i den mån de redovisats såsom råvaror för 
manufaktur- och verkstadsrörelsen. Av samtliga de till ovannämnda grupper 
hörande industriföretagen ha 95 procent, räknat efter salutillverkningarnas 
värde, inkommit med uppgifter om råvaruförbrukning. Frånräknas repara
tions- och rörledningsverkstäder, vilka äro svagast representerade i råvaru-
redovisningen, blir redovisningsprocenten för övriga hithörande grupper 98 
procent. Beträffande metallgruppens förbrukningssiffror må för övrigt fram
hållas, att dubbelredovisning föreligger så till vida, att en och samma rå
vara i vissa fall medräknas å olika förädlingsstadier vid olika anläggningar. 
Beträffande metaller och metallegeringar har åtskillnad gjorts mellan oarbetad 
vara och halvfabrikat, varigenom dubbelredovisning på denna punkt und
vikits i så måtto, att förbrukningen av oarbetade metaller m. m. direkt fram
kommer i tabellen. 

Inom gruppen jord- och stenindustri har begärd råvaruredovisning läm
nats av samtliga Cementfabriker samt porslins-, kakel- och lergodsindustri. 
Även andra hithörande industrigrenar äro väl representerade, i den mån de 
äro medtagna i redovisningen. Kolgruvor, torvindustri, stenindustri, kalk-
och kritbruk samt glasvarufabriker äro helt utelämnade. 

Inom gruppen träindustri ha uppgifter liksom tidigare inhämtats angåen
de sågverkens förbrukning av sågtimmer. De här meddelade siffrorna avse 
samtliga i industristatistiken redovisade sågverks förbrukning av furu- och 
grantimmer för handelssågning. Däremot ingår ej timmer, som sågats åt 
främmande mot lön, och icke heller timmer av lövträ. En förbrukning av 
39 602 m3 björk- och 69 215 m3 annat lövtimmer har redovisats men ej med-
tagits i tabellen, enär redovisningens grad av fullständighet är oviss. Kvan
titeterna, som avse köpmätt kubikmassa vid förädlingsverken, skola enligt 
de använda frågeformulärens anvisningar uppgivas i kubikmeter fast mått 
(verklig kubik) utan bark. Att så också verkligen skett har emellertid icke 
alltid kunnat kontrolleras, varför det icke är uteslutet, att på sina håll andra 
måttbestämningar använts. Wallboardfabrikernas och fanerfabrikernas råva
ruredovisning omfattar samtliga företag av dessa slag. Av korkindustrien ha 
98 °/o lämnat begärd redovisning om förbrukningen av korkbark och korkav
fall m. m. Även beträffande övriga till träindustrien hörande grenar insamlas 
numera uppgifter om förbrukade trävaror m. m. Enligt dessa uppgifter för
brukades vid ifrågavarande industrigrenar 215 520 m3 furutimmer, 173 814 
m3 grantimmer, 72 605 m3 björkträ- och 80 179 m3 annat lövträtimmer samt 
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83 671 m3 ej spec. sågtimmer. Inkomna uppgifter om förbrukning av sågade 
och hyvlade trävaror, faner, wallboard, lim m. m. h a på grund av redo
visningens ofullständiga och oenhetliga beskaffenhet på dessa punkter icke 
medtagits. 

Beträffande till pappers- och grafisk industri hörande företag lämnas i 
tab. 9 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 redovisas här 
förbrukningen av papp och papper, stilmetaller, tryckfärger m. m. 

Inom gruppen livsmedelsindustri avser redovisningen av kvarnarnas 
spannmålsförbrukning praktiskt taget hela handelsmalningen och större de
len av den i berättelsen redovisade tullmälden. Vid jämförelse mellan tabel
lens förbrukningssiffror och produktionssiffrorna i tab. 7 bör märkas, att 
sistnämnda siffror i fråga om mjöl avse handelsfärdigt mjöl, alltså beträf
fande rågmjöl kvantiteten efter företagen inblandning av vetemjöl m. m. 
Under rubriken annan livsmedelsindustri ingår råvaruförbrukningen vid ba
geriindustri (99 % ) , vatten- och läskdrycksfabriker (95 %) samt diverse ej spe
cificerade livsmedelsindustrier (74 %), såsom makaroni-, glykos- och sago
fabriker, stärkelsefabriker m. fl. Råvaruuppgifter saknas fortfarande beträf
fande mejerier, brännerier samt bryggerier och maltfabriker. 

För textil- och beklädnadsindustri omfattar råvaruredovisningen endast 
de industrigrenar, som äro hänförliga till den egentliga textilindustrien, 
d. v. s. ylleindustri, bomullsindustri, linne-, hamp- och juteindustri, konst
fiber- och sidenfabriker, trikåfabriker, repslagerier och bindgarnsfabriker, 
band- och gardinfabriker samt snörmakerier, vadd-, schoddy- och drev
fabriker samt färgerier, blekerier och impregneringsfabriker. Beklädnads-
och andra Sömnadsfabriker m. fl. ingå däremot tillsvidare icke. Förbruk
ningen av spånadsämnen, garn och kemikalier m. m. är praktiskt taget full
ständigt redovisad. 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. 

Av de till läder-, hår- och gummivaruindustri hörande industrigrenarna 
äro i tab. 9 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 garveriernas hudförbrukning på svensk och utländsk vara på 
följande sätt. Vikten avser beräknad våtsaltad vikt (magasinsvikt). Vid om
räkningen av torkad och torrsaltad vara till våtsaltad har 1 kg torrsaltade 
eller kalkstrukna hudar ansetts motsvara 15 kg våtsaltad vara och 1 kg 
torkade hudar 25 kg våtsaltad vara. 
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Svenska 
St. Ton 

Utländska 
St. Ton 

Av get, får och lamm 
Av häst 
Av nötkreatur: 

för sul- och bindsulläder . . . . 
> rand-, rem- och plattläder 
> ovanläder 
> andra ändamål 

Av ren eller älg 
Av svin 
Av andra djur 

Beträffande garveriernas förbrukning av garvextrakter avse de i tabellen 
uppgivna siffrorna extrakternas verkliga vikt, sammanlagt uppgående till 
15 260 ton. Nämnda kvantitet beräknas motsvara 4 703 ton 100-procentig 
tannin. 

Råvaruredovisningen beträffande kemisk-teknisk industri omfattar samt
liga oljefabriker och praktiskt taget samtliga företag inom övriga hithörande 
företagsgrupper med undantag av kolugnarna, vilkas förbrukning av kolved 
ej ingår i redovisningen. 

Bränsle, smörjmedel och elektrisk energi. 

Industriens förbrukning av bränsle och elektrisk energi redovisas med för
delning på industrigrupper i tab. 10. Beträffande de i tabellen meddelade sif
feruppgifternas grad av fullständighet må följande anföras. Bränsleuppgif
terna avse industriens förbrukning av bränsle, använt såsom reduktionsme
del, för drift av maskiner och motorer samt för uppvärmnings- och belys
ningsändamål m. m. och omfatta jämväl de i bergverksberättelsen för år 
1945 redan tidigare meddelade motsvarande uppgifterna. I stort sett torde 
redovisningen vara fullständig med undantag 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. Förbruk
ningen av stenkol för gas- och kokstillverkning m. m. redovisas i tab. 9. Redo
visningen i tab. 10 omfattar förutom bränsle för industridriften även bränsle 
för bilar, använda för fabriksrörelsen, samt bränsle för uppvärmning av 
fabriks- och kontorslokaler; däremot medräknas icke för personalens behov 
tillhandahållet bränsle. 

Beträffande industriens förbrukning av elektrisk energi för drivkraft, be
lysning, elektrisk smältning m. m. torde redovisningen kunna betraktas såsom 
praktiskt taget fullständig. Endast i undantagsfall har uppgift ej lämnats 
om energiförbrukningens storlek, vilken då approximativt beräknats av kolle
gium. 

I omstående tab. U. äro bränsleuppgifterna i tab. 10 sammanförda för 
industriens huvudgrenar, varjämte de särskilda bränsleslagen enligt vissa 
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Tab. U. Bränsleförbrukning inom olika industrigrupper. 

Industrigrupper 
Stenkol 
o. koks 

ton 

Torv 

ton 

Träkol 

1000 
hl 

Ved o. 
annat trä

bränsle 

lm3 

Fly
tande 

bränsle 

ton 

Gas 

1000 

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 1945 
1944 

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. 

Förutom de i tab. 10 upptagna bränsleslagen har även redovisats en del 
andra, varav må nämnas 353 356 ton alunskiffer och c:a 586 milj. m3 mas
ugns- och koksugnsgas. Av den redovisade kokskvantiteten ha 60 694 ton 
uppgivits vara gjuterikoks. Förutom i tab. 10 särskilt redovisade 2 816 198 
hl bilkol och 254 829 m3 bilved användes enligt uppgift för bil- och traktor
drift omkring 2 300 000 1 bensin o. d. samt omkring 400 000 1 brännclja. Så
som i det föregående påpekats, redovisas numera stenkol m. m. för gas- och 
koksframställning i tab. 9. I nämnda tabell upptagas sålunda 525 545 ton 
stenkol, 4 757 ton torv och 62 873 m3 ved såsom råvaror för gas- och koks-
tillverkning. Såsom råvara vid kemisk och annan produktion redovisas 
dessutom i samma tabell 44 645 ton koks, 9 683 ton stenkol och 1 038 ton 
träkol. 

Förbrukningen av elektrisk energi under redogörelseåret inom olika vik
tigare industrigrenar belyses av nedanstående tablå, vari dessutom motsva
rande förbrukningssiffror för år 1944 meddelas. 

1. Malmbrytning och metallindustri 
Därav: järn- och stålverk 

mekaniska verkstäder och gjuterier 
2. Jord- och stenindustri 

Därav: Cementfabriker 
3. Träindustri 

Därav: sågverk och hyvlerier 

år 1945 
1000 kWh % 

Ar 1944 
1000 kWh % 

1 De använda reduktionstalen äro för: koks 1'06; torv 0-5; träkol 0-017; ved 0,17; annat 
träbränsle 0-l; bensin 1,15; motor- och pannbrännolja samt fotogen 1,5; lysgas 0,72. 

2 1944 års siffror delvis reviderade. 
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4. Pappers- och grafisk industri 
Därav: pappersmassefabriker 

pappersbruk och pappfabriker 
5. Livsmedelsindustri 
6. Textil- och beklädnadsindustri 
7. Läder-, hår- o. gummivaruindustri 
8. Kemisk-teknisk industri 
9. Kraft-, belysnings- o. vattenverk 

Summa 

År 1945 
1000 kWh % 

År 1944 
1000 kWh % 

Industriens förbrukning av smörjmedel under år 1945 framgår av nedan
stående sammanställning. Redovisningen är ofullständig så till vida, att upp
gifter om förbrukade smörjmedel icke alltid avgivits, särskilt i fråga om 
mindre företag. Siffrorna innefatta även smörjmedel för bilar, använda för 
fabriksrörelsen, och avse kvantiteter, som under redogörelseåret förbrukats 
eller tillförts maskins smörj system. 

Ton Ton 

Svartoljor 
Spindeloljor, batchingoljor . 
Transformatoroljor 
Maskinoljor 
Motoroljor, biloljor 
Cylinderoljor 

Borr- och gängoljor 
övriga och ej spec. smörjoljor 
Fasta smörjmedel, fett 
Vaselin 
Paraffin 
Tjärsmörjoljor 

Industriens lokala fördelning 

åskådliggöres i tab. 2 och tab. 3. I tab. 2 meddelas uppgifter för industriens 
särskilda huvudgrupper om antalet arbetsställen och arbetare jämte de för 
omedelbar drift använda motorernas hästkraftstyrka med uppdelning på 
olika län samt på städer och landsbygd. Tab. 3 lämnar upplysning om de i 
de särskilda länen befintliga industriella verken med fördelning på vissa 
lokala enheter. För ytterligare belysning av industriens lokalisering och skil
da orters mer eller mindre utpräglade industrialisering hava i tab. V nedan 
uppgifter rörande arbetsställen, personal och drivkraft sammanställts för 
varje stad, köping och municipalsamhälle med ett redovisat antal industri
arbetare av minst 200. Därjämte har arbetarantalet ställts i relation till 
resp. orters på grundval av statistiska centralbyråns uppgifter uträknade 
medelfolkmängd under redogörelseåret. Sistnämnda relationstal kunna en
dast i grova drag illustrera orternas grad av industrialisering, enär förelig
gande berättelsers arbetarsiffror avse medelantalet under verksamhetstiden 
vid företagen sysselsatta arbetare oavsett dessas boplats, medan folkmängds
siffrorna gälla den inom resp. orter kyrkobokförda befolkningen. Denna om
ständighet medför, att antalet arbetare i förhållande till den bofasta medel
folkmängden i vissa fall kan bliva särskilt högt. 
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Tab. V. Antal arbetsställen, förvaltnings- och arbetarpersonal samt använd 
drivkraft i städer, köpingar och municipalsamhällen med minst omkring 

200 industriarbetare år 1945. 

Städer, köpingar och 
municipalsamhällen 

Medelfolk
mängd 

Antal 
arbets
ställen 

Förvalt
nings

personal 

Antal arbetare 

totalt på 1000 
inv. 

Använd 
drivkraft 1 

Hkr 

Stockholm 
Södertälje 
Sundbyberg 
Solna 
Lidingö 
Norrtälje 
Sollentuna köping 
Nynäshamns köping . . . . 
Uppsala 
Enköping 
Tierps köping 
Nyköping 
Katrineholm 
Eskilstuna 
Torshälla 
Strängnäs 
Flens m:e 
Vingåkers m:e 
Linköping 
Norrköping 
Söderköping 
Motala 
Mjölby 
Finspångs köping 
Valdemarsviks köping . . 
Åtvidabergs m:e 
Jönköping 
Huskvarna 
Nässjö 
Värnamo 
Vetlanda 
Eksjö 
Tranås 
Mariannelunds köping . . 
Norrahammars köp ing . . . 
Bodafors köping 
Forserums m:e 
Anderstorps m:e 
Gyllenfors m:e 
Gislaveds m:e 
Skillingaryds m:e 
Vaggeryds m:e 
Sävsjö m:e 
Växjö 
Ljungby 
Äseda köping 
Lessebo köping 
Alvesta köping 
Älmhults köping 
Markaryds köping 
Hohultslätts m:e 
Hovmantorps m:e 
Strömsnäs bruks m:e . . . . 

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 

Kalmar 
Nybro 
Oskarshamn 
Västervik 
Vimmerby 
Hultsfreds köping 
Emmaboda köping 
Virserums m:e 
Visby 
Slite köping 
Karlskrona 
Ronneby 
Karlshamn 
Sölvesborg 
Olofströms köping 
Kristianstad 
Simrishamn 
Ängelholm 
Hässleholm 
Tomelilla köping 
Bromölla köping 
Osby köping 
Klippans köping 
Knislinge m:e 
Glimåkra m:e 
Bjärnums m:e 
Tyringe m:e 
Örkelljunga m:e 
Åstorps m:e 
Malmö 
Lund 
Landskrona 
Hälsingborg 
Höganäs 
Eslöv 
Ystad 
Trelleborg 
Svedala köping 
Skurups köping 
Hörby köping 
Bjuvs m:e 
Svalövs m:e 
Marieholms m:e 
Kävlinge m:e 
Furulunds m:e 
Lomma m:e 
Arlövs m:e 
Halmstad 
Laholm 
Falkenberg , 
Varberg 
Oskarströms m:e 
Göteborg 
Mölndal 
Kungälv 
Lysekil 
Uddevalla 
Strömstad 
Jonsereds m:e 

1 För omedelbar maskindrift, ej för generatordrift. 

4 —478071. Kommerskollegii berättelse om industri år 1945. 
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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 

Partilie m:e 
Skärhamns m:e 
Gravarne o. Bäckeviks m:e 
Vänersborg 
Trollhättan 
Alingsås 
Borås 
Ulricehamn 
Åmål 
Bengtsfors köping 
Lilla Edets m:e 
Vårgårda m:e 
Herrljunga m:e 
Kinna m:e 
Mariestad 
Lidköping 
Skara 
Skövde 
Hjo 
Tidaholm 
Falköping 
Töreboda köping 
Nossebro m:e 
Götene m:e 
Tibro m:e 
Tidans m:e 
Karlstad 
Kristinehamn 
Filipstad 
Arvika 
Forshaga köping 
Säffle köping 
Munkfors m:e 
Grums m:e 
Ämotfors m:e 
Hagfors m:e 
Örebro 
Kumla 
Askersund 
Karlskoga 
Nora 
Lindesberg 
Hallsbergs köping 
Degerfors köping 
Kopparbergs köping 
Hällabrottets m:e 
Västerås 
Sala 
Fagersta 
Köping 
Arboga 
Kungsörs köping 
Hallstahammars köping.. 
Norbergs m:e 
Heby m:e 
Falun 
Borlänge 
Säter 
Hedemora 

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 

Avesta 
Ludvika 
Smedjebackens köping . . 
Morastrands köping 
Vansbro m:e 
Malungs m:e 
Gävle 
Sandviken 
Söderhamn 
Bollnäs 
Hudiksvall 
Ljusdals köping 
Arbrå m:e 
Härnösand 
Sundsvall 
Sollefteå 
Örnsköldsvik 
Alby m:e 
Skönsmons m:e 
Skönsbergs m:e 
Östersund 
Umeå 
Skellefteå 
Rundviks m:e 
Hörnefors m:e 
Holmsunds m:e 
Robertsfors m:e 
Bureå m:e 
Skelleftestrands m:e . . . . 
Luleå 
Piteå 
Boden 
Kiruna m:e 

1 För omedelbar maskindrift, ej för generatordrift. 



52 

Résumé. 

Le présent rapport sur l'industrie de la Suède, en 1945, fait voir qu'il y avait dans 
le royaume 22 074 établissements industriels, occupant 758 839 personnes, dont 
119 407 représentaient le personnel administratif et 639 432 étaient des ouvriers. La 
force motrice utilisée par ces établissements était de 3 785 167 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 1945 
» 1944 

Pour chacune des 9 catégories industrielles on trouve dans les tableaux certaines 
subdivisions dont les noms sont indiqués pages 55 et 56. En considérant le nombre 
des ouvriers, les plus importantes des subdivisions sont les suivantes: 
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Nombre 
d'établisse

ments 
Nombre 

d'ouvriers 

Valeur de 
vente des 
produits: 

Mille 
couronnes 

Ateliers mécaniques et fonderies 
Ateliers de menuiserie et de meubles 
Industries de la confection et de la couture 
Usines de fer, d'acier et d'alliages de fer 
Scieries et ateliers de rabotage 
Manufacture de fer et d'acier, ferblanteries, etc 
Fabriques de machines et d'appareils électriques.... 
Chantiers 
Usines de papier et fabriques de carton 
Industrie du coton 
Imprimeries 
Usines de pâte de bois 
Industrie de la tourbe 
Industrie de la laine 
Boulangeries 
Manufacture d'autres métaux communs que de fer.. 
Fabriques de tricots 
Industrie des chaussures 

Des ouvriers 515 660 étaient du sexe masculin, dont 32 301 au-dessous de 18 ans, 
et 123 772 du sexe féminin, dont 12 971 au-dessous de 18 ans. 

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, œuvres, etc. 
Associations économiques .. 
Communes 
L'État 

Totaux 

Le nombre des moteurs primaires employés dans les établissements industriels, 
traités dans ce rapport, était de 7 016 et leur force totale de 4 464 202 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 
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De la force motrice ainsi déclarée 4 244 956 chevaux, dont 3 313 014 chevaux 
reviennent aux moteurs à eau, étaient employés pour alimenter des générateurs élec
triques. Le nombre des moteurs électriques employés dans l'industrie était de 
495 594 avec une force totale de 3 565 921 chevaux. 

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

Catégories industrielles 

Houille 
et 

coke 
Tourbe Charbon 

de bois 
Bois à 
brûler Gaz 

Combu
stibles 

liquides 

Totaux 
des com
bustibles 

t m3 
1000 
m3 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 1945 
> 1944 

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'industrie en 1945 s'élevait à 5 177 926 tonnes 
de houille. En ceci ne sont pas comprises 535 228 tonnes de houille et 44 645 tonnes 
de coke, qui ont été employées commes matières brutes pour la production de gaz 
etc. et dont est rendu compte au tabl. 9. 
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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 satta inom klammer. — Catégoriel non 
traitées dans ce rapport sont en parenthèses. 

1. Malmbrytning och metallindustri. Ex
traction de minerais et industrie métalli
fère. 

a. Järnmalmsgruvor samt anriknings-, bri
ketterings- och sintringsverk. Mines 
de fer, usines d'enrichissement, de fabri
cation de briquettes et de sinlers. 

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

c. Järn- och stålverk samt ferrolegerings-
verk. Usines de fer, d'acier et d'alli
ages de fer. 

d. Andra metallverk. Autres usines de mé
taux. 

e. Bleckvarufabriker samt bleck-, plåt- och 
kopparslagerier. Fabriques d'articles de 
ferblanterie, ferblanteries, tôleries et 
chaudronneries. 

t. Järn- och stålmanufaktur. Manufacture 
de fer et d'acier. 

g. Annan metallmanufaktur. Manufacture 
d'autres métaux communs que de fer. 

h. Guld-, silver- och nysilverfabriker. Fab
riques d'ouorages en or, en argent et en 
maillechort. 

i. Galvaniserings-, förnicklings-, förten
nings- o. d. fabriker. Ateliers de gal
vanisation, de nickelage et d'étamage. 

k. Mekaniska verkstäder och gjuterier. 
Ateliers mécaniques et fonderies. 

1. Skeppsvarv och båtbyggerier. Chantiers 
de construction navale. 

m. Elektroteknisk industri. Fabriques de 
machines et d'appareils électriques. 

n. Instrument- och urfabriker. Fabriques 
d'instruments et d'horloges. 

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

a. Kolgruvor. Mines de houille. 
b. Torvindustri. Industrie de la tourbe. 
[c. Sand-, grus- och lertag. Carrières de sable, 

gravières et argilières.] 
d. Stenindustri. Industrie de la pierre. 
e. Kalk- och kritbruk. Chaufours et fabriques 

de craie. 

f. Cementfabriker. Fabriques de ciment. 
g. Cementvarufabriker. Fabriques d'ouvrages 

en ciment. 
h. Tegelbruk. Briqueteries. 
i. Porslins-, kakel- och lergodsindustri. Cé

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

industries de la terre et de la pierre. 

3. Träindustri. Industrie du bois. 
a. Sågverk och hyvlerier. Scieries et ateliers 

de rabotage. 
b. Lådämnes- och lådfabriker. Fabriques de 

caisses et de bois pour caisses. 
c. Faner-, plywood- och wallboardfabrikуr. 

Fabriques de bois contreplaqués, de ply
wood et de wallboard. 

d. Snickeri- och möbelfabriker. Ateliers de 
menuiserie et de meubles. 

e. Läst-, träsko- och trätoffelfabriker. Fab
riques de chaussures en bois et de formes 
pour la fabrication de chaussures. 

f. Tunnbinderier oсh drittelfabriker. Ton
nelleries et fabriques de barils. 

g. Korgfabriker. Fabriques d'articles de van
nerie. 

h. Korkindustri. Industrie du liège. 
i. Annan träindustri m. m. Autres industries 

du bois etc. 

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. Papp- och pappersvaruindustri. Indu
stries d'articles en papier et en carton. 

d. Bokbinderier. Ateliers de reliure. 
e. Bok-, accidens- och tidningstryckerier. 

Imprimeries de livres, d'ouvrages de ville 
et de journaux. 

t. Annan grafisk industri. Autres industries 
graphiques. 

[g. Fotografering och filmframställning. Pho
tographie et fabrication de films.] 
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5. Livsmedelsindustri. Industrie des denrées 
alimentaires. 

a. Kvarnar. Industrie meunière. 
b. Bageriindustri. Boulangeries. 
c. Sockerindustri. Industrie sucrière. 
d. Choklad- och konfektindustri. Industrie 

du chocolat et de la confiserie. 
e. Mejeriindustri. Laiteries. 
t. Slakterier och charkuterier. Boucheries et 

charcuteries. 
g. Fiskberedningsanstalter och konservfab

riker. Établissements pour la prépara
tion de poissons et fabriques de conserves. 

h. Margarinindustri. Industrie de la marga
rine. 

i. Sprit- och jästfabriker. Fabrique d'alcool 
et de levure. 

k. Bryggerier och maltfabriker. Brasseries 
et malteries. 

l. Vatten- och läskdrycksfabriker. Fabri
ques d'eaux minérales et de boissons 
rafraîchissantes. 

m. Tobaksfabriker. Manufactures de tabac. 
n. Annan livsmedelsindustri. Autres in

dustries des denrées alimentaires. 

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

a. Ylleindustri. Industrie de la laine. 
b. Bomullsindustri. Industrie du coton. 
c. Linne-, hamp- och juteindustri . Industries 

du lin, du chanvre et du jute. 
d. Konstfiberfabriker och sidenfabriker. 

Fabriques de fibres artificielles et de soie. 
e. Trikåfabriker. Fabriques de tricots. 
f. Repslagerier och bindgarnsfabriker. Cor

deriez et ficelleries. 
g. Band- och gardinfabriker samt snörma

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

h. Vadd-, schoddy- och drevfabriker. Fab
riques d'ouate, de shoddy et d'étoupe. 

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

[k. Tvät t - och strykningsinrättningar. Blan
chisseries et ateliers de repassage.] 

1. Sömnadsindustri. Industries de la con
fection et de la couture. 

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

n. Annan textil- och beklädnadsindustri. 
Autres industries textiles et des vêtements. 

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

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

de fourrures et d'articles en cuir et peau. 
c. Skoindustri. Industrie des chaussures. 
d. Andra lädervarufabriker. Autres fabriques 

d'articles en cuir. 
e. Borstbinderier och penselfabriker. Ateliers 

de brosserie et fabriques de pinceaux. 
f. Gummivarufabriker. Fabriques d'articles 

en caoutchouc. 
g. Annan läder-, hår- och gummiindustri . 

Autres industries du cuir, des poils et du 
caoutchouc. 

8. Kemisk-teknisk industri . Industrie chimi
que. 

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

b. Olje- och fettindustri. Industrie des grais
ses et des huiles. 

c. Tvättmedels-, parfym- och ljusfabriker. 
Fabriques de produits à laver, de par
fums et de bougies. 

d. Läkemedelsfabriker. Fabriques de médica
ments. 

e. Ugnskolnings- och trädestillationsverk. 
Fabriques pour la carbonisation et de la 
distillation du bois, 

t. Sprängämnes- o. d. fabriker. Fabriques 
d'explosifs etc. 

g. Tändsticksfabriker. Fabriques d'allumettes. 
h. Fabriker för förtätade gaser. Fabriques 

de gaz comprimés. 
i. Elektrokemisk industri. Industrie électro-

chimique. 
k. Konstgödselfabriker. Fabriques d'engrais 

chimiques. 
1. 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 et à eau [etc.]. 

a. Elektricitetsverk. Usines d'électricité. 
b. Gasverk. Usines à gaz. 
c. Vattenledningsverk Usines à eau. 
[d. Renhållningsverk. Seruices du balayage et 

des vidanges.] 
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Tab. 1. Summarisk översikt av antalet arbetsställen, personal och driv
kraft samt tillverkningarnas värde för olika industrier år 1945. 

Anm. Anläggning upptages under den industrigrupp, till vilken dess huvudsakliga tillverkning hör. För
kortningen s. n. = särskilt nämnd(a). 

Industrigrupper 
Antal 
arbets
ställen 

Personal Drivkraft i eff. hk 

Förvalt-
nings-

Arbe-
tar-

För 
omedel
bar drift 

För elektr. 
genera
tordrift 

Salutillverk
ningarnas 

Värde 
Kronor 1 

1. Malmbrytning och metall industri 

Järnmalmsgruvor samt anriknings-, brikette
rings- och sintringsverk 

Andra malmgruvor och anrikningsverk . . . . 
Järn- och stålverk samt ferrolegeringsverk . . 

Därav: Ferrolegeringsverk 
Järn- och stålverk, ej s. n 

Andra metallverk 
Därav : Metallframställningsverk 

Metallvalsverk 
Metallraffinaderier m. m 

Bleckvarufabriker samt bleck-, plåt- och kop-
parslagerier 

Järn- och stålmanufaktur 
Annan metallmanufaktur 

Därav: Fotogenköksfabriker 
Kapsyl- och kapselfabriker 
Lamp- och belysningsarmaturfa

briker 
Metallvarufabriker, ej s. n 

Guld-, silver- och nysilverfabriker 
Galvaniserings-, förnicklings-, förtennings- o. d. 

fabriker 
Mekaniska verkstäder och gjuterier 

Därav: Bil- och karosserifabriker 
Cykelfabriker och cykelhopsätt-

ningsverkstäder 
Vagn- och fordonsfabriker, ej s. n. 
Bil- och cykelreparationsverkstäder 
Andra reparationsverkstäder 
Maskin- och motorfabriker 
Mekaniska verkstäder, ej s. n 
Järngjuterier 
Rörledningsverkstäder 

Skeppsvarv och båtbyggerier 
Elektroteknisk industri 

Därav: Motor- och maskinfabriker (elektr.) 
Radiofabriker 
Fabr. för elektr. apparater, ej s. n. 
Glödlampfabriker 
Kabelfabriker 
Reparationsverkstäder (elektr.) . . . 

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. 
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Industrigrupper 
Antal 
arbets
ställen 

Personal Drivkraft i eff. hk 

Förvalt-
nings-

Arbe-
tar-

För 
omedel
bar drift 

För elektr. 
genera
tordrift 

Salutillverk
ningarnas 

värde 
Kronor 

Instrument- och urfabriker 
Därav: Musikinstrumentfabriker 

Andra instrument- samt urfabriker 

2. Jord- och stenindustri 
Kolgruvor 
Torvindustri 

Därav: Bränntorvfabriker 
Torvströfabriker 

Stenindustri 
Därav: Fältspats- och kvartsbrott 

Gatstenshuggerier 
Andra stenbrott och stenhuggerier 
Finare stenförädlingsindustri 

Kalk- och kritbruk 
Därav: Kalkbruk och kalkbrännerier 

Kritbruk och kiselgurfabriker 
Cementfabriker 
Cementvarufabriker 
Tegelbruk 
Porslins-, kakel- och lergodsindustri 

Därav: Porslins- och fajansfabriker 
Kakelfabriker 
Lergods- och stengodsfabriker . . . . 

Glasindustri 
Därav: Glasbruk (inkl. glasullsfabriker) .. 

Glasvarufabriker 
Annan jord- och stenindustri 

Därav: Murbruksfabriker 
Smärgel- och slipskivefabriker 
Jord- och stenindustri, ej s. n. . . . 

3. Träindustri 
Sågverk och hyvlerier 

Därav: Ramsågverk 
Klingsågverk 
Hyvlerier 

Lådämnes- och lådfabriker 
Faner-, plywood- och wallboardfabriker 

Därav: Faner- och plywoodfabriker 
Wallboardfabriker 

Snickeri- och möbelfabriker 
Därav : Byggnadssnick. (dörrar, fönster o. d.) 

Möbelfabriker 
Skidfabriker 
Trähusfabriker 
Andra snickeri- och svarverifabr. 

Läst-, träsko- och trätoffelfabriker 
Därav: Lästfabriker 

Träsko- och trätoffelfabriker 
Tunnbinderier och drittelfabriker 
Korgfabriker 
Korkindustri 
Annan träindustri m. m 

Därav: Ramlistfabriker 
Träimpregneringsverk 
Träullfabriker 
Träindustri m. m., ej s. n 
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Industrigrupper 
Antal 

arbets
ställen 

Personal Drivkraft i eff. hk 

Förvalt-
nings-

Arbe-
tar-

För 
omedel
bar drift 

För elektr. 
genera
tordrift 

Salutillverk-
ningarnas 

Tärde 
Kronor 

4. Pappers- och grafisk industri 
Pappersmassefabriker 

Därav: Cellulosafabriker 
Träsliperier 

Pappersbruk och pappfabriker 
Därav: Pappersbruk 

Pappfabriker 
Vulkanfiberfabriker 

Papp- och pappersvaruindustri 
Därav : Kartong- och emballagefabriker . . 

Pås- och kuvertfabriker 
Tapetfabriker 
Wellpappfabriker 
Papp- och pappersindustri, ej s. n. 

Bokbinderier 
Bok-, accidens- och tidningstryckerier 

Därav: Bok- och accidenstryckerier 
Tidningstryckerier 

Annan grafisk industri 

5. Livsmedelsindustri 
Kvarnar 

Därav: Handelskvarnar 
Tullkvarnar 

Bageriindustri 
Därav: Käxfabriker 

Mjukbrödsbagerier, konditorier o.d. 
Spisbröds- och knäckebrödsfabriker 

Sockerindustri 
Därav: Råsockerbruk 

Saftstationer 
Sockerraffinaderier 
Kombinerade sockerfabriker 

Choklad- och konfektindustri 
Därav: Choklad-, konfekt- o. glassfabriker 

Sylt- och saftfabriker 
Mejeriindustri 

Därav: Mejerier och mesostfabriker 
Mjölkkondenseringsfabriker 

Slakterier och charkuterier , 
Därav: Offentliga slakthus 

Kontrollslakterier 
Charkuterivarufabriker 

Fiskberedningsanstalter och konservfabriker 
Därav: Fiskberedningsanstalter 

Konservfabriker 
Margarinindustri 

Därav. Margarinfabriker 
Margarinostfabriker 

Sprit- och jästfabriker 
Därav: Jästfabriker 

Brännerier (lantbruks-) 
Sulfitspritfabriker 
Destilleringsverk samt punsch-, 

likör- och vinfabriker 
Bryggerier och maltfabriker 

Därav: Bryggerier, skattepliktiga 
Bryggerier, skattefria 
Maltfabriker 

1 Siffran avser årsmedeltal ; jfr tab. 5 och texten, sid. 24. 
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Industrigrupper 
Antal 
arbets
ställen 

Personal Drivkraft i eff. hk 

Förvalt-
nings-

Arbe-
tar-

För 
omedel
bar drift 

förelektr. 
genera
tordrift 

Salutillverk-
ningarnas 

värde 
Kronor 

Vatten- och läskdrycksfabriker 
Tobaksfabriker 
Annan livsmedelsindustri 

Därav : Kaf ferosterier 
Kraftfoderfabriker 
Makaroni-, glykos- o. sagofabriker 
Stärkelsefabriker 
Ättiks-, senaps-, soja- o. d. fabriker 
Livsmedelsindustri, ej s. n 

6. Textil- och beklädnadsindustri 
Ylleindustri 

Därav. Ullspinnerier 
Ylleväverier 
Kombinerade yllefabriker 

Bomullsindustri 
Därav: Bomullsspinnerier 

Bomullsväverier 
Kombinerade bomullsfabriker . . . . 

Linne-, hamp- och juteindustri. 
Därav: Linnefabriker 

Jutefabriker 
Konstfiberfabriker och sidenfabriker 
Trikåfabriker 
Repslagerier och bindgarnsfabriker 
Band- och gardinfabriker samt snörmakerier 

Därav: Band- och remfabriker 
Fisknätfabriker 
Gardin- och spetsfabriker 
Snörmakerier 

Vadd-, schoddy- och drevfabriker 
Därav: Vadd-, trassel- och drevfabriker . . 

Schoddyfabriker 
Färgerier, blekerier och impregneringsfabriker 
Sömnadsindustri 

Därav: Konfektionsfabriker 
Korsettfabriker 
Kravatt- och slipsfabriker 
Beklädnadssömnad, ej s. n 
Markis-, presennings- och dylika 

fabriker 
Sömnadsfabriker, ej s. n 

Hat t - och mössfabriker 
Därav : Hattfabriker 

Mössfabriker 
Annan textil- och beklädnadsindustri 

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

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

7. Läder-, hår- och gummivaru
industri 

Garverier 
Päls- och skinnvarufabriker 

Därav: Handskfabriker 
Pälsvarufabriker 
Skinnvarufabriker, ej s. n 
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Industrigrupper 
Antal 
arbets
ställen 

Personal 

Förvalt 
nines-

Arbe-
tar-

Drivkraft i eff. hk 

För 
omedel
bar drift 

För elektr. 
genera
tordrift 

Salutillverk
ningarnas 

värde 
Kronor 

Skoindustri 
Därav: Egentliga skofabriker 

Annan skovaruindustri 
Andra lädervarufabriker 

Därav: Läderremfabriker 
Reseffekt- och portföljfabriker 
Sadelmakerier och piskfabriker . . 

Borstbinderier och penselfabriker 
Gummivarufabriker 
Annan läder-, hår- o. gummiindustri 

Därav: Gummireparationsverkstäder 
Hår- och tagelindustri, ej s. n. . . 

8. Kemisk-teknisk industri 
Färg- och fernissfabriker 
Olje- och fettindustri 

Därav: Oljeslagerier och'-raffinaderier . . . . 
Smörjmedelsfabriker och petrole

umraffinaderier 
Talgraffinaderier och fiskoljefabr. 

Tvättmedels-, parfym- och ljusfabriker 
Därav: Såp-, tvål- o. d. fabriker 

Parfym- och kosmetisk industri . . 
Ljusfabriker 

Läkemedelsfabriker 
Ugnskolnings- och trädestillationsverk 
Sprängämnes- o. d. fabriker 

Därav: Ammunitionsfabriker 
Sprängämnesfabriker 
Stubin- och fyrverkerifabriker 

Tändsticksfabriker 
Fabriker för förtätade gaser 
Elektrokemisk industri 
Konstgödselfabriker 1 

Därav: Superfosfatfabriker 
Konstgödselfabriker, ej s. n 

Annan kemisk-teknisk industri 
Därav: Bakelit- o. d. konstmassefabriker.. 

Benmjöls- och limfabriker 
Sodafabriker 
Takpappfabriker (impregnering) . . 
Kemisk-teknisk industri, ej s. n . . . 

9. Kraft-, belysnings- och vatten
verk 

Elektricitetsverk 
Därav: Distributionsverk 

Industriella kraftverk 
Gasverk 
Vattenledningsverk 

Summa för samtliga grupper 

1 Kalkkvävefabriker äro förda under gruppen elektrokemisk industri. 
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Tab. 2. Antal arbetsställen och arbetare samt använd drivkraft inom 
olika industrigrupper, länsvis, år 1945. 

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 

Hk 

Antal 
arbets
ställen 

Antal 
arbe
tare 

Använd 
drivkraft 

Hk 

Antal 
arbets
ställen 

Antal 
arbe
tare 

Använd 
drivkraft 

Hk 

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 för riket 

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 

Hk 

Antal 
arbets
ställen 

Antal 
arbe
tare 

Använd 
drivkraft 

Hk 

Antal 
arbets
ställen 

Antal 
arbe
tare 

Använd 
drivkraft 

Hk 

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 i k e 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 

Hk 

Antal 
arbets
ställen 

Antal 
arbe
tare 

Använd 
drivkraft 

Hk 

Antal 
arbets
ställen 

Antal 
arbe
tare 

Använd 
drivkraft 

Hk 

Antal 
arbets
ställen 

Antal 
arbe
tare 

Använd 
drivkraft 

Hk 

5—478071. Kommerskollegii berättelse om industri år 1945. 
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Tab. 3. Antal arbetsställen och arbetare inom olika industrier, 
fördelade på lokala enheter, år 1945. 

Anm. Städer och köpingar med sammanlagt minst 100 arbetare äro specificerade i tabellen, övriga 
städer och orter redovisas tillsammans med respektive läns landsbygd. 

Innebörden av sådana beteckningar som >Andra metallverk), »Annan jord- och stenindustri» 
o. s. v. framgår av Industri- och yrkesgrupperingen, sid. 55. 

Städerna tillhöriga vattenledningsverk äro överallt förda under vederbörande stad, även då de helt 
eller delvis äro förlagda på landsbygden. 

G
rupp 

Antal 
ar-

bets-
stäl-
len 

Antal 
arbe
tare 

G
rupp 

Antal 
ar-

bets-
stäl-
len 

Antal 
arbe
tare 

Stockholms stad 

Andra metallverk 
Bleckvarufabriker etc 
Järn- och stålmanufaktur 
Annan metallmanufaktur 
Guld-, silver- o. d. fabriker 
Galvaniserings- o. d. fabriker.. . 
Mekaniska verkstäder m. m. .. . 
Skeppsvarv 
Elektroteknisk industri 
Instrument- och urfabriker 
Stenindustri 
Cementvarufabrlker 
Porslins- och lergodsindustri . . . 
Glasindustri 
Annan jord- och stenindustri... 
Sågverk och hyvlerier 
Lådämnes- och lådfabriker . . . . 
Snickeri- och möbelfabriker . . . . 
Korgfabriker 
Korkindustri 
Annan träindustri m. m 
Pappersbruk och pappfabriker . 
Papp- och pappersvaruindustri 
Bokbinderier 
Boktryckerier o. d 
Annan grafisk industri 
Kvarnar 
Bageriindustri 
Sockerindustri 
Choklad- och konfektindustri . . 
Mejerier m. m 
Slakterier och charkuterier . . . . 
Fiskberedningsanstalter och kon

servfabriker 
Margarinfabriker 
Sprit- och jästfabriker 
Bryggerier och maltfabriker.... 
Vatten- och läskdrycksfabriker 
Tobaksfabriker 
Annan livsmedelsindustri 
Bomullsindustri 
Konstfiberfabriker m. m 

Trikåfabrikcr 
Band- och gardinfabriker etc. .. 
Vadd-, schoddy- och drevfabri

ker 
Färgerier etc 
Sömnadsindustri 
Hatt- och mössfabriker 
Annan textil- och beklädnads

industri 
Garverier 
Päls- och skinnvarufabriker 
Skoindustri 
Andra lädervarufabriker 
Borstbinderier etc 
Gummivarufabriker 
Annan läder-, hår- och gummi

industri 
Färg- och fernissfabriker 
Olje- och fettindustri 
Tvättmedels-, parfym- och ljus-

fabriker 
Läkemedelsfabriker 
Sprängämnes- o. d. fabriker. . . . 
Fabriker för förtätade gaser . . . 
Konstgödselfabriker 
Annan kemisk-teknisk industri . 
Elektricitetsverk 
Gasverk 
Vattenledningsverk 

Stookholms län 

Södertälje 

Andra metallverk 
Bleckvarufabriker etc 
Järn- och stålmanufaktur 
Annan metallmanufaktur 
Mekaniska verkstäder m. m. . . . 
Elektroteknisk industri 
Cementvarufabriker 
Annan jord- och stenindustri 
Sågverk och hyvlerier 
Snickeri- och möbelfabriker .. 
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Papp- och pappersvaruindustri 
Boktryckerier o. d 
Bageriindustri 
Choklad- och konfektindustri . . 
Mejerier m. m 
Slakterier och charkuterier . . . . 
Bryggerier och maltfabriker . . . 
Vatten- och läskdrycksfabriker 
Tobaksfabriker 
Färgerier etc 
Sömnadsindustri 
Ha t t - och mössfabriker 
Päls- och skinnvarufabriker . . . . 
Andra lädervarufabriker 
Annan läder-, hår- och gummi

industri 
Läkemedelsfabriker 
Annan kemisk-teknisk industri . 
Gasverk 
Vattenledningsverk 

Sundbyberg 

Andra metallverk 
Bleckvarufabriker etc 
Järn- och stålmanufaktur 
Annan metallmanufaktur 
Guld-, silver- o. d. fabriker . . . . 
Galvaniserings- o. d. fabriker. . . 
Mekaniska verkstäder m. m. . . . 
Elektroteknisk industri 
Instrument- och urfabriker . . . . 
Snickeri- och möbelfabriker . . . . 
Papp- och pappersvaruindustri . 
Boktryckerier o. d 
Bageriindustri 
Choklad- och konfektindustri . . 
Bryggerier och maltfabriker . . . 
Sömnadsindustri 
Gummivarufabriker 
Annan läder-, hår- och gummi

industri 
Tvättmedels- , parfym- och ljus-

fabriker 
Annan kemisk-teknisk industr i . 

Solna 

Andra metallverk 
Bleckvarufabriker etc 
Jä rn- och stålmanufaktur 
Annan metallmanufaktur 
Mekaniska verkstäder m. m. . . . 
Elektroteknisk industri 
Instrument- och urfabriker . . . . 
Stenindustri 
Cementvarufabriker 
Annan jord- och stenindustri . . . 
Sågverk och hyvlerier 
Lådämnes- och lådfabriker . . . . 
Snickeri- och möbelfabriker . . . . 
Papp- och pappersvaruindustri 
Boktryckerier o. d 
Bageriindustri 

Choklad- och konfektindustri . . 
Mejerier m. m 
Slakterier och charkuterier . . . . 
Fiskberedningsanstalter och kon

servfabriker 
Bryggerier och maltfabriker . . . 
Färgerier etc 
Sömnadsindustri 
Annan textil- och beklädnadsin

dustri 
Färg- och fernissfabriker 
Tvättmedels-, parfym- och ljus

fabriker 
Annan kemisk-teknisk industri 
Elektricitetsverk 

Lidingö 

Bleckvarufabriker etc 
Guld-, silver- o. d. fabriker 
Mekaniska verkstäder m. m. 
Skeppsvarv 
Elektroteknisk industri 
Sågverk och hyvlerier 
Snickeri- och möbelfabriker 
Annan träindustri m. m 
Bageriindustri 
Choklad- och konfektindustri . . 
Mejerier m. m 
Bryggerier och maltfabriker 
Färg- och fernissfabriker 
F'abriker för förtätade gaser . . . 
Vattenledningsverk 

Vaxholm 

Mekaniska verkstäder m. m. . . . 
Sågverk och hyvlerier 
Boktryckerier o. d 
Bageriindustri 
Bryggerier och maltfabriker . . . 
Elektricitetsverk 
Vattenledningsverk 

Norrtälje 

Järn- och stålmanufaktur 
Annan metallmanufaktur 
Mekaniska verkstäder m. m. . . . 
Skeppsvarv 
Stenindustri 
Annan jord- och stenindustri . . . 
Sågverk och hyvlerier 
Snickeri- och möbelfabriker . . . . 
Boktryckerier o. d 
Kvarnar 
Bageriindustri 
Mejerier m. m 
Slakterier och charkuterier . . . . 
Bryggerier och maltfabriker . . . 
Annan livsmedelsindustri 
Ugnskolnings- och trädestilla-

tionsverk 
Vattenledningsverk 
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Sollentuna köping 

Bleckvarufabriker etc 
Järn- och stålmanufaktur 
Annan metallmanufaktur 
Mekaniska verkstäder m. m. . . . 
Elektroteknisk industri 
Cementvarufabriker 
Snickeri- och möbelfabriker . . . . 
Sömnadsindustri 
Annan läder-, hår- och gummi

industri 
Annan kemisk-teknisk industri 
Vattenledningsverk 

Saltsjöbadens köping 

Bleckvarufabriker etc 
Mekaniska verkstäder m. m. . . . 
Skeppsvarv 
Snickeri- och möbelfabriker . . . . 
Bageriindustri 
Elektricitetsverk 
Vattenledningsverk 

Nynäshamns köping 

Bleckvarufabriker etc 
Mekaniska verkstäder m. m. . . . 
Elektroteknisk industri 
Snickeri- och möbelfabriker . . . . 
Boktryckerier o. d 
Kvarnar 
Bageriindustri 
Slakterier och charkuterier . . . . 
Olje- och fettindustri 
Vattenledningsverk 

Övriga delen av länet 

Järnmalmsgruvor m. m 
Järn- och stålverk m. m 
Andra metallverk 
Bleckvarufabriker etc 
Järn- och stålmanufaktur 
Annan metallmanufaktur 
Guld-, silver- o. d. fabriker 
Galvaniserings- o. d. fabriker . . 
Mekaniska verkstäder m. m. . . . 
Skeppsvarv 
Elektroteknisk industri 
Instrument- och urfabriker 
Torvindustri 
Stenindustri 
Cementvarufabriker 
Tegelbruk 
Porslins- och lergodsindustri . . . 
Glasindustri 
Annan jord- och stenindustri . . 
Sågverk och hyvlerier 
Lådämnes- och lådfabriker 
Snickeri- och möbelfabriker 
Annan träindustri m. m 
Pappersbruk och pappfabriker . 

