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Förord. 

Föreliggande årgång av Statistisk års
bok för Sverige bar underkastats en grund
lig omarbetning. Härigenom har bokens 
omfång kunnat minskas med ett trettiotal 
sidor, ehuru samtidigt flera nya tabeller 
tillkommit. 

De internationella översiktstabellerna hava 
liksom förut tillkommit genom samarbete 
med norska och danska statistiska ämbets
verken. Tab. 238—241, 246, 251, 253 och 
254 hava utarbetats i svenska statistiska 
centralbyrån, tab. 245, 247—250 och 252 
i norska statistiska centralbyrån samt tab. 
242—244 och 255—257 i danska statisti
ska departementet. 

Stockholm den 8 juni 1923. 

KUNGL. STATISTISKA CENTRALBYRÅN. 

Avertissement. 

La présente année de l'Annuaire statis
tique de la Suède a subi un profond rema
niement. De cette manière on a pu 
diminuer le livre avec une trentaine de 
pages, quoique en même temps plusieurs 
nouveaux tableaux aient été introduits. 

Les aperçus internationaux ont été 
préparés, comme auparavant, avec la colla
boration des services de statistique de la 
Norvège et du Danemark. Les tableaux 
238—241, 246, 251, 253 et 254 ont été 
préparés dans le Bureau suédois, les tableaux 
245, 247—250 et 252 dans le Bureau nor
végien et les tableaux 242—244 et 255— 
257 dans le Département danois. 

Stockholm le 8 juin 1923. 

BUREAU CENTRAL DE STATISTIQUE. 
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Tab. 1. Geografiska och meteorologiska uppgifter. 
Données géographiques et météorologiques. 

Läge, gränser m. m. Situation, frontières, etc. Sverige är beläget mellan 55°20' (Smyge huk) och 
69°4' (riksröset Koltajanre) n. bredd samt 10'58' (skäret Stora Drammen n. v. om Kosteröarna) och 24°10' 
(ön Kataja g. om Torneälvs mynning) ö. om Greenwich. Landgränsen mot Finland 536 km., mot Norge 
1 657 km. Kusten enligt Strelbitsky 7 624 km., mätt â karta i 1:2 000 000 omkr. 2 500 km. Största 
längd frän norr till söder 1 574 km., största bredd 499 km. 

Areal, se tab. 2. Superficie, voir tail. 2. 
Öar. Iles. Gottland 2 960, Öland 1345, Orust 336, Hisingen 195, Värmda 180, Tjörn 134, Väddö 

och Björkö 125, Farö 102, Selaö 91, Gräsö 88, Svartsjölandet 79 kvkm. (Smäöar ej inräknade). 
Bergshöjder. Hauteur des montagnes. L a p p l a n d : Kebnekaise 2 123, Sarektjäkko 2 090, Kaskasatjâkko 

2 076 m. (Sulitälma endast 1877 m.). J ä m t l a n d : Storsylen 1762 m. (Areskntan 1420 m.). Här j e 
d a l e n : Helagsfjället 1796 m. D a l a r n e : Storvätteshogna 1204, Molnet 1190, Härjehogna 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-
knlle 307, Billingen 298 m. Ös te rgö t l and , : Omberg 263 m. S m å l a n d ; Tomtabacken (s. v. om Nässjö) 
377 m. (Taberg 342 m.). H a l l a n d och S k å n e : Hallandsås 226 m. S k å n e : Linderödsasen 196 m. 

Vattenområden. Bassins. Vänern—Göta älv 50 000 (därav inom Sverige 42 500), Torneälv 40 200 
(d:o 25 300) i), Ångermanälven 31600 (d:o 30 400), Dalälven 28 600 (d:o 27 500), Umeälv 26 700 (d:o 
26 500), Indalsälven 26 600 (d:o 24 600), Luleälv 25 200 (d:o 24 500), Mälaren—Norrström 22 300, Ljusnan 
19 800, Kalixälv 17 900 '), Vättern—Motalaström 15 500, Ljungan 12 800, Skellefteälv 11 600 (d:o 11 500), 
Piteälr 11100, Lagan 6 450, Helgeån 4890, Emân 4 450 kvkm. 

