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Förord. 

Av Statistisk årsbok för Sverige utgives 
härmed femte årgången. I jämförelse med 
den föregående utvisar även denna årgång 
åtskilliga ändringar och utvidgningar. Där
emot hava de tabeller över de särskilda 
landskommunerna och munieipalsamhällena, 
som ingått i de tidigare årgångarna, nu 
uteslutits. De komma i stället att offentlig
göras i den kommunala årsbok, som Statis
tiska centralbyrån genom nådigt brev den 2 
nov. 1917 bemyndigats utgiva och som torde 
utkomma under nästkommande juni månad. 

De internationella översikterna hava, lik
som motsvarande i årsbokens föregående 
årgångar, tillkommit genom samarbete med 
de norska och danska statistiska ämbets
verken på sådant sätt, att tab. 263—267 
samt 277 utarbetats av svenska statistiska 
centralbyrån, tab. 268—270 samt 278—281 
av Danmarks statistiska departement, tab. 
271—276 av Norges statistiska centralbyrå 
samt tab. 282 av Norges kontor för social
statistik. 

Avertissement. 

Le Bureau central de statistique de Suède 
publie maintenant la cinquième année de 
son Annuaire statistique. En comparant ce 
volume avec le précédent on y trouvera des 
modifications et des additions considérables. 
Au contraire les tableaux contenant des don
nées pour chaque commune et «municipal-
samhâlle», que l'on a trouvé jusqu'ici dans 
l'annuaire, ne font pas partie de l'annuaire 
présent. Ces tableaux seront publiés dans 
un annuaire communal ordonné par décret 
royal du 2 nov. 1917. 

Les aperçus internationaux donnés en 
appendice ont été préparés avec la colla
boration des services de statistique de la 
Norvège et du Danemark: les tableaux 
263—267 et 277 sont dûs au Bureau central 
de statistique de Suède; les tableaux 268— 
270 et 278—281 au Département de la 
statistique de Danemark; les tableaux 271 
—276 au Bureau central de statistique de 
Norvège; le tableau 282 à l'Office de stati
stique sociale de Norvège. 

Stockholm den 25 februari 1918. 

LUDVIG WIDELL. 

Otto Grönlund. 
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16. Finnois et Lapons au 31 déc. 1870—1910 13 

17. Population par lieu de naissance au 31 déc. 
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18. Personnes nées à l'étranger par pays de nais
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19. Sujets étrangers au 31 déc. 1900 et 1910 15 

20. Personnes nées en Suède, demeurant à 
l'étranger près de 1890, 1900 et 1910 15 
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Tab. 1. Geografiska och meteorologiska uppgifter. 
Données géographiques et météorologiques. 

Läge, gränser m. m. Situation, frontières, etc Sverige är beläget meU»n 55°20' (Smyge huk) och 
69°4' (riksröset Koltajaure) n. bredd samt 10°58' (skäret Stora Drammen n. v. om Kosteröarna) och 8410' 
(8n Kataja s. om Torneälvs mynning) ö. om Greenwich. Landgränsen mot Finland 536 km., mot Norge 
1657 km. Kusten enligt Strelbitsky 7 624 km., mätt å karta i 1 :2000000 omkr. 2500 km. Störst» 
längd frän norr till söder 1 574 km., största bredd 499 km. 

Are&l, Be tab. 2. Superficie, voir tabï. 2. 

Öar. Iles. Gottland 3012, Öland 1346, Orust 400, Tärmdö med Ingarö 338, Hisingen 196, Tjörn 160, 
Väddö och Björkö 129, Gräsö 121, Fårö 111, Selaö 102 kvkm. (Småöar och insjöar inräknade). 

Bergshöjder . Hauteur des montagnes. L a p p l a n d : Kebnekaise 2123, Sarektj&kko 2090, Kaakasatjåkko 
2076 m. (Sulitälma endast 1877 m.). J ä m t l a n d : Storsylen 1762 m. (Åreekutan 1420 ni.). H ä r j e 
d a l e n : Helagsfjället 1796 ni. D a l a r n e : Storvätteshogna 1204, Molnet 1190, H&rjehogna 1185, Städjan 
1130 m. V ä r m l a n d : Brånberget 691 m. V ä s t e r g ö t l a n d : Galtåsen (ö. om Ulricehamn) 362, Kinne-
kulle 307, Billingen 298 m. Ö s t e r g ö t l a n d : Omberg 263 m. S m å l a n d : Tomtabacken (s. v. om Nässjö) 
377 ra. (Taberg 342 m.). H a l l a n d och S k å n e : Hallandsås 226 m. S k å n e : Linderödsåsen 196 ra. 

Vattenområden. Bassins. Vänern—Göta älv 48 500, Torneälv 40 200, Ångermanälven 31600, Dal
älven 29 200, Umeälv 26 700, Indalsälven 26 600, Luleälv 25 200, Mälaren—Norrström 22 300, Ljusnan 
19 800, Kalixälv 17 900. Vättern—Motalaström 15 500, Ljungan 12 800, Skellefteälv 11 600, Piteälv 11100, 
Lagan 6 400, Helgeån i 890, Emån 4 450 kvkm. 

Sjöar. Lacs. Vänern f> 568, Vättern 1 899, Mälaren 1140, Hjälmaren 493, Storsjön i Jämtland 448, 
Toraeträsk 317, Siljan 290, Hornavan 262, Dddjaur 203, Bolmen 184, Storavan 170, Stora Luleträsk 168, 
Storuman 164, Kallsjön 155, Asnen 153, Skagern 133 kvkm. 

Floder . Fleuves. Klarälven—Götaälv 720, Muonio—Torneälv 570, Dalälven 520, Umeälv 470, Luleäly 
470, Ångermanälven 450, Ljusnan 430, Kalixälv 430, Enaälv—Indalsälven 420, Skellefteälv 410, Piteälv 
370, Ljungan 350, Toftaån—Lagan 250, Ätran 230 km. 

Medeltemperaturen åren 1859—1915. 
Températures moyennes. 

Medelnederbörd 1880—1909. 
Eau tombée en moyenne. 

1—173743. Statistisk årsbok 1918. 
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Tab. 2. Areal, folkmängdstäthet1) och indelningar vid början av år 1918, länsvis.2) 

Superficie, densité de la population1) et divisions administratives au 1er janv. 1918, par département.2) 

1) Beräknad med . användande ar folkraäBgässlffrorna f8r den Vi 1917. Population au fr janv. 1917. — •) RSrande folkmängden se tab. 9, 10. 
Concernant la population vek tabl, », 10. — ') SkanOr och Falsterbo räknade B&som en stad. — 4) Därav 12 tingslag. — 6) Tingslag. — •) Dess
utom 6, som icke bilda egna kommuner. 
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Tab. 3. Areal och folkmängd 1/1 1917 samt judiciella indelningar 1/1 1918 för 
hovrättsområden. Superficie et population 1/1 1917 et divisions judiciaires 1/1 1918 dans 

les districts des cours d'appel. 

Tab. 4. Areal och folkmängd 1/1 1917 i landstingsområden. Superficie et population 
dans les districts des conseils généraux. 

Tab. 5. Areal och folkmängd 1/1 1917 i hushållningssällskapsområden. Superficie 
et population dans les districts des sociétés d'économie rurale. 



4 

Tab. 6. Areal och indelningar 1/1 1918 samt folkmängd och folkmängdstäthet 
1/1 1917, stiftsvis. Superficie et divisions ecclésiastiques 1/1 1918, population et densité 

de la population 1/1 1917, par diocèse. 

Tab. 7. Areal, folkmängd och folkmängdstäthet vid början av år 1917, landskapsvis. 
Superficie, population et densité de la popul. dans les anciennes provinces au 1er janv. 1917. 
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Tab. 8. Folkmängd vid slutet av åren 1750—1916.1) Population au 31 déc. 

l) Rörande folkmängden i riket under varje särskilt är fr. o. m. 1749 se tab. 26. — ') Lysekil med 
3 284 inv. (Vi) blev stad nnder året. — ») Ett område med 1676 inv: (Vi) överflyttades under &ret från lands
bygden till städerna. — 4) Områden med 12162 inv. (Vi) överflyttades under året från landsbygden till städerna. 
— •) Områden med 13 515 inv. (Vi) överflyttades under året från landsbygden till städerna. — •) Områden med 
5 626 inv. (Vi) överflyttades under året från landsbygden till städerna. — ') Tidaholm med 4 768 inv. (Vi) blev 
stad och ett område med 1834 inv. ('/O samt andra områden med 4785 inv. ("/») överflyttades från lands
bygden till städerna under året. — 8) Huskvarna, Eslöv ocb Arvika med tillsamman 16251 inv. (Vi) blevo 
städer under året, varjämte under året till städerna överflyttades två socknar med tillsamman 8791 inv. (Vi). 
— 9) Områden med 28 192 inv. (Vi) överflyttades under året från landsbygden till städerna, — 10) Djursholm, 
Nässjö, och Hässleholm med tillsamman 12 889 inv. ('/O blevo städer under året, varjämte under året till stä
derna överflyttades områden med 3 857 inv. (VO. — ") Områden med 10 283 inv. (Vi) överflyttades under 
året från landsbygden till städerna. — ") Trollhättan med 13985 inv. (l/i) blev stad under året, varjämte 
under året till städerna överflyttades områden med 16 751 inv. (Vi). — Med frånräknande, resp. inräknande 
av folkmängden & områden, som den ' i 1.'17 blevo städer eller överflyttades från landsbygden till städerna, 
utgjorde folkmängden på landsbygden 4 128723 och i städerna 1 628843 eller 2829 % av rikets befolkning. 
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Tab. 9. Folkmängd länsvis vid slutet av åren 
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1800—1916. Population par département au 31 déc. 
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Tab. 10. Folkmängd efter kön, länsvis, vid slutet av år 1916. 

Population par sexe et par département au 31 déc. 1916. 
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Tab. 11. Folkmängd i de större städerna vid slutet av åren 1800—1916. 
Population des plus grandes villes au 31 déc. 
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Tab. 12. Folkmängdens fördelning efter ålder, kön och civilstånd vid slutet av åren 1750—1914. 

Population par âge, par sexe et par état civil au 31 déc. 
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Tab. 13. Folkmängdens fördelning efter ålder, kön och civilstånd, 
på landsbygden och i städerna vid slutet av år 1910. 

Population par âge, etc., au 31 dec. 1910. Campagne et villes. 
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Tab. 14. Folkmängdens fördelning efter trosbekännelse vid slutet av år 1910. 
Population par confession au 31 déc. 1910. 

Tab. 15. Zigenare och tattare vid slutet av år 1910. Bohémiens au 31 déc. 
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Tab. 16. Finnar och lappar vid slutet av åren 1870—1910. Finnois et Lapons. 

Tab. 17. Folkmängdens fördelning efter födelseorter vid slutet av åren 1860—1910. 
Population par lieu de naissance. 



14 TAB. 17 (forts.). FÖDELSEORTER 1860—1910. Lieu de naissance. 

Tab. 18. Utrikes födda, fördelade efter födelseländer, vid slutet av åren 1860—1910. 
Personnes nées à l'étranger par pays de naissance. 
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Tab. 19. Utländska undersåtar vid slutet av åren 1900 och 1910. 
Sujets étrangers au 31 déc. 

Tab. 20. Svenskfödda personer, bosatta i utlandet omkring åren 1890, 1900 och 1910.1) 
Personnes nées en Suède, demeurant à l'étranger. 1) 

l) Enligt utländsk statistik. D'après la statistique des pays étrangers. 

Tab. 21. Folkmängdens fördelning å hushåll vid slutet av åren 1860—1910. 
Ménages au 31 déc. 
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Tab. 22. Blinda, dövstumma, sinnesslöa, sinnes- och fallandesjuka1) vid slutet av 
år 1910.2) Aveugles, sourds-muets, aliénés, etc. 

1) Uppgifterna om fallandesjnka äro sannolikt mycket ofullständiga. Donnée» très incomplètes. — ') Antalet 
blinda Nombre des aveugles 1860 3160, 1870 3359, 1880 3723, 1890 3 948, 1900 3413; dövstnmma sowdt-muets 
1860 3 126, 1870 4 266, 1880 4 834, 1890 5 307, 1900 5 299. — ») Av de blinda voro tillika: dövstnmma och 
sinnesslöa 2, dövstnmma 29, sinnesslöa 109, sinnessjuka 26 och fallandesjnka 11; av de dövstnmma voro tillika: 
sinnesslöa och fallandesjnka 3, sinnessjuk och fallandesjnk 1, sinnesslöa 160, sinnessjuka 45 och fallandesjnka 
2; av de sinnesslöa voro tillika fallandesjnka 129 och av de sinnessjnka tillika fallandesjnka 48. Hela antalet 
personer, behäftade med i tabellen upptaget lyte eller sjukdom, utgjorde alltså 32716. 

Tab. 23. Folkmängdens fördelning efter huvudgrupper av yrken, länsvis år 1910 
samt i hela riket åren 1870—1900.1) Population par grands groupes de professions. 

l) Grupperna V och VI (se tab. 241 hava här fördelats pä de övriga grupperna. För åren 1870—1900 har 
den officiella statistikens yrkesgruppering delvis omändrats för vinnande av jämförbarhet med 1910 ära siffror. 



TAB. 2 3 (forts.). FOLKMÄNGDENS FÖRDELNING EFTER HUVUDGRUPPER AV YRKEN. 

Population par grands groupes de professions. 
17 

2—173743. Statistisk årsbok 1918. 
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Tab. 24. Folkmängdens fördelning efter yrken och kön vid slutet av år 1910. Population par profession et 

par sexe au 31 déc. 1910. 
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Tab. 25. Folkmängdens fördelning efter yrken, kön, ålder och civilstånd 
vid slutet av år 1910. Population par profession, par sexe, par âge et par état 

civil au 31 déc. 1910. 
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Tab. 26. Översikt ar folkmängdens förändringar åren 1749—1916. 
Aperçu du mouvement de la population. 



30 TAB. 2 6 ( f o r t s . ) . ÖVERSIKT AV FOLKMÄNGDENS FÖRÄNDRINGAR 



ÅREN 1749—1916. Aperçu du mouvement de la population. 31 



32 TAB. 26 ( for t s . ) . ÖVERSIKT AV FOLKMÄNGDENS FÖRÄNDRINGAR ÄREN 1 7 4 9 — 1 9 1 6 . 

Aperçu du mouvement de la population. 
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Tab. 27. Folkmängdens förändringar på landsbygden och i städerna åren 
1821—1916. Mouvement de la population à la campagne et dans les villes. 

3—173743 Statistisk årsbok 1918. 
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Tab. 28. Folkmängdens förändringar på landsbygden 
Mouvement de la population à la campagne et dans 
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och i städerna, länsvis, åren 1901—1916. Absoluta tal. 
les villes de chaque département. Chiffres absolus. 
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Tab. 29. Folkmängdens förändringar, 
Mouvement de la population par 
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länsvis, åren 1901—1916. Relativa tal. 
département. Chiffres relatifs. 
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Tab. 30. Folkmängdens förändringar i de största städerna åren 1901—1916. 1) 
Mouvement de la population dans les plus grandes villes.1) 

1) Börande folkmängdens forändringar i Svriga st&der ee tat. 262. Concernant le mowemmt de la population 
dant les autres villes voir tabt. 262. — ») Preliminära uppgifter. Chiffres préliminaires. — 3) Se noterna till tab. 11. 
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Tab. 31. Folkmängdens förändringar månadsvis, beräknade per år och 
1000 av medelfolkmängden, åren 1816—1910.1) 

Mouvement de la population par mois, calculé pour l'année sur 1000 habitants.1) 

1) Månaderna reducerade till lika längd. La moi» réduits à longueur egalt. 
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Tab. 32. Giftermål åren 1801—1914. 1) Mariages.1) 

1) Rôraode giftermål under varje särskilt ar samt 10- och 5-ârsperioder åren 1749—1916 se tab. 26, 
på landsbygden och i städerna 1821—1916 tab. 27, länsvis och i de största städerna 1901—1916 tab. 
28—30 samt månadsvis 1816—1910 tab. 31. Voir aussi tall. 26—31. — 2) Av hela medelfolkmängden. 
Sur 1000 habitante, — 3) Av alla ogifta män 20—50 är. Sur 1 000 garçons 20—50 ans. — 4) Av alla 
änklingar (o. frsk.) 15—65 är. Sur 1 000 veufs (et dip.) 15—65 ans. — ') Av alla ogifta kvinnor 20— 
45 ar. Sur 1000 filles 20—45 ans. — •) Av alla änkor (o. frsk.) 15—55 år. Sur 1 000 neuves (et div.) 
15—55 ans. — ') Stockholm: 1909 382, 1910 694, 1911 958, 1912 1082, 1913 1188, 1914 1127, övriga 
städer autres villes: 1909 273, 1910 307, 1911 405, 1912 468, 1913 486, 1914 542, landsbygden campagne: 
1909 293, 1910 390, 1911 500, 1912 578, 1913 597, 1914 643. 

Tab. 33. I äktenskap inträddas medelålder åren 1861—1914. Age moyen au mariage. 
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Tab. 34. Giftermål, fördelade efter makarnas civilstånd, åren 1801—1914. 
Mariages par état civil des époux. 

Tab. 35. Giftermål, fördelade efter makarnas ålder och civilstånd, åren 
1901—1910. 

Mariages par âge et par état civil des époux. 
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Tab. 36. I första äktenskapet inträdda i olika åldrar på 1000 av medelfolk
mängden ar ogifta i samma åldrar åren 1861—1914. 

Personnes entrées en premières noces aux différents âges sur 1000 garçons et filles 
de chaque groupe d'âge. 

Tab. 37. Upplösta äktenskap och överskott av ingångna åren 1751—1916. 
Mariages dissous et excédent des mariages contractés. 
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Tab. 38. Äktenskapsskillnader samt genom skiljobrev upplösta trolovningar 
åren 1841—1915. 1) Divorces et fiançailles dissoutes.1) 

l) Börande äktenskapsskillnader nnder åren 1831—40 samt varje särskilt år 1901—1916 se tab. 37. 
Concernant les divorces en 1831—40 ainsi que pour chaque année 1901—1916 voir tnbl. 37. — 2) Orsak till 
skilsmässan. Étant cause du divorce. 
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Tab. 39. Barnaföderskor åren 1751—1914. Accouchées. 

Tab. 40. Flerbörder åren 1781—1910. Naissances multiples. 

Tab. 41. Barnaföderskor med barn i äktenskap på 1000 av medelfolkmängden 
gifta kvinnor i olika åldrar åren 1781—1914. Femmes accouchées d'enfants 

légitimes sur 1000 femmes mariées de chaque groupe d'âge. 
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Tab. 42. Barnaföderskor med barn utom äktenskap på 1000 av medelfolkmängden 
ej gifta kvinnor i olika åldrar åren 1871—1914. Femmes accouchées d'enfants illégitimes 

sur 1000 femmes non mariées de chaque groupe d'âge. 

Tab. 43. Barnaföderskor med barn i äktenskap, fördelade efter ålder och tid 
mellan giftermål och nedkomst. Summor för åren 1911—1914. Femmes accouchées 
d'enfants légitimes par âge et par durée des mariages. Totaux pour les années 1911—1914. 
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Tab. 44. Födda barn åren 1751—1914.1) Naissances.1) 

1) Hörande ftdda barn nnder varje särskilt år samt 10- och 5-ärsperioder 1749—1916 ge tab. 26, pä landsbygden och i städerna 1821—1916 
tab. 37, länsvis och i de största staderna 1901—1916 tab. 28—30 samt månadsvis 1816—1910 tab. 31. Voir autri tabl, 26—31. — ') FOr aren 
1801—1830 torde uppgifterna om de dOdfödda vara ofullständiga. Four Ut armtet 1801—1830 let donnia tönt probablement incomplète). 



47 

Tab. 45. Döda åren 1751—1914.1) Décès.1) 

1) Officiella tal (i tab. 26 korrigerade tal). Rörande dödligheten nnder varje särskilt är samt 10- och 
5-&rsperioder 1749—1916 se tab. 26, pä landsbygden och i städerna 1821—1916 tab. 27, länsvis och i de 
största städerna 1901—1916 tab. 28—30 samt månadavis 1816—1910 tab. 31. Chiffres officiels (au tab!. 26 
chiffres corrigés). Voir aussi tabl. 26—31. — 2) Frånskilda inräknade. Divorcés inclut. 

Tab. 46. Döda i första levnadsåret på 1000 levande födda åren 1751—1914. 
Décès dans la première année de la vie sur 1000 nés vivants. 



48 Tab. 47. Döda i olika åldrar på 1000 av medelfolkmängden i samma åldrar åren 1751—1914. 
Décès aux différents âges sur 1000 habitants de chaque groupe d'âges. 
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Tab. 48. Återstående medellivslängd och sannolik återstående livslängd åren 
1816—1910. Vie moyenne et vie probable. 

Tab. 49. Dödlighets- och livslängdstabeller för åren 1901—1910. 
Tables de mortalité et de survie. 

4—173743. Statistisk årsbok 1918. 



50 TAB. 49 (forts.). DÖDLIGHETS- OCH LIVSLÄNGDSTABELLER FÖR ÅREN 1 9 0 1 — 1 9 1 0 . 



Tables de mortalité et de survie. 51 
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Tab. 50. Dödsfall genom farsoter och barnsbörd samt 
Décès provenant des maladies épidémiques et des 

Tab. 51. Självmördare 
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våldsamma dödsorsaker (utom självmord) åren 1861—1913. 
accouchements; morts violentes (suicides exceptés) 

åren 1781—1913. Suicides. 
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Tab. 52. Döda, fördelade efter dödsorsak, 
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åren 1909—1913. Causes de décès. 



56 TAB. 52 (forts.). DÖDA, FÖRDELADE EFTER DÖDSORSAK, 



ÅREN 1909—1913. Causes de décès. 57 
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Tab. 53. Döda i städerna, fördelade efter dödsorsak, åren 1861—1914.1) 
Causes de décès dans les villes.1) 

1) Uppgifter tryckta med B. k. medievala siffror grund» sig pl hälsovårdsnämndernas rapporter och är» 
mindre tillförlitliga an de övriga, pi dödböckerna grundade (se de dnbbla uppgifterna för är 1911). Données 
imprimées en caractère! <médiécaux> tant fournie! d'âne mithtde moins exacte que let autres. — 2) 6e tab. 50 not 2). 
Voir tabl. so, note >). — •) Pâ 1000 invånare: Sur 1000 habitants: 1861/70 806, 1871780 SU, 1881/90 8-00, 
1891/00 2-70, 1901/10 228; i % av samtliga dödsfall: en pet i» Mal des Hcèt: 1861/70 117, 1871/80 18-5, 
1881/90 15-2, 1891/00 15'6, 1901/10 15-8. — 4) För aren 1891—1910 äro siffrorna endast beräknade. Pour 
1891—1910 chiffres calculés. — ») Aren Années 1892/00. — 6) Preliminära uppgifter. Chiffres préliminaires. 
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Tab. 54. Döda i lungsot, länsvis, åren 1901—1913.1) Décès provenant de la phtisie.1) 

1) Ffir åren 1901/10 äro landsbygdens siffror endast beräknade. Chiffres calculés pour la campagne en 1901/10. 

Tab. 55. Emigranter och immigranter under tio- och femårsperioder samt varje 
Särskilt år 1851—1916. Émigrants et immigrants. 

Anm. Uppgifterna i säväl denna som följande tabeller avse den officiellt redovisade utvandringen. Den 
verkliga utvandringen är ej obetydligt större; den har av professor G. Snndbärg beräknats till i medeltal : 
1851/60 4058, 1861/70 15783, 1871/80 16833, 1881/90 39489, 1891/00 25 915, 1901/10 27 633. 



60 TAB. 55 (forts.). EMIGRANTER OCH IMMIGRANTER 1851—1916. Émigrants et immigrants. 

Tab. 56. Emigranter och immigranter, fördelade efter länder, åren 1851—1916. 
Émigrants et immigrants par pays. 
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Tab. 57. Emigranter och immigranter, fördelade efter kön, ålder och civilstånd, åren 1861—1916. 

Émigrants et immigrants par sexe, par âge et par état civil. 
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Tab. 58. Emigranter och immigranter länsvis samt på landsbygden och i 
städerna åren 1881—1916. 

Émigrants et immigrants par département ainsi qu'à la campagne et dans les villes. 
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Tab. 59. Emigranter, fördelade efter yrke, åren 1911—1916. 
Émigrants par profession. 

Tab. 60. Utlänningar, som erhållit svensk medborgarrätt, åren 1851—1916. 
Naturalisations. 

Tab. 61. Sjukdomsfall i vissa infektionssjukdomar åren 1861—1915. 
Maladies infectieuses. 
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Tab. 62. Kassationsorsaker vid förrättningarna för inskrivning av värnpliktiga 
åren 1902—1916. Causes d'exemption des conscrits à l'inspection médicale. 
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Tab. 63. Sjukvårdspersonal och sjukvårdsanstalter vid slutet av åren 
1860—1915. Personnel et établissements sanitaires au 31 déc. 