Papp- och pappersvaruindustri 
Boktryckerier o. d 
Annan grafisk industri 
Kvarnar 
Bageriindustri 
Choklad- och konfektindustri . . 
Mejerier m. m 
Fi skberedningsanstalter och kon

servfabriker 
Margarinfabriker 
Sprit- och jästfabriker 
Bryggerier och ma l t f ab r ike r . . . . 
Vatten- och läskdrycksfabriker 
Annan livsmedelsindustri 
Bomullsindustri 
Trikåfabriker 
Vadd-, schoddy- och drevfabri

ker 
Färgerier etc 
Sömnadsindustri 
Päls- och skinnvarufabriker 
Skoindustri 
Andra lädervarufabriker 
Färg- och fernissfabriker 
Olje- och fettindustri 
Tvättmedels , parfym- och ljus

fabriker 
Ugnskolnings- och trädestilla-

tionsverk 
Sprängämnes- o. d. fabriker . . . 
Konstgödselfabriker 
Annan kemisk-teknisk industri 
Elektricitetsverk 
Vattenledningsverk 

Uppsala län 

Uppsala 
Bleckvarufabriker etc 
Järn- och stålmanufaktur 
Annan metallmanufaktur 
Guld-, silver- o. d. fabriker . . . . 
Galvaniserings- o. d. fabriker. . . 
Mekaniska verkstäder m. m. . . . 
Elektroteknisk industri 
Instrument- och urfabriker . . . . 
Stenindustri 
Cementvarufabriker 
Tegelbruk 
Sågverk och hyvlerier 
Lådämnes- och lådfabriker 
Snickeri- och möbelfabriker . . . . 
Papp- och pappersvaruindustri 
Bokbinderier 
Boktryckerier o. d 
Kvarnar 
Bageriindustri 
Choklad- och konfektindustri . . 
Mejerier m. m. 
Slakterier och charkuterier 
Fiskberedningsanstalter och kon

servfabriker 
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Margarinfabriker 
Sprit- och jästfabriker 
Bryggerier och maltfabriker . . . 
Annan livsmedelsindustri 
Konstfiberfabriker m. m 
Trikåfabriker 
Färgerier etc 
Sömnadsindustri 
Päls- och skinnvarufabriker . . . . 
Skoindustri 
Andra lädervarufabriker 
Bortsbinderier etc 
Annan läder-, hår- och gummi

industri 
Tvättmedels-, parfym- och ljus

fabriker 
Fabriker för förtätade gaser . . . 
Annan kemisk-teknisk industri 
Elektricitetsverk 
Gasverk 
Vattenledningsverk 

Enköping 

Bleckvarufabriker etc 
Järn- och stålmanufaktur 
Mekaniska verkstäder m. m. .. . 
Elektroteknisk industri 
Stenindustri 
Annan jord- och stenindustri... 
Sågverk och hyvlerier 
Snickeri- och möbelfabriker . . . . 
Annan träindustri m. m 
Papp- och pappersvaruindustri 
Boktryckerier o. d 
Kvarnar 
Bageriindustri 
Mejerier m. m 
Slakterier och charkuterier . . . . 
Bryggerier och maltfabriker . . . 
Hatt- och mössfabriker 
Andra lädervarufabriker 
Annan läder-, hår- och gummi

industri 
Läkemedelsfabriker 
Vattenledningsverk 

Tierps köping 

Bleckvarufabriker etc 
Mekaniska verkstäder m. m. 
Sågverk och hyvlerier 
Snickeri- och möbelfabriker 
Boktryckerier o. d 
Kvarnar 
Bageriindustri 
Mejerier m. m 
Slakterier och charkuterier 
Bryggerier och maltfabriker . . . 
Sömnadsindustri 
Skoindustri 
Borstbinderier etc 

övriga delen av länet 

Järnmalmsgruvor m. m 
Andra malmgruvor m. m 
Järn- och stålverk m. m 
Bleckvarufabriker etc 
Järn- och stålmanufaktur 
Mekaniska verkstäder m. m. . . . 
Elektroteknisk industri 
Instrument- och urfabriker . . . . 
Torvindustri 
Cementvarufabriker 
Tegelbruk 
Porslins- och lergodsindustri . . . 
Annan jord- och stenindustri. . . 
Sågverk och hyvlerier 
Lådämnes- och lådfabriker . . . . 
Faner-, plywood- och wallboard-

fabriker 
Snickeri- och möbelfabriker . . . . 
Pappersmassefabriker 
Kvarnar 
Bageriindustri 
Choklad- och konfektindustri . . 
Mejerier m. m 
Slakterier och charkuterier 
Sprit- och jästfabriker 
Bryggerier och maltfabriker . . . 
Trikåfabriker 
Band- och gardinfabriker etc. . 
Sömnadsindustri 
Annan textil- och beklädnads

industri 
Päls- och skinnvarufabriker . . . . 
Andra lädervarufabriker 
Elektrokemisk industri 
Annan kemisk-teknisk industri . 
Elektricitetsverk 

S ö d e r m a n l a n d s l än 

Nyköping 

Bleckvarufabriker etc. 
Järn- och stålmanufaktur 
Annan metallmanufaktur 
Mekaniska verkstäder m. m. . . . 
Skeppsvarv 
Elektroteknisk industri 
Stenindustri 
Cementvarufabriker 
Glasindustri 
Annan jord- och stenindustri... 
Sågverk och hyvlerier 
Lådämnes- och lådfabriker 
Snickeri- och möbelfabriker 
Annan träindustri m. m 
Papp- och pappersvaruindustri 
Bokbinderier 
Boktryckerier o. d 
Kvarnar 
Bageriindustri 
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Mejerier m. m 
Slakterier och charkuterier . . . . 
Fiskberedningsanstalter och kon

servfabriker 
Bryggerier och maltfabriker 
Vatten- och läskdrycksfabriker 
Ylleindustri 
Bomullsindustri 
Andra lädervarufabriker 
Annan läder-, hår- och gummi

industri 
Färg- och fernissfabriker 
Tvättmedels-, parfym- och ljus

fabriker 
Elektricitetsverk 
Gasverk 
Vattenledningsverk 

Katrineholm 

Bleckvarufabriker etc 
Järn- och stålmanufaktur 
Annan metallmanufaktur 
Mekaniska verkstäder m. m. . . . 
Elektroteknisk industri 
Cementvarufabriker 
Sågverk och hyvlerier 
Lådämnes- och lådfabriker . . . . 
Snickeri- och möbelfabriker . . . . 
Tunnbinderier etc 
Boktryckerier o. d 
Kvarnar 
Bageriindustri 
Choklad- och konfektindustri . . 
Mejerier m. m 
Slakterier och charkuterier . . . . 
Bryggerier och maltfabriker . . . 
Sömnadsindustri 
Tvättmedels-, parfym- och ljus

fabriker 
Annan kemisk-teknisk industri . 
Vattenledningsverk 

Eskilstuna 

Järn- och stålverk m. m 
Bleckvarufabriker etc 
Järn- och stålmanufaktur 
Annan metallmanufaktur 
Guld-, silver- o. d. fabriker . . . . 
Galvaniserings- o. d. fabriker . . 
Mekaniska verkstäder m. m. . . . 
Elektroteknisk industri 
Instrument- och urfabriker . . . . 
Stenindustri 
Cementvarufabriker 
Annan jord- och s tenindus t r i . . . 
Sågverk och hyvlerier 
Lådämnes- och lådfabriker . . . . 
Snickeri- och möbelfabriker 
Papp- och pappersvaruindustri 
Bokbinderier 
Boktryckerier o. d 
Bageriindustri 
Mejerier m. m 

Slakterier och charkuterier 
Bryggerier och maltfabriker . . . 
Vatten- och läskdrycksfabriker 
Färgerier etc 
Ha t t - och mössfabriker 
Päls- och sk innvaru fabr ike r . . . . 
Borstbinderier etc 
Annan läder-, här- och gummi

industri 
Fabriker för förtätade gaser . . . 
Elektricitetsverk 
Gasverk 
Vattenledningsverk 

Torshälla 

Bleckvarufabriker etc 
Järn- och stålmanufaktur 
Annan metallmanufaktur 
Mekaniska verkstäder m. m. . . . 
Snickeri- och möbelfabriker 
Boktryckerier o. d 
Kvarnar 
Bageriindustri 
Choklad- och konfektindustri . . 
Vattenledningsverk 

Strängnäs 
Järn- och stålmanufaktur 
Annan metallmanufaktur 
Mekaniska verkstäder m. m. . . . 
Skeppsvarv 
Annan jord- och stenindustri . . 
Sågverk och hyvlerier 
Snickeri- och möbelfabriker 
Annan träindustr i m. m 
Boktryckerier o. d 
Kvarnar 
Mejerier m. m 
Slakterier och charkuterier 
Bryggerier och maltfabriker . . . 
Vatten- och läskdrycksfabriker. 
Annan läder-, här- och gummi

industri 
Ugnskolnings- och trädestilla-

tionsverk 
Annan kemisk-teknisk industri 
Vattenledningsverk 

Mariefred 

Bleckvarufabriker etc 
Annan metallmanufaktur 
Mekaniska verkstäder m. m. 
Elektroteknisk industri 
Borstbinderier etc 
Vattenledningsverk 

Malmköpings köping 

Bleckvarufabriker etc 
Mekaniska verkstäder m. m. . . . 
Cementvarufabriker 
Snickeri- och möbelfabriker . . . . 
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Annan träindustri m. m 
Kvarnar 
Mejerier m. m 
Slakterier och charkuterier 
Vattenledningsverk 

Övriga delen av länet 

Järnmalmsgruvor m. m 
Andra malmgruvor m. m 
Järn- och stålverk m. m 
Bleckvarufabriker etc 
Järn- och stålmanufaktur 
Galvaniserings- o. d. fabriker... 
Mekaniska verkstäder m. m. . . . 
Instrument- och urfabriker 
Torvindustri 
Stenindustri 
Kalk- och kritbruk 
Cementvarufabriker 
Tegelbruk 
Glasindustri 
Annan jord- och stenindustri . . 
Sågverk och hyvlerier 
Lådämnes- och lådfabriker 
Snickeri- och möbelfabriker . . . . 
Tunnbinderier etc 
Papp- och pappersvaruindustri 
Boktryckerier o. d 
Kvarnar 
Bageriindustri 
Mejerier m. m 
Slakterier och charkuterier . . . . 
Fiskberedningsanstalter och kon

servfabriker 
Bryggerier och maltfabriker . . . 
Vatten- och läskdrycksfabriker 
Ylleindustri 
Bomullsindustri 
Sömnadsindustri 
Annan textil- och beklädnads

industri 
Garverier 
Andra lädervarufabriker 
Annan läder-, hår- och gummi

industri 
Ugnskolnings- och trädestilla-

tionsverk 
Sprängämnes- o. d. fabriker . . . . 
Elektricitetsverk 
Vattenledningsverk 

Östergötlands län 

Linköping 

Bleckvarufabriker etc 
Järn- och stålmanufaktur 
Annan metallmanufaktur 
Mekaniska verkstäder m. m. . . . 
Elektroteknisk industri 
Instrument- och urfabriker 
Stenindustri 

Cementvarufabriker 
Tegelbruk 
Annan jord- och stenindustri.. 
Sågverk och hyvlerier 
Lådämnes- och lådfabriker 
Snickeri- och möbelfabriker 
Papp- och pappersvaruindustri 
Bokbinderier 
Boktryckerier o. d 
Annan grafisk industri 
Kvarnar 
Bageriindustri 
Sockerindustri 
Mejerier m. m 
Slakterier och charkuterier . . . . 
Fiskberedningsanstalter och kon

servfabriker 
Bryggerier och maltfabriker . . . 
Vatten- och läskdrycksfabriker 
Annan livsmedelsindustri 
Trikåfabriker 
Repslagerier etc 
Band- och gardinfabriker etc. . . 
Vadd-, schoddy- och drevfabri

ker 
Färgerier etc 
Sömnadsindustri 
Hatt- och mössfabriker 
Garverier 
Päls- och skinnvarufabriker 
Borstbinderier etc 
Annan läder-, hår- och gummi

industri 
Elektricitetsverk 
Gasverk 
Vattenledningsverk 

Norrköping 

Bleckvarufabriker etc 
Järn- och stålmanufaktur 
Annan metallmanufaktur 
Galvaniserings- o. d. fabriker . . 
Mekaniska verkstäder m. m. . . . 
Skeppsvarv 
Elektroteknisk industri 
Instrument- och urfabriker 
Torvindustri 
Stenindustri 
Cementvarufabriker 
Tegelbruk 
Glasindustri 
Annan jord- och stenindustri.. 
Sågverk och hyvlerier 
Lådämnes- och lådfabriker . . . . 
Faner-, plywood- och wallboard-

fabriker 
Snickeri- och möbelfabriker 
Tunnbinderier etc 
Korgfabriker 
Korkindustri 
Pappersbruk och pappfabriker . 
Papp- och pappersvaruindustri 
Bokbinderier 
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Boktryckerier o. d. 
Annan grafisk industri 
Kvarnar 
Bageriindustri 
Choklad- och konfekt indust r i . . . 
Mejerier m. m 
Slakterier och charkuterier . . . . 
Fiskberedningsanstalter och kon

servfabriker 
Margarinfabriker 
Bryggerier och maltfabriker . . . 
Vatten- och läskdrycksfabriker. 
Annan livsmedelsindustri 
Ylleindustri 
Bomullsindustri 
Konstfiberfabriker m. m 
Trikåfabriker 
Repslagerier etc 
Band- och gardinfabriker etc. . . 
Vadd-, schoddy- och drevfabri

ker 
Färgerier etc 
Sömnadsindustri 
Ha t t - och mössfabriker 
Annan textil- och beklädnads

industri 
Päls- och skinnvarufabriker . . . . 
Skoindustri 
Andra lädervarufabriker 
Gummivarufabriker 
Annan läder-, hår- och gummi

industri 
Olje- och fettindustri 
Tvättmedels-, parfym- och ljus-

fabriker 
Fabriker för förtätade gaser . . . 
Annan kcmisk-teknisk industri . 
Elektricitetsverk 
Gasverk 
Vattenledningsverk 

Söderköping 

Bleckvarufabriker etc 
Järn- och stålmanufaktur 
Annan metallmanufaktur 
Mekaniska verkstäder m. m. . . . 
Skeppsvarv 
Cementvarufabriker 
Sågverk och hyvlerier 
Snickeri- och möbelfabriker . . . . 
Annan träindustri m. m 
Boktryckerier o. d 
Kvarnar 
Mejerier m. m. 
Vatten- och läskdrycksfabriker 
Vattenledningsverk 

Motala 

Bleckvarufabriker etc 
Järn- och stålmanufaktur 
Galvaniserings- o. d. fabriker. . . 
Mekaniska verkstäder m. m. . . . 

Skeppsvarv 
Klektroteknisk industri 
Stenindustri 
Sågverk och hyvlerier 
Snickeri- och möbelfabriker . . . . 
Papp- och pappersvaruindustri 
Boktryckerier o. d 
Kvarnar 
Bageriindustri 
Mejerier m. m 
Slakterier och charkuterier 
Trikåfabriker 
Vadd-, schoddy- och drevfabri

ker 
Sömnadsindustri 
Ha t t - och mössfabriker 
Annan kemisk-teknisk industri 
Vattenledningsverk 

Vadstena 

Bleckvarufabriker etc 
Mekaniska verkstäder m. m. 
Elektroteknisk industri 
Snickeri- och möbelfabriker 
Boktryckerier o. d 
Kvarnar 
Mejerier m. m 
Bryggerier och maltfabriker . . . 
Vattenledningsverk 

Skänninge 

Mekaniska verkstäder m. m. . . . 
Cementvarufabriker 
Sågverk och hyvlerier 
Snickeri- och möbelfabriker 
Annan träindustr i m. m 
Boktryckerier o. d 
Kvarnar 
Mejerier m. m 
Slakterier och charkuterier 
Sömnadsindustri 
Borstbinderier etc 
Ugnskolnings- och trädestilla-

tionsverk 

Mjölby 

Bleckvarufabriker etc 
Annan metallmanufaktur 
Mekaniska verkstäder m. m. . . . 
Cementvarufabriker 
Tegelbruk 
Sågverk och hyvlerier 
Snickeri- och möbelfabriker . . . . 
Boktryckerier o. d 
Kvarnar 
Choklad- och konfektindustri . . 
Mejerier m. m 
Slakterier och charkuterier . . . . 
Margarinfabriker 
Bryggerier och maltfabriker . . . 
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Annan livsmedelsin dustri 
Trikåfabriker 
Sömnadsindustri 
Ha t t - och mössfabriker 
Päls- och skinnvarufabriker . . . . 
Skoindustri 
Elektricitetsverk 
Vattenledningsverk 

Finspångs köping 

Andra metallverk 
Bleckvarufabriker etc 
Annan metallmanufaktur 
Mekaniska verkstäder m. m. 
Cementvarufabriker 
Tegelbruk 
Sågverk och hyvlerier 
Snickeri- och möbelfabriker . . . . 
Boktryckerier o. d 
Kvarnar 
Bageriindustri 
Mejerier m. m 
Slakterier och charkuterier . . . . 
Bryggerier och maltfabriker . . . 
Sömnadsindustri 
Ugnskolnings- och trädestilla-

tionsverk 
Annan kemisk-teknisk industri 
Elektricitetsverk 
Vattenledningsverk 

Valdemarsviks köping 

Mekaniska verkstäder m. m. . . . 
Skeppsvarv 
Sågverk och hyvlerier 
Snickeri- och möbelfabriker . . . . 
Kvarnar 
Bageriindustri 
Mejerier m. m 
Slakterier och charkuterier . . . . 
Garverier 
Elektricitetsverk 
Vattenledningsverk 

övriga delen av länet 

Andra malmgruvor m. m 
Järn- och stålverk m. m 
Bleckvarufabriker etc 
Järn- och stålmanufaktur 
Annan metallmanufaktur 
Mekaniska verkstäder m. m. 
Skeppsvarv 
Elektroteknisk industri 
Torvindustri 
Stenindustri 
Kalk- och kri tbruk 
Cementvarufabriker 
Tegelbruk 
Porslins- och lergodsindustri . . . 
Glasindustri 
Annan jord- och s tenindust r i . . 

Sågverk och hyvlerier 
Lådämnes- och lådfabriker 
Snickeri- och möbelfabriker 
Annan träindustri m. m 
Pappersmassefabriker 
Pappersbruk och pappfabriker 
Papp- och pappersvaruindustri 
Bokbinderier 
Boktryckerier o. d 
Kvarnar 
Bageriindustri 
Choklad- och konfektindustri . . . 
Mejerier m. m 
Slakterier och charkuterier . . . . 
Sprit- och jästfabriker 
Bryggerier och maltfabriker . . . 
Annan livsmedelsindustri 
Ylleindustri 
Bomullsindustri 
Trikåfabriker 
Vadd-, schoddy- och drevfabri

ker 
Sömnadsindustri 
Annan textil- och beklädnads

industri 
Ugnskolnings- och trädestilla-

tionsverk 
Fabriker för förtätade gaser . . . 
Annan kemisk-teknisk industri 
Elektricitetsverk 
Vattenledningsverk 

J ö n k ö p i n g s l ä n 

Jönköping 

Bleckvarufabriker etc 
Järn- och stålmanufaktur 
Annan metallmanufaktur 
Galvaniserings- o. d. fabriker . . 
Mekaniska verkstäder m. m. 
Elektroteknisk industri 
Stenindustri 
Cementvarufabriker 
Tegelbruk 
Glasindustri 
Annan jord- och stenindustri . . 
Sågverk och hyvlerier 
Snickeri- och möbelfabriker . . . . 
Läst-, träsko- o. d. fabriker . . . . 
Tunnbinderier etc 
Pappersbruk och pappfabriker . 
Papp- och pappersvaruindustri 
Boktryckerier o. d 
Annan grafisk industri 
Kvarnar 
Bageriindustri 
Choklad- och konfektindustri . . 
Mejerier m. m 
Slakterier och charkuterier . . . . 
Bryggerier och maltfabriker . . . 
Annan livsmedelsindustri 
Ylleindustri 
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Trikåfabriker 
Repslagerier etc 
Vadd-, schoddy- och drevfabri

ker 
Sömnadsindustri 
Päls- och skinnvarufabriker 
Skoindustri 
Annan läder-, hår- och gummi

industri 
Sprängämnes- o. d. fabriker . . . 
Tändsticksfabriker 
Fabriker för förtätade gaser . . . 
Annan kemisk-teknisk industri . 
Elektricitetsverk 
Gasverk 
Vattenledningsverk 

Huskvarna 

Bleckvarufabriker etc 
Järn- och stålmanufaktur 
Annan metallmanufaktur 
Mekaniska verkstäder m. m. . . . 
Cementvarufabriker 
Annan jord- och stenindustri . . 
Sågverk och hyvlerier 
Snickeri- och möbelfabriker . . . . 
Boktryckerier o. d 
Kvarnar 
Bageriindustri 
Mejerier m. m 
Slakterier och charkuterier . . . . 
Bryggerier och maltfabriker . . . 
Sömnadsindustri 
Annan textil- och beklädnads

industri 
Skoindustri 
Borstbinderier etc 
Annan läder-, hår- och gummi-

industri 

Nässjö 

Bleckvarufabriker etc 
Järn- och stålmanufaktur 
Annan metallmanufaktur 
Mekaniska verkstäder m. m. . . . 
Stenindustri 
Annan jord- och s tenindust r i . . 
Sågverk och hyvlerier 
Lådämnes- och lådfabriker . . . . 
Faner-, plywood- och wallboard-

fabriker 
Snickeri- och möbelfabriker . . . . 
Annan träindustri m. m 
Papp- och pappersvaruindustri 
Bokbinderier 
Boktryckerier o. d 
Annan grafisk industri 
Bageriindustri 
Mejerier m. m 
Slakterier och charkuterier 
Sprit- och jästfabriker 
Bryggerier och maltfabriker . . . 

Trikåfabriker 
Vadd-, schoddy- och drevfabri

ker 
Sömnadsindustri 
Borstbinderier etc 
Annan läder-, hår- och gummi

industri 
Tvättmedels-, parfym- och ljus

fabriker 
Annan kemisk-teknisk industri 
Elektricitetsverk 
Vattenledningsverk 

Värnamo 

Bleckvarufabriker etc 
Järn- och stålmanufaktur 
Annan metallmanufaktur 
Mekaniska verkstäder m. m. . . . 
Stenindustri 
Sågverk och hyvlerier 
Faner-, plywood- och wallboard-

fabriker 
Snickeri- och möbelfabriker . . . . 
Papp- och pappersvaruindustri 
Boktryckerier o. d 
Kvarnar 
Bageriindustri 
Mejerier m. m 
Slakterier och charkuterier . . . . 
Bryggerier och maltfabriker . . . 
Vatten- och läskdrycksfabriker 
Trikåfabriker 
Sömnadsindustri 
Gummivarufabriker 
xVnnan läder-, hår- och gummi-

industri 
Elektricitetsverk 
Vattenledningsverk 

Vetlanda 

Annan metallmanufaktur 
Guld-, silver- o. d. fabriker . . . . 
Mekaniska verkstäder m. m. . . . 
Glasindustri 
Snickeri- och möbelfabriker . . . . 
Tunnbinderier etc 
Boktryckerier o. d 
Choklad- och konfektindustri . . 
Slakterier och charkuterier 
Trikåfabriker 
Sömnadsindustri 
Skoindustri 
Andra lädervarufabriker 
Vattenledningsverk 

Eksjö 

Bleckvarufabriker etc 
Jä rn - och stålmanufaktur 
Mekaniska verkstäder m. m. . . . 
Cementvarufabriker 
Sågverk och hyvlerier 
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Snickeri- och möbelfabriker 
Bokbinderier 
Boktryckerier o. d. 
Bageri industri 
Mejerier m. m 
Slakterier och charkuterier 
Bryggerier och maltfabriker . . . 
Vadd-, schoddy- och drevfabri

ker 
Färgerier etc 
Sömnadsindustri 
Vattenledningsverk 

Tranås 

Bleckvarufabriker etc 
Järn- och stålmanufaktur 
Annan metallmanufaktur 
Mekaniska verkstäder m. m. . . . 
Stenindustri 
Cementvarufabriker 
Sågverk och hyvlerier 
Snickeri- och möbelfabriker 
Läst-, träsko- o. d. fabriker. . . . 
Annan träindustri m. m 
Papp- och pappersvaruindustri 
Boktryckerier o. d 
Kvarnar 
Mejerier m. m 
Slakterier och charkuterier . . . . 
Bryggerier och maltfabriker . . . 
Vatten- och läskdrycksfabriker 
Ylleindustri 
Trikåfabriker 
Vadd-, schoddy- och drevfabri-

ker 
Sömnadsindustri 
Garverier 
Päls- och skinnvarufabriker 
Elektricitetsverk 
Vattenledningsverk 

Mariannelunds köping 

Mekaniska verkstäder m. m. . . . 
Sågverk och hyvlerier 
Snickeri- och möbelfabriker . . . . 
Pappersmassefabriker 
Boktryckerier o. d 
Kvarnar 
Mejerier m. m 
Elektricitetsverk 

Norrahammars köping 

Järn- och stålmanufaktur 
Mekaniska verkstäder m. m. . . . 
Snickeri- och möbelfabriker . . . . 
Pappersbruk och pappfabriker . 
Papp- och pappersvaruindustri 
Sömnadsindustri 
Fabriker för förtätade gaser . . . 
Elektricitetsverk 

Bodafors köping 

Torvindustri 
Sågverk och hyvlerier 
Snickeri- och möbelfabriker 
Mejerier m. m 
Vadd-, schoddy- och drevfabri

ker 
Andra lädervarufabriker 
Borstbinderier etc 
Elektricitetsverk 

Övriga delen av länet 

Järnmalmsgruvor m. m 
Andra malmgruvor m. m 
Bleckvarufabriker etc 
Järn- och stålmanufaktur 
Annan metallmanufaktur 
Galvaniserings- o. d. fabriker. . . 
Mekaniska verkstäder m. m. . . . 
Skeppsvarv 
Elektroteknisk industri 
Instrument- och urfabriker . . . . 
Torvindustri 
Stenindustri 
Cementvarufabriker 
Tegelbruk 
Glasindustri 
Annan jord- och stenindustri . . 
Sågverk och hyvlerier 
Lådämnes- och lådfabriker . . . . 
Faner-, plywood- och wallboard-

fabriker 
Snickeri- och möbelfabriker 
Läst-, träsko- o. d. fabriker . . . . 
Tunnbinderier etc 
Annan träindustr i m. m 
Pappersmassefabriker 
Pappersbruk och pappfabriker . 
Papp- och pappersvaruindustri 
Bokbinderier 
Boktryckerier o. d 
Kvarnar 
Bageriindustri 
Mejerier m. m 
Slakterier och charkuterier . . . . 
Sprit- och jästfabriker 
Bryggerier och maltfabriker . . . 
Ylleindustri 
Bomullsindustri 
Trikåfabriker 
Band- och gardinfabriker etc. . . 
Vadd-, schoddy- och drevfabri

ker 
Färgerier etc 
Sömnadsindustri 
Hat t - och mössfabriker 
Annan textil- och beklädnads

industri 
Garverier 
Päls- och skinnvarufabriker 
Skoindustri 
Andra lädervarufabriker 
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Borstbinderier etc 
Gummivarufabriker 
Annan läder-, hår- och gummi-

industri 
Färg- och fernissfabriker 
Ugnskolnings- och trädestilla-

tionsverk 
Annan kemisk-teknisk industri 
Elektricitetsverk 
Vattenledningsverk 

K r o n o b e r g s l ä n 

Växjö 

Bleckvarufabriker etc 
Järn- och stålmanufaktur 
Annan metallmanufaktur 
Galvaniserings- o. d. fabriker. . . 
Mekaniska verkstäder m. m. . . . 
Elektroteknisk industri 
Stenindustri 
Cementvarufabriker 
Snickeri- och möbelfabriker . . . . 
Papp- och pappersvaruindustri 
Bokbinderier 
Boktryckerier o. d 
Kvarnar 
Bageriindustri 
Ghoklad- och konfekt indust r i . . . 
Mejerier m. m 
Slakterier och charkuterier . . . . 
Bryggerier och maltfabriker . . . 
Annan texti l- och beklädnads

industri 
Päls- och skinnvarufabriker 
Annan läder-, hår- och gummi-

industri 
Elektricitetsverk 
Vattenledningsverk 

Ljungby 

Järn- och stålverk m. m 
Annan metallmanufaktur 
Mekaniska verkstäder m. m. . . . 
Torvindustri 
Gementvarufabriker 
Tegelbruk 
Sågverk och hyvlerier 
Lådämnes- och lådfabriker . . . . 
Snickeri- och möbelfabriker . . . . 
Boktryckerier o. d 
Kvarnar 
Bageriindustri 
Mejerier m. m 
Slakterier och charkuterier . . . . 
Bryggerier och maltfabriker . . . 
Vatten- och läskdrycksfabriker 
Sömnadsindustri 
Skoindustri 
Andra lädervarufabriker 
Annan läder-, hår- och gummi

industri 

Annan kemisk-teknisk industri 
Elektricitetsverk 
Vattenledningsverk 

Åseda köping 

Mekaniska verkstäder m. m. . . . 
Sågverk och hyvlerier 
Snickeri- och möbelfabriker . . . . 
Boktryckerier o. d 
Mejerier m. m 
Sömnadsindustri 

Lessebo köping 

Annan metallmanufaktur 
Mekaniska verkstäder m. in. . . . 
Sågverk och hyvlerier 
Pappersbruk och pappfabriker . 
Mejerier m. m 
Slakterier och charkuterier . . . . 
Ugnskolnings- och trädestilla-

tionsverk 

Tingsryds köping 

Bleckvarufabriker etc 
Mekaniska verkstäder m. m. . . . 
Sågverk och hyvlerier 
Snickeri- och möbelfabriker . . . . 
Läst-, träsko- o. d. fabriker . . . . 
Boktryckerier o. d 
Kvarnar 
Mejerier m. m 
Bryggerier och maltfabriker. . . . 

Alvesta köping 

Järn- och stålmanufaktur 
Mekaniska verkstäder m. m. . . . 
Glasindustri 
Annan jord- och stenindustri . . . 
Sågverk och hyvlerier 
Snickeri- och möbelfabriker . . . . 
Papp- och pappersvaruindustri 
Kvarnar 
Mejerier m. m 
Slakterier och charkuterier . . . . 
Bryggerier och maltfabriker . . . 
Ylleindustri 
Annan kemisk-teknisk industri 
Vattenledningsverk 

Älmhults köping 

Järn- och stålmanufaktur 
Mekaniska verkstäder m. m. . . . 
Torvindustri 
Stenindustri 
Cementvarufabriker 
Glasindustri 
Sågverk och hyvlerier 
Snickeri- och möbelfabriker . . . . 
Kvarnar 
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Mejerier m. m 
Bryggerier och maltfabriker . . . 
Vadd-, schoddy- o. drevfabriker 
Päls- och skinnvarufabriker . . . . 

Markaryds köping 

Mekaniska verkstäder m. m. . . . 
Torvindustri 
Stenindustri 
Annan jord- o. stenindustri . . . . 
Sågverk och hyvlerier 
Snickeri- och möbelfabriker . . . . 
Mejerier m. m 

Övriga delen av länet 

Bleckvarufabriker etc 
Järn- och stålmanufaktur 
Annan metallmanufaktur 
Mekaniska verkstäder m. m. . . . 
Torvindustri 
Stenindustri 
Kalk- och kri tbruk 
Tegelbruk 
Glasindustri 
Sågverk och hyvlerier 
Lådämnes- och lådfabriker . . . . 
Snickeri- och möbelfabriker . . . . 
Läst-, träsko- o. d. fabriker . . . . 
Annan träindustr i m. m 
Pappersmassefabriker 
Pappersbruk och pappfabriker . 
Papp- och pappersvaruindustri 
Bokbinderier 
Boktryckerier o. d 
Kvarnar 
Choklad- och konfektindustri . . 
Mejerier m. m 
Slakterier och charkuterier . . . . 
Sprit- och jästfabriker 
Bryggerier och maltfabriker . . . 
Annan livsmedelsindustri 
Ylleindustri 
Sömnadsindustri 
Skoindustri 
Andra lädervarufabriker 
Borstbinderier etc 
Annan läder-, hår- och gummi

industri 
Ugnskolnings- och trädestilla-

tionsverk 
Annan kemisk-teknisk industri 
Elektricitetsverk 

Kalmar län 

Kalmar 

Bleckvarufabriker etc 
Järn- och stålmanufaktur 
Mekaniska verkstäder m. m. . . . 
Skeppsvarv 
Elektroteknisk industri 

Stenindustri 
Cementvarufabriker 
Glasindustri 
Sågverk och hyvlerier 
Lådämnes- och lådfabriker . . . . 
Snickeri- och möbelfabriker . . . . 
Tunnbinderier etc 
Papp- och pappersvaruindustri 
Boktryckerier o. d 
Kvarnar 
Bageriindustri 
Choklad- och konfektindustri . . 
Mejerier m. m 
Slakterier och charkuterier . . . . 
Fiskberedningsanstalter och kon

servfabriker 
Margarinfabriker 
Bryggerier och maltfabriker . . . 
Annan livsmedelsindustri 
Band- och gardinfabriker etc. . . 
Färgerier etc 
Sömnadsindustri 
H a t t - och mössfabriker 
Olje- och fettindustri 
Tändsticksfabriker 
Fabriker för förtätade gaser . . . 
Elektricitetsverk 
Gasverk 
Vattenledningsverk 

Nybro 

Bleckvarufabriker etc 
Mekaniska verkstäder m. m. 
Cementvarufabriker 
Glasindustri 
Snickeri- och möbelfabriker . . . . 
Läst-, träsko- o. d. fabriker . . . . 
Papp- och pappersvaruindustri 
Boktryckerier o. d 
Kvarnar 
Bageriindustri 
Mejerier m. m 
Slakterier och charkuterier . . . . 
Bryggerier och maltfabriker . . . 
Annan textil- och beklädnads

industri 
Skoindustri 
Elektricitetsverk 
Vattenledningsverk 

Oskarshamn 

Andra metallverk 
Bleckvarufabriker etc 
Järn- och stålmanufaktur 
Mekaniska verkstäder m. m. . . . 
Skeppsvarv 
Elektroteknisk industri 
Sågverk och hyvlerier 
Faner-, plywood- och wallboard-

fabriker 
Snickeri- och möbelfabriker . . . . 
Papp- och pappersvaruindustri 
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Bokbinderier 
Boktryckerier o. d 
Bageriindustri 
Mejerier m. m 
Slakterier och charkuterier . . . . 
Bryggerier och maltfabriker . . . 
Vatten- och läskdrycksfabriker 
Annan livsmedelsindustri 
Sömnadsindustri 
Ugnskolnings- och trädestilla-

tionsverk 
Fabriker för förtätade gaser . . . 
Annan kemisk-teknisk industri 
Vattenledningsverk 

Västervik 

Bleckvarufabriker etc 
Järn- och stålmanufaktur 
Mekaniska verkstäder m. m. . . . 
Stenindustri 
Cementvarufabriker 
Annan jord- och stenindustri . . . 
Sågverk och hyvlerier 
Lådämnes- och lådfabriker . . . . 
Snickeri- och möbelfabriker . . . . 
Pappersbruk och pappfabriker . 
Boktryckerier o. d 
Kvarnar 
Bagcriindustri 
Mejerier m. m. 
Slakterier och charkuterier . . . . 
Fiskberedningsanstalter och kon

servfabriker 
Bryggerier och maltfabriker . . . 
Vatten- och läskdrycksfabriker. 
Annan livsmedelsindustri 
Trikåfabrikcr 
Sömnadsindustri 
Annan läder-, hår- o. gummi

industri 
Tvättmedels-, parfym- och ljus

fabriker 
Tändsticksfabriker 
Annan kemisk-teknisk industri 
Gasverk 
Vattenledningsverk 

Vimmerby 

Bleckvarufabriker etc 
Järn- och stålmanufaktur 
Mekaniska verkstäder m. m. . . . 
Torvindustri 
Sågverk och hyvlerier 
Faner-, plywood- och wallboard-

fabriker 
Snickeri- och möbelfabriker . . . . 
Boktryckerier o. d 
Kvarnar 
Mejerier m. m 
Slakterier och charkuterier . . . . 
Bryggerier och maltfabriker . . . 

Sömnadsindustri 
Garverier 
Vattenledningsverk 

Borgholm 

Mekaniska verkstäder m. m. . . . 
Sågverk och hyvlerier 
Snickeri- och möbelfabriker 
Boktryckerier o. d 
Kvarnar 
Bageriindustri 
Mejerier m. m 
Fiskberedningsanstalter och kon

servfabriker 
Bryggerier och maltfabriker 
Sömnadsindustri 
Elektricitetsverk 
Vattenledningsverk 

Hultsfreds köping 

Mekaniska verkstäder m. m. . . . 
Cementvarufabriker 
Snickeri- och möbelfabriker . . . . . 
Annan träindustri m. m 
Boktryckerier o. d 
Mejerier m. m 
Slakterier och charkuterier 
Bryggerier och maltfabriker . . . 
Fabriker för förtätade gaser . . . 
Vattenledningsverk 

Mönsterås köping 
Järn- och stålmanufaktur 
Mekaniska verkstäder m. m. . . . 
Sågverk och hyvlerier 
Snickeri- och möbelfabriker . . . . 
Kvarnar 
Bageriindustri 
Mejerier m. m 
Bryggerier och maltfabriker . . . 
Annan livsmedelsindustri 
Borstbinderier etc 
Tändsticksfabriker 

Emmaboda köping 

Järn- och stålmanufaktur 
Mekaniska verkstäder m. m. . . . 
Stenindustri 
Cementvarufabriker 
Glasindustri 
Snickeri- och möbelfabriker . . . . 
Boktryckerier o. d 
Mejerier m. m 

övriga delen av länet 

Andra metallverk 
Järn- och stålmanufaktur 
Mekaniska verkstäder m. m. . . . 
Skeppsvarv 
Elektroteknisk industri 
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Torvindustri 
Stenindustri 
Kalk- och kri tbruk 
Cementfabriker 
Cementvarufabriker 
Tegelbruk 
Porslins- och lergodsindustri . . . 
Glasindustri 
Annan jord-och s tenindust r i . . 
Sågverk och hyvlerier 
Lådämnes- och lådfabriker . . . . 
Faner-, plywood och wallboard-

fabriker 
Snickeri- och möbelfabriker . . . . 
Läst-, träsko- o. d. fabriker . . . . 
Tunnbinderier etc 
Annan träindustr i m. m 
Pappersmassefabriker 
Pappersbruk och pappfabriker . 
Papp- och pappersvaruindustri 
Boktryckerier o. d 
Kvarnar 
Bageriindustri 
Sockerindustri 
Choklad- och konfektindustri . . 
Mejerier m. m 
Slakterier och charkuterier . . . . 
Fiskberedningsanstalter och kon

servfabriker 
Bryggerier och maltfabriker . . . 
Annan livsmedelsindustri 
Ylleindustri 
Garverier 
Andra lädervarufabriker 
Ugnskolnings- och trädestilla-

tionsverk 
Elektricitetsverk 
Vattenledningsverk 

G o t l a n d s l ä n 

Visby 

Bleckvarufabriker etc 
Järn- och stålmanufaktur 
Mekaniska verkstäder m. m. . . . 
Cementvarufabriker 
Annan jord- och stenindustri . . 
Sågverk och hyvlerier 
Snickeri- och möbelfabriker . . . . 
Boktryckerier o. d 
Kvarnar 
Bageriindustri 
Mejerier m. m 
Slakterier och charkuterier . . . . 
Bryggerier och maltfabriker . . . 
Annan textil- och beklädnads

industri 
Garverier 
Annan läder-, hår- och gummi-

industri 
Elektricitetsverk 
Gasverk 
Vattenledningsverk 

Slite köping 

Mekaniska verkstäder m. m. . . . 
Stenindustri 
Cementfabriker 
l å d ä m n e s - och lådfabriker 
Snickeri- och möbelfabriker 
Vatten- och läskdrycksfabriker 
Elektricitetsverk 

Övriga delen av länet 

Mekaniska verkstäder m. m. . . . 
Torvindustri 
Stenindustri 
Kalk- och kritbruk 
Cementvarufabriker 
Tegelbruk 
Annan jord- och stenindustri . . 
Sågverk och hyvlerier 
Snickeri- och möbelfabriker 
Kvarnar 
Bageriindustri 
Sockerindustri 
Mejerier m. m 
Fiskberedningsanstalter och kon

servfabriker 
Bryggerier och maltfabriker . . . 
Ugnskolnings- och trädestilla-

tionsverk 

Blekinge län 

Karlskrona 

Bleckvarufabriker etc 
Annan metallmanufaktur 
Mekaniska verkstäder m. m. . . . 
Skeppsvarv 
Porslins- och lergodsindustri . . . 
Sågverk och hyvierier 
Snickeri- och möbelfabriker 
Läst-, träsko- o. d. fabriker 
Boktryckerier o. d 
Bageriindustri 
Mejerier m. m 
Slakterier och charkuterier 
Bryggerier och maltfabriker . . . 
Tobaksfabriker 
Annan livsmedelsindustri 
Färgerier etc 
Sömnadsindustri 
Hat t - och mössfabriker 
Skoindustri 
Olje- och fettindustri 
Fabriker för förtätade gaser . . . 
Konstgödselfabriker 
Annan kemisk-teknisk industri 
Elektricitetsverk 
Gasverk 
Vattenledningsverk 
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Ronneby 

Bleckvarufabriker etc 
Mekaniska verksläder m. m. . . . 
Sågverk och hyvlerier 
Snickeri- och möbelfabriker . . . . 
Boktryckerier o. d. 
Kvarnar 
Bagcriindustri 
Mejerier m. m 
Slakterier och charkuterier . . . . 
Bryggerier och maltfabriker . . . 
Vatten- och läskdrycksfabriker. 
Skoindustri 
Klektricitetsverk 
Vattenledningsverk 

Karlshamn 

Mekaniska verkstäder m. m. . . . 
Skeppsvarv 
Stenindustri 
Glasindustri 
Annan jord- och s tenindustr i . . 
Sågverk och hyvlerier 
Snickeri- och möbelfabriker . . . . 
Boktryckerier o. d 
Kvarnar 
Bageriindustri 
Sockerindustri 
Mejerier m. m 
Slakterier och charkuterier . . . . 
Sprit- och jästfabriker 
Bryggerier och maltfabriker . . . 
Vatten- och läskdrycksfabriker . 
Annan livsmedelsindustri 
Trikåfabriker 
Färgerier etc 
Sömnadsindustri 
Annan läder-, hår- och gummi

industri 
Olje- och fet t industr i 
Annan kemisk-teknisk industri 
elektricitetsverk 
Vattenledningsverk 

Sölvesborg 

Mekaniska verkstäder m. m. . . . 
Skeppsvarv 
Stenindustri 
Cementvarufabriker 
Glasindustri 
Sågverk och hyvlerier 
Snickerier och möbelfabriker . . . 
Boktryckerier o. d 
Bageriindustri 
Mejerier m. m 
Slakterier och charkuterier . . . . 
Bryggerier och maltfabriker . . . 
Annan livsmedelsindustri 
Garverier 
Skoindustri 

Annan läder-, hår- o. gummi
industri 

Elektricitetsverk 
Vattenledningsverk 

Olofströms köping 

Mekaniska verkstäder m. m. 
I.ådämnes- och lådfabriker . . . . 
Snickeri- och möbelfabriker . . . . 
Läst-, träsko- o. d. fabriker . . . . 
Ugnskolnings- och trädestilla-

tionsverk 
Elektricitetsverk 

Övtiga delen av länet 

Järn- och stålverk m. m. 
Andra metallverk 
Bleckvarufabriker etc 
Järn- och stålmanufaktur 
Mekaniska verkstäder m. m. . . . 
Skeppsvarv 
Instrument- och urfabriker . . . . 
Torvindustri 
Stenindustri 
Cementvarufabriker 
Tegelbruk 
Glasindustri 
Annan jord- och stenindustri . . . 
Sågverk och hyvlerier 
Lådämnes- och lådfabriker . . . . 
Snickeri- och möbelfabriker . . . . 
Läst-, träsko- o. d. fabriker . . . . 
Tunnbinderier etc 
Annan träindustri m. m 
Pappersbruk och pappfabriker . 
Papp- och pappersvaruindustri 
Kvarnar 
Bagcriindustri 
Mejerier m. m 
Slakterier och charkuterier . . . . 
Fiskberedningsanstalter och kon

servfabriker 
Bryggerier och maltfabriker . . . 
Vatten- och läskdrycksfabriker 
Annan livsmedelsindustri 
Ylleindustri 
Bomullsindustri 
Trikåfabriker 
Sömnadsindustri 
Olje- och fettindustri 
Ugnskolnings- och trädestilla-

tionsverk 
Elektricitetsverk 

Kristianstads län 

Kristianstad 

Bleckvarufabriker etc 
Järn- och stålmanufaktur 
Annan metallmanufaktur 
Mekaniska verkstäder m. m. . . . 
Elektroteknisk industri 



81 

Stenindustri 
Cementvarufabriker 
Annan jord- och s t en indus t r i . . . 
Snickeri- och möbelfabriker . . . 
Annan träindustr i m. m 
Papp- och pappersvaruindustri 
Bokbinderier 
Boktryckerier o. d 
Kvarnar 
Bageriindustri 
Mejerier m. m 
Slakterier och charkuterier . . . . 
Fiskberedningsanstalter och kon

servfabriker 
Bryggerier och maltfabriker . . . 
Vatten- och läskdrycksfabriker 
Annan livsmedelsindustri 
Ylleindustri 
Färgerier etc 
Sömnadsindustri 
Ha t t - och mössfabriker 
Päls- och skinnvarufabriker 
Andra lädervarufabriker 
Annan läder-, hår- och gummi

industri 
Olje- och fettindustri 
Fabriker för förtätade gaser 
Elektricitetsverk 
Gasverk 
Vattenledningsverk 

Simrishamn 

Mekaniska verkstäder m. m. . . . 
Skeppsvarv 
Tegelbruk 
Bageriindustri 
Fiskberedningsanstalter och kon

servfabriker 
Bryggerier och maltfabriker . . . 
Garverier 
Andra lädervarufabriker 
Annan läder-, hår- och gummi

industri 
Vattenledningsverk 

Ängelholm 

Annan metallmanufaktur 
Mekaniska verkstäder m. m. . . . 
Tegelbruk 
Sågverk och hyvlerier 
Snickeri- och möbelfabriker . . . . 
Boktryckerier o. d 
Bageriindustri 
Sockerindustri 
Mejerier m. m 
Slakterier och charkuterier . . . . 
Bryggerier och maltfabriker . . . 
Garverier 
Andra lädervarufabriker 
Färg- och fernissfabriker 
Annan kemisk-teknisk industri 
Vattenledningsverk 

Hässleholm 

Bleckvarufabriker etc 
Järn- och stålmanufaktur . . . 
Mekaniska verkstäder m. m. . . . 
Torvindustri 
Stenindustri 
Cementvarufabriker 
Olasindustri 
Snickeri- och möbelfabriker 
Boktryckerier o. d 
Kvarnar 
Bageriindustri 
Mejerier m. m 
Bryggerier och maltfabriker . . . 
Sömnadsindustri 
Ha t t - och mössfabriker 
Andra lädervarufabriker 
Läkemedelsfabriker 
Vattenledningsverk 

Tomelilla köping 

Bleckvarufabriker etc 
Mekaniska verkstäder m. m. . . . 
Stenindustri 
Snickeri- och möbelfabriker 
Boktryckerier o. d 
Kvarnar 
Bageriindustri 
Mejerier m. m 
Slakterier och charkuterier . . . . 
Sprit- och jästfabriker 
Bryggerier och maltfabriker . . . 
Annan livsmedelsindustri 
Ylleindustri 
Sömnadsindustri 
Ha t t - och mössfabriker 
Vattenledningsverk 

Åhus köping 

Mekaniska verkstäder m. m. . . 
Snickeri- och möbelfabriker . . . . 
Kvarnar 
Mejerier m. m 
Slakterier och charkuterier . . . . 
Fiskberedningsanstalter och kon

servfabriker 
Sprit- och jästfabriker 
Bryggerier och maltfabriker . . . 
Annan livsmedelsindustri 
Färg- och fernissfabriker 

Bromölla köping 

Cementvarufabriker 
Tegelbruk 
Porslins- och lergodsindustri . . 
Snickerier och möbelfabriker . . . 
Kvarnar 

6—478071. Kommerskollegii berättelse om industri år 1945. 
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Osby köping 

Järn- och stålmanufaktur 
Mekaniska verkstäder m. m. . . . 
Torvindustri 
Stenindustri 
Cementvarufabriker 
Sågverk och hyvlerier 
Snickeri- och möbelfabriker . . . . 
Läst-, träsko- o. d. fabriker . . . . 
Korgfabriker 
Annan träindustr i m. m 
Bokbinderier 
Boktryckerier o. d 
Kvarnar 
Bageriindustri 
Mejerier m. m 
Margarinfabriker 
Bryggerier och maltfabriker . . . 
Ylleindustri 

Vinslövs köping 

Mekaniska verkstäder m. m. 
Sågverk och hyvlerier 
Snickeri- och möbelfabriker . . . . 
Boktryckerier o. d 
Kvarnar 
Mejerier m. m 
Bryggerier och maltfabriker . . . 
Annan livsmedelsindustri 
Sömnadsindustri 
Borstbinderier etc 

Klippans köping 
Bleckvarufabriker etc 
Järn- och stålmanufaktur 
Mekaniska verkstäder m. m. . . . 
Tegelbruk 
Sågverk och hyvlerier 
Snickeri- och möbelfabriker . . . . 
Bokbinderier 
Boktryckerier o. d 
Kvarnar 
Bageriindustri 
Mejerier m. m 
Bryggerier och maltfabriker . . . 
Ylleindustri 
Sömnadsindustri 
Garverier 
Andra lädervarufabriker 
Färg- och fernissfabriker 
Vattenledningsverk 

Övriga delen av länet 

Bleckvarufabriker etc 
Järn- och stålmanufaktur 
Annan metallmanufaktur 
Mekaniska verkstäder m. m. . . . 
Kolgruvor 
Torvindustri 
Stenindustri 
Kalk- och kritbruk 

Cementvarufabriker 
Tegelbruk 
Porslins- och lergodsindustri . . . 
Glasindustri 
Annan jord- och s t en indus t r i . . . 
Sågverk och hyvlerier 
Lådämnes- och lådfabriker 
Snickeri- och möbelfabriker . . . . 
Läst-, träsko- o. d. fabriker 
Tunnbinderier etc 
Korgfabriker 
Annan träindustr i m. m 
Pappersbruk och pappfabriker 
Papp- och pappersvaruindustri 
Boktryckerier o. d 
Kvarnar 
Bageriindustri 
Sockerindustri 
Choklad- och konfektindustri . . 
Mejerier m. m 
Slakterier och charkuterier 
Margarinfabriker 
Sprit- och jästfabriker 
Bryggerier och maltfabriker . . . 
Vatten- och läskdrycksfabriker 
Annan livsmedelsindustri 
Ylleindustri 
Trikåfabriker 
Band- och gardinfabriker etc. . . 
Färgerier etc 
Sömnadsindustri 
Annan textil- och beklädnads

industri 
Skoindustri 
Borstbinderier etc 
Gummivarufabriker 
Färg- och fernissfabriker 
Tvättmedels-, parfym- och ljus

fabriker 
Läkemedelsfabriker 
Ugnskolnings- och trädestilla-

tionsverk 
Annan kemisk-teknisk industri 
Elektricitetsverk 
Vattenledningsverk 

M a l m ö h u s l ä n 

Malmö 

Andra metallverk 
Bleckvarufabriker etc 
Järn- och stålmanufaktur 
Annan metallmanufaktur 
Guld-, silver- o. d. fabriker . . . . 
Galvaniserings- o. d. fabriker . . 
Mekaniska verkstäder m. m. . . . 
Skeppsvarv 
Elektroteknisk industri 
Instrument- och urfabriker 
Stenindustri 
Kalk- och kri tbruk 
Cementfabriker 
Cementvarufabriker 
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Glasindustri 
Sågverk och hyvlerier 
Lådämnes- och lådfabriker . . . . 
Snickeri- och möbelfabriker . . . . 
Läst-, träsko- o. d. fabriker . . . . 
Tunnbinderier etc 
Korgfabriker 
Korkindustri 
Annan träindustri m. m 
Papp- och pappersvaruindustri 
Bokbinderier 
Boktryckerier o. d 
Annan grafisk industri 
Kvarnar 
Bageriindustri 
Choklad- och konfektindustri . . 
Mejerier m. m 
Slakterier och charkuterier . . . . 
Fiskberedningsanstalter och kon

servfabriker 
Margarinfabriker 
Bryggerier och maltfabriker . . . 
Vatten- och läskdrycksfabriker 
Tobaksfabriker 
Annan livsmedelsindustri 
Ylleindustri 
Bomullsindustri 
Konstfiberfabriker m. m 
Trikâfabriker 
Repslagerier etc 
Band- och gardinfabriker etc. . 
Vadd-, schoddy- och drevfabri

ker 
Färgerier etc 
Sömnadsindustri 
Hatt- och mössfabriker 
Annan textil- och beklädnads

industri 
Garverier 
Päls- och skinnvarufabriker . . . . 
Skoindustri 
Andra lädervarufabriker 
Borstbinderier etc 
Gummivarufabriker 
Annan läder-, hår- och gummi

industri 
Färg- och fernissfabriker 
Olje- och fettindustri 
Tvättmedels-, parfym- och ljus

fabriker 
Läkemedelsfabriker 
Fabriker för förtätade gaser . . . 
Konstgödselfabriker 
Annan kemisk-teknisk industri 
Elektricitetsverk 
Gasverk 
Vattenledningsverk 

Land 

Bleckvarufabriker etc 
Järn- och stålmanufaktur 
Annan metallindustri 
Guld-, silver- o. d. fabriker . . . . 