Sjöar. Lacs. Vänern 5 546, Vättern 1899, Mälaren 1140, Hjälmaren 493, Storsjön i Jämtland 448, 
Torneträsk 317, Siljan 290, Hornavan 262, TJddjaur 203, Bolmen 184, Storavan 170, Stora Luleträsk 168, 
Storuman 164, Kallsjön 155, Åsnen 153, Skagern 133 kvkm. 

Floder. Fleuves. Klarälven—Götaälv 720 (därav inom Sverige 520), Muonio—Torneälv 570, Dalälven 
520, Umeälv 470 (d:o 460), Luleälv 450 (d:o 440), Ångermanälven 450 (d:o 440), Ljusnan 430, Kalixalv 
430, Järpströmmen—Indalsälven 420, Skellefteälv 410, Piteälv 370, Ljungan 350, Toftaän—Lagan 260, 
Ätran 230 km. 

Medeltemperaturen åren 1859—1915. 
Températures moyennes. 

Medelnederbörd 1880—1909. 
Eau tombée en moyenne. 

1) Till Torneälvs område har räknats hela området ovan bifurkationen till Kalixälv (9 900 kvkm.). 



Tab. 2. Areal, folkmängdstäthet och indelningar vid början av år 1923, länsvis.1) 
Superficie, densité de la population et divisions administratives au 1er janv. 1923, par département.1) 2 

1) Rörande folkmängden se tab. 9, 10. Concernant la population voir tabl. 9, 10. 



3 

Tab. 3. Areal, folkmängd och folkmängdstäthet vid början av år 1923, landskapsvis. 
Superficie, population et densité de la popul. dans les anciennes provinces au 1er janv. 1923. 

Tab. 4. Areal, folkmängd och folkmängdstäthet 1/1 1923, samt ecklesiastika indel
ningar 1/5 1923, stiftsvis. Superficie, population et densité de la population 1/1 1923 et 

divisions ecclésiastiques 1/5 1923, par diocèse. 



4 

Tab. 5. Areal, folkmängd och judiciella indelningar vid början av år 1923 för 
hovrättsområden. Superficie, population et divisions judiciaires au 1er janv. 1923 dans 

les districts des cours d'appel. 

Tab. 6. Areal och folkmängd vid början av år 1923 i landstingsområden. Super
ficie et population au 1er janv. 1923 dans les districts des conseils généraux. 

Tab. 7. Areal och folkmängd vid början av år 1923 i hushållningssällskapsområ
den. Superficie et population dans les districts des sociétés d'économie rurale. 



5 

Tab. 8. Folkmängd vid slutet av åren 1750—1922.1) Population au 31 déc. 

1) Rörande medelfolkmängden i riket se tab. 25 samt för landsb. och städer tab. 26. 



6 

Tab. 9. Folkmängd länsvis vid slutet av åren 

1) Rörande summor för hela riket se tab. 8. 



7 

1751—1922.1) Population par département au 31 déc. 



Tab. 10. Folkmängd efter kön, länsvis, vid slutet av år 1922. 
Population par sexe et par département au 31 déc. 1922. 

8 



9 

Tab. 11. Folkmängd i de större städerna vid slutet av åren 1800—1922. 
Population des plus grandes villes au 31 déc. 

A n m . Rörande folkmängden i övriga städer samt i köpingarna och municipalsamhällena se 
tab. 236, 237. Pour la population des autres villes, etc. voir tabl. 236, 237. 



Tab. 12. Folkmängdens fördelning efter ålder, kön och civilstånd vid slutet av åren 1750—1920. 
Population par âge, par sexe et par état civil au 31 déc. 10 



11 

Tab. 13. Folkmängdens fördelning efter ålder (år 1910), kön och civilstånd, 
på landsbygden och i städerna vid slutet av åren 1910 och 1920. 
Population par âge, etc., au 31 dec. 1910 et 1920. Campagne et villes. 



12 Tab. 14. Folkmängdens fördeln. efter födelseort och nationalitet 



vid s lute t av åren 1860—1920. Popul. par lieu de naiss. et par nation. 13 



14 

Tab. 15. Utrikes födda och utländska undersåtar, fördelade efter länder, vid 
slutet av åren 1910 och 1920. 1) 

Personnes nées à l'étranger et sujets étrangers, par pays.1) 

1) Preliminära uppgifter för år 1920. Chiffres préliminaires pour 1920. 