Tab. 64. Omsättningen vid sjukvårdsanstalterna åren 1861—1915. 
Mouvement des malades dans les établissements sanitaires. 

5—173743. Statislisk årsbok 1918. 
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Tab. 65. Civila sjukvårdsanstalter (självständiga sinnessjukanstalter ej inbegripna) 
åren 1901—1915.1) 

Établissements sanitaires civils (hôpitaux et asiles d'aliénés excl.). 

1) Enskilda anstalter inbegripna. Då frän en del, särskilt enskilda, anstalter berättelser ej inga till Me
dicinalstyrelsen, äro tabellens uppgifter delvis ofullständiga. — 2) Antalet nnderhälladagar, dividerat med 366 
366). — •) Sjnkvärdsavgiften inräknad. — 4) Därav statsanslag till drift 154 608 kr. 
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Tab. 66. Sinnessjukvården åren 1910—1915. Service des aliénés. 



68 

Tab. 67. Skyddskoppympningen åren 1801—1916.1) Vaccination.1) 

1) Ofullständiga uppg. under äldre tid, särak. före 1851. Avant 1851 données incomplètes. — a) Fr . o. m. 
1851 endast med framgång vacc. Dès 1851: avec resultat positif. — ') % av lev. födda under perioden. 
Pct det nés vivants de la période. — 4) % av lev. födda under föreg. &r. Pet des nés vivants de l'année précédente. 

Tab. 68. Militära sjukvården åren 1903—1916.1) État sanitaire de l'armée et de 
la marine.1) 

M Rörande läkarbesiktningama ä värnpliktiga se tab. 62, 223. Concernant l'inspection médicale da con
scrits voir tàbl. «2, 223. — s) För åren 1915 och 1916 ingå ej Bodens och Gottlands trupper. — 3) Upp
gifterna avBe redovisningsår, slutande 30 sept. Années finissant le 30 sept. 

Tab. 69. Lagfarna köp av fast egendom åren 1831—1913. Immeubles achetés. 
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Tab. 70. Inteckningar i fast egendom åren 1831—1914. 
Immeubles grevés d'hypothèques. 

Tab. 71. Fast egendom av fideikommissnatur år 1910. Fidéicommis. 
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Tab. 72. Fast egendom, tillhörande inhemska aktiebolag, åren 1885—1910.1) 
Immeubles appartenant aux sociétés anonymes suédoises.1) 

1) Järsvägsaktiebolag ej inbegripna. Compagnies des chemins de fer non comprises. — s) A v hela mantalet. 
Pet. de toutes Us unités cadastrales. — ') A v taxeringsvärdet för all bevillningsskyldig fastighet av ifråga
varande slag. Pct. de It valeur totale taxée. 

Tab. 73. Fast egendom, tillhörande utländska undersåtar åren 1885—1910. 
Immeubles appartenant aux sujets étrangers. 
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Tab. 74. Lantmäteriet åren 1828—1916. Arpentage. 
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Tab. 75. Förmedlat mantal å landsbygden länsvis år 1910 och i hela riket 
åren 1870—1900. Unités cadastrales à la campagne. 

Tab. 76. Antal brukningsdelar, jordtorp och andra jordlägenheter åren 
1890—1911. Exploitations agricoles. 
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Tab. 77. Antal brukningsdelar och lägenheter inom åren 1913—1915 lokalundersökta områden.1) 
Exploitations agricoles dans les districts ayant fait l'objet d'enquêtes locales en 1913—1915.1) 

1) I allmänhet omkring ','« av antalet brukningsdelar i varje lan. En general environ 3/s du nombre des exploitations dans chaque departement. — 
2) Dont ayant fait l'objet d'enquêtes locales en 
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Tab. 78. Antal brukningsdelar (med över 0·25 hektar åker) i juni 1917. 
Exploitations agricoles avec une étendue de terre cultivée de plus de 0·25 hectares en juin 1917. 
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Tab. 79. Arealens fördelning efter ägoslag år 1915, i hektar. 
Étendue des champs cultivés, des forêts, etc., en hectares. 

Tab. 80. Åkerjordens fördelning efter användning åren 1866—1915, i hektar.1) 
Emploi des champs cultivés, en hectares. 

1) Se även tab. 81. Voir aussi tabi. 81. 
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Tab. 81. Åkerjordens fördelning efter användning länsvis år 1917 och i hela riket åren 1913—1916, i hektar. 
Emploi des champs cultivés, en hectares. 
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Tab. 82. Utsädet länsvis år 1915 och i hela riket åren 1866—1914, i deciton. 
Semences en quintaux. 



78 Tab. 83. Skörd, i ton, skördens värde, i millioner 
Récolte, en tonnes, valeur de la récolte, 



kronor, och allmän skördesiffra åren 1866—1917. 
en millions de cour., et index de récolte. 

79 



80 TAB 83 (forts.). SKÖRD, I TON, SKÖRDENS VÄRDE, I MILLIONER 

Tab. 84. Skörd, i ton, länsvis åren 

1) Preliminära uppgifter för aren 1916 och 1917. Chiffra préiiminaira pour 19II! et 1917. 



KRONOR, OCH ALLMÄN SKÖRDESIFFRA ÅREN 1 8 6 6 — 1 9 1 7 . Récolte, etc. 81 

1915—1917.1) Récolte, en tonnes, par département. 

6—173743. Statistisk årsbok 1918. 



82 TAB. 84 (forts.). SKÖRD, I TON, LÄNSVIS ÅREN 



1915—1917. Récolte, en tonnes, par département. 83 
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Tab. 85. Spannmålens medelvikt, i kg. per hl., länsvis år 1917 samt i 
hela riket åren 1866—1916. 

Poids moyens des céréales. 
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Tab. 86. Markegångspriser å spannmål, hö, halm och smör länsvis år 
1917 och i hela riket åren 1836—1916, i kronor. 

Taxe officielle des céréales, du foin, de la paille et du beurre, en couronnes. 
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Tab. 87. Skördens värde länsvis år 1917 

Valeur de 

1) För år 1917 äro priserna per deciton för vete, r&g, korn, havre, blandsäd, b5nor, vicker, potatis och h5 
Svenska sockerfabriksaktiebolaget och M< llersta Sveriges sockerfabriksaktiebolag uppgivna priser och för foder-
vilka omfatta jämväl värdet av tobak och spånadsväxter. — s) Preliminära nppgifter. Chiffrei préliminaires. — 
uppgivna kvantiteten, åtgjorde värdet 26 989 000 kr. 
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och i hela riket åren 1882—1916.1) 

la récolte. 

gällande maxiniipriser, för ärter och halm beräknade med ledning av maiimipriserna, för sockerbetor ST 
rotfrakter med ledning av Riksvärderingsnämndens prissättning beräknat pria. — ») Jfr uppgifterna i tab. 83, 
4) Beräknat med ledning av kvantitetsappgifterna i tab. 84. Beräknat efter den i not ') till gamma tabell 
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Tab. 88. Skörd och förbrukning av vete och råg förbrukningsåren 1890/91—1914/15.1) 
Récolte et consommation de froment et de seigle.1) 

1 År slutande den 30 sept. Années finissant le :i0 sept. — 2) Under föregående året. — ^ Målen spannmål 
reducerad tiH omalen (fr. o. m. 1912/13 ändrade rednktionstal). — 4) Till brännvinsbränning och jästtillverkning. 
— 6) Under antagande a t t förråden vid årets (periodens) slnt voro lika stora som vid dess början. -—• °) '/s—3l/7. 

Tab. 89. Nyodlingar, täckdikad åkerareal och begagnade torvmossar inom åren 
1913—15 l o k a l u n d e r s ö k t a o m r å d e n , i hektar . 1 ) Défrichements, champs drainés et tourbières 

exploitées dans les districts ayant fait l'objet d'enquêtes locales en 1913—15, en hectares.1) 

1) Se t ab . 77. not ' ) . loir tall. TT, nött 1). — 2) Dont ayant fait l'objet ^'enquêtes locales en. 
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Tab. 90. Husdjur vid slutet av åren 1865—1910. Bétail au 31 dec. 

Tab. 91. Husdjur den 1 juni åren 1913/141) samt 1915—1917.2) Bétail au 1 juin. 

M Medeltal. Mnyeuites. — -; Beräknade tal for Itnjlres calcutrs pour lyio—iyif>. 



90 TAB. 91 (forts.). HUSDJUR DEN 1 JUNI 1913/14 

Tab. 92. Mejerihanteringen åren 



SAMT 1915—1917. Bétail au 1 juin. 91 

1890—1916. Industrie laitière. 
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Tab. 93. Allmänna skogarna åren 1871—1916.1) Forêts publiques. 

1) Rörande samtliga skogarnas areal se tab. 79. — 2) Militieboställcns skogar inräknade. — ') Därav: inägor 
41540, skogsmark 4 909 350, impediment 3 744 418 har. Dessutom c:a 4 404 218 har oavvittradc kronomarker, 
varav c:a 812 610 har produktiv skogsmark. — 4) Fr. o. m. år 1909 är rubriken: »Allmänna skogar, vilkas av
kastning tillföres statsverkets skogsmedcl.j — ") Preliminära uppgifter. Chiffres iirétiminnire». 
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Tab. 94. Dödade älgar och dödade skadedjur åren 1851—1916.1) 
Élans tués et carnassiers tués.1) 

1) Ofullständiga uppgifter, utom beträffande björnar, vargar, lodjur ocb järvar. Données incomplètes, excrpté 
concernant les ours, les loups, les lynx et les gloutons. — ") Algàr, dödade i förbjuden tid, ej inräknade. IlUcHement 
tués non compris. — 3) Uppgifter saknas för Värmlands län åren 1851—55 och 1861—64 samt för Örebro län 
1851—55. — 4) Preliminära uppgifter. Chiffres prélimiwiirrs. 

Tab. 95. Fiskets bruttoavkastning, i tusental kronor, länsvis åren 1906—1916. 
Produit brut de la pêche, en milliers de couronnes, par département. 



94 

Tab. 96. Fisket år 1915. Pêche. 

Tab. 97. Saltsjöfiskets i Göteborgs och Bohus län bruttoavkastning åren 1881/1916.1) 
Produit brut des pêches en eau salée du département de Gothembourg. 

1) Uppgifterna avse i allmänhet fiskeår, börjande den 1 april. — 2) Skarpsillfisket, agnsillfisket och vårsill
fisket ej inbegripna. Däremot ingftr silllisket vid Island o«h i Nordsjön. — 3) Ofullständiga uppgifter, särskilt 
för de tidigare aren. — ') För aren 1881, 32 och 85 ingår häri även värdet av fångad skarpsill med ett 
mindre belopp. — ») Endast vinterfisket, skarpsillfisket (1883 och 84) samt ostronfisket. — •) Preliminära upp
gifter. — ') Kilogram. 
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Tab. 98. Produktion av järnmalm1), utom sjö- och myrmalm2), samt av tackjärn3), 
i ton, åren 1836—1916. 

Production de minerais de fer1), excepté limonites2), et de fonte3), en tonnes. 

1) Fr . O. m. är 1906: vunnen användbar järnmalm (även slig, men ej för anrikning avsedd malm). A partir de 
1906: minerais directement utilisables ainsi que minerais enrichis (ntn compris minerais prt-pres à enrichir). — -) Se tab. 
100. Voir tabl. 100. — ') Gjntgods, framställt direkt ftän masngn, iniäknat. }' cempris: outrages de fonte direc
tement produits dans les hauts-fourneaux. 

Tab. 99. Produktion av järnmalm, utom sjö- och myrmalm, i ton, länsvis åren 
1881—1916.1) 

Production de minerais de fer, excepté limonites, en tonnes, par département. 1) 

1) Se tab. 98 not ') . Voir tabl. 98, note '). — ') Slig, framställd vid Höganäs av Gällivaremalm. Minerait 
de Gällivare (departement de Norrbotten) enrichis à Höganäs. 
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Tab. 100. Produktion av järnmalm, sjö- och myrmalm inräknad, i ton, åren 
1861—1916. Production de minerais de fer, limonites comprises, en tonnes. 

Tab. 101. Produktion av tackjärn, i ton, länsvis åren 1881—1916.1) 
Production de fonte, en tonnes, par département.1) 

1) Se tab. 98 not 3). Voir tabl. 98, note 3). 

Tab. 102. Produktion av malmer (utom järnmalm) och andra mineral, i ton, 
åren 1871—1916. 1 ) Production de minerais, etc., en tonnes. 1 ) 

1) P& grand av förändrat redovisningssätt iro siffrorna för åren fr. o. m. 1906 delvis ej jämförbara med 
de föregående årens. Pour cause de modifications apportées à ta statistique, les données à partir de 1906 ne sont pas 
comparables avec celles des années antérieures. — 2) OfnlUtftndiga nppgifter. Données incomplètes. — 8) Däri in
beräknat 2;W> ton svavel- och magnetkis och 145 ton magnetkis. 
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Tab. 103. Tillverkning av metaller, andra än tackjärn, åren 1861—1916. 
Production de métaux autres que fonte. 

Tab. 104. Bergverksprodukternas värde samt för bevillning uppskattad inkomst 
av bergshantering, i tusental kronor, åren 1896—1916. 

Valeur des produits de l'industrie minérale et revenus nets, d'après les autorités de 
taxation, de l'exploitation des mines et des usines, en milliers de couronnes. 

7—173743. Statistisk årsbok 1918. 
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Tab. 105. Arbetare och drivkraft vid bergverken åren 1893—1916. 
Ouvriers et moteurs dans l'industrie minérale. 

Tab. 106. Järnverkens förbrukning av träkol, stenkol och koks åren 
1899—1916. Consommation de charbons des usines à fer. 

Tab. 107. Bergverkens antal och fördelning efter ägare åren 1896—1916.1) 
Mines et usines: nombre et répartition d'après les possesseurs. 1 ) 

1) Gruvor, ur vilka malm erhållits under redogörelgeåret, samt andra verk, vilka under aret varit 
i gång. Exploité tj pendant Famée. — 2) Anriknings- och briketteringgverk hava i denna tabell hän
förts till >andra bergverk». — 3) Även kvartsbrott. Ökningen i antal ar 1911 torde delvis bero pä 
fullständigare uppgifter. — 4) 1861/65 222, 1866/70 212, 1871/75 215, 1876/80 195, 1881/85 186, 
1886/90 159, 1891/95 150. 
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Tab. 108. Fabrikernas tillverkningsvärde åren 1836—1915.1) 
Valeur des produits de l'industrie.1) 

1) I tabellen ingå ej bergverk och mejerier, ej heller före &r 1896: mjöl- och grynkvarnar, bagerier, 
sågverk och hyvlerier, boktryckerier, flottans varv och statens ammunitionsfabriker, samt före är 1893: 
charknterivarufabriker, brännvinsbrännerier, destilleringsverk, punschbryggerier, kalkbruk, krutbruk och 
den del av järnbrukens tillverkning, som är hänförlig till fabriksindustrien. — De uppgivna tillverknings
värdena äro betydligt högre än de verkliga, emedan (före 1896 delvis, fr. o. m. 1896 i regel) mellanprodukter, 
som inom landet ytterligare forädlas, äro dubbelräknade (t. ex. pappersmassa, som använts vid pappers
bruken). Non compris dans le tableau: usines et laiteries, ainsi qu'avant 1896: moulins, boulangeries, scieries, 
etc., et arant 1892: fabriques de charcuterie, fabriques d'eau de vie brute, distilleries, etc. — Les chiffres du 
tableau sont trop élevés, parce que les produits qui subissent dans le pays plusieurs perfectionnements successifs 
entrent en compte plus d'une fois. — 2) Få grund av ändrat redovisningssätt äro fabriksstatistikens uppgifter 
för åren fr. o. m. 1896 ej jämförbara med föregående årens. Se not v). A partir de 1896 la statistique de 
l'industrie est dressée d'après d'autres principes qu'auparavant. Voir note 1). — ') Ökningen beror delvis på 
fullständigare uppgifter. — 4) Därav omkr. 36-7 mil], kr. far fabriksgrupper, som förut ej redovisats i 
statistiken. Se not l ) . — 5) Det här uppgivna tillverkningsvärdet är beräknat på samma sätt som för de 
föregående åren. Jfr. not. 2). La valeur des produits indiquée ici a été calculée d'après la méthode employée 
auparavant. Cfr. note ! ) . — •) Härav 9645 078 kr. för träkolsverken, som ej förut redovisats i fabriks
statistiken. — ') Fr. o. m. 1913 ingå bergverk och mejerier i den allmänna industristatistiken. Samtidigt 
hava de i not. ') omnämnda dubbelräkningarna betydligt inskränkts. - De i förevarande tabell uppgivna 
tillverkningsvärdena äro emellertid beräknade på samma sätt som för de föregående åren. Jfr tab. 111,112. 
A partir de 1913 la statistique de l'industrie est dressée d'après un plan nouveau. Cependant la valeur des produits 
indiquée dans ce tableau a été calculée d'après la méthode employée auparavant. Cfr. tabl. 111, 112. 

Tab. 109. Fabriksindustrien åren 1896—1912.1) Industrie.1) 



100 TAB. 109 (forts.). FABRIKSINDUSTRIEN ÅREN 1896—1912. Industrie. 

1) I tabellen ingå ej bergverk och mejerier. Rörande fabrikernas tillverkningsvärden ge tab. 108 och 110. Fr. o. m. 
1913 utarbetas industristatistiken efter väsentligen förändrade grunder. Se tab. 108 not ') samt not ') här nedan. 
Hon comprit: usines et laiteries. Concernant la valeur, des produits voir tabl. 108, 110. A partir de 1913 la statistique de 
rindustrie est dressée d'après un plan nouveau. — 2) Inkomsten under aren 1896/00, 1901/05 o. s. v., således enligt 
taxeringarna nnder åren 1897/01, 1902/06 o. s. v. — 3) För varje verk i medeltal för den tid verket varit i gang 
under redogörelseåret. — 4) Beräknad siffra. Chiffre calculé. — 5) Dessutom ett antal motorer med ej uppgiven 
styrka. — •) 1897/1900. — ') Uppgivna antalet fabriker är (före ar 1913) betydligt högre än det verkliga, emedan 
en och samma anläggning, där olika slags tillverkningar bedrivas (t. ex. väveri förenat med spinneri), blivit räk
nad såsom tvä eller flera fabriker. Tout établissement où Von fabrique des produits différents (p. ex. fils et tissus) a 
été compté comme deux ou plusieurs ateliers. 

Tab. 110. Tillverkningsvärde, i kronor, inom olika fabriksgrupper, åren 1896—1912.1) 
Valeur des produits dans les différents groupes de fabriques.1) 

1) Se tab. 108 not '), •), •) och '). Voir tabL 108, notes •), 2), ̂  et '). 
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Tab. 111. Antal arbetsställen, personal,1) drivkraft och tillverkningsvärde för 
olika industrier åren 1913—1915.2) Nombre des établissements, personnel, force motrice 

et valeur des produits dans les différentes catégories d'industries.2) 

1) För varje verk i medeltal for den tid verket varit i gång nnder redogörelseåret. — 2) Se tab. 108 not7). 
Voir tabl. 108, nött '). — ') Uppgifterna avse antalet arbetsställen, vilkas huvudsakl iga tillverkning faller inom 
angivna industrigrupper, och är härvid varje arbetsställe som regel upptaget endast å ett ställe. Till nämnda 
antal hänföra sig uppgifterna i de följande kol. om personal, drivkraft och prodnktvärde. — 4) Directement 
employée pour actionner les machines et les appareils. — °) Pour actionner les gcncrnleurs électriques. 



102 TAB. 111 (forts.). OLIKA INDUSTRIER ÅREN 



1913—1915. Différentes catégories d'industries. 103 
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Tab. 112. Industrien länsvis år 1915 och i hela 

1) Se tab. 108 not 7). Rörande förvaltningspersonalen se tab. 111 och rörande industrianläggningarnas 
den tid verket varit i gång nnder redogörclseåret. 
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r i k e t åren 1913 o c h 1914.1 ) Industrie par départements.1) 

fördelning efter arbetsgivare m. ni. tab. 113. 1'oir tabl. 108. tmte '). — ') För varje verk i medeltal för 



1 0 6 

Tab. 113. Industrianläggningarna fördelade i storleksgrupper efter arbetarantal 
Établissements industriels répartis d'après le nombre des ouvriers et la valeur 

Tab. 114. Tillverkningen av viktigare industriprodukter åren 

1) Uppgifterna i denna tabell avse totala produktionen, icke såsom i tab. 111—113 endast salatillverknin-

§trna. — Rörande brytningen ar malmer och vissa andra mineral samt tillverkningen av metaller se tab. 
8—104, rörande tillverkningen av mejeriprodukter tab. 92 samt av brännvin och maltdrycker tab. 242. 

Production totale (dant les tableaux 111—//.¥, seulement la production destinée à la vente). — J\mr la production 
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och produktvärde år 1913 samt fördelade efter arbetsgivare åren 1913—1915. 
des produits en 1913 et d'après la catégorie des propriétaires en 1913—1915. 

1896—1915.1) Production des principaux produits industriels.1) 

des minerais et des métaux voir tall. 9S—104; des produits des laiteries tahl. 92; de Veau de vie et des bois-
tons de malt tahl. 242. — 2) 1898—1900. — ') Såg- och hyvlingslön för främmande virke ej inräknad. — 
4) Träskor och läster inräknade. 



108 TAB. 114 (forts.). TILLVERKNINGEN AV VIKTIGARE INDUSTRIPRODUKTER 



ÅREN 1896—1915. Production des principaux produits industriels. 109 



110 TAB. 114 (forts.). TILLVERKNINGEN AV VIKTIGARE INDUSTRIPRODUKTER ÅREN 1 8 9 6 — 1 9 1 5 . 
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Tab. 115. Hantverket åren 1896—1915. Industrie manuelle. 
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Tab. 116. Handlande länsvis år 1915 samt i hela riket åren 1897—1910. Marchands. 
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Tab. 117. Införselns och utförselns värde åren 1836—1915, i kronor.1) 
Valeur de l'importation et de l'exportation, en couronnes. 1) 

1) Före är 1871 är värdet a r den del av införseln och utförseln, som fraktats pa svenska fartyg, beräknat 
efter prisen i de främmande lastnings- och lossningshamnarna. Antérieurement à 1871 la valeur det narckan-
dises transportées par des navires suédois a été calculée d'après les prix dans les ports étrangers. — s) Uppgifterna 
äro mycket ofullständiga, särskilt beträffande exporten av mynt. Or et argent en barres et monnaies d'or, 
d'argent ou d'autre métal. Les données sont très incomplètes, spécialement concernant Vexportation de monnaies. 

8—173743. Statistisk årsbok 1918. 



114 TAB. 117 (forts.). INFÖRSELNS OCH UTFÖRSELNS VÄRDE ÄREN 1 8 3 6 — 1 9 1 5 . 

Valeur de l'importation et de l'exportation. 
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Tab. 118. Värde, i tusental kronor, av införda och utförda varor, fördelade efter ur
sprung och ändamål, åren 1871—1915.1) Valeur en milliers de cour. des marchandises im

portées et exportées, classées d'après domaines de production et d'après leur emploi.1) 

1) Rörande summa införsel och utförsel se tab. 119. Inf. = importation, Utf.=> exportation. Pour le total dé- Fim-
portation et de Vexportation voir tabl. Î19. 
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Tab. 119. Värde, i tusental kronor, av införda och 
Valeur, en milliers de couronnes, des marchan-

1) Rörande in- och utförsel av mynt samt oarbetat gnid och silver (här ej inräknade) se tab. 117 och 122. — 
bara med de föregående arens. I förevarande tabell hava emellertid den officiella statistikens uppgifter för ar 
tion de monnaie» et d'or et d'argent en barret (»o» comprit dant ce tableau) voir tabl. 117 et 122. Par ratte de 
comparables avec cellet det annéet antérieure». Cependant dant ce tableau let chiffrée officielt pour 1911 ont ité 
och tändstickor. Pâte à papier et allumettet inclutet avant 1911. — 3) Fr. o. m. 1911 även tändstickor. Allumette» 
diminution provient de calcule plut exacte. 
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utförda varor, fördelade i grupper, åren 1871—1915. 1) 
dises importées et exportées, par groupes.1) 

På grund av ändrad gruppindelning äro den officiella statistikens uppgifter för åren fr. o. m. 1912 icke jämför-
19H omräknats till överensstämmelse med uppgifterna för de följande åren. Concernant l'importation el l'exporta-
modifications apportées à la division en groupes les données de la statistique officielle à partir de 1912 ne sont pas 
modifiés d'après la division en groupes employée pour les années suivantes. — s) Före ar 1911 även pappersmassa 
incluses à partir de 1911. — 4) Värdeminskningen beror på tillförlitligare värdeberäkningar. Se sid. 114, not ' ) . La 



118 

Tab. 120. Kvantitet och värde1) av de viktigaste in- och utförda varorna 

1) Från och med är 1914 deklarerade värden. — 2) Härunder inbegripet kli, alla slag (även av ris). 
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åren 1871—1915. Quantité et valeur des principales marchandises imp. et exp. 