Galvaniserings- o. d. fabriker.. 
Mekaniska verkstäder m. m. .. . 
Instrument- och urfabriker . . . . 
Stenindustri 
Cementvarufabriker 
Tegelbruk 
Annan jord- och stenindustri. . 
Snickeri- och möbelfabriker . . . . 
Läst-, träsko- o. d. fabriker . . . . 
Korgfabriker 
Papp- och pappersvaruindustri 
Bokbinderier 
Boktryckerier o. d 
Annan grafisk industri 
Bageriindustri 
Choklad- och konfektindustri . . 
Mejerier m. m 
Slakterier och charkuterier . . . . 
Bryggerier och maltfabriker . . . 
Vatten- och läskdrycksfabriker 
Ylleindustri 
Trikåfabriker 
Repslagerier etc 
Sömnadsindustri 
Garverier 
Päls- och skinnvarufabriker . . . . 
Skoindustri 
Annan läder-, hår- och gummi-

industri 
Annan kemisk-teknisk industri 
Elektricitetsverk 
Gasverk 
Vattenledningsverk 

Landskrona 

Andra metallverk 
Bleckvarufabriker etc 
Annan metallmanufaktur 
Mekaniska verkstäder m. m. .. . 
Skeppsvarv 
Instrument- och urfabriker . . . . 
Stenindustri 
Kalk- och kritbruk 
Sågverk och hyvlerier 
Snickeri- och möbelfabriker . . . . 
Boktryckerier o. d 
Annan grafisk industri 
Kvarnar 
Bageriindustri 
Sockerindustri 
Mejerier m. m 
Slakterier och charkuterier . . . . 
Margarinfabriker 
Bryggerier och maltfabriker . . . 
Vatten- och läskdrycksfabriker. 
Annan livsmedelsindustri 
Trikåfabriker 
Sömnadsindustri 
Päls- och skinnvarufabriker . . . . 
Borstbinderier etc 
Färg- och fernissfabriker 
Tvättmedels-, parfym- och ljus

fabriker 
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Konstgödselfabriker 
Annan kemisk-teknisk industri 
Elektricitetsverk 
Gasverk 
Vattenledningsverk 

Hälsingborg 

Andra metallverk 
Bleckvarufabriker etc 
Järn- och stålmanufaktur 
Annan metallmanufaktur 
Galvaniserings- o. d. fabriker. . . 
Mekaniska verkstäder m. m. . . . 
Skeppsvarv 
Elektroteknisk industri 
Stenindustri 
Kalk- och kri tbruk 
Cementvarufabriker 
Tegelbruk 
Porslins- och lergodsindustri . . . 
Glasindustri 
Annan jord- och stenindustri . . 
Lådämnes- och lådfabriker . . . . 
Snickeri- och möbelfabriker . . . . 
Tunnbinderier etc 
Korkindustri 
Papp- och pappersvaruindustri 
Bokbinderier 
Boktryckerier o. d 
Annan grafisk industri 
Kvarnar 
Bageriindustri 
Sockerindustri 
Choklad- och konfektindustri . . 
Mejerier m. m 
Slakterier och charkuterier . . . . 
Margarinfabriker 
Bryggerier och maltfabriker . . . 
Vatten- och läskdrycksfabriker 
Annan livsmedelsindustri 
Ylleindustri 
I.inne-, hamp- och juteindustri 
Konstfiberfabriker m. m 
Trikåfabriker 
Färgerier etc 
Sömnadsindustri 
Ha t t - och mössfabriker 
Annan textil- och beklädnads

industri 
Päls- och skinnvarufabriker 
Skoindustri 
Andra lädervarufabriker 
Borstbinderier etc 
Gummivarufabriker 
Annan läder-, hår- o. gummi

industri 
Färg- och fernissfabriker 
Olje- och fettindustri 
Tvättmedels-, parfym- och ljus-

fabriker 
Läkemedelsfabriker 
Fabriker för förtätade gaser . , . 
Annan kemisk-teknisk industri 

Elektricitetsverk 
Gasverk 
Vattenledningsverk 

Höganäs 

Järn- och stålverk m. m 
Bleckvarufabriker etc 
Mekaniska verkstäder m. m. . . . 
Skeppsvarv 
Kolgruvor 
Tegelbruk 
Porslins- och lergodsindustri . . . 
Annan jord- och s ten indus t r i . . 
Sågverk och hyvlericr 
Snickeri- och möbelfabriker . . . . 
Papp- och pappersvaruindustri 
Boktryckerier o. d 
Kvarnar 
Bageriindustri 
Mejerier m. m 
Slakterier och charkuterier . . . . 
Bryggerier och maltfabriker . . . 
Vatten- och läskdrycksfabriker 
Sömnadsindustri 
Vattenledningsverk 

Eslöv 

Bleckvarufabriker etc 
Mekaniska verkstäder m. m. . . . 
Sågverk och hyvlerier 
Snickeri- och möbelfabriker . . . . 
Korkindustri 
Boktryckerier o. d 
Kvarnar 
Bageriindustri 
Mejerier m. m 
Slakterier och charkuterier . . . . 
Fiskberedningsanstalter och kon

servfabriker 
Bryggerier och maltfabriker . . . 
Annan livsmedelsindustri 
Ylleindustri 
Sömnadsindustri 
Skoindustri 
Annan läder-, hår- och gummi

industri 
Läkemedelsfabriker 
Annan kemisk-teknisk industri 
Gasverk 
Vattenledningsverk 

Ystad 

Bleckvarufabriker etc 
Järn- och stålmanufaktur 
Annan metallmanufaktur 
Mekaniska verkstäder m. m. 
Skeppsvarv 
Porslins- och lergodsindustri . . . 
Glasindustri 
Snickeri- och möbelfabriker 
Boktryckerier o. d 
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Kvarnar 
Bageriindustri 
Mejerier m. m 
Slakterier och charkuterier . . . . 
Fiskberedningsanstalter och kon

servfabriker 
Bryggerier och maltfabriker . . . 
Annan livsmedelsindustri 
Vadd-, schoddy- och drevfabri

ker 
Färgerier etc 
Garverier 
Päls- och skinnvarufabriker 
Skoindustri 
Andra lädervarufabriker 
Annan läder-, hår- o. gummi

industri 
Färg- och fernissfabriker 
Tvättmedels-, parfym- och ljus-

fabriker 
Konstgödselfabriker 
Elektricitetsverk 
Gasverk 
Vattenledningsverk 

Trelleborg 

Bleckvarufabriker etc 
Mekaniska verkstäder m. m. . . . 
Stenindustri 
Gementvarufabriker 
Glasindustri 
Snickeri- och möbelfabriker . . . . 
Annan träindustri m. m 
Boktryckerier o. d 
Kvarnar 
Bageriindustri 
Sockerindustri 
Choklad- och konfektindustri . . 
Mejerier m. m 
Slakterier och charkuterier . . . . 
Bryggerier och maltfabriker . . 
Vatten- och läskdrycksfabriker 
Annan livsmedelsindustri 
Garverier 
Gummivarufabriker 
Annan läder-, hår- o. gummi

industri 
Färg- och fernissfabriker 
Annan kemisk-teknisk industri 
Elektricitetsverk 
Gasverk 
Vattenledningsverk 

Svedala köping 

Bleckvarufabriker etc 
Mekaniska verkstäder m. m. . . . 
Tegelbruk 
Läst-, träsko- o. d. fabriker . . . . 
Korgfabriker 
Boktryckerier o. d 
Bageriindustri 
Sockerindustri 

Mejerier m. m 
Bryggerier och maltfabriker . . . 
Vatten- och läskdrycksfabriker 
Ha t t - och mössfabriker 

Skurups köping 

Bleckvarufabriker etc 
Mekaniska verkstäder m. m. . . . 
Tegelbruk 
Snickeri- och möbelfabriker 
Boktryckerier o. d 
Kvarnar 
Bageriindustri 
Mejerier m. m. 
Bryggerier och maltfabriker . . . 
Vattenledningsverk 

Hörby köping 

Mekaniska verkstäder m. m. . . . 
Torvindustri 
Snickeri- och möbelfabriker 
Boktryckerier o. d 
Kvarnar 
Bageriindustri 
Mejerier m. m 
Slakterier och charkuterier . . . . 
Bryggerier och maltfabriker . . . 
Garverier 
Elektricitetsverk 
Vattenledningsverk 

Höörs köping 

Bleckvarufabriker etc 
Mekaniska verkstäder m. m. 
Stenhuggerier 
Gementvarufabriker 
Sågverk och hyvlerier 
Snickeri- och möbelfabriker 
Läst-, träsko- o. d. fabriker 
Annan träindustr i m. m 
Boktryckerier o. d 
Bageriindustri 
Mejerier m. m 
Bryggerier och maltfabriker . . . 
Sömnadsindustri 

Övriga delen av länet 

Bleckvarufabriker etc 
Järn- och stålmanufaktur 
Annan metallmanufaktur 
Mekaniska verkstäder m. m. 
Skeppsvarv 
Elektroteknisk industri 
Kolgruvor 
Torvindustri 
Stenindustri 
Kalk- och kri tbruk 
Cementvarufabriker 
Tegelbruk 
Porslins- och lergodsindustri . . . 
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Glasindustri 
Annan jord- och stenindustri . . 
Sågverk och hyvlerier 
Lådämnes- och lådfabriker . . . . 
Snickeri- och möbelfabriker . . . . 
Läst-, träsko- o. d. fabriker . . . . 
Tunnbinderier etc 
Annan träindustri m. m. 
Bokbinderier 
Boktryckerier o. d 
Kvarnar 
Bageriindustri 
Sockerindustri 
Choklad- och konfektindustri . . 
Mejerier m. m. 
Slakterier och charkuterier . . . . 
Fiskberedningsanstalter och kon

servfabriker 
Margarinfabriker 
Bryggerier och maltfabriker . . . 
Annan livsmedelsindustri 
Ylleindustri 
Linne-, hamp- och juteindustr i 
Repslagerier etc 
H a t t - och mössfabriker 
Annan textil- och beklädnads

industri 
Garverier 
Skoindustri 
Borstbinderier etc 
Karg- och fernissfabriker 
Olje- och fettindustri 
Uguskolnings- och trädestilla-

tionsverk 
Sprängämnes- o. d. fabriker . . . 
Konstgödselfabriker 
Annan kemisk-teknisk industri 
Elektricitetsverk 

Hallands län 

Halmstad 

Jä rn- och stålverk m. m 
Bleckvarufabriker etc 
Jä rn- och stålmanufaktur 
Annan metallmanufaktur 
Galvaniserings- o. d. fabr iker . . . 
Mekaniska verkstäder m. m. . . . 
Skeppsvarv 
Elektroteknisk industri 
Instrument- och urfabriker 
Stenindustri 
Kalk- och kri tbruk 
Cementvarufabriker 
Tegelbruk 
Sågverk och hyvlerier 
Snickeri- och möbelfabriker 
Läst-, träsko- o. d. fabriker 
Annan träindustr i m. m 
Boktryckerier o. d 
Annan grafisk industri 
Kvarnar 

Bageriindustri 
Choklad- och konfektindustri . . 
Mejerier m. m 
Slakterier och charkuterier . . . . 
Fiskberedningsanstalter och kon

servfabriker 
Bryggerier och maltfabriker . . . 
Vatten- och läskdrycksfabriker 
Annan livsmedelsindustri 
Ylleindustri 
Trikåfabriker 
Färgerier etc 
Sömnadsindustri 
Ha t t - och mössfabriker 
Garverier 
Päls- och skinnvarufabriker . . . . 
Skoindustri 
Annan läder-, hår- och gummi

industri 
Fabriker för förtätade gaser . . . 
Elektricitetsverk 
Vattenledningsverk 

Laholm 

Bleckvarufabriker etc 
Järn- och stålmanufaktur 
Mekaniska verkstäder m. m. 
Tegelbruk 
Snickeri- och möbelfabriker 
Boktryckerier o. d 
Kvarnar 
Bryggerier och maltfabriker . . . 
Annan texti l- och beklädnads

industri 
Päls- och skinnvarufabriker 
Elektricitetsverk 
Vattenledningsverk 

Falkenberg 

Bleckvarufabriker etc 
Järn- och stålmanufaktur 
Annan metallmanufaktur 
Mekaniska verkstäder m. m. . . . 
Skeppsvarv 
Cementvarufabriker 
Tegelbruk 
Snickeri- och möbelfabriker . . . . 
Läst-, träsko- o. d. fabriker . . . . 
Tunnbinderier etc 
Papp- och pappersvaruindustri 
Boktryckerier o. d 
Kvarnar 
Bageriindustri 
Mejerier m. m 
Slakterier och charkuterier . . . . 
Bryggerier och maltfabriker . . . 
Annan livsmedelsindustri 
Garverier 
Skoindustri 
Elektricitetsverk 
Vattenledningsverk 
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Varberg 

Bleckvarufabriker etc 
Jä rn- och stålmanufaktur 
Annan metallmanufaktur 
Mekaniska verkstäder m. m. . . . 
Skeppsvarv 
Stenindustri 
Cementvarufabriker 
Snickeri- och möbelfabriker . . . . 
Boktryckerier o. d 
Kvarnar 
Bageriindustri 
Choklad- och konfektindustri . . 
Mejerier m. m 
Slakterier och charkuterier . . . . 
Bryggerier och maltfabriker . . . 
Annan livsmedelsindustri 
Bomullsindustri 
Trikåfabriker 
Skoindustri 
Annan läder-, hår- och gummi-

industri 
Elektricitetsverk 
Vattenledningsverk 

Kungsbacka 

Bleckvarufabriker etc 
Mekaniska verkstäder m. m. . . . 
Snickeri- och möbelfabriker . . . . 
Boktryckerier o. d 
Bageriindustri 
Mejerier m. m 
Bryggerier och maltfabriker . . . 
Vatten- och läskdrycksfabriker 
Ylleindustri 
Vattenledningsverk 

Övriga delen av länet 

Järn- och stålmanufaktur 
Annan metallmanufaktur 
Mekaniska verkstäder m. m. . . . 
Torvindustri 
Stenindustri 
Kalk- och kri tbruk 
Cementvarufabriker 
Tegelbruk 
Annan jord- och s tenindustr i . . . 
Sågverk och hyvlerier 
Lådämnes- och lådfabriker . . . . 
Snickeri- och möbelfabriker . . . . 
Läst-, träsko- o. d. fabriker 
Tunnbinderier etc 
Annan träindustri m. m 
Pappersbruk och pappfabriker 
Papp- och pappersvaruindustri 
Boktryckerier o. d 
Kvarnar 
Choklad- och konfektindustri . . 
Mejerier m. m 
Slakterier och charkuterier . . . . 
Fiskberedningsanstalter och kon

servfabriker 

Margarinfabriker 
Bryggerier och maltfabriker . . . 
Annan livsmedelsindustri 
Ylleindustri 
Bomullsindustri 
Linne-, hamp- och juteindustri 
Färgerier etc 
Sömnadsindustri 
Skoindustri 
Gummivarufabriker 
Ugnskolnings- och trädestilla-

tionsverk 
Sprängämnes- o. d. fabriker . . . 
Annan kemisk-teknisk industri 
Elektricitetsverk 

Göteborgs och Bohus län 

Göteborg 

Bleckvarufabriker etc 
Järn- och stålmanufaktur 
Annan metallmanufaktur 
Guld-, silver- o. d. fabriker 
Galvaniserings- o. d. fabriker . . 
Mekaniska verkstäder m. m. . . . 
Skeppsvarv 
Elektroteknisk industri 
Instrument- och urfabriker 
Stenindustri 
Cementvarufabriker 
Porslins- och lergodsindustri . . . 
Glasindustri 
Annan jord- och stenindustri . . 
Sågverk och hyvlerier 
l.ådämnes- och lådfabriker . . . . 
Snickeri- och möbelfabriker 
Läst-, träsko- o. d. fabriker 
Korkindustri 
Annan träindustri m. m 
Pappersbruk och pappfabriker 
Papp- och pappersvaruindustri 
Bokbinderier 
Boktryckerier o. d 
Annan grafisk industri 
Kvarnar 
Bageriindustri 
Sockerindustri 
Choklad- och konfektindustri . . 
Mejerier m. m 
Slakterier och charkuterier 
Fiskberedningsanstalter och kon

servfabriker 
Margarinfabriker 
Bryggerier och maltfabriker . . . 
Vatten- och läskdrycksfabriker. 
Tobaksfabriker 
Annan livsmedelsindustri 
Ylleindustri 
Bomullsindustri 
Trikåfabriker 
Repslagerier etc 
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Band- och gardinfabriker etc. . . 
Vadd-, schoddy- och drevfabri

ker 
Färgerier etc 
Sömnadsindustri 
Ha t t - och mössfabriker 
Annan textil- och beklädnads

industri 
Garverier 
Päls- och skinnvarufabriker . . . . 
Skoindustri 
Andra lädervarufabriker 
Borstbinderier etc 
Gummivarufabriker 
Annan läder-, hår- och gummi

industri 
Färg- och fernissfabriker 
Olje- och fettindustri 
Tvättmedels-, parfym- och ljus

fabriker 
Läkemedelsfabriker 
Fabriker för förtätade gaser . . . 
Konstgödselfabriker 
Annan kemisk-teknisk industri 
Elektricitetsverk 
Gasverk 
Vattenledningsverk 

Mölndal 

Andra metallverk 
Bleckvarufabriker etc 
Järn- och stålmanufaktur 
Annan metallmanufaktur 
Mekaniska verkstäder m. m. . . . 
Stenindustri 
Cementvarufabriker 
Annan jord- och stenindustri . . 
Snickeri- och möbelfabriker . . . . 
Pappersbruk och pappfabriker 
Papp- och pappersvaruindustr i . 
Boktryckerier o. d 
Kvarnar 
Bageriindustri 
Choklad- och konfektindustri . . 
Mejerier m. m 
Slakterier och charkuterier . . . . 
Margarinfabriker 
Sprit- och jästfabriker 
Vatten- och läskdrycksfabriker 
Ylleindustri 
Bomullsindustri 
Trikåfabriker 
Färgerier etc 
Somnadsindustri 
Päls- och skinnvarufabriker . . . . 
Andra lädervarufabriker 
Gummivarufabriker 
Olje- och fettindustri 
Tvättmedels-, parfym- och ljus

fabriker 
Annan kemisk-teknisk industr i 
Vattenledningsverk 

Kungälv 

Bleckvarufabriker etc 
Järn- och stålmanufaktur 
Mekaniska verkstäder m. m. . . . 
Stenindustri 
Cementvarufabriker 
Glasindustri 
Snickeri- och möbelfabriker . . . . 
Bageriindustri 
Slakterier och charkuterier . . . . 
Sömnadsindustri 
Skoindustri 
Andra lädervarufabriker 
Vattenledningsverk 

Marstrand 

Mekaniska verkstäder m. m. 
Skeppsvarv 
Fiskberedningsanstalter och kon

servfabriker 
Vattenledningsverk 

Lysekil 

Bleckvarufabriker etc 
Mekaniska verkstäder m. m. . . 
Stenindustri 
Snickeri- och möbelfabriker 
Läst-, träsko- o. d. fabriker. . . . 
Boktryckerier o. d 
Annan grafisk industri 
Bageriindustri 
Fiskberedningsanstalter och kon

servfabriker 
Bryggerier och maltfabriker . . . 
Sömnadsindustri 
Elektricitetsverk 
Vattenledningsverk 

Uddevalla 

Bleckvarufabriker etc 
Mekaniska verkstäder m. m. . . . 
Skeppsvarv 
Elektroteknisk industri 
Torvindustri 
Stenindustri 
Cementvarufabriker 
Sågverk och hyvlerier 
Lådämnes- och lådfabriker . . . . 
Snickeri- och möbelfabriker . . . . 
Tunnbinderier etc 
Annan träindustri m. m 
Papp- och pappersvaruindustri 
Boktryckerier o. d 
Kvarnar 
Bageriindustri 
Choklad- och konfektiudustri . . 
Mejerier m. m 
Slakterier och charkuterier . . . . 
Bryggerier och maltfabriker . . . 
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Vatten- och läskdrycksfabriker 
Annan livsmedelsindustri 
Bomullsindustri 
Färgerier etc 
Sömnadsindustri 
Annan läder-, hår- och gummi-

industri 
Olje- och fettindustri 
Annan kemisk-teknisk industri 
Elektricitetsverk 
Gasverk 
Vattenledningsverk 

Strömstad 

Bleckvarufabriker etc 
Mekaniska verkstäder m. m. . . . 
Skeppsvarv 
Snickeri- och möbelfabriker . . . . 
Boktryckerier o. d 
Bageriindustri 
Slakterier och charkuterier . . . . 
Fiskberedningsanstalter och kon

servfabriker 
Bryggerier och maltfabriker . . . 
Annan kemisk-teknisk industri 
Elektricitetsverk 
Vattenledningsverk 

Övriga delen av länet 

Bleckvarufabriker etc 
Järn- och stålmanufaktur 
Annan metallmanufaktur 
Mekaniska verkstäder m. m. . . . 
Skeppsvarv 
Flektroteknisk industri 
Instrument- och urfabriker . . . . 
Torvindustri 
Stenindustri 
Kalk- och kri tbruk 
Cementvarufabriker 
Tegelbruk 
Sågverk och hyvlerier 
Lådämnes- och lådfabriker . . . . 
Snickeri- och möbelfabriker . . . . 
Korkindustri 
Annan träindustri m. m 
Pappersbruk och pappfabriker. 
Papp- och pappersvarufabriker 
Boktryckerier o. d 
Kvarnar 
Bageriindustri 
Choklad- och konfektindustri . . 
Mejerier m. m 
Slakterier och charkuterier . . . . 
Fiskberedningsanstalter och kon

servfabriker 
Sprit- och jästfabriker 
Bryggerier och maltfabriker . . . 
Vatten- och läskdrycksfabriker 
Bomullsindustri 
Trikåfabriker 
Band- och gardinfabriker etc. . . 

Vadd-, schoddy- och drevfabri
ker 

Färgerier etc 
Sömnadsindustri 
Annan läder-, hår- och gummi

industri 
Färg- och fernissfabriker 
Olje- och fettindustri 
Tvättmedels-, parfym- och ljus

fabriker 
Ugnskolnings- och trädestilla-

tionsverk 
Sprängämnes- o. d. fabriker . . . 
Annan kemisk-teknisk industri 

Elektricitetsverk 
Vattenledningsverk 

Ä l v s b o r g s l ä n 

Vänersborg 

Bleckvarufabriker etc 
Mekaniska verkstäder m. m. . . 
Elektroteknisk industri 
Stenindustri 
Cementvarufabriker 
Tegelbruk 
Annan jord- och stenindustri . . 
Sågverk och hyvlerier 
Snickeri- och möbelfabriker . . . . 
Boktryckerier o. d 
Kvarnar 
Bageriindustri 
Mejerier m. m 
Slakterier och charkuterier . . . . 
Bryggerier och maltfabriker . . . 
Ylleindustri 
Sömnadsindustri 
Garverier 
Päls- och skmnvarufabriker 
Skoindustri 
Fabriker för förtätade gaser . . . 
Gasverk 
Vattenledningsverk 

Trollhättan 

Järn- och stålverk 
Andra metallverk 
Bleckvarufabriker etc 
Järn- och stålmanufaktur 
Galvaniserings- o. d. fabriker . . 
Mekaniska verkstäder m. m. . . . 
Stenindustri 
Cementvarufabriker 
Annan jord- och s t en indus t r i . . . 
Sågverk och hyvlerier 
Snickeri- och möbelfabriker . . . . 
Boktryckerier o. d 
Kvarnar 
Bageriindustri 
Choklad- och konfektindustri . . 
Mejerier m. m. 
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Slakterier och charkuterier . . . . 
Bryggerier och maltfabriker . . . 
Bomullsindustri 
Sömnadsindustri 
Skoindustri 
Annan läder-, hår- och gummi-

industri 
Fabriker för förtätade gaser . . . 
Elektrokemisk industri 
Elektricitetsverk 
Vattenledningsverk 

Alingsås 

Bleckvarufabriker etc 
Annan metallmanufaktur 
Mekaniska verkstäder m. m. . . . 
Elektroteknisk industri 
Porslins- och lergodsindustri . . . 
Sågverk och hyvlerier 
Snickeri- och möbelfabriker . . . . 
Läst-, träsko- o. d. fabriker . . . . 
Papp- och pappersvaruindustri 
Boktryckerier o. d 
Kvarnar 
Bageriindustri 
Choklad- och konfektindustri . . 
Mejerier m. m 
Slakterier och charkuterier . . . . 
Bryggerier och maltfabriker . . . 
Vatten- och läskdrycksfabriker 
Bomullsindustri 
Konstfiberfabriker m. m 
Trikâfabriker 
Färgerier etc 
Sömnadsindustri 
Garverier 
Gasverk 
Vattenledningsverk 

Boris 

Bleckvarufabriker etc 
Järn- och stålmanufaktur 
Annan metallmanufaktur 
Galvaniserings- o. d. fabriker. . . 
Mekaniska verkstäder m. m. . . . 
Elektroteknisk industri 
Stenindustri 
Gementvarufabriker 
Glasindustri 
Annan jord- och s tenindus t r i . . 
Sågverk och hyvlerier 
Lådämnes- och lådfabriker 
Snickeri- och möbelfabriker 
Korkfabriker 
Papp- och pappersvaruindustri 
Bokbinderier 
Boktryckerier o. d 
Annan grafisk industri 
Kvarnar 
Bageriindustri 
Choklad- och konfektindustri . . 

Mejerier m. m 
Slakterier och charkuterier . . . . 
Bryggerier och maltfabriker . . . 
Vatten- och läskdrycksfabriker 
Annan livsmedelsindustri 
Ylleindustri 
Bomullsindustri 
Konstfiberfabriker m. m 
Trikåfabriker 
Band- och gardinfabriker e t c . 
Färgerier etc 
Sömnadsindustri 
Ha t t - och mössfabriker 
Garverier 
Päls- och skinnvarufabriker . . . . 
Skoindustri 
Borstbinderier etc 
Annan läder-, hår- och gummi-

industri 
Annan kemisk-teknisk industri 
Elektricitetsverk 
Vattenledningsverk 

Ulricehamn 

Bleckvarufabriker etc 
Mekaniska verkstäder m. m. 
Stenindustri 
Gementvarufabriker 
Sågverk och hyvlerier 
Lådämnes- och lådfabriker . . . . 
Snickeri- och möbelfabriker . . . . 
Papp- och pappersvaruindustri 
Boktryckerier o. d 
Kvarnar 
Bageriindustri 
Mejerier m. m 
Slakterier och charkuterier . . . . 
Bryggerier och maltfabriker . . . 
Vatten- och läskdrycksfabriker 
Bomullsindustri 
Trikåfabriker 
Band- och gardinfabriker etc. . . 
Sömnadsindustri 
Andra lädervarufabriker 
Annan läder-, hår- och gummi-

industri 
Vattenledningsverk 

Åmål 

Mekaniska verkstäder m. m. . . . 
Elektroteknisk industri 
Sågverk och hyvlerier 
Snickeri- och möbelfabriker 
Boktryckerier o. d 
Bageriindustri 
Mejerier m. m 
Slakterier och charkuterier 
Bryggerier och maltfabriker . . . 
Sömnadsindustri 
Ha t t - och mössfabriker 
Andra lädervarufabriker 
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Gummivarufabriker 
Annan kemisk-teknisk industri 
Elektricitetsverk 
Vattenledningsverk 

Bengtsfors köping 

Mekaniska verkstäder m. m. . . . 
Stenindustri 
Sågverk och hyvlerier 
Snickeri- och möbelfabriker . . . . 
Pappersmassefabriker 
Boktryckerier o. d 
Kvarnar 
Mejerier m. m 
Slakterier och charkuterier . . . . 
Sprit- och jästfabriker 
Bryggerier och maltfabriker . . . 
Annan läder-, hår- och gummi

industri 
Elektricitetsverk 

Övriga delen av länet 

Järn- och stålverk 
Bleckvarufabriker etc 
Järn- och stålmanufaktur 
Annan metallmanufaktur 
Galvaniserings- o. d. fabr iker . . . 
Mekaniska verkstäder m. m. . . . 
Skeppsvarv 
Elektroteknisk industri 
Instrument- och urfabriker . . . . 
Torvindustri 
Stenindustri 
Cementvarufabriker 
Tegelbruk 
Glasindustri 
Annan jord- och stenindustri . . 
Sågverk och hyvlerier 
Lådänmes- och lådfabriker . . . . 
Snickeri- och möbelfabriker . . . . 
Läst-, träsko- o. d. fabriker. . . . 
Tunnbinderier etc 
Korkindustri 
Annan träindustri m. m 
Pappersmassefabriker 
Pappersbruk och pappfabriker 
Papp- och pappersvaruindustri 
Bokbinderier 
Boktryckerier o. d 
Kvarnar 
Bageriindustri 
Mejerier m. m 
Slakterier och charkuterier . . . . 
Sprit- och jästfabriker 
Bryggerier och maltfabriker . . . 
Vatten- och läskdrycksfabriker 
Annan livsmedelsindustri 
Ylleindustri 
Bomullsindustri 
I.inne-, hamp- och juteindustri 
Konstfiberfabriker m. m 
Trikåfabriker 

Repslagerier etc 
Band- och gardinfabriker etc. . . 
Färgerier etc 
Sömnadsindustri 
Annan textil- och beklädnads

industri 
Garverier 
Päls- och skinnvarufabriker . . . . 
Skoindustri 
Andra lädervarufabriker 
Gummivarufabriker 
Färg- och fernissfabriker 
Olje- och fettindustri 
Ugnskolnings- och trädestilla-

tionsverk 
Elektrokemisk industri 
Annan kemisk-teknisk industri 
Elektricitetsverk 
Vattenledningsverk 

Skaraborgs län 

Mariestad 

Bleckvarufabriker etc 
Annan metallmanufaktur 
Mekaniska verkstäder m. m. ... 
Annan jord- och s tenindust r i . . 
Snickeri- och möbelfabriker . . . . 
Pappersbruk och pappfabriker 
Boktryckerier o. d 
Kvarnar 
Mejerier m. m 
Slakterier och charkuterier . . . . 
Bryggerier och maltfabriker . . . 
Trikåfabriker 
Sömnadsindustri 
Skoindustri 
Annan läder-, hår- och gummi

industri 
Sprängämnes- o. d. fabriker . . . 
Gasverk 
Vattenledningsverk 

Lidköping 

Bleckvarufabriker etc 
Järn- och stålmanufaktur 
Annan metallmanufaktur 
Guld-, silver- o. d. fabriker . . . . 
Galvaniserings- o. d. fabriker . . 
Mekaniska verkstäder m. m. . . . 
Instrument- och urfabriker . . . . 
Stenindustri 
Porslins- och lergodsindustri . . . 
Snickeri- och möbelfabriker . . . . 
Papp- och pappersvaruindustri 
Boktryckerier o. d 
Kvarnar 
Bageriindustri 
Sockerindustri 
Mejerier m. m 
Slakterier och charkuterier . . . . 
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Bryggerier och maltfabriker . . . 
Vatten- och laskdrycksfabriker 
Päls- och skinnvarufabriker . . . . 
Tändsticksfabriker 
Gasverk 
Vattenledningsverk 

Skara 

Bleckvarufabriker etc 
Mekaniska verkstäder m. m. . . . 
Tegelbruk 
Snickeri- och möbelfabriker . . . . 
Boktryckerier o. d 
Mejerier m. m 
Slakterier och charkuterier . . . . 
Bryggerier och maltfabriker . . . 
Färgerier etc 
Sömnadsindustri 
Skoindustri 
Annan kemisk-teknisk industri 
Gasverk 
Vattenledningsverk 

Skövde 

Bleckvarufabriker etc 
Järn- och stålmanufaktur 
Mekaniska verkstäder m. m. . 
Stenindustri 
Kalk- och kritbruk 
Cementvarufabriker 
Tegelbruk 
Sågverk och hyvlerier 
Snickeri- och möbelfabriker . . . . 
Boktryckerier o. d 
Annan grafisk industri 
Bageriindustri 
Choklad- och konfektindustri . . 
Mejerier m. m. 
Slakterier och charkuterier . . . . 
Bryggerier och maltfabriker . . . 
Vadd-, schoddy- och drevfabri

ker 
Andra lädervarufabriker 
Färg- och fernissfabriker 
Olje- och fettindustri 
Elektricitetsverk 
Gasverk 
Vattenledningsverk 

Hjo 

Bleckvarufabriker etc 
Järn- och stålmanufaktur 
Mekaniska verkstäder m. m. . . . 
Sågverk och hyvlerier 
Snickeri- och möbelfabriker . . . . 
Boktryckerier o. d 
Mejerier m. m 
Slakterier och charkuterier . . . . 
Bryggerier och maltfabriker . . . 
Sömnadsindustri 

Andra lädervarufabriker 
Ugnskolnings- och trädestilla-

tionsverk 
Elektricitetsverk 
Vattenledningsverk 

Tidaholm 

Järn- och stålmanufaktur 
Mekaniska verkstäder m. m. 
Stenindustri 
Cementvarufabriker 
Sågverk och hyvlerier 
Snickeri- och möbelfabriker . . 
Boktryckerier o. cl 
Mejerier m. m 
Slakterier och charkuterier 
Bryggerier och maltfabriker. . . . 
Trikåfabriker 
Sömnadsindustri 
Tändsticksfabriker 
Fabriker för förtätade gaser . . . 
Annan kemisk-teknisk industri . 
Elektricitetsverk 

Falköping 

Bleckvarufabriker etc 
Järn- och stålmanufaktur 
Guld-, silver- o. d. fabriker . . . 
Mekaniska verkstäder m. m. . . . 
Stenindustri 
Cementvarufabriker 
Snickeri- och möbelfabriker . . . . 
Papp- och pappersvaruindustri 
Boktryckerier o. d 
Kvarnar 
Choklad- och konfektindustri . . 
Mejerier m. m. 
Slakterier och charkuterier . . . . 
Bryggerier och maltfabriker . . . 
Vatten- och laskdrycksfabriker 
Konstfiberfabriker m. m 
Trikåfabriker 
Sömnadsindustri 
Ha t t - och mössfabriker 
Annan textil- och beklädnads

industri 
Skoindustri 
Andra lädervarufabriker 
Gasverk 
Vattenledningsverk 

Vara köping 

Bleckvarufabriker etc 
Mekaniska verkstäder m. m. . . . 
Cementvarufabriker 
Tegelbruk 
Tunnbinderier etc 
Boktryckerier o. d 
Kvarnar 
Mejerier m. m 
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Bryggerier och maltfabriker . . . 
Vatten- och läskdrycksfahriker 
Annan textil- och beklädnads

industri 

Töreboda köping 

Jä rn- och stålmanufaktur 
Mekaniska verkstäder m. m. . . . 
Instrument- och urfabriker . . . . 
Cementvarufabriker 
Tegelbruk 
Porslins- och lergodsindustri . . . 
Snickeri- och möbelfabriker . . . . 
Boktryckerier o. d 
Kvarnar 
Mejerier m. m 
Bryggerier och maltfabriker . . . 
Vatten- och läskdrycksfahriker 
Vattenledningsverk 

Övriga delen av länet 

Andra malmgruvor m. m 
Jä rn- och stålverk 
Bleckvarufabriker etc 
Järn- och stålmanufaktur 
Annan metallmanufaktur 
Guld-, silver- o. d. fabriker . . . . 
Mekaniska verkstäder m. m. . . . 
Skeppsvarv 
Instrument- och urfabriker . . . . 
Torvindustri 
Stenindustri 
Kalk- och kritbruk 
Cementfabriker 
Cementvarufabriker 
Tegelbruk 
Glasindustri 
Annan jord- och stenindustri . . 
Sågverk och hyvlerier 
Snickeri- och möbelfabriker . . . . 
Läst-, träsko- o. d. fabriker . . . . 
Tunnbinderier etc 
Annan träindustr i m. m 
Pappersbruk och pappfabriker 
Papp- och pappersvaruindustri 
Boktryckerier o. d 
Kvarnar 
Bageriindustri 
Choklad- och konfektindustri . . 
Mejerier m. m 
Slakterier och charkuterier . . . . 
Bryggerier och maltfabriker . . . 
Vatten- och läskdrycksfahriker 
Annan livsmedelsindustri 
Ylleindustri 
Bomullsindustri 
Linne-, hamp- och juteindustri 
Konstfiberfabriker m. m 
Trikåfabriker 
Band- och gardinfabriker etc. . . 
Vadd-, schoddy- och drevfabri

ker 

Sömnadsindustri 
Garverier 
Skoindustri 
Gummivarufabriker 
Annan läder-, hår- och gummi

industri 
Ugnskolnings- och trädestilla-

tionsverk 
Sprängämnes- o. d. fabriker . . . 
Elektricitetsverk 
Vattenledningsverk 

Värmlands län 

Karlstad 
Bleckvarufabriker etc 
Järn- och stålmanufaktur 
Annan metallmanufaktur 
Galvaniserings- o. d. fabriker . . 
Mekaniska verkstäder m. m. . . . . 
Skeppsvarv 
Elektroteknisk industri 
Instrument- och urfabriker . . . . 
Stenindustri 
Cementvarufabriker 
Tegelbruk 
Porslins- och lergodsindustri . . . 
Annan jord- och stenindustri . . 
Sågverk och hyvlerier 
Snickeri- och möbelfabriker . . . . 
Annan träindustri m. m 
Bokbinderier 
Boktryckerier o. d 
Annan grafisk industri 
Kvarnar 
Bageriindustri 
Mejerier m. m 
Slakterier och charkuterier . . . . 
Bryggerier och maltfabriker . . . 
Vatten- och läskdrycksfahriker 
Annan livsmedelsindustri 
Ylleindustri 
Trikåfabriker 
Band- och gardinfabriker etc. 
Sömnadsindustri 
Hat t - och mössfabriker 
Annan läder-, hår- och gummi-

industri 
Tvättmedels-, parfym- och ljus

fabriker 
Sprängämnes- o. d. fabriker . . . 
Fabriker för förtätade gaser . . . 
Annan kemisk-teknisk industri 
Elektricitetsverk 
Gasverk 
Vattenledningsverk 

Kristinehamn 

Bleckvarufabriker etc 
Jä rn- och stålmanufaktur 
Annan metallmanufaktur 
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Mekaniska verkstäder m. m. . . . 
Skeppsvarv 
Elektroteknisk industri 
Stenindustri 
Cementvarufabriker 
Sågverk och hyvlerier 
Faner-, plywood- och wallboard-

fabriker 
Snickeri- och möbelfabriker . . . . 
Boktryckerier o. d 
Kvarnar 
Bageriindustri 
Choklad- och konfektindustri . . 
Mejerier m. m 
Slakterier och charkuterier . . . . 
Bryggerier och maltfabriker . . . 
Annan livsmedelsindustri 
Annan textil- och beklädnads

industri 
Bortsbinderier etc 
Annan läder-, hår- och gummi

industri 
Annan kemisk-teknisk industri 
Vattenledningsverk 

Filipstad 

Järn- och stålmanufaktur 
Mekaniska verkstäder m. m. . . 
Cementvarufabriker 
Sågverk och hyvlerier 
Snickeri- och möbelfabriker . . . . 
Boktryckerier o. d 
Kvarnar 
Bageriindustri 
Mejerier m. m 
Slakterier och charkuterier . . . . 
Bryggerier och maltfabriker . . . 
Annan kemisk-teknisk industri . 
Elektricitetsverk 
Vattenledningsverk 

Arvika 

Bleckvarufabriker etc 
Järn- och stålmanufaktur 
Annan metallmanufaktur 
Galvaniserings- o. d. fabr iker . . . 
Mekaniska verkstäder m. m. . . . 
Instrument- och urfabriker . . . . 
Cementvarufabriker 
Annan jord- och s tenindust r i . . 
Sågverk och hyvlerier 
Snickeri- och möbelfabriker 
Pappersmassefabriker 
Pappersbruk och pappfabriker . 
Papp- och pappersvaruindustri 
Boktryckerier o. d 
Kvarnar 
Bageriindustri 
Choklad- och konfektindustri . . 
Mejerier m. m 
Slakterier och charkuterier . . . . 
Sprit- och jästfabriker 

Bryggerier och maltfabriker . . . 
Vatten- och läskdrycksfabriker 
Tobaksfabriker 
Ylleindustri 
Päls- och skinnvarufabriker . . . . 
Annan läder-, hår- och gummi

industri 
Elektricitetsverk 
Vattenledningsverk 

Forshaga köping 

Mekaniska verkstäder m. m. . . . 
Snickeri- och möbelfabriker . . . . 
Pappersmassefabriker 
Pappersbruk och pappfabriker . 
Kvarnar 
Sprit- och jästfabriker 
Vatten- och läskdrycksfabriker 
Elektricitetsverk 
Vattenledningsverk 

Säffle köping 
Bleckvarufabriker etc 
Järn- och stålmanufaktur 
Mekaniska verkstäder m. m. . . . 
Skeppsvarv 
Instrument- och urfabriker 
Torvindustri 
Cementvarufabriker 
Snickeri- och möbelfabriker 
Pappersmassefabriker 
Pappersbruk och pappfabriker . 
Boktryckerier o. d 
Kvarnar 
Mejerier m. m 
Slakterier och charkuterier 
Sprit- och jästfabriker 
Bryggerier och maltfabriker . . . 
Sömnadsindustri 
Elektricitetsverk 
Vattenledningsverk 

Sunne köping 
Järn- och stålmanufaktur 
Mekaniska verkstäder m. m. . . . 
Stenindustri 
Cementvarufabriker 
Sågverk och hyvlerier 
Snickeri- och möbelfabriker 
Boktryckerier o. d 
Kvarnar 
Bageriindustri 
Mejerier m. m 
Slakterier och charkuterier 
Bryggerier och maltfabriker . . . 
Repslagerier etc 
Vattenledningsverk 

Övriga delen av länet 

Järnmalmgruvor m. m 
Andra malmgruvor m. m 
Jä rn- och stålverk 
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Bleckvarufabriker etc 
Jä rn- och stålmanufaktur 
Annan metal lmanufaktur 
Mekaniska verkstäder m. m. . . . 
Elektroteknisk industri 
Torvindustri 
Stenindustri 
Cementvarufabriker 
Tegelbruk 
Glasindustri 
Annan jord- och s tenindus t r i . . 
Sågverk och hyvlerier 
Faner-, plywood- och wallboard-

fabriker 
Snickeri- och möbelfabriker . . . . 
Annan träindustr i m. m 
Pappersmassefabriker 
Pappersbruk och pappfabriker 
Papp- och pappersvaruindustri 
Boktryckerier o. d 
Kvarnar 
Mejerier m. m 
Slakterier och charkuterier . . . . 
Sprit- och jästfabriker 
Bryggerier och maltfabriker . . . 
Vatten- och läskdrycksfabriker 
Ylleindustri 
Konstfiberfabriker m. m 
Trikåfabriker 
Sömnadsindustri 
Ha t t - och mössfabriker 
Andra lädervarufabriker 
Annan läder-, hår- och gummi

industri 
Ugnskolnings- och trädestilla-

tionsverk 
Elektrokemisk industri 
Annan kemisk-teknisk industri 
Elektricitetsverk 
Vattenledningsverk 

Ö r e b r o l ä n 

Örebro 

Bleckvarufabriker etc 
Järn- och stålmanufaktur 
Annan metallmanufaktur 
Galvaniserings- o. d. fabr iker . . . 
Mekaniska verkstäder m. m. . . . 
Skeppsvarv 
Elektroteknisk industri 
Instrument- och urfabriker 
Stenindustri 
Cementvarufabriker 
Tegelbruk 
Glasindustri 
Annan jord- och s tenindus t r i . . 
Sågverk och hyvlerier 
Snickeri- och möbelfabriker 
Läst-, träsko- o. d. fabriker 
Korgfabriker 
Annan träindustr i m. m 

Pappersbruk och pappfabriker. 
Papp- och pappersvaruindustri 
Bokbinderier 
Boktryckerier o. d 
Annan grafisk industri 
Kvarnar 
Bageri industri 
Choklad- och konfektindustri . . 
Mejerier m. m 
Slakterier och charkuterier . . . . 
Margarinfabriker 
Bryggerier och maltfabriker . . . 
Vatten- och läskdrycksfabriker 
Annan livsmedelsindustri 
Trikåfabriker 
Band- och gardinfabriker etc. . . 
Vadd-, schoddy- o. drcvfabrker 
Färgerier etc 
Sömnadsindustri 
Ha t t - och mössfabriker 
Päls- och skinnvarufabriker . . . . 
Skofabriker 
Andra lädervarufabriker 
Gummivarufabriker 
Annan läder-, hår- och gummi

industri 
Färg- och fernissfabriker 
Olje- och fettindustri 
Tvättmedels-, parfym- och ljus

fabriker 
Fabriker för förtätade gaser. . . . 
Annan kemisk-teknisk industri 
Elektricitetsverk 
Gasverk 
Vattenledningsverk 

Kumla 

Järn- och stålmanufaktur 
Mekaniska verkstäder m. m. . . . 
Cementvarufabriker 
Snickeri- och möbelfabriker . . . . 
Papp- och pappersvaruindustri 
Boktryckerier o. d 
Kvarnar 
Mejerier m. m 
Slakterier och charkuterier . . . . 
Bryggerier och maltfabriker . . . 
Band- och gardinfabrjker e tc . . . 
Sömnadsindustri 
Skoindustri 
Andra lädervarufabriker 
Vattenledningsverk 

Askersund 

Bleckvarufabriker etc 
Järn- och stålmanufaktur 
Mekaniska verkstäder m. m. 
Stenindustri 
Snickeri- och möbelfabriker 
Boktryckerier o. d 
Kvarnar 
Mejerier m. m 
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Slakterier och charkuterier . . . . 
Bryggerier och maltfabriker . . . 
Trikåfabriker 
Läkemedelsfabriker 
Vattenledningsverk 

Karlskoga 

Järnmalmsgruvor m. m 
Bleckvarufabriker etc 
Järn- stålmanufaktur 
Mekaniska verkstäder m. m. . . 
Instrument- och urfabriker . . . . 
Stenindustri 
Cementvarufabriker 
Tegelbruk 
Glasindustri 
Annan jord- och stenindustri . . 
Sågverk och hyvlerier 
Lådämnes- och lådfabriker . . . . 
Snickeri- och möbelfabriker . . . 
Boktryckerier o. d 
Kvarnar 
Bageriindustri 
Mejerier m. m 
Slakterier och charkuterier . . . . 
Bryggerier och maltfabriker . . . 
Vatten- och läskdrycksfabriker 
Annan läder-, hår- och gummi

industri 
Sprängämnes- o. d. fabriker . . . 
Elektricitetsverk 
Vattenledningsverk 

Nora 

Järn- och stålmanufaktur 
Mekaniska verkstäder m. m. . . . 
Snickeri- och möbelfabriker . . . . 
Boktryckerier o. d 
Kvarnar 
Mejerier m. m 
Bryggerier och maltfabriker . . . 
Sprängämnes- o. d. fabriker . . . 
Hlektricitetsverk 
Vattenledningsverk 

Lindesberg 

Bleckvarufabriker etc 
Mekaniska verkstäder m. m. . . . 
Sågverk och hyvlerier 
Snickeri- och möbelfabriker . . . . 
Boktryckerier o. d 
Choklad- och konfektindustri . . 
Mejerier m. m 
Slakterier och charkuterier . . . . 
Bryggerier och maltfabriker . . . 
Skoindustri 
Vattenledningsverk 

Hallsbergs köping 

Bleckvarufabriker etc 
Mekaniska verkstäder m. m. . . . 
Tegelbruk 

Annan jord- och s tenindustr i . . 
Snickeri- och möbelfabriker 
Boktryckerier o. d 
Kvarnar 
Mejerier m. m 
Bryggerier och malt fabriker . . . 
Ha t t - och mössfabriker 
Garverier 
Skoindustri 
Vattenledningsverk 

Degerfors köping 

Järnmalmsgruvor m. m 
Järn- och stålverk 
Mekaniska verkstäder m. m. 
Stenhuggerier 
Cementvarufabriker 
Snickeri- och möbelfabriker 
Mejerier m. m 
Slakterier och charkuterier . . . . 
Bryggerier och maltfabriker . . . 
Fabriker för förtätade gaser . . . 

