
3. Utgave 
A
Analyser (kjemiske -)
Analysestasjoner for mineralolje under utvinning
Arkitekter, (landskaps-, hage-)
Arkitektvirksomhet
Avis-abonnementer-utklippbyråer

B
Bad (tyrkiske -)
Badehus, avtrede (utleie av -)
Bakteriologi
Bakteriologisk laboratorium
Bakteriologiundersøkelser
Barn (helsestasjoner for -)
Barnekrybber
Begravelser
Begravelses-byrå
Behandling (tann-) 
Behandling (veterinær-)
Beskyttelse  (utleie av -utstyr) f.eks. klær av sivilpersoner
Bespisning (matforsyning)
Billedopptak fra hesteveddeløp
Binding (kranse-)
Boring av brønner (vann eller mineralolje)
Brønnboring (prøve-, kontroll- og analysestasjoner for -)
Brønnboringer etter vann eller mineralolje
Bygging (planlegging vedrørerende -)
Bygging (rådgivning vedrørende -)
Byrå (begravelses-)
Byrå (detektiv-)
Byråer (ekteskaps-) eller byråer til å knytte forbindelser
Byråer (turist-), vedrørerende hotellreservasjon
Byråer for formidling av hotell
Byråer for nattlig tilsyn, vakt
Bytting av flasker

C
Campingtjenester (utleie, etc.)
Computere (programmering for -)
Computer-tid (leie av -), heri innbefattet av delt tid

D
Dekorering (innvendig)
Detektivbyrå
Direksjon (administrasjon, intendantur for indre utstyr i forretning)



Direksjon (hotell -)
Dyr (oppdrett av pels-)
Dører (åpning av -), nøkkelservice

E
Ekteskapsbyråer eller byråer til å knytte forbindelser
Emballasjetegnere
Eskorte (følge)

F
Fagkonsultasjoner
Flasker (bytting av -)
Forbindelser (ekteskapsbyråer eller for å knytte -)
Forfatter (forvaltning av rett -)
Forfatterrett (forvaltning av -)
Forsvunne personer (gransking etter -)
Forsvunne personer (konsultasjoner og undersøkelser angående -)
Forsøksstasjoner (for petroleumskilder)
Forvaltning av formuer (direksjon), hus
Fotografering
Fotografier (registrering av -)
Frisèrsalonger
Frisører, for herrer og damer
Fysikere
Fysioterapi
Følge (eskorte)

G
Gamle (helsestasjoner for -)
Gamle (herberger (hjem) for -)
Gamle- eller barnehjem
Gamle- og/eller barnehjem
Gamlehjem
Gartnere (landskaps-)
Gartneri, hagedyrking
Genealoger
Gransking (undersøkelser) etter forsvunne personer
Grunnundersøkelser (beregninger, feltboring, skjerping)

H
Hage-arkitekter
Hage-dyrking
Helse-institusjoner
Helse-oppholdssted
Helse-stasjoner for spebarn, barn, gamle eller syke
Herberge for gamle
Hester (fotografiske reportasjer fra veddeløp med -)
Hjem (rekonvalesent-)
Hjem for hvile og rekonvelesens
Hjem for rekonvalesenter



Hospitaler (sykehus der fattige blir gratis behandlet)
Hotell-direksjon
Hoteller
Hotell-reservasjon
Husforvaltning
Hvilehjem og rekonvalesensthjem
Hårfasong for dammer
Hårpleie (hjemme- eller hotell-)

I
Informasjoner (meteorologiske)
Ingeniørarbeider
Ingeniørarbeider (ikke for bygging)
Ingeniøroppdrag
Innehaver av begravelsesbyrå
Institusjon (helse-)
Interiørarkitekter

K
Kafèer
Kafeteriaer
Kantiner
Kjemi (laboratorier)
Kjemi (undersøkelser)
Kjemikere
Kjemiske analyser
Kjemiske undersøkelser
Klinikker, også for rekonvalesenter
Klær (utleie av -)
Klær (uleie av selskaps-)
Konsulentvirksomhet (teknisk -)
Konsulentvirksomhet (om mineraloljeforekomster)
Konsultasjoner (fag-) (ikke om forretninger)
Konsultasjoner (tekniske)
Konsultasjoner og undersøkelser, (tekniske, juridiske, eller angående forsvunne person
Kontorer (redaksjon-) for personale
Korrespondanse (tjenester ved utveksling av -)
Kosmetisk forskning
Kostskole, skoleinternat
Kott (rydding av -, av loft)
Kransebinding
Kremasjon
Kursted (klimatisk)

L
Laboratorier for materialprøving
Laboratorium (bakteriologisk -, kjemisk -)
Landmåling
Landskaps-arkitekter
Landskaps-gartnere