120 TAB. 120 (forts.). KVANTITET OCH VÄRDE AV DE VIKTIGASTE IN- OCH UTFÖRDA VARORNA 



ÅREN 1871—1915. Quantité et valeur des principales marchandises imp. et exp. 121 



122 TAB. 120 (forts.). KVANTITET OCH VÄRDE AV DE VIKTIGASTE IN- OCH UTFÖRDA VARORNA 



ÅREN 1871—1915. Quantité et valeur des principales marchandises imp. et exp. 123 
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Tab. 121. Kvantitet och värde av införda och utförda varor åren 

1) Från och med &i 1914 deklarerade värden utom i fr&ga om importen av i. k. sorteringsgods. A partir 
de 1914 valem declaréet pour la plupart. 
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1913—1915.1) Quantité et valeur des marchandises importées et exportées.1) 

1) Därav korv 3338629 kr. 



126 TAB. 121 (forts .) . KVANTITET OCH VÄRDE AV INFÖRDA OCH UTFÖRDA VAROR ÅREN 



1913—1915. Quantité et valeur des marchandises importées et exportées. 127 



128 TAB. 121 (forts.). KVANTITET OCH VÄRDE AV INFÖRDA OCH UTFÖRDA VAROR ÅREN 



1913—1915. Quantité et valeur des marchandises importées et exportées. 129 

9—173743. Statistisk årsbok 1918. 



130 TAB. 121 (forts.) . KVANTITET OCH VÄRDE AV INFÖRDA OCH UTFÖRDA VAROR ÅREN 



1913—1915. Quantité et valeur des marchandises importées et exportées. 131 



132 TAB. 121 (forts.). KVANTITET OCH VÄRDE AV INFÖRDA OCH UTFÖRDA VAROR ÅREN 



1913—1915. Quantité et valeur des marchandises importées et exportées. 133 



134 TAB. 121 (forts.). KVANTITET OCH VÄRDE AV INFÖRDA OCH UTFÖRDA VAROR ÅREN 



1913—1915. Quantité et valeur des marchandises importées et exportées. 135 



136 TAB. 121 (forts.). KVANTITET OCH VÄRDE AV INFÖRDA OCH UTFÖRDA VAROR ÅREN 



1913—1915. Quantité et valeur des marchandises importées et exportées. 137 



138 TAB. 121 (forts.). KVANTITET OCH VÄRDE AV INFÖRDA OCH UTFÖRDA VAROR ÅREN 



1913—1915. Quantité et valeur des marchandises importées et exportées. 139 



140 TAB. 121 (forts.). KVANTITET OCH VÄRDE AV INFÖRDA OCH UTFÖRDA VAROR ÅREN 



1913—1915. Quantité et valeur des marchandises importées et exportées. 141 



142 TAB. 121 (forts.). KVANTITET OCH VÄRDE AV INFÖRDA OCH UTFÖRDA VAROR ÅREN 



1913—1915. Quantité et valeur des marchandises importées et exportées. 143 



144 TAB. 121 (forts.). KVANTITET OCH VÄRDE AV INFÖRDA OCH UTFÖRDA VAROR ÅREN 



1913—1915. Quantité et valeur des marchandises importées et exportées. 145 

10—173743. Statistisk årsbok 1918. 



146 TAB. 121 (forts.). KVANTITET OCH VÄRDE AV INFÖRDA OCH DTFÖRDA VAROR ÅREN 



1913—1915. Quantité et valeur des marchandises importées et exportées. 147 



148 TAB. 121 (forts.). KVANTITET OCH VÄRDE AV INFÖRDA OCH UTFÖRDA VAROR ÅREN 



1913—1915. Quantité et valeur des marchandises importées et exportées. 149 



150 TAB. 121 (forts.) . KVANTITET OCH VÄRDE AV INFÖRDA OCH UTFÖRDA VAROR ÅREN 



1913—1915. Quantité et valeur des marchandises importées et exportées. 151 



152 TAB. 121 (forts.). KVANTITET O. VÄRDE AV INF. O. UTF. VAROR 1913—1915. 
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Tab. 122. Införsel och utförsel av oarbetat guld och silver samt av mynt åren 
1913—1915. Importation et exportation d'or et d'argent en barres et de monnaies. 

Tab. 123. Värde, i tusental kronor, av införda och utförda varor efter länder, 
därifrån varorna närmast ankommit eller dit de närmast avgått, åren 1871—1904.1) 

Valeur, en milliers de cour., des marchandises importées et exportées par pays de dernier 
embarquement et de premier débarquement. 1) 

1) Oarbetat gnid och silver samt mynt ej inräknade. — Fr. o. m. 19U5 förändrat redovisningssätt (inköps-, 
resp. försäljningsländer), se tab. 124. Monnaies et or et argent en barres non compris. — A partir de 190.5 la sta-
tistique se rapporte aux pays d'achat et de vente, voir tabl. 124. — 3) För åren 1898—1901 äro uppgifterna om 
exporten ti l l Norge synnerligen ofullständiga. Pour les années 1898—1901, les données concernant l'exportation en 
Norvège sont très incomplètes. 
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Tab. 124. Värde, i tusental kronor, av införda och utförda varor 
Valeur, en milliers de couronnes, des marchandises 

1) Mynt eamt uarbetat guld och silver ej inräknade. — Före 1905 annat redovisningssätt, se tab. 123. — 
Antérieurement à löO.i la statistique se rapporte aux pays de dernier embarquement et de premier débarquement, 
Färöarna. Avec les Isles de Féroë et l'Islande. — a) Med Luxemburg. Avec Luxembourg. — 4) Med Arec 
la Madère. — 7) Europeiska, utom Finland. K. d'Europe, sant la Finlande. 
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efter varornas inköps- och försäljningsländer, åren 1906—1915.1) 
importées et exportées par pays d'achat et de vente.1) 

Inf. = införsel från. TItf. = utförsel till resp. länder. Monnaies et or et argent en barres non compris. — 
voir tabl. f~.ï. - Inf. -- importation des, Ut/. — exportation dans les- pays étrangers. — Ä) Med Island oeh 
Monaco. — r'} Med Kanarieöarna. Avec le." Canaries. — 6) Med Azorerna oeh Madeira. Arec les A ror es et 
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Tab. 125. Värde, i tusental kronor, av införda och utförda varor efter 
Valeur, en milliers de couronnes, des marchandises importées et exportées, 

1) Pour la traduction des noms des groupes coir tabl. 119; pour la traduction des noms des pays voir tabl. 124. 
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inköps- och försäljningsländer samt grupper av varuslag år 1915. 
par pays d'achat et de vente et par groupes de marchandises.1) 
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Tab. 126. Handelsflottan åren 1830—1915.1) Marine marchande.1) 

1) Före år 1895 avse uppgifterna alla fartyg: fr. o. m. 1895 däremot endast fartyg om 20 nettoton 
eller däröver. Pråmar ingå ej i denna och följande tabeller t. o. m. 138. Avant I8HS:, tous les navires; 
dès 1895: navires de 20 tonneaux et dessus. Chalands non compris dans les tnfjl. l'>(i — Vis. — 2) Far tyg med 
hjälpmaskin inräknade. Voiliers avec machine auxiliaire inclus. — 8) I samtliga tabeller rörande sjöfarten 
utom tab. 130 uppgives tonnaget i nettoton, t. o. m. 1880 enligt den engelska, därefter enligt d̂ en tyska 
regeln. Vans tous les tableaux concernant In navigation excepta tabl. 130 le tonnage est donné en tonneaux nets, 
jusqu'à 1880 inclusivement selon la règle anglaise, puis selon la règle allemande. — 4) Köre år 1902 nomi
nella, därefter indikerade. Avant 1902 chevaux nominels, ensuite chevaux indiqués. — 5) Ångfartygens tontal 
+ 1/3 av segelfartygens. Le tonnage des vapeurs + x/s du tonnage des voiliers. 

Tab. 127. Handelsflottans nyförvärv åren 1841—1915. Acquisition de navires. 
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Tab. 128. Handelsfartygens fördelning efter hemort vid slutet av år 1915.1) 
Marine marchande par domicile des navires au 31 déc. 1915.1) 

1) Se tab. 1«S.;, not »)—5). Voir tubl. fjo, notes 1)~b). 

Tab. 129. Handelsfartygens fördelning efter nettotonnaget vid slutet av åren 
1895—1908. 1 ) Marine marchande par tonnage net des navires au 31 déc.1) 

1) Fr. o. m. ùr 1909 grupperas fartygen efter bruttotonnaget. Dès I90U les navires sont groupes d'après II 
tonnage brut. 
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Tab. 130. Handelsfartygens1) fördelning efter bruttotonnage, byggnads-
Matériaux de construction, âge et valeur des navires,1) 

1) Fartyg om 20 nettoton och däröver. Navires de 20 tonn. nets et au-dessus. — -) I regel försäkringsvärdet. 

Tab. 131. Handelsfartygens vid slutet av åren 1902—1915 fördelning efter an
vändning.1) Répartition des navires marchands au 31 déc. d'après leur emploi.1) 

1) Se tab. 128 not 1)—2). Voir tabl. 126, notes 1)—2). 
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material och ålder samt deras värde2) vid slutet av åren 1910—1915. 
par groupes de tonnage brut, au 31 déc. 

Tab. 132. Handelsfartygens fördelning efter rederier vid slutet av åren 1902— 
1915.1) Répartition des navires marchands d'après les armateurs au 31 déc.1) 

1) Se tab. 126, not 2). Voir tabl. 12<1, note. 3). — 4) Jämte staten och kommuner. - - 3) Fr. o. ni. 1914 brutto-
ton. A partir de 1914 tonn. bruts. 

11—173743. Statistisk årsbok 1918. 
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Tab. 133. Rederiaktiebolagens för bevillning uppskattade inkomst av rederi 
rörelsen åren 1901—1914.1) 

Revenus nets des sociétés anonymes d'armateurs, d'après les autorités de taxation. 

1) Nettoinkomst nnder àren W01/05 o. s. Y., således enligt taxeringarna under åren 1902/06 o. s. v. 

Tab. 134. Besättningar å till handelssjöfart använda svenska fartyg1) åren 1902— 
1915.2) Equipages des navires suédois1) employés dans la navigation marchande.2) 

1) Om 20 nettoton och däröver (i tab. W l redovisade fartyg). De 20 tonneaux nets et au-dessus. — s) I medeltal 
for seglationstiden. En moyennes pour les temps pendant lesquels les navires ont été employés. 

Tab. 135. Svenska fartyg, ankomna till och avgångna från utrikes orter åren 
1873—1915. Navigation suédoise à l'étranger, navires entrés et sortis réunis. 
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Tab. 136. Svenska lastade fartyg, ankomna till och (till Sverige) avgångna från 
utrikes orter, jämte intjänta bruttofrakter, med fördelning efter länder, dit far

tygen ankommit eller därifrån de avgått till Sverige, åren 1876—1915. 
Navigation suédoise à l'étranger (navires chargés) et frets bruts, par pays où les navires 

sont arrivés ou d'où ils sont partis pour la Suède. 



164 TAB. 136 (forts.). SVENSKA LASTADE FARTYG I UTRIKES SJÖFART, EFTER LÄNDER. 

Tab. 137. AV svenska fartyg i utrikes sjöfart intjänta bruttofrakter för trans
port av gods, i tusental kronor, åren 1873—1915.1) 

Frets bruts gagnés par les navires suédois à l'étranger, en milliers de cour.1) 

1) T. o. m. âr 1903 äro frakter vid fart pâ Norge Icke inräknade. Jusqu'en 1903 inclusivement, les frets gagnés 
ions le trafic avec la Norvège ne sont pas compris. — 2) Åren Années 1874/75. — 3) Aren Années 1904/05. 
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Tab. 138. Handelsflottans bruttoinkomster, i kronor, åren 1913—1915. 
Bénéfices réalisés par la marine marchande, en couronnes. 

Tab. 139. Sjöfarten mellan Sverige och utlandet åren 1876—1915. 
Navigation entre la Suède et l'étranger. 

Tab. 140. Fartyg, ankomna till och avgångna från Sverige, fördelade efter natio
nalitet, åren 1870—1915. Navires arrivés en et sortis de la Suède, par nationalité. 
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Tab. 141. Sjöfarten mellan Sverige och särskilda främmande länder åren 1913, 1915.1) 
Navigation entre la Suède et les différents pays étranger.1) 

1) Direkt och »kombinerad» fart tillsammantagna. Xavigation directe ti »av. tcombinêe> réunies. — 2) Med 
Färöarna och Island, .drec Isles Firm et Islande. — s) Med Kanaräka öarna. Avec Canaries. — 4) Europeiska 
och asiatiska. T. d'Europe et cCArie. 

Tab. 142. Sjöfarten i rikets hamnar och lastageplatser samt uppburna hamnavgifter 
och grundpenningar åren 1886—1915.1) Navigation dans les ports et droits de port.1) 



TAB. 142 (forts .) . SJÖFARTEN I RIKETS HAMNAR SAMT HAMNAVGIFTER 1 8 8 6 — 1 9 1 5 . 167 

Navigation dans les ports et droits de port. 

1) Far tyg (samt fr. o. m. 1913 mätta pråmar) om mer än 10 ton, ankommande och avgångna tillsamman
tagna. Endast hamnar och lastageplatser, för vilkas hegagnande avgifter ntgå efter av Knngl. Maj:t fastställda 
hamntaxor, ingå. i tabellen; för år 1915 äro samtliga, i vilka fartygsrörelsen uppgått t i l l minst 200000 ton, 
särskilt upptagna. Den lokala hamntrafiken är ej inräknad. Navires (et h partir île IM.'I chalands) au-dessus de 
10 tona. nets, entrés et sortis réunis. — 2) Linjen Trälleborg—Sassnitz är inräknad först fr. o. m. 1899. — 
3) Pråmar inräknade. Chalands comprit. — 4) Pråmar ej inräknade. Chalands nm compris. 
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Tab. 143. Sjöfartsavgifter, i kronor, redovisade till statsmyndigheter, åren 
1902—1915.1) Droits de navigation, en cour., perçus par les autorités de l'État.1) 

1) Börande hamnavgifterna se tab. 142, rörande kanalavgifterna tab. 146. Pour les droits de ports voir tabl. 
142, pour les péages des canaux tabl. 146. — 2) Hemvägsersättning inräknad. — s) Till sjömanshusen och svenska 
kyrkan i London. Attribués aux bureaux d'enregistrement des équipages de commerce et à l'église suédoise de Londres. 
— 4) Till sjömanshusen. Sur navires suédois. Attribués aux bureaux d'enregistrement. 

Tab. 144. Lots- och fyrinrättningen samt livräddningsväsendet åren 1871—1916. 
Pilotage, phares et sauvetage des naufragés. 
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Tab. 145. Kanaler1) vid slutet av år 1916. 
Canaux1) au 31 déc. 1916. 

1) Kanaler, som fr. o. m. år 1811 erhållit statsbidrag. Canaux dont la construction a civ suhi-entiomne 
par VÈtat depuis 1841. — -) För kanal med slussar: slussarnas bredd och tröskeldjup, om dessa äro 
mindre än kanalens bredd och djup i övrigt. — s) Uppgilt saknas. — ') Lån gemensamt för kanalen 
och Norsholm—Bersbo järnväg. — ") Sedan år 1877 är trafiken inställd. — 6) Lån gemensamt för kanalen 
och Bräcke—Sandsvalls kommunikationsled i övrigt. — ') Den konstgjorda delen och slussarna trafikeras 
ej. — 8) Dessutom kanaliserade farleder till en längd av 583'7 km., varav konstgjord del Ö7"G km., 
med en anläggningskostnad av 4 249144 kr. (statsanslag 2 527 682 kr., statslån 209 500 kr.). En outre 
passes canalisées d'une longueur totale de J8-'t'7 km., dont partie artificielle 87'6 km. (frais de construction 
4 240 144 corn:, dotations 2 527 682 cour., prêts 209 500 cour.). — ") Tngâr oj i slutstimman. .VMI comprit 
dans le total. 



170 

Tab. 116. De viktigare kanalernas trafik (av mätta fartyg) samt kanal- och 
slussinkomster åren 1876—1915. 

Mouvement (de navires jaugés) et péages des canaux principaux. 
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Tab. 147. Flottningen i Norrland och Dalarne åren 1908—1912. 1) Flottage dans le Norrland et la Dalécarlie. 

1) Huvudsakligen med ledning av »Betänkande med förslag till ny nottningslagstiftuing», avgivet 1916. — '') Vi. karta i skalan 1:200(JOO 
uppmätt längd med tillägg av ii ii för krökar i vattendragen, som ej kunnat matas a kartan. — Totala byggnad sk ostnaden för samtliga flott-
leder torde uppgå till över 100 millioner kr. — a) År 1912. — 4) Vitan, Alterån, Dalkarlsån, Tavleån, Hörneån, Leduån och Skärjån. — 6) Siff
rorna äro endast beräknade, i allmänhet med ledning av medeltalen för de redovisade flottlederna, chiffres calculés. — ') Med ledning ar pro
fessor Gunnar Anderssons mätningar å karta i skalan 1:1000 000. 
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Tab. 148. Allmänna vägar 

1) Städernas vägar ej inräknade. — 2) Statsbidraget enl. 60 § väglagen frånräknat, — 3) Av staten och 
inkomster franräknade. 
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åren 1909—1915. 1) Routes. 

landetingen direkt bestridda ntgifter ej inräknade. — 1) Statsbidraget ej frånräknat. — 2) Statsbidrag m. fl. 
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Tab. 149. Nyanläggningar, omläggningar eller förbättringar av vägar, var-
till statsbidrag beviljats under åren 1841—1916. 

Constructions, rectifications et améliorations des routes auxquelles des subventions ont 
été allouées par l'État pendant les années 1841—1916. 

Tab. 150. Med statsbidrag understödda nyanlagda, omlagda eller förbättrade 
vägar, som avsynats och godkänts åren 1881—1916. Constructions, rectifications 

et améliorations des routes subventionnées par l'État, achevées pendant 1881—1916. 
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Tab. 151. Skjutsväsendet åren 1856—1910. Service des relais. 



176 Tab. 152. Postverket åren 



1865—1916. Postes. 177 

1 2 — 1 7 3 7 4 3 . Statistisk årsbok 1918. 
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Tab. 153. Statens och enskilda telegrafer och telefoner vid slutet av åren 1890—1916. 
Télégraphes et téléphones de l'État et privés. 
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Tab. 154. Telegrafverket åren 1855—1916. Télégraphes et téléphones de l'État (appar
tenant à l'Administration des télégraphes). 



180 TAB. 154 (forts.). TELEGRAFVERKET 1855—1916. Télégraphes et téléphones de l'État. 
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Tab. 155. Järnvägarnas längd och byggnadskostnad vid slutet av åren 1856—1916.1) 
Longueur et frais d'établissement des chemins de fer au 31 dèc. 

1) Järnvägarna Bånghammar—Kloten, Visby—Visborgsslätt och Svartälvs järnväg (61 km.) tillhora staten 
men räknas i statistiken såsom enskilda järnvägar. — 2) Kostnader för ångfärjor och färjelägen ej inräknade. — 
3) Preliminära uppgifter för 1915—16. Chiffres préliminaires pour 1915—ïti. 

Tab. 156. Järnvägarnas längd, i kilometer, länsvis vid början av år 1917.1) 
Longueur des chemins de fer, en kilom., par département au 1 janv. 1917. 

1) Se tab. 155 not 1). Hora—Vänerns järnväg, som 7 1 1917 övertogs av staten, har här hänförts till Statens 
järnvägar. — ') Be fyra stora sjöarna frånräknade. Les quatre grands hes non compris. 



182 

Tab. 157. Järnvägarnas trafik och finansiella förhållanden 

1) Se tab. 155 not ' ) . Preliminära uppgifter rörande de enskilda järnvägarna åren 191o och 1916. 
väglängden) inbegripna. Y compris les routes îles bacs à vapeur. — ') Så vitt möjligt med avdrag för dubbel-
terats över mer än en järnväg, äro räknade dubbelt (eller flerdubbelt). Marchandises et voyageurs transportés par 
«amt åkdon m. m. (taxerade efter antal) ej inbegripna, med undantag beträffande »järnvägar ntan allmän be-
komster och med järnvägsdriften sammanhängande inkomster. Recettes de l'exploitation et recettes en rapport avec 
dépenses en rapport avec celle-ci-
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åren 1866—1916.1) Exploitation et finances des chemins de fer.1) 

Chiffres préliminaires concernant les chemins de fer prives en 1915 et 191 li. — 2) Angfärjesträckorna (halva 
räknade bandelar. Déduction faite pour lignes comptées plus d'une fois. — 4) Resande och gods, som transpor
teur ou plusieurs chemins de fer sont comptés deux »u plusieurs fois. — 6) Paket-, il- oeil fraktgods; levande djur 
tydelse» fr. o. m. år 1913. Voitures, animaux vivants, etc. (taxés d'après le nombre) non compris. — 6) Traflkin-
celle-ci. — ') Driftkostnad och med järnvägsdriften sammanhängande utgifter. Dépenses de l'exploitation et 
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Tab. 158. Statens järnvägar åren 1914—19161) ävensom resor, gods och brutto-
Chemins de fer de l'État 1914—19161) ainsi que voyageurs, mar-

1) Ångflrjetrafiken inräknad. De staten tillhörande, men såsom privatbanor trafikerade järnvägarna Bäng-
säsom enskilda järnvägar. Se även tab. 155—157, 22ö, 243. Exploitation des bacs à vapeur comprise. Trois petits 
228, 243. — !) Ångfärjeatrackoraa ej inräknade. — ») Angfårjesträckorna inräknade (med halva sin längd). — 
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inkomst per dag och km. väglängd under vart och ett av åren 1856—1916. 
chandises et recettes brutes par jour et km. exploité 1856—1916. 

hammar—Kloten, Visby—Visborgsslätt och Svartälvs järnväg, om sammanlagt 61 km., räknas i statistiken 
chemins de fer (fil km.) appartenant à VÊtat sont comptés parmi les chemins de fer pricts. Voir aussi tabl. 155—157,. 
4) Exkl. av ângfàrjor. — 6) Exkl . taratonkilometer av angfärjor. — 6) Utom i arbetståg. 



186 TAB. 158 (forts.). STATENS JÄRNVÄGAR. 



Chemins de fer de l'État. 187 
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Tab. 159. Enskilda järnvägar av allmän betydelse åren 

1) Preliminära uppgifter fSr år 1915. Jämför tab. 155—157, vilka omfatta samtliga enskilda järnvägar. 
nat. — 4) Ogaldna räntor inräknade. — 6) Avkomstberättigad. — •) Avgiftgpliktigt av alla slag. — ') A järnvägs-
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1914 o c h 1915.1) Chemins de fer privés d'intérêt public. 1) 

Chiffrei préliminaires pour 191S. — 2) Brist oj inräknad. — s) Belopp till bolagsstämmans förfogande ej inräk-
driften. — 8) Utdelning i medeltal på hela aktiekapitalet, när utdelningen varit olika för olika slag av aktier. 



190 TAB. 159 (forts . ) . ENSKILDA JÄRNVÄGAR AV ALLMÄN BETYDELSE ÅREN 



1914 OCH 1915. Chemins de fer privés d'intérêt public. 191 
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Tab. 160. Registrerade aktiebolag och bankbolag åren 1897—1917. 
Sociétés anonymes enregistrées. 

Tab. 161. Bankernas antal samt grund- och reservfonder vid slutet av 
åren 1875—1917. Nombre et fonds, en cour., des banques au 31 déc. 
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Tab. 162. Bankernas ställning vid slutet av åren 1916 och 1917. 
Situation des banques au 31 déc. 

13—173743. Statistisk årsbok 1918. 



194 TAB. 162 (forts.). BANKERNAS STÄLLNING 1916, 1917. Situation des banques. 
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Tab. 163. Bankernas [Riksbanken inräknad] guldkassa, utländska betalningsbalans 
och sedelutgivning vid slutet av åren 1875—1917. 

Banques: Encaisse d'or, valeurs sur l'étranger et émission de billets au 31 déc. 
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Tab. 164. Bankernas [Riksbanken inräknad] viktigaste inländska ut- och inlånings
räkningar vid slutet av åren 1875—1917. 

Banques: Opérations à l'intérieur du pays au 31 déc. 
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Tab. 165. Riksbankens officiella diskonto åren 1857—1917. 
Taux d'escompte de la Banque de Suède. 

Tab. 166. Avista växelkurser, i kronor, på London och Hamburg—Berlin 
åren 1890—1917.1) 

Cours du change a/v sur Londres et Hambourg—Berlin, cour. 

1) Riksbankens försäljniugskurser. — !) 1 £ Stg. (guldparitet 18'159S . . . . kr.). — 3) lfX) Rmk. (guldpari
tet 88-8888 . . . . kr.). 
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Tab. 167. Omsättningen å Stockholms fondbörs åren 1909—1917, i kronor. 
Mouvement des fonds à la Bourse de Stockholm, en couronnes. 