Kopparbergs köping 

Andra malmgruvor m. m 
Annan metallmanufaktur 
Mekaniska verkstäder m. m. . . . 
Cementvarufabriker 
Sågverk och hyvlerier 
Snickeri- och möbelfabriker . . . . 
Bageriindustri 
Mejerier m. m 
Slakterier och charkuterier . . . . 
Vattenledningsverk 

Övriga delen av länet 

Järnmalmsgruvor m. m 
Andra malmgruvor m. m 
Järn- och stålverk 
Bleckvarufabriker etc 
Järn- och stålmanufaktur 
Annan metallmanufaktur 
Mekaniska verkstäder m. m.. 
Elektroteknisk industri 
Torvindustri 
Stenindustri 
Kalk- och kri tbruk 
Cementfabriker 
Cementvarufabriker 
Tegelbruk 
Glasindustri 
Annan jord- och s tenindustr i . . 
Sågverk och hyvlerier 
Lådämnes- och lådfabriker . . . . 
Faner-, plywood- och wallboard-

fabriker 
Snickeri- och möbelfabriker 
Annan träindustr i m. m 
Pappersmassefabriker 
Pappersbruk och pappfabriker 
Boktryckerier o. d 
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Kvarnar 
Bageriindustri 
Mejerier m. m 
Slakterier och charkuterier . . . . 
Bryggerier och maltfabriker . . . 
Vatten- och läskdrycksfabriker 
Trikåfabriker 
Annan textil- och beklädnads

industri 
Päls- och skinnvarufabriker . . . . 
Skoindustri 
Andra lädervarufabriker 
Färg- och fernissfabriker 
Ugnskolnings- och trädestilla-

tionsverk 
Sprängämnes- o. d. fabriker . . . 
Fabriker för förtätade gaser . . . 
Elektricitetsverk 

Västmanlands län 

Västerås 

Andra metallverk 
Bleckvarufabriker etc 
Järn- och stålmanufaktur 
Annan metallmanufaktur 
Mekaniska verkstäder m. m. . . . 
Skeppsvarv 
Elektroteknisk industri 
Stenindustri 
Cementvarufabriker 
Glasindustri 
Annan jord- och stenindustri . . . 
Sågverk och hyvlerier 
Snickeri- och möbelfabriker . . . . 
Bokbinderier 
Boktryckerier o. d 
Annan grafisk industri 
Kvarnar 
Bageriindustri 
Choklad- och konfektindustri . . 
Mejerier m. m 
Slakterier och charkuterier . . . . 
Bryggerier och maltfabriker . . . 
Vatten- och läskdrycksfabriker 
Annan livsmedelsindustri 
Färgerier etc 
Sömnadsindustri 
Ha t t - och mössfabriker 
Fabriker för förtätade gaser . . . 
Elektrokemisk industri 
Elektricitetsverk 
Gasverk 
Vattenledningsverk 

Sala 

Andra metallverk 
Mekaniska verkstäder m m . . . . 
Kalk- och kri tbruk 
Tegelbruk 
Sågverk och hyvlerier 

Snickeri- och möbelfabriker 
Boktryckerier o. d 
Kvarnar 
Bageriindustri 
Mejerier m. m 
Bryggerier och maltfabriker . . . 
Färgerier etc 
Sömnadsindustri 
Elektricitetsverk 
Vattenledningsverk 

Fagersta 

Järnmalmsgruvor m. m. 
Järn- och stålverk 
Bleckvarufabriker 
Järn- och stålmanufaktur 
Mekaniska verkstäder m. m. . . . 
Cementvarufabriker 
Annan jord- och stenindustri . . . 
Sågverk och hyvlerier 
Snickeri- och möbelfabriker 
Boktryckerier o. d 
Kvarnar 
Mejerier m. m 
Slakterier och charkuterier 
Bryggerier och maltfabriker . . . 
Ugnskolnings- och trädestilla-

tionsverk 
Vattenledningsverk 

Köping 

Bleckvarufabriker etc 
Järn- och stålmanufaktur 
Annan metallmanufaktur 
Mekaniska verkstäder m. m. . . . 
Cementfabriker 
Cementvarufabriker 
Annan jord- och stenindustri . . . 
Snickeri- och möbelfabriker . . . . 
Annan träindustri m. m 
Bokbinderier 
Boktryckerier o. d 
Kvarnar 
Bageriindustri 
Mejerier m. m 
Bryggerier och mal t f ab r ike r . . . . 
Vatten- och läskdrycksfabriker 
Annan läder-, hår- och gummi

industri 
Elektricitetsverk 
Vattenledningsverk 

Arboga 

Andra metallverk 
Järn- och stålmanufaktur 
Mekaniska verkstäder m. m. . . . 
Elektroteknisk industri 
Stenindustri 
Tegelbruk 
Annan jord- och stenindustri . . . 
Lådämnes- och lådfabriker . . . . 

7— 478071. Kommerskollegii berättelse om industri år 1945. 
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Snickeri- och möbelfabriker . . . . 
Annan träindustri m. m 
Bokbinderier 
Boktryckerier o. d 
Kvarnar 
Mejerier m. m 
Slakterier och charkuterier . . . . 
Margarinfabriker 
Bryggerier och maltfabriker . . . 
Sömnadsindustri 
Tvättmedels-, parfym- och ljus

fabriker 
Elektricitetsverk 
Vattenledningsverk 

Kungsörs köping 

Bleckvarufabriker etc 
Annan metallmanufaktur 
Mekaniska verkstäder m. m. . . . 
Skeppsvarv 
Sågverk och hyvlerier 
Snickeri- och möbelfabriker . . . . 
Boktryckerier o. d 
Kvarnar 
Mejerier m. m 
Bryggerier och maltfabriker . . . 
Vattenledningsverk 

Hallstahammars köping 

Järn- och stålverk 
Bleckvarufabriker etc 
Järn- och stålmanufaktur 
Tegelbruk 
Snickeri- och möbelfabriker . . . . 
Kvarnar 
Bagerier 
Slakterier och charkuterier . . . . 
Bryggerier och maltfabriker . . . 
Elektricitetsverk 

Övriga delen av länet 

Järnmalmsgruvor m. m 
Andra malmgruvor m. m 
Järn- och stålverk 
Bleckvarufabriker etc 
Järn- och stålmanufaktur 
Annan metallmanufaktur 
Mekaniska verkstäder m. m. . . . 
Skeppsvarv 
Elektroteknisk industri 
Torvindustri 
Kalk- och kritbruk 
Cementvarufabriker 
Tegelbruk 
Annan jord- och s tenindus t r i . . 
Sågverk och hyvlerier 
Snickeri- och möbelfabriker 
Tunnbinderier etc 
Korgfabriker 
Pappersmassefabriker 
Pappersbruk och pappfabriker 

Boktryckerier o. d 
Kvarnar 
Bageriindustri 
Mejerier m. m 
Slakterier och charkuterier . . . . 
Bryggerier och maltfabriker . . . 
Trikåfabriker 
Färgerier etc 
Annan textil- och beklädnads

industri 
Andra lädervarufabriker 
Annan läder-, hår- och gummi

industri 
Olje- och fett industri 
Ugnskolnings- och trädestilia-

tionsverk 
Elektricitetsverk 
Vattenledningsverk 

Kopparbergs län 

Falun 

Andra malmgruvor m. m. 
Bleckvarufabriker etc 
Järn- och stålmanufaktur 
Mekaniska verkstäder m. m. . . . 
Elektroteknisk industri 
Stenindustri 
Tegelbruk 
Glasindustri 
Sågverk och hyvlerier 
Snickeri- och möbelfabriker . . . . 
Boktryckerier o. d 
Kvarnar 
Bageriindustri 
Choklad- och konfektindustri . . 
Mejerier m. m 
Slakterier och charkuterier . . . . 
Bryggerier och maltfabriker . . . 
Annan livsmedelsindustri 
Färgerier etc 
Sömnadsindustri 
Andra lädervarufabriker 
Annan läder-, hår- och gummi-

industri 
Färg- och fernissfabriker 
Tvättmedels-, parfym- och ljus

fabriker 
Annan kemisk-teknisk industri 
Elektricitetsverk 
Gasverk 
Vattenledningsverk 

Borlänge 

Järnmalmsgruvor m. m 
Järn- och stålverk 
Bleckvarufabriker etc 
Järn- och stålmanufaktur 
Annan metallmanufaktur 
Mekaniska verkstäder m. m. . . . 
Stenindustri 
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Cementvarufabriker 
Tegelbruk 
Annan jord- och stenindustri . . 
Sågverk och hyvlerier 
Snickeri- och möbelfabriker . . . . 
Läst-, träsko- och trätoffelfabri-

ker 
Pappersbruk och pappfabriker . 
Bokbinderier 
Boktryckerier o. cl 
Bageriindustri 
Slakterier och charkuterier . . . . 
Sprit- och jästfabriker 
Bryggerier och maltfabriker . . . 
Annan livsmedelsindustri 
Linne-, hamp- och juteindustri 
Sömnadsindustri 
Ha t t - och mössfabriker 
Päls- och skinnvarufabriker 
Ugnskolnings- och trädestilla-

tionsverk 
Konstgödselfabriker 
Annan kemisk-teknisk industri 
Elektricitetsverk 
Vattenledningsverk 

Säter 

Bleckvarufabriker etc 
Järn- och stålmanufaktur 
Mekaniska verkstäder m. m. . . . 
Sågverk och hyvlerier 
Snickeri- och möbelfabriker 
Kvarnar 
Bageri industri 
Mejerier m. m. 
Bryggerier och maltfabriker . . . 
Vatten- och läskdrycksfabriker 
Bomullsindustri 
Päls- och skinnvarufabriker 
Elektricitetsverk 
Vattenledningsverk 

Hedemora 

Bleckvarufabriker etc 
Annan metallmanufaktur 
Mekaniska verkstäder m. m. 
Cementvarufabriker 
Sågverk och hyvlerier 
Snickeri- och möbelfabriker 
Boktryckerier o. d 
Kvarnar 
Bageriindustri 
Mejerier m. m 
Bryggerier och maltfabriker . . . 
Fabriker för förtätade gaser . . . 
Vattenledningsverk 

Avesta 

Järn- och stålverk 
Bleckvarufabriker etc 
Mekaniska verkstäder m. m. . . . 

Snickeri- och möbelfabriker . . . 
Annan träindustr i m. m 
Mejerier m. m 
Slakterier och charkuterier . . . 
Bryggerier och maltfabriker . . 
Fabriker för förtätade gaser . . 
Elektricitetsverk 

Ludvika 

Järnmalmsgruvor m. m. 
Bleckvarufabriker etc 
Mekaniska verkstäder m. m. . . 
Elektroteknisk industri 
Stenindustri 
Annan jord- och stenindustri . 
Sågverk och hyvlerier 
Snickeri- och möbelfabriker . . . 
Annan träindustr i m. m 
Boktryckerier o. d 
Kvarnar 
Bageriindustri 
Mejerier m. m 
Slakterier och charkuterier . . . 
Bryggerier och maltfabriker . . 
Elektricitetsverk 
Vattenledningsverk 

Krylbo köping 

Bleckvarufabriker etc 
Mekaniska verkstäder m. m. . . 
Sågverk och hyvlerier 
Snickeri- och möbelfabriker . . . 
Boktryckerier o. d 
Kvarnar 
Bageriindustri 
Mejerier m. m 

Smedjebackens köping 

Järn- och stålverk 
Bleckvarufabriker etc 
Järn- och stålmanufaktur 
Mekaniska verkstäder m. m. .. 
Sågverk och hyvlerier 
Snickeri- och möbelfabriker . . 
Boktryckerier o. d 
Mejerier m. m 
Vattenledningsverk 

Morastrands köping 

Järn- och stålmanufaktur 
Mekaniska verkstäder m. m. . . 
Sågverk och hyvlerier 
Snickeri- och möbelfabriker . . 
Boktryckerier o. d 
Bageriindustri 
Mejerier m. m 
Slakterier och charkuterier . . 
Andra lädervarufabriker 
Vattenledningsverk 
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Övriga delen av länet 

Järnmalmsgruvor m. m 
Andra malmgruvor m. m 
Jä rn- och stålverk 
Andra metallverk 
Bleckvarufabriker etc 
Järn- och stålmanufaktur 
Annan metallmanufaktur 
Mekaniska verkstäder m. m. . . . 
Skeppsvarv 
Elektroteknisk industri 
Instrument- och urfabriker . . . . 
Torvindustri 
Stenindustri 
Kalk- och kritbruk 
Cementvarufabriker 
Tegelbruk 
Porslins- och lergodsindustri . . . 
Annan jord- och stenindustri . . 
Sågverk och hyvlerier 
Lådämnes- och lådfabriker 
Snickeri- och möbelfabriker 
Tunnbinderier etc 
Korgfabriker 
Annan träindustri m. m 
Pappersmassefabriker 
Pappersbruk och pappfabriker 
Papp- och pappersvaruindustri 
Boktryckerier o. d 
Kvarnar 
Bageriindustri 
Choklad- och konfektindustri . . 
Mejerier m. m 
Slakterier och charkuterier 
Bryggerier och maltfabriker . . . 
Ylleindustri 
Trikåfabriker 
Band- och gardinfabriker etc. . . 
Sömnadsindustri 
Annan textil- och beklädnads

industri 
Garverier 
Päls- och skinnvarufabriker 
Skoindustri 
Annan läder-, hår- och gummi

industri 
Färg- och fernissfabriker 
Ugnskolnings- och trädestilla-

tionsverk 
Sprängämnes- o. d. fabriker . . . 
Elektrokemisk industri 
Elektricitetsverk 
Vattenledningsverk 

Gävleborgs län 
Gävle 

Bleckvarufabriker etc 
Järn- och stålmanufaktur 
Annan metallmanufaktur 
Galvaniserings- o. d. fabriker . . 
Mekaniska verkstäder m. m. . . . 
Skeppsvarv 

Elektroteknisk industri 
Stenindustri 
Cementvarufabriker 
Porslins- och lergodsindustri . . . 
Glasindustri 
Sågverk och hyvlerier 
Lådämnes- och lådfabriker . . . . 
Snickeri- och möbelfabriker 
Pappersmassefabriker 
Papp- och pappersvaruindustri 
Bokbinderier 
Boktryckerier o. d 
Annan grafisk industri 
Kvarnar 
Bageriindustri 
Choklad- och konfektindustri . . 
Mejerier m. m 
Slakterier och charkuterier 
Sprit- och jästfabriker 
Bryggerier och maltfabriker 
Vatten- och läskdrycksfabriker 
Tobaksfabriker 
Annan livsmedelsindustri 
Ylleindustri 
Bomullsindustri 
Färgerier etc 
Sömnadsindustri 
Hat t - och mössfabriker 
Garverier 
Päls- och skinnvarufabriker 
Andra lädervarufabriker 
Annan läder-, hår- och gummi

industri 
Olje- och fettindustri 
Tvättmedels-, parfym- och ljus-

fabriker 
Annan kemisk-teknisk industri 
Elektricitetsverk 
Gasverk 
Vattenledningsverk 

Sandviken 

Järnmalmsgruvor m. m 
Järn- och stålverk 
Bleckvarufabriker etc 
Järn- och stålmanufaktur 
Mekaniska verkstäder m. m. 
Cementvarufabriker 
Snickeri- och möbelfabriker . . . . 
Boktryckerier o. d 
Bageriindustri 
Slakterier och charkuterier . . . . 
Bryggerier och maltfabriker . . . 
Borstbinderier etc 
Annan läder-, hår- och gummi

industri 
Fabriker för förtätade gaser . . . 
Vattenledningsverk 

Söderhamn 

Bleckvarufabriker etc 
Mekaniska verkstäder m. m. . . . 
Annan jord- och stenindustri . . 
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Sågverk och hyvlerier 
Lådämnes- och lådfabriker . . . . 
Snickeri- och möbelfabriker . . . . 
Annan träindustr i m. m 
Pappersmassefabriker 
Boktryckerier o. d 
Annan grafisk industri 
Bageriindustri 
Mejerier m. m 
Slakterier och charkuterier . . . . 
Bryggerier och maltfabriker . . . 
Annan livsmedelsindustri 
Trikåfabriker 
Vadd-, schoddy- och drevfabri

ker 
Päls- och skinnvarufabriker . . . . 
Färg- och fernissfabriker 
Tvättmedels-, parfym- och ljus

fabriker 
Ugnskolnings- och trädestilla-

tionsverk 
Elektricitetsverk 
Vattenledningsverk 

Bollnäs 

Bleckvarufabriker etc 
Järn- och stålmanufaktur 
Mekaniska verkstäder m. m. . . . 
Sågverk och hyvlerier 
Snickeri- och möbelfabriker . . . . 
Boktryckerier o. d 
Kvarnar 
Bageriindustri 
Slakterier och charkuterier . . . . 
Bryggerier och maltfabriker . . . 
Elektricitetsverk 
Vattenledningsverk 

Hudiksvall 

Bleckvarufabriker etc 
Järn- och stålmanufaktur 
Mekaniska verkstäder m. m. . . . 
Skeppsvarv 
Cementvarufabrtker 
Sågverk och hyvlerier 
Lådämnes- och lådfabriker . . . . 
Snickeri- och möbelfabriker . . . . 
Annan träindustri m. m 
Boktryckerier o. d 
Bageriindustri 
Choklad- och konfektindustri . . 
Mejerier m. m 
Slakterier och charkuterier . . . . 
Bryggerier och maltfabriker . . . 
Skoindustri 
Färg- och fernissfabriker 
Vattenledningsverk 

Storviks köping 

Bleckvarufabriker m. m 
Järn- och stålmanufaktur 
Mekaniska verkstäder m. m. . . . 

Stenindustri 
Snickeri- och möbelfabriker . . . . 
Boktryckerier o. d 
Mejerier m. m 
Bryggerier och maltfabriker . . . 

Ljusdals köping 

Mekaniska verkstäder m. m. . . . 
Sågverk och hyvlerier 
Snickeri- och möbelfabriker . . . . 
Boktryckerier o. d 
Bageriindustri 
Mejerier m. m 
Slakterier och charkuterier 
Bryggerier och maltfabriker . . . 
Band- och gardinfabriker etc. . . 
Skoindustri 
Annan läder-, hår- och gummi-

industri 
Ugnskolnings- och trädestilla-

tionsverk 
Vattenledningsverk 

Övriga delen av länet 

Järnmalmsgruvor m. m. 
Jä rn- och stålverk 
Bleckvarufabriker etc 
Jä rn- och stålmanufaktur 
Annan metallmanufaktur 
Mekaniska verkstäder m. m. . . . 
Torvindustri 
Stenindustri 
Cementvarufabriker 
Tegelbruk 
Annan jord- och stenindustri . . 
Sågverk och hyvlerier 
Lådämnes- och lådfabriker 
Faner-, plywood- och wallboard-

fabriker 
Snickeri- och möbelfabriker 
Tunnbinderier etc 
Annan träindustri m. m 
Pappersmassefabriker 
Pappersbruk och pappfabriker 
Papp- och pappersvaruindustri 
Boktryckerier o. d 
Annan grafisk industri 
Kvarnar 
Bageriindustri 
Choklad- och konfektindustri . . 
Mejerier m. m 
Slakterier och charkuterier 
Fiskberedningsanstalter och kon

servfabriker 
Sprit- och jästfabriker 
Bryggerier och maltfabriker . . . 
Ylleindustri 
Linne-, hamp- och juteindustri 
Repslagerier etc 
Band- och gardinfabriker etc. . . 
Vadd-, schoddy- och drev fabri

ker 
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Sömnadsindustri 
Annan textil- och beklädnads

industri 
Andra lädervarufabriker 
Borstbinderier etc 
Ugnskolnings- och trädestilla-

tionsverk 
Annan kemisk-teknisk industri 
Elektricitetsverk 

Västernorrlands län 

Härnösand 

Bleckvarufabriker etc 
Guld-, silver- o. d. fabriker . . . 
Mekaniska verkstäder m. m. . . . 
Stenindustri 
Cementvarufabriker 
Annan jord- och stenindustri . . 
Faner-, plywood- och wallboard-

fabriker 
Snickeri- och möbelfabriker . . . . 
Papp- och pappersvaruindustri 
Boktryckerier o. d 
Bageriindustri 
Choklad- och konfekt industri . . 
Mejerier m. m. 
Slakterier och charkuterier . . . . 
Bryggerier och maltfabriker . . . 
Tobaksfabriker 
Färgerier etc 
Sömnadsindustri 
Annan textil- och beklädnads

industri 
Annan kemisk-teknisk industri 
Elektricitetsverk 
Gasverk 
Vattenledningsverk 

Sundsvall 

Bleckvarufabriker etc 
Mekaniska verkstäder m. m. . . . 
Stenindustri 
Annan jord- och stenindustri . . 
Sågverk och hyvlerier 
Snickeri- och möbelfabriker . . . . 
Boktryckerier o. d 
Annan grafisk industri 
Kvarnar 
Bageriindustri 
Mejerier m. m 
Slakterier och charkuterier . . . . 
Bryggerier och maltfabriker . . . 
Vatten- och läskdrycksfabriker 
Annan livsmedelsindustri 
Färgerier etc 
Sömnadsindustr 
Andra lädervarufabriker 
Fabriker för förtätade gaser . . . 
Annan kemisk-teknisk industri 

Elektricitetsverk 
Gasverk 
Vattenledningsverk 

Sollefteå 

Järn- och stålmanufaktur 
Mekaniska verkstäder m. m. . . . . 
Cementvarufabriker 
Snickeri- och möbelfabriker . . . . 
Boktryckerier o. d 
Kvarnar 
Bageriindustri 
Mejerier m. m. 
Slakterier och charkuterier . . . . 
Bryggerier och maltfabriker . . . 
Garverier 
Elektricitetsverk 
Vattenledningsverk 

Örnsköldsvik 

Bleckvarufabriker etc 
Järn- och stålmanufaktur 
Mekaniska verkstäder m. m. . . . 
Stenindustri 
Sågverk och hyvlerier 
Snickeri- ocb möbelfabriker . . . . 
Annan träindustri m. m. 
Pappersmassefabriker 
Papp- och pappersvaruindustri 
Boktryckerier o. d 
Bageriindustri 
Slakterier och charkuterier 
Vatten- och läskdrycksfabriker 
Annan livsmedelsindustri 
Skoindustri 
Annan läder-, hår- och gummi-

industri 
Vattenledningsverk 

Övriga delen av länet 

Järn- och stålverk 
Andra metallverk 
Bleckvarufabriker etc 
Järn- och stålmanufaktur 
Mekaniska verkstäder m. m. . . . 
Skeppsvarv 
Torvindustri 
Stenindustri 
Cementvarufabriker 
Tegelbruk 
Sågverk och hyvlerier 
Lådämnes- och lådfabriker 
Faner-, plywood- och wollboard-

fabriker 
Snickeri- och möbelfabriker 
Annan träindustr i 
Pappersmassefabriker 
Pappersbruk och pappfabriker 
Papp- och pappersvaruindustri 
Boktryckerier o. d 
Kvarnar 
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Bageriindustri 
Choklad- och konfektindustri . . 
Mejerier m. m 
Slakterier och charkuterier 
Fiskberedningsanstalter och kon

servfabriker 
Sprit- och jästfabriker 
Bryggerier och maltfabriker . . . 
Vatten- och läskdrycksfabriker 
Ylleindustri 
Sömnadsindustri 
Garverier 
Päls- och skinnvarufabriker 
Skoindustri 
Borstbinderier etc 
Ugnskolnings- och trädestilla-

tionsverk 
Fabriker för förtätade gaser . . . 
Elektrokemisk industri 
Annan kemisk-teknisk industri 
Elektricitetsverk 
Vattenledningsverk 

Jämtlands län 

Östersund 

Bleckvarufabriker etc 
Mekaniska verkstäder m. m. . . . 
Elektroteknisk industri 
Sågverk och hyvlerier 
Snickeri- och möbelfabriker 
Bokbinderier 
Boktryckerier o. d 
Kvarnar 
Bageriindustri 
Choklad- och konfektindustri . . 
Mejerier m. m 
Slakterier och charkuterier . . . . 
Bryggerier och maltfabriker . . . 
Annan livsmedelsindustri 
Päls- och skinnvarufabriker 
Andra lädervarufabriker 
Annan läder-, hår- och gummi

industri 
Tvättmedels-, parfym- och ljus

fabriker 
Elektricitetsverk 
Gasverk 
Vattenledningsverk 

Övriga delen av länet 

Bleckvarufabriker etc 
Järn- och stålmanufaktur 
Annan metallmanufaktur 
Mekaniska verkstäder m. m. . . . 
Elektroteknisk industri 
Stenindustri 
Kalk- och kri tbruk 
Cementvarufabriker 
Tegelbruk 
Sågverk och hyvlerier 
Snickeri- och möbelfabriker . . . . 

Tunnbinderier etc 
Pappersmassefabriker 
Boktryckerier o. d 
Kvarnar 
Bageriindustri 
Mejerier m. m 
Slakterier och charkuterier 
Sprit- och jästfabriker 
Bryggerier och maltfabriker . . . 
Vatten- och läskdrycksfabriker 
Ylleindustri 
Päls- och skinnvarufabriker 
Annan läder-, hår- och gummi

industri 
Ugnskolnings- och trädestilla-

tionsverk 
Annan kemisk-teknisk industri 
Elektricitetsverk 
Vattenledningsverk 

Västerbottens län 

Umeå 

Bleckvarufabriker etc 
Galvaniserings- o. d. fabriker . . 
Mekaniska verkstäder m. m. 
Cementvarufabriker 
Tegelbruk 
Sågverk och hyvlerier 
Snickeri- och möbelfabriker 
Pappersmassefabriker 
Bokbinderier 
Boktryckerier o. d 
Annan grafisk industri 
Kvarnar 
Bageriindustri 
Mejerier m. m 
Slakterier och charkuterier 
Bryggerier och maltfabriker . . . 
Annan livsmedelsindustri 
Skoindustri 
Andra lädervarufabriker 
Annan läder-, hår- och gummi

industri 
Kolnings- och trädestillations-

verk 
Vattenledningsverk 

Skellefteå 

Andra malmgruvor m. m 
Andra metallverk 
Bleckvarufabriker etc 
Annan metallmanufaktur 
Mekaniska verkstäder m. m. . . . 
Stenindustri 
Cementvarufabriker 
Annan jord- och stenindustri . . 
Sågverk och hyvlerier 
Snickeri- och möbelfabriker 
Bokbinderier 
Boktryckerier o. d 
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Kvarnar 
Bageriindustri 
Choklad- och konfektindustri . . 
Mejerier m. m. 
Slakterier och charkuterier . . . . 
Bryggerier och maltfabriker . . . 
Vatten- och läskdrycksfabriker 
Skoindustri 
Andra lädervarufabriker 
Annan läder-, hår- och gummi-

industri 
Ugnskolnings- och trädestilla-

tionsverk 
Fabriker för förtätade gaser . . . 
Vattenledningsverk 

Vännäs köping 

Bleckvarufabriker etc 
Mekaniska verkstäder m. m. . . . 
Sågverk och hyvlerier 
Snickeri- och möbelfabriker . . . . 
Kvarnar 
Bageriindustri 
Mejerier m. m 
Bryggerier och maltfabriker . . . 
Garverier 
Elektricitetsverk 
Vattenledningsverk 

Lycksele köping 

Bleckvarufabriker etc 
Mekaniska verkstäder m. m. . . . 
Snickeri- och möbelfabriker . . . . 
Boktryckerier o. d 
Bageriindustri 
Mejerier m. m 
Slakterier och charkuterier . . . . 
Skoindustri 
Vattenledningsverk 

övriga delen av länet 

Andra malmgruvor m. m 
Bleckvarufabriker etc 
Järn- och stålmanufaktur 
Mekaniska verkstäder m. m. . . . 
Torvindustri 
Kalk- och kri tbruk 
Cementvarufabriker 
Tegelbruk 
Sågverk och hyvlerier 
Lådämnes- och lådfabriker . . . . 
Faner-, plywood- och wallboard-

fabriker 
Snickeri- och möbelfabriker . . . . 
Tunnbinderier etc 
Annan träindustri m. m 
Pappersmassefabriker 
Kvarnar 
Bageriindustri 
Mejerier m. m 
Slakterier och charkuterier . . . . 

Fiskberedningsanstalter och kon
servfabriker 

Sprit- och jästfabriker 
Bryggerier och maltfabriker . . . 
Vatten- och läskdrycksfabriker 
Garverier 
Skoindustri 
Gummivarufabriker 
Annan läder-, hår- och gummi-

industri 
Ugnskolnings- och trädestilla-

tionsverk 
Elektricitetsverk 
Vattenledningsverk 

Norrbottens län 

Luleå 
Järnmalmsgruvor m. m 
Järn- och stålverk 
Bleckvarufabriker etc 
Järn- och stålmanufaktur 
Guld-, silver- o. d. fabriker . . . 
Mekaniska verkstäder m. m. . . . 
Instrument- och urfabriker 
Annan jord- och stenindustri . 
Sågverk och hyvlerier 
Snickeri- och möbelfabriker 
Pappersmassefabriker 
Bokbinderier 
Boktryckerier o. d 
Bageriindustri 
Mejerier m. m 
Slakterier och charkuterier 
Bryggerier och maltfabriker . . . 
Vatten- och läskdrycksfabriker 
Annan läder-, hår- och gummi

industri 
Ugnskolnings- och trädestilla-

tionsverk 
Fabriker för förtätade gaser . . . 
Vattenledningsverk 

Piteå 
Bleckvarufabriker etc 
Mekaniska verkstäder m. m. . . . 
Elektroteknisk industri 
Sågverk och hyvlerier 
Snickeri- och möbelfabriker 
Boktryckerier o. d 
Bageriindustri 
Mejerier m. m 
Slakterier och charkuterier 
Bryggerier och maltfabriker . . . 
Vatten- och läskdrycksfabriker 
Ugnskolnings- och trädestilla-

tionsverk 
Vattenledningsverk 

Boden 
Bleckvarufabriker etc 
Mekaniska verkstäder m. m. . . . 
Sågverk och hyvlerier 
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Snickeri- och möbelfabriker . . . . 
Annan träindustri m. m 
Boktryckerier o. d. 
Kvarnar 
Bageri industri 
Mejerier m. m 
Slakterier och charkuterier . . . . 
Bryggerier och maltfabriker . . . 
Vatten- och läskdrycksfabriker 
Annan livsmedelsindustri 
Färgerier etc 
Fabriker för förtätade gaser . . . 
Annan kemisk-teknisk industri 
Vattenledningsverk 

Övriga delen av länet 

Järnmalmsgruvor m. m 
Andra malmgruvor m. m 
Järn- och stålverk 
Bleckvarufabriker etc 
Järn- och stålmanufaktur 
Mekaniska verkstäder m. m. . . . 
Cementvarufabriker 
Tegelbruk 
Sågverk och hyvlerier 

Faner-, plywood- och wallboard-
fabriker 

Snickeri- och möbelfabriker . . . . 
Pappersmassefabriker 
Boktryckerier o. d 
Kvarnar 
Bageriindustri 
Mejerier m. m 
Slakterier och charkuterier 
Fiskberedningsanstalter och kon

servfabriker 
Bryggerier och maltfabriker . . . 
Vatten- och läskdrycksfabriker 
Garverier 
Skoindustri 
Annan läder-, hår- och gummi

industri 
Tvättmedels-, parfym- och ljus

fabriker 
Ugnskolnings- och trädestilla-

tionsverk 
Elektricitetsverk 
Vattenledningsverk 

Summa för riket 
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Tab. 4. Arbetsställena inom olika industrier, fördelade i 

Industrigrupper 

3 arbetare 
och därunder 

4 — 10 
arbetare 

11 — 50 
arbetare 

Antal 
arbets
ställen 

Antal 
arbe
tare 

Antal 
arbets
ställen 

Antal 
arbe
tare 

Antal 
arbets
ställen 

Antal 
arbe
tare 

1. Malmbrytning och metallindustri 
Järnmalmsgruvor m. m 
Andra malmgruvor m. m 
Järn- och stålverk m. m 
Andra metallverk 
Bleckvarufabriker m. m 
Järn- och stålmanufaktur 
Annan metallmanufaktur 
Guld-, silver- och nysilverfabriker 
Galvaniserings- o. d. fabriker 
Mekaniska verkstäder och gjuterier 
Skeppsvarv och båtbyggerier 
Elektroteknisk industri 
Instrument- och urfabriker 

2. Jord- och stenindustri 
Kolgruvor 
Torvindustri 
Stenindustri 
Kalk- och kritbruk 
Cementfabriker 
Cementvarufabriker 
Tegelbruk 
Porslins-, kakel- och lergodsindustri 
Glasindustri 
Annan jord- och stenindustri 

3. Träindustri 
Sågverk och hyvlerier 
Lådämnes- och lådfabriker 
Faner-, plywood- och wallboardfabriker 
Snickeri- och möbelfabriker 
Läst-, träsko- och trätoffelfabriker 
Tunnbinderier och drittelfabriker 
Korgfabriker 
Korkindustri 
Annan träindustri m. m 

4. Pappers- och grafisk industri 
Pappersmassefabriker 
Pappersbruk och pappfabriker 
Papp- och pappersvaruindustri 
Bokbinderier 
Bok-, accidens- och tidningstryckerier 
Annan grafisk industri 

5. Livsmedelsindustri 
Kvarnar 
Bageriindustri 
Sockerindustri 
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storleksgrupper med hänsyn till arbetarantalet, år 1945. 

51 — 100 
arbetare 

101—200 
arbetare 

201 — 500 
arbetare 

501 — 1000 
arbetare 

Över 1000 
arbetare Summa 

Antal 
arbets
s täl len 

Antal 
arbe
tare 

Antal 
arbets
s tä l len 

Antal 
arbe
tare 

Antal 
arbets
ställen 

Antal 
arbe
tare 

Antal 
arbets
ställen 

Antal 
arbe
tare 

Antal 
arbets
ställen 

Antal 
arbe
tare 

Antal 
arbets
ställen 

Antal 
arbe
tare 
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Industrigrupper 

3 arbetare 
och därunder 

4 — 10 
arbetare 

11—50 
arbetare 

Antal 
arbets
ställen 

Antal 
arbe
tare 

Antal 
arbets
ställen 

Antal 
arbe
tare 

Antal 
arbets
ställen 

Antal 
arbe
tare 

Choklad- och konfektindustri 
Mejeriindustri 
Slakterier och charkuterier 
Fiskberedningsanstalter och konservfabriker.. 
Margarinindustri 
Split- och jästfabriker 
Bryggerier och maltfabriker 
Vatten- och läskdrycksfabriker 
Tobaksfabriker 
Annan livsmedelsindustri 

6. Textil- och beklädnadsindustri 

Ylleindustri 
Bomullsindustri 
Linne-, hamp- och juteindustri 
Konstfiberfabriker och sidenfabriker 
Trikåfabriker 
Repslagerier och bindgarnsfabriker 
Band- och gardinfabriker samt snörmakerier.. 
Vadd-, schoddy- och drevfabriker 
Färgerier, blekerier och impregneringsfabriker 
Sömnadsindustri 
Hatt- och mössfabriker 
Annan textil- och beklädnadsindustri 

7. Läder-, hår- och gummivaruindustri 
Garverier 
Päls- och skinnvarufabriker 
Skoindustri 
Andra lädervarufabriker 
Borstbinderier och penselfabriker 
Gummivarufabriker 
Annan läder-, hår- och gummiindustri 

8. Kemisk-teknisk industri 
Färg- och fernissfabriker 
Olje- och fettindustri 
Tvättmedels-, parfym- och ljusfabriker 
Läkemedelsfabriker 
Ugnskolnings- och trädestillationsverk 
Sprängämnes- o. d. fabriker 
Tändsticksfabriker 
Fabriker för förtätade gaser 
Elektrokemisk industri 
Konstgödselfabriker 
Annan kemisk-teknisk industri 

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

Summa för samtliga grupper 
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51—100 
arbetare 

101—200 
arbetare 

201—500 
arbetare 

501—1 000 
arbetare 

Över 1000 
arbetare Summa 

Antal 
arbets
ställen 

Antal 
arbe
tare 

Antal 
arbets
ställen 

Antal 
arbe
tare 

Antal 
arbets
ställen 

Antal 
arbe
tare 

Antal 
arbets
ställen 

Antal 
arbe
tare 

Antal 
arbets
ställen 

Antal 
arbe
tare 

Antal 
arbets
ställen 

Antal 
arbe
tare 
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Tab. 5. Industrianläggningarnas arbetarpersonal 
Anm. Arbetarantalet för de särskilda grupperna överensstämmer ej med de i tab. 1—4 meddelade 

två eller flera grupper, såvitt möjligt fördelats på dessa, 

Industrigrupper 

Arbetare vid fabrikationen i medeltal under verksam-

Män Kvinnor Summa 

Inalles 
Därav 
under 
18 år 

Inalles 
Därav 
under 
18 år 

Inalles 
Därav 
under 
18 år 

1. Malmbrytning och metallindustri 
Järnmalmsgruvor m. m 
Andra malmgruvor m. m 
Järn- och stålverk m. m 
Andra metallverk 

Därav: metallvalsverk 
metallraffirjaderier m. m 

Bleckvarufabriker m. m 
Järn- och stålmanufaktur 
Annan metallmanufaktur 
Guld-, silver- och nysilverfabriker 
Galvaniserings- o. d. fabriker 
Mekaniska verkstäder och gjuterier 

Därav: gjnterier 
Skeppsvarv och båtbyggerier 
Elektroteknisk industri 
Instrument- och urfabriker 

2. Jord- och stenindustri 
Kolgruvor 
Torvindustri 
Stenindustri 
Kalk- och kritbruk 
Cementfabriker 
Cementvarufabriker 
Tegelbruk 
Porslins-, kakel- och lergodsindustri 
Glasindustri 
Annan jord- och stenindustri 

3. Träindustri 
Sågverk och hyvlerier 
Lådämnes- och lådfabriker 
Faner-, plywood- och wallboardfabriker 

Därav : wallboardfabriker 
Snickeri- och möbelfabriker 
Läst-, träsko- och trätoffelfabriker 
Tunnbinderier och drittelfabriker 
Korgfabriker 
Korkindustri 
Annan träindustri m. m 

4. Pappers- och grafisk industri 
Pappersmassefabriker 
Pappersbruk och pappfabriker 
Papp- och pappersvaruindustri 
Bokbinderier 
Bok-, accidens- och tidningstryckerier 
Annan grafisk industri 

1 Härav hava 519 arbetare varit sysselsatta med träkolstillverkning och 8161 arbetare redo-



111 

samt antalet utgjorda arbetstimmar år 1945. 
siffrorna, enär i denna tabell arbetarna vid industrianläggningar, som driva tillverkning hänförlig till 
medan däremot i föregående tabeller sådan fördelning ej ägt rum. 

hetstiden 
Antal arbetst immar, 
som utgjorts av de i 

kol. 6 redovisade 
arbetarna 

Övriga arbetare (jfr texten sid. 39) i medeltal 
under verksamhetstiden 

Antal 
hem

arbetare 

Inalles 
1 0 0 0 t im

mar 

Per 
arbetare Inalles 

Män Kvinnor Summa Antal utgjorda arbetstimmar 

Därav 
under 
18 år 

Inalles 
Därav 
u n d e r 
18 å r 

Inalles 
Därav 
under 
18 år 

Inalles 
1000 tim

mar 

Per 
arbetare 

visats såsom brädgårdsarbetare. 
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5. Livsmedelsindustri 
Kvarnar 
Bageriindustri 
Sockerindustri 
Choklad- och konfektindustri 
Mejeriindustri 
Slakterier och charkuterier 
Fiskberedningsanstalter och konservfabriker 
Margarinindustri 
Sprit- och jästfabriker 
Bryggerier och maltfabriker 
Vatten- och läskdrycksfabriker 
Tobaksfabriker 
Annan livsmedelsindustri 

6. Textil- och beklädnadsindustri 
Ylleindustri: spinnerier 

väverier 
Bomullsindustri: spinnerier 

väverier 
Linne-, hamp- och juteindustri: spinnerier 

väverier 
Konstfiberfabriker och sidenfabriker 
Trikåfabriker 
Repslagerier och bindgarnsfabriker 
Band- och gardinfabriker samt snörmakerier 
Vadd-, schoddy- och drevfabriker 
Färgerier, blekerier och impregneringsfabriker . . . . 
Sömnadsindustri 
Hatt- och mössfabriker 
Annan textil- och beklädnadsindustri 

7. Läder-, hår- och gummivaruindustri 
Garverier 
Päls- och skinnvarufabriker 
Skoindustri 
Andra lädervarufabriker 
Borstbinderier och penselfabriker 
Gummivarufabriker 
Annan läder-, hår- och gummiindustri 

8. Kemisk-teknisk industri 
Färg- och fernissfabriker 
Olje- och fettindustri 

Därav : talgraffinaderier 
Tvättmedels-, parfym- och ljusfabriker 
Läkemedelsfabriker 
Ugnskolnings- och trädestillationsverk 
Sprängämnes- o. d. fabriker 
Tändsticksfabriker 
Fabriker för förtätade gaser 
Elektrokemisk industri 
Konstgödselfabriker 
Annan kemisk-teknisk industri 

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

Summa för samtliga grupper 
1 Här redovisade arbetarantal överensstämmer icke med det i tab. 1—4 redovisade, enär svsselsatta 
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Uampanjarbetare i sistnämnda tabeller omräknats till årsmedeltal; jfr texten sid. 24. — 2 J tr not 1. 

8 — -178071. Kommerskollcgii berättelse om industri dr 19ri5. 
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Tab. 6. Drivkraft använd 

Industrigrupper 

Primärmotorer 

Vat
ten
hjul 

Vatten
turbiner 

Ångma
skiner 

Ång
turbiner 

Olje
mo

torer 

Gas
motorer Summa 

Effektiva hästkrafter 

1. Malmbrytning och metallindustri 
Järnmalmsgruvor m. m 
Andra malmgruvor m. m 
Järn- och stålverk m. m 
Andra metallverk 
Bleckvarufabriker m. m 
Järn- och stålmanufaktur 
Annan metallmanufaktur 
Guld-, silver- och nysilverfabriker 
Galvaniserings- o. d. fabriker 
Mekaniska verkstäder och gjuterier 
Skeppsvarv och båtbyggerier 
Elektroteknisk industri 
Instrument- och urfabriker 

2. Jord- och stenindustri 
Kolgruvor 
Torvindustri 
Stenindustri 
Kalk- och kritbruk 
Cementfabriker 
Cementvarufabriker 
Tegelbruk 
Porslins-, kakel- och lergodsindustri 
Glasindustri 
Annan jord- och stenindustri 

3. Träindustri 
Sågverk och hyvlerier 
Lådämnes- och lådfabriker 
Faner-, plywood- och wallboardfabriker 
Snickeri- och möbelfabriker 
Läst-, träsko- och trätoffelfabriker 
Tunnbinderier och drittelfabriker 
Korgfabriker 
Korkindustri 
Annan träindustri m. m 

4. Pappers- och grafisk industri 
Pappersmassefabriker 
Pappersbruk och pappfabriker 
Papp- och pappersvaruindustri 
Bokbinderier 
Bok-, accidens- och tidningstryckerier 
Annan grafisk industri 

5. Livsmedelsindustri 
Kvarnar 
Bageriindustri 
Sockerindustri 
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inom industrien år 1945. 

Av primärmotorerna hava använts 

för omedelbar drift av maskiner och appara ter för drivande av elektricitetsgeneratorer 

Vattenhjul 
och 

- turbiner 

Ångma
skiner och 
-turbiner 

Olje- och 
gasmotorer Summa 

Vat tenhjul 
och 

-turbiner 

Ångma
skiner o. 
-turbiner 

Olje- och 
gas-

motorer 
Summa 

Elek

triska 

motorer 

För omedel
ba r 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 

Choklad- och konfektindustri 
Mejeriindustri 
Slakterier och charkuterier 
Fiskberedningsanstalter och konservfabriker 
Margarinindustri 
Sprit- och jästfabriker 
Bryggerier och maltfabriker 
Vatten- och läskdrycksfabriker 
Tobaksfabriker 
Annan livsmedelsindustri 

6. Textil- och beklädnadsindustri 
Ylleindustri 
Bomullsindustri 
Linne-, hamp- och juteindustri 
Konstfiberfabriker och sidenfabriker 
Trikåfabriker 
Repslagerier och bindgarnsfabriker 
Band- och gardinfabriker samt snörmakerier 
Vadd-, schoddy- och drevfabriker 
Färgerier, blekerier och impregneringsfabriker . . . . 
Sömnadsindustri 
Hat t - och mössfabriker 
Annan textil- och beklädnadsindustri 

7. Läder-, hår- och gummivaruindustri 
Garverier 
Päls- och skinnvarufabriker 
Skoindustri 
Andra lädervarufabriker 
Borstbinderier och penselfabriker 
Gummivarufabriker 
Annan läder-, hår- och gummiindustri 

8. Kemisk-teknisk industri 
Färg- och fernissfabriker 
Olje- och fettindustri 
Tvättmedels-, parfym- och ljusfabriker 
Läkemedelsfabriker 
Ugnskolnings- och trädestillationsverk 
Sprängämnes- o. d. fabriker 
Tändsticksfabriker 
Fabriker för förtätade gaser 
Elektrokemisk industri 
Konstgödselfabriker 
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 for drivande av elektricitetsgeneratorer 

Vat tenhju l 
och 

- turbiner 

Ångma
skiner och 
-turbiner 

Olje- och 
gasmotorer 

Summa 
Vattenhjul 

och 
-turbiner 

Ångma
skiner o. 
- turbiner 

Olje- och 
gas-

motorer 
Summa 

Elek

triska 

motorer 

För omedel
bar drift av 
maskiner och 

apparater 
(kol. 1 2 + 1 7 ) 

Effektiva hästkrafter 
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Tab. 7. Industriprodukternas kvantitet och värde 
åren 1945 och 1944. 

Anm. Här angives hela den redovisade tillverkningen av resp. produkter, oavsett om dessa fram
ställts till avsalu eller för vidare bearbetning vid framställningsverket (jfr tab. 8). 

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

Vissa justeringar av de i 1944 års industriberättelse meddelade siffrorna ha efter numera erhållna 
upplysningar vidtagits. 

Nr Industrigrupper och varuslag 
Kvan
titets
grund 

År 1945 År 1944 

Kvantitet Värde 
Kronor 

Kvantitet Tärde 
Kronor 

1. Malmbrytning och metall
industri . 

Malmer. 

Järnmalm 
direkt användbar malm 
slig 

Briketter.- av järnslig 
Sinter: av järnslig 
Apatitslig 
Guldmalm 

direkt användbar malm 
slig 

Silver- och blymalm 
direkt användbar malm 
slig 

Manganmalm 
direkt användbar malm 
slig 

Krommalm: direkt användbar m a l m . . 
Molgbdenmalm: slig 
Volframmalm 

direkt användbar malm 
slig 

Kopparmalm: 
direkt användbar malm 
slig 

Zinkmalm: slig 
Svavelkis: slig 
Grafitmalm 

direkt användbar malm 
slig 

Xickelmalm: direkt användbar malm . 
Andalusit 

1 Dessutom har framställts 419 724 ton koncentrat, som ej kunnat åsättas något saluvärde. 
2 Värdet beräknat efter andra grunder än tidigare. 
3 Delvis beräknat värde. 
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Järn och stål. 

Tackjärn 
tackjärn, alla slag 
gjutgods, framställt direkt från masugn 

Järnsvamp 
Ferrolegeringar 

kiseljärn 
kiselmanganjärn 
kiselmetall 
kromjärn 
manganjärn 
molybdenjärn 
volframjärn 
andra slag 

Smältstycken och råskenor 
Göt samt smidbart gjutgods 

bessemergöt: sur 
basisk 

martingöt: sur 
basisk 

martingjutgods: surt 
basiskt 

degelstål: göt 
gjutgods 

elektrostål: göt 
gjutgods 

Smitt och varmvalsat järn av vällmetall... 
varmvalsat järn: ämnen 

annat 
Smitt järn och stål av götmelall: 

Ämnen 
Annat 

Varmvalsat järn och stål av gölmetall: 
Ämnen: billets m. m 

platiner 
Annat 

stångjärn och -stål, runt , fyrkant och 
plat t 

ihåligt borrstål 
balkar 
vinkeljärn och annat fasonjärn (inkl. 

hjulband) 
järnvägsskenor m. m 
skarvjärn och bottenplåtar 
axlar (även blanksvarvade) 
bandjärn och bandstål m. m 
valstråd 
plåt: grovplåt 

mediumplåt 
tunnplåt 

rör (inkl. ihåliga tubämnen) 
Slängjärnsavhugg och skrot för omsmältning 

Andra metaller m. m. än järn. 

Oarbetade metaller m. m 
guld 
silver 
kvicksilver 
antimon 
aluminium och aluminiumlegeringar . . . 