Tab. 16. Främmande trosbekännare vid slutet av åren 1870—1920.1) Dissidents.1) 

1) Tabellen redovisar endast främmande trosbekännare, i församlingsboken (husförhörslängden) antecknade 
som sådana eller (t. o. m. år 1910) tillhörande församlingar av främmande trosbekännare med ratt till egen 
kyrkobokföring. — Preliminära uppgifter för år 1920. Chiffres préliminaires pour 1920. 



15 

Tab. 17. Finnar och lappar vid slutet av åren 1870—1920.1) Finnois et Lapons.1) 

1) Preliminära uppgifter för år 1920. Chiffres préliminaires pour 1920. 

Tab. 18. Zigenare och tattare vid slutet av år 1920. Bohémiens au 31 déc. 

Tab. 19. Svenskfödda personer, bosatta i utlandet omkring åren 1890, 1900, 1910 
och 1920.1) Personnes nées en Suède, demeurant à l'étranger.1) 

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



16 

Tab. 20. Blinda, dövstumma, sinnessloa, sinnes- och fallandesjuka1) vid slutet av 
åren 1860—1920. Aveugles, sourds-muets, aliénés, etc. 

1) Uppgifterna om fallandesjnka äro sannolikt mycket ofullständiga. Données très incomplètes. 

Tab. 21. Folkmängdens fördelning å hushåll vid slutet av åren 1860—1920. 
Ménages au 31 déc. 



Tab. 22. Folkmängdens fördelning efter huvudgrupper av yrken åren 
1870—1910.1) Population par grands groupes de professions. 

17 

1) Grupperna V och VI (jfr tab. 24) hava här fördelats på de övriga grupperna. 



18 
Tab. 23. Folkmängd, inkomst och förmögenhet för 

Population, revenus et capitaux pour les différentes pro-

1) Preliminära resultat av 1920 års folkräkning. Resultats préliminaires du recensement de 1920. 



19 
särskilda yrken inom vissa län den 1 jan. 1921. 1) 
fessions dans certains départements au 1er janv. 1921. 1) 



2 0 TAB. 23 (forts.). FOLKMÄNGD, INKOMST OCH FÖRMÖGENHET 

Population, revenus et capitaux pour les différentes 



FÖR SÄRSKILDA YRKEN INOM VISSA LÄN DEN 1 JAN. 1 9 2 1 . 2 1 

professions dans certains départements au 1er janv. 1921. 



22 TAB. 23 (forts.). FOLKMÄNGD, INKOMST OCH FÖRMÖGENHET 

Population, revenus et capitaux pour les différentes 



FÖR S Ä R S K I L D A YRKEN INOM VISSA LÄN DEN 1 JAN. 1 9 2 1 . 23 

professions dans certains départements au 1er janv. 1921. 



2 4 TAB. 23 (forts.) . FOLKMÄNGD, INKOMST OCH FÖRMÖGENHET 

Population, revenus et capitaux pour les différentes 



FÖR SÄRSKILDA YRKEN INOM VISSA LÄN DEN 1 JAN. 1 9 2 1 . 25 

professions dans certains départements au 1er janv. 1921. 



26 

Tab. 24. 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. 



27 

Tab. 25. Översikt av folkmängdens förändringar åren 1749—1922.1) 
Aperçu du mouvement de la population.1) 

1) Rörande ut- och invandringen se tab. 47. Concernant l'émigration et l'immigration voir tabl. 47. 



28 TAB. 25 (forts.). ÖVERSIKT AV FOLKMÄNGDENS FÖRÄNDRINGAR 1749—1922. 



29 

Tab. 26. Folkmängdens förändringar på landsbygden och i städerna åren 
1821—1922. Mouvement de la population à la campagne et dans les villes. 



Tab. 27. Folkmängdens förändringar, länsvis, åren 1911—1915 samt 1921 och 1922.1) 
Mouvement de la population par département.1) 

30 



1) För åren 1911/15 medeltal ärligen. För åren 1920 och 1921 delvis preliminära uppgifter. Börande nt- och invandring se tah. 50. Pour 
1911/15 moyennes annuelles. Pour 1920 et 1921 chiffres préliminaires. Concernant l'émigration et l'immigration voir tail. 50. 31 



Tab. 28. Folkmängdens förändringar i de största städerna åren 1911—1915 samt 1921 och 1922. 1) 
Mouvement de la population dans les plus grandes villes.1) 32 

1) För åren 1911/15 medeltal ärligen. För åren 1921 och 1922 delvis preliminära uppgifter. Pour 1911/15 moyennes annuelles. Pour 1921 et 1922 
chiffres préliminaires. 