Tab. 168. Insättningar och uttagningar i sparbankerna åren 1856—1916, i kronor.1) 
Versements et remboursements dans les banques d'épargne, en couronnes.1) 

1) Se även tab. 169. 170. Voir aussi tahl. 169, 17". — -) Bum/iies d't'parijite prin-es. — :l) Banque d'épargne 
. — 4) lur. genom fordringspreskription. 
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Tab. 169. Enskilda sparbankerna åren 1856—1916.1) Banques d'épargne privées.1) 

1) Se även tab. 1H8. Voir <ni.<si tubt. (tfv 



200 TAB. 169 (forts.). ENSKILDA SPARBANKERNA ÅREN 1856—1916. 

Banques d'épargne privées. 
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Tab. 170. Postsparbanken åren 1885—1916.1) Banque d'épargne postale.1) 

1) Se aren tab. 168. Voir aussi tabl. 1118. — 2) Inr. genom fordringspreskription. — 3) Efter avdrag for 
insättarna gottgjorda räntor. — 4) Inr. avkortningar o. d. 

Tab. 171. Allmänna hypoteksbankens och Stadshypotekskassans obligationslån år 
1916. Dette en obligations des banques hypothécaires. 
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Tab. 172. Hypoteksföreningarna och Allmänna hypoteksbanken vid slutet av åren 
1870—1916. Sociétés hypothécaires et Banque hypothécaire au 31 déc. 

Tab. 173. Allmänna pensionsförsäkringen åren 1914—1916. 
Assurance générale des pensions. 
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Tab. 174. Svenska livförsäkringsbolagen åren 1855—1915, Kronor.1) 
Sociétés suédoises d'assurances sur la vie. Couronnes. 

1) Aktiebolaget De förenade, Allmänna iinkc- och impillkassan, Allmänna pensions- och änkekassan i Göte
borg samt bolag, som uteslutande driva återförsäkring, inga ej i tabellen. — ") Fr. o. m. år 1914 ingå ej för
säkringar övertagna i återförsäkring, med undantag dork för återförsäkringar för aktiebolaget De förenade, som 
fortfarande äro inräknade. — 3) Återförsäkringar för aktiebolaget De förenades direkta försäkringar äro här 
hänförda till direkt tecknade försäkringar. 
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Tab. 175. Utländska livförsäkringsbolags verksamhet i Sverige åren 1890—1915. 
Bruttobelopp, kronor. Sociétés étrangères d'assurances sur la vie. Cour. 

Tab. 176. Allmänna änke- och pupillkassan samt Allmänna pensions- och änkekassan 
i Göteborg åren 1905—1915. Kronor. Certaines sociétés d'assurance de pensions. Cour. 

Tab. 177. Ränte- och kapitalförsäkringsanstalterna åren 1875—1915. Tontines. 
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Tab. 178. Pensionskassor, hörande under riksstatens tionde huvudtitel, åren 1905 
—1916. K r o n o r . 1 ) Caisses des pensions ressortissantes au chap. X du budget. Cour. 

1) Statens järnvägstrafiks peusionsinrättning (aren 1905—1910) ingår ej i tabellen. — 2) Före âr 1908 Civil
statens pensionsinrättning. — Kassans enskilda fonder äro ej inräknade. — ') Före ar 1912 F.lementarlärarnas 
änke- oeh pupillkassa. — 4) Räkenskaper, börjande den 1 maj angivna åren. — ') Därav: Lärarinnornas pen
sionsanstalt 1082 594, Extra provinsialläkarnas pensionskassa oH 124, Lasarcttsläkarnas pensionskassa 49f> 727, 
Barnmorskornas pensionsanstalt 929 006 oeh Dövstnmlärarnas pensionsanstalt 5t> 725 kr. 
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Tab. 179. Olycksfallsförsäkringen åren 1890—1915.1) Assurances contre les accidents. 

1) Uppgifterna rörande Riksförsäkringsanstalten äro ej jämförbara med uppgifterna rörande de enskilda 
anstalterna. — 2) Enskilda järnvägars försäkringsanstalt mot olycksfall samt bolag, som uteslutande driva 
aterförsäkring, äro ej inräknade, — 3) Provisionellt beräknat antal arbetare. — 4) Under året avslutade eller 
örnyade försäkringar. — 5) Den starka ökningen beror pä försäkringen för fiskare. 

Tab. 180. Svenska sjöförsäkringsbolagen åren 1890—1915. 1) Kronor. 
Sociétés suédoises d'assurances maritimes. Cour. 

1) Bolag, Bom uteslutande driva återförsäkring, äro ej inräknade. — 2) Med avdrag av ristorno. — 3) Äter-
för8äkringspremier (brutto, utan avdrag för betingade provisioner) fränräknade. 

Tab. 181. Kreatursförsäkringen åren 1890—1914.1) Assurances sur le bétail.1) 

1) Ofullständiga uppgifter. Relevés incomplets. — !) För åtskilliga bolag avse uppgifterna räkenskapsår, som 
ej sammanfalla med kalenderåret. 
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Tab. 182. Brandförsäkringen åren 1890—1915.1) Kronor. 
Assurances contre l'incendie. Couronnes. 

1) Bolag, som uteslutande driva återförsäkring, ingå ej i tabellen. — 2) För åtskilliga bolag avse 
uppgifterna räkenskapsår, som ej sammanfalla med kalenderåret. — 3) Återffirsäkringspremier (i allmän
het brutto, utan avdrag för betingade provisioner) frånräknadc. 
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Tab. 183. Stiftelser år 1910. Fondations. 
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Tab. 184. Registrerade sjukkassor åren 1892—1912. 
Caisses de secours mutuels en cas de maladie enregistrées. 

Tab. 185. Kooperation. Konsumtionsföreningarnas verksamhet åren 1908—1913. 1) 
Sociétés coopératives de consommation. 

1) I konsumentintresse drivna produktionsföretag inbegripna. — ') Andelskapital, fonder och överskottsmedel 
«j inräknade. Capital, fonds, etc. nan compris. 

14—173743. Statistisk årsbok 1918. 
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Tab. 186. Förbrukningen per invånare av alkoholhaltiga drycker, tobak, kaffe, te 
och socker åren 1856—1916. 

Consomm. par habitant de boissons alcooliques, de tabac, de café, de thé et de sucre. 

Tab. 187. Arbetslösheten inom fackorganisationerna vid början av varje månad 
åren 1911—1917. Chômage parmi les ouvriers syndiqués. 
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Tab. 188. Den offentliga arbetsförmedlingen åren 1902—1917. 
Bureaux de placement publics. 
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Tab. 189. Arbetsinställelser åren 1903—1916.1) 
Grèves et lock-outs. 

1) Varje arbetsinställelse redovisas för det är, noder vilket den påbörjats. 
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Tab. 190. Kollektivavtal åren 1908—1916. Contrats collectifs. 

Tab. 191. Byggnadsverksamheten i städer och stadsliknande samhällen åren 
1912—1916. Constructions de maisons dans les agglomérations urbaines. 
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Tab. 192. Livsmedelspriser, i öre, åren 1905—1917. 
Prix des denrées ménagères, en öre. 

Anm. Siffrorna utgöra medeltal av de särskilda månadernas medelpriser för 28 orter åren 1905— 
1909, 39 orter åren 1911—1912 och 44 orter åren 1913—1917. 
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Tab. 193. Arbetspris, i kronor, för jordbruksarbetare åren 1866—1916. 
Salaires des ouvriers agricoles, en cour. 
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Tab. 194. Olycksfall i arbete åren 

1) Ofullständiga uppgifter, särskilt fBr de tidigare åren. Données incomplète». — 2) Därav ett antal ska-
för mejerier approximativt beräknat. 
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1906—1914.1) Accidents du travail.1) 

dade, för vilka påföljden av olycksfallet icke kunnat med säkerhet fastställas. — 3) Antalet årsarbetare 
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Tab. 195. Fattigvården åren 1874— 

1) Om utgifterna för fattigvården se tab. 249, 250, 252. Concernant les Jrais de l'assistance publique voir 
St. = städer och köpingar villes et bourgs. — ») 1888—90. — 4) 188fy90. 1877/80: 92, 1881/85: 90. 
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1915.1) Service des assistés.1) 

labl. 249, 250, 2?.2. — 2) Lk. = landskommunerna utom köpingarna communes rurales excepté les bourgs, 
— ») 1886/90. 1877/80: 136, 1881/85: 131. — 6) 1886/90. 1877/80: 94, 1881/85: 92. 
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Tab. 196. Fattigvården, länsvis, år 1915. 1) Service des assistés par département.1) 

1) Om utgifterna för fattigvården se tab. 249, 250. Concernant les frids de Vnssistnnce publique voir tabl. 249, 250, — 2) Lk. = landskom
munerna utom köpingarna communes rurales excepté les bourgs, St. = städer och köpingar villes et bourgs. 
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Tab. 197. Vid häradsrätterna, rådhusrätterna, polisdomstolarna och polis
kamrarna1) slutligt handlagda mal och ärenden åren 1851—1915.2) Affaires 

terminées par les tribunaux ordinaires de 1ère instance. 

1) Endast mal i vilka pnliskammare äger domsrätt. — 2) Se även tib. <J9, 70, 198, 2 '1, 202, 205. 
— 3) Polisdomstolar och puliskamrar inräknade. — 4) Före år 1918 avse uppgifterna inkomna ärenden. 
— 6) Fr. o. ni. år lHlii även god mans. — 6) På grund av rättsstatistikens omorganisation äro en del av 
uppgifterna för åren fr. o. m. 1913 ej fullt jämförbara med motsvarande för de föreg. åren. — 7) Preli
minära uppgifter. Chiffres préliminaires. 
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Tab. 198. Vid häradsrätterna, rådhusrätterna, polisdomstolarna och polis-
kamrarna avdömda tvistemål, fördelade efter tvisteföremålets beskaffenhet, 
åren 1881—1914. Affaires contentieuses jugées par les tribunaux ordinaires de 1ère 

instance, par sujets de procès. 

Tab. 199. Ägodelningsrätternas, gränstullrätternas och krigsdomstolarnas 
verksamhet åren 1861—1915. Tribunaux spéciaux. 
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Tab. 200. Av överexekutorerna slutligt handlagda mål åren 1881—1915.1) 
Affaires terminées par les sur-exécuteurs. 

1) Se även tal). 203. Pä grund av rättsstatistikens omorganisation äro en del av uppgifterna för åren 
fr. o. m. 1913 ej fullt jämförbara med motsvarande för de föreg. åren. — ') Mål, i vi l ja ansökningen 
förfallit pä grund av gjort jäv. — s) Preliminära uppgifter. Chiffres préliminaires. — ') Åren 1908/10. 

Tab. 201. Konkurser och konkursärenden åren 1866—1915. 1) Faillites. 

1) Se även tab. 202. Urarvaärenden inbegripna. — s) Preliminära uppgifter. Chiffres préliminaires. — 
8) Därav utan utdelning 179. — 4) Därav utan utdelning 245. — 6) Därav förlikning 77, ackord 51. — 
6) Därav förlikning 42, ackord 19. — ') Därav började år 1915 1 067, 1914 455, 1913 18a, tidigare år 
280. — 8) Därav började år 1915 855, 1914 882, 1913 172, tidigare år 2u9. 
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Tab. 202. Konkurser, började under varje särskilt år 1865—1917.1) 
Faillites entrées. 

1) Urarvakonkurser inräknade. — s) Preliminära uppgifter. Chiffrée préliminaires. 

Tab. 203. Kapitalbelopp, för vilket i lagsökningsmål betalningsskyldig
het ålagts av överexekutorerna åren 1836—1916. 

Montants dont le payement a été décrété par les sur-exécuteurs. 

Tab. 204. Protesterade växlar åren 1913—1917.1) Lettres de change protestées. 

1) Uppgifterna avse endast accepterade och egna växlar, protesterade av notarii pnblici. 
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Tab. 205. Lagfarter och inteckningar åren 1886—1914.1) 
Homologation de proprietés immobilières et inscriptions hypothécaires. 

1) Se även tab. 69, 70, 197. — 2) Preliminära uppgifter. Chiffres préliminaires. 

Tab. 206. Hovrätternas verksamhet åren 1861—1916.1) Cours d'appel. 

1) Rörande krigshovrätten se tab. 199. — 2) Procent av antalet under samma år i första instans av
dömda motsvarande mål. Pet. ties affaires jugées en 1ere instance. — s) Preliminära uppgifter. Chiffre» 
préliminaires. — 4) Uppgiften är ej jämförbar med motsvarande för föregående år (i vilka ingå ansök
ningar om utbekommande av handlingar). 

15—173743. Statistisk årsbok 1918. 
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Tab. 207. Högsta domstolens verksamhet åren 1861—1916. Cour suprême. 
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Tab. 208. Sakfällda i första instans1), fördelade efter kön samt ådömda straff 
åren 1871—1912. Condamnés en 1ère instance1), par sexe et par peine infligée. 

1) För alla slags förbrytelser utom mot krigslag. Excepté infractions au code militaire. — 2) Städer under 
landsrätt inräknade. 
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Tab. 209. Sakfällda i första instans för olika slag av förbrytelser åren 1841—1912. Condamnés en 1ère 

instance répartis d'après la nature des infractions. 
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Tab. 210. Fångvården åren 1836—1916.1) Service des prisons. 

1) Fångar, förvarade i regementsarrester samt härads- och stadshäkten ej inräknade. I övrigt 
omfattar tabellen alla slag av fångar (även bysatta samt frivilliga vid kronoarbetskâren) med 
undantag av soldatklassen vid kronoarbetskâren. — 2) Antalet utgjorde årligen i medeltal: Moy
ennes annuelles: 1751/60 36% 1761/70 26-3, 1771/80 14-1, 1781/90 6-2, 1791/1800 6-0, 1801/10 7-0, 
1811/20 U-6, 1821/30 11-0, 1831/35 15-4. — 3) 1837/40. — 4) Utgifter för nybyggnader, bestridda 
av anslag på extra stat, samt för arbetens bedrivande ej inräknade. I övrigt brnttoatgifter. — 
') Inkomst, förd »inom linjen>, inräknad. 
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Tab. 211. Barn i skolpliktsåldern (7—14 år), fördelade efter undervisning, 
vid slutet av åren 1876—1914 samt vid mitten av år 1916. 

Enfants à l'âge scolaire (7—14 ans) au 31 déc. 1876—1914 et au 30 juin 1916. 
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Tab. 212. Folkskolorna åren 1876—1914 

1) Om Utgifterna för folkskolorna Se tab. &49, 250, 252. Concernant Us frais de renseignement primaire voir 
redovisningssätt. L'augmentation est causée par ^introduction d'une nouvelle manière de calculer. — 4) 1882—1885. 
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samt vårterminen år 1916.1) Écoles primaires.1) 

tabl. 249, MO, 252. — 2) Lb. = landsbygden campagne. St. = städerna villes. — ' ) Ökningen beror pä ändrat 
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Tab. 213. Folkskolorna och i dem undervisade barn, fördelade efter olika slag av skolor, länsvis vid slutet 

av redovisningsåret 1915/161) och i hela riket åren 1901—1914. Écoles primaires, par département. 
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1) Den 30 juni eller sista läsdagen dessförinnan. — 2) Kam, undervisade i fortsättnings- och ersättningsskolor, ej inräknade, ej heller till 
nomadskolorna den s° o 1910 hörande 459 barn, nämligen i Jämtlands län 49, i Västerbottens 40 och i Norrbottens 370. 
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Tab. 214. Lärare och lärarinnor vid folkskolorna, länsvis vid slutet av redovisningsåret 1915/16.1) 

Instituteurs des écoles primaires, par département. 

1) Se tab. 213 not 1). — Lärare och lärarinnor endast i övningsämnen ej inräknade, ej heller lärare i nomadskolor, nämligen 9 lärare och 19 
lärarinnor, fördelade p& följande sätt: Jämtlands lftn 1 m. och 3 kv.. Västerbottens 1 m. och 1 kv., Norrbottens 7 ™' ocb 15 kVi 
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Tab. 215. Högre folkskolorna läsåren 1881/82—1915/16. 
Écoles primaires supérieures. 
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Tab. 216. Folk- och småskoleseminarierna 1871—1917. Écoles normales primaires. 

Tab. 217. Lärjungar vid folkhögskolorna åren 1871—1917.1) 
Élèves des écoles populaires supérieures. 

1) Uppgifterna avse de under resp. är slutande kurserna. 

Tab. 218. Vid abnormskolorna undervisade barn vid början av höstterminerna 
1911—1917. Élèves des écoles pour enfants anormaux. 
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Tab. 219. Lärare och lärjungar vid statens allmänna läroverk1) höst
terminerna åren 1876—1917. Professeurs et élèves des lycées de l'État. 

1) Pedagogiernu iuräknade. — 2) Preliminära uppgifter. Chiffres préliminaires. 

Tab. 220. Lärjungar, som avlagt godkänd studentexamen åren 1866—1917. 
Élèves reçus à l'examen du baccalauréat. 



240 Tab. 221. Statens allmänna läroverk år 1916. Lycées. 
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Tab. 222. Lärjungar i högre undervisningsanstalter och fackskolor åren 
1 8 8 0 — 1 9 1 6 . 1 ) Élèves des écoles supérieures et s p é c i a l e s . 1 ) 

1) Se »ven tub. 215—217, 219. I'.HY nus.it Mil. il.i—mr, 119. — '1 Uaåret 1880 Kl. 1«!HI ill 
O. 8. v. (ej höntli:rniincti). — ') Skolorna i Norrköping. MalinS, Örebro, llorätf. IlÄrmwatirl oi:h 
Eskilstuna. — ') Kalenderåret. — »I Vid Arets «lut. — 4) Agroiiouikurseriia. — ') Lnntbruks»k"l"rn» 
Tid Ultuna och Alnar» (lantbruksinstitutens IÄR e kun-er) in äknnde. — ') T. o. m. 1U1U Skogs
institutet, högre kursen. — ") T. o. m. 1J10 Skogsinstitutet, lägre kursen. 

16—173743. Statistisk årsbok 1918. 

http://nus.it
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Tab. 223. Vid inskrivningsförrättningarna prövade värnpliktigas längd åren 
1887—1914. Taille des jeunes gens mesurés à l'enrôlement des conscrits. 

Tab. 224. Första gången vapenövade beväringsmäns förmåga i läsning och 
skrivning utbildningsåren 1910/11 och 1912/13. Capacité de lire et d'écrire 

des conscrits. 

Tab. 225. Härens fredsindelning år 1918 samt efter genomförd nyorganisation 
år 1924. Régiments, etc., de l'armée sur le pied de paix en 1918 et après l'achèvement 

de la nouvelle organisation en 1924. 
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Tab. 226. Härens fast anställda personal ävensom hästar år 1918 samt efter 
genomförd nyorganisation år 1924. Cadres et chevaux de l'armée. 

Tab. 227. Marinen år 1918. Marine. 



244 Tab. 228. Statens inkomster, i kronor, åren 

1) Deoftiiiellasiffrorna hava här omräknat.» for vinnande av jämförliarhet de olika aren emellan. UppiciF-
for vilka avirittcr icke ingått t II -taisverkct, ftro ej mräknade. Vid mitte.i av lrt(SO-talet hade de» a he
den personliga akyddsavsrifi.cn för aren 1N5I—H8H samt d;n av 1BH7 &n nksdag leviljadi' vapenskntten. 
gäcnde avgiften lör stampling av tid.iinrar icke nppiagits i tabellen. — 5i Före l'.IOK sann delvis i6r HOS: 
sept, idclvis den 31 kl ) . — ') Enligt riksstaten, b'nprèa It Imdtt. — ') Därav extra inkomst- ••rh för-
konjnnktnrskatl. Impôt ««»• Its prnjits piuvr»itnt tir In giLerrr. — u ) härav finnt krigskoniunktursktitt imp< t 
ÖUOJOOu kr. — » For tideo Vi» ia07—«'« 1908. — ») Därav S|.irilaosaaic s 1917 f>UU0UOl) och 1918 



1861—1918.1) Recettes de l'État, en couronnes. 245 

terna avse i rcjrel de influtuu beloppen, med avdrag av restitutinuer. De rustnings- exh roteringslasvär, 
ivär en värde av i runt tal 4',» mill. kr. — 2) Kiire år l l ' l l enda.-t inkum-t>ka1t. — a) Häri ingfir även 
— 'I Hit är även förd kortstamplngsavciften (-lievilliiingcii) lör ann 1MHI—>'d, vnrrmnt deu l'iire IK74 ut-
Titbotssiii'kcrtilIverkniiigMivKift. — "i Uppgifterna »\se lör itreu IH7U—1M07 försaljiiingcår slutande drn 90 
mögenhetsskatt bXUOUOOO kr. — "I Värnskatt. Impôt f»»r In rAirynaian/i»» ilr la ilrfmse. — lu) Krigs-
êur let />r»ltt~ pioceiteiti de la gutrre 4V OCO UOO kr., ^tonuageuvgiit drtiilt extrtiordinttiret tur let nuttrcå 
33300U0 kr.7 



246 TAB. 2 2 8 (forts.). STATENS INKOMSTER, I KRONOR, ÅREN 



1861—1918. Recettes de l'État, en couronnes. 247 



248 TAB. 2 2 8 (forts.). STATENS INKOMSTER, I KRONOR, 



ÅREN 1861—1918. Recettes de l'Etat, en couronnes. 249 



250 Tab. 229. Skattetaxeringarna länsvis år 1917 samt i hela riket åren 1911 



och 1916. Impositions par département en 1917 et dans le Royaume en 1911, 1916. 251 
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Tab. 230. Bevillningstaxeringarna åren 1862—1917. Impositions du «bevillning». 
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Tab. 231. Taxeringen till inkomst- och förmögenhetsskatt år 1913. 
Impôt sur les revenus et sur les capitaux. 
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Tab. 232. Inkomster, taxerade till inkomst- och förmögenhetsskatt 
år 1913. 1) Revenus frappés par l'impôt sur les revenus et sur les capitaux.1) 

1) Aktiebolag och solidariska bankbolag ej inräknade. Sociétés anonyme» non comprises. — ') De i taxe
rade beloppen ingående sextiondedelarna av fSrmSgenhetema (se tab. 281, not ')) äro bär frånräknade 
Les soixantièmes des capitaux (voir tabl. 231, note 1)) non comprit. 

Tab. 233. Förmögenheter, taxerade till inkomst- och förmögenhetsskatt 
år 1913. Capitaux frappés par l'impôt sur les revenus et sur les capitaux. 



255 
Tab. 234. Till inkomstskatt taxerade1) aktiebolags och solidariska bankbolags kapital och inkomst driftsåren 

1908 och 1912.2) Capitaux et revenus des sociétés anonymes frappées par l'impôt sur les revenus. 

1) Bolag, Bom gitt utan vinst eller med förlast, ingå alltså icke i tabellen. - 2) Taxeringsaren 1909 och 1913. — 3) Reservfonder inbe
gripna. 
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Tab. 235. Inkomstskattetaxerade enskilda personer år 1908, fördelade efter ålder 
och civilstånd samt inkomstens storlek. Nombre des personnes frappées par l'impôt 

sur les revenus, pur âge, par état civil et par montant du revenu. 

Tab. 236. Ej inkomstskattetaxerade enskilda personer, som år 1908 på förts bevill
ning, fördelade efter civilstånd. Nombre des personnes soumises seulement au «bevillning» 

sur les immeubles et sur les revenus, par état civil. 



257 

Tab. 237. Från mantalspenningar befrinde personer år 1908, fördelade efter 
civilstånd och ålder. 

Exempts de la capitation, par état civil et par âge. 

Tab. 238. Nationalförmögenhet åren 1885, 1898 och 1908. 
Fortune nationale. 

17—173743. Statistisk årsbok 1918. 
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Tab. 239. Tullmedlen, kronor, åren 1912—1916.1) Produits des douanes en couronnes.1) 

1) Utan avdrag för restitutioner. Restitutions non déduites. — 5) Beräknade tullavgiften är före är 1913 något 
lägre än den verkliga. Antérieurement à 191.1 les chiffres sont un peu plus bas qu'en réalité. — ') Velocipeder in
räknade. T compris bicyclettes. — 4) Preliminära uppgifter. Chiffres préliminaires. 
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Tab. 240. Debiterad införseltull å särskilda varuslag, i kronor, åren 1871—1916. 
Droits d'entrée par groupes de marchandises, en couronnes. 

Tab. 241. Beskattningen av alkoholhaltiga drycker åren 1871—1916. 
Impôts sur les boissons alcooliques. 