1 Därav utgöra 2 000 kr. smältlön för legosmältning av 3 ton. 
2 Därav utgöra 523 000 kr. smältlön för legosmältning av C21 ton. 
3 Därav utgöra 25 600 kr. smältlön för legosmältning av 11 ton. 
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bly 
Koboltskärsten 
kobolt 
cementkoppar (för avsalu) 
koppar: elektrolyt-

raffinad-
mässing (ur skrot) 
tenn (ur skrot) 
zink 
nickel 
nysilver (ur skrot) 

Metallegeringar 
guld- och silverlegeringar 
brons 
lagermetall 
lättmetaller 
rödgodslegeringar 
stil- och sättmaskinsmetall 
andra och ej spec. legeringar 

Plåt 
aluminium-
bly-
fosforbrons-
koppar-
mässing-
tenn-
zink-

Rör 
aluminium-
bly-
fosforbrons-
koppar-
mässing-
zink-

Slänger 
aluminium-
bly-
fosforbrons-
koppar-
mässing-
tenn-
zink-

Tråd, icke isolerad 
aluminium-
bly-
fosforbrons-
koppar-
mässing-
tenn-
zink-
vriden till linor eller kablar 

Volframtråd 

Tunnplåtsarbeten. 
Plåt- och bleckvaror, ej s. n 

kokkärl och andra hushållsartiklar: 
emaljerade 
andra 

konservemballage 
1 Därav utgöra 261 G07 kr. bruttoersättning för legosmältning av 926 236 kg b!y. 
2 Därav utgöra 45 131 kr. bruttocrsättning för 131 ton legovalsade rör. 
3 Därav utgöra 60 921 kr. bruttocrsättning för 192 ton legovalsade rör. 
4 Därav utgöra 71 400 kr. bruttoersättning för 567 ton legoriragen träd. 
5 Därav utgöra 73 686 kr. bruttoersättning för 556 ton legodragen tråd. 
6 Därav utgöra 86 955 kr. bruttoersättning för 568 ton legodragen tråd. 
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andra bleck- och plåtvaror (transport
kärl m. m.) 

perforerad plåt 
Byggnadsinredningar o. d. bleck- och plåt-

slageriarbeten (inkl. reparationer) 
av rostfri plåt 
andra slag 

Draget och kallvalsat järn och stål. 

Dragen tråd 
svetstråd (för gassvetsning) 
taggtråd 
annan t råd 

Rör och rördelar, kalldragna 
Tunnplåt, kallvalsad 
Annat draget eller kallvalsat järn och stål . . 

bandjärn och bandstål 
stångjärn och -stål, runt, fyrkant o. platt 
t råd 
profiler och fasonjärn 
andra slag, ej s. n 

Järnrör och rördelar, svetsade 

Manufaktur av järn och stål. 

Trådvaror 
linor och kablar: stängsellinor 

andra slag 
möbelresårer 
resårbottnar, -madrasser, -kuddar 
t rådduk och t rådnät 

Hästskor, kättingar, fjädrar och annat grövre 
smide 
hästskor 
kätt ingar och kedjor: 

Ewarts- och stålbultade kät t ingar . . . 
andra slag 

bil-, vagns- och spiralfjädrar 
hästräfs-, harv- och kultivatorspinnar 

samt kultivatorsfjädrar 
plogvändskivor, plogbillar, billspetsar 

och landsidor 
propellrar och propellerblad 
flottnings-, kraftlednings- o. d. smide 
hejarsmide, ej s. n 

Handredskap för lantbruk m. m 
gräsklippningsmaskiner 
hackor, spadar, skyfflar, grepar, högaff

lar, handräfsor m. m 
liar, skaror och halmknivar 
trädgårdssprutor, handdrivna 
yxor och bilor 

Handverktyg, knivar, saxar m. m 
filar och raspar, även omhuggna 
hammare, släggor, korpar, spett, mejslar 

o. d. verktyg 
handhyvlar och handhyveljärn, svarv-, 

hugg- och stämjärn o. d 
spiralborrar och borrhylsor: 

för metallbearbetning 
» träbearbetning 

borrar, ej s. n., borrsvängar m. m. . . . 
brotschar, fräsar 
gängverktyg 
borrar m. m., ej spec 
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press- och stansverktyg, ej s. n 
sågar, sågklingor, sågblad och sågblads-

ämnen 
sågbågar 
tänger, skiftnycklar, skruvnycklar, 

skruvtvingar o. d 
handverktyg, ej s. n 
knivar: 

maskinknivar och maskinhyveljärn . . 
rakhyvelblad (rakklingor) 
andra slag 

kuvertartiklar (gafflar, skedar o. d.). 
saxar (utom maskinsaxar) 

Spik, bull, mutter, skruv m. m 
spik och stift: 

hästskosöm, hästskohakar, b r o d d a r . . 
rälsspik 
klippspik 
presspik 
trådspik 
häftstift 
annan spik, stift och nubb 

skruvar: 
träskruvar: s. k. franska skruvar . . . 

andra träskruvar 
andra skruvar 

bultar, muttrar , mutterbrickor, nitar . . 
Järn- och stålmöbler, kassaskåp m. m. 

järnsängar 
resiirbottensängar 
stål- och stålrörsmöbler 
andra möbler o.möbeldelar av järn o. stål 
stålrörsstegar 
kassaskåp, kassakistor, dokumentskåp 

o. d. samt kassavalvs-, arkiv- o. d. 
dörrar 

stålinredningar (kläd- och verktygsskåp, 
hyllfack, arbetsbord, transportlådor 
m. m.) 

skyddsrums- och branddörrar 
fönster och dörrar av smidesjärn 
lås och dörrstängare 
gångjärn, hörnjärn, haspar, märlor o. d. 

beslag; reglar och skjutdörrullar 
manufaktur- och byggnadssmide, ej s. n. 
konst- och ornamentsmide, ej s. n. . . . 

Diverse järn- och stålmanufaktur 
fiskredskap (utom nä t o. d.) 
hyskor, hakar, häktor o. d 
kaminer, spisar, ugnar o. d. av smidbart 

järn och stål 
nålar av järn och stål 
skridskor 
sten- och stubbrytare 
diverse ej spec. manufakturvaror 

Metallmanufaktur m. m. 

Metallgjutgods 
av koppar 
» mässing 

1 Därav ha år 1945 1981729 kr. och 1944 1879 473 kr. uppgivits utgöra bruttoersättning för 
slipuing, polering, reparation och annan legobearbetning av inlämnat gods. 
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av rödgods och brons 
» aluminium och -legeringar 

andra och ej spec. slag 
Konslgjutgods 
Annan metallmanufaktur 

anoder: koppar-
nickel-
andra slag 

armatur för gas, vat ten, värme, ånga 
m. m.: 
huvudsakligen av järn och stål 

» » annan metall 
smörjapparater (inkl. -kannor o. -koppar) 
belysningsarmatur och lampor: 

elektrisk belysningsarmatur 
lödlampor och andra förgasningslam-

por 
andra slag (utom elektr. glödlampor) 

blixtlås (dragkedjor) 
blyvaror, ej s. n. (plomber m. m.) . . . . 
cykelpumpar 
hyskor, hakar, häktor o. d 
kapsyler, kapslar, patentkork: 

aluminiumkapslar (kapselkork) 
kapsyler av bly o. tenn samt järnplåt 
patentkork o. d 

knappar, märken, emblem, medaljer o. d. 
kokapparater av mässing f. flyt. bränsle 
kokkärl o. d. hushållsartiklar: 

av aluminium 
» koppar och mässing 

kulor, hagel och Patronhylsor: 
blykulor och blyhagel 
mantlade kulor o. kulmantelämnen. . 
Patronhylsor 

lödtenn 
metallduk: viror, ändlösa 

andra slag 
metallslangar 
mässingsarbetcn, ej s. n 
möbel- och byggnadsbeslag 
nålar av annan metall än järn o. stål . . 
plåtarbeten, ej s. n.: 

av aluminium 
» koppar och mässing 
» andra metaller (utom järn o. stål) 

propellrar och propelleraxlar (ej järn-) . 
rakhyvlar 
silplåtar 
skruvar och mutt rar : 

av aluminium 
» koppar och mässing 

skyltar och skyltställningar 
spik, stift, nubb, nitar, bultar: 

av aluminium 
» koppar och mässing 

stanniol och folier: 
aluminiumfolier 
stanniol och blyfolier 

tennarbeten, ej s. n 
1 Därav utgöra 135 470 kr. ersättning lör legotillverkning av 233 ton kulor. 
2 Därav utgöra 685 779 kr. ersättning för legotillverkning av 695 ton kulor. 
3 Därav utgöra 341 247 kr. ersättning för legotillverkning av 106 ton Patronhylsor. 
4 Därav utgöra 1 565 962 kr. ersättning för legotillverkning av 649 ton Patronhylsor. 
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tuber för pastor, krämer o. d.: 
av aluminium 
» bly och tenn 

varmvattenberedare, cisterner och bad
kaminer 

diverse ej spec. metallarbeten 
Galvanisering, emalfering, förnickling, för

tenning, etsning o. d. behandling 
av inköpta fabrikat (försäljningsvärde) 
» främmande gods (förädlingslön) . . . . 

Guld-, silver-. nysilver- o. d. arbeten. 

Plåt, tråd och slänger 
av guld 
» silver 
» nysilver 

Rör av nysilver 
Guldsmedsarbeten 

guldarbeten 
silverarbeten 
nysilverarbeten (egen tillverkning) . . . . 
guiddragararbeten 
övriga guldsmedsarbeten 

Reparationer 
Förgyllning och försilvring 

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

Tackjärnsgjutgod8 och gjutgodsartiklar. 

Framställt gjutgods 
aducerat 
annat 

Gjulgodsartiklar: 
av aducerat gjutgods 

rör och rördelar (inkl. gängade) 
andra slag 

av annat gjutgods 
maskingjutgods (inkl. kokiller) 
byggnads- och sanitetsgjutgods, ej 

s. n.: 
emaljerat, förnicklat, förtent 
annat 

hushålls- och möbelgjutgods: 
emaljerat, förnicklat, förtent: 

hushållskärl 
kött- och kaffekvarnar 
andra slag 

annat: 
hushållskärl 
kött- och kaffekvarnar 
andra slag 

kaminer, spisar, ugnar m. m 
kamflänsrör 
radiatorer (värmeelement) 
rör och rördelar 
värme- eller lågtryckspannor 

Bearbetning av främmande gjutgods (intjänl 
bruttoersältning) 

1 Därav ha 1008474 kr. uppgivits utgöra ersättning för reparationer och legobearbetning av in
lämnat, gods. 

2 Därav ha 982 571kr . uppgivit s utgöra ersättning för reparationer och legobearbetning av in
lämnat gods. 
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Bilar och cyklar. 

Bilar (chassier): 
Fabricerade 

last-, brand- och bärgningsbilar: 
andra (än elektriska) 

omnibussar och ambulansbilar: 
andra (än elektriska) 

Hopsatta av färdiga delar . . 
last-, brand- och bärgningsbilar: 

andra (än elektriska) 
omnibussar och ambulansbilar: 

andra (än elektriska) 
personbilar: 

andra (än elektriska) 
Hopmontering av bilar (mon

teringslön) 
lastbilar: elektriska 

Bildelar, ej s. n 
bil- och busskarosserier 
förarhytter till lastbilar 
lastflak till bilar 
släpvagnar till bilar och bussar 
boggier 
underreden: fabricerade 

hopsatta 
kylare för motorer 
andra delar, ej s. n 

Gengasaggregat (färdigmonterade) 
till bilar 
» båtmotorer 
» traktorer 

Delar, ej s. n., till gengasaggregat 
Motorcyklar (även elektriska) 

fabricerade: lät tvikts-
andra 

hopsatta: lät tvikts-
Barncyklar (enklare konstruktion) 
Andra cyklar 

fabricerade 
hopsatta av inköpta delar 

Cykeldelar, ej s. n 
till motorcyklar: andra slag 
till andra cyklar: 

hjulringar (skenor) 
släpvagnar till cyklar 
andra slag 

Andra fordon m. m. 

Flygmaskiner (se nr 487/501) 
Lokomotiv 

elektriska 
motorlok 
ånglok 

Tendrar 
Järnvägsvagnar 

motorvagnar: elektriska 
andra 

personvagnar (inkl. postvagnar) 
godsvagnar 
andra (impregneringsverk o. d.) 

Spårvägsvagnar 
motorvagnar 
andra 
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Dressiner och trallor 
med motor 
andra 

Truckar och traktorer 
elektriska 
andra 

Delar till lok samt järnvägs- och spårvägs
vagnar 
boggier 
andra, ej s. n 

Järnvägs- och spårvägsmateriel 
signal- och spåranordningar (semaforer, 

signalapparater, spårväxlar m. m.) . . 
andra slag 

Andra fordon m. m 
barnvagnar 
kälkar och sparkstöttingar 
skottkärror o. d. transportkärror 
andra åk- och fordon, ej s. n 
vagnshjul, ej s. n 
delar, ej spec , till åk- och fordon 

Maskiner och apparater (ej elektriska). 
Förbrännings- och varmlujtsmotorer 

dieselmotorer 
fotogen- och bensinmotorer 
andra (råoljemotorer m. fl.) 
motorkolvar, kolvringar och andra mo

tordelar, ej s. n 
Andra motorer och kraftmaskiner 

gasgeneratorer för industrier m. m. . . . 
lokomobiler 
Vattenturbiner och -regulatorer 
vindmotorer 
ångmaskiner 
ångturbiner 

Ångpannor, ugnar m. m 
économisera (rökgasförvärmare) 
kondensorer 
oljeeldningsapparater, brännoljeinjekto-

rer o. d 
ugnar för industriändamål (ej elektr.), 

smidesässjor och blåsbälgar 
ångpannor och förvärmare, ej s. n. 

Lager, kopplingar, transmissioner 
kullager 
rullager 
axelkopplingar 
kugg- och skruvväxlar samt kugghjul . . 
lager, ej s. n., och lagerboxar 
rem-, lin- och friktionsskivor samt sväng

hjul 
transmissioner 

Arbetsmaskiner för industri och hantverk . . 
Maskiner och maskindelar, ej s. n., för: 

Gjuterier 
Metallbearbetning: 

borr-, fräs-, hyvel- och slipmaskiner, 
svarvar 

chuckar 
goffreringsmaskiner o. pressar, ej s. n. 
nitnings-, tràddragnings-, spik-, häst

sko- och smidesmaskiner; press-, 
stans-, klipp-, bocknings- och rikt
ningsmaskiner 
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valsverk, ång-, luft- och fjäderham
mare samt hejare 

andra och ej spec 
Mineral- och stenbearbet-

ning: 
anriknings- och sintringsmaskiner . . . 
bergborrmaskiner (ej pneumatiska) . . 
kross- och pulveriseringsmaskiner . . . 
andra och ej spec 

Tegel-, cement-, 1er-, glas-
och porslinsfabriker 

Trä- och korkbearbetning: 
Sågramar och delar därtill 
såg- och hyvelmaskiner 
andra och ej spec 

Pappersmasse-, papp- och 
pappersfabriker: 
bark-, klyv- och huggmaskiner, slip

verk, raffinörer, holländare och de-
fibrörer 

kokare 
pappers- , papp-, tork- o. våtmaskiner 
sil- och siktapparater, massafångare, 

urvat tnare o. d 
torkcylindrar och pressvalsar 
andra och ej spec 

Boktryckerier, bokbinde
rier, kartongfabriker: 
tryckpressar 
andra och ej spec 

Livsmedelsindustri: 
bagerier, choklad- och konfektfabriker 
kvarnindustri 
bryggerier, brännerier, sprit- och vat

tenfabriker 
slakterier och charkuterier 
socker-, stärkelse-, jäst- och margarin

fabriker 
andra och ej spec 

Textilindustri 
Läder- och gummivaruin

dustri 
Kemisk-teknisk industri: 

ammunitions- och sprängämnesfabriker 
andra och ej spec 

Andra industrier och hant
verk 

Lantbruksmaskiner 
harvar, vältar, sladdar och andra för jor

dens beredning avsedda redskap,ej s.n. 
plogar, årder och alvluckrare 
gödselspridare 
hästhackor, ogräsrensare och andra för 

sådd eller skörd avsedda apparater, ej 
s. n 

såningsmaskiner 
skörde- och slåttermaskiner 
hästräfsor och hövändare 
tröskverk: för maskinkraft 

andra 
halm- och höpressar, halmelevatorer och 

andra stackningsmaskiner 
harpor, kastmaskiner, triörer, sädessorte

rare o. d. apparater 
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potatisrivningsmaskiner, rotfruktskära-
re, sades-, oljekaks- o. d. krossar, grop-
kvarnar, hackelsemaskiner o. d 

diverse och ej spec. maskiner 
delar, ej s. n., till lantbruksmaskiner . . . 

Mejerimaskiner m. m. och separatorer . . . . 
mejerimaskiner (mjölkkylare, mjölkför-

värmare, pastorer, kärnor, smörält-
ningsmaskin., ostpressar o. ostkvarnar) 

mjölkningsmaskiner 
separatorer: 

emulsorer, fettbestämnings- samt jäst-
och slamcentrifuger (industrisepara
torer) 

mjölkskumningsmaskiner 
delar, ej s. n., till separatorer 

Kontorsmaskiner m. m. och vågar 
skriv- och räknemaskiner samt kassa-

kontrollapparater: f ärdigfabricerade 
delar, ej s. n 

chiffreringsapparater, frankostämplings-
maskiner m. m 

vågar: analys-, apoteks- o. brevvågar . . 
decimalvågar 
taffel- och hushållsvågar 
andra slag 

Hushållsmaskiner, sy- o. stickmaskiner m. m. 
diskmaskiner: hushålls-

andra 
manglar: hushålls-

andra 
tvättmaskiner: hushålls-

andra 
kaffekvarnar: hushålls-

andra 
kylmaskiner, kylapparater o. kylskåp: 

för hushållsbruk 
andra 
delar, ej s. n., till kylmaskiner m. m. 

stickmaskiner (för handkraft) 
symaskiner och överdelar därtill 
diverse ej spec. hushållsmaskiner 

Diverse maskiner och maskingods 
belysningsanordningar (ej elektr.) för lok, 

järnvägsvagnar m. m 
ljud- och ljussignalanordningar (ej elektr.) 
bromsar och bromsapparater 
brandsprutor (motor-) o. brandredskap . 
eldsläckningsapparater, kemiska 
fläktar, ventilatorer, varmluftsaggregat, 

vindrotorer, kompressorer, blåsmaski
ner, exhaustorer 

gasstationsapparater o. d. (för acetylén 
o. d.) 

gassvetsnings- och skärningsapparater . 
mudderverk, gräv- och torvmaskiner . . 
pneumatiska maskiner o. verktyg 
pumpar 
steriliseringsapparater 
vattenreningsapparater 
väg- och gatumaskiner: 

väg- och snöplogar 
väghyvlar, vägrivare, vägskrapor, väg-

sladdar m. m 
väghyvelstål 
ång- och motorvältar 
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ångkokapparater 
diverse maskiner och maskingods 

Andra verkstadsarbeten. 
Hissar och lyftverktyg 

hissar, ej s. n 
lyftblock och blockvagnar 
lyftkranar, vinschar, spel, linbanor m. fl. 

lyft- och transportanordningar 
telfrar 

Grovplåtsarbeten (behållare, cisterner m. m.) 
Järn- och stålkonstruktioner (broar, fack

verk, master, husbyggnadskonstruktio
ner m. m.) 

Ventilations- och Värmeledningsmateriel, ej 
s. n 
plåtradiatorer 
kamrör och kamflänsrör, smidda 
ventilationstrummor och -huvar 
ventilgods, galler, inspektionsluckor o. d. 

för ventilation 
värmeledningspannor (ej gjutjärns-) . . . 
andra slag, ej s. n 

Krigsmateriel och vapen1 

jaktgevär 
gevärspipor och -ämnen 
revolvrar och pistoler, inkl. delar 
krigsmateriel, alla slag (inkl. flygmaski

ner och gasmasker) 
Reparationer 

av bilar o.cyklar (ej gummireparationer) 
» andra fordon, Järnvägsmateriel o. d. 
» maskiner o. apparater (ej elektr.) . . 

Rörledningsarbeten och Sanitetsanläggningar 
(inkl. reparationer) 

Skrot, fallet vid produktionen (för avsalu): 
av järn och stål 
» andra metaller 

Fartyg och båtar. 
Fartyg om minst 20 nettolön 

örlogsfartyg 
andra: maskindrivna 

segelfartyg 
Mindre fartyg och båtar 

maskindrivna: örlogs-
andra 

kanoter och paddlar 
andra slag 

Pråmar, färjor och flyldockor 
Reparationer av fartyg, båtar o. pråmar .. 

inhemska 
utländska 

Elektriska maskiner, apparater och 
ledningar. 

Motorer, transformatorer m. m 
generatorer o. motorer samt delar, ej s. n. 
kuggväxelmotorer 
transformatorer, omformare och reakto

rer (dämprullar) 
motstånd, kontroller, pådrags- och mo

torskåp, elektr. apparat- och instru
menttavlor, monterade säkerhets- och 
överspänningsapparater o. d 

strömställare, kontakter, vägguttag m.m. 
1 Tillverkningen vid krigsmakten tillhöriga anläggningar är ej redovisad. 

—478071. Kommerskollegii berättelse om industri dr 1945. 
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Ackumulatorer, elektroder, element m. m... 
ackumulatorer och batterier, elektriska, 

samt delar därtill 
dynamoborstar, mikrofonkol o. d 
elektroder, kol- och grafit-
elektroder för elektrisk svetsning samt 

materiel därtill 
element, galvaniska 

Elektrotekniska specialapparater m. m. . . . 
elektricitetsmätare och andra elektriska 

mätinstrument 
elektriska start-, belysnings- och signal-

apparater för fordon m. m 
elektriska signalapparater o. anordning

ar, ej s. n 
elektriska ugnar för industribruk (utom 

bakugnar) 
elektromedicinska och radiologiska ap

parater jämte delar och tillbehör . . . 
kondensatorer: för starkström m. m. . . 

» radio och telefoni . . 
kvicksilverlikriktare 
torrlikriktare o. delar därtill 
ljudfilmsapparater 
radiomottagningsapparater o. tillbehör. 
radiosändare 
reläer och regulatorer 
svets- och skärmaskiner, elektriska 
telefon- o. telegrafapparater (inkl. delar) 
tidkontrollapparater 
elektrotekniska specialapparater, ej s. n. 

Hushålls- och diverse elektromekaniska ap
parater 
borr- och slipmaskiner, elektriska 
dammsugare 
golvbonare 
kaffekvarnar, elektriska 
kaminer, spisar, kokapparater och lik

nande elektrotermiska apparater . . . . 
stryk- och pressjärn, elektriska 
elektromekaniska apparater, ej s. n. . . . 

Elektriska lampor m. m 
båglampor och strålkastare 
ficklampor, bil-, cykel- o. handlyktor 

m. m 
glödlampor: koltrådslampor 

metalltrådslampor 
neonrör, neonskyltar, gasurladdnings-

lampor o. d 
Elektrisk ledningsmateriel 

isoleringsrör 
isolerad tråd och kabel: 

med mantel av metall 
andra slag 

kabelgarnityr, kabelboxar o. d 
Reparationer av elektr. maskiner m. m. ... 

Instrument och ar. 
Musikinstrument 

blås- och stränginstrument, signalhorn, 
trummor o. d 

dragspel 
grammofoner 
orglar: kyrkorglar 

andra orglar o. harmonier 
1 Dessutom har redovisats en intjänt bruttoersättning av 151 028 kr. år 1945 och 304 839 kr. år 

1944 för grafitering och bearbetning av råelektroder åt utomstående. 
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pianon och flyglar: 
flyglar 
pianinon och talflar 

delar, ej s. n., till musikinstrument . . . . 
reparationer av musikinstrument 

Övriga instrument (ej elektr.) och ur 
bensinmätare, bensinpumpar o. d 
biografapparater 
flygmaskinsinstrument 
fyrapparater 
fysikaliska, geodetiska och matematiska 

instrument, ej s. n 
gasmätare och gasautomater 
glasinstrument 
glasögon 
kameror 
kirurgiska o. medicinska i n s t r u m e n t . . . 
manometrar och vakuummetrar 
mätinstrument och måt tverktyg 
navigationsinstrument 
operationsmöbler 
optiska instrument, ej s. n 
taxametrar 
termometrar 
andra och ej spec. instrument 
ur och pendyler 
reparationer av instrument och ur . . . . 

2. Jord- och stenindustri. 

Stenkol, koks och torv. 
Stenkol 
Koks och koksslybb 
Koksstybbri keller 
Bränntorv 

handtorv 
maskintorv: älttorv 

presstorv 
frästorv 

Koncentrerade torvbränslen 
torvbriketter 
torvkol 
torvpulver 

Strömedel 
torvströ, balpressat 
torvmull, balpressad 
torvströ och -mull i opressad form . . . . 

Lera, sten och stenarbeten. 
Leror (från stenkolsfälten) 

eldfast lera 
klinkerlera 

Kaolin, slammad 
Sten och stenarbeten 

Granit och gnejs: 
blocksten (råblock) 
krossad sten, makadam, granitsand . 
gatsten: storgatsten 

smågatsten 
kantsten 
strandskonings- o. tankhindersten . . . 
byggnadssten 
gravvårdar och -ramar: oslipade . . . . 

slipade etc. . 
1 Värdet approximerat efter medelprisen å årsförsäljningen (jfr texten sid. 36). 
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andra arbeten: oslipade 
slipade etc 

S. k. svarta och gröna grani
ter: 
blocksten (råblock) 
krossad sten och makadam 
stenmjöl (filler) 
gravvårdar och -ramar: oslipade . . . . 

slipade etc. . 
andra arbeten: oslipade 

slipade etc 
Porfyr (arbeten) 
Täljsten: 

blocksten (råblock) 
täljstensmjöl (inkl. krossad sten) . . . . 
arbeten 

Alun-, glimmer-ochlerskif-
fer: 
råsten 
skifferkalk och -mjöl 
takskiffer 
skifferaska 
andra arbeten 

Sandsten: 
råsten (råblock) 
flis och krossad sten (slipsand) 
byggnads- och monumentsten 
kvarn- och defibrörstenar 
slip- och brynstenar 
andra arbeten 

Kvartsit: 
råsten (råblock) 
flis och krossad sten (slipsand) 

Flinta: rå 
Kalksten och dolomit: 

råblock till stenhuggerier (inkl. flis) . 
råsten för: kalkbränning 

cementtillverkning 
andra industriändamål 

kalkmärgel för cementtillverkning m. m 
kalkstensmjöl och foderkalk 
byggnads- och monumentsten: 

enbart huggen 
slipad, hyvlad eller skulpterad 

andra arbeten 
Marmor: 

råblock (inkl. krossad sten) 
byggnads- och monumentsten 
möbelmarmor o. andra arbeten 

Fältspat: omalen 
malen 

Kvarts: omalen 
malen 

Glimmer: block 
malen 

Flusspat 
Kryolit, syntetisk 
Petalit 
Spodumen 
Baryt 

Kalk, krita, kiselgur. 
Kalk: 

osläckt kalk: vid kalkbruk 

> sulfatmassefabriker 
etc. och sockerbruk 
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släckt kalk 
slagen kalk 

Krita, slammad 
Kiselgur: bränd 

arbeten därav 

Cement och cementarbeten m. m. 
Cement 

portlandcement 
E-cement 
annat 

Cement- och betongarbeten 
lättbetong: gasbetong 

siporex 
mellanväggsplattor (slaggplattor) 
mursten (cement- och cementhålsten) . . 
takpannor 
brunnsringar 
rör och rördelar, kulvertar och vägtrum-

mor 
betong, fabriksblandad 
betongklinker 
golvplattor (även av mosaik) 
kabelskydd 
mosaikarbeten, ej s. n 
stolpar för kraftledningar m. m 
trappsteg (även av mosaik) 
trottoarplattor 
andra och ej spec. slag 

Arbeten av konstgjord sten 
eternitskiffer och andra eternitarbeten . 
golvmassa, förhydningsmassa o. d 
kvarnstenar, konstgjorda 
andra arbeten 

Tegelvaror m. m. 
Eldfasta produkter, ej s. n 

eldfast tegel (chamottetegel) 
klinkerfabrikat: golvplattor 

trottoarklinker 
syrafast tegel 
väggplattor 
div. klinkerfabrikat . . . 

rör och rördelar, glaserade 
syrafast stengods: hushållskärl 

rör, kärl m. m. (tek
niska) 

malda leror (inkl. chamotte för murbruk) 
Tegelvaror av vanliga leror 

Murtegel: 7,5 X 30 cm (12"x 6"x 3"): 
tungt murtegel 
lättmurtegel 
högporöst murtegel 

7,5X25 cm (10"X5"X3"): 
tungt murtegel 
lättmurtegel 
högporöst murtegel 

6,5X25 cm (10"x5"x2»A"): 
tungt murtegel 
lättmurtegel 
högporöst murtegel 
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Murtegel: 6,2 x 23 cm (9" x 41/2" x 21/4"): 
tungt murtegel 
lättmurtegel 
högporöst murtegel 

andra dimensioner: 
tungt murtegel 
lättmurtegel 
högporöst murtegel 

Fasadtegel, oglaserade 
Taktegel: glaserade 

oglaserade 
Mellanväggsplattor 
Övriga byggnads- o. beklädnadstegel . . 
Dräneringsrör och -delar 
Andra tegelvaror 

Byggnadssten (tegel) av diverse råämnen . . 
alunskiffersten och asksten 
kalksandsten 
silikasten och kvartstegel 
alumotegel 
kiselkarbidtegel 
magnesit- och krommalmstegel 

Porslin, kakel, lergods. 

Porslin 
för elektrotekniska ändamål 

» sanitära ändamål 
annat: benporslin 

fältspatporslin 
flintporslin 

Dekorering av inköpt porslin 
Kakelgods 

väggplattor 
andra slag 

Keramikarbeten 
Lerkärl och krukmakargods 

Glas och glasarbeten. 

Glas, tillverkat 
Fönsterglas: 

ofolierat: oslipat 
slipat, polerat, blästrat 

Flaskor och burkar: 
buteljer för sprit, öl, mineralvatten 

m. m 
damejeanner och svagdricksflaskor . . 
isoleringsglas samt termosflaskor o. 

-burkar 
råkoivar till termosflaskor o. -burkar 
för hushållsändamål 
» livsmedelsindustri o. d 
» apotek 
» kemisk-teknisk industri 

andra flaskor och burkar 
Belysningsglas: 

glaskolvar till glödlampor o. radiorör 
glasrör och glasstavar 
glas till elektr. belysningsarmatur . . . 

» för fotogenbelysning 
Laboratorieglas samt glas till maskin-

och sanitetsarmatur 
Optiska glas samt linser till fyrapparater 

m. m 
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Glas för byggnads-, inrednings- och 
skyltningsändamål 

Hushålls- och prydnadsglas: 
slipat, målat, graverat, etsat, blästrat 
andra slag 

Råglas till hushålls- och prydnadsglas . 
Glasull (för avsalu) 
Isoleringsmaterial av glasull 
Glasskärv för avsalu 

Arbeten av annorstädes tillverkat glas 
Bly- och mässingsinfattat råglas 
Glasmålningar 
Speglar och spegelbrickor 
Glaspulver och glastappar 
Glasskyltar 
Arbeten, ej s. n., av fönster- och spegel

glas 
Slipning, målning, blästring och etsning 

av hushålls-, prydnads- och belys
ningsglas: 
av inköpta fabrikat (saluvärde) 
» främmande gods (förädlingslön). . 

Diverse jord- och stenarbeten. 
Mur- och putsbruk (ej chamotte-) 
Kallasfall- och kalltjärbetong 
Asfaltarbeten, ej s. n 
Slip- och polermedel 

slip- och polerskivor 
slip- och polerpapper 
polerduk 
elektrokorund, kiselkarbid o. d 

Jord- och stenarbeten, ej annorstädes upp
tagna 
elektrodmassa 
gips 
gipsarbeten (inkl. plattor o. d. för bygg

nadsändamål) 
isoleringsmassa 
stenull 
diverse hithörande fabrikat 

3 . T r ä i n d u s t r i . 

Bilade, sågade och hyvlade trävaror. 
Sågade trävaror av furu eller gran: 
Ohyvlade plankor, battens 

etc. 
plankor, battens, scantlings: 

av furu 
» gran 

bräder och planschetter: av furu 
» gran 

till mått och träslag ej spec 
Andra slag 

bräd- och plankstump (splitved) 
tak- eller reveteringsstickor (laths); 

spjälved (lathwood) eller taksticks-
ämnen 

läkter (slatingbattens) 
ribbor, kvastkäppämnen, lister o. d. . . . 
stav (sågad): parkettstav 

silltunnestav 
annan 
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Sågade trävaror av lövlrä: 
inhemska träslag 

plankor och bräder 
stav (sågad) : parket ts tav 

annan 
ämnen, ej s. n 
andra slag 

utländska (importerade) 
träslag 

Hyvlade bräder m. m. (nominellt mått) : 
hyvlade plankor, bräder m.m. 

av furu 
» gran 
» furu och gran, ej spec 
» andra träslag: inhemska 

utländska 
bräd- och plankstump (split-

ved) 
Bjälkar och sparrar 

bilade 
sågade 

Syllar (sliprar) 
bilade 
sågade 

Lönsågning och lönhyvling (intjänt brutto
ersättning) 

sågning av timmer 
annan sågning 
hyvling 

Sågavfall m. m. för försäljning: 
Ribbved 

av furu eller gran 
andra träslag 

Såg- och hyvelspån 
Trätugg, hack ocli flis 
Bilved (gengasved)1 

Lådor, faner, parkettstav, wallboards 
m. m. 

Lådämnen (färdiga låddelar) 
endast sågade 
hyvlade 

Emballagelådor, färdigspikade 
Ammunitionslddor 
Enkelfaner 

björk-
annat och ej spec 

Kryssjaner (plywood) 
av furu eller gran 
» björk 
» andra träslag 

Lamellträ och lamellgolv 
Parkettstav (hyvlad) 

av ek 
» bok 
» björk 
» furu eller gran 

Träfiberplattor (wallboards) 
härdade 
hårda 
halvhårda 
porösa 

Takspån 
1 Avser endast produktion vid i denna berättelse redovisade sågverk o. d. 
2 Därav 478 331 kr. bruttoersättning för legotillverkning av 1 445 ton faner. 
3 Därav 420 104 kr. bruttoersättning för legotillverkning av 1 388 ton faner. 
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Byggnadssnickerier, möbler, inredningar. 
Monteringsfärdiga trähus 

enligt blocksystem 
» kapsystem 

Andra grovsnickerier för byggnadsåndamål 
delar till trähus 
tak- och brokonstruktioner 
andra slag 

Byggnadssnickerier 
dörrar (karmar och dörrblad) 
fönsterbågar och -karmar 
köks- och andra grövre inredningssnicke

rier av furu och gran 
finare inredningar (av ädelträ m. m.) för 

affärs- och samlingslokaler, fartyg o. d. 
ledstänger, svarvade 
lister, profilerade 
trappor 
paneler, enklare, av furu och gran . . . . 
andra eller ej spec . slag 

Möbler och delar därtill 
fanerade och ofanerade: 

av furu eller gran 
» björk 
» ek 

andra och ej spec 
stoppade och klädda 

Grammofon- och radiolådor 
Reparationer av möbler, inredningar m. m. 

Andra snickeriarbeten m. m. 
Läster, träskor m. m 

block och läster för skotillverkning . . . 
formbevarare för skodon (skoblock) . . . 
klackar av t rä 
sko- och toffelbottnar av t rä 
träskor 
trätofflor och träskostövlar 

Tunnbinderiarbeten 
laggkärl (fat, drittlar, tunnor m. m.): 

av furu eller gran: silltunnor 
andra 

» andra träslag 
lägg- och bottenstäver, hyvlade: 

av furu eller gran 
» andra träslag 

tunnband 
Andra snickeri- och svarveriarbeten 

armatur (av trä) för belysning 
bandy- och hockeyklubbor 
bobiner och spolpipor 
borstträn och borstryggar 
handtag och skaft till redskap o. d 
isskåp 
kabeltrummor 
klädhängare 
kvast- och gardinkäppar, svarvade . . . . 
käppar, promenad-
leksaker av t rä 
likkistor 
modellsnickerier (gjuterimodeller o. d.) . 
ramar, svarvade, rund- eller ovalfrästa . 
ram- och tapetlistcr 
rökpipor och munstycken 
skidor 
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skidstavar (inkl. stålstavar) 
skopligg och pliggband 
skruvkapsyler (av trä) 
trådrullar 
träaskar, svarvade 
trärör och trätuber 
tvättbräden 
tvättklämmor och klädklykor 
urfoder 
svarveriarbeten, ej s. n 
andra och ej spec. snickeriarbeten . . . . 

Diverse produkter av kork, trä, vass m. m. 

Korgmakararbelen 
korgmöbler 
andra slag 

Korkarbeten 
butelj- och flaskkork utan beslag 
buteljkapsyler (skruvkapsyler o. d . ) . . . 
presskorkskivor (discs): 

för öl, läskdrycker och sprit 
andra slag 

packningar av presskork 
korkisoleringsmaterial (plattor, rör m. m.) 
andra korkarbeten 
kork- o. korkbarksavfall för avsalu . . . 

Andra arbeten 
isolerplattor av mossa, sjögräs o. d . . . . 
reveteringsmattor 
trämjöl 
träull 
träullsplattor 
tändsticksämnen för avsalu 
andra hithörande fabrikat 

Impregnering av sliprar, stolpar m. m 
för egen räkning (fullt försäljningsvärde) 
åt utomstående (impregneringslön) . . . . 

4. P a p p e r s - o c h grafisk i n d u s t r i . 
Pappersmassa. 1 

Slipmassa 
våt slipmassa: vit 

brun 
torr slipmassa: vit 

Sulfitcellulosa 
blekt: för papperstillverkning 

» konstsilke, cellull o. d 
oblekt 
kvistmassa 

Sulfalcellulosa 
blekt 
oblekt 
kvistmassa 

Fodercellulosa 
sulfit-

Papp och papper.2 

Papp 
Asfalttakpapp o. d. (827) 
Förhydningspapp utan impregner. (828) 

1 Samtliga kvantiteter angivna i torr tänkt vikt, innehållande 90 % absolut torr massa. 
2 Här redovisas papp och papper, som framställts vid pappfabriker och pappersbruk. — Siffrorna 

inom parentes efter varurubrikerna ange de nummer i Tulltaxan med statistisk varuförteckning, dit 
resp. varuslag böra. 
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Grålumppapp (utan impregner.) (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) 

Papper 
Gult halm-, grålump- och annat natur-

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

kriterot (838) 
annat (839) 

Impregnerat eller bestruket annorledes 
än med asfalt o. d.: 
ljustrvckspapper (840) 
annat (841) 

Fernissat, lackerat, förgyllt m. m. (842) 
Försett med vattenmärke o. d.: 

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

Kartongpapper (846) 
Kräppapper (847) (jfr nr 984) 
Boktryckspapper (848) 
Grovt silkespapper (849) 
Kopie- och fint silkespapper (850) . . . . 
Läsk- och filtrerpapper (851) 
Omslagspapper: 

brunt slipträpapper (852: 1) 
sulfatpapper (852: 2) 
sulfitpapper (852: 3) 
annat (852: 4) 

Smörpapper (greaseproof) (853: 2) 
Pergamyn (853: 3) 
Kondensatorpapper (853: 4) 
Post-, skriv- samt bokpapper (854) . . . 
Ritpapper (855) 
Tapetpapper o. d. (856) 
Papeterier (864) (jfr nr 989) 
Toalettpapper (857) (jfr nr 994) 
Annat, ej ovan spec. papper 

Vulkanfiber (832) 
Cellulosavadd 

Papp- och pappersarbeten. 
Bokbinderiarbeten 

album 
antecknings-, kontors-, rit- och skrivböc-

ker samt -block, samlingspärmar o. d. 
bokbindcriarbeten, ej s. n. (för avsalu) 
bindning av böcker m. m. åt utomstående 

(bruttoersättning) 
Kartongarbeten, ej s. n. (jfr nr 975) 

kartonger och askar: plana 
uppställda 

ytteremballage av solid papp 
emballage, gjutet, av pappersmassa . . . 
reklamskyltar, skyltställ, attrapper m. m. 
ej spec. kartongarbeten 

Papperspåsar, kanistrar, bärkassar 
1 Därav 332 000 kr. bruttoersättning för legotillverkning av 2 065 ton påsar. 
2 Därav 306 350 kr. bruttoersättning för legotillverkning av 2 530 ton påsar. 
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Papperssäckar (jfr nr 1517) 
Takpapp, beredd annorstädes än vid papp-

fabriker 
Tapeter och tapetbårder 
Wellpapp och wellpapper 

kartonger (jfr nr 965/70) 
andra tillverkningar 

Andra papp- och pappersarbeten 
bobiner och spolpipor 
fotografipärmar och -omslag 
gelänk 
gummerade förseglings- o. fönsterremsor 

o. d 
gummerat papper, andra slag 
hyllpapper och -remsor 
karbon- och kalkerpapper 
kräppapper (jfr nr 942) 
kuvert 
lampskärmar av pergament o. d 
ljustrycks- och ljuskopieringspapper . . . 
marmorerat papper 
papeterier (jfr nr 956) 
pappburkar, -flaskor och -tuber 
pappersdukar, -lakan o. -servetter . . . . 
reseffekter av papp och vulkanfiber 
stenciler 
toalettpapper (jfr nr 957) 
tårt- och fatpapper 
vaxpapper 
diverse ej spec. arbeten 

Tryckarbeten m. m. 

Tryckarbeten1 

bok- och accidenstryck 
tidningsrotationstryck 
litografiskt inkl. offset- o. ljustryck . . . 
stål- och koppartryck 
djuptryck 
annat tryckförfarande 

Vykort, gratulationskort o. d. (kopierade).. 
Diverse arbeten av grafisk industri 

klichéer: för egen förbrukning 
» avsalu 

stilar 
sätteri- och stereotypiproduktion för av-

salu 
tryckstämplar 
kopieringsarbeten 
kemigrafiska arbeten, ej s. n 

5. Livsmedelsindustri . 

Kvarn- och bageriprodukter. 
Mjöl 

vetemjöl: siktat 
sammalet 
ej spec 

rågmjöl: siktat 
sammalet 
ej spec 

havremjöl (inkl. havremust) 
kornmjöl 

1 Fördelade efter tryckförfarande; fördelning efter varugrupper redovisas å sid. 24. 



141 

år 1945 år 1944 

majsmjöl 
andra slag 

Gryn 
havregryn 
korngryn 
vete- och mannagryn 
andra gryn 

Flingor 
majs- och veteflingor 
andra slag (kornflingor m. m.) 

Kli och gröpe 
kli, alla slag 
gröpe, alla slag, och fodermjöl 

Målning ät främmande (förmalningslön) . 
Bageriprodukter och käx 

käx och wafers 
spis- och knäckebröd 
mjukt matbröd 
kaffebröd och skorpor 
bakelser, pepparkakor, småbröd och 

liknande bakverk 
ej spec. bröd och bakverk 
hundbröd, hästbröd o. d 

Socker och sötvaror. 

Råsocker 
Raffinerat socker 
Andra sockerbruksprodukter 

sirap 
melass 
sockersnitsel 
snitsel av annan sammansättning . . . 
betmassa 

Kakaoprodukter 
kakaopulver 
blockchoklad till försäljning 
choklad och chokladvaror 
kakaoskal 
kakaosmör 

Karameller, konfekt m. m 
dragéer: pastiljer 

andra slag 
karameller: fyllda 

ofyllda 
kola 
konfekt 
lakritspastiljer 
lakritsvaror, ej s. n 
mandelmassa och marsipan 
marmelad i skivor eller bitar 
skumartiklar 
ej spec. karameller m. m 
glass (inkl. glassmassa) 

Sylt, fruktmos, hushållsmarmelad 
sockrad 
osockrad 

Mejeriprodukter. 

Färsk mjölk och grädde, försåld 
mjölk (omräknad till oskummad) . . . 
grädde 

1 Delvis approximerad kvantitetssiffra. 
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Konserverad mjölk och grädde 
kondenserad (evaporerad) 
torrmjölk 

Smör (mejeri-) 
gräddsmör 
vasslesmör 

Ost (mejeri-) 
mesost, messmör och andra mesvaror1 

annan mejeriost 
Margarinost2 
Mjukost och smältost2 
Kasein (råpreparat, även lör torkning) 

Slakteri- och charkuteriprodukter. 

Fläsk 
färskt fläsk 
bacon 
annat fläsk, r immat 

Annat kött 
kalvkött 
nötköt t 
fårkött 
hästköt t 
annat kött: färskt 

Ätbara djurdelar för avsalu 
inre organ 
råister 
råtalg 
blodplasma eller blod 
körtlar: ätbara 

för läkemedelstillv 
Annat slaktavfall 

tarmar: oberedda (original) 
rensade (sorterade) 

räv- och hundmat (jfr nr 1232) 
ej spec. slaktavfall 
svinborst 
tagel 

Slakining åt utomstående (intjänt brutto
ersättning) 

Charkuterivaror (korv, leverpastej m. m.) 
Färdiglagad mat, alla slag 
Köttextrakt och buljonglärningar 
Styckade varor, költfärs m. m.3 

Fisk, beredd, och konserver. 

Fisk, beredd (ej konserver) 
Saltad eller kryddad: 

sill 
strömming 
skarpsill (vassbuk) 
kabeljo, saltlånga 
annan fisk 

Torkad (färsktorkad) 
R ö k t : 

sill och strömming 
lax och laxöring 
ål 
annan fisk 

1 Inklusive tillverkningen annorstädes än vid mejerier. 
2 Tillverkad annorstädes än vid mejerier. 
3 Hedovisningen omfattar endast produktionen vid i denna berättelse medtagna charkuteritabriker 

m. m. 
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Beredning av fisk ål utomstående (bered
ningslön) 

Fisk- och skaldjurskonserver 
ansjovis 
gaffelbitar av sill 
kaviar och annan fiskrom 
sardiner 
andra sill- och strömmingskonserver . 
fiskbullar och fiskfärs 
andra fiskkonserver 
skaldjurskonserver 

Frukt-, grönsaks- o. d. konserver m. m. .. 
fruktkonserver 
sparriskonserver 
ärter med fläsk, konserverade 
andra grönsakskonserver 
svampkonserver 
köksväxter: inlagda i ät t ika m. m . . . 

torkade 
bär och frukter, torkade 

Maträtter, vakuumtorkade 
Kött- och fläskkonserver 

Margarin m. m. 

Margarin 
bagerimargarin 
annat 

Konstister, stekfetl o. d 
accisbelagt 
annat 

Fettemulsioner m. m 
bakhjälpmedel (margopan m. m.) . . . 
fettemulsion (konstgrädde) 

Sprit- och maltdrycker, vatten, tobaks-
fabrikat m. m. 

Råbrännvin 
tillverkat vid lantbruksbrännerier . . . 

» » jästfabriker 
» » sulfitbrännerier 

Destilleringsprodukter 
renat brännvin3 

sekunda sprit: för denaturering3 . . . . 
finkelolja och lank 

Drank 
Jäst och jästextrakt 
Punsch 
Likör 
Fruktvin 
Malt och maltprodukter 

malt 
maltgrodd 
maltextraktprodukter 
maltos (maltsocker) 

Maltdrycker 
Klass I I I 3 

Klass I I 3 

Klass I: svagdricka: lagrat 
färskt 

Drav, otorkad 
1 Därav 13 276 kr. bruttoersättning för legotorkning av 35 ton köksväxter. 
2 Därav 211 518 kr. bruttoersättning för legotorkning av 755 ton köksväxter. 
3 Tillverkningsskatt är inräknad i värdet. 
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Mineralvatten och läskdrycker 
medicinalvatten 
läskvatten 
söta läskdrycker 

Saft, oblandad 
Tobaksfabrikat1 

cigarrer 

cigarrcigarretter 

cigarretter: med munstycke 

utan » 
röktobak 
tuggtobak 
snus 

Diverse livsmedel m. m. 
Rostal kaffe 

egen vara (rostad vikt o. saluvärde) . 
främmande vara (rå vikt o. rostlön) . 

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

Kaffetillsättningsmedel (kaffesurrogat) 
Senap 

malen, torr 
färdiglagad 

Stärkelse (torkad vikt) 
potatisstärkelse: prima o. extra prima 

sekunda 
gråstärkelse 

biprodukter (pulpa o. d.) 
risstärkelse 
vetestärkelse 

Andra näringsämnen m. m 
bak- och jästpulver 
bakhjälpmedel, ej s. n 
bordssalt, preparerat 
glykos och stärkelsesirap 
kräm- och puddingpulver 
lemonadpulver och drickextrakt 
makaroner och vermiceller 
matolja (kronolja o. d.) 
nyponprodukter 
potatis- och sagogryn 
potatisflingor 
risbakmjöl 
soja och såser 
spritättika 
sötningsmedel, konstgjorda, sackarin-

orh sockerpreparat 
vanillin 
vanillinsocker 
vaniljsocker, vaniljextrakt 
äggersättningsmedel o. d 
div. ej spec. näringsämnen 

Kraftfoder. 
Oljekakor och oljekaksmföl 

bomullsfrökakor (-mjöl) 
jordnötskakor 

1 Värdesiffrorna avse priskurantpris; jfr texten sid. 28. 
2 Häri ingå 366 ton kaffesurrogat med en beredningslön av 26 241 kr. 
3 Häri ingå 607 ton kaffesurrogat med en beredningslön av 81 827 kr. 
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jordnötsmjöl 
kokoskakor 
linfrökakor och -mjöl 
palmkärnkakor 
Palmkärnmjöl 
rapskakor och -mjöl 
senapsfrökakor (-mjöl) 
sojamjöl 
solrosfrökakor (-mjöl) 
vallmofrökakor 
andra slag 

Foderbenmjöl (jfr nr 1891) 
Andra kraftfodermedel 

fiskfodermjöl 
fodercellulosa, riven och blandad . . . . 
hö- och klövermjöl 
höns- och kycklingfoder 
kraftfoderblandningar 
köttfodermjöl 
mineralnäring 
pälsdjursfoder, ej s. n. (jfr nr 1097) . . 
snäckskal 
tranemulsion 
andra och ej spec. slag 

6. Textil- och beklädnadsindustri. 

Spånadsämnen, vadd, trassel m. m. 
Cellull o. d. fibrer (tillverkad) 
Hampa, beredd 

skäktad tåga 
skäktblånor 

Lin, berett 
skäktad tåga 
skäktblånor 

Tvättad och kammad ull och cellull 
ull: t vä t t ad 

kammad (tops) 
cellull: t vä t t ad 

kammad 
Drev 
Kapok, konstbomull o. d 
Schoddy, flock, raffelslopp o. d 

av bomullslump6 

» konstsilke- och cellullump 
» yllelump5 

» annan lump 
Trassel 

bomullstrassel5 
annat trassel 

Vadd och filter 
av bomull: 

fetvadd 
förbandsbomull 
täckvadd 
andra slag (inkl. mjölkfilter) 

annan vadd 
Avfall från rensning, kardning, kamning, 

spinning, vävning etc 
ull- och ylleavfall (laps, noils m. m.) 