33 

Tab. 29. 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) 

l) Månaderna reducerade till lika längd. Les mois réduits à longueur égale. 



Tab. 30. Giftermål åren 1801—1918. 1) Mariages.1) 

34 

1) Se även tab. 25—29. Voir aussi tabl. 25—29. 



35 

Tab. 31. Giftermål, fördelade efter makarnas ålder och civilstånd, åren 
1911-1915. 

Mariages par âge et par état civil des époux. 

Tab. 32. I första äktenskapet inträdda i olika åldrar på 1000 av medelfolk
mängden av ogifta i samma åldrar åren 1861—1918. 

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



36 

Tab. 33. Upplösta äktenskap och överskott av ingångna åren 1751—1922. 
Mariages dissous et excédent des mariages contractés. 

Tab. 34. Hemskillnader, äktenskapsskillnader och återgång av äktenskap 
åren 1916—1922. Séparations de corps, divorces et nullité de mariage. 



37 

Tab. 35. Äktenskapsskillnader samt genom skiljobrev upplösta trolovningar 
åren 1841—1915.1) Divorces et fiançailles dissoutes.1) 

l) Se även tab. 33, 34. Voir aussi tabl. 33, 34. 



Tab. 36. Barnaföderskor åren 1751—1918. Accouchées. 

38 



39 

Tab. 37. Flerbörder åren 1781—1915. Naissances multiples. 

Tab. 38. Barnaföderskor med barn i äktenskap, fördelade efter ålder och tid 
mellan giftermål och nedkomst. Summor för åren 1911—1915. Femmes accouchées 
d'enfants légitimes par âge et par durée des mariages. Totaux pour les années 1911—1915. 



Tab. 39. Födda barn åren 1751—1918.1) Naissances.1) 

1) Se även tab. 25—29. Voir aussi tabl. 25—29. 

40 



Tab. 40. Döda åren 1751—1918.1) Décès.1) 

41 

1) Officiella tal (i tab. 25 korrigerade tal). Se även tab. 25—29 samt 41. Chiffres officiels (au tabl. 25 chiffres corrigés). Voir aussi tabl. 
25—29, 41. 



Tab. 41. Döda i olika åldrar på 1000 av medelfolkmängden i samma åldrar åren 1751—1918. 
Décès aux différents âges sur 1000 habitants de chaque groupe d'âges. 

42 



43 

Tab. 42. Återstående medellivslängd och sannolik återstående livslängd åren 
1816—1910. Vie moyenne et vie probable. 

Tab. 43. Dödlighets- och livslängdstabeller för åren 1901—1910. 
Tables de mortalité et de survie. 



44 TAB. 43 (forts.). DÖDLIGHETS- OCH L1VSLÄNGDSTABELLER FÖR ÅREN 1901—1910. 



Tables de mortalité et de survie. 45 



46 Tab. 44. Dödsorsakerna åren 



1861—1918. Causes de décès. 47 



48 TAB. 44 (forts.). DÖDSORSAKERNA ÅREN 



1861—1918. Causes de décès. 49 



Tab. 45. Döda i lungsot, länsvis, åren 1901—1918. 1) Décès provenant de la phtisie.1) 50 

1) För åren 1901—1910 äro landsbygdens siffror endast beräknade. Preliminära uppgifter för år 1918. Chiffres calculés pour la campagne en 1901—1910. 
Chiffres préliminaires pour 1918. 



51 

Tab. 46. Självmördare åren 1781—1918. Suicides. 



52 Tab. 47. Emigranter och immigranter 

Anm. Uppgifterna i såväl denna som följande tabeller avse den officiellt redovisade utvandringen. Den 
till i ärligt medeltal: 1851/60 4 058, 1861/70 15 783, 1871/80 

Tab. 48. Emigranter och immigranter, fördelade efter 

Tab. 49. Emigranter och immigranter, fördelade efter kön, ålder och civilstånd, 

1) Rörande summa ut- och invandring se tab. 47. Pour le total des emigrants et des immigrants voir tabl. 47. 