260 

Tab. 242. Accispliktiga näringar åren 

1) RSrnnde beskattningen se tab. 228 och 241. Concernant Us impôt! voir tabl. 228 et 241. — ') Pr. o. m. 
begripna. — 4) Pressjästfabfiker oih sultithrännerier ej inräknade. — ') Uppgifterna avse kalenderår. — 
•ept. — ') Uppgifterna avse tillverknings&r, börjande den 1 sept. — •) Utbyte av socker i !» av avverkade 
gifter na avse tillverkningsår, s lu i ande den 3(J sept. — l") Preliminära nppgifter. Chiffra préliminaireM. 
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1856—1916.1) Fabrications, etc. soumises à l'accise.1) 

1868 avse uppgifterna 'tillverkningsar, s l ä tande den 30 sept. — ') Bovete, vioker, majs och ris (paddy) in-
4) T. o. m. 1907 avse uppgifterna försäljningsär, s lu tande pa landsbygden den 31 okt., i städerna den 30 
betor (for åren 1886 ff. hava härvid andra och tredje produkter reducerats med 25, resp. 35 %). — 9) Upp-



262 
Tab. 243. Statens affärsverksamhet åren 1912—1916.1) Exploitations industrielles et domaines de l'État.1) 

1) Se även tab. 93, 152—158, 228 och 244. Voir aussi tabl. 93, 152—158, 228 et 244. — s) I motsats mot i tab. 228 har här Inräknats Handels-
och sjöfartsfondens andel i Trollhätte kanalvorks inkomster samt i förskott erlagt arrende för Inlands pappersfabrikB fastigheter. 
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Tab. 244. Statens utarrenderade domäner, länsvis arrendeåret 1915/16 och i hela riket arrendeåren 1907/08 

och 1910/11. Domaines affermés de l'État. 
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Tab. 245. Riksstatsutgifterna, i kronor, 

1) För åren 1912 och 1913 hava anslagen omgrupperats till överensstämmelse med grupperingen de följande 
avdrag för anslagen tillkommande särskilda nppbördsmedel (t. ex. patientavgifter pä hospitalen). Déduction 
crédits extraordinaires. — 4) Häri inräknade utgifter, bestridda av huvudtitelns besparingsfond. 



265 
åren 1912—1918.1) Dépenses de l'État, en couronnes.1) 

åren. Pour 1912 et 1913 les différents crédits ont été groupés suivant le système des années suivantes. —• s) Med 
faite des recettes spéciales des crédits (p. ex. indetnmités payées par les malades dans les hospices d'aliénés.) — a) Dont 



266 TAB. 2 4 5 (forts.). RIKSSTATSUTGIFTERNA, I KRONOR, 



ÅREN 1912—1918. Dépenses de l'État, en couronnes. 267 



268 TAB. 2 4 5 (forts.). RIKSSTATSUTGIFTERNA, I KRONOR, 



ÅREN 1912—1918. Dépenses de l'État, en couronnes. 269 



270 TAB. 2 4 5 (forts.). RIKSSTATSUTGIFTERNA, I KRONOR, 



ÅREN 1912—1918. Dépenses de l'État, en couronnes. 271 



272 
Tab. 246. Statsregleringarnas överskott och brister, i kronor, i jämförelse med riksstatsberäkningarna, 

enligt räkenskaperna för åren 1854—1916.1) 
Résultats des exercices clos en comparaison des évaluations des budgets, en couronnes. 

1) Före âr 1869 avse uppgifterna endast den s. k. ordinarie statsregeringen. — ') Med inräknande fr. o. m. år 1876 av myntverkets dispo
nibla överskott — ») De officiella siffrorna för aren 1912 och 1913 hava. omräknats för vinnande av överensstämmelse med föregående och efter
följande år. 
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Tab. 247. Statens obligationsskuld åren 1857—1916. Dette publique en obligations. 

18—173743. Statistisk årsbok 1918. 
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Tab. 248. Statens tillgångar och skulder, 
Actif et passif de l'État, 
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i kronor, vid slutet av åren 1912—1916. 
en couronnes, au 31 déc. 
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Tab. 249. Landskommunernas (utom köpingarna) 



277 

finanser åren 1880—1914. Finances des communes rurales. 
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Tab. 250. Städernas och köpingskommunernas finanser 



279 
åren 1880—1915. Finances des villes et des bourgs. 



280 TAB. 250 (forts.). STÄDERNAS OCH KÖPINGSKOMMUNERNAS 



FINANSER ÅREN 1880—1915. Finances des villes et des bourgs. 281 



282 Tab. 251. Beskattningsbar inkomst samt på inkomsten ut-
Contributions commu-

Anm. Uppgifterna om beskattningsbar inkomst (såväl beskattningsbar inkomst av kapital eller 
kommunalutskylder under de i tabellen angivna åren, ocb alltså den inkomst, som hänför sig till taxerin-
for kyrka och folkskola, däri inbegripna ntskylder till prästerskapets avlöning enligt lagen den 9 dec. 
teringen varit olika för olika beskattningsföremål, avse uppgifterna utskyldsbeloppet per 100 kr. inkomst 
givits medeltalet, beräknat på sådant sätt, att summan för hela staden av ntdebiterade ntskylder divi-
nträknats. Uppgifterna avse den utdebitering, som beslöts i december 1912—1916 och på grund varav 



debiterade kommunalutskylder i städerna åren 1913—1917. 
nales dans les villes. 

283 

arbete som beräknad inkomst av fast egendom) avse den inkomst, som legat till gnmd för utgörande av 
garna nnder åren 1912—1916, ej 191o—1917. — Talen rörande utdebiteringen omfatta även 'utdebiteringen 
1910 men i allmänhet icke sådana ntskylder, uttaxerade enligt äldre bestämmelser. I de fall, där utdebi-
av kapital eller arbete. För vissa städer, i vilka utdebiteringen varit olika i olika församlingar, har an-
derats med hundradedelen av inkomstsumman. Pä liknande sätt hava medeltalen för samtliga städer 
ntskylder erlades nnder åren 1913—1917. 



284 
Tab. 252. Samtliga primärkommunernas finanser 

Tab. 253. Municipalsamhällenas finanser åren 1911—1915.1) 

1) I tabellen ingå ej de samhällen, som icke haft några egna räkenskaper. 



285 
åren 1880—1914. Finances des communes primaires ensemble. 

Finances des agglomérations dites «municipalsamhällen». 
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Tab. 254. Landstingens finanser åren 1880 



287 

—1915. Finances des conseils généraux. 



288 

Tab. 255. Samtliga skatter åren 

1) Med undantag av utskylder till tingslagen, rörande vilka nppgifter saknas. — >) Se tab. 228. Voir tabl. 228. 
terade på fyrktalet, resp. bevillningen. — ") Ofullständiga uppgifter. — ') Köpingarna inräknade. — 8) TJtdebi-
mnner, ingå jämväl. För åren 1906—10 saknas nppgifter. — 8) Preliminära nppgifter. Chiffre» präiminairu. 



289 

1906—1915.1) Imposition totale. 

— 3) Disponeras av lokala myndigheter. — l) Se tab. 1-18. Voir tall. 148. — 6) För åren 1906—10: ntdebi-
terade på den beskattningsbara inkomsten (influtna restantier inräknade). Köpingar, som icke bilda egna kom-

19—173473. Statistisk årsbok 1918. 
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Tab. 256. De allmänna valen till Första kammaren i november år 1911 
samt åren 1912—1917. 

Élections à la Première chambre du Riksdag. 
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Tab. 257. De allmänna valen till Andra kammaren åren 1872—1908. Élections à la Seconde chambre du Riksdag. 
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Tab. 258. De allmänna valen till Andra kammaren åren 1911—1917. 1) 
Élections à la Seconde chambre du Riksdag.1) 



293 



294 

TAB. 2 5 8 (forts.). DE ALLMÄNNA VALEN TILL ANDRA KAMMAREN ÅREN 1 9 1 1 — 1 9 1 7 . 

Élections à la Seconde Chambre du Riksdag. 



295 1) Preliminära uppgifter för &r 1917. Chiffres préliminaire» pour 1917. — 2) Bland de moderata ingå för år 1914 även B. k. liberala försvarsvänner. 
— ') Bondeförlmndet och Jordbrukarnas riksförbund. — 4) Moderata och Bondeförbundet (Jordbrukarncs riksförbund) röstade under samma partibeteckning. 
— 6) Liberala, socialdemokrater och år 1917 vänstersocialister röstado under samma partibeteckning. — 6) Socialdemokrater och vänstersocialister rBatado 
under samma partibeteckning. — 7) Häri ingå både Bondeförbundet och Jordbrukarnes riksförbund, av vilka det senare röstade mod samma partibeteck
ning som de moderata. — ") Liberala och socialdemokrater röstade under samma partibeteckning. 
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Tab. 259. Landstingsmannavalen åren 

1) Fyllnadsval ej inräknade. — 2) De mot inkomstgrupperna svarande röstetalen åro: på landsbygden 1, 2, 
27—36, 37—40. — a) Juridiska personer (bolag o. s. v.) inräknade. — 4) Icke rb. = icke röstberättigade per-
grnppen. — •) Andra valkretsgrnppen. — ') Med inräknande av »Bvriga>. — 8) De av valmän tillhörande gruppen 



297 

1910—1916.1) Élections aux conseils généraux. 

3—5, 6—10, 11, 12—13, 14—18, 19—28, 29—40 och i städerna 1, 2, 3—5, 6—10, 11—15, 16—21, 22—26, 
sonnes n'ayant pas droit de vote, Röstber. = röstberättigade personnes ayant droit de vote, — &) Första valkrets-
»övriga» utsedda landstingsmännen hava här inräknats i det parti, de närmast anslutit sig till i landstinget. 



298 Tab. 260. Landstingsmannavalen områdesvis åren 

1) Fyllnadsval ej inräknade. — 2) Sammanräknas antalet nnder de båda åren valda, erh&lles antalet lands-
efter avgång av en del 1914 valda och efter åren 1915 och 1916 förrättade fyllnadsval utgjorde: i Kristian-



1914 och 1916.1) Elections aux conseils généraux, par districts. 299 

tingsmän för tiden V» 1916—"/• 1917, med undantag dock för Kristianstads och Malmöhus län, där antalet 
stads län 33 mod., 16 lib., 7 soc.-dem., summa 56 och i Malmöhus län 55 mod., 16 lib., 24 soc.-dem., snmma 95. 



300 TAB. 2 6 0 (forts.). LANDSTINGSMANNAVALEN OMRÅDESVIS ÅREN 



1914 OCH 1916. Elections aux conseils généraux, par districts. 301 



302 Tab. 261. Stadsfullmäktigvalen åren 1910—19161). Élections aux conseils municipaux. 

1) fix Stockholm aven âr 1917. — 2) Sannolikt nâgot fSr h8g sififra. — «) Sannolikt nâgot för låg siffra. 



303 
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Tab. 262. Uppgifter rörande rikets 



305 

särskilda städer och köpingskommuner. 

20—173743. Statistisk årsbok 1918. 



306 TAB. 262 (forts.). UPPGIFTER RÖRANDE RIKETS 



SÄRSKILDA STÄDER OCH KÖPINGSKOMMUNER. 307 



308 TAB. 262 (forts.). UPPGIFTER RÖRANDE RIKETS 



SÄRSKILDA STÄDER OCH KÖPINGSKOMMUNER. 309 



310 TAB. 262 (forts.). UPPGIFTER RÖRANDE RIKETS 

Anm. Angående utdebiterade kommunalntskylder i städerna se tab. 251. — Tecknet * i fSrsta 
omfatta vissa med någon landskommun gemensamma finanser. — Tecknet ** i samma kol. angiver de 
i sin helhet redovisade på resp. landskommun. — ') Ar 1910. — -) Aren 1905—1910. 



SÄRSKILDA STÄDER OCH KÖPINGSKOMMUNER. 311 

kolumnen angiver de städer, där uppgifterna om inkomster och utgifter, tillgångar och skulder även 
städer och köpingar, som hava vissa finanser gemensamma med någon landskommun och där dessa äro 
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Tsb. 263. Världsdelars och länders areal och folkmängd.1) 

Superficie et population des pays. 

1) Enligt senaste uppgifter. — ') Se vidare tab. 264. — ») Härav egentliga Egypten 994 275 kvkm. med 
12170000 inv. — ') TJtom Kauariska Sarna. — 5) Utom Azorerna och Madeira. 
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Tab. 264. De europeiska staternas areal och folkmängd m. m. 
Pays de l'Europe: superficie, population, etc. 



314 

Tab. 265. Giftermål, födelser och dödsfall i europeiska länder.1) Pays de l'Europe: mariages, etc. 



315 

M Delvis preliminära uppgifter. — 2) Emedan uppgifterna avse befolkningen inom landets gränser, ingå ej bland döda de i kriget stupade. — 
3) Med (,'enta och Kanariska öarna. — 4) Med Azorerna och Madeira. — 6) Utom Finland och Polen. — 6) För Belgien och Serbien 1911/12, flir Ryss
land oeh Bnlgarien 1911. — ') För Belgien, Rvssland och Serbien 1911/12, för Bulgarien 1911. — ") Ar 1906. 



316 

Tab. 266. Utvandringen från Europa till främmande världsdelar.1) 
Émigration européenne d'outre-mer. 

1) Talen avse i allmänhet endast utvandring sjövägen. — 2) Fr. o. m. 1896 endast emigrationen över tyska 
hamnar. 

Tab. 267. Invandringen till Amerikas Förenta stater.1) 
Immigration aux États-Unis d'Amérique. 

1) Uppgifterna avse finanÄr (1 juli—30 juni). — 2) T. o. m. finansåret 1897/98 äro samtliga polacker — 
även frin Tyskland och Österrike — inräknade under Ryssland. 
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Tab. 268. Den odlade jordens användning i de europeiska och vissa andra länder. 
Emploi de la terre cultivée dans les pays de l'Europe et dans d'autres pays. 
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Tab. 269. Skörden i de europeiska och vissa andra länder. 
Produit des récoltes dans les pays de l'Europe et dans d'autres pays. 



319 

Tab. 270. Kreatursantalet i de europeiska och vissa andra länder. 
Bétail dans les pays de l'Europe et dans d'autres pays. 



320 

Tab. 271. Utrikeshandeln i de viktigaste länderna. 
Valeur du commerce des principaux pays avec l 'Étranger . 

Anm. För Nederländerna, Belgien, Schweiz, Frankrike, Ryssland, Grekland, Algier, Kina, Argentina, 
Chile och Mexiko specialhandel, för Sverige väsentligen specialhandel, för övriga länder 1 regel generalhandel. 



321 

Tab. 272. De viktigaste ländernas handelsflottor i augusti 1916.1) 
Marines marchandes des principaux pays au mois d'août 1916. 

Anm. Uppgifterna omfatta ång- och motorfartyg om över 100 brattoton (omkr. 60 nettoton) och 
segelfartyg om öyer 50 nettoton. Koloniernas handelsflottor äro inräknade under moderländernas. Av 
större betydelse är detta endast beträffande Brittiska riket. Den \'i 1914 utgjorde den registrerade han
delsflottans nettotonnage: i Brittiska Indien ångfartyg 97 000, segelfartyg 11000; Australien (Common-
wealth) ångfartyg 320 000, segelfartyg 116 000; Nya Zeeland ångfartyg 128 000, segelfartyg 32 000: Syd
afrika ångfartyg 16 000, segelfartyg 2 000; Kanada och New Foundland ångfartyg 451000, segelfartyg 
599 000. Compris sont vapeurs dépassant 100 tonn. bruts, voiliers dépassant 50 ton», nets. Les marines des co
lonies sont partout comprises dans les chiffres de la mère patrie. 

1) Enligt >Répcrtoire général du Bureau Veritas».—•3) Segelfartygens bruttotonnage är genomgående 
endast omkr. 10 % högre än nettotonnaget. — 3) Ångfartygens nettotonnage f segelfartygens nettotonnage 
dlviderat med 3'6 (annat beräkningssätt än i tab. 126, 128). Le tonnage net des vapeurs + le tonnage net 
det voiliers divisé par 3'6. 

21—173743. Statistisk årsbok 1918. 



322 

Tab. 273. Järnvägarna i de viktigaste länderna. 
Chemins de fer dans les principaux pays. 

Anm. 1. Talen gälla delvis icke kalenderår utan driftsar. 

Anm. 2. Världens hela järnvägsnät utgjorde vid åtgången av är 1913: Europa 346235 km., Amerika 
570 108 km., Asien 108 147 km., Afrika 44 309 km., Australien 35 418 km., tillsammans 1104 217 km. 
År 1912 tillsammans 1081488 km. 
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Tab. 274. Postväsendet i de viktigaste länderna. 
Postes des principaux pays. 

Anm. Uppgifterna äro hämtade från den internationella poststatistiken. — Hela antalet avsända 
brevpostförsändelser i Enropa (utom Island, Färöarna och Monténégro) utgjorde år 1913 18 016'2 mil
lioner. D'après la statistique internationale du servilt postal. 
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Tab. 275. Telegrafväsendet i de viktigaste länderna. 
Télégraphes des principaux pays. 

Anm. Uppgifterna äro för samtliga länder (med nndantag för linjernas längd i Norge) hämtade 
frän den internationella telegrafstatistiken. Transittelegram Bro icke medräknade och i allmänhet 
ej heller järnvägstelegrafväsendet. Telegraflinjernas sammanlagda längd i de olika världsdelarna 
utgjorde år 1913: Europa 1060 425 km., Asien 226 133 km., Afrika 95 473 km., Australien 100546 
km. (Uppgifterna avse delvis är 1912). FSr Amerika kanna inga fallständiga uppgifter meddelas. 
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Tab. 276. Rikstelefonväsendet i de viktigaste länderna. 
Téléphones exploitées par l'État des principaux pays. 

Anm. Tabellen omfattar endast det av staten drivna telefon väsen det. P r i v a t a telefon-
an l äggn inga r : Norge 14483 km. interurbana och 16 085 km. lokala med resp. 5'4 och 1213 mill. 
samtal: Danmark 556 645 km. ledningarmed 63'9 mill. interurbana och 241/5 mill. lokala samtal; 
Nederländerna 2090 km. lokala linjer med 46'0 mill. samtal och 4 338 km. lokala kommunala linjer 
med 154'9 mill. samtal. — Uppgifterna gälla delvis icke kalenderår utan driftsår. Siffrorna äro häm
tade från den internationella telefonstatistiken. D'après la statistique internationale de la téléphone. 
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Tab. 277. Sedelutgivande centralbanker. Tusental kronor1). Banques d'émission. Milliers de cour. 

1) De främmande ländernas mynt hava reducerats till kronor efter de olika myntslagens guldparitet. — s) Uppgifterna avse den närmast årsskiftet 
liggande redovisningsdagen. — 3) I gnidförrådet ingår även silvermynt (10 à 15 millioner kr.). Under utestående lån inbegripas även obligationer och 
växlar (»;»»«« départaient securitiea' ej inräknade). — 4) I guldförrådet ingår även silvermynt. — 5) Under »växlar» äro inräknade tillgodohavanden 
i utlandet. — •) I >annan a vista skuld» ingå även depositioner på tid. — ') »Consignations» ej inräknade bland »annan a vista skuld>. — 8) Dessutom 
lån till staten: 1914 2 800, 1915 4198, 1916 (5 768, 1917 11402 millioner kronor. 
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Tab. 278. The Economists pristal. Index-number de The Economist. 

Anm. Pristalet är beräknat pä priserna för 22 varugrupper med utgångspunkt från åren 1845—50, 
för vilken tid talet inom varje varugrupp satts = 100, och med ny utgångspunkt från åren 1901—05. 
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Tab. 279. De fackliga arbetarorganisationerna år 1912. Syndicats ouvriers. 

Tab. 280. Arbetsinställelser i de skandinaviska länderna. Grèves des pays scandinaves. 
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Tab. 281. Produktionen av några världsartiklar. 

La production de quelques articles universelles. 
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Tab. 282. Förbrukningen av alkoholhaltiga drycker, socker, kaffe, te och tobak. 
Consommation de spiritueux, de sucre, de café, de thé et de tabac. 

Anm. Talen gälla delvis icke kalenderår utan finaasår. Uppgifterna om brännvinsförbrnkniiigen 
omfatta såvitt möjligt endast brännvin tiil förtäring, men icke denatnrerad sprit o. d. — För de vin-
prodncerande länderna saknas delvis uppgifter om förbrukningen i de vinproducerande distrikten. 
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Sakregister. 

Ï föreliggande register finnas icke upptagna namn å län, kommnner och mnnicipalsamhällen. 
För de särskilda länen föreligga uppgifter i följande tabeller: 1, 2, 9, 10, 14—17, 22, 23, 28, 29, 38, 
54, 58, 71, 72, 75, 77—79, 81, 82, 84—87, 89, 91, 93, 95, 99, 101, 112, 116. 128, 148, 149, 151. 156, 
169, 193, 196, 213, 214, 229, 244, 249, 254, 256, 258, 260. Uppgifter rörande de särskilda städerna 
och köpingskommunerna förefinnas i tab. 262, för städerna därjämte i tab. 251 samt för vissa städer 
jämväl i tab. 1, 11, 31), 116, 128, 142, 183, 239, 250, 261. Rörande de större rannicipalsamhäliena 
meddelas uppgifter i tab. 253. Angående övriga mnnicipalsamhällen och de köpingar, som icke utgöra 
egna kommuner, ävensom landskommunerna hänvisas t i l l den kommunala årsbok, som, enligt vad i 
förordet omnämnes, kommer att framdeles offentliggöras. 

Sid. 
Abnormskolor . . 231, 238, 268 
Absint m. m 128 
Acciser och tullar . . . 245, 288 
Accispliktiga näringar . . . 260 
Accumulatorer 149 
Advokater 26 
Akademiens för de fria kon

sterna läroverk (K. Konst
högskolan) 241 

Akrobater o. dyl 26 
Aktiebolag 70, 98, 100, 107, 

111, 112, 161, 162, 192, 
253, 255 

Alisarin- m. fl. färger . . . 137 
Alkohol, se brännvin. 
Allmoge- och arbetarklass, per

soner nr 27 
Allmänna val . . . . 2 9 0 - 3 0 3 
Allmänna vägar . . . 172—174 
Allmän tjänst och fria yrken 16, 

25 
Allmänningsskogar 92 
Aluminium 145 
Alnn och aluminiumsulfat . 142 
Ambultar, se klensmidesstäd. 
Analfabeter 242 
Andrakammarval. . . 291—295 
Anilin- m. fl. färger . . . . 137 
Anjovis 124 
Annan fastighet, uppskattat 

värde 250, 252, 257 
Anrikningsverk m. m. . 101,216 
Apelsiner 127, 258 
Apotek 65 
Apotekare 26 
Apoteksvaror 152 
Arachidolja 133 
Arbetare av obestämt slag 27, 63 
Arbetar- och allmogeklass, per

soner ur 27 
Arbetarorganisationer, de fack

liga, i olika länder . . . . 328 
Arbetsförmedling, offentlig . 211 
Arbetsinställelser . . . 212, 328 
Arbetslön för flottningsarlie-

tare 171 
Arbetslöshet 210 

Sid. 
Arbetsorganisations-funktio

närer 26 
Arbetspris för jordbruksarbe

tare 215 
Areal 2 - 4 , 7 5 - 7 6 , 88, 92, 260, 

263, 304—310, 312, 313, 317 
Armatur t i l l maskiner . . . 149 
Armén . . . 242, 243, 264, 270 
Arméns mnsikfond 275 
Arméns pensionskassa . . . 205 
Arrak 128 
Arrendatorer 18, 72 
Artilleri- och ingenjörshög

skolan 241 
Artister 26 
Artistskatt 288 
Arvs- och testamentstvister . 222 
Asbest 140, 143 
Asfalt m. m 140 
Askar m. m. av läder och skinn 132 
Askar, tändsticks- 136 
Aspvirke 135 
Asyler 65, 67 
Automobiler 148 
Automobilringar 134 
Avista växelkurser 197 
Avrättade 230 
Avtal, kollektiv- 213 

Backstugusittare m. fl. . . . 18 
Badare och baderskor . . . 27 
Bagare och deras arbetare 19, 102, 

111 
Bagerier 102 
Baljväxter 75 
Balkjärn m. m., varmvalsat . 144 
Bananer 127 
Band ( t e x t i l v a r a ) . . . 130, 258 
Band- och gardinfabriker . . 103 
Banker 192—202,326 
Bankbetjäning 25 
Bankbolag. . 192, 193, 253, 255 
Bank- och försäkringstjänste

män 25 
Baptister 12 
Barberare 27, 111 

Sid. 
Barinm- och kalciumkarbid . 142 
Bark 138 
Barn, bland emigranterna . . 63 
Barn, fördelade efter familje-

hnvudmännens vrke . 18—27 
Barn i skolpliktsåldern . . . 2 3 1 
Barn utom äktenskapet . 33, 37, 

38, 44—47 
Barnaföderskor 44, 45 
Barnavård, stiftelser för . . 208 
Barnförlamning . . . 52, 54, 63 
Barnhuset, Allmänna . . . . 208 
Barnmjöl m. m 126 
Barnmorskor. . 26, 65, 205, 241 
Barnsbörd, dödsfall i . . . . 53 
Barnsängsfeber, dödsfall i 52, 58 
Barytvitt m. m 137 
Battens m. m. (trävaror) . . 136 
Beck av tjära 134 
Bedrägeri, sakfällda för. . . 229 
Befolkningsrörelse 29—63, 304— 