Legebehandling
Leie av computer-tid, heri innbefattet av delt tid
Leting (olje-)
Litografier (trykning av -)
Loftsrom (tømming, rydding av -) kvistrom
Luft-fotografering
Låsesmed (tjenester av -, erstatning av nøkler)

M
Massasjesalong
Materialer (prøving av -)
Matlevering
Meteorologiske opplysninger
Mineralolje (analysestasjoner for - under utvinning)
Mineralolje (boring av -brønner)
Moter (informasjon om -)
Mønstre (industrielle -)

N
Natten (byråer for tilsyn, vakt, om -)
Nattlig (byråer for -), tilsyn, vakt
Nøkler (erstatning av -)

O
Offentlig bad
Olje-førende (gransking av -lag)
Olje-leting
Oppdrett av dyr, også pelsdyr
Oppholdssted (helse-)
Oppmåling av jord, terreng
Optikere
Orientering (yrkes-)
Oversettelsesvirksomhet

P
Patenter (eksploatering av -), også ved meddelelse av lisenser
Pels (oppdrett av -dyr)
Pensjonat
Planlegging vedrørerende bygging
Planleggingskontorer (ikke bedrifts-)
Planteskoler
Pleiehjem for rekonvalesenter
Presse (utklipp av -)
Programmering for computere
Proviantering
Prøving av materialer
Prøving av tekstiler
Prøvingsstasjoner (kontroll-, analyse-) for mineraloljebrønner
Psykoteknisk fremgangsmåte (valg av personell ved hjelp av -)



R
Redaksjonskontorer
Registrering av fotografier
Reise-følge
Reise-følge, selskapsdamer
Rekonvalesens- og hvilehjem
Rekonvalesens-hjem
Rekonvalesens-hjem-opphold
Reportasje
Reportasje (fotografisk -)
Restauranter
Rettshjelp (vergemål)
Rettslige undersøkelser, granskinger
Rom (formidling av -) (hoteller, pensjonater, etc.)
Rydding (av loft, kott)
Rådgivning (organisasjons-) vedrørerende bygging

S
Sakkyndig skjønn (geologisk -)
Salonger (massasje-)
Salonger, frisèr-
Salonger leiet pr. kontrakt
Salonger, skjønnhets-, toilette-
Sanatorier
Selvbetjeningsrestauranter
Sengeutstyr (svøp) for spebarn (utleie av -)
Skjerping
Snack bar
Software (tilveiebringelse av -)
Spebarn (helsestasjon for -)
Spebarn (utleie av sengeutstyr (svøp) for -)
Sted (kur-) (klimatisk)
Studieplaner
Sykehus

T
Tannbehandling
Tegnere (emballasje-)
Tekstiler (prøving av-)
Telefon-svarere ("frøken ur")
Terreng, jord (oppmåling av -)
Tidsangivelsesvirksomhet
Tilsyn med oljebrennere for fyringsolje og inspeksjoner (tekniske -)
Tilsyn med oljebrennere for fyringsolje, vakt (nattlig) (byråer for -)
Tjenester av låsesmed (erstatning av nøkler)
Toalettsalonger
Trykkerivirksomhet
Trykning av litografier
Turist-besøk-bruk (bytteformidling, utelei av nedlagte gårdsbruk)
Turist-besøk-hytter



Turist-besøk-leirer
Turist-besøk-virksomhet, hotellreservasjon
Tyrkiske bad
Tømming (av loft, kott)

U
Undersøkelse og utvikling av nye produkter
Undersøkelser (geologiske -)
Undersøkelser (kjemiske -)
Undersøkelser (laboratorie-, - i bakteriologi, kjemi, kosmetikk)
Undersøkelser og konsultasjoner (juridiske, tekniske, kreditt- eller angående forsvunne 
Undersøkelser som angår mekanikk, ved maskiningeniører
Uniformer (utleie av -)
Utfartssteder
Utleie av badehus, avtrede
Utleie av av bekledningsgjenstander
Utleie av beskyttelsesutstyr, f.eks. klær
Utleie av bleier til spebarn (svøp)
Utleie av elektriske apparater
Utleie av klær
Utleie av klær, antrekk, omstendighetskjoler
Utleie av maskiner (som salgsvare)
Utleie av sengeutstyr for spebarn
Utleie av strikkemaskiner
Utleie av uniformer
Utleie av utstyr for bondebruk
Utleie av vareautomater
Utstillinger
Utstyr (beskyttelses-) (utleie av -) f.eks. bekledningsgjenstander
Utveksling av korrespondanse (tjenester ved -)
Utvikling og undersøkelse av nye produkter

V
Valg av personell ved hjelp av psykoteknisk fremgangsmåte
Vareautomater (utleie av -)
Veddeløp med hester (fotografisk reportasje fra -)
Vergemål (rettshjelp)
Veterinærtjenester, -service
Værelser (utleie av -)

Y
Yrkesorientering

Å
Åpning av dører (nøkkelservice)
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