1 Ersättning för legoberedning. 
2 Därav 797 649 kr. ersättning för legoberedning av 26 058 ton. 
3 Därav 163 280 kr. ersättning för legoberedning av 15 775 ton foderblandningar. 
4 Därav 191 360 kr. ersättning för legoberedning av 8 830 ton foderblandningar. 
5 Även med inblandning av cellull. 

10—478071. Kommerskollegii berättelse om industri år 1945. 
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bomullsavfall, annat än trassel 
lin- och hampblår 
juteavfall 
konstsilke- och cellullavfall 
annat avfall (cottolin-, pappers- m. m.) 

Garn och tråd. 
Konstsilke, annat än sytråd 
Garn av cellull o. d. samt av konstsilke-

avfall, utan inblandning av annat fiber
material 

Garn av ull, även med inblandning av cell
ull o. d 
Kamgam: 

helt av ull: 
oblekt och ofärgat 
blekt, färgat eller tryckt 

med inblandning av annat spånads-
ämne: 

oblekt och ofärgat 
blekt, färgat eller tryckt. 

ej spec. kamgarn 
Kardgarn: 

med inblandning av ren ull: 
oblekt och ofärgat 
blekt, färgat eller tryckt 

utan inblandning av ren ull: 
oblekt och ofärgat 
blekt, färgat eller tryckt 

ej spec. kardgarn 
Vigognegarn (halvylle- och imitalgarn) . . 

oblekt och ofärgat 
blekt, färgat eller tryckt 

Garn av bomull, även med inblandning 
av cellull o. d.: 
Oblandat bomullsgarn: 

oblekt, ofärgat, omerceriserat: 
enkelt 
tvinnat 

blekt, färgat, merceriserat eller 
tryckt: 

enkelt 
tvinnat 

Med inblandning av cell-
ull o. d.: 
oblekt, ofärgat, omerceriserat: 

enkelt 
tvinnat 

blekt, färgat, merceriserat eller 
tryckt: 
enkelt 
tvinnat 

Cottolin, splendolin, resolin o. d 
Lingarn 

oblekt och ofärgat 
blekt, färgat eller tryckt 

Hampgarn: oblekt och ofärgat 
Jutegarn 

oblekt och ofärgat 
blekt, färgat eller tryckt 

Garn av papper, helt eller delvis 
Sytråd 

av bomull 
» konstsilke 

1 Accis ingår i värdet med 4 893 000 kr. år 1945 och 3 669 000 kr. år 1944. 
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Vävnader och filt. 

Natursilkevävnader 
Konstsilkevävnader 

draperi- och gardintyg 
foder 
klänningstyg 
andra och ej spec. slag 

Vävnader av cellull o. d. fibrer 
draperi- och gardintyg 
klänningstyg 
möbeltyg 
andra slag 

Yllevävnader, även med inblandning av 
cellull o. d. fibrer 
maskinfilt (vävd) för fabriksbehov . . 
mattor 
fälb-, plysch- o. sammetsvävnader 
andra slag: 

av kamgarn: helt av ull 
med inblandn. av cell
ull o. d 

av kardullsgarn 
Bomullsvävnader, även med inblandning 

av cellull o. d. fibrer 
Oblekta, of ärgade, otryckta 

och utan pressning: 
maskinfilt för fabriksbehov 
segelduk samt presenningsvävnad . 
smärting o. d. tyngre vävnader 
andra slag 

Blekta eller färgade: 
mattor 
fälb-, plysch- o. sammetsvävnader 
näsduksvävnader 
dukar, gardiner o. d. avpassade vävn. 
smärting o. d. tyngre vävnader 
andra slag 

Tryckta eller pressade: 
dukar, gardiner o. d. avpassade vävn. 
andra slag 

Linnevävnader 
presenningsväv, segelduk, säckväv o. d. 

tyngre omönstrade vävnader 
andra slag 

Hampvåvnader 
sadelgjordsväv 
andra slag 

Jutevävnader 
mattor 
sadelgjordsväv 
säck- och packväv, oblekt o. ofärgad 

Vävnader helt eller delvis av pappersgarn 
Filt, stampad (icke vävd) 

av ull, inklusive halvylle: 
maskinfilt för fabriksbehov 
annan 

av jute eller nöthår 
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Trikåvaror och strumpstolsarbeten. 

Trikåväv (ej konfektionerad) 
av natursilke1 

» konstsilke1 

» cellull1 

» bomull2 

» ull2 

Strumpor och sockor 
av natursilke1 
» konstsilke1 

» cellull1 

» bomull2 

» ull2 

Herr- och gossunderkläder3 
av konstsilke1 

» cellull1 

» bomull2 

» ull2 

Dam- och flickunderkläder3 

av natursilke1 

» konstsilke1 

» cellull1 

» bomull2 
» ull2 

Barnunderkläder (t. o. m. 6 dr)3 

av konstsilke1 

» cellull1 

» bomull2 

» ull2 

Andra trikåvaror3 
av konstsilke1 

» cellull1 

» bomull2 

» ull2 

Repslagerivaror, band, snören, nät, 
spetsar, remmar o. d. 

Repslageritillverkningar 
bind- och segelgarn: 

ej innehållande papper 
helt eller delvis av papper 

kabelgarn: 
ej innehållande papper 

skördegarn: 
helt eller delvis av papper 

tågvirke och linor: 
ej innehållande papper 
helt eller delvis av papper 

Band 
bomullsband 
elastiska band (gummiband) 
konstsilkeband 
ylleband 
andra slag 

1 Utan inblandning av ull och bomull. 
2 Inklusive med cellull eller konstsilke pläterade eller blandade varor. 
3 Inklusive konfektionering av egen tr ikåväv; konfektionerine av inköpt trikåväv redovisas under 

avdelningen Sömnadsartiklar. 
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Snören och andra snörmakararbelen 
kängsnören och skoband (flätade) . . . 
andra slag 

Spetsar och spetsvävnader av tytt 
Trådgardiner och trådgardinsvävnad . . . . 
Nät m. m 

fisknät, tillverkade, och telnar 
fisknät, håvar, mjärdar, ryssjor o. d., 

monterade o. reparerade 
andra nät och hängmattor 

Remmar och slangar (textil-) 
driv- och transportremmar 
slangar 

Impregnering, blekning, färgning m. m. 

Impregnerade vävnader m. m 
oljeduk och vaxduk 
pegamoid 
läderimitation 
presenningsväv och täl tduk 
andra slag 

Blekning, färgning, tryckning, appretering 
och mercerisering av inköpt gods för 
avsalu. 

Beredning av inlämnat främmande gods 
(lönberedning). 

Uppburen brulloersätlning (lön) för utförd 
tvät tning av ull 
karbonisering 
kamning av ull och cellull 
spånad 
vävning 
rivning av vadd, schoddy o. d 
stickning och trikåvävning 
impregnering 
blekning, färgning, tryckning, appre

tering och mercerisering 
annan beredning (tvinning, spolning 

m. m.) 
kemisk tvät tning1 

annan t vä t t och strykning1 

Konfektions- och Sömnadsartiklar m. m. 

Herr- och pojkkonfektion 
sällskapsdräkter (ylle-) 
kavajkostymer: ylle-

andra 
sport- och skidkostymer: ylle-

andra 
udda kavajer: ylle-

andra 
sportjackor och -blusar: ylle-

andra 
västar: ylle-

andra 
udda byxor: 

arbetsbyxor (dussinbyxor) 
övriga, inkl. sport- och skidbyxor: 

ylle-
andra 

1 Avser endast t vä t t och strykning i kombination med färgerirörelse. 
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överplagg: 
paletåer, ulstrar, överrockar: 

ylle-
andra 

impregnerade rockar: ylle-
andra 

trench coats 
överdragskläder (overalls, skydds
rockar m. m.): ylle-

andra 
annan och ej spec. herrkonfektion 

Dam- och flickkonfektion 
dräkter: ylle-

andra 
sport- och skiddräkter: ylle-

andra 
sportjackor: ylle-

andra 
andra jackor (blazers m. m.): ylle- .. 

andra 
sport- och skidbyxor: ylle-

andra 
klänningar: ylle-

bomulls-
andra 
ej spec 

kjolar: ylle-
bomulls-
andra 
ej spec 

blusar (inkl. skjortblusar): ylle-
bomulls-,. 
andra 
ej spec. . . 

överplagg: 
kappor och ulstrar (ej impregn.): 

ylle-
andra 

impregnerade kappor: ylle-
andra 

trench coats 
överdragskläder (overalls, städrockar 

o. d.): ylle-
andra 

ej spec. damkonfektion 
Barnkonfektion (ålder t. o. m. 6 år).... 

gosskostymer: ylle-
andra 

klänningar, kjolar, blusar: ylle-
andra . . . . 

udda byxor: ylle-
andra 

sportjackor och -blusar: ylle-
andra 

överplagg (kappor och rockar): 
ej impregnerade: ylle-

andra 
impregnerade: ylle-

andra 
barnoveralls och lekdräkter: yl le- . . . . 

bomulls-
andra . . 

ej spec. barnkonfektion 
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Uniformer och uniformspersedlar 
civila uniformer och livréer m. m. . . 
militära uniformspersedlar: 

uniformskappor 
vapenrockar 
uniformsbyxor 
ej spec 

Gummirockar och -kappor 
för herrar och pojkar 
» damer och flickor 
» barn (ålder t. o. m. 6 år) 

Oljerockar och oljekläder 
för herrar och pojkar 
» damer och flickor 
» barn (ålder t. o. m. 6 år) 

Skjortor och pyjamas 
dagskjortor: trikå-

andra : arbetsskjortor . . . 
andra slag 

nattskjortor och pyjamas 
Underkläder, ej s. n 

herrunderkläder: av trikåväv 
andra 

damunderkläder: 
dag- och nattlinnen, pyjamas o. d. 
andra slag: av trikåväv 

andra 
barnunderkläder (t. o. m. 6 år): 

dag- och nattlinnen, pyjamas o. d. 
andra slag: av trikåväv 

andra 
Andra konfektions- och beklädnadsartiklar 

badkappor, morgonrockar, strand
dräkter o. d 

benlindor, bälten, skärp, strump- och 
ärmhållare o. d 

damasker 
förkläden 
hängslen och hängslestroppar 
idrottsbyxor (tävlingsdräkter) 
korsetter, reformliv, byst- och höft-
hållare o. d 

kragar, skjortveck och manschetter: 
damkragar 
andra slag 

kragskyddare, scarves o. d. av tyg 
kravatter, halsdukar, slipsar, rosetter 
näsdukar 
ärmlappar 
ej spec. beklädnadsartiklar 

Diverse Sömnadsartiklar (ej beklädnads-) 
broder- och tapisseriarbeten, ej s. n.. 
fallskärmar 
flaggor, vimplar, standertar 
flytvästar 
presenningar 
ryggsäckar, sovsäckar, skol- och torg
väskor, mattornistrar m. m. 

segel 
säckar: nytillverkade: 

bomulls-
jute-
pappers- (jfr nr 972) 
andra 

reparerade (begagnade) 



152 

år 1945 år 1944 

sängkläder: kuddar, madrasser, täcken 
o. d 

lakan och örngott 
tä l t och markiser 
ej spec. sömnadsartiklar 

Sömnad för andras räkning (uppburen 
bruttoersättning) 

Dam- och barnhattar 
ateljéhattar (filt-, sammets-, siden-

och sorghattar) 
fi l thattar av ull, hår och velour . . . . 
s t råhat tar 

Herrhattar 
filt- och fälbhattar 
tygha t ta r 

Hattstommar, filtstumpar, hattflätor o. d. 
Tygmössor 

dam- och barnmössor 
herrmössor 
uniformsmössor : civila 

militära 
Reparation och ompressning av hat tar och 

mössor 
Andra textilarbeten m. m 

förbandsartiklar (bandage, bindor, vadd 
o. d.) 

konstgjorda blommor 
preparerade naturliga växter 
paraplyer och parasoller 
rullgardiner 
rullgardinskäppar, mekaniska 

Stuvar och avfall (årsförsäljning) 

7. Läder-, hår- och gummi
varuindustri. 

Hudar och skinn. 
Oberedda hudar och skinn (från slakterier) 

av nötkreatur 
» kalv 
» get, får och lamm 
» häst 
» andra djur 

Garveriprodnkter. 
Sul- och bindsulläder 

kruponger 
helt läder 
framdelar 
bukar 

Rand-, rem- och plattläder 
Ovanläder 

vegetabiliskt garvat: smör- o. pjäxläder 
annat 

krom- och kromkombinerat garvat . . 
Annat läder (handsk-, beklädnads- m. m.) 

vegetabiliskt garvat 
krom- och kromkombinerat garvat . . 
vit-, fett- och sämskgarvat 

Garvning av inlämnad råvara 
intjänt beredningslön för berett: 

sul- och bindsulläder 
ovanläder 
annat läder 

1 Därav 128 294 kr. bruttoersättning för legosömnad av 5100 dussin strå- och filthattar. 
2 Därav 123 120 kr. bruttoersättning för legosömnad av 4 409 dussin strå- och filthattar. 
3 Därav (iti 127 kr. bruttoersättning för legosömnad av 15 155 dussin. 
4 Därav 45 678 kr. bruttoersättning för legosömnad av 5 465 dussin. 
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Konstlåder 
Limläder och annat läderavfall 
Get- och nöthår 
Garveriull 

Pälsvaror, handskar, skinnkläder. 
Beredning o. färgning au lösa pälsskinn 

av egen råvara (försäljningsvärde).. . 
» inlämnad råvara (beredningslön) 

Arbeten av pälsverk 
beredda, hopsydda skinn, foder, fällar, 
mattor o. d 

färdiga klädespersedlar: 
herr- och dampälsar 
pälsgarnityr, boor, kragar, muffar 

o. d 
pälsmössor 
ej spec. pälsvaror 

Pälssömnad åt utomstående (lön) 
Reparationer av pälsvaror 
Handskar 

grövre arbetshandskar 
bilhandskar 
pälshandskar 
andra slag 

Skinnkläder 
tröjor, västar, bildräkter 
mössor 

Skofabrikat. 
Skodon av läder och skinn 

stövlar 
sport- och arbetskängor samt pjäxor 
andra kängor samt lågskor 
sandaler (inkl. sandaletter) 
skinntofflor 

Skor och tofflor av tyg och filt 
Färdiga delar till skodon 

klackar av läder och trä 
läderskaft till skor och gummibottnar 
ränder 
skoremmar 
bottnar och andra delar m. m 

Skoreparationer åt utomstående (lön)3. . . 

Andra läder- och skinnarbeten m. m. 
Damväskor, etuier, reseffekter m. m 

damväskor, portföljer, plånböcker o. d. 
etuier, askar, dosor och fodral 
reseffekter (koffertar, kappsäckar, res

väskor, hattfodral m. m.): 
av läder och skinn 
andra slag (jfr nr 992) 
ej specificerade 

Tekniska lädervaror 
driv-, transport-, ryck-, slag- och sy-
remmar, snören och slangar 

andra slag (packningar, pickers m. m.) 

1 Därav 145 390 kr. bruttoersättning för legosömnad av 39 249 st. pälsmössor. 
2 Därav 606 544 kr. brutloersättning för legosömnad av 196 868 st. pälsmössor. 
3 Endast vid skofabriker utförda reparationer äro redovisade. 
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Läder- och skinnarbeten, ej s. n 
fot- och handbollar, sportartiklar . . . . 
piskor 
bär-, liv-, skridsko- o. d. remmar . . . 
läderdamasker och benläder 
sadlar, seldon o. d. sadelmakararbeten 
andra läderarbeten, ej s. n 

Diverse hithörande tillverkningar 
borstar, penslar, kvastar 
fjäder och dun, beredd 
tagel, berett 
hår- och tagelgarn 
hår- och tagelvävnader: 

tagelduk 
vattulin 
mattor 
andra slag 

andra tillverkningar, ej s. n 

Gummivaror. 
Regenererat gummi m. m 

regenererat gummi 
regummeringsgummi 
ebonit 

Bil- och cykelgummi m. m 
bil- och motorcykelgummi: 

innerslangar 

yt tergummi 

cykelgummi: 

innerslangar 

yt tergummi 

andra slag (pedalgummi m. m . ) . . . 
gummi för andra fordon: 

innerslangar 

yt tergummi 

hjulringar, massiva, o. hjulringsbe-
klädnader 

Skodon, klackar, sulor 
galoscher o. andra ytterskodon av 

gummi 

stövlar, kängor o. lågskor av gummi 

andra skodon (textilskodon med 

gummisulor) 

gummiklackar och snedbitar 
gummisulor och gummiplattor för 

skoindustrien 
Driv- och transportremmar 
Gummerade vävnader 
Andra gummivaror 

gummibollar 
gummiduk 

gummihandskar 

gummilösning, solution o. d 
gummimattor och -parkett 
slangar (ej innerslangar) 
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syntetiska gummiprodukter 
tekniska gummivaror, ej s. n 
andra och ej spec. gummivaror 

Gummireparationer åt utomstående 

8. K e m i s k - t e k n i s k i n d u s t r i . 

Färger och fernissor. 
Torra färger, oberedda 

zinkvitt 
rödfärg, torr 
jordfärger (umbra o. d.) 
bronser 
kimrök 
stenkolssot 

Oljor och fernissor 
linolja, blekt och kokt (för avsalu)1 . 
linoljeersättning (för avsalu)1 

standoljor och boktrycksfernissor . . . 
oljelacker (-fernissor), klara 
spritlacker (-fernissor), klara 
hartsfernissor 
cellulosalacker (-fernissor), klara 
kombinationslacker (-fernissor), klara 
syntetiska lacker (-fernissor), klara . . 
asfaltlacker (-fernissor): ugnslacker . . 

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

för cellulosalacker o. d 
» andra färger och fernissor 

diverse hithörande preparat 
Beredda färger o. d 

artistfärger 
betser: flytande 

torra 
bronsfärger 
brytningsfärger (i tuber o. d.) 
eldskyddsfärger 
färgkritor 
grafiska färger: tidningsfärg 

svarta tryckfärger. . 
kulörta 

hemfärger 
kitt 
läder- och skofärger 
maskinfärger 
rostskyddsfärger 
skeppsbottenfärger 
smör- och ostfärger 
spackelfärg: klisterspackelfärg 

andra slag 
stämpelfärger 
tapetfärger 
rödfärg, färdigkokt 
slamfärger, ej s. n 
kaseinfärger 
andra kallvattens- och emulsionsfär

ger, även torra 
oljefärger: färdiglagade 

i pastaform 
oljelackfärger 

1 Framställd vid färg- och fernissfabriker av inköpt rå linolja (jfr nr 1730). 
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spritlackfärger (glasyrfärger) 
cellulosalackfärger 
kombinationslackfärger 
syntetiska lackfärger 
andra färger 

Oljor och fett, ej s. n. 

Animaliska oljor 
fisklevertran 
fiskoljor (fisktran) 
annan t ran 
andra oljor, flytande 

Talg 
matnyt t ig 
teknisk 

Ister och flott 
matnyt t ig t 
tekniskt 

Andra animaliska fettämnen 
benfett 
hudfett 
destruktions- o. tekniskt fett, ej s. n. 

Vegetabiliska oljor: 
Råa (tillverkade) 

bomullsfrö(cotton-)olja 
jordnöts(arachid-)olja 
kokosolja 
linolja 
palmkärnolja 
rov- och rapsolja 
senapsfröolja 
sojaolja 
solrosolja 
vallmofröolja 
babassuolja 
karotinolja 
andra slag 

Raffinerade 
bomullsfrö(cotton-)olja 
jordnöts(arachid-)olja 
kokosolja 
linolja, kokt (vid oljeslagerier; jfr nr 

1656/8) 
palmkärnolja 
rov- och rapsolja 
senapsfröolja 
sojaolja 
solrosolja 
vallmofröolja 
babassuolja 
andra slag 

Oljefettsyror 
Härdning av oljor och feltämnen 

vegetabiliska 
Raffinering av oljor och fettämnen, ej s. n. 

ister och flott, raffinerat 
talg, raffinerad 

1 Därav 35 900 kr. ersättning för legokokning av 1 795 ton olja. 
2 Därav 24 694 kr. ersättning för legoraffinering av 40 ton olja. 
3 Därav 707 185 kr. ersättning för legoraffinering av 1 229 ton olja. 
4 Därav 112 265 kr. ersättning för legotillverkning av 472 ton oljefettsyror. 
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härdat fett, raffinerat: 
animaliskt 
flytande vegetabiliska oljor 
diverse och ej spec 

Tvättmedel, parfymer, ljus m. m. 

Såpa och tvål 
såpa 
raktvål och -kräm 
toalettvål 
tvålflingor 
annan tvål ( tvät tvål o. d.) 

Andra tvättmedel 
tvät tpulver , diskmedel, flytande tvål: 

fettfria 
med lägre fettsyrehalt än 4 % . . . 
med 4 % eller högre fettsyrehalt . 

soda, kristalliserad (jfr nr 1872) 
lutpulver 
såp- och tvä t t lu t 
såpsprit 

Parfymer och kosmetiska preparat 
parfymer 
toalet tvat ten och eau de cologne . . . . 
munvat ten 
hårvat ten 
tandkräm och tandpulver 
ansiktspuder och smink 
hårpomada 
hudkrämer och salvor 
schamponeringsmedel 
andra kosmetiska preparat o. d 

Ljus 
Stearinprodukter 

olein 
stearin 
stearinbeck 

Glycerin (beräknad som 100 %-ig) . . . . 
rå: underlutsglycerin 

saponifikatglycerin 
renad: dynamitglycerin 

andra slag 

Träkol, harts- och trädestillations
produkter. 

Träkol (råkol) 
från milor:3 

av löv-, barr- och stubbved 
» sågverksribb 

från milugnar: 
av övervägande lövved 
» » barrved 

stubbved (töre) 
» ej specificerad ved 
» sågverksribb 

från tjärugnar, lingboug-
naro. d 

1 Därav 1 500 kr. ersättning för legoraffinering av 30 ton fett. 
2 Därav 6 427 kr. ersättning för legoraffinering av 140 ton fett. 
3 Redovisningen avser endast milkolning, som utförts av i denna berättelse medtagna kolugns-

anläggningar. 
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från retortugnar: 
av övervägande lövved 
» » barrved 
» stubbved (töre) 
» ej spec. ved 
» sågverksribb 

Tråkolsbriketter 
Trätjära 

prima trät jära och tjäroljor: 
av övervägande lövved 
» barrved (A-tjära). 
» stubbved 

ej spec 
sekunda trät jära (B-tjära o. d.) 

Tråtjäredestillat 
smörjoljor 
andra slag 

Trätjärebeck 
Terpentinolja 

rå 
renad 
fördroppar, pinol, restolja 

Råmetanol (träsprit), ber. som 100 %-ig 
Renmetanol 
Sulfatharts (tallsyra) 
Harts, extraherat 
Hartsdestillat 

tallbeck (sulfathartsbeck) 
tallhartsolja (kokillolja m. m.) 
tallolja (tallfettsyra) 

Sprängämnen m. m., tändstickor. 
Sprängämnen 
Ammunition (laddning av patroner m. m.) 5 

för krigsvapen 
» jaktgevär m. m 

Fyroerkeriartiklar, knallsignaler, knall-
pulver och smällare 

Stubintråd 
Tändhatlar och diverse tändmedel 
Tändstickor 

säkerhetständstickor 
andra slag 

Oorganiska produkter m. m. 
Förtätade gaser 

acetylen (dissousgas) 
kolsyra: fast (torr-is) 

flytande 
syrgas 
Vätgas 
andra slag, ej s. n 

Grundämnen 
fosfor: gul 

röd 
klor, flytande och i gasform 
svavel 

1 Häri ingår legoraffinering av 4 681 ton smörjoljor, 4 175 ton andra destillat och 2 801 ton trä
tjärebeck år 1945 samt 14 510 ton smörjoljor, 12 518 ton andra destillat och 6 240 ton trätjärebeck år 
1944, för vilken raffinering bruttoersättningen ej upptagits här utan ingår i det för petroleumprodukter 
redovisade beloppet (jfr not 1 å sid. 161). 

2 Därav 251 563 kr. ersättning för legoraffinering av 892 ton smörjoljor. 
3 Därav 131500 kr. ersättning för legoraffinering av 749 ton smörjoljor. 
4 Därav 247 310 kr. ersättning för legoraffinering av 1 363 ton destillat. 
5 Tillverkningen vid krigsmakten tillhöriga anläggningar är ej redovisad 
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Oxider 
järnoxid 
koboltoxid 
kopparoxidul 
kväveoxidul, komprimerad 
vätesuperoxid, beräkn. som 30 %-ig . 

Ammoniak och hydrater 
ammoniak: 

komprimerad, beräkn. som 100 %-ig 
kaustik, beräkn. som 25 %-ig 

kaliumhydrat, beräkn. som 100 %-igt: 
i fast form 
i lösning 

natriumhydrat, beräkn. som 100 %-igt: 
i fast form 
i lösning 

Syror 
fosforsyra, beräkn. som 100 %-ig . . . 
klorsulfonsyra 
salpetersyra, beräkn. som 100 %-ig . . 
saltsyra, beräknad som 30—33 %-igt 

klorväte 
svavelsyra: 

rykande (oleum): 60—65 % fri SO3 
20—25 % » » 

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

Sulfater 
aluminiumsulfat 
ammoniumsulfat1 

järnsulfat 
kalialun 
koboltsulfat 
kopparsulfat 
kromalun 
natriumsulfat: kalcinerat 

kristalliserat 
natriumbisulfat 
nickelsulfat 
zinksulfat 

Diverse oorganiska produkter 
fosfater: dikalciumfosfat 

natriumfosfat 
galvanotekniska salter (preparerade): 

innehållande cyanföreningar 
andra 

karbonater: 
kaliumkarbonat (pottaska) 
natriumkarbonat (soda), ber. 100 vig: 

kalcinerad 
kristalliserad2 

klorater och perklorater: 
kaliumklorat 
andra slag 

klorblekningsmedel, beräknade som 
100 %-ig blekande klor: 
klorkalk: i fast form 

i lösning 
hypokloritlösning 

klorider: kalciumklorid (vägsalt) . . . . 
andra slag (järn-, zink- m. fl.) 

1 Tillverkad vid gas-, koks- och skifferoljeverk. Övrig tillverkning redovisas under rubriken Syn
tetiska kväveprodukter (nr 1890). 

2 Avser tillverkad soda; kristallisering av inköpt soda redovisas under tvättmedel (nr 1754). 
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kromater och bikromater 
perborater och persulfater 
permanganater 
metasilikat (natrium-) 
vattenglas i fast form 

i lösning 
kalciumkarbid 
kiselkarbid 
arsenikprodukter 
andra oorganiska produkter, ej s. n. . 

Gödselmedel 
superfosfat 
tomasfosfat 
syntetiska kväveprodukter (beräknad 

kvävemängd i ton) 
benmjöl (jfr nr 1223) 
hornmjöl 
pudrett 
andra gödselmedel 

Organiska produkter, ej annorstädes 
upptagna. 

Aldehyder och keloner 
formalin: 

i vattenlösning, beräkn. som 40 %-ig 
i fast form (paraformaldehyd) . . . . 

acetaldehyd och paraldehyd 
aceton 
acetonoljor (metyletylketon m. m.) . . 
f urf urol 

Etrar och estrar 
etyleter 
etylacetat 
butylacetat 
amylacetat 
glykoletrar och -estrar 
andra slag 

Ättiksyra, beräknad som 100 %-ig . . . . 
Kalciumacetat (ättiksyrad kalk), beräk

nad som 100 %-ig 
Andra organiska kemikalier o. d 

etylenglykol 
kloramin 
kolsvavla 
sackarin 
trikloretylen 
diverse produkter, ej s. n 

Asfalt, tjär- och bensinprodukter, smörj
medel m. m, 

PulDerasfalt 
Asfaltemulsion 
Asfaltlösningar 
Stenkolstjära, rå 
Tjärprodukter, ej annorstädes upptagna. 

taktjära o. d 
vägtjära och vägasfalt 
annan tjära (stålverks-, kabel- o. d.) . 
stenkolstjärebeck 
bensol 
toluol 
solventnafta (inkl. xylol) 
tungbensol 
Stenkolstjära, destillerad 
stenkolstjäredestillat 
tjäremulsion 
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träimpregneringsmedel av tjära 
andra produkter, ej s. n 

Petroleumprodukter 
bensin och bentol 
fotogen 
solaroljor 
dieseloljor 
transformatoroljor och -destillat 
smörjoljor 
pannbrännoljor 

Skifferprodukter 3 
bensin 
fotogen 
motorbrännoljor 
pannbrännoljor 
smörjoljor 
asfalt (emulsion och beck) 

Smörj-, rengörings- och impregnerings-
medel m. m 
bonvax 
fläckvatten 
färgborttagningsmedel 
grafit, kolloidal 
impregnerings- och presenningsoljor . 
läderoljor och -smörjor, garverifett 

o. d 
läderputsmedel, sprithaltiga 
möbelolja 
skobeck 
skokräm och andra ej sprithaltiga 

putsmedel för läderarbeten eller 
skodon 

skurpulver o. d. puts- och polermedel 
smörjfett (maskin- och vagnssmörja 

m. m.) 
smörjoljor, blandade 
spilloljor, raffinerade 
transformatorolja 
spis- och ugnssvärta 
torrsopnings- o. d. rengöringsmedel . . 
träimpregneringsmedel, ej s. n 
vapenolja och vapenfett 
vaselin 
vattenlösliga oljor 
diverse hithörande fabrikat 

Diverse kemisk-tekniska produkter. 

Lim 
ben- och hudlim samt biandlim 
hartslim (hartstvål) 
konsthartslim 
kaseinlim (kallim) 

1 Därav avse 1490130 kr. försäljningsvärde av 2 384 ton bensin, 1088 ton fotogen, 2 496 ton 
solaroljor, 27 ton dieseloljor och 8 058 ton pannbrännoljor samt 4 580 181 kr. ersättning för legoraffi-
nering av övriga här upptagna kvantiteter jämte vissa kvantiteter trätjäreprodukter (nr 1795/7) och 
skifferprodukter (jfr not 3 nedan samt not 1 å sid. 158). 

2 Därav avse 792 600 kr. försäljningsvärde av 917 ton bensin samt 6 634 662 kr. ersättning för 
legoraffinering enligt not 1. 

3 Utöver här upptagna produkter redovisas legoraffinering av 643 ton bensin och 241 ton pann
brännoljor år 1945 samt 4 099 ton bensin, 1151 ton fotogen, 1357 ton pannbrännoljor, 225 ton lätt-
destillat och 74 ton motyl år 1944, för vilken ersättningen ingår i det för petroleumprodukter angivna 
beloppet. 

11—478071. Kommerskollegii berättelse om industri år 1945. 
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växtlim (inkl. glutenlim) 
annat lim i fast form 
flytande lim och gummi 

Appreturmedel 
innehållande dextrin, stärkelse o. d. . 
andra slag 

Dextrin 
Gelatin 
Klister m. fl. bindemedel 

celluloidlösning 
kautschuklösningar (läder- och sko

cement m. m.) 
klister 
andra bindemedel m. m 

Acetatfolier 
Viskosfolier 
Arbeten av acetat- och viskosfolier 

påsar o. d 
isoleringsmaterial (isoflex o. d.) 

Konstharts, hårdbart 
harts och lack 
pressmassor 

Lackerat papper 
Andra konsthartser och konstmassor 
Arbeten av härdbara konstmassor 

plattor, rör och bultar 
formpressade detaljer 
andra slag 

Arbeten av ej härdbara konstmassor 
Läkemedel m. m 

apoteksvaror 
andra läkemedel 
desinfektions(bekämpnings-)medel . . . 
fruktsalt 
växtskyddspreparat 
betningsmedel för utsäde 
malmedel 
råttgift 
medel mot ohyra, ej s. n 
flugfångare 

Garvextrakter 
ekträextrakt 
granbarkextrakt 
kvebrachoextrakt 
andra slag 

Preparat för livsmedelsberedning o. d. .. 
essenser och extrakter: 

sprit- och liköressenser 
andra slag 

punsch och likör, alkoholsvaga 
ostlöpe 
sockerkulör, ölkulör o. d 

Kontorsmateriel o. d 
blyerts-, färg- och kopiepennor 
bläck och tusch 
färgband för kontorsmaskiner 
lack 
vals- och hektografmassa 

Andra kemisk-tekniska produkter 
celluloid- och galalitarbeten 
film: röntgenfilm 

framkallade negativ 
kopior av dito 

glödstrumpor: avbrända 
ej avbrända 
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grammofonskivor: 
ämnen 
inspelade skivor 

is, konstfrusen 
konsttarmar 
linoleummattor inkl. konstlinoleum . . 
skidvalla 
sulfitlut, indunstad (torrsubstans) . . . 
diverse fabrikat 
pulveriseringslön 

9. Kraft-, belysnings- och 
vattenverk. 

Elektrisk energi: alstrad energi 
försåld » 

Gas, distribuerad (stadsgas) 
Vatten, distribuerai 
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Tab. 8. Tillverkningar år 1945, som helt eller till någon del varit föremål 
för vidare bearbetning vid de verk, där de framställts.1 

Nr 
i 

tab . 
7 

Varuslag 

K
vantitets
grund 

P roduktion för vidare 
bearbetning vid fram

ställningsverket 

Kvantitet Kronor 

Produktion för 
avsalu Hela produkt ionen 

Kvanti tet Kronor Kvanti tet Kronor 

Tackjärn 
Gjutgods, direkt från masugn. 
Järnsvamp 
Ferrolegeringar 
Smältstycken och r å skenor . . . 
Bessemergöt: sur 

basisk 
Martingöt: sur 

basisk 
Martingjutgods: surt 

basiskt 
Elektrostål: göt 

gjutgods 
Varmvalsat järn av vällmetall: 

ämnen 
annat 

Smitt järn av götmetall: 
ämnen 
annat 

Varmvalsat järn av götmetall: 
ämnen: billets m. m 

platiner 
annat 

Stångjärnsavhugg m. m 
Bly 
Plåt: bly-

koppar-
mässing-

Tråd: fosforbrons-
koppar-
mässing-

Dragen tråd 
Annat draget eller kallvalsat 

järn och stål 
Möbelresårer 
Metallgjutgods 
Blykulor och blyhagel 
Plåt etc. : av nysilver 
Tackjämsgjutgods, framställt: 

aducerat 
annat 

Maskingjutgods 
Råkoivar till termosflaskor . . 
Glasull 
Elektrodmassa 
Sågade trävaror av furu eller 

gran: 
ohyvlade plankor etc 

1 Beträffande järn och stål m. m. lämnas mera detaljerad redovisning i kommerskollegii berättelse om 
bergshantering. 

2 Redovisat som nr 279 i tab . 7. 
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Nr 
i 

tab. 
7 

Varuslag 

K
vantitets
grund 

Produktion för vidare 
bearbetning vid fram

ställningsverket 

Produktion för 
avsalu Hela produktionen 

Kvantitet Kronor Kvantitet Kronor Kvantitet Kronor 

Sågade trävaror av lövträ: 
plankor och bräder 
stav: parket ts tav 

annan 
ämnen, ej s. n 

Hyvlade bräder m. m 
Lådämnen, sågade 
Sko- och toffelbottnar 
Träull 
Våt slipmassa: vit 

brun 
Sulfitcellulosa: 

blekt: för papperstillverkn. . 
» konstsilke o. d. . . 

oblekt 
kvistmassa 

Sulfatcellulosa: blekt 
oblekt 
kvistmassa . . . 

Färgad papp: kartongpapp . . . 
annan 

Gult halm- o. d. papper 
Omslagspapper: sulfat-

annat 
Vulkanfiber 
Kakaosmör 
Malt 
Ull: tvä t tad 

kammad 
Cellull: tvä t tad 

kammad 
Schoddy o. d.: bomulls-

konstsilke- . . . 
ylle-
annan 

Trassel: bomulls-
annat 

Vadd: förbandsbomull 
täckvadd 
annan bomullsvadd . . . 
annan vadd 

Ullavfall 
Bomullsavfall 
Lin- och hampblår 
Juteavfall 
Konstsilke- och cellullavfall . . 
Garn av cellull o. d 
Kamgarn: 
helt av ull: blekt etc 
blandat: oblekt etc 

blekt etc 
ej spec 

Kardgarn: 
med inblandning av ull: 

oblekt etc 
blekt etc 

utan inblandning av ull: 
oblekt etc 
blekt etc 
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Nr 
i 

tab. Varuslag 

K
vantitets-
grund 

Produktion för vidare 
bearbetning vid fram-

ställningsverket 

Kvantitet Kronor 

Produktion för 
avsalu 

Kvantitet Kronor 

Hela produktionen 

Kvantitet Kronor 

ej spec 
Vigognegarn: oblekt etc 

blekt etc 
Bomullsgarn, oblandat: 

oblekt etc: enkelt 
tv innat 

blekt etc.: enkelt 
tv innat 

Bomullsgarn, blandat: 
oblekt etc: enkelt 

tv innat 
blekt etc: enkelt 

tv innat 
Lingarn: oblekt etc 

blekt etc 
Hampgarn, oblekt 
Jutegarn: oblekt etc 
Garn av papper 
Konstsilkevävnader: 

klänningstyg 
Vävnader av cellull o. d.: 

klänningstyg 
Bomullsvävnader: 

blekta etc: andra slag 
Hampvävnader , andra 
Säck- o. packväv (jute-) 
Pappersvävnader 
Trikåväv: konstsilke 

cellull 
bomull 
ull 

Band: bomulls-
elastiska 
konstsilke-
andra slag 

Rand-, rem- och plattläder . . . 
Ovanläder: 

smor- och pjäxläder 
annat vegetabiliskt garvat . . 
kromgarvat 

Annat läder: 
vegetabiliskt garvat 
kromgarvat 
vi tgarvat m. m 

Limläder 
Beredning av pälsskinn 
Fjäder och dun, beredd 
Tagel, berett 
Hår- och tagelgarn 
Regenererat gummi 
Gummerade vävnader 
Gummiduk 
Standoljor 
Talg, matnyt t ig 
Vegetabiliska oljor, råa: 
jordnötsolja 
kokosolja 
linolja 
palmkärnolja 
rov- och rapsolja 
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Nr 
i 

tab. Varuslag 

K
vantitets
grund 

Produktion för Tidare 
bearbetning vid fram

ställningsverket 

Produktion för 
avsalu Hela produktionen 

Kvantitet Kronor Kvantitet Kronor Kvantitet Kronor 

senapsfröolja 
sojaolja 
solrosolja 
vallmofröolja 
andra slag 

Vegetabil. oljor, raffinerade: 
bomullsfröolja 
jordnötsolja 
kokosolja 
rov- och rapsolja 
senapsfröolja 
sojaolja 
solrosolja 
vallmofröolja 

Oljefettsyror 
Härdning av oljor m. m.: 

vegetabiliska 
Raffinering av oljor m. m. : 

ister och flott 
talg 
härda t fett: vegetabiliskt . . . 

diverse 
Stearin 
Glycerin: rå 

renad 
Terpentinolja, rå 
Råmetanol 
Renmetanol 
Sulfatharts 
Tallbeck 
Tallhartsolja 
Tallolja 
Klor, flytande 
Natr iumhydrat i lösning 
Fosforsyra 
Salpetersyra 
Saltsyra 
Svavelsyra: koncentrerad 

annan 
Järnsulfat 
Kopparsulfat 
Natriumsulfat: kalcinerat . . . . 

kristalliserat. . 
Fosfater: dikalcium-

natr ium-
Vattenglas : i fast form 
Kalciumkarbid 
Formalin i vattenlösning 
Ättiksyra 
Kalciumacetat 
Dextrin 
Konsthar ts , härdbart : 

harts och lack 
pressmassor 

Lackerat papper 
Andra konsthartser 
Arbeten av konstmassor: 

härdbara: plattor m. m 
andra slag 
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Tab. 9. Industriens förbrukning av vissa viktigare råvaror m. m. 
år 1945. 

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. 8). — Siffrorna inom parentes i kol. 1 angiva för resp. grupp redovis
ningens grad av fullståndighet (jfr sid. 42j. 

Varuslag 
Kvan
titets
grund 

Kvan
titet Varuslag 

Kvan
titets
grund 

Kvan
titet 

Metall- och maskin
industri. (95 %) 

Tackjärn 
Tackjärnsskrot: eget 

inköpt 
Smidesskrot: eget 

inköpt 
Tackjärnsgjutgods: a d u c e r a t . . . 

annat 
Stålgjutgods 
Järnplåt : 

svartplåt: för konservemballage 
annan 

pressplåt 
rostfri plåt 
galvaniserad plåt 
förtent o. galvanförtent plåt 

Järn t råd: varmvalsad 
dragen 

Järnrör : 
varmvalsade 
kalldragna 
gjutna 

Varmvalsat järn o. stål, ej s. n. 
Kallvalsat eller draget järn och 

stål, ej s. n 
Snabbstål ; 
Smitt o. pressat järn o. stål, ej 

s. n 
Ej spec. järn och stål 
Metaller m. m., oarbetade: 

aluminium 
aluminiumlegeringar 
antimon 
bly 
kadmium 
koppar 
kvicksilver 
magnesium, metalliskt 
magnesiumlegeringar (elektron) 
mässing 
nickel 
nysilver 
rödgods och brons 
tenn 

1 Siffran för 1944 ändras till 12 738. 
2 Siffrorna för 1944 ändras till 6 701 bly-, 150 tenn- och 3 037 zinkskrot. 
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Carbon black och softblack 
Flusspat 
Fosforsyra, ber. som 100 %-ig . 
Glycerin, renad 
Grafit i pulver och flingor . . . 
Hartser: naturliga 

konstgjorda 
Kalciumkarbid 
Kaliumhydrat , ber. som 100 %-

igt 
Kaolin 
Koksalt 
Krita, fälld och slammad 
Kryolit 
Litopon 
Magnesiumklorid 
Natriumhydrat (kaustik soda), 

beräkn. som 100 %-igt 
Nickelsulfat 
Paraffin 
Petroleumbeck (-asfalt) 
Salpetersyra, ber. som 100 %-ig 
Saltsyra, ber. som 30—33 %-ig 
Soda (natriumkarbonat), kalc. 
Stenkolstjära (à 3 % vattenhalt) 
Stenkolstjäroljor (impregne-

rings-) 
Svavelsyra, ber. som 100 %-ig 
Talk 
Trikloretylen 
Vattenglas: råglas 

i lösning 
Vaxer 
Zinkammoniumklorid 
Zinkklorid 
Zinkvitt 

Cementfabriker. (100 %) 
Bauxit 
Gips, ersättnings-
Gipssten 
Grus och singel 
Kalciumkarbid 
Kalk, bränd: fr. egna ugnar . . . 

inköpt 
Kalkmärgel 
Kalksten (från egna brott) 
Kvartsi t (stenmaterial) 
Lera (vanlig), inhemsk 
Sand, inhemsk 
Sandsten 
Skiffer: alunskiffer 

skifferaska 
Slagg, slaggstybb, kisbränder . . 

C e m e n t v a r u f a b r i k e r . (99 %) 
Aluminiumpulver 
Armeringsjärn 
Asfalt, varm (ren asfalt) 
Asfaltlösningar 
Asfaltmastix 
Bly 
Cement 

Dolomit 
Fältspat 
Gips 
Gipssten 
Grus och singel 
Kalk, bränd 
Kalkmärgel 
Kalksten 
Karborundum m. m 
Kiselgur 
Koksalt 
Krita, fälld 
Kvarts 
Kvartsi t 
Magnesit 
Magnesiumklorid 
Makadam, krossad marmor o. d. 
Natr iumhydrat (kaustik soda), 

beräkn. som 100 %-igt 
Sand, inhemsk 
Sandsten 
Skiffer: alunskiffer 

annan 
Slagg och slaggstybb 
Soda (natr iumkarbonat) , kalc. 
Sågspån 
Vattenglas i lösning 
Zinkvitt 

T e g e l b r u k . (95 %) 
Armeringsjärn 
Bariumkarbonat, fällt 
Blymönja, torr: ren 
Brunsten, naturlig 
Cement 
Chamotte 
Cyanit 
Dolomit 
Flinta 
Fältspat 
Gips 
Grus och singel 
Kalk, bränd 
Kalksten 
Kaolin 
Karborundum m. m 
Koksalt 
Krita, fälld 
Krommalm 
Kvarts 
Kvartsi t 
Lera, ej s. n.: eldfast: inhemsk 

utländsk 
annan: inhemsk 

utländsk 
Magnesit 
Natr iumhydrat (kaustik soda), 

beräkn. som 100 %-igt 
Sand, inhemsk 
Sandsten 
Soda (natriumkarbonat), kalc. 
Sågspån 
Vattenglas i lösning 
Zinkvitt 

1 Siffran för 1944 ändras till 63160; för annan inhemsk lera ändras siffran 1944 till 1 793 739. 
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Porslins-, kakel- och ler
godsindustri. (100 %) 

Bariumkarbonat, fällt 
Blymönja, torr: ren 
Blyoxid 
Blyvitt 
Borax 
Borsyra 
Brunsten, naturlig 
Cement 
Chamotte 
Dolomit 
Flinta 
Fältspat 
Gips 
Grus och singel 
Kalksten 
Kaolin 
Karborundum o. d 
Koksalt 
Krita, fälld 
Krommalm 
Kvarts 
Lera, ej s. n. : eldfast : inhemsk 

utländsk 
annan: inhemsk 

utländsk 
Magnesit 
Sand: inhemsk 

utländsk 
Soda (natriumkarbonat), kalc. 
Talk 
Tennsalter 
Vattenglas: råglas 

i lösning 
Zinkvitt 

G l a s b r u k . (98 %) 

Ammonium(bi)fIuorid 
Antimon 
Arsenik 
Bariumkarbonat, fällt 
Barytvi t t (blanc fixe) 
Blymönja (torr), blyoxid o. -su

peroxid 
Borax 
Borsyra 
Brunsten 
Dolomit 
Fluorvätesyra 
Flusspat 
Fäl tspat 
Gips 
Hartser, naturliga 
Järnoxid (röd) 
Kalisalpeter 
Kaliumkarbonat (pottaska): 

kalcinerat 
hydrat 

Kalksten och kalkstensmjöl . . . 
Karborundum m. m 
Kimrök 

Koboltoxid 
Koksalt 
Kopparoxid (svart) 
Korkbark 
Krita, fälld 
Krossglas (skärv): eget 

inköpt 
Kryolit 
Lera, rå och bränd, till deglar o. 

ugnar 
Natr iumhydrat (kaustik soda), 

beräkn. som 100 %-igt 
Natriumsulfat 
Natronsalpeter 
Pimsten 
Sand: inhemsk 

utländsk 
Selennatron 
Smalt (kal iumkobol ts i l ikat) . . . . 
Soda (natriumkarbonat) , k a l c . 
Svavelsyra 
Tungspat 
Vax 
Zinkvitt (zinkoxid) 

Annan jord- och sten
industri. (100 %) 

Armeringsjärn 
Asfalt, varm (ren asfalt) 
Asfaltlösningar 
Asfaltmastix 
Bauxit 
Bly 
Blyoxid (blyglete) 
Borax 
Cement 
Chamotte 
Dolomit 
Flinta 
Fältspat 
Gips 
Grus och singel 
Hartser: naturliga 

konstgjorda 
Kalk, bränd 
Kalksten 
Kaolin 
Karborundum m. m 
Kiselgur 
Koksstybb 
Krita, fälld 
Kvarts 
Kvartsi t 
Lera, ej s. n.: eldfast: utländsk 

annan: inhemsk 
utländsk 

Lim 
Magnesit 
Magnesiumklorid 
Makadam 
Sand: inhemsk 
Slagg och slaggstybb 
Soda (natriumkarbonat) , kalc. 
Sågspån 
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Talk 
Träkolsstybb 
Vattenglas: rågias 

i lösning 
Zinkvlt t 

S å g v e r k . (100 %) 
Timmer, sliperämnen och såg-

kubb (verklig kubik, inom 
bark): 
av furu 
» gran 

ej spec 

Summa 

F a n e r - o c h p l y w o o d -
f a b r i k e r . (99 %) 

Timmer o. d. (verklig kubik, 
inom bark): 
av furu 
» gran 
» björk 
» annat lövträ 

Summa 

Hartser, konstgjorda 
Kasein 
Lim 
Natr iumhydrat (kaustik soda), 

beräkn. som 100 %-igt 
Vattenglas i lösning 

W a l l b o a r d f a b r i k e r . (100 %) 
Pappersved (inom bark): 

av furu 
» ej spec 

Hack och flis 
Slipmassa 
Sulfitcellulosa 
Aluminiumsulfat 
Alun 
Hartser, konstgjorda 
Hartslim och annat lim 
Kasein 
Klor, flytande 
Natriumfosfat 
Natr iumhydrat (kaustik soda), 

beräkn. som 100 %-igt 
Paraffin 
Soda (natriumkarbonat), kalc. 
Ti tanvit t 
Vattenglas i lösning 
Emballage: papper 

järnband o. - t r åd . . 