310, 314—316 
Beklädnads- och textilindustri 

102, 108, 109, 111, 
115, 213, 217 

Beklädnads- och toalettföre
mål 115 

Belysningsindustri . 21, 103, 217 
Belysningsverk 103 
Ben, horn, hår och hudar 

m. m 117 
Ben och horn, arbetade och 

oarbetade . • 132 
Benmjöl och hornmjöl . . . 132 
Bensin och gasolin 133 
Bensin- och fotogenmotorer . 150 
Bensololjor m. m 134 
Bergsbruk och bergshantering 16, 

92, 95—98, 266 
Bergshöjder 1 
Beskattningsbar inkomst 251,252, 

276, 278, 282-284 , 296 
Bessemergöt 97 
Besvärsmål . . . 222,225, 226 
Betfrö m. fl. frön 138 
Betjäning i civil stats- och 

kommunalförvaltning . . . 25 
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Sid. 
Betor, socker- 76, 79, 81, 83, 87, 

260, 317, 318 
Bevillning . . 244,251,252,256 
Bevillningsavgifter för särsk. 

förmåner 244 
Bevillningsskattetaxerad in

komst, se inkomst. 
Beväringsmäns förmåga i läs

ning och skrivning . . . . 242 
Bijonterivaror 152 
Bilade trävaror 135 
Bilder, tryckta 152 
Billets 145 
Bind- och segelgarn . . 108,129 
Bindgarnsfabriker och repsla-

gerier 103 
Bindsnlläder och sulläder . . 131 
Bisamhällen 91 
Bjälkar m. m 121,135 
Björnar, dödade 93 
Bladgnid och -silver . . . . 148 
Blandsäd . . . 80, 82, 84, 86 
Bleck- och plåtslagare och 

deras arbetare . . . 23, 111 
Bleck- och plåtvaror . . . . 146 
Blinda 16 
Blindskolor 238 
Blommor, konstgjorda . . . 152 

> naturliga . . . . 138 
Blomsterlökar 13S 
Bly 97, 145, 147 
Blymalmsproduktion . . . . 96 
Blyvitt 137 
Blår 129 
Blåsmaskiner m. m 150 
Bläck m. m 137 
Bodbiträden 24 
Bobiner m. m 137 
Bokbindare och deras arbetare 21, 

111 
Bok- och mosikhandlande . . 25 
Bok- och pappersindustri-

A.-B 255 
Bok- och annat tryck . . . 108 
Boktryckare och boktryckeri

arbetare 24,102,111 
Boktryckerier 102 
Boktrycks- och andra tryck-

färger 137 
Boktryckspapper 139 
Bolag, handels- 112 

» hantverks-.- 111 
» industri- 107 
> rederi- 161 
> registrerade 192 
se för övrigt aktiebolag och 

bankbolag. 
Bomull 119, 129, 329 
Bomullsavfall 129 
Bomullsfröolja 133 
Bomullsgarn och -tråd . 108, 129 
Bomullsindustri 102 
Bomullsstrumpor 131 
Bomullsvantar . 131 
Bomullsvävnader . 108, 120, 130, 

258 

Sid. 
Boningshus, nybyggda . . . 213 
Bordsskivor till sy- m. fl. ma

skiner 136 
Borst 131 
Borstbindare och deras arbe

tare 20 
Borstbinderiarbeten . . . 109,132 
Boskap, levande 124 

se för övrigt husdjur. 
Boskapsskötsel . . . . 18,89—91 
Boskillnadsmål 222 
Bostadslägenheter, nybyggda 213 
Bottenplåtar m. m. . . 123, 116 
Brandförsäkring 207 
Brand- och polismanskap . . 25 
Brandväsen, utgifter för 280, 285 
Brevpostförsändelser . . 176, 177 
Briketter av kol 140 
Broderier 130 
Brottmål 221, 222, 225, 226, 228, 

229 
Brukare 18 
Brukningsdelar 72—74 
Bruksägare och -arbetare . . 22 
Bruna bönor 214 
Brnneller m. m. . . . 127, 258 
Bryggare m. fl. och deras ar

betare 19, 111 
Bryggerier . . . . 102, 217, 261 
Bryn- och slipstenar . . . . 144 
Bräder och plankor 107, 121, 136 
Brädgårdsarbetare 21 
Bränntorv 106, 214 
Brännvin och brännvinsbrän-

nerier 102, 128, 210, 258—260, 
330 

Brännvinsförsäljnings-A.-B. . 255 
Brännvinsförsäljningsavgifter 275 
Brännvinsförsäljningsmedel . 245, 

259, 276, 278, 284, 2b6 
Bränn vinsförsäljningsrättig-

heter . . 261 
Brännvins-, punsch- och jäst

tillverkare samt deras ar
betare 19 

Brännvinstillverkningsskatt 245, 
259 

Bröd 108, 126, 214 
Buntmakare och deras arbetare 20, 

111 
Buteljer 143 
Bnteijkorkar. • 140 
Byggmästare och deras arbe

tare 21, 111 
Byggnadsmaterial av furu 

eller gran . . . . . 121, 137 
Byggnadsmaterial och husge-

rådssaker 115 
Byggnadssten 144 
Bvggnadsverksamhet 111,213,217 
Båtar och fartyg. . 94, 123, 148 
Båtbyggerier och pråmvarv . 102 
Bälten m. m 130, 132 
Bär och frukter 127 
Böcker, tryckta 152 

Sid. 
Bönor 76—78, 80, 82, 84, 87,125, 

214 
Böter 227 
Bötesfångar 230 

Celluloid och celloidin . . . 140 
Cellnlosakubb 135 
Cement 101, 106, 140 
Cementbruksägare och -arbe

tare 22, 101 
Cementfabriker . . . . 101, 216 
Ccmentgjutare och -arbetare 21 
Cemeutgjnteriarbeten . . . . 106 
Cement- m. fl. maskiner . .151 
Chalmers tekniska läroanstalt 241 
Charkuterier och slakterier . 102 
Charkuteritillverkare m. fl. 

och deras arbetare 19, 102, 111 
Charknterivaror 109 
Chaufförer 25 
Chilesalpeter 142 
Choklad, karameller m. m. . 108 
Choklad och kakao 126 
Choklad- och karamellfabriker 102 

> och karamelltillver
kare och deras arbetare 19, 102 

Cigarrer, cigarrcigaretter och 
cigarretter . . . 109, 126, 127 

Citroner 127 
Civila boställens skogar . . 92 
Civila mål 225, 226 
Civila ämbets- och tjänste

män 25 
Civilstatens änke- och pupill-

kassa 205 
Civilståndsfördelning, befolk

ningsstatistik . 10, 11, 13, 16, 
28, 40, 41, 44, 47, 49, 52, 61 

Civilståndsfördelning för skat
tetaxerade . . . . 254, 256 

Cyklar 107,149 

Dagsverken inom fabriksin
dustrien 99 

Dagsverkspris för jordbruks
arbetare 215 

Denaturerad sprit 260 
Destilleringsverk 102 
Dieselmotorer 150 
Difteri 52, 54, 58, 63 
Djur, levande . . . . 116, 124 
Djurgårdsfonden 275 
Djurplågeri, sakfällda för . . 229 
Domsagor 2,3 
Domstolar 221—229 
Domäner, statens . 92, 248, 262, 

263, 270, 274 
Draget och kallvalsatjärn och 

stål 106, 144 
Draglim och gelatin . . . . 110 
Drivkraft i eff. hästkr. vid 

olika industrier . 98, 100—105 
Drunkning 53 
Druvor 127 
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Sid. 
Dryckesvaror m. m. . . 116, 156 

se för ö vr. brännvin, vin och öl. 
Dynamit m. m 143 
Döda 2 9 - 3 9 , 42, 47—59, 65—68, 

185, 216, 217, 304—310, 314 
Dödfödda . . . . 33, 37, 38, 46 
Dödsorsaker 52—59 
Dödsrisker 49 
Dödsstraff eller straffarbete, 

dömda till 227 
Döpta 12 
Dövstumma 16 
Dövstunilärarnas pensionsan

stalt 205 
Dövstumskolor 238 

Ecklesiastik indelning . . . 4 
Ecklesiastika boställens sko

gar 92 
Egendomsköp 68 
Ekonomiska föreningar . . .112 
Eldare och maskinister . . . 24 
Eldfasta leror 96 
Eldfast tegel 143 
Elektricitets-, gasverks- och 

vattenlednings-A.-B. . . . 255 
Elektricitetsmätare m. m. . . 151 
Elektricitetsverk . . . . 103,217 
Elektriska maskiner, appara

ter och ledningar 101, 107,149 
Elektriska maskiner och led

ningar, tillverkare och ar
betare 23,101 

Elektriska motorer ss. driv
kraft vid industri . . . . 104 

Element, galvaniska . . . . 149 
Elementarlärarnas änke- och 

pupillkassa 205 
Emaljögon m. m 143 
Emigration . . . . 59—63, 316 
Enskilda järnvägar 178,181—183. 

188—191 
Enskilda läroverk . . 231, 241 
Enskilda sparbanker . 198—200 
Epidemiska sjukdomar 52, 54, 58, 

63 
Epidemisjukhus 66 
Etuier m. m. av läder och 

skinn 132 
Exekutorer 223, 224 
Explosiva varor 143 
Export, se utförsel. • 

Fabrik, se industri. 
Fabrikörer 24 
Fackorganisationerna, arbets

löshet 210 
Fackskolor 231, 241 
Fajans och porslin . . 106, 144 
Fallandesjuka 16 
Falsk angivelse, sakfällda för 228 
Fals- och häftmaskiner . . . 149 
Familjemedlemmar bland emi

granterna 63 

Sid. 
Familjemedlemmar inom olika 

yrken 18—28 
Faner- och lådfabriker . . . 102 
Fanerskivor 136 
Farmaceutiska institutet . . 241 
Far tyg och båtar . 107, 123, 148 

se för övrigt handelsflottan 
och marinen. 

Fartyg m. m. . . . 100, 117, 156 
Fast egendom . . . 68—70, 222 
Fastighet, uppskattat värde av 250, 

252, 305—311 
Fastighet, uträknad bevillning 

av 251 
Fattigvård 208, 218, 220,268,277, 

279, 284, 288 
Fattigvårdsmål 226 
F . d. yrkesutövare 27 
Fernissor m. m. . . . 110, 133 
Ferniss- och färgfabriker . . 103 
Feta oljor, vegetabiliska 120, 133 
Fett och talg 133 
Fiber m. m 138 
Fi tkur 152 
Fideikommiss 69 
Fikon, torkade 127 
Filt 129, 130 
Fil that tar 130 
Finanser, köpingarnas 278, 279, 

304—311 
> landskommunernas 276, 

277 
landstingens . 286, 287 

» municipalsamhäile-
nas . . . 284, 285 

» , primärkommuner
nas . . . . 284, 285 

» statens . . . 244—275 
städernas 278, 279, 305 

—311 
Finnar 13 
Fisk . 93, 94, 109, 118, 124, 214 
Fiskarbåtar 94 
Fiskare 19, 94 
Fiskberedningsanstalter . . . 102 
Fiske 93, 94, 257, 268 
Fiskeriuppsyningsmän . . . 19 
Fiskkonserver 125 
Fiskredskap 94 
Fjäder 131 
Fjäder- och hårarbeten . . . 132 
Fjäderfän 91 
Fjäderpälsverk, se plymer. 
Flerbörder 44 
Flickskolor, högre, enskilda . 241 
Flinta 140 
Floder 1 
Flott och ister . . . . 125, 258 
Flottan, örlogs- . 243, 266, 270 
Flottans pensionskassa . . . 205 
Flott- och margarinfabriker . 102 
Flottleder 171 
Flottning,iiottgods,flottnings-

kostnader 171 
Flottnings- och skogsarbetare 19, 

171 

Sid. 
Flundra 94, 124 
Flygsandsplanteringar . . . 92 
Flyktiga oljor, vegetabiliska 134 
Fläsk . . . . 118, 125, 214, 258 
Foderrotfrukter 76, 79, 81, 83, 87 
Foderväxter, se hö. 
Folkhögskolor 238 
Folkmängd . 2 - 2 8 , 30—32, 278, 

284, 3 0 4 - 3 1 0 , 312, 313 
Folkmängdens förändringar . 29 

- 6 3 , 304-310 , 314 
Folkmängdstäthet . . 2, 4, 313 
Folk- och småskoleseminarier 238 
Folkskolor och folkundervis

ning . 231—237, 268, 277, 279, 
284 

Folkskollärare 26, 232, 236—238 
Folkskollärarnas pensionsinr. 205 
Folkökning 29—38, 304—310, 313 
Fondbörs, Stockholms . . . 198 
Fordon . 106, 148, 149, 156, 258 
Fordringsmål 223 
Fosfat (gödningsämne) . 110,142 
Fosfor m. m 142 
Fotogen o. dyl. 120, 133, 214, 329 
Fotogenkök 148 
Fotogen- och bensinmotorer . 150 
Fotografer 24 
Fotografikameror m. m. . . . 152 
Fotografiska torrplåtar . . . 143 
Fria yrken m. m. . . 16, 25, 26 
Fridsbrott, sakfällda för . . 228 
Frimärken, försålda 177 
Frossa 52 
Frukter, konstgjorda . . . . 152 

» m. m., naturliga 116, 127, 
156 

Frukt- och grönsakskonscrver 128 
Fruktsamhet, äktenskaplig och 

utomäktenskaplig . . . . 44 
Frälsejord, mantal 72 
Främmande trosbekännare . 12 
Frö 76, 138 
Furu eller gran, trävaror 121,135 

—137 
Fylleri, sakfällda för . . \ . 228 
Fyrapparater 151 
Fyr- och båkavgifter . . . . 168 
Fyr- och båkmedel 246 
Fyrplatser 168 
Fyrtjänstemän m. fl 25 
Fvrverkeriarbeten m. m. . . 143 
Fångar 27, 230 
Fångvården 230, 264 
Får och lamm . . . 89, 90, 319 
Fälb, plysch och sammet av 

bomull 130 
Fältspat 96, 140 
Färgare och deras a r b t a r e 20, 103 
Färger m. m. 110, 116, 137, 138, 

156 
Färgerier m. m 103 
Färgfabriker 103 
Födda 29—39, 46, 304—310, 314 
Födelseländer 14 
Födelseorter 13 
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Sid. 
Födelseöverskott 29, 33, 37—39, 

314 
Födorådstagare 27 
Fögderier 2 
Föuster- och spegelglas . . . 143 
Förbrukning av njutningsme

del m. m 210, 330 
Förbrukning av vete och råg 88 
Förbrukningsvaror, ntr.hand. 115 
Förbrytelser mot strafflagen, 

sakfällda för 228 
Förbränning och skållning, 

dödsorsak 53 
Förgiftning, dödsorsak . . . 53 
Förgyllda eller försilvrade 

metaller 148 
Förmedlat mantal 72 
Förmyndares förordnande och 

entledigande 221 
Förmögenhet, national- . . . 257 
Förmögenheter, taxerade till 

inkomst- och förmögenhets
skatt 254 

Förnicklade metallarbeten . . 148 
Församlingar 4 
Första instans, sakfällda 227—229 
Förstakammarval 290 
Försvarsväsende . 242, 243. 264, 

266, 270 
FBrsäkrings-A.-B 192 
Försäkringsanstalter . 202—207 
Förvaltningspersonal inom in

dustri 101 

Galläpplen m. ni 138 
Galoscher 109 
Galvaniska element . . . . 149 
Gardin- och bandfabriker . . 103 
Garn . . . . 108, 119, 129, 258 
Garn-, tråd- och repslageriar-

beten 117, 129, 156 
Garnisonsförsamlingar . . . 4 
Garvare och garveriarbetare 20, 

103, 111 
Garverier 103 
Garvlim och hartstvål . . . 134 
Garvningsämnen, vegetabi

liska 138 
Garväninesextrakter . . . . 140 
Gas, distribuerad 110 
Gas- och elektricitetsavgifter 279 
Gas- och elektricitetsverk 103, 217 
Gas- och oljemotorer ss. driv

kraft vid industri . . . . 104 
Gas- och vattenledoingsentre-

prenörer och -arbetare . . 22 
Gas- och vattenmätare . . . 151 
Gaser, förtätade 142 
Gasgeneratorer, ångpannor 

m. m 151 
Gaskol 141 
Gasolin och bensin 133 
Gasreningsmassa 140 
Gasverk 103 
Gatsten 144 

Sid. 
Gatubelysning, utgifter för . 280, 

285 
Gatumusikanter o. dyl. . . . 26 
Gelatin och draglim . . . . 110 
Generatorer m. m. . . 149, 151 
Geografiska uppgifter . . . . 1 
Gesäller och lärlingar . 24, 111 
Getter 89, 91, 319 
Gevär 147 
Giftermål 29—42, 304-310, 314 
Gipssten och gips 140 
Gjutgods 106 
Glasfabrikanter och -arbetare 23, 

101 
Glasindustri 101 
Glasindustri- m. il. maskiner 151 
Glasmästare och förgyllare 22,111 
Glasmästeri m. m 217 
Glassand 141 
Glasvaror . . 101, 107, 143, 258 
Glaubersalt 142 
Glimmer 141 
Glycerin 133 
Glödlampsinfattningar ni. m, 149 
Godsägare 18 
Golv- och väggplattor av lera 143 
Grafisk och pappersindustri 24, 

102, 108, 111, 213, 217 
Grafiska anstalter 102 
Grammofoner 151 
Granitblock 141 
Gravörer 24 
Grenar, fiber m. m 138 
Gross- och minuthandlande 24,112 
Grund- och stenläggare . 21, 111 
Grnndpenningar och hamnav

gifter 166 
Grundskatt ni. m 244 
Gruvdrift 22,95—98,101,216,257 
Gruvstolpar 121, 135 
Gruvägare och -arbetare 22,98,101 
Grymhet mot djur, sakfällda 229 
Gryn 109, 126, 214 
Grytor ni. m 147 
Grädde 90, 91, 125 
Gränser, Sveriges 1 
Gränstullrätterna 222 
Gräs och andra foderväxter, 

»real, besådd med . . . 75, 76 
Gräs, transat eller npprispat 138 
Gräsfrö 81, 83 
Grävlingar, dödade 93 
Grönfoder och bete, se gräs. 
Grönsaks- och fruktkonserver 128 
Gröpe 109 
Guano 132 
Guld . . 97, 113, 147, 153, 329 
Guld- och silverblad . . . . 148 
Guld- och silvervarufabriker 101 
Guldkassa, bankernas 193,195,326 
Guldsmeder 23, 111 
Gummi m. m. 100,109, 117, 134, 

156 
Gummikläder 130 
Gummivarufabrikanter och -ar

betare 21, 103 

Sid. 
Gnmmivaru- m. fl. industrier 103, 

213, 217 
Gymnaster m. fl 26 
Gångjärn och beslag . . . . 146 
Gårdfarihandlande 112 
Gäld, inteckningar å fast 

egendom 69 
Gästgiverier 175 
Gödningsämnen 110, 122,132,142 
Gödningsämnesfabriker . . . 103 
Göten 97, 123, 144 
Göteborgs högskola 241 

Halm . . 79, 81, 83, 85, 87, 138 
Halmflätor 140 
Hamnar, broar o. dyl., städer

nas utgifter för 280 
Hamnar och lastageplatser 166,167 
Hamnavgifter . . . . 166, 278 
Hanmtjänstemän m. fl. . . . 25 
Hampa, se lin. 
Handel 16, 24,112—157, 213, 217, 

266, 268, 305—311, 320 
Handelsaktiebolag . 112, 192, 255 
Handelsbetjäning och -bokhål

lare 24, 112 
Handelsflottan 158—168, 257, 321 
Handelsflottans pensionsan

stalt 205 
Handelshögskola, Stockholms 241 
Handels- och sjöfartsfonden . 275 
Handelsomsättningen, utrikes 

113—157, 320 
Handlande . .24,112,305—311 
Handräcknings- och lagsök

ningsmål 223 
Handskar 132 
Handskmakare och handsk-

makeriarbetare 20 
Handtag eller skaft till red

skap eller verktyg . . . . 136 
Hantverk 111 
Harts 134 
Hartstvål och garvlim . . . 134 
Hattar 130, 258 
Hatt- och mössfabriker . . . 103 
Hattflätor av halm 140 
Hattmakare och hattmakeri-

arbetare 20, 103 
Havre . . 76—78, 80, 82, 84—86 

125, 317, 318 
Havregryn 109, 126 
Hemmansägare 18 
Hissmaskiner, lyftkranar 

m. m 149 
Hjul, vagns- 137 
Hjälphustrur och städerskor 27 
Hj&rnfeber, epidem. . . . 52, 54 
Honung, barnmjöl m. m. . . 126 
Horn och ben m. m. . 117, 132 
Horn- och benmjöl 132; 
Hospital 65, 67 
Hotell- och restaurant-A.-B. . 25f» 
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Sid. 
Hov- och garnisonsförsamlin

gar 4 
Hovrätter 3, 222, 225 
Hovämbetsmän och -betjäning 25 
Hudar m. m. 100, 109. 117, 120, 

131, 132, 156, 258 
Humle 128, 261 
Hummer 94, 125 
Hundskatt 288 
Hn8byggnadsverksamhet 111, 213, 

217 
Husdjur . 89—91, 124, 257, 319 
Hushall 15 
Hnshållningssällskapsområden 3 
Hushålla- och prydnadsglas 

m. m 143 
Husligt arbete 27 
Hustrur utan yrke . 18—28, 63 
Husägare 27 
Huvudtitlar (statens utgifter) 

264—268 
Hypoteksbanken, Allmänna 201, 

202 
Hypoteksföreningar 202 
Hyresavgifter av svenska far

tyg 168 
Hyrverks- och åkeriägare . . 25 
Hyvelmaskiner 151 
Hyvlade bräder . . 107, 121, 136 
Hyvlerier och sågverk . 102, 216 
Hår m. m. och arbeten därav 

100, 109, 117, 131, 132, 156 
Här-, läder- och guniniivaru-

industri 103, 109, 111, 213, 217 
Haft- och falsmaskiner . . . 149 
Häktade 230 
Hälleflundra 124 
Hälso- och sjukvård 63—68, 279, 

286 
Hängslen m. m 130 
Härad 2 
Häradsallmänningsskogar . . 92 
Häradsrätter 221, 222 
Härens fasta personal . . . 243 
Härens fredsindelning . . . 242 
Hästar 89, 124, 175, 206, 243, 319 
Hästavelsfond, statens . . . 275 
Hästförsäljningsmedel . . . 275 
Hästforsäkring 206 
Hästrätson m. m 150 
Hästskosöm 146 
HO . . . 75, 76, 79, 81, 83, 85, 

87, 138 
Högre folkskolor . . . 231, 237 
Högre undervisning och un

dervisningsanstalter 240, 241, 
268, 280 

Högsta domstolen 226 
Hökar, dödade 93 
Höstsäd 75—84 

Ideell verksamhet, aktiebolag 
för 255 

Ihjälfrysning 53 
Immigration . . . 59—62, 316 

Sid. 
Impediment 75 
Import, se införsel. 
Impregnerade sp&nadsvaror . 130 
Impregneringsfabriker och 

-färgerier 103 
Indelningar, rikets . . . . 2—4 
Indigo 137 
Industri 95—111, 268, 304—310, 

329 
Industriarbetare 19- 24, 101 -106, 

304—310 
Industri- och bergverks-A.-B. 255 
Industri- och lantbruks-A.-B, 192 
Infektionssjukdomar . 52, 54, 55, 

58, 63 
Influensa 52, 54. 58 
Införsel och utförsel 113—157, 320 
Införseltull, se tullen. 
Införselöverskott 113 
Ingenjörer och verkmästare 19—24 
Inhyses . . • 27 
Inkomst, taxerad eller be

skattningsbar . 250—256, 276, 
278, 296, 3 0 4 - 3 1 1 

Inkomst, taxerad, av bergsbruk 97 
» » > handel . 112, 

3 0 5 - 3 1 1 
> > > hantverk 111 
> > > industri . 105, 

304—31.0 
• » för aktiebo

lag och solidariska 
bankbolag 255 

Inkomst-och förmögenhetsskatt 
251, 253, 254 

Inkomstskattetaxerade . 255, 256 
Instrument, musik- och optiska 

151, 152, 258 
Instrument och ur . . . 107, 156 
Instrument- och urfabriker . 101, 

117 
Instrumentmakare och -arbe

tare 23, 101 
Inteckningar i fast egendom 69, 

221, 225 
Internationella översikter 312—330 
Invaliditet genom olycksfall 

i arbete 216, 217 
Invandring, se immigration. 
Invånare, se folkmängd. 
Is 142 
Isolatorer av lera 143 
Isoleringsrör 149 
Ister och flott . . . . 125, 258 

Jacklister för telefonväxelbord 149 
Jak t 93 
Jordbruk och boskapsskötsel 72 

—91, 317—319 
Jordbruks- och livsmedelsin

dustri 213 
Jordbruks- och ladugårdspro

dukter 115 
för övrigt se jordbruk. 