åren 1851—1922. Émigrants et immigrants. 53 

verkliga utvandringen var före världskriget ej obetydligt större; den har av professor G. Sundbärg beräknats 
16 833, 1881/90 39489, 1891/00 25 915, 1901/10 27 633. 

länder , åren 1861—1921. 1) Émigrants et immigrants par pays.1) 

åren 1861—1921. Émigrants et immigrants par sexe, par âge et par état civil. 



54 

Tab. 50. Emigranter och immigranter länsvis samt på landsbygden och i 
städerna åren 1881—1922. Émigrants et immigrants par département. 



55 

Tab. 51. Emigranter, fördelade efter yrke, åren 1911—1921. 
Émigrants par profession. 

Tab. 52. Utlänningar, som erhållit svensk medborgarrätt, åren 1851—1921. 
Naturalisations. 

Tab. 53. Sjukdomsfall i vissa infektionssjukdomar åren 1861—1921. 
Maladies infectieuses. 



56 Tab. 54. Läkarbesiktningarna å värnpliktiga åren 1902—1921. 
Inspection médicale des conscrits. 

Tab. 55. Vid läkarbesiktningarna prövade värnpliktigas längd åren 1887—1920. 
Taille des jeunes gens mesurés à l'inspection medicale des conscrits. 



57 

Tab. 56. Sjukvårdspersonal och sjukvårdsanstalter vid slutet av åren 
1860—1921. Personnel et établissements sanitaires au 31 déc. 

Tab. 57. Omsättningen vid sjukvårdsanstalterna åren 1861—1921. 
Mouvement des malades dans les établissements sanitaires. 



58 Tab. 58. Civila sjukvårdsanstalter åren 

1) De officiella siffrorna för aren 1901—1915 hava omräknats f8r vinnande i möjligaste män av järn-



1901—1921.1) Établissements sanitaires civils. 59 

förbarhet med de följande årens uppgifter. I åtskilliga fall äro uppgifterna ofullständiga. 



60 

Tab. 59. Skyddskoppympningen åren 1801—1921.1) Vaccination.1) 

1) Ofullständiga uppg. under äldre tid, särsk. före 1851. Avant 1851 données incomplètes. 

Tab. 60. Militära sjukvården åren 1903—1921.1) État sanitaire de l'armée et de 
la marine.1) 

1) Rörande läkarbesiktningarna å värnpliktiga se tab. 54, 55. Concernant l'inspection médicale det con
scrits voir tabl. 54. 55. 

Tab. 61. Lagfarna köp av fast egendom åren 1831—1918. Immeubles achetés. 



61 

Tab. 62. Inteckningar i fast egendom åren 1831—1918. 1) 
Immeubles grevés d'hypothèques. 

1) Fr. o. m. år 1913 äro inteckningar, som beviljats o. s. v, vid båda häradsrätt och rådhusrätt, upp
tagna under såväl landsbygden som städerna. Vid beräknande av inteeknade gälden i hela riket har 
avdrag gjorts för de sålunda dubbelräknade beloppen. 

Tab. 63. Fast egendom av fideikommissnatur år 1910. Fidéicommis. 



62 

Tab. 64. Fast egendom, tillhörande inhemska aktiebolag, åren 1885—1910.1) 
Immeubles appartenant aux sociétés anonymes suédoises. 

1) Järnvägsaktiebolag ej inbegripna. 

Tab. 65. Jordbruksfastighet, tillhörande inhemska aktiebolag, länsvis år 1919. 
Propriétés rurales appartenant aux sociétés anonymes suédoises, par département. 

Tab. 66. Fast egendom, tillhörande utländska undersåtar, åren 1885—1910. 
Immeubles appartenant aux sujets étrangers. 



63 

Tab. 67. Lantmäteriet åren 1828—1921. Arpentage. 



64 

Tab. 68. Förmedlat mantal å landsbygden länsvis år 1910 och i hela 
riket åren 1870—1900. Unités cadastrales à la campagne. 

Tab. 69. Antal brukningsdelar, jordtorp och andra jordlägenheter åren 
1890—1911.1) Exploitations agricoles.1) 

1) Se även tab. 72. Voir aussi tabl. 72. 