K o r k i n d u s t r i . (98 %) 
Korkbark 
Korkbarksavfall 

Aluminium- o. järnplåtband . . 
Glycerin, rå 
Lim 
Paraffin 

Pappersmassefabri
ker. (100 %) 

Pappersved (inom bark): 
av gran 
» furu 
» asp 

ej spec 

Summa 

Hack och flis 
Ammoniumfosfat 
Ammoniumsulfat 
Fosforsyra 
Kalk, bränd: från egna ugnar . 

inköpt 
Kalkmesa, ombränd 
Kalksten: för egen kalkbränning 

annan 
Kalkstensmjöl 
Klor o. klorblekningsmedel, ber. 

som 100 %-ig blekande klor: 
flytande klor 
klorkalk 
natriumhypokloritlösning 

Koksalt 
Krita, fälld 
Linolja 
Natriumbisulfat 
Natriumfosfat 
Natr iumhydrat (kaustik soda), 

beräkn. som 100 %-igt 
Natriumsulfat 
Saltsyra, ber. som 30—33 %-ig 
Soda (natriumkarbonat): kalc. 

kristall. 
Svavel 
Svavelkis 
Svavelsyra, ber. som 100 %-ig 
Syrafasta murmassor: 

av inhemskt ursprung 
» utländskt » 

Terpentinolja, svensk: rå 
renad . . 

Emballage: emballagepapper. . . 
järntråd o. -band. . 

P a p p e r s b r u k o c h p a p p 
f a b r i k e r . (100%) 

Pappersmassa, egen och inköpt:3 

slipmassa 
sulfatcellulosa 
sulfitcellulosa 
annan (inkl. kvistmassa) . . . . 

1 Siffran för 1944 ändras till 59 415. 
2 Siffran för 1944 ändras till 41 900. 
3 Torr vikt. — För 1944 ändras siffrorna till 261984 slipmassa, 200569 sulfat- och 180 769 

sufitcellulosa 
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Lump: bomulls-
jute-
linne-
ylle-

Pappersavfall 
Aluminiumsulfat 
Alun 
Asfalt, varm (ren asfalt) 
Asfaltlösningar (kall asfalt) . . . 
Barytvi t t (blanc fixe) 
Blekjord 
Blymönja 
Blyvitt 
Carbon black 
Färger 
Gips 
Glycerin, rå och renad 
Hartser: naturliga 

konstgjorda 
Hartslim och annat lim 
Kaolin (china clay) 
Kasein 
Klorkalk, ber. som 100 %-ig 

blekande klor 
Koksalt 
Kri ta , fälld 
Linolja 
Natriumbisulfit o. -hyposulfit . . 
Natriumfosfat 
Natriumhydrat (kaustik soda), 

beräkn. som 100 %-igt 
Natriumhydrosulfit 
Paraffin 
Paraffinolja 
Petroleumbeck (-asfalt) 
Saltsyra, ber. som 30—33 %-ig 
Soda (natriumkarbonat): kalc. 

kristall. 
Stenkolstjära 
Stenkolstjäroljor 
Stärkelse: potatismjöl 
Svavelsyra, ber. som 100 %-ig . 
Talk 
Terpentinolja: rå (svensk) 

renad 
Titanvit t 
Trikloretylen 
Tungspat 
Vattenglas: råglas 

i lösning 
Växer 
Zinkklorid 
Zinkvitt 
Emballage: 

emballagepapper 
järntråd och -band 

Pappersförädlings- samt 
grafisk industri. (100 %) 

Papp: kartongpapp 
annan 

1 Siffrorna för 1944 ändras till 2 392 aluminiumsulfat, 9 668 alun, 1 bariumklorid, 837 bary t 
vitt , 873 konstgjorda hartser, 1 235 hartslim, 8 294 kaolin och 15 281 emballagepapper. 

Papper: 
tidningspapper 
tidskriftspapper, inneh. över 

45 % slipmassa 
finpapper samt broschyr-
och kartongpapper 

tapetpapper 
annat papper 

Stilmetaller (inköpta under året) 
Metallplåt: koppar-

mässing-
zink-

Tryckfärg: svart 
annan 

Tapetfärger 
Dextrin 
Glycerin, renad 
Klister: av egen tillverkning . . 

inköpt 
Krita, fälld och slammad 
Lim 
Paraffin 
Potatismjöl 
Rågmjöl 
Vetemjöl 
Bensin (ej till bränsle) 
Fotogen ( » » » ) 
Vask- o. rengöringsmedel, ej s. n. 
Salpetersyra 
Svavelsyra 
Terpentinolja 
Vattenglas: rå « 

i lösning 

H a n d e l s k v a r n a r . (100 %) 

Vete: inhemskt 
utländskt 

Råg: inhemsk 
Havre: inhemsk 

utländsk 
Korn 
Majs 
Ärter 
Blandsäd 
Potatisflingor 

T u l l k v a r n a r . (98 %) 

Vete 
Råg 
Havre 
Korn 
Majs 
Ärter 
Blandsäd 

Sockerindustri. (100 %) 

Sockerbetor 
Råsocker 
Kalk, bränd 
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Klorkalk 
Koksalt 
Natr iumhydrat (kaustik soda). 
Saltsyra 
Soda (natriumkarbonat) , kale.. 
Svavel 
Svavelsyra 

Choklad- och konfekt-
industri. (100 %) 

Aluminiumband 
Bensoesyra 
Bleckemballage, inköpt 
Bleckplåt, förtent 
Choklad 
Citronsyra 
Dextrin 
Essenser och extrakter 
Fettämnen och oljor: 

animaliska oljor 
råister 
talg: råtalg 

annan 
andra animaliska fettämnen . 
kakaosmör (inköpt) 
kokosolja 
andra vegetabil. oljor m. m. . 

Gelatin 
Glykos 
Grädde 
Gummi arabicum 
Kakaobönor 
Kakaopulver (inköpt) 
Koksalt 
Kolsyra 
Malt och maltextrakt 
Mandel, nötkärnor, aprikoskär

nor 
Mandelmassa 
Margarin 
Mjöl: rågmjöl 

vetemjöl 
andra slag 

Mjölk: oskummad och skummad 
kondenserad 
torrmjölk 

Mjölksyra, ber. som 100 %-ig 
Natriumbensoat 
Natriumbikarbonat 
Natriumfosfat 
Natronlut, beräkn. som 35 %-ig 
Paraffin och paraffinolja 
Potatis 
Potatisflingor 
Potatismjöl (-stärkelse) 
Sirap 
Smör 
Socker 
Soda (natriumkarbonat), kalc. 
Sprit, ber. som 100 %-ig 
Sylt och mos 
Talk 
Vinsvra 

Ägg 
Äggersättningsmedel 
Ättiksyra, ber. som 100 %-ig . . 

Slakterier och charkute
rier. (96 %) 

Bleckemballage, inköpt 
Fettämnen och oljor: 

animaliska oljor 
råister 
talg: råtalg 

annan 
andra animaliska fettämnen . 
vegetabiliska oljor m. m. . . . 

Gelatin 
Grädde 
Kalisalpeter 
Koksalt 
Kolsyra, flytande 
Korn 
Korngryn 
Margarin 
Metasilikat 
Mjöl: rågmjöl 

vetemjöl 
andra slag 

Mjölk: oskummad och skummad 
torrmjölk 

Natronlut, ber. som 35 %-ig . . 
Natronsalpeter 
Potatis 
Potatisflingor 
Potatismjöl (-stärkelse) 
Salicylsyra 
Sirap 
Smör 
Socker 
Soda (natriumkiirbonat): 

kalcinerad 
kristalliserad 

Sojamjöl 
Sylt och mos 
Talk 
Ägg 
Äggersättningsmedel 
Ättiksyra, ber. som 100 %-ig . . 

Fiskberedningsanstalter 
och konservfabri

ker. (98 %) 

Aluminiumband 
Bensoesyra 
Bleckemballage, inköpt 
Bleckplåt, förtent 
Borsyra 
Citronsyra 
Fettämnen och oljor: 

animaliska oljor 
råister 
talg 



174 

andra animaliska fettämnen 
vegetabiliska oljor m. m. . . 

Glykos 
Grädde 
Kalisalpeter 
Koksalt 
Korn 
Korngryn 
Margarin 
Metasilikat 
Mjöl: rågmjöl 

vetemjöl 
Mjölk: oskummad och skummad 

torrmjölk 
Mjölksyra 
Natriumbensoat 
Natronsalpeter 
Paraffin och paraffinolja 
Potatis 
Potatisflingor 
Potatismjöl (-stärkelse) 
Salicylsyra 
Sirap 
Smör 
Socker 
Soda (natriumkarbonat): 

kalcinerad 
kristalliserad 

Sojamjöl 
Vinsyra 
Ättiksyra, ber. som 100 %-ig . 

M a r g a r i n i n d u s t r i . (100 %) 

För härdning o. raffinering: 
råister 
råtalg 
animaliskt fett: härdat 

annat 
vegetabil. oljor: råa 

raffinerade 
härdade . . . . 

För margarintillverkning (inkl. 
från eget raffinaderi): 
ister och flott 
talg (inkl. oleostearin) 
övrigt animaliskt fett: 

härdat 
annat 

vegetabil. oljor o. fettämnen: 
härdade: (kokos- o. palm-

kärnolja) 
andra slag 

raffinerade: 
bomullsfrö- o. jordnötolja 
andra flytande oljor 
kokos- o. palmkärnolja 
andra vegetabil. fettämnen 

lecitin 
mjölk: oskummad o. skummad 

torrmjölk 
smör 
koksalt 
potatisstärkelse 
vitamin- o. karotinpreparat 

äggula: flytande 
torr 

Blekjord 
Natriumbensoat 
Natr iumhydrat (kaustik soda), 

beräkn. som 100 %-igt 
Soda (natr iumkarbonat) , kalc. 

T o b a k s f a b r i k e r . (100 %) 

Råtobak: utländsk 
svensk 

Borsyra 
Glycerin, renad 
Kaliumkarbonat (pottaska): 

hydrerad 
kalcinerad 

Koksalt 
Lakrits 
Salicylsyra 
Salmiak (ammoniumklorid) . . . 
Sirap 
Socker: invertsocker 

strö- o. farinsocker . . . 
Sockerkulör 
Sprit, 95 %-ig 
Papp och kartong 
Papper: cigarett-

munstycks-
tryck- o. embal lage- . . . 

Faner 
Aluminiumfolier 
Limämnen: animaliska 

vegetabiliska 
Paraffin 

Annan livsmedelsindustri. 
(91 %) 

Aluminiumband 
Ammoniumfosfat 
Bensoesyra 
Bleckemballage, inköpt 
Bleckplåt, förtent 
Choklad 
Citronsyra 
Dextrin 
Essenser och extrakter 
Fet tämnen och oljor: 

animaliska oljor 
råister 
annat ister och flott 
talg: råtalg 

annat slag 
andra animaliska fet tämnen. 
kakaosmör 
kokosolja 
andra vegetabil. fettämnen 

Fiskmjöl 
Fosforsyra, ber. som 100 %-ig 
Gelatin 
Glykos 
Grädde 
Gummi arabicum 
Kakaobönor 
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Kakaopulver 
Kalisalpeter 
Koksalt 
Kolsyra, flytande 
Korn 
Korngryn 
Krita, fälld 
Magnesiumsulfat: kalcinerat . . . 

kristalliserat . 
Malt 
Mandel, nötkärnor, aprikoskär

nor 
Mandelmassa 
Margarin 
Metasilikat 
Mjöl: rågmjöl 

vetemjöl 
andra slag 

Mjölk: oskummad och skummad 
kondenserad 
torrmjölk 

Mjölksyra 
Natriumbensoat 
Natriumbikarbonat 
Natriumfosfat 
Natronlut , ber. som 35 %-ig . . 
Paraffin och paraffinolja 
Potat is 
Potatisflingor 
Potatismjöl (-stärkelse) 
Salicylsyra 
Sirap 
Smör 
Socker 
Soda (natriumkarbonat): 

kalcinerad 
kristalliserad 

Sojamjöl 
Sprit, 95 %- ig 1 

Sylt och mos 
Talk 
Vattenglas: råglas 

i lösning 
Vinsyra 
Ägg 
Äggersättningsmedel 
Ättiksyra, ber. som 100 %-ig . 

Textilindustri . (100 %) 
Fårull: o tvät tad (råvikt) 

tvä t t ad , okammad . . . . 
kammad (tops) 

Skinn- och garveriull: 
o tvä t tad (råvikt) 
tvä t tad 

Annan ull (kamelull m. m.): 
o tvät tad (råvikt) 
annan 

Tagel 
Nöthår 
Bomull: okardad 

kardad 

Hamphalm 
Linhalm 
Lin: ohäcklat 

häcklat 
Hampa: 

mjukfibrig: ohäcklad 
häcklad 

manilla-
annan (sisal- m. m.) 

Ju te 
Cellull o. d. fibrer 
Papper till pappersgarn 
Sulfitcellulosa, blekt 
Lump, riven: 

ylle (shoddy o. d.) 
bomulls-
jute- och hamp 
annan 

Lump, ny och gammal oriven: 
ylle-
bomulls-
jute- och hamp-
annan 

Avfall från rensning, kardning, 
spinning, vävning m. m.: 
av ull 
» bomull 
» lin 
» hampa 
» jute 
» cellull och konstsilke 

Natursilkegarn 
Konstsilkegarn 
Garn av cellull o. d 
Kamgarn: helt av ull 

annat 
Kardgarn: med inblandn. av ull 

utan » » » 
Vigognegarn 
Nöthårs- och tagelgarn 
Bomullsgarn: 

rent bomullsgarn 
med inblandn. av cellull o. d. 

Lingarn 
Cottolin-, splendolin- o. d. garn 
Hampgarn 
Jutegarn 
Garn av kokostågor 
Pappersgarn 
Sytråd av: bomull 

cellull 
konstsilke 

Aluminiumsulfat 
Alun, vanlig 
Ammoniak 
Appreturmedel 
Bensin (ej till bränsle) 
Bitumen 
Butylacetat 
Dextrin 
Färgämnen 
Glycerin, renad 
Gummidragant 

1 Råsprit för destillering samt sprit för förskärning av punsch m. m. ingår ej. 
2 Siffrorna för 1944 ändras till 3 541 tvä t tad och 1344 kammad ull. 
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Hartser: naturliga 
konstgjorda 

Kalciumkarbid 
Kaliumhydrat , ber. som 100 

%-igt 
Kaliumkarbonat (pottaska) . . . . 
Kalium- och natriumbikromat 
Kaolin (china clay) 
Klor o. klorblekningsmedel, ber. 

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

Koksalt 
Koltetraklorid 
Kolsvavla 
Krita, fälld 
Lacker 
Linolja 
Litopon 
Magnesiumsulfat (bittersalt): 

kalcinerat 
kristalliserat 

Metasilikat (natrium-) 
Myrsyra, ber. som 90 %-ig . . . . 
Natriumfosfat 
Natriumhydrat (kaustik soda), 

beräkn. som 100 %-igt 
Natriumhydrosulfit, blankit o. d. 
Natriumnitrit 
Natriumperborat 
Natriumsulfat (glaubersalt): 

kalcinerat 
kristalliserat 

Nitrocellulosa (kollodiumbomull) 
Olein 
Oxalsyra 
Paraffin 
Ricinolja 
Saltsyra, ber. som 30—33 %-ig 
Soda (natriumkarbonat): 

kalcinerad 
kristalliserad 

Stärkelse: potatisstärkelse 
vetestärkelse 
annan 

Svavelnatrium 
Svavelsyra, ber. som 100 %-ig 
Talg 
Talk 
Trikloretylen 
Tungspat 
Turkrödolja, monopolsåpa o. d. 
Tvål 
Vattenglas: råglas 

i lösning 
Vaxer 
Vegetabiliska oljor o. fettämnen, 

ej s. n 
Vinstenspreparat 
Vinsyra 
Ättiketer 
Ättiksyra 

Garverier. (100 %) 
Oberedda hudar och skinn:1 

av get, får eller lamm 
» häst 
» nötkreatur: 

för sul- och bindsulläder. 
> rand-, rem- o. platt-

läder 
» ovanläder 
> andra ändamål 

» ren eller älg 
» svin 
» andra djur 

Naturliga garvämnen: 
ekbark 
granbark 
mimosabark 
valonea och trillo 
andra slag 

Syntetiska garvämnen, alla slag 
Garvextrakter: 

ekträ-
granbark-
kastanj-
kvebracho-
mimosabark-
valonea-
andra slag 

Mineraliska garvämnen: 
alun: vanlig 

kromalun 
kalium- och natriumbikromat 
kromsalter, andra 

Fettämnen. appreturmedel m. m.: 
degras 
klövolja 
mineralolja 
stearin 
talg 
t rän 
annat garverifett 

Div. kemikalier m. m.: 
borax 
koksalt 
mjölksyra, ber. som 100 %-ig 
myrsyra, » » » » 
natrium(bi)sulfit 
natriumtiosulfat (ant ik lor ) . . . 
oxalsyra 
saltsyra, ber. 30—33 %-ig . . 
soda (natriumkarbonat): 

kalcinerad 
kristalliserad 

svavelnatrium: 60—63 %-igt . 
30—33 %-igt . 

svavelsyra, ber. som 100 %-ig 

1 Kvanti teten angives i beräknad våtsaltad vikt (magasinsvikt). 

G u m m i i n d u s t r i . (100 %) 
Rågummi 
Regenererat gummi: 

egen tillverkning 
inköpt 
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Syntetiskt gummi (neopren, 
buna o. d.) 

Konstgummi (modotiol o. d . ) . . 
Kanvas 
Väv för bil-, cykel- och motor

cykelgummi o. d 
Väv för galoscher o. gummisko

don: foderväv 
smärting o. d 

Väv för konfektion 
Annan väv 
Bomullsgarn (cordgarn) 
Sysilke, t råd och garn 

Asfalt, varm (ren asfalt) 
Barytvi t t (blanc fixe) 
Blyoxid 
Färger 
Glycerin: renad 
Hartser: naturliga 

konstgjorda 
Kaolin 
Kimrök: aktiv o. halvaktiv . . . . 

annan 
Krita: vanlig slammad 

fälld 
Litopon 
Magnesiumkarbonat, fällt, och 

magnesiumoxid 
Natr iumhydrat (kaustik soda), 

berakn. som 100 %-igt 
Paraffin 
Soda (natriumkarbonat) , kalc. . 
Svavel 
Talk 
Titanvit t 
Trätj ära och tjäroljor 
Tungspat 
Växer 
Vegetabiliska oljor och faktis 
Vulkaniseringsacceleratorer . . . . 
Zinkstearat 
Zinkvitt 
Åldringsskyddsmedel, organiska 

Aceton och acetonersättning . . 
Amylacetat 
Bensol 
Lackbensin o. annan b e n s i n . . . 
Solventnafta 
Trikloretylen 
Övriga lösningsmedel 

O l j e s l a g e r i e r o c h -raffi
n a d e r i e r . (100 %) 

Oljeväxtfrön o. d.: 
jordnötter 
kopra 
linfrö 
palmkärnor 

rapsfrö 
senapsfrö 
sojabönor 
solrosfrö 
vallmofrö 
vetegroddar 

Animaliskt fett: annat (än här
dat) 

Vegetabil. oljor o. fettämnen: 
råa 
härdade 

Kemikalier m. m.: 
bensin (ej till bränsle) 
blekjord 
hartser: naturliga 

konstgjorda 
koksalt 
natriumhydrat (kaustik soda), 

berakn som 100 %-igt . . . 
soda (natriumkarbonat), kalc. 
trikloretylen 

Övrig kemisk-teknisk 
industri. (99 %) 

Aceton 
Aluminium 
Aluminiumpulver 
Ammoniak, ber. som 25 %-ig-
Ammoniumf osf a t 
Ammoniumklorid ( s a l m i a k ) . . . . 
Ammoniumnitrat 
Amylacetat 
Amylalkohol 
Antimon 
Asfalt, varm (ren asfalt) 
Asfaltemulsion 
Asfaltlösningar (kall asfalt) . . . 
Asfaltmastix 
Bakelitpulver o. pressmassa . . . 
Bariumkarbonat, fällt 
Bariumklorid 
Barytvi t t (blanc fixe) 
Bensin (ej till bränsle) 
Bensol (ej till bränsle) 
Blekjord 
Bly 
Blymönja, torr: ren 

förskuren 
Blyoxid (blyglete) 
Blyvitt 
Borax 
Borsyra 
Brunsten: naturlig 

konstgjord 
Butylacetat 
Butylalkohol 
Carbon black 
Citronsyra 
Dextrin 
Draglim 

1 Siffran för 1944 ändras till 29 273. 
2 Därav 1 008 ton skifferråbensin för raffinering. 

12—478071. Kommerskollegii berättelse om industri år 1945. 
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Elektroder: kol-
grafit-
magnetit-

Elektrodmassa 
Etylacetat 
Etylenglykol 
Etylenoxid 
Etyleter 
Fettalkoholsulfonat 
Fettsyror, ej s. n 
Fet tämnen: 

animaliska: talg 
andra, ej s. n . . . 

vegetabiliska, ej s. n 
Flusspat 
Flytande harts 
Formalin, ber. som 40 %-igt . . 
Fosfor 
Fosforsyra, ber. som 100 %-ig: 

av egen tillverkning 
inköpt 

Ftalsyra och ftalsyreanhydrid 
Färgämnen, ej s. n.: 

mineraliska 
organiska 

Garn: bomulls-
cellulls-
jute-

Gelatin 
Gips 
Glycerin: rå 

renad 
Grafit 
Gummi arabicum 
Gummidragant 
Hartser: 

naturliga (kolofonium, kopal, 
schellack) 

konstgjorda 
Järnplåt : förtent (bleckplåt) . 

svartplåt 
Kalciumacetat (ättiksyrad kalk), 

ber. som 100 %-igt 
Kalciumkarbid 
Kaliumbikromat 
Kalium- och natriumcyanid . 
Kaliumhydrat: 

fast 
flytande, ber. som 100 %-igt 

Kaliumkarbonat (pottaska) 
Kaliumklorat 
Kaliumklorid 
Kaliumpermanganat 
Kalk, bränd: från egna ugnar . 

inköpt 
Kalksten (för kalkbränning). . . 
Kalkstensmjöl 
Kaolin 
Karbolsyra 
Kasein 
Kimrök 
Kinesisk träolja 
Klor, flytande o. i gasform . . . 
Klorkalk, ber. med 35 % aktiv 

klor 

Kokosolja 
Koks och kol (ej till bränsle): 

koks och koksstybb 
stenkol och stenkolsstybb . . . 
träkol 

Koksalt 
Kolsvavla 
Koltetraklorid 
Koppar 
Kopparsulfat 
Kresol 
Krita, fälld eller slammad . . . . 
Kromsyra 
Kvarts 
Kvicksilver 
Linolja: rå 

kokt 
Linoljeersättning 
Litopon 
Lösningsmedel, organiska, ej s. n. 
Magnesiumkarbonat 
Magnesiumklorid 
Magnesiumoxid 
Magnesiumsulfat 
Manganmineral, ej s. n 
Metasilikat (natrium-) 
Metylalkohol (metanol): 

rå, 80 %-ig 
renad, 100 %-ig 

Mineralterpentin (lackbensin) . . 
Myrsyra, ber. som 100 %-ig . . 
Naftalin: 

rå 
renad 
hydrerad (tetralin, dekalin). . 

Nativolja (crude oil) 
Natriumbensoat (bensoesyrat 

natron) 
Natriumbikarbonat 
Natr iumbikromat 
Natrium(bi)fluorid 
Natrium(bi)sulfit 
Natriumfosfat (di-, tri- , meta-, 

pyro-) 
Natr iumhydrat (kaustik soda), 

beräknat som 100 %-igt 
NatriumhydrosuIfit(blankito.d.) 
Natriumperborat 
Natriumsulfat (glaubersalt): 

kalcinerat 
kristalliserat 

Natriumtiosulfat (antiklor) 
Nickelsulfat 
Nitrocellulosa, ber. som 100 %-ig 
Olein 
Oleum 
Oxalsyra 
Palmkärnolj a 
Palmolja 
Paraffin 
Paraffinolja 
Pentaerytr i t 
Petroleumbeck (-asfalt) 
Pimsten 
Ricinolja 
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Råfosfat (inkl. apatit) 
Rågmjöl 
Salicylsyra 
Salpetersyra, ber. som 100 %-ig: 

av egen tillverkning 
inköpt 

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

Soda (natriumkarbonat): 
kalcinerad 
kristalliserad 

Sojaolja 
Solrosolja 
Solventnafta 
Sprit (etylalkohol), beräknad 

som 100 %-ig 
Standolja 
Stearin 
Stenkolstjära, ber. med 3 % 

vatten 
Stenkolstjäroljor (impregnerings-) 
Stärkelse: potatismjöl 

vetestärkelse 
Sulfatcellulosa 
Sulfitcellulosa 
Svavel 
Svavelkis 
Svavelnatrium 
Svavelsyra, ber. som 100 %-ig: 

av egen tillverkning 
inköpt 

Talk 
Tallolja (tallolein) 
Terpentin(olja): 

svensk: rå 
renad 

utländsk 

Toluol 
Trikloretylen 
Tungspat 
Turkisk rödolja 
Ullfett och lanolin 
Urinämne 
Vattenglas: råglas 

i lösning 
Vaxer 
Vetemjöl 
Vinsten 
Vinsyra 
Xylol 
Zink 
Zinkvitt 
Ättiksyra, ber. som 100 %-ig . 

Gasverk och koks-
verk. (100 %) 

Stenkol1 

Koks1 

Torv1 

Ved1 

Stenkolstjära, rå (beräkn. vat
tenfri) för destillering 

Ammoniakvatten för framställ
ning av: 
svavelsyrad ammoniak 
kaustik ammoniak 

Kalk, bränd 
Koksalt 
Natriumhydrat (kaustik soda), 

beräkn. som 100 %-igt 
Svavelsyra 

1 För gas- och produktframställning (ej till bränsle). 



180 

Tab. 10. Industriens förbrukning av 

Industrigrupper 

Stenkol 
och kolbri

ketter 
(inkl. 
stybb) 

Koks 
och koks-

stybb 

Torv-
bränsle 

Träkol och 
träkolsstybb 

Industrikol 
Bilkol 

(gengas
kol) 

ton hektoliter 

1. Malmbrytning och metallindustri 
Järnmalmsgruvor m. m 
Andra malmgruvor m. m 
Järn- och stålverk m. m 
Andra metallverk 
Bleckvarufabriker m. m 
Järn- och stålmanufaktur 
Annan metallmanufaktur 
Guld-, silver- och nysilverfabriker 
Galvaniserings- o. d. fabriker 
Mekaniska verkstäder och g] uterier 
Skeppsvarv och båtbyggerier 
Elektroteknisk industri 
Instrument- och urfabriker 

2. Jord- och stenindustri 
Kolgruvor 
Torvindustri 
Stenindustri 
Kalk- och kritbruk 
Cementfabriker 
Cementvarufabriker 
Tegelbruk 
Porslins-, kakel- och lergodsindustri 
Glasindustri 
Annan jord- och stenindustri 

3. Träindustri 
Sågverk och hyvlerier 
Lådämnes- och lådfabriker 
Faner-, plywood- och wallboardfabriker 
Snickeri- och möbelfabriker 
Läst-, träsko- och trätoffelfabriker 
Tunnbinderier och drittelfabriker 
Korgfabriker 
Korkindustri 
Annan träindustri m. m 

4. Pappers- och grafisk industri 
Pappersmassefabriker 
Pappersbruk och pappfabriker 
Papp- och pappersvaruindustri 
Bokbinderier 
Bok-, accidens- och tidningstryckerier 
Annan grafisk industri 

5. Livsmedelsindustri 
Kvarnar 
Bageriindustri 
Sockerindustri 

1 Stenkol för koksframställning redovisas i tab. 9. — 2. Siffran för 1944 korrigeras till 727 881. 
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bränsle och elektrisk energi år 1945. 

Träbränsle Flytande bränsle 

Kastved, 
långved, 
kolved, 

props m. m. 

Bilved 
(gengas

ved) 

Trätugg, 
grenar, 
s tubbar 

Ribbved, 
r ibbtugg, 
sågspån 
m. m. 

Bensin, 
bentyl , 
motor

sprit 

Motor-
o. pann-
bränn-

olja 

Fotogen Tjäroljor 
o. tjära 

Lysgas 
(gas

verks-
gas) 

Elektr isk 
energi 

kubikmeter , löst må t t 1 0 0 0 liter ton 1000 m3 1000 k W h 
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Industrigrupper 

Stenkol 
och kolbri

ketter 
(inkl. 
stybb) 

Koks 
och koks-

stybb 

Torv-
bränsle 

Träkol och 
träkolsstybb 

Industrikol 
Bilkol 

(gengas
kol) 

ton hektoliter 

Choklad- och konfektindustri 
Mejeriindustri 
Slakterier och charkuterier 
Fiskberedningsanstalter och konservfabriker . . . . 
Margarinindustri 
Sprit- och jästfabriker 
Bryggerier och maltfabriker 
Vatten- och läskdrycksfabriker 
Tobaksfabriker 
Annan livsmedelsindustri 

6. Text i l - och beklädnadsindustri 
Ylleindustri 
Bomullsindustri 
Linne-, hamp- och juteindustri 
Konstfiberfabriker och sidenfabriker 
Trikåfabriker 
Repslagerier och bindgarnsfabriker 
Band- och gardinfabriker samt snörmakerier . . 
Vadd-, schoddy- och drevfabriker 
Färgerier, blekerier och impregneringsfabriker . . 
Sömnadsindustri 
Hat t - och mössfabriker 
Annan textil- och beklädnadsindustri 

7. Läder-, hår- och gummivaruindustri 
Garverier 
Päls- och skinnvarufabriker 
Skoindustri 
Andra lädervarufabriker 
Borstbinderier och penselfabriker 
Gummivarufabriker 
Annan läder-, hår- och gummiindustri 

8. Kemisk-teknisk industri 

Färg- och fernissfabriker 
Olje- och fettindustri 
Tvättmedels-, parfym- och ljusfabriker 
Läkemedelsfabriker 
Ugnskolnings- och trädestillationsverk 
Sprängämnes- o. d. fabriker 
Tändsticksfabriker 
Fabriker för förtätade gaser 
Elektrokemisk industri 
Konstgödselfabriker 
Annan kemisk-teknisk industri 

9. Kraft-, belysnings- och vattenverk 

Elektricitetsverk 
Gasverk 
Vattenledningsverk 

Summa för samtliga grupper 
1 Stenkol för gasframställning redovisas i tab. 9. — 2 Siffran avser kraftverkens redovisade energi-
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Träbränsle Flytande bränsle 

Kastved, 
långved, 
kolved, 

props m. m. 

Bilved 
(gengas

ved) 

Trätugg, 
grenar, 
s tubbar 

Ribbved, 
ribbtugg, 
sågspån 
m. m. 

Bensin, 
bentyl , 
motor
spr i t 

Motor-
o. pann-
bränn-

olja 

Fotogen 
Tjäroljor 
o. tjära 

Lysgas 
(gas

verks-
gas) 

Elektr isk 
energi 

kubikmeter , löst måt t 1 0 0 0 li ter ton 1000 m3 1000 kWh 

f ö r b r u k n i n g för v ä r m e a l s t r i n g i e lek t r i ska å n g p a n n o r och a n d r a egna behov (jfr sid. 33). 
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Översikt av varuangivningen i tab. 7. 
Aperçu des produits principaux indiqués dans le tabl. 7. 

Nummer 
Numéro 

Nummer 
Numéro 

1. Malmbrytning och metallin
dustri. Extraction de minerais 
et industrie métallifère 

Malmer. Minerais 
Järn och stål. Fer et acier . . . . 
Andra metaller m. m. Autres mé

taux, etc 
Tunnplåtsarbeten. Ouvrages de 

tôle mince 
Draget och kallvalsat järn och 

stål. Fer de acier étirés et la
minés à froid 

Manufaktur av järn och stål. Ar
ticles en fer et acier 

Metallmanufaktur m. m. Articles 
en métaux communs 

Guld-, silver-, nysilver- o. d. ar
beten. Ouvrages en or, en argent 
et en argent anglais 

Tackjärnsgjutgods och gjutgods-
artiklar. Ouvrages de fonte de 
fer 

Bilar och cyklar. Autos et cyclel-
tes 

Andra fordon m. m. Autres voi
tures, etc 

Maskiner och apparater (ej elekt
riska). Machines et appereils 
(non électriques) 

Andra verkstadsarbeten. Autres 
produits d'ateliers mécaniques . 

Fartyg och båtar. Navires et ba
teaux 

Elektriska maskiner, apparater 
och ledningar. Machines, ap
pareils et fils électriques 

Instrument och ur. Instruments 
el horloges 

2. Jord- och stenindustri. Indus
trie de la terre et de la pierre ... 

Stenkol, koks och torv. Houille, 
cokes et tourbe 

Lera, sten och stenarbeten, Ar
giles, pierres et ouvrages en pi
erre 

Kalk, krita, kiselgur. Chaux, 
craie et farine fossile 

Cement och cementarbeten m. m. 
Ciment et ouvrages en ciment, 
etc 

Tegelvaror m. m. Briques et tuiles 
Porslin, kakel, lergods. Faïence, 

porcelaine, poterie 
Glas och glasarbeten. Verre et 

ouvrages en verre 
Diverse jord- och stenarbeten. 

Divers produits en terre et en 
pierre 

3. Träindustri. Industrie du bois 
Bilade, sågade och hyvlade t rä

varor. Bois travaillés à la hache, 
sciés et rabotés 

Lådor, faner, parkettstav, wall-
boards m. m. Caisses, piacuges, 
bois à parquet, »wallboardst, etc. 

Byggnadssnickerier, möbler, in
redningar. Menuisier de bâti
ment, meubles, installations ... 

Andra snickeriarbeten m. m. 
Autres ouvrages de menuiserie . 

Diverse produkter av kork, trä, 
vass m. m. Produits divers en 
liège, bois, roseaux, etc 

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

Pappersmassa. Pâte de bois . . . . 
Papp och papper. Carton et papier 
Papp- och pappersarbeten. Objets 

en carton et en papier 
Tryckarbeten m. m. Ouvrages 

imprimés, etc 

5. Livsmedelsindustri. Industrie 
des denrées alimentaires 

Kvarn- och bageriprodukter. Pro
duits meuniers et de boulangerie 

Socker och sötvaror. Sucre, cho
colat, bonbons, marmelades, etc. 

Mejeriprodukter. Produits de lai
terie 

Slakteri- och charkuteriproduk-
ter. Produits d'abattoirs et de 
charcuterie 

Fisk, beredd, och konserver. 
Poissons préparés et conserves 
de poisson 

Margarin m. m. Margarine, etc. 
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Nummer 
Numéro 

Nummer 
Numéro 

Sprit- och maltdrycker, vatten, 
tobaksfabrikat m. m. Boissons 
spirilueuses et à base de malt, 
eaux, produits de tabac 

Diverse livsmedel m. m. Produits 
alimentaires divers 

Kraftfoder. Pâtures fortifiantes . 

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

Spånadsämnen, vadd, trassel 
m. m. Matières textiles, ouate, 
bourre, etc 

Garn och tråd. Fils 
Vävnader och filt. Tissus et feutre 
Trikåvaror och strumpstolsarbe-

ten. Articles de bonneterie . . . . 
Repslagerivaror, band, snören, 

nät , spetsar, remmar o. d. 
Cordage, rubans, cordons, filets, 
courroies de transmission, etc. . 

Impregnering, blekning, färgning 
m. m. Imprégnation, blanchi
ment, teinture, etc 

Beredning av inlämnat främman
de gods. Préparation de mar
chandises étrangères 

Konfektions- och Sömnadsartiklar 
m. m. Articles de couture, etc. 

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

poils et du caoutchouc 
Hudar och skinn. Peaux et cuirs 
Garveriprodukter. Produits de 

tannerie 
Pälsvaror, handskar, skinnkläder. 

Fourrures, gants et vêtements en 
cuir 

Skofabrikat. Chaussures 

Andra läder- och skinnarbeten 
m. m. Autres articles en cuir et 
peau, etc 

Gummivaror. Articles en caout
chouc 

8. Kemisk-teknisk industri. In
dustrie chimique 

Färger och fernissor. Couleurs et 
vernis 

Oljor och fett, ej s. n. Huiles et 
graisses non mentionnées ail
leurs 

Tvättmedel, parfymer, ljus m. m. 
Savons, parfums, bougies, etc. . 

Träkol, harts- och trädestilla
tionsprodukter. Charbon de 
bois et produits de distillation 
de résine et de bois 

Sprängämnen m. m., tändstickor. 
Explosifs, etc., et allumettes ... 

Oorganiska produkter m. m. Pro
duits inorganiques, etc 

Organiska produkter, ej annorstä
des upptagna. Produits organi
ques non mentionnés ailleurs ... 

Asfalt-, tjär- och bensinproduk
ter, smörjmedel m. m. Produits 
d'asphalte, de goudron, de ben
zine, pour le graissage, etc. ... 

Diverse kemisk-tekniska produk
ter. Divers produits chimiques 

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

et à eau 
Elektrisk energi. Energie électri

que 
Gas. Gaz 
Vatten, distribuerat. Eau distri

buée 
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Varuförteckning 
med angivande av nummer i tab. 7 och industrigrupp. 

Nr i tab. 7 Industri
grupp1 Nr i tab. 7 Industri

grupp 

Accidenstryck 
Acetaldehyd 
Acetatfolier 
Aceton 
Acetonoljor 
Acetylen (dissousgas) 
Ackumulatorer: elektriska 

gas 
Adressmaskiner 
Aduceringsgods 
Album 
Aldehyder o. ketoner . . . 
Aluminium: 

oarbetad 
folier .... 
gjutgods 
kapslar (kapselkork) . . 
kokkärl m. m 
legeringar 
plåt 
rör 
skruvar och mut t ra r . . 
spik, nitar o. bultar . . . 
stänger 
t råd 
tuber 
ej spec. arbeten 

Aluminiumsulfat 
Alumotegel 
Alunskiffer 
Alunskiffersten ( t ege l ) . . . 
Alunstcnar 
Alvluckrare 
Ambulansbilar 
Ammoniak: kaustik 

komprimerad 
svavelsyrad . 

Ammoniumnitrat 
Ammoniumsulfat 
Ammunition 
Ammunitionsdelar 
Ammunitionsfabriks ma

skiner 
Ammunitionslådor 
Ammunitionsvagnar 
Amylacetat 
Analysvågar 
Andalusit 
Animaliska oljor o. fett 
Anoder 
Anrikningsmaskiner 
Ansjovis 
Anteckningsböcker 
Antimon 
Apatitslig 
Apoteksvaror 
Apoteksvågar 
Apparater, se specialrubr. 

Apparattavlor, elektriska 
Appretering 
Appreturmedel 
Arachidolja 
Arbetsbord (stål-) 
Arbetshandskar, grövre. . 

Arbetskläder 

Arbetsmaskiner, industri-
Arbetsskjortor 
Arkivdörrar 
Armatur: belysnings- . . . . 

gas-, ång- o. d.. 
Arsenikmalm 
Arsenikprodukter 
Artistfärger 
Asfalt: petroleum-

pulver-
skiffer-

Asfaltarbeten 
Asfaltbetong 
Asfaltemulsion 
Asfaltfilt 
Asfaltlacker (-fernissor). . 
Asfaltlösningar 
Asfalttakpapp 
Askar: av läder m. m. . . . 

» papp 
» t rä 

spån-
Asksten (tegel) 
Attrapper, papp-
Automobil, se Bil 

Avfall, textil-

Axelkopplingar 
Axellager, ej s. n 
Axlar: dragna (svarvade) 

smidda 
valsade 
vev-

Babassuolja 
Babbits 
Backslagsapparater 
Bacon 
Badkaminer, koppar- . . . 
Badkappor 
Bagerimargarin 
Bagerimaskiner 
Bageriprodukter 
Bajonetter 
Bakelit, oarbetad 
Bakelitarbeten 
Bakelser 

Bakhjälpmedel 

Bakugnar, elektriska 
1 Avser den industrigrupp (se grupperingen, sid. 55), till vilken anläggning förts, som huvud

sakligen drivit tillverkning av angiven eller annan med samma gruppnummer betecknad vara. 
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Nr i tab. 7 Industri
grupp Nr i tab. 7 Industri

grupp 

Balataremmar 
Balkar, järn-
Ballistit 
Band av spånadsämnen 
Bandage 
Bandjärn och -stål 
Bandyklubbor 
Barkmaskiner 
Barncyklar 
Barnkonfektion 

Barnunderkläder 

Barnvagnar 
Battens 
Batterier, elektriska . . . . 
Beck: harts-

petroleum-
stearin-
stenkolstjäre- . . . . 
t rät järe-

Behållare, grovplåt- . . . . 
Beklädnadsartiklar 
Belysningsanordningar 

för lok m. m 
Belysningsarmatur: 

av metall 
» t rä 

Belysningsglas 
Benfett 
Bengryn 
Benlim 
Benlindor 
Benläder 
Benmjöl: foder-

gödnings-
Benporslin 
Bensin och bentol 
Bensinmotorer 
Bensinpumpar o. -mätare 

Bensol 

Bergborrmaskiner 
Beslag 
Bessemergötmetall 
Betmassa 
Betningsmedel för utsäde 
Betong, kallasfalt-
Betongarbeten 
Betongblandare 
Betser 
Bilar o. bildelar 
Bildräkter, skinn-
Bilfjädrar 
Bilgummi 
Bilhandskar 
Billets 
Billspetsar 
Billyktor, elektriska . . . . 
Bilor 
Bilved 
Bindemedel (klister m.m.) 
Bindgarn 
Bindsulläder 
Biografapparater 

Biografinredningar 
Bjälkar och spärrar 
Bladguld och bladsilver . 
Blandningsmaskiner för 

betong, lera, sand m.m. 
Blanksmörja 
Blazers 
Bleckslagerimaskiner 
Bleckvaror 
Blekning (av textilvaror) 
Blixtlås (dragkedjor). . . . 
Block, lyft-
Block och läster, sko- . . . 
Blod 
Blodkorv o. d 
Blommor, konstgjorda . . 
Blooms 
Blusar: barn-

dam-
Bly: oarbetat 

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

Blyertspennor 
Blyinfattat råglas 
Blymalm 
Blåsbälgar 
Blåsinstrument 
Blåsmaskiner 
Bläck 
Bobiner: av papp 

» t r ä 
Bockningsmaskiner 
Boggier 
Bokbinderiarbeten 
Bokbinderimaskiner 
Bokföringsmaskiner 
Bokpapper (t . kontorsb.) 
Boktryck 
Boktryckerimaskiner 
Boktrycksfernissa 
Boktrycksfärger 
Boktryckspapper 
Bollar: gummi-

läder-
Bomber 
Bomullsavfall 
Bomullsband 
Bomullsfrökakor 
Bomullsfröolja 
Bomullsgarn 
Bomullskrut 
Bomullsremmar 
Bomullstrassel 
Bomullstrikå 
Bomullsvadd 
Bomullsvävnader 
Bonvax 
Boor, päls-
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Nr i tab. 7 Industri
grupp Nr i tab. 7 Industri

grupp 

Bordsalt, preparerat 
Borrar, hand-
Borrmaskiner: berg-

elektriska 
för metallbearbetning . 

» träbearbetning 
Borrolja 
Borrstål: smitt 

ihåligt 
Borrsvängar 
Borstbindararbeten 
Borstträn 
Bottenplåtar o. skarvjärn 

Bottenstäver 

Bottnar till skodon 
Brandbilar 
Brandsprutor 
Brevpapper 
Brevvågar 
Briketter, av järnslig. . . . 

» purple-ore . 
torv-
träkols-
koksstybb- . . . 

Britanniametall, arbet. av 
Broar av järn 
Broddar 
Broderarbeten, ej s. n . . . . 
Brokonstruktioner, t r ä - . . 
Bromsar 
Brons: oarbetat 

gjutgods 
arbeten, ej s. n. . . 

Bronser 
Bronsfärger 
Brotschar 
Brunnsringar (cement-). . 
Bryggerimaskiner 
Brynstenar: konstgjorda 

naturliga . . . 
Brytningsfärger 
Bräder: 

av furu o. gran: sågade 
hyvlade 

andra 
Bräd- och plankstump 
Brännerimaskiner 
Brännoljor 
Brännoljeinjektorer 
Bränntorv 
Brännvin: renat 

rå-
sekunda sprit 

Bröd 
Buljongtärningar 
Bultar 
Burkar: glas-

papp-
Buteljer 
Buteljkork o. d 
Butiksinredningar 
Butylacetat 
Byggnadsbeslag 
Byggnadsgjutgods 

Byggnadsplåtslageri 
Byggnadssmide, ej s. n. . 
Byggnadssnickerier 
Byggnadssten: 

av granit och gnejs. . . . 
» kalksten o. dolomit 

marmor 
» sandsten 
» täljsten 
» andra råämnen 

Bysthållare 
Byxor 
Båglampor, elektriska 
Bårder (tapet-) 
Båtar 
Bälten (av tyg) 
Bär, torkade 
Bärgningsbilar 
Bärkassar, pappers- . . . . 
Böcker: t ryckta 

kontors-

Cellbomull 
Cellull 
Cellullavfall 
Cellullsgarn 
Cellullsvävnader 
Celluloidarbeten 
Celluloidlösning 
Cellulosa 
Cellulosalacker (-fernissor) 
Cellulosalackfärger 
Cellulosapapper (om

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

skiner 
Cikoria 
Cirkelbestick 
Cirkelsågar 
Cisterner: grovplåts- . . . . 

koppar-
Collanolja 
Cottolin 
Cottoniniserat ma te r ia l . . 
Cottonolja 
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Nr i tab. 7 Industri
grupp Nr i tab. 7 Industri

grupp 

Cykelgummi 
Cykellyktor, elektriska . . 
Cykelpumpar 
Cykelsadlar 
Cykelställ 
Cyklar o. cykeldelar 
Cylinderolja 
Cymol 

Damasker 
Damejeanner 
Damkonfektion 
Damkragar 
Dammsugare 

Damunderkläder 

Damväskor av läder m. m. 
Decimalvågar 
Def ibrörer 
Defibrörstenar 
Degelstålgötmetall 
Degras 
Desinfektionsmedel 
Destillationsprodukter: 

av flytande harts . . . . 
» petroleum 
» sprit 
» stenkol 
» t rä 

Destruktionsfett 
Dextrin 
Dieselmotorer 
Dieseloljor 
Dikalciumfosfat 
Dikesrör, tegel-
Discs (presskorkskivor). . 
Diskmaskiner 
Diskmedel 
Dissousgas 
Djuptryck 
Djuptrycksfärger 
Djurdelar (slaktavfall) . . 
Dokumentskåp (järn-) . . . 
Dolkar 
Dolomit och kalksten . . . 
Domkrafter 
Dosor av läder m. m . . . . 
Doubléarbeten 
Dragéer 
Draglim 
Dragspel 
Drank 
Draperityg, silke-
Drav 
Dressiner 
Drev 
Drickextrakt 
Drittlar 
Drivremmar, se Remmar 
Dräkter, dam-
Dräneringsrör, tegel-
Dukar: bomulls-

pappers-
Dukar: ylle-

Dun 
Dynamit 
Dynamoborstar 
Dynamomaskiner 
Dämprullar 
Dävertar 
Dörrar: smidesjärns- . . . . 

t rä-
Dörrhandtag: 

av järn 
» annan metall 

Dörrstängare 

Eau de cologne 
Ebonit 
Economisers 
Ekträextrakt 
Eldfast lera: oarbetad . . . 

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

riel 
Elektriska maskiner och 

apparater 
Elektroder 
Elektrodmassa 
Elektrokorund 
Elektrolytkoppar 
Elektrostålgötmetall 
Element: galvaniska 

värme-
Elevatorer: halm-

ej s. n 
Emaljering (metall-) 
Emaljvaror: gjutgods . . . 

plåtvaror . . 
Emballage, kartong-
Emballagelådor, (trä-) 
Emblem 
Emulsionsfärger, ej s. n. . 
Emulsorer 
Enkelfaner 
Essenser och extrakter . . 
Estrar och etrar 
Eternitskiffer 
Etsning: av glasarbeten. . 