Jordbruksarbetare . . . 18, 215 

Sid-
Jordbruksfastighet, uppskattat 

värde 250, 252, 257 
Jordbruksmaskiner och -red

skap 150 
Jordens fördelning efter ägo

slag 75 
Jordfärger 138 
Jord- och stenindustri 101, 106, 

111, 213, 216 
Jordtorp och jordlägenheter . 72 
Jordtorpare 18 
Judar 12 
Judiciella indelningar . . . 3 
Justitierevisionen, Nedre . . 226 
Jute, se lin. 
Jutegarn 108, 129 
Jutevävnader . . . . 108, 130 
Juvelerare 23, 111 
Jägmästare 19 
Jämtländska renbetesfjällens 

skogsfond 275 
Järn och stål samt arbeten 

därav 96,97, 101,106, 107,122, 
123, 144—147, 258, 329 

Järngruve-A.-B 255 
Järnmalm . 95—97, 101, 122, 141 
Järn- och träindustri-A.-B. . 255 
Järn-och stålmanufaktur 101.107, 

' 216 
se för övrigt järn och stål. 

Järn-och stälmanufaktur-A.-B. 255 
Järn- och stålvarufabrikanter 

och -arbetare . . . . 23, 101 
Järnoxidhydrat 140 
Järnverks-A.-B 255 
Järnvägar och järnvägsdrift 178, 

181—191,217,247,270, 274,322 
Järnvägs A .-B 255 
Järnvägs- och spårvägsmate-

riell 146 
Järnvägs- och spårvägsvag

nar 106, 148, 184 
Järnvägspersonal 185 
Järnvägsskenor m. m. . 123, 146 
Järnvägstjänstemän . . . . 25 
Järvar, dödade 93 
Jäst och jästfabrikcr 102,108, 126, 

260 
Jäst- och brännvinstillverk

ning 260 

Kaffe 118, 126, 210, 214, 258, 
259, 329, 330 

Kaffekvarnar m. m 150 
Kaffesurrogat 126 
Kakao och choklad . . . . 126 
Kakel 106 
Kakelfabrikanter och deras 

arbetare 22, 23,101 
Kakel- och porslinsfabriker . 101 
Kakelugnsmakare och deras 

arbetare 22, 111 
Kalcium- och barinmkarbid 110, 

142 
Kali och natron, kaust ik t . . 142 
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Sid. 
Kaliumklorat (klorsyrat kali) 142 
Kalk m. m 106, 141 
Kalk- och kritbruk . . 101, 216 
Kalkbruksägare och deras ar

betare 22, 101 
Kalkkväve 110, 142 
Kalkspat och annan kalksten 141 
Kallvalsat eller kalldraget 

järn 106, 144 
Kameler, antal i olika länder 319 
Kammakare 20 
Kanaler 169, 170 
Kanoner, haubitser och mör-

sare 146 
Kapellförsamlingar 4 
Kapitalförsäkring . . 203, 204 
Kapitalister 27 
Karamell- och chokladfabriker 102 
Karameller m. m 108 
Karbid 110, 142 
Karbidkväve 142 
Karbolsyra m. m 134 
Kardemumma 127 
Karolinska mediko-kirurgiska 

institutet 241 
Kartongfabriker m. m. . . . 102 
Kasein 142 
Kassakontrollapparater . . . 150 
Kassationsorsaker vid värn

pliktsinskrivning 64 
Katoliker 12 
Kanstikt kali och natron . . 142 
Kautschuk och kautschuks

arbeten . . . . 120, 134, 258 
Kautschnkskläder och -tyger 130 
Kemisk pappersmassa . 108, 139 
Kemiska grundämnen och 

preparat . . . . 100, 142, 143 
Kemisk-teknisk industri 103, 110, 

111, 213, 217 
Kemisk-tekniska A.-B. . . . 255 
Kemisk-tekniska preparat . . 142 
Kikhosta 52, 54, 58 
Kisbränder 141 
Klensmidesstäd m. m. . . . 146 
Kli 109, 126 
Klinkerlera 96 
Klorater 110 
Klorkalium 142 
Klorkalk 142 
Kläder och andra sömnads

arbeten 130 
Klöverfrö 81, 83, 138 
Knallhattar och andra tänd-

medel 143 
Knappar 132, 152 
Knivar 146 
Kokapparater för fotogen . . 148 
Kokostågmattor m. m. . . . 140 
Koks 98, 141, 214 
Koksalt 142 
Kol 96—98, 122, 141, 142, 149, 

214, 329 
Kolare 21 
Kolera, asiatisk 52 
Kolbriketter 140 

Sid. 
Kolgas, distribuerad . . . . 110 
Kolgruvor 101, 216 
Kollektivavtal 213 
Kollektivförsäkringar, olycks

falls- 206 
Kolniugs- och trädestillations-

verk 103 
Kolonialvaror 116, 126, 127, 156 
Kommunala mellanskolor . . 241 
Kommunala tjänstemän . . . 25 
Kommunalskatt . 276, 278, 282 

—284, 286, 288 
Kommuner, se landsting, lands

kommuner, städer, köpingar 
och mnnicipalsamhällen. 

Kommunikationer och kom
munikationsanstalter 158—191, 

257, 277, 285, 287 
Kommunikations- och trans-

port-A.-B 255 
Konfekt, se choklad, kara

meller och konfltyrer. 
Konfirmerade 12 
Konfltyrer 128, 258 
Konjak 128 
Konkurser 222—224 
Konkursbrott, sakfällda för 229 
Konkursförsäljning av fast 

egendom 68 
Konservatorium, Musikaliska 

akademiens (K. Mnsikkon-
servatorium) 241 

Konserver . . 109, 125, 128, 258 
Konservfabriker 102 
Konservtillverkare och -ar

betare 19,102 
Konstakademiens läroverk (K. 

Konsthögskolan) 241 
Konstgödningsfabriker . . . 103 
Konstgödsel 110, 142 
Konstnärliga och litterära 

yrken 26 
Kon8tnärsarbetenavstenm.m. 144 
Konstnll 129 
Konsumtionsföreningar . . . 209 
Konsumtionsvaror, värde i ut

rikes handel 115 
Kontorspersonal . . . . 19—24 
Kontrakt (kyrkl. indeln.) . . 4 
K o n t r o l i s t ä m p e l m e d e l . . . . 246 
Kooperation 209 
Koppar och kopparlegeringar 

samt arbeten därav 97, 145 
—148 

Kopparmalm 96 
Kopparslagare, bleck- och plät-

siagare 23, 111 
Kor 89, 90, 319 
Korgmakare 21 
Kork 107, 138, 140 
Korn 76—78, 80, 82, 84—86, 125, 

317, 318 
Kort, vy- och gratulations- . 152 
Kraft-, belysnings- och vatten

verk 103 
Kraftfoder 109 

Sid. 
Kragar och manschetter . . 130 
Kravmäl 222 
Kreatur, se husdjur. 
Kreatursfoder, annat än halm, 

hö och oljekakor 138 
Kreatursförsäkring 206 
Kredit-, förlags- och fond-

handels-A.-B 255 
Krigsdomstolarnas verksam

het 222 
Krigshögskolan 241 
Krigslag, brott mot . . . . 229 
Krigs materiell 146 
Krigsskolan 241 
Krit- och kalkbruk . . 101,216 
Kromalun m. m 142 
Kronohantverkare 25 
Kronohemman och nybyggen 

i de norra länen 92 
Kronojord, mantal 72 
Kronojägare m. fl 19 
Kronolägenheter, holmar och 

skär 92 
Kronoparker m. m 92 
Krossning, (dödsorsak) . . . 53 
Krukmakargods m. m. . . . 144 
Krut och andra sprängämnen 103, 

143 
Krutbruk m. m 103 
Kryddor 127, 258 
Kråkor, dödade 93 
Kullager, se mil- och kullager. 
Kulor 146 
Kulsprutor och skjutgevär . 147 
Kuskar 25 
Kust, Sveriges 1 
Kuverter och papperspåsar . 140 
Kvarlevande 49 
Kvarnar, kaffe-, kött- m. m. . 150 
Kvarnprodukter, se mjöl. 
Kvarnrörelse 102, 217 
Kvarnägare och deras arbe

tare 19,102 
Kvarts och kvartssand . . . 141 
Kvinnor inom industri, han

del och sjöfart 98, 99, 104,111, 
112, 162 

Kvinnor på 1000 män 5,8,46,313 
Kvinnor, skattetaxerade 254, 256 
Kvävning, dödsorsak . . . . 53 
Kyrklig indelning 4 
Kyrkobetjäning 26 
Käx och bröd . . . . 108, 126 
Köksväxter 127,128 
Könsfördelning, befolknings-

statistik 5, 8, 10—13, 15, 16, 
18—28, 46, 47, 49—51, 5 2 - 5 7 , 

61, 313 
Köpingar . . . 2, 278, 304—311 
Körsnärer och deras arbetare 20, 

103, 111 
Kött 118, 125, 214 

Ladngårdsbiträden 18 
Laga skiften 71 
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Sid. 
Lagerarbetare 24 
Lager- och pilsnerdricka m.m. 261 
Lageröl 261 
Lagfarna köp av fast egendom 68 
Lagfarter och inteckningar . 225 
Lagfartsärenden 221 
Lägg- och bottenstäver, se 

star . 
Lagsökningsmål 223 
Lamadjur, antal i olika länder 319 
Lampor m. m 149, 152 
Landgräns, Sveriges . . . . 1 
Land- och sjötransport, kol

lektivavtal 213 
Landsfiskalsdistrikt . . . . 2 
Landsförsamlingar i 
Landskap 4 
Landskommuner . . 2, 276, 288 
Landstingens finanser.... 286 
Landstingsmannavai . 296—301 
Landstingsområden 3 
Landstingsskatt . \ . 286, 288 
Landsvägar 172—174 
Landtransport, olycksfall i 

arb 217 
Lantbruks- och industri-A.-B. 192 
Lantbruks- och trädgårdsod-

lings-A.-B 255 
Lantbrukselever . . . . 18, 241 
Lantbrnksingenjörer . . . . 18 
Lantbruksinspektörer och bok

hållare 18 
Lantbruksinstitut och -skolor 241 
Lantbruksmaskiner . . 107, 150 
Lantmäteriet 71, 268 
Lantmäteridistrikt 2 
Lappar 13, 18 
Lasarett, se sjukvård. 
Lastageplatser och hamnar 166 
Lastpenningar . . . . 168, 244 
Lax 94, 124 
Ledningar, telefon- och tele

graf- 178, 179 
Legosäagsavgiftcr . . . 66 , 286 
Leksaker ni. ni. . . . 152, 258 
Lera 96, 141 
Lergodsframställning . . . . 101 
Lervaror . . 107, 143, 144, 258 
Levande djur . . 116, 124, 156 
Levande födda 29—39, 46, 304— 

310 

Likör m. m 128, 210 
Lim m. m 110, 134 
Limläder 131 
Lin m. m . . 79, 81, 83, 119, 129 
Linfrö 121, 138 
Lingarn m. m. . . . 108, 129 
Linneindustri 103 
Linnevävnader . . . . 108, 258 
Linoleumsmattor 130 
Lin-, rov- och rapsolja . . . 110 
Litografer och stentryckare . 24 
Litopon m. m 137 
Litteratörer och publicister . 26 
Livförsäkringsbolag . 203, 204 

Sid. 
Livräddningsstationer . . . 168 
Livsmedelsindustri 102, 108, 109, 

111, 213, 217 
Livsmedelspriser m. m. 85, 214, 

327 
Livstidsfångar 230 
Ljus 110 
Ljus- m. fl. fabriker . . . . 103 
Lockouter 212 
Lodjur, dödade 93 
Lokomotiv 150, 184 
Lots-, fyr- och bamntjänste-

män 25, 168 
Lots- och fyrinrättningen . . 168 
Lotspenningar . . . . 168, 246 
Lotaplatser 168 
Lump 129 
Lunds universitet 241 
Lungsot, se tuberkulos. 
Lyftkranar m. m 149 
Lysoljor . . . 120, 133, 214, 329 
Låd- och fanerfabriker . . . 102 
Lådor och lådämnen 107,136,137 
Långa m. m. (fisk) . . . 94, 124 
Läder och läderavfall . . . 131 
Läder-, hår- och gummivaru-

industri 103,109, 111, 213,217 
Läderindustrimaskiner . . . 150 
Läge, Sveriges 1 
Lägenheter 73 
Lägenhetsinnehavare . . . . 18 
Läkardistrikt 2 
Läkare 26, 65 
Läkter ni. m 136 
Längd, värnpliktiges . . . . 242 
Länslasarettens tillgångar . 287 
Lärare 26, 232, 233, 236, 237, 239, 

240 
Lärarinnornas pensionsan

stalt 205 
Lärarnas vid elementarläro

verken nya änke- och pupill
kassa 205 

Lärlingar och gesäller . 24, 111 
Läroanstalter för barnmorskor 241 
Läroverk, statens allmänna 239, 

241 
j städernas utgifter 

för 280 
» för övrigt, se un

dervisningsvä
sende. 

Läskedrycker 108 
Läs- och skrivförmåga bland 

beväringsmän 242 
Lödlampor 148 
Lök 127, 128 
Lökar, blomster- 138 
Lön för jordbruksarbetare. . 215 
Lönskaläge, sakfållda för . . 228 
Lösdrivare 27, 230 

Majs 125, 317, 318 
Majsolja, i a3 
Makadam 141 

Sid. 
Makaroner o. verniiceller . . 126 
Makrill . . . . . . . . 94, 124 
Malmbrytning och metall

industri . . . . 101, 213, 216 
Be för övrigt gruvdrift samt 

metallindustri. 
Malningsmaskiner . . . . . 150 
Malt och maltdrycker 125, 128, 

259, 261, se for övrigt öl 
Maltdrycksbryggeri- och malt-

fabriks-A,-B 255 
Maltskatt 245, 259 
Mandel 127, 258 
Manganmalm 96 
Manskap, militärt . . . 25, 243 
Mantal 69, 70, 72 
Mantalspenningar . . 244, 257 
Manufakturförlagslånefonden 275 
Manufakturvaror av spånads-

ämnen . . . . 117, 129—131 
Margarin . . . . 109, 125, 214 
Margarinfabrikanter och -ar

betare 19, 102 
Margarin- och flottfabriker . 102 
Marinen 243, 264, 270 
Markegångspriser 85 
Marmorskivor och -plattor . 144 
Martingöt 97 
Maskiner, apparater och red

skap 149—151, 156, 258, 259 
Maskinfilt 129 
Maskingevär, se skjutgevär. 
Maskinister och eldare . . . 24 
Maskinstickningar, se strunip-

stolsarbeten 
Masttra m. m 121, 135 
Matsirap och sirap 1-X, 258, 260 
Mattor 129, 130, 140 
Matvaror av djur . 116, 124, 156 
Medborgarrätt, svensk . . . 63 
Medelfolkmängd 29, 33, 34, 38, 
Medellivslängd 49 
Medelnederbörd 1 
Medeltemperatur 1 
Medelålder för i äktenskap 

inträdande 40 
Mejerier 90, 91, 1Q2 
Mejerimaskiner . . 107, 123,150 
Mejerister, mejerskor . . . . 18 
Mek. verkstadsarbeten . . . 107 

» » ägare och ar
betare . 23, 101 

> verkstäder . . . 101, 216 
Melass m. m. . . . 126, 258, 260 
Mellanskolor, kommnnala . . 241 
Metaller och metallarbeten 97,100, 

101. 106, 115,117,123,144-148, 
258 

Metallbearbetningsmaskiner . 150 
Metallfram ställningsverk, 

olycksfall i arbete . . . . 216 
Metallindustri 23, 101, 106, 111, 

| 1 3 , 216 
Metallsvarvar 150 
Metalltrådslampor 149 
Meteorologiska uppgifter . . 1 

22—173743. Statistisk årsbok 1918. 
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Sid. 
Metodister 12 
Militärförsamlingar 4 
Militärsjukhus 68 
Militärt manskap . . . 25, 243 
Mineral och mineralprodukter 96, 

96, 115, 117, 140—144, 156 
Mineralfärger 137 

> oljor . 120, 133, 214, 329 
» vatten . . . . 108, 128 

Minuthandelsrättigheter, spiri-
tuosahandel 261 

Mjöl . . . . 109, 126, 214, 258 
Mjölk 90, 91, 125, 214 
Mjölkskumningsmaskiner 107,150 
Mjölnare och deras arbetare 19, 

111 
Modister 20 
Mogenhetsexamen . . 239, 240 
Mord och dräp 53, 228 
Mordbrand m. m., sakf. för . 229 
Mosaiska trosbekännare . . . 12 
Motorer . 98, 100, 104, 107, 123, 

149, 150 
Motorvelocipeder 149 
Mnfl^jor och åsnor i olika 

Under 319 
Municipalsamh&llen . 2, 284, 285 
Mnrare m. fl 21, 111 
Mnrbrnk, se lera. 
Murtegel 144 
Musikaliska akademiens kon-

serratorinm (K. Musikkon-
servatorium) 241 

Musikinstrument 152 
» m a k a r e . . . 23 

Mynt och myntmetall 113, 153, 
257, 320 

Myntning och justering, in
komst av 246 

Mal vid domstolar 222, 223, 225, 
226 

Målare och deras arbetare 22, 111 
Mårdar, dödade 93 
Mälterier och brvggerier 102, 217, 

261 
M&ssingsarbeten 148 
Mässling 52, 54, 58 
Matare, elektricitets-, gas- och 

vatten- 151 
Möbel- och snickerifabriker 102, 

216 
Möbler 136, 137 
Mönja 137 
Mörsare, se kanoner. 
Mosa- och hattfabriker . . . 103 

Nationalförmögenhet . . . . 257 
Nativitet, se födelse. 
Natriumbikarbonat och soda 142 

» klorat 142 
» snlfat 142 

Na tron.och kali, kanstikt. . 142 
Naturlig ang, areal . . . . 75 
Navigationsskolorna . . . . 241 
Nederbörd 1 

Sid. 
Nedre Jastitierevisionen . . 226 
Nervfeber . . . . 52, 54, 58, 63 
Nickel 145 
Nickelmalm 96 
Njutningsmedel, förbr. per 

person 210 
Nobelstiftelsen 208 
Nomadlappar 18 
Nybyggare 18 
Nybyggda boningshus . . . 213 
Nyodlingar 88 
NadeansBkningar 226 
Närings- och njutningsmedel 102, 

115, 118, 119, 124-128 
Närings- och njutningsämnes-

tillverkn. 19, 100, 102, 213, 217 
Nät 129 
Notkreatur 89, 90, 118, 124, 319 
Nötter och nötkärnor . . . . 127 

Obligationsskuld, statens 273,275 
Odlad jord, areal . . 75, 76, 317 
Odöpta 12 
Offentlig arbetsförmedling . 211 
Officerare 25, 243 
Olein m. m 133 
Oleomargarin 133 
Oljefabrikanter och deras ar

betare 20, 103 
Oljefärger 137 
Oljekakor 121, 138 
Olje- och gasmotorer såsom 

drivkraft vid industri 98, 100 
Oljesyror 133 
Olje-, tvål-, ljus- och parfym-

fabriker 103 
Oljeväxtfrö 138 
Oljor m. m. 100,110,117,120, 

133 134 156 
Olycksfall 57, 168, 186) 216! 217 
Olycksfallsförsäkring . . . . 206 
Optiska instrument . . . . 152 
Oredlighet, sakfällda för . .229 
Osläckt kalk 106 
Ost 90, 91, 125, 214 
Ovällt järn 97 
Oädel metall utan avseende ä 

art 148 
Oäkta födelser, se födelser 

utom äktenskapet. 

Papp och papper samt ar
beten därav 100, 102, 108, 115, 

116, 122, 139, 140, 156, 258 
Pappersbruk och pappers-

fabriker 102, 217 
Pappersfabrikanter och -ar

betare 21, 102, 111 
Pappersmassa 102, 108, 116, 121, 

139 
Pappersmassefabriker . 102, 217 
Pappers- och grafisk industri 102, 

108, 111, 213 
Pappers- och pappmaskiner . 150 

Sid. 
Papperspåsar och -kuverter . 140 
Pappersved 135 
Pappfabriks- och pappersbruks-

A.-B 255 
Paraffln 133 
Paraplymakare och -arbetare 20 
Parfymfabriker, se olje- m. fl. 

fabriker. 
Pastorat 4 
Patent-, varumärkes- och regi

streringsavgifter 246 
Patroner 143 
Pensionsfonder 208 
Pensionsförsäkringen, Allm. . 202 
Pensionskassor . . 202, 204, 205 
Pensionsväsendet (tionde hu

vudtiteln) 268 
Peppar 127 
Pergament 139 
Perukmakare 27, 111 
Petroleum o. dvl. 120, 133, 214, 

329 
Pimsten ni. m 141 
Pitprops 121, 136 
Plankor och bräder 107,121, 136 
Platina, arbetad 148 
Platser, tillsatta genom ar

betsförmedlingen 211 
Plogar, harvar m. m 150 
Plommon m. m., torkade 127, 258 
Plymer 131, 132 
Plysch m. m., se fälb. 
Plåtar 143—146 
Plåt- och bleckslagare ocb 

deras arbetare . . . . 23, 111 
Plåt- och bleckvaror . 146, 147 
Pneumatiska maskiner och 

verktyg 150 
Poler-, skur- eller tvättmedel 

av tvål 135 
Polis- och brandmanskap . . 25 
Polis, utgifter för . . . 281, 285 
Polisdomstolar och poliskam

rar 221, 222 
Porjus kraftverk 262 
Porslin o. dyl. . . 101, 106, 144 
Porslinsfabrikanter och -ar

betare 23,101 
Porslins- och kakelfabriker . 101 
Porter 261 
Portmonnäer m. m., se väskor. 
Portvakter, vedhuggare m. fl. 27 
Postbefordringsavgifter & ång

fartyg 166 
Postsparbanken . . . . 198,201 
Posttjänstemän 25 
Postverket 176, 247, 262, 270, 274 
Postväsendet i de viktigaste 

länderna 323 
Potatis 75—77, 79, 81, 83, 87, 

128, 214, 260, 317, 318 
Pottaaka 142 
Pressar, tryck- 151 
Pressjäst och pressjästfabriker 102. 

108, 126, 260 



339 

Sid. 
Priser ä spannmål, livsmeder 

m. m 85, 214, 327 
Pristal , The Economists . . 827 
Produktionen av några världs

artiklar i olika länder . . 329 
Produktionsvaror, ntrikes han

del 115 
Projektiler 146 '< 
Protesterade växlar . . . . 224 
Provinser, se landskap. 
Provinsialläkardistrikt . . . 2 
Provinsialläkarnas, extra, pen- ! 

sionskassa 205 
Pråmvarv och båtbyggerier . 102 
Präster 26 
Prästerskapets änke- och pu

pillkassa 205 
Publicister och litteratörer . 26 ; 
Pumpar m. m 150 ! 
Punsch 108, 128 ! 