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

Fackverk 
Fajans 
Fallskärmar 
Fanerskivor 
Farmaceutiska preparat . 
Fartyg och båtar 
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Nr i tab. 7 Industri
grupp Nr i tab. 7 Industri

grupp 

Fartygsinredningar 
Fasadtegel 
Fasonjärn 
Fernissor och färger . . . . 
Ferrolegeringar 
Ferrosulfat 
Fettbestämningscentrifu-

ger 
Fettemulsion 
Fet t , se specialrubriker 
Fetvadd 
Fickknivar 
Ficklampor, elektriska . . 
Filar och raspar 
Filler (stenmjöl) 
Film 
Filt: vävd: av bomull . . . 

ull 
stampad 

Filter, mjölk-
Fi l that tar 
Filtrerpapper 
Filtskor och -tofflor 
Fil tstumpar 
Finkelolja och lank 
Finzink 
Firewood 
Fisk, beredd (ej konserv.) 
Fiskfodermjöl 
Fiskfärs o. fiskbullar . . . . 
Fiskkonserver 
Fisklevertran 
Fisknät 
Fiskoljor (fisktran) 
Fiskredskap: nät o. telnar 

andra 
Fjäder och dun 
Fjädcrfäfoder, ej s. n. . . 
Fjäderhammare 
Fjäderharvspinnar 
Fjädrar, vagns- och spiral-
Flaggor 
Flaskor och burkar , glas-
Flingor: av spannmål 

» potatis-
Flinta 
Flintduk och -papper . . . 
Flintporslin 
Flis avsandsten o.kvartsit 
Flock 
Floretter 

Flot t och ister 

Flottningssmide 
Flugfångare 
Flusspat 
Flyglar 
Flygmaskiner 
Flygmaskinsinstrument 
Flytdockor 
Flytvästar 
Fläckvatten 
Fläktar 
Fläsk 
Fläskkonserver 

Fodercellulosa 
Fodermjöl 
Foder: kraft-

silke-
Fodersirap 
Fodral av läder o. d 
Folier: acetat- o. viskos- . 

stanniol o. d 
Folierade glasvaror 
Fordon 
Formalin 
Formbevarare (skoblock) 
Fosfater 
Fosfor 
Fosforbrons: oarbetad . . . 

plåt 
rör 
stänger . . . . 
t råd 

Fosforjärn 
Fosforsyra 
Fosfortändstickor 
Fotbollar 
Fotogen 
Fotogenkök av mässing. . 
Fotogenmotorer 
Fotografikameror 
Fotografipärmar 
Frackkostymer 
Frankostämpl.-maskiner . 
Friktionsskivor 
Frisk- o. raffinadbly . . . . 
Frukt , torkad 
Fruktkonserver 
Fruktmos 
Fruktsal t 
Fruktvin 
Fräsar 
Fräsmaskiner 
Frästorv 
Furfurol 
Fyrapparater 
Fyrverkeriarbeten 
Fysikal. instrument 
Fälbhat tar 
Fälbvävnader 
Fältspat 
Fåltspatporslin 
Färgband för skriv- och 

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

» textilvaror . 
Färgpennor 
Färjor 
Fönster, smidesjärns- . . . 
Fönsterglas 
Fönsterkarmar o. -bågar 
Fönsterremsor 
Förarehytter (bil-) 
Förbandsartiklar 
Förbränningsmotorer . . . . 
Fördroppar (terpentin-).. 
Förgasningslampor 
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Nr i tab. 7 Industri
grupp 

Nr i tab. 7 Industri
grupp 

Förgyllning (metall-) . . . 
Förhydningsmassa 
Förhydningspapp 
Förkläden 
Förkopplingsmotstånd 
Förladdning, av papp 
Förnickling 
Försilvring 
Förställare 
Förtenning 
Förtunningsmedel 
Förvärmare 
Förzinkning 

Gaffelbitar av sill 
Gafflar (bords-) 
Galalitarbeten 
Galler, ventil-
Galoscher 
Galvanisering 
Galvaniska element 
Galvanotekn. salter 
Gardiner: bomulls-

mil-
t råd-
ylle-

Gardinkäppar 
Gardintyg, silke 
Garn och t råd 
Garverifett 
Garveriprodukter 
Garvextrakter 
Gas (stadsgas) 
Gasackumulatorer 
Gasbehållare 
Gasbetong 
Gaser, förtätade 
Gasgeneratorer 
Gasmasker 
Gasmotorer 
Gasmätare 
Gasstationsapparater . . . 
Gassvetsningsapparater 
Gasurladdningslampor.. 
Gasverkskoks 
Gatsten 
Gelatin 
Gelänk, papp-
Generatorer, elektriska . 
Gengasaggregat 
Gengasfläktar 
Geodetiska instrument . 
Gethår (garveri-) 
Gevär och gevärspipor. . 
Gips 
Gipsarbeten 
Gipsplattor 
Gjuterimaskiner 
Gjuterimodeller 
Gjutgods: tackjärns- . . . 

stål-
av annan metall 

Glas och glasvaror 
Glasbetongarbeten 
Glasbruksmaskiner 

Glasinstrument 
Glaspulver 
Glasskärv 
Glass 
Glasull 
Glasögon 
Glaubersalt 
Glimmer 
Glimmerskiffer 
Glutenlim 
Glycerin 
Glykoletrar o. -estrar . . . 
Glykos 
Glödlampor 
Glödlampskolvar 
Glödstrumpor 
Gnejs 
Godsvagnar, järnvägs- . . 
Goffreringsmaskiner 
Golvbeläggningsmaterial 
Golvbonare, elektriska . . 
Golvmassa 
Golvplattor: cement-

klinker-
Gosskostymer 
Grafiska färger 
Grafit, kolloidal 
Grafitelektroder 
Grafitmalm 
Grammofoner 
Grammofonlådor 
Grammofonskivor 
Granatkastare 
Granbarkextrakt 
Granit: svart el. grön . . . 

vanlig 
Gratulationskort 

Gravvårdar o. -ramar 

Greaseproof 
Grepar 
Grovplåt, av järn 
Grovplåtsarbeten 
Gruvmaskiner 
Gryn 
Grålumppapp 
Grålumppapper 
Gråstärkelse (gråmjöl) . . . 
Grädde, färsk 
Gräsklippningsmaskiner 
Grävmaskiner 
Grönsakskonserver 
Gröpe 
Gröpkvarnar 
Guld: oarbetat 

plåt , t råd , stänger 
arbeten 

Gulddragararbeten 
Guldlegeringar 
Guldlister 
Guldmalm 
Guldsmedsarbeten 
Gummerat papper 
Gummi, flytande 
Gummiband 
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Nr i tab. 7 Industri
grupp Nr i tab. 7 Industri-

gruPP 
Gummifabriksmaskiner . . 
Gummikappor o. -rockar 
Gummireparationer 
Gummivaror 
Gångjärn 
Gängverktyg 
Gödselmedel, konstgjorda 
Gödselspridare 
Götmetall 

Hack och flis 
Hackelscmaskiner 
Hackor: hand-

häst-
Hagel 
Hakar, hyskor o. d 
Halmelevatorer 
Halmknivar 
Halmpapper 
Halmpressar 
Halsdukar 
Hammare: hand-

ång- o. d. . . . 
Hampa, beredd 
Hampblår 
Hampgarn 
Hampvävnader 
Handbollar, skinn-
Handels- och finzink . . . 
Handhyvlar o. -hyveljärn 
Handlyktor: elektriska . . 

andra 
Handredskap 
Handskar 
Handskläder 
Handsågar 
Handtag (trä-) t . redskap 
Handverktyg 
Harmonier (orgel-) 
Harpor (för säd m. m.) . . 
Harts , extraherat 
Harts , flytande 
Hartsdestillat 
Hartsfernissor 
Hartslim (hartstvål) 
Harvar 
Harvpinnar 
Haspar 
Hat ta r , hat ts tommar . . . 
Hattfodral 
Haubitser 
Havannapapper 
Havregryn 
Havremjöl (inkl. must) . . 
Hejare 
Hejarsmide, ej s. n 
Hektografmassa 
Hemfärger 
Herrkonfektion 

Herrunderkläder 

Hexametylentetramin . .. 
Hissar, ej s. n 

Hjul: för järnvägsvagnar 
andra (av trä) 

Hjulband (tires) 
Hjulringar: massiva 

till cyklar . . . 
Hockeyklubbor 
Holländare 
Hornmjöl 
Hudar och skinn, oberedda 
Hudfett 
Hudlim 
Huggjärn 
Huggmaskiner 
Hundbröd 
Hushållsgjutgods 
Hushållsglas 
Hushållsmaskiner, se spe

cialrubriker 
Hushållsvågar 
Huvtegel 
Hydrater 
Hyllfack (stål-) 
Hyllpapper 
Hyskor 
Hyvelbänkar 
Hyveljärn: hand-

maskin-
Hyvelmaskiner: 

för metallbearbetning . 
» träbearbetning . . . . 

Hyvelspån 
Hyvlar, hand-
Hålblock av cement . . . . 
Hålkort, statistik-
Håltegel-
Hår- och tagelgarn 
Hår- och tagelvävnader. . 
Hårpomnda 
Hårtorkningsapparater . . 
Hårvat ten 
Häftstift 
Häktor 
Hängmattor 
Hängslen 

Härdat fett 

Hästbröd 
Hästhackor 
Hästrafsor 
Hästräfspinnar 
Hästskomaskiner 
Hästskor 
Hästskosöm o. -hakar . . 
Höfthållare 
Högafflar 
Hömjöl 
Höns- o. kycklingfoder.. 
Höpressar 
Hörnjärn 
Hövändare 

Idrottsbyxor 
Impregnering: av trävaror 

» vävnader 
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Impregneringsolja 

Innerslangar till fordon 

Inredningar, t rä-
Insektspulver 
Instrument 
Instrumenttavlor, elektr. 
Invertsocker 
Is, konstfrusen 
Isoflex 
Isoleringsfilt 
Isoleringsglas 
Isoleringsmassa 
Isoleringsmateriel: glasull-

kork- . 
Isoleringsplattor av mossa 

o. d 
Isoleringsrör 
Isolitarbeten 
Isskåp 

Ister och flott 

Jackor 
Jaktgevär 
Jonit och jonitex 
Jordfärger (torra) 
Jordnötskakor o. -mjöl . . 
Jordnötsolja 
Julgransbloss 
Juteavfall 
Jutedrev 
Jutegarn 
Jutevävnader 
Järn och stål: 

draget och kallvalsat 
oarbetat 
smitt och pressat 
varmvalsat 

Järnklorid 
Järnkonstruktioner 
Järnlegeringar 
Järnmalm 
Järnmanufaktur 
Järnmöbler 
Järnoxid 
Järnplå t 

Järnrör 

Järnsulfat 
Järnsvamp 
Järnsvampskapslar 
Järnsängar 

Jä rn t råd 

Järntrådsduk o. -nät . . . . 
Järnvägsmateriel, ej spec. 
Järnvägsskenor 
Järnvägsvagnar 
Jäs t o. jästextrakt 

13—478071. Kommerskollegii berättelse om industri år 1945. 

Jästcentrifuger . . . . 
Jästfabriksmaskiner 
Jästpulver 

Kabelgarn 
Kabelgarnityr, elektr. . . . 
Kabeljo 
Kabelskydd 
Kabeltrummor, trä-
Kablar: elektr. lednings-. 

andra koppar-. . 
järn-

Kaffe, rostat 
Kaffebröd 

Kaffekvarnar 

Kaffesurrogat 
Kakaoprodukter 
Kakelgods 
Kalciumacetat 
Kalciumkarbid 
Kalciumklorid 
Kalialun 
Kaliumhydrat 
Kaliumkarbonat 
Kaliumklorat 
Kaliumsilikat 
Kalk: bränd 

slagen 
ättiksyrad 

Kalkammonsalpeter 
Kalkkväve 
Kalkmärgel 
Kalksandsten (tegel) 
Kalksten och dolomit . . . 
Kalkstensmjöl 
Kallasfaltbetong 
Kallim (kaseinlim) 
Kallvattenfärger, ej s. n . . 
Kameror 
Kamflänsrör 
Kamgarn 
Kaminer: elektriska 

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

Kanistrar 
Kanoner 
Kanoter o. paddlar 
Kantsten av granit o. gnejs 
Kaolin: oarbetad 

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

barn-
gummi-

impregnerade 

Kappstyvnadsväv 
Kappsäckar 
Kapselkork (aluminium-) 
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Kapsyler 
Karameller m. m 
Karbid: kalcium-

kisel-
Karbidkväve 
Karbidlampor 
Karbolineum 
Karbonisering 
Karbolsyra 
Karbon- o. kalkerpapper 
Karbonater 
Karborundum 
Kardbeslag 
Kardgarn 
Kardmaskiner 
Karosserier, bil- o. buss- . 
Karotinolja 
Kartongarbeten 
Kartongfabriksmaskiner . 
Kartongpapp 
Kartongpapper 
Kasein 
Kaseinfärger 
Kaseinlim 
Kassakistor o. -skåp . . . . 
Kassakontrollapparater. . 
Kassavalvsdörrar 
Kastmaskiner 
Kautschuksarbeten 
Kautschuklösningar 
Kavajer, udda 
Kavajkostymer 
Kaviar 
Kedjor och kätt ingar . . . . 
Kemigrafiska arbeten 
Keramikarbeten 
Kimrök 
Kirurgiska instrument 
Kiselgur 
Kiseljärn 
Kiselkalcium 
Kiselkarbid 
Kiselkarbidtegel 
Kiselkrom 
Kiselmanganjärn 
Kiselmetall 
Ki t t 

Kjolar 

Klackar: gummi-
läder-
t rä-

Klaviaturer 
Kli 
Klichéer 
Klinkerlera: oarbetad . . . 

fabrikat . . . . 
Klinttegel 
Klippmaskiner (f. metall) 
Klippspik 
Klister 
Klor, flytande 
Klorater 
Kloramin 
Klorblekningsmedel 
Klorider 

Klorkalk 
Klorkolväten 
Klorsulfonsyra 
Klosetter, klosettsitsar . . 
Klyvmaskiner 
Kläder, färdigsydda: 

av pälsverk 
gummi-
skinn-
trikå-
andra 

Klädhängare (av trä) . . . . 
Klädklykor 
Klädskåp av järn 
Klänningar: trikå-

andra 

Klänningstyg, silke-
Klövermjöl 
Knallpulver o. -signaler. . 
Knappar : metall-

av annat ämne 
Knappnålar 
Knivar: bords-

halm-
maskin-
andra 

Knäckebröd 
Kobolt 
Koboltklorid 
Koboltoxid 
Koboltskärsten 
Koboltsulfat 
Koffertar 
Kokapparater: 

elektriska 
för flytande bränsle . . . 
» ånga 

Kokare för pappersmassa 
Kokiller 
Kokillolja 
Kokkärl: aluminium-m. m. 

gjutjärns-
järnplåt-

Kokosfett, rent 
Kokoskakor och -mjöl. . . 
Kokosmattor 
Kokosolja 
Koks och koksstybb 
Koksstybbriketter 
Kola 
Kolelektroder 
Kolgas 
Kolkrossar 
Kolsvavla 
Kolsyra 
Kolsyreapparater 
Koltrådslampor 
Kolugnar 
Kolvringar 
Kolväte 
Kombinationslacker 
Kombinationslackfärger . 
Kompositionsljus 
Kompressorer 
Kondensatorer 
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Kondensatorpapper . . . . 
Kondensorer 
Konfekt m. m. 
Konfektfabriksmaskiner . 
Konfektionsartiklar 
Konservemballage (bleck-) 
Konserver 
Konservglas 
Konservnycklar 
Konsistensfett 
Konstbomull 
Konstgjord sten, arb. av 
Konstgjorda b l o m m o r . . . 
Konstgjutgods 
Konstgrädde 
Konstgödsel 
Konstharts 
Konsthonung 
Konstis 
Konstister o. d 
Konstläder 
Konstläderpapp 
Konstsilkeavfall 
Konstsilkeband 
Konstsilkegarn 
Konstsilkevävnader 
Konstsmide, ej s. n 
Konsttarmar 
Konstull 
Kontakter 
Kontorsböcker 
Kontorsmaskiner 
Kontroller, elektriska . . . 
Kopiepapper 
Kopieringsarbeten 
Koppar: oarbetad 

anoder 
cisterner m. m.. . 
duk och nät . . . 
gjutgods 
kablar o. linor . . 
kokkärl 
plåt 
rör 
skruvar o. mutt

rar 
spik, nit o. bult . 
stänger 
t råd 
ej spec. arbeten . 

Kopparmalm 
Kopparoxidul 
Kopparsulfat 
Koppartryck 
Koppartrycksfärger 
Korgmakararbeten 
Korkarbeten 
Korkmattor 
Korkningsmaskiner 
Korkskärningsmaskiner. . 
Kornflingor 
Korngryn 
Kornischer 
Kornmjöl 
Korpar 
Korsetter 

Korsettfjädrar 
Korv 
Kosmetiska artiklar 
Kostymer: herr-

goss-
Kraftfoder 
Kraftledningssmide 
Kragar: päls-

andra 
Kragskyddare 
Kranar: av metall 

lyft-
Kra t tor 
Kravat ter 
Kreosot o. krcosotolja . . . 
Krigsmateriel och vapen . 
Kristallglas 
Krita, slammad 
Kriterad papp 
Kriterat papper 
Kromalun 
Kromater 
Kromjärn 
Krommalm 
Krommalmstegel 
Krommangan,krommetall 
Kronolja (matolja) 
Krossar, sades- o. dyl. 
Krossmaskiner-, mineral-. 
Krukmakargods 
Kruponger 
Krut 
Krutfabriksmaskiner 
Kryddmalning 
Kryolit 
Kryssfaner 
Kräm- o. puddingpulver . 
Kräppapper 
Kuddar 
Kugghjul o. -växlar 
Kuggväxelmotorer 
Kul kvarnskulor 
Kullager 
Kulmantelämnen 
Kulor: bly-

mantlade 
Kulsprutor 
Kultivatorer 
Kultivatorspinnar och 

-fjädrar 
Kulvertar 
Kulör, socker- o. d 
Kupolugnsmassa 
Kuvert 

Kuvertartiklar 

Kvarnindustrimaskiner . . 
Kvarnprodukter 
Kvarnstenar: konstgjorda 

naturliga . . 
Kvarts 
Kvartsi t 
Kvartstegel 
Kvastar 
Kvastkäppar 
Kvastkäppämnen 



196 VARUFÖRTECKNING. 

Nr i tab. 7 Industri
grupp Nr i tab. 7 Industri

grupp 

Kvebrachoextrakt 
Kvicksilver 
Kvicksilverlikriktare . . . . 
Kvistmassa, kollrad . . . . 
Kväveoxidul 
Kväveprodukter, syntet.. 
Kvävgas 
Kylare för bilmotorer 
Kylmaskiner o. d 
Kylskåp av t rä (isskåp) . . 
Kyrkorglar 
Kälkar 
Kängor 
Kängsnören 
Käppar: kvast- o. gardin-

promenad-
Kärnor (för mejerihanter.) 
Kärnstycken (läder) . . . . 
Kätt ingar och kedjor . . . 
Käx 
Köksinredningar 
Köksväxter, inlagda m. m. 
Körtlar (slaktavfall) . . . . 
Köt t och fläsk 
Köt textrakt 
Köttfodermjöl 
Köttfärs m. m. 
Köttkonserver 
Köttkvarnar 

Laboratorieglas 
Lack 
Lacker o. lackfärger, se 

specialrubriker 
Lager, axel-, kul-, rull- . 
Lagerboxar 
Lagermetall 
Lageröl och -dricka 
Laggkärl 

Lagg- och bottenstäver . . 

Lakan 
Lakritsvaror 
Lamellträ och -golv 
Lampglas och lampkupor 
Lampor: elektriska 

förgasnings- . . . . 
andra 

Lampskärmar 
Lancashirejärn 
Landsidor 
Lantbruksmaskiner 

Lastbilar 

Lastflak (bil-) 
Lastningsanordningar . . . 
Laths och lathwood . . . . 
Lavetter 
Lax o. laxöring, rökt . . . . 
Ledningsmateriel, elektr. 
Ledstänger, svarvade . . . 
Legeringar 
Lekdräkter 
Leksaker: av metall 

Leksaker: av trä-. 
Lemonadpulver 
Lera: eldfast 

klinker-
mald 
arbeten av 

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

» koppartråd . . . . 
» spånadsämne . . 

Linser, glas-
Linskivor 
Lister: sågade o. hyvlade 

profilerade 
ram- och tapet- . . 

Litografiskt tryck 
Livréer 
Ljudfilmsapparater 
Ljus 
Ljuskopieringspapper 
Ljustryck 
Ljustryckspapper 
Lokomobiler 
Lokomotiv 
Lossningsanordningar . . . 
Luft, flytande 
Lufthammare 
Luf treningsaggregat 
Luktvatten 
Lut och lutpulver 
Lyftverktyg 
Lyktor: elektriska 

andra 
Lysgas 
Lyssnarapparater 
Lådor, emballage-
Lådämnen 
Lågskor: gummi-

läder-
Lågtryckspannor 
Lås (av järn) 
Läder och läderavfall . . . 
Läderarbeten 
Lädercement 
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Läderfabriksmaskiner . . . 
Läderfärger 
Läderimitation 
Läderoljor och -smörjor. . 
Läderputsmedel 
Läderskaft till skor 
Läkemedel 
Läkter 
Läskdrycker 
Läskpapper 
Läster 
Lättbetong 
Lättmetaller 
Lödlampor 
Lödtenn 
Lönberedning, texti l- . . . . 

Madrasser 
Magnesittegel 
Magnetkis 
Magnetapparater, elektr.. 
Majsflingor 
Majsgryn 
Majsmjöl 
Makadam 
Makaroner 
Malmanrikningsmaskiner. 
Malmedel 
Malmer 
Malmkrossar 
Malt o. maltprodukter . . 
Maltdrycker 
Mandelmassa 
Manganjärn 
Manganmalm 
Manglar 
Mannagryn 
Manometrar 
Manschetter 
Manufakturvaror, metall-
Margarin 
Margarinfabriksmaskiner. 
Margarinost 
Margopan 
Markiser 
Marmelad 
Marmor o. marmorarbeten 
Marmorerat papper 
Marsipan 
Martingötmetall 
Maskiner o. maskindelar . 

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

» ull 
Maskinfärger 
Maskingevär 
Maskingjutgods 
Maskinhyveljärn o.-knivar 
Maskinremläder 
Maskinremmar, se Rem

mar 
Maskinsaxar, se resp. ma

skiner 
Maskinsmörja 

Masonit 
Massafångare 
Master, stål-
Mat, färdiglagad 
Matbröd, mjukt 
Matem.instrument, ej s. n. 
Materialprovningsmaski

ner 
Matolja 
Maträtter, vakuumtork . . 
Mattor: av hår o. tagel 

» kokostågor 
» annat spå-

n a d s ä m n e . . . . 
» kautschuk . . . 

linoleum-
reveterings-

Mattornister 
Medaljer 
Medar, kärr-
Medicinglas 
Medicinska instrument . . 

» preparat . . . . 
Mediumplåt, av järn . . . . 
Mejerikärl 
Mejerimaskiner 
Mejeriprodukter 
Mejslar 
Melass 
Mellanväggsplattor: 

cement-
tegel-

Mercerisering 
Mesan 
Mesost, messmör o. d. . -
Metangas 
Metallbearbetningsmaski-

ner 
Metallduk 
Metaller: oarbetade 

arbeten därav 
(ej maskiner) . . 

Metallegeringar 
Metallgjutgods 
Metallmanufaktur 
Metallslangar 
Metalltrådslampor 
Metanol 
Metasilikat 
Mikrofonkol 
Mineralbearb.-maskiner 
Mineralfoder 
Mineralfärger, torra 
Mineralvatten 
Mineralvattenfabr.-mask. 
Minor 
Mjukost 
Mjöl (av säd) 
Mjölk: färsk 

kondenserad 
torr-

Mjölkfilter 
Mjölkflaskor (av plåt) . . . 
Mjölkförvärmare o. -kylare 
Mjölkningsmaskiner 
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Mjölkskumningsmaskiner. 
Modellsnickerier 
Molybdenjärn 
Molybdenmalm 
Monumentsten: 

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

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

Moppolja 
Morgonrockar 
Mosaikarbeten, ej s. n. . . 
Motorbrännoljor 
Motorbåtar 
Motorcykelgummi 
Motorcyklar 
Motorer: elektriska 

förbrännings- . . 
andra 

Motorfartyg, större 
Motorkolvar 
Motorlok 
Motorväghyvlar 
Motorvältar 
Motstånd, pådrags- o. d. 
Mudderverk 
Mungo 
Munstycken o. pipor . . . 
Munstyckspapper 
Munvatten 
Murbruk: chamotte- . . . . 

annat 
Mursten av cement 
Murtegel 
Musikinstrument 
Muttrar o. mutterbrickor 
Måttverktyg 
Märken och emblem . . . . 
Märlor (av järn) 
Mässing: oarbetad 

duk och nä t . . . 
gjutgods 
kokapparater. . . 
kokkärl 
mutter o. skruv 
plåt 
rör 
spik, nit, bult . . 
stänger 
tråd 
ej spec. arbeten 

Mässingsinfattade glas . . 
Mätinstrument: elektr. . . 

andra . . . 
Möbelbeslag 
Möbelgjutgods 
Möbelmarmor 
Möbelolja 
Möbelresårer 
Möbler: korg-

operations-

Möbler: stål- o. järn- . . . . 
t rä- o. skinn-. . . . 

Mörsare 
Mössor: päls-

skinn-
tyg-

Naftalin 
Natriumbisulfat 
Natriumbisulfit 
Natriumfosfat 
Natr iumhydrat 
Natriumhypokloritlösn.. . 
Natr iumkarbonat 
Natriumklorat 
Natriumklorid 
Natriumsilikat 
Natriumsulfat 
Natriumsulfit 
Natursilkevävnader 
Navigationsinstrument . . 
Negativ, film-
Neonrör o. -skyltar 
Nickel: oarbetad 

anoder 
ej spec. arbeten. . 

Nickelmalm 
Nickelsulfat 
Nitar och nitnaglar 
Nitningsmaskiner 
Nitrocellulosakrut 
Nobelkrut 
Nocktegel 
Nubb 
Nummertavlor, elektr 
Nycklar och ämnen 
Nyponprodukter 
Nysilver: 

oarbetat 
plåt, t råd, stänger 
rör 
arbeten 

Nålar 
Nåtlingar 
Näsdukar 
Näsduksvävnader 
Nät: fisk-

andra textil-
stängsel-

Nöthår 
Nöthårsfilt, s tampad. . . . 

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

Overalls 

Oxider 

Packningar: kork-
läder-

Packväv av ju te 
Paletåer 
Palmkärnkakor o.- mjöl 
Palmkärnolja 
Paneler 
Pannbrännoljor 
Pannstenslösningsmedel . 
Papeterier 
Papp: framst, v. pappfabr. 

beredd annorstädes 
Papp- och pappersarbeten 
Papper 
Pappersgarn 
Pappersmassa 
Pappersmasse-, papp- o. 

pappersmaskiner 
Pappersvävnader 
Paraffinljus 
Paraformaldehyd 
Paraldehyd 
Paraplyer och parasoller 
Paraplyspröt 
Parfymer 
Parkettstav: hyvlad 

sågad 
Pastiljer 
Pastorer 
Patentkork 
Patronhylsor 
Pedalgummi 
Pegamoid 
Pendyler 
Pennknivar 
Penslar 
Pepparkakor 
Perborater o. -sulfater . . . 
Pergamyn 
Perklorater 
Permanentningsapp 
Permanganater 

Persienner 
Personbilar 
Petalit 
Petroleumprodukter . . . . 
Pianinon 
Pickers 
Pilsnerdricka och -öl . . . . 
Pinol 
Pipor, rök-
Piskor 
Pistoler 
Pjäxläder 
Pjäxor, läder-
Plankor: 

sågade: av furu o. gran 
andra 

hyvlade 
Plankstump 
Planschetter: av järn . . . . 

» t rä 
Platinaarbeten 
Platiner 
Platt läder 
Plattor: av cement 

konstmassa . . 
» mossa o. d. . . 

Pliggband o. skopligg. . . . 
Plogar: snö-

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

nysilver 
» järn 
» andra metaller . 

perforerad 

Plåtarbeten: av järn 

andra 

Plåtsaxar 
Plåtslagerimaskiner 
Pneumatiska maskiner . . 
Polermedel 
Pomador 
Porfyr 
Porslin 
Porslinsfabriksmaskiner. . 
Porter 
Portföljer, portmonnäer . 
Portlandcement 
Postpapper 
Potatisflingor 
Potatisgryn 
Potatismjöl 
Potatisrivn.-maskiner . . . 
Pottaska 
Presenningar 
Presenningsoljor 

Presenningsvävnad 
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Nr i tab. 7 Industri
grupp Nr i tab. 7 Industri

grupp 

Pressar: för metallbearb.. 
Pressar: hö- och halm-. . . 

ost-
tryck-

Pressjärn: elektriska 
andra 

Pressjäst 
Presskorkskivor 
Pressmaskiner 
Pressmassor (konstharts). 
Presspapp 
Presspik 
Pressvalsar f. pappersind. 
Press- och s tansverktyg. . 
Profiler och fasonjärn . . . 
Projektiler 
Promenadkäppar 
Propellrar: av järn 

av annan metall 
Prydnadsglas 
Pråmar 
Puddingpulver 
Puder 
Pudret t 
Pulpa 
Pulveriseringsmaskiner, 

mineral-
Pumpar 
Punsch 
Punschessens 
Purple-ore 
Puts- och murbruk 
Puts- och polermedel . . . . 

Pyjamas 

Pådragsmotstånd 
Påsar: acetat-

pappers-
Pälsdjursfoder 
Pälsvaror 
Pärmar: fotografi-

samlings-

Radialtegel 
Radiatorer: 

mjölkskumn.-maskiner. 
värmeelement: elektr. . 

andra . . 
Radioapparater o. d 
Radiolådor 
Raffelstopp 
Raffinadbly 
Raffinadkoppar 
Raffinadsocker 
Raffinörer 
Rakhyvelblad 
Rakhyvlar 
Rakknivar 
Raktvål och rakkräm . . . 
Raktvålsetuier 
Ramar, svarvade 
Ramlister 
Randläder 
Rapskakor 
Rapsolja 

Raspar och filar 
Reaktorer (dämprul la r ) . . 
Redskap, hand-
Reformliv 
Regenererat gummi 
Registerskåp, stål-
Reglar: av järn 

» t rä 
Regleringsmotstånd, elek

triska 

Regnkläder 

Regummeringsgummi 
Reläer o. regulatorer 
Reklamskyltar, se Skyltar 
Remläder 
Remmar: 

gummi (balata)-
läder-
vävda 

Remskivor: av järn 
» t rä 

Remsmörja och remvax . 
Renatylen 
Rengöringsmedel 
Reningsverk 
Reparationer: 

av bilar och cyklar 
» andra fordon m. m.. 
» fartyg och båtar . . . 
» guld- o. d. arbeten . 
» gummiringar o. d . . . 
» ha t ta r o. mössor. . . 
» instrument 
» maskiner m. m 
» möbler m. m 
» plåtarbeten 
» pälsar 
» skodon 

Repslageritillverkningar . 
Reseffekter 
Resolin 
Resårer, möbel-
Reveteringsmattor 
Reveteringsstickor 
Reveteringstegel 
Revolvrar 
Ribbor, sågade 
Ribbved 
Riktinstrument 
Riktningsmaskiner 
Risbakmjöl 
Risgryn 
Risflingor 
Rismjöl 
Risstärkelse 
Ritböcker 
Ritpapper 
Rockar, se Konfektion. 
Roddbåtar 
Rosetter, slipsar o. d. . . . 
Rostskyddsfärger 
Rotfruktskärare 
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Nr i tab. 7 
Industri

grupp Nr i tab. 7 
Industri

grupp 

Rovolja 
Rullager 
Rullgardiner o. - käppa r . . 
Ryckremmar, läder- . . . . 
Ryggsäckar 
Ryggsäcksmesar 
Råbrännvin 
Råglas 
Rågmjöl 
Råister 
Råoljemotorer 
Råskenor 
Råsocker 
Råtalg 
Råttgift 
Räfsor: hand-

häst-
Räknemaskiner 
Rälsspik 
Ränder till skodon 
Räv- och hundmat 
Rödfärg 
Rödgodslegeringar 
Rödgods- och bronsgjut-

gods 
Rökgasförvärmare 
Rökpipor 
Röktobak 
Röntgenapparater 
Röntgenfilm 

Rör: av järn 

» nysilver 
» andra metaller . . 

cement-
tegel- m. fl 
trä-

Röravskärare 
Rörledningsarbeten 

Sablar 
Sackarin 
Sackarinpreparat 
Sadelgjordsväv 
Sadelmakararbeten 
Saft 
Sagogryn 
Salpeterkrut 
Salpetersyra 
Salt, preparerat 
Saltlånga 
Saltsyra 
Salvor, kosmetiska 
Samlingspärmar 

Sammetsvävnader 

Sandaler 
Sandpapper 
Sandsten 
Sanitetsanläggningar 
Sanitetsgjutgods 
Sardiner 

Saxar: maskin-, se resp. 
maskiner 

andra 
Saxsprintar 
Scantlings 
Scarves 
Schalar, ylle-
Schamponeringsmedel . . . 
Schoddy 
Sedelpapper 
Segel 
Segelbåtar 
Segelduk 
Segelfartyg, större 
Segelflygplan 
Segelgarn 
Seldon 
Semaforer 
Senap 
Senapsfrökakor 
Senapsfröolja 
Separatorer: malm-

andra 
Servetter, pappers-
Sesamfrömjöl 
Sesamolja 
Siccativ 
Sidenband 
Sidenvävnader 
Sidvagnar t. motorcyklar 
Signalanordningar 
Signalhorn 
Siktmaskiner för kvarnar 
Sil- och siktapparater . . . 
Silikasten 
Silkesmassa, sulfit-
Silkespapper 
Silketrikå 
Sill: saltad, torr eller rökt 

konserverad 
Silltunnestav 
Silltunnor 
Silplåtar 
Silver: oarbetat 

plåt, t råd, stänger 
arbeten 

Silverlegeringar 
Silver- och blymalm . . . . 
Sinter 
Sintringsmaskiner 
Siporex 
Sirap 
Sirap, stärkelse-
Skaft till redskap o. d. 
Skaft till skodon 
Skaldjurskonserver 
Skarpsill 
Skarvjärn o. botte nplåtar 
Skedar 
Skeppsbottenfärger 
Skidbindningar 

Skidkostymer o. -dräkter 

Skidor 
Skidstavar 
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Nr i tab. 7 Industri
grupp Nr i tab. 7 Industri-

grupp 

Skidvalla 
Skiffer 
Skifferoljor 
Skiftnycklar 
Skinn: beredda: päls-. . . . 

andra . . . 
oberedda 

Skinnkläder 
Skinnmöbler 
Skinntofflor 
Skjortor . . . 
Skjortveck (av vävnad) . 
Skjutdörrullar 
Skoband (skosnören) . . . . 
Skobeck 
Skoblock och läster 
Skobottnar: läder-

t rä-
Skocement 
Skodon: gummi-

läder- o. skinn- . 
t rä-
tyg- o. filt-

Skofärger 
Skoklackar: gummi-

skinn-
trä-

Skokräm 
Skolväskor 
Skopligg (av trä) 
Skoremmar, läder-
Skoreparationer 
Skorpor 
Skostift 
Skottkärror 
Skovax 
Skridskor 
Skridskoremmar 
Skrivböcker 
Skrivmaskiner 
Skrivmaskinsband 
Skrivpapper 
Skrot: för omsmältning . . 

annat 
Skruvar 
Skruvkrok 
Skruvnycklar o. -tvingar 
Skruvkapsyler 
Skruvväxlar 
Skumartiklar 
Skurpulvcr 

Skyddskläder 

Skyddsrumsdörrar 
Skyfflar 
Skyltar: emalj-

glas-
papp-
plåt-
trä-

Skäp av. järn o. stål 
Skärmaskiner: för chark.. 

» metall 

Skäror 
Skärp (tyg-) 
Skördegarn 
Skördemaskiner 
Sladdar (jordbruks-) . . . . 
Slaggplattor 
Slaglod -
Slagremmar, läder-
Slaktavfall 
Slakterimaskiner 
Slakteriprodukter 
Slamcentrifuger 
Slamfärger 

Slangar: av kautschuk 

» läder 
» metall 
» spånadsämne 

Slatingbattens 
Slig, se resp. malmer . . . . 
Sipmaskiner (metall-) . . . 
Slipmassa 
Slip-o.polermed., konstgj. 
Sliprar 
Slipsand 
Slipsar 
Slipskivor 
Slipstenar: konstgjorda . . 

naturliga . . . . 
Slipträpapper (brunt) . . . . 
Slipverk för trämassa . . . 
Slåttermaskiner 
Slädar 
Släggor 
Släpvagnar: till bilar . . . . 

» cyk la r . . . 
Smide: grov-

annat järn-

Smidesmaskiner 
Smidesässjor 
Smink 
Smorläder 
Småbröd 
Smällare 
Smältost 
Smältpatroner o. -stycken 
Smältstycken o. råskenor 
Smärgelduk o. -papper . . 
Smärting 
Smör, naturligt 
Smörfärger 
Smörj apparater 
Smörjfett 

Smörjoljor 

Smörpapper 
Smörältningsmaskiner . . . 
Snickeriarbeten 
Snitsel, socker-
Snus 
Snäckskal 
Snökedjor 
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Nr i tab. 7 Industri-
grupp Nr i tab. 7 Industri

grupp 

Snöplogar 
Snören: av läder 

spånadsämnen 
Snörliv 
Sockerbruksmaskiner 
Sockerbruksprodukter . . . 
Sockerkulör 
Sockerpreparat 
Sockersnitsel 
Soda 
Soja 
Sojamjöl 
Sojaolja 
Solaroljor 
Solomit 
Solrosfrökakor och -mjöl 

Solrosolja 

Solution, gummi-
Solv 
Solventnafta 
Sotningsapparater 
Sovsäckar 
Spackelfärg 
Spadar 
Sparkstöttingar 
Sparrar 
Sparriskonserver 
Spegeljärn 
Speglar 
Spel (vinschar) 
Spelkort 
Spetsar o. spetsvävnader. 
Spett 

Spik 

Spikmaskiner 
Spilloljor, raffinerade . . . 
Spinnerimaskiner 
Spiralborrar 
Spiralfjädrar 
Spisar 
Spisbröd 
Spissvärta 
Spjälved 
Splendolin 
Splitved 
Spodumen 
Spolmaskiner 
Spolpipor: av papp 

» t rä 
Sportartiklar av läder . . . 
Sportbyxor 
Sportdräkter 
Sportjackor 
Sportkostymer 
Sportkängor 
Sprit: brännvin 

torr-
trä-
ätt ik-

Spritessenser 
Spritfabriksmaskiner 
Spritkök 
Spritlacker (fernissor) . . . 

Spritlackfärger 
Spritättika 
Sprutor, brand-
Sprängämnen 
Sprängämnesfabriksmask. 
Spån, tak-
Spånad 
Spånaskar 
Spårkorsningar, spårra

mar o. spårväxlar 
Spårvägsmateriel, ej spec. 
Spårvägsvagnar 
Stackningsmaskiner 
Staket 
Standertar 
Standolja 
Stanniol 
Stansknivar 
Stansmaskiner 
Stans- och pressverktyg . 
Startapparater, elektr. . . 
Stav: sågad 

hyvlad 
Stearin 
Stearinbeck 
Stearinljus 
Stegar: stålrörs-

trä-
Sten och stenarbeten 
Stenbearbetningsmask 
Stenciler 
Stengods, syrafast 
Stenkol 
Stenkolssot 
Stenkolstjära o. produkter 
Stenkrossar 
Stenmjöl (filler) 
Stentryck 
Stentrycksfärger 
Stenuli 
Sten- och stubbrytare . . . 
Stereotypproduktion . . . . 
Steriliseringsapparater 
Stickmaskiner 

Stift 

Stilar 
Stilmetall 
Stokerapparater 
Stolar: järn-

korg-
trä-

Stolpar (betong-) 
Stranddräkter 
Strandskoningssten 
Stridsvagnar 
Strips 
Strumpeband 
Strumpstolsarbeten 
Strykjärn: elektriska 

andra 
Stråhat tar 
Strålkastare, elektriska . . 
Stränginstrument 
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Nr i tab. 7 Industri 
grupp Nr i tab. 7 Industri

grupp 

Strömbrytare 
Strömedel (torv-) 
Strömming, saltad etc. . . 
Strömställare 
Stubbrytare 
Stubintråd 
Stuvar 
Stål o. stålgjutgods 
Stålhjälmar 
Stâlinredningar 
Stålmöbler 
Stålrörsstegar 
Ståltryck 
Stångjärn och -stål: smitt 

valsat 
Stångjärnsavhugg 
Städrockar 
Stämjärn 
Stämpelfärg 
Stämplar 
Stänger, se resp. metaller 
Stängselnät 
Stängseltråd 
Stärkelse 
Stärkelsefabr.-maskiner 
Stärkelsesocker o. -sirap 
Stövlar: gummi-

läder-
träsko-

Sulfatcellulosa 
Sulfater 
Sulfatharts (tallsyra) . . . . 
Sulfatpapper 
Sulfitcellulosa 
Sulfitlut, indunstad 
Sulfitpapper 
Sulfitsprit 
Sul- och bindsulläder . . . . 
Sulor: gummi-

trä-
Superfosfat 
Svagdricka 
Svagdricksflaskor 
Svampkonserver 
Svartkrut 
Svartkrutsstubin 
Svartsmide 
Svarvar: för metallbearb. 

» träbearb . . . . 
Svarveriarbeten, ej s. n. . 
Svarvjärn 
Svavel 
Svavelkis 
Svavelsyra 
Svetsmaskiner 
Svetstråd 
Svinborst 
Svänghjul 
Syllar 
Sylt 
Symaskiner 
Syrafast tegel 
Syremmar (av läder) . . . 
Syrgas 

Syror 
Sytråd 
Sågar (hand-), sågblad 

m. m 
Sågavfall 
Sågbågar av järn 
Sågmaskiner 
Sågramar 
Såningsmaskiner 
Såpa 
Såplut 
Såppulver 
Såpsprit 
Såser 
Säckar 
Säckväv 
Sädesharpor 
Sädeskrossar 
Sädessorterare 
Säkerhetsapparater och 

-proppar, elektriska . . . 
Säkerhetständstickor . . . . 
Sällskapsdräkter 
Sämskskinn 
Sängar: järn-

resårbotten-
trä-

Sängbottnar, resår-
Sängkläder 
Sätteriproduktion 
Sättmaskinsmetal] 
Söljor (till remmar o. d.) 
Söm, hästsko-
Sömjärn 
Sömnadsartiklar 
Sötningsmedel 
Sötvaror 

Tabletter (pastiljer) 
Tackjärn 
Tackjärnsgjutgods 
Taffelvågar 
Tafflar och pianinon . . . . 
Tagel, tagelgarn o. tagel-

vävnader 
Taggtråd 
Takkonstruktioner, trä-. . 
Takpannor av cement . . . 
Takpapp 
Takskiffer 
Takspån 
Takstickor (laths) 
Takstolar av t r ä 
Taktegel 
Taktjära o. d 

Talg 

Taljor 
Talldestillat 
Tallsyra 
Tandkräm och -pu lve r . . . 
Tapeter 
Tapetfärger 
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Nr i tab. 7 Industri
grupp Nr i tab. 7 Industri

grupp 

Tapetlister 
Tapetpapper 
Tapettrycksvalsar 
Tapisseriarbeten 
Tarmar: konstgjorda 

naturliga 
Tavelramar 
Taxametrar 

Tegel och tegelvaror 

Tegelbruksmaskiner 
Telefon- o. telegrafappar. 
Telfrar 
Telnar 
Tendrar 
Tenn: oarbetat 

gjutgods 
löd-
plåt 
rör 
stänger 
t råd 
tuber 
andra arbeten 

Tennisrackets 
Termometrar 
Termosflaskhylsor 
Termosglas och -flaskor 
Terpentinolja 
Textilindustrimaskiner . . 
Tidkontrollapparater 
Tidningsfärg 
Tidningspapper 
Tidningstryck 
Tiles (av lera) 
Tippvagnar 
Titanjärn 
Tjära: stenkols-

trä-
Tjärdestillat (trä-) 
Tjäremulsion 
Tjärpärma 
Toalettpapper 
Toalettvatten 
Toalettvål 
Tobaksfabrikat 
Toffelbottnar, trä-
Tofflor: filt-

skinn-
trä-

Toluol 
Tomasfosfat 
Tomtebloss 
Torgväskor 
Torkcylindrar 
Torkmaskiner 
Torkpreparat 
Torpeder o. -delar 
Torrelement 
Torr-is (fast kolsyra) . . . . 
Torrmjölk 
Torrsopningsmedel 
Torrsprit 
Torvmaskiner 

Torvprodukter 
Traktorer 
Trallor 
Tran 
Tranemulsion (foder) 
Transformatorer 
Transformatoroljor 
Transmissioner 
Transportanordningar . . . 
Transportkärl (plåt-) 
Transportkärror av trä . . 
Transportlådor (stål-) . . . 
Transportremmar, se 

Remmar 
Trappor, trä-
Trappsteg av cement 
Trassel 
Traverser 
Treetex 
Trench coats 
Tretong 
Trikloretylen 
Trikåvaror 
Trinitrotoluol (trotyl) . . . 
Triörer 
Trosskärror 
Trottoarplattor av cement 
Trottoarklinker 
Truckar, elektriska 
Trummor 
Tryckeriarbeten (grafiska) 
Tryckfärger 
Tryckning (av textilvaror) 
Tryckpressar 
Tryckstämplar 
Trycksvärta 

Tråd: av järn och stål . . . 

» ädla meta l l e r . . . 
» andra metaller . 

isolerad 
sytråd 

Tråddragningsmaskiner. . 
Trådduk och t rådnät . . . . 
Trådgardiner 
Trådrullar 
Trådspik 
Träarmatur 
Träbearbetningsmaskiner. 
Trädestillationsprodukter. 
Trädgårdssprutor 
Träfiberplattor 
Trähus, färdiga 
Träimpregnering 
Träimpregneringsmedel 
Träkol o. -briketter 
Trämassa 
Trämjöl 
Trärör och -tuber 
Träskor och trätofflor . . . 
Träskruvar 
Träsprit (metanol) 
Trätjära 
Trätjärebeck 
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Nr i tab. 7 
Industri

grupp Nr i tab. 7 Industri
grupp 

Trätjäredestillat, ej s. n. . 
Trätrappor 
Trätugg 
Träull 
Träullsplattor 
Trävaror: impregnerade. 

sågade m. m. 
Träät t ika 
Tröjor, skinn-
Tröskverk : . . . 
Tuber: av aluminium 

» bly och tenn 
» t rä 

papp-
ångpanne-

Tubämnen av järn 
Tuggummi 
Tuggtobak 
Tumstockar 
Tungbensol 
Tunnbinderiarbeten 
Tunnplåt (av järn) 
Tunnplåtsarbeten 
Turbiner: vat ten-

äng-
Turkrödolja 
Tusch 
Tvål och tvålflingor 
Tvättbräden (av trä) . . . . 
Tvät tklämmor 
Tvättmaskiner 
Tvättmedel 
Tvättning: kemisk 

ull-

annan 
Tvättpulver 
Tyfoner 
Tyger 
Tyghat tar 
Tygmössor 
Tygskor 
Tyll 
Tågvirke 
Tårt- och fatpapper 
Täcken, säng-
Täckvadd 
Täljsten 
Tält 
Tältduk, impregnerad . . . 
Tändapparater f. motorer 
Tändhat tar o. d 
Tändstickor 
Tändsticksaskar 
Tändsticksämnen 
Tändstift till motorer . . . 
Tänger 
Tätningslist, metall-
Tävlingsdräkter 

Ugnar: elektriska 
gjutjärns-
industri-
smidesjärns-
täljstens-

Ugnslacker 
Ugnssvärta 
Ull, garveri-
Ull, kammad o. tvä t tad . 
Ullavfall och ullstoft 
Ullgarn 

Ulstrar 

Umbra 

Underkläder 

Underreden till bilar 
Uniformer 
Ur 
Urfjädrar 
Urfoder 
Urvat tnare 

Vadd 
Wafers 
Vagnar, se Fordon 
Vagnsfjädrar 
Vagnshjul, ej s. n 
Vagnssmörja 
Vakuummetrar 
Wallboards 
Vallmofrökakor 

Vallmofröolja 

Vallonjärn 
Valsmassa 
Valstråd 
Valsverk 
Vanadinjärn 
Vaniljsocker, vanillin 
Vantar, stickade 
Vapen 
Vapenolja och -fett 
Vapenrockar 
Varmluftsaggregat 
Varmluftsmotorer 
Varmvattenberedare 
Vaselin 
Vassbuk (skarpsill) 
Vasslesmör 
Vatten, distribuerat 
Vattenfabriksmaskiner . . 
Vattenglas 
Vattenlösliga oljor 
Vattenmätare o. -pass . . . 
Vattenreningsapparater 
Vattenturbiner 
Vattulin 
Vaxduk 
Vaxpapper 
Wellpapp o. -papper 
Velocipeder, se Cyk la r . . . 
Ventilationsmateriel 
Ventilatorer 
Verktyg, se specialrubr 
Verktygsskåp (järn-) 
Verktygsstål, smitt 
Vermiceller 
Veteflingor 
Vetegryn 
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Nr i tab. 7 Industri
grupp Nr i tab. 7 Industri

grupp 

Vetemjöl 
Vetestärkelse 
Vevaxlar 
Vibratorer 
Vigognegarn 
Vimplar 
Vin, frukt-
Vindmotorer 
Vindrotorer 
Vinkeljärn 
Vinschar 
Viror 
Viskosfolier 
Vispmaskiner 
Vitmetall 
Vitriol: järn-

koppar-
Volframjärn 
Volframmalm 
Volframtråd 
Vridmaskiner 
Vulkanfiber 

» , arbeten av . . 

Vykort 
Vågar 
Våtelement 
Våtmaskiner 
Väggplattor: cement- . . . . 

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

Vägguttag 
Väghyvelstål 
Väglängdmätare 
Väg- och gatumaskiner . . 
Vägsalt 
Vägtjära 
Vägtrummor (cement-) . . 
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-

vev-
Växter, preparerade 
Växtfett, se specialrubr. 
Växtlim 
Växtmargarin 
Växtskyddspreparat 

Xerotin 
Xylol 

Ylleavfall 
Ylleband 
Yllevävnader 
Ylletrikå 
Ytteremballage, papp- . . 

Yttergummi till fordon . . 

Yxor 

Zink: oarbetad 
gjutgods 
plåt 
rör 
stänger 
tråd 

Zinkhydrat 
Zinkklorid 
Zinklegeringar 
Zinkmalm 
Zinksulfat 
Zinkvitt 

Åkdon, se Fordon 
Al, rökt 
Ångbåtar, mindre 
Ångfartyg, större 
Ånghammare 
Ångkokapparater 
Ånglok 
Ångmaskiner 
Ångpannetuber o. ångrör. 
Ångpannor 
Ångturbiner 
Ångvältar 
Årder 

Aggersättningsmedel 
Äggkläckningsmaskiner. . 
Ämnen, sågade 

Ämnesjärn 

Ärmhållare 
Ärmlappar 
Ärter, konserverade 
Ärtmjöl 
Ässjor 
Ättika 
Ättiketer 
Ättiksprit 
Ättiksyra 

Öl 
ölkulör 
örlogsfartyg 
Örngott 

Överdragskläder 

överrockar 

Överspänningsapparater 
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