Punschskatt 245, 259 
Päls- och skinnvaror 103,109,131, : 

132 
Päls- och skinnvarufabriker 103 
Päron, färska 127 

Radiotelegrafstationer . . . 178 
Raffinaderier 2<i0 
Raffinadsocker . . 108, 12G, 260 
Ramar (fotografi- och tavel-) 152 
Raps, se lin. 
Realskoleexamen 240 
Rederi-A.-B. . . . 161, 162, 255 
Registrerade aktiebolag och 

bankbolag . . 192 
» ekonom, före

ningar . . . 112 
> sjukkassor . . 209 

Registreringsavgifter m. m. . 246 
Religionsbrott, sakfällda för . 228 
Remmar o. dyl. . 109, 130, 132 
Renar 89, 319 
Renbetesfjäll 92.275 
Renhållning, utgifter för 280, 285 
Renhållningsarbetare ni. fl. . 22 
Renhållningsverk, olycksfall 

i arbete 217 
Repslagare och deras arbetare 20, 

103 
Repslageriarbeten . 103, 108, 117, 

129 
Bepslagerier 103 
Reseffekter m. in., se väskor. 
Revisionsmål 226 
Riksbanken . 193—197. 248, 275 
Riksdagsmannaval . . 290—295 
Riksdags- och revisionskoBt-

nader 270 
Riksforsäkringsanstalten . . 206 
Riksgäldskontorets tillgångar 249 
Riksgäldsverkets fond . . . 274 
Riksstatens utgifter . 264—272, 
Ris och risgryn 109, 126, 317,318 
Romerska katoliker . . . . 12 

Sid. 
Rotfrukter 75, 260 
Rov- m. fl. frön 138 
Rovolja, se linolja. 
Rull- och kullager 151 
Rusdrycker, se brännvin och 

öl. 
Rusdrycksmedel, statsverkets 

fond av 270,274 
Russin 127, 258 
Rådhusrätter . . . 3, 221, 222 
Råfosfat 141 
Råg . 76—78, 80, 82, 84—86, 88, 

125, 317, 318 
Rågbröd, pris 214 
Rågmjöl 109, 126 
Rån, sakfällda för 229 
Råskenor m. m. av järn 97, 145 
Risockcr 108, 260 
Råsockerbruk 102, 217 
Råämnen, värde i utrikes 

handel 115 
Räfsor, häst- och hövändare 150 
Räkne- och skrivmaskiner . 151 
Ränte- och kapitalförsäkring 204 
Rättare 18 
Rättsväsende . . . 221—229, 264 
Rävar, dödade 93 
Rödsot 52, 63 
Rödspotta 94, 124 
Rökt eller torkad fisk . . . 124 
Rör, isolerings- 149 
Rör och rördelar m. m. 143, 147 

» vegetabiliska 138 
Rörsockerproduktion i olika 

länder 329 
Rötter, icke ätbara 128 

Sadelmakararbeten 132 
Sadclmakare och deras arbe

tare 20, 111 
Saft och mineralvatten . . . 128 
Sakfällda i första instans 227— 

229 
Salt, kok- 142 
Sammet m. m., se fälb. 
Samskolor 240, 241 
Sand 141 
Sannolik återstående livslängd 49 
Scharlakansfeber . 52, 54, 58, 63 
Sedlar och sedelutgivning 195, 326 
Sedlighetsbrott, sakfällda för 228 
Segelgarn m. m. . . . 108, 129 
Seminarier, folk- och små-

skole- .238 
Separatorer 107,150 
Scsamolja 133 
Scxualprojektion . 5, 8, 46, 313 
Sidenvävnader . . 119, 129, 258 
Silke, strumpstolsarbeten av 131 
Silkesband 130 
Sill . . . . 94, 118, 124, 214 
Silver. . 97, 113, 148, 153, 329 
Silver- och blymalm . . . . 96 
Silvervarufabriker, se guld-

varufabriker. 

Sid. 
Sinnessjuka och sinnesslöa 16, 67, 

238 
Sirap 126, 258, 260 
Sjukdomsfall i vissa infek

tionssjukdomar 63 
Sjukkassor 209 
Sjukskötare och -sköterskor 26, 65 
Sjukvård och sjukvårdsan

stalter . 26, 6 5 - 6 8 , 264, 266 
Sjukvårdsavgifter . . 286, 288 
Självmördare 52 
Sjöar, areal 1 
Sjöfart 158—171, 321 
Sjöförsäkring 206 
Sjökaptener och styrmän 25, 162 
Sjökrigshögskolan 241 
Sjö- och myrmalm 96 
Sjömän 25, 162 
Sjöolyckor 168 
Skadade genom olycksfall 185,216, 

217 
Skadedjur, dödade 93 
Skaft eller handtag ti l l red

skap eller verktyg . . . . 136 
Skattejord, mantal 72 
Skatter och skattetaxeringar 172, 

244, 245, 2 5 0 - 2 6 1 , 276, 278, 
282—284, 286, 288, 289, 305 

- 3 1 1 
Skenor m. m 123, 146 
Skeppsvarv 101, 216 
Skiftesmål i högsta domstolen 226 
Skiftesverket 71 
Skiljobrev och skilsmässor 42, 43 
Skinn, se hudar samt päls

verk. 
Skjutgevär m. m 147 
Skjutsväsendet . . 175, 268, 288 
Skodon . . . 103,109, 132, 134 
Skofabriker 103 
Skog och skogsbruk 19, 75, 92, 

216, 268 
Skogsaccis 289 
Skogs- och flottningsarbetare 19 
Skogshanteringsprodukter . . 115 

för övrigt se trävaror. 
Skogshögskolan 241 
Skogsmedel -98 
Skogsskolor . . . . . . . . 241 
Skogsvårdsavgift . . . 275, 288 
Skogvaktare m. fl 19 
Skolväsendet, se undervis

ningsväsendet. 
Skomakare och deras arbetare 20, 

103, 111 
Skorstensfejare och deras ar

betare 22, 111 
Skottskador, dödsorsak . . . 53 
Skrivmaskiner, se räknema

skiner. 
Skrot 145 
Skräddare och deras arbetare 20, 

111 
Skurmedel av tvål, se tvätt

medel. 
Skyddskoppympning . . . . 68 
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Sid. 
Skyttlar m. m., se spindlar. 
Sk&llning och förbränning, 

dödsorsak 53 
Sköldpadd, se ben. 
Sk8rd . . . 78-83, 86-88, 318 
Skördemaskiner 150 
Slagg 141 
Slaktare m. fl. och deras ar

betare 19, 102, 111 
Slakterier och charknterier . 102 
Slangar, se remmar. 
Slangar och rör av mjuk 

kautschuk 131 
Sleepers av fara och gran . 135 
Slip-, bryn- och polerstenar . 144 
Slussar 169, 170 
Slåttermaskiner 150 
Smeder och deras arbetare 23, 111 
Smidesjärn och stal samt till

verkningar därav 97, 106, 123 
Smittkoppor . . . 52, 58, 63, 68 
Småskollärares m. fl. ålder-

domsunderstödsanstalt . . 205 
Småskolor 231—236 
Smältstycken m. m. 97, 123, 145 
Smärgel, pimsten m. m. . . 141 
Smör . 85, 90, 91, 118, 125, 214 
Smörjoljor 133 
Snatteri, sakfällda för . . . 229 
Snickararbeten . . 107, 136, 137 
Snickare och deras arbetare 21, 

102, 111 
Snickeri- och möbelfabriker 102, 

216 
Snus 109 
Snören och snörmakararbeten 130 
Snörmakare och deras arbe

tare 20, 103 
Snörmakerier, band- och gar

dinfabriker 103 
Socialstatistik . . . . 209—217 
Socialt arbete, personer inom 26 
Socker 108, 119, 126, 210, 214, 

245, 258—260, 329, 330 
Sockerbagare och deras arbe

tare 19, 111 
Soskerbetor 76, 81, 83, 87, 260, 

317, 318 
Sockerbruk 102,217 
Sockerbruksägare och -arbe

tare 19,102 
Sockerfabriks-A.-B 255 
Söckerskatt 245 
Soda ock natriumbikarbonat . 142 
Sojaolja 133 
Solidariska bankbolag och 

bank-A.-B. . . . . . . . 255 
Solidariska banker 192 
Spannmål 75—78, 80, 82, 84—88. 

116, 118, 125, 126, 156, 258— 
260, 317, 318 

Spannmålslagernas m. m. . . 270 
Sparbanker 198—200 
Spärrar m. m 121, 135 
Sparrhorn, se klensmidesstäd. 

Sid. 
Spegelglas, se fönsterglas. 
Spetsar och spetsvävnader . 130 
Spik 147 
Spindlar, bobiner och skyttlar 

m. m. 137 
Spinneriägare och -arbetare . 20 
Spirituösa och andra dryckes

varor 116, 156 
för övrigt se sprit, brännvin, 

vin och öl. 
Spisar, ugnar och grytor m. m. 

av gjutgods 147 
Sprit 260 

för övrigt se brännvin och 
träsprit. 

Sprängämnen och sprängäm
nesfabriker . . . 103,110,143 

Spän, se takspån samt grenar. 
Spånadsmannfaktarvaror 117,129 

- 1 3 1 
Spånadsväxter och Bpånads-

ämnen 75, 79, 81, 83, 100, 117, 
129, 156 

Spårvägsdrift, olycksfall i ar
bete 217 

Spårvägs- och järnvägsmate-
riell 146 

Spårvägs- och järnvägsvagnar 106, 
148 

Sparvägspersonal 25 
Spädbarnsdödlighet . . . . 47 
Stadsbud och bärare . . . . 25 
Stadsfullmäktigeval . . 302, 303 
Stadsförsamlingar, antal . . 4 
Stadshypotekskassan . . . . 201 
Stassfurterkalisalter . . . . 142 
Stat för jordbruksarbetare . 215 
Statare och stattorpare . . . 18 
Statens affärsverksamhet 247— 

249. 262, 270, 274 
Statens aktier . . . . 249, 274 
Statens allm. läroverk 239, 240 
Statens domäner 92, 248, 262, 

263, 270, 274 
Statens fastigheter, uppskat

tat värde 251, 252 
Statens h ä s t a v e l s f o n d . . . . 275 
Statens inkomster . . 244—249 
Statens järnvägar 181—1S7, 247, 

262, 270, 274 
> järnvägars telegraf 

och telefon 178 
Statens järnvägars änke- och 

pnpillkassa 205 
Statens kraftverk 262 
Statens räntor o. dyl. . . . 249 

> tillgångar och skulder 874, 
275 

• utgifter . . . 264—272 
> atlåningsfonder 249, 270, 

274 
vattenfallsverk 248, 262, 

270, 274 
Statsregeringarnas överskott 

och brister 272 
S t a t s s k u l d . . . . 270, 273—275 

Sid. 
Statsverkets fond av rus

drycksmedel . . . . 270, 274 
Stav 107, 136 
Sten och jordarter . . 140, 141 
Sten- och stenhuggeriarbeten 101, 

106, 122, 141, 144, 216 
Stenbrottsägare och -arbetare 22, 

101, 111 
Stengods, se lergods. 
Stengods- och lergodsfabriker 101 
Stenhuggeriägare och -arbetare 22, 

101, 111 
Sten- och jordindustri . 100, 101, 

106, 111, 213, 216 
Sten-, 1er-, cement- och glas-

industrimaskiner 151 
Sten- och grundläggare och 

deras arbetare 21 
Stenkol . 96—98, 122, 141, 214, 

329 
Stenkolstjära 134 
Stick- och symaskiner . . . 151 
Stift, areal och folkmängd . 4 
Stiftelser 208 
Stipendiefonder 208 
Stockfångstskogar 92 
Stockholms högskola . . . . 241 
Stolpar, telegraf- och telefon- 135 

> , gruv- . . . . 121, 135 
Straffarbete eller dödsstraff, 

dömda till 227 
Straffarbetsfångar 230 
Strejker 212 
Strumpeband, se hängslen. 
Strnmpstolsarbeten 131 

se för övrigt trikåvaror. 
Strykerskor och tvätterskor . 27 
Strömming 214 

se för övrigt sill. 
Strömställare och glödlamps-

infattningar 149 
Stubintråd, se knallhattar. 
Studentexamen . . . 239, 240 
Stuveriarbetare 25 
Styrmän 25, 162 
Stål, se järn samt stångjärn. . 
Ståndspersoner 27 
Stångjärn och stål m. m. 97, 106, 

123, 144—147, 258, 259 
Städer 1, 2, 9, 38, 43, 112, 159, 

166, 208, 258, 278-283, 289, 
802, 304—311 

Städernas skogar 92 
Städerskor och bjälphustrur . 27 
Stämpelmedel . . . . 244, 246 
Stärkelse och stärkelsefabri

ker 102, 109, 126 
Stöld och snatteri, sakfällda 

för 229 
Sulfitbrännerier 260 
Sulläder och bindsulläder . . 131 
Sundhetsförhållanden och 

sjukvård . . 63-68, 277, 279, 
284, 285 

Superfosfat 110, 142 
Surrogat för kaffe 126 
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Sid. 
Svagdricka 214, 261 
Svamp, tvätt- 138 
Svarvade, frästa eller snidade 

träarbeten 137 
Svarvar, metall- 150 
Svarvare och deras arbetare . 21 
Svavel 143 
Svavelkis 96, 141 

> syra 110 
Svenskfödda i utlandet . . . 15 
Svensk medborgarrätt . . . 63 
Svin 89, i)l, 124, 319 
Sviskon m. m 127, 258 
Syllar m. m. . . 123, 135, 146 
Sy- och stickmaskiner . . . 151 

> i , trädelar till 136 
Sytråd av bomull 129 
Sågar och sågblad 147 
Sågmaskiner 151 
Sågverk och hyvlerier . 102,216 
Sågverksprodukter, se trä- och 

trävaror. 
Sågverksägare ocli -arbetare 21, 

102, 111 
Såningsmaskiner 150 
Såpa 110 
Säckar 131 
Säd . 76—88, 125, 258, 259, 317, 

318 
Salar, dödade 93 
Södertälje kanalverk . . . . 262 
Sömmerskor 20, 111 
Sömnadsarbeten . . . 109, 130 
Sömnadsfabriker 103 

Tackjärn 95—97, 106. 122, 145, 
329 

-Tagel och arbeten därav 131, 132 
Takspån 137 
Talg m. m. och fabrikat där

av . . . . 117, 133—135, 156 
Talgraffinaderier.semargarin-

oeh flottfabriker. 
Tandläkare 26, 65 
Tapeter och bårder 102, 108, 140 
Tapetfabriker 102 
Tapetpapper m. m 139 
Tapetserare 20, 111 
Tarmar 132 
Tattare 12 
Taxerad inkomst, se inkomst. 
Taxeringsvärde a fast egen

dom, se fastighet. 
Te 126, 210, 330 
Tegel och tegelbruk 101, 107, 143, 

144, 216 
Tegelbruksägare och -arbetare 22, 

101 
Tekniska skolor . . . 241, 268 
Telefon- och telegrafapparater 123, 

149, 178, 179 
Telegraf- och telefonstolpar . 135 
Telegraf- och telefontjänste-

män 25 

Sid. 
Telegrafverket 178—180, 247,262, 

270, 274 
Telegraf- och telefonväsendet 

178—180, 324, 325 
Temperatur 1 
Tenn, arbetat och oarbetat 146. 

148 
Terminsavgifter för läroverken 246 
Terpentinolja 133 
Textil- och beklädnadsindu

stri 102. 108, 109,111,115.213. 
217 

Tcxtilindastri-A.-B 255 
Textilindustriarbetare . 20, 103 
Textilindustrimaskiner . . . 151 
Textilvaror 103,117 
Tidningspapper 139 
Tidnings- och annat tryck 108, 

152, 176, 177 
Timmer m. m 121, 135 
Timmermän 21, 111 
Timotej- m. ii. frön . . . . 138 
Tingslag 2, 3 
Tjänare 18—28 
Tjänstemän, statens civila . 25 
Tjära m. m. . 100, 117, 134, 156 
Tjärfärger 137 
Toalettartiklar 134 
Tobak och tobaksfabrikat 79, 81. 

83, 109, 119, 126, 127, 2W. 
258, 259, 330 

Tobaksfabrikanter och -arbe
tare 19, 102 

Tobaksfabriker 102 
Tobaksnionopol, kostnader för 

införande 270 
Tobakspipor 152 
Tobaksskatt 245 
Tolagsersättning till städerna 279 
Tomasfosfat och -slagg . 110,142 
Tomt-, fastighets- och bygg

nadsindustri-A.-B 255 
Tonavgifter 168 
Tonnageavgifter 275 
Torp 72, 73 
Torpare 18 
Torr eller rökt fisk . . . . 124 
TorBk 94, 124, 214 
Torv 106, 214 
Torvfabrikanter och deras ar

betare 23, 101 
Torvindustri 101 
Torvmossar . . . ' 88 
Torvmull och torvströ 88.106,141 
Traflk-A.-B 192 
Trän 133 
Transformatorer m. m. se ge

neratorer. 
Transmissioner m. m. . . . 151 
Transport 213, 217 

se för övrigt kommunika
tioner. 

Transportmedel, maskiner och 
redskap 115 

Trassel, se bomullsavfall. 

Sid. 
Trikåfabrikanter och arbetare 20, 

103 
Trikåfabriker 103 
Trikåvaror- 109 

se för övrigt strumpstolsar-
beten. 

Trippel m. m., se smärgel. 
Trollhätte kanal- o. kraftverk 262 
Trosbekännelse 12 
Tryck och trvckalster 102,108,152 
Tryckerier ' 102 
Tryckfrihetsbrott, sakfällda 

«Sr 229 
Tryckfärger inkl. -svärta . . 137 
Tryckpressar 151 
Tryckstämplar och stilar m.m. 148 
Träd, se garn samt sytråd. 
Tråd, järn-, valsad eller dra

gen 144, 147 
Tråd, koppar-, valsad eller 

dragen 123,147 
Trä och trävaror 100, 102, 107, 

115, 116, 121, 135-137 , 156 
Träbearbetningsmaskiner . . 151 
Träda, areal 75, 76 
Trädgård, areal 75 
Trädgårdsfrö 138 
Trädgårdsmästare och -drän

gar 18 
Träindustri-A.-B 255 
Träkol 98, 142 
Trämassa, se pappersmassa. 
Trämassefabrikanter och -ar

betare 21 
Träskomakare 21, 111 
Träsnideriarbeten, se svarva

de o. dyl. träarbeten . . . 
Träsprit 133 
Trätjära och tjärpärma . . . 134 
Trävarnfabrikation m. m. 111, 

213, 216, för övrigt se trä 
och trävaror. 

Tröskverk 150 
Tuberkulos . . 55, 58, 59, 64, 66 
Tnllar och tullmedel 245, 258, 259, 

288 
Tunnband och tunbinderiar-

bete 107, 137 
Tunnbindare och deras arbe

tare 21 
Turbiner 104,151 
Tvillingsbörder 44 
Tvål 110, 134, 135 
Tvål- m. fl. fabriker . . . . 103 
Tvångsarbetsfångar . . . . 230 
Tvätterskor och strykerskor . 27 
Tvätt-, skur- och polermedel 

av tvål 135 
Tvättsvamp 138 
Tyfus 52, 54, 58, 63 
Tågvirke in. m. . . . 108, 129 
Täckdikad åkerareal . . . . 88 
Tänder, konstgjorda, och 

emaljögon 143 
Tändmedel, stubintråd m. m. 143 
Tändstickor . 103, 110, 122, 144 
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Sid. 
T&ndsticksaBkar 136 
Tändsticksfabrikanter och -ar

betare 23, 103 
Tändsticksfabriker . . . 103,217 
Tändsticksmaskiner . . . . 151 
Tändsticksämnen 137 
Tänger och akänklar . . . . 147 

Ugnar och spisar m. m. . . 147 
Ugnar för industriella ända

mål 151 
Ull och nllgarn 108, 119,129, 258 
Ull, strumpstolsarbeten av . 131 
Ullavfall 129 
Underdomstolar . . . 221, 222 
Underofficerare . . . . 25, 243 
Understfid och understödsta-

gare 27, 218—220 
Undervisningsväsende 231—241, 

268, 286 
Universiteten 241 
Uppassare och uppasserskor . 27 
Uppbörd i statens verksam

het 246 
Uppfostringsanstalter för sin-

nesslöa barn 238 
Upplösta äktenskap och tro

lovningar 42, 43 
Uppsala universitet . . . . 241 
Ur m. m 107, 152 
Ur- och instrnmentfabriker . 101 
Urmakare och deras arbetare 23, 

101, 111 
Utarrenderade brukningsdelar 72, 

73 
> domäner . 92, 263 

Utdebiterade kommunalut-
skylder i städerna . 282, 283 

Utförsel och införsel 113—157, 
320 

Utförselöverskott 113 
Utlänningar . . 15, 63, 70, 112 
Utländsk betalningsbalans, 

bankernas 195 
Utmätning av fast egendom . 68 
Utom äktenskapet födda 33, 37, 

38, 44—46 
Utrikes födda 13, 14 
Utrikeshandel . . 113—157, 320 
Utskänkuingsrättigheter . . 261 
Utsäde 77 
Utsökningsmål 223 
Uttrar, dödade 93 
Utvandring, se emigration. 
Uvar, dödade 93 

Vaccination 68 
Vadd 131 
Vadem&l vid hovrätter . . . 225 
Vagnar 106 
Vagnmakare och -arbetare 23,111 
Vagnshjul ro. m 137 
Vagnsnnderreden 149 
Val 290—303 

Sid. 
Valsar och valscylindrar . . 151 
Valsat järn och valsstäl 106, 144 
Vantar, av bomull 131 
Vargar, dödade 93 
Varumärkes- och patentav

gifter m. m 246 
Varv 101, 102, 216 
Varvsägare, skeppsbyggmäst

are och deras arbetare 23,101, 
102 

Vatten, areal 1—4 
Vattenhjul sa. drivkraft vid 

industri 104 
Vattenledning, utgifter för 280, 

285 
Vattenledningsavgiftcr . 279, 284 
Vattenledningsverk . . . 103J 217 
Vattenlednings- och gasverks

arbetare 22, 103 
Vatten- och gasmätare . . . 151 
Vattenområden 1 
Vattenturbiner m. m. . 104,151 
Ved 135, 214 
Vegetabiliska oljor 120, 133, 134 
Velocipeder 107, 149 
Velocipedringar 134 
Verkmästare och ingenjörer 19 

- 2 4 
Verktygsskaft o. dyl 136 
Verktygsstål . . . . . . . . 145 
Vete 76-78, 80, 82, 84-86, 88, 

125, 317, 318 
Vetebröd, pris å 214 
Vetemjöl 109, 126 
Veterinärer 26, 65 
Veterinärinstitntet 241 
Veterinärväsendet, statens ut

gifter för 268 
Vicker 76—78, 80, 82, 84, 87, 126 
Wienermöbler 137 
Vin 119, 128, 210, 258, 259, 330 
Vindruvor 127 
Virke, se trä och byggnads-

materiell. 
Vykort och gratulationskort 152 
Vågar 152 
Våldsamma dödsorsaker . . 53 
Vårstråsäd 75—84 
Vägar 172—174 
Vägar, gator och torg, städer

nas utgifter för 280 
Väg- och vattenbyggnader, 

olycksfall i arbete . . . . 217 
Väg- och vattenbyggnadsar

betare 22 
Vägg- och golvplattor av lera 143 
Vägg- och studsarur . . . . 152 
Väghållningsdistrikt 2, 173, 289 
Vägskatt 172, 289 
Vägunderhåll och skjutsvä

sendet, statens ntgifter för 268 
Värdshusidkare 27 
Värnpliktiga 64, 242 
Värnskattefonden . . . 270, 274 
Väskor m. m. av skinn . . 132 
Vävare och väveriarbetare . 20 

Sid. 
Vävnader 108,119, 120,129-131, 

258, 259 
Vävstolar 151 
Växelkurser på London och 

Hamburg-Berlin 197 
Växelmål 222 
Växlar, protesterade . . . . 224 
Växter m. m., konstgjorda . 152 
Växter ni. m., levande 116, 139 
Växtfett 133 
Växtmargarin, pris å . . . 214 
Växtriket, ämnen ur 116, 138, 156 
Växtämnen, fabrikat av 100, 116, 

156 

Yllefilt. stampad 130 
Ylleindustri 103 
Yllestrumpor 131 
Yllevävnader 108, 119, 129, 258 
Yrkesfördelning, befolknings

statistik 16—28, 63 
Yttergummi för automobiler 

och för velocipeder . . . . 134 
Yxor och bilor 147 

Zigenare 12 
Zink 97, 146, 148 
Zinkmalm 96, 141 
Zinkvitt m. m 137 

Åar 1 
Åker 75, 88t 317 
Åkerjordens användning . 75, 76 
Åkeri- och hyrverksägare . . 25 
Ål 94, 124 
Ålderdomsförsäkring, se pen

sionsförsäkring. 
Åldersfördelning, befolknings

statistik 10—12, 16, 2b, 41-45, 
48, 49, 53—57, 61 

Åldersfördelning för skatte-
„ taxerade 256 
Ångfartyg 148 
. se för övrigt handelsflottan. 

tngkol 141 
ngmaskiner m. m. 105, 107, 151 

Ångpannor, gasgeneratorer 
m. m 151 

Ångturbiner 104, 151 
Åsnor, se mulåsnor. 
Återstående medellivslängd . 49 
Åverkan samt olovligt jagan

de och fiskande, sakfällda 
för 229 

Ädelstenar och konstnärs-
_ arbeten 144 
Ädla metaller, se guld och 

silvtr. 
Ägg 125, 214 
Äggula och flytande äggvita 125 
Ägodelningsrätter 222 
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Sid. 
Ägoslag, areal 75 
Äktenskap, se giftermål. 
Äktenskaplig fruktsamhet . 44 
Äktenskapsbrott, sakfällda för 228 
Äktenskapsskillnader . . 42, 43 
Älgar, dödade 93 
Älvar 1 
Älvkarleby kraftverk . . . 262 
Ämbetsmän, brott mot . . . 228 

Sid. 
Ämbets- och tjänstemän, ci

vila 25 
Ämnesblock av granit . . . 141 
Äng, naturlig, areal . . . . 75 
Änke- och pupillkassor 204, 205 
Äpplen 127 
Ärekränkning, sakf. för . . 228 
Ärter 76—78. 80, 82, 84-86, 186, 

214 

Sid. 
Ättika och ättikssyra . . . 134 

Öar, areal 1 
Ögon av emalj samt konst

gjorda tänder 143 
Öl 128, 210, 261, 330 
Örnar, dödade 93 
Överexekntorer . . . 223, 224 





Int i l l den 22 mars 1918 offentl iggjorda häften av 

Sveriges officiella statistik. 
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