65 

Tab. 70. Arealens fördelning efter ägoslag år 1921, i hektar. 
Étendue des champs cultivés, des forêts, etc., en hectares. 

Tab. 71. Åkerjordens fördelning efter användning åren 1866—1920, i hektar.1) 
Emploi des champs cultivés, en hectares.1) 

1) Se även tab. 74. Voir aussi tail. 74. 



66 Tab. 72. Antal brukningsdelar (med över 0.25 hektar åker) och deras 
brukningssätt, länsvis i juni 1919.1) Exploitations agricoles avec une éten-

1) Enligt for jordkommissionen verkställd särskild utredning. 

Tab. 73. Åkerjordens fördelning efter användning samt hus-
Emploi des champs cultivés et bétail dans les 

1) Enligt arealinventeringen och husdjursräkningen. 



sammanlagda åkerareal, med fördelning i storleksgrupper och efter 67 
due de terre cultivée de plus de 0.25 hectares, par département, en juin 1919. 

djur inom olika storleksgrupper av brukningsdelar i juni 1919.1) 
différentes catégories d'exploitations agricoles. 



Tab. 74. Åkerjordens fördelning efter användning länsvis år 1922 och i hela riket åren 1913—1921, i hektar. 
Emploi des champs cultivés, en hectares. 

68 



69 

Tab. 75. Utsädet länsvis år 1921 och i hela riket åren 1866—1920, i deciton. 
Semences en quintaux. 



70 
Tab. 76. Skörd åren 

1) Preliminära uppgifter för år 1922. Chiffres préliminaires pour 1922. 



71 
1866—1922.1) Récolte.1) 



72 TAB. 76 (forts.). SKÖRD ÅREN 



1866—1922. Récolte. 73 



74 Tab. 77. Skörd länsvis i medeltal åren 1916—1920 

1) Se tab. 76 med tillhörande noter. Preliminära uppgifter för år 1922. Voir tabl. 76. Chiffres préliminaires 



(år 1913) och å r 1922. 1) Récolte par département.1) 75 

pour 1922. 



76 TAB. 77 (forts.). SKÖRD LÄNSVIS I MEDELTAL ÅREN 1916—1920 

Tab. 78. Skörd och förbrukning av vete och råg åren 1871—1921.1) 
Récolte et consommation de froment et de seigle. 

1) Uppgifterna avse skörden under de angivna kalenderåren samt införselöverskott m. m. under de 
efter skördens inbärgande följande 12 månaderna. 



(ÅR 1913) OCH ÅR 1922. Récolte par département. 77 

Tab. 79. Markegångspriser åren 1836—1922, i kronor. 
Taxe officielle des céréales, etc., en couronnes. 



78 

Tab. 80. Nyodlingar, täckdikad åkerareal och begagnade torvmossar enligt 
lokalundersökningarna åren 1913—1920, i hektar. 

Défrichements, champs drainés et tourbières exploitées d'après les enquêtes locales en 
1913—1920, en hectares. 

Tab. 81. Husdjur vid slutet av åren 1865—1910. Bétail au 31 déc. 



Tab. 82. Husdjur den 1 juni länsvis år 1919 och i hela riket åren 1913—1920.1) Bétail au 1 juin.1) 

1) Renar i början av år 1921: Rennes au commencement de 1921: Jämtlands län 16 089, Västerbottens län 35433, Norrbottens län 116 724, samma 
168 246. 

79 



80 

Tab. 83. Mejerihanteringen länsvis år 1921 och i hela riket åren 1890—1920. 
Industrie laitière. 



81 

Tab. 84. Allmänna skogarna åren 1871—1921.1) Forêts publiques. 

1) Rörande samtliga skogarnas areal se tab. 70. Pour l'étendue de toutes les forêts voir tail. 70. 



82 

Tab. 85. Dödade älgar och rovdjur åren 1851—1921. 
Élans et carnassiers tués. 

Tab. 86. Fiskets avkastning åren 1906-1921.1) Produit de la pêche.1) 

1) Fiskdammshushållningen inbegripen. Y compris l'exploitation des étangs. 

Tab. 87. Saltsjöfiskets i Göteborgs och Bohus län avkastning åren 1881—1921.1) 
Produit des pêches en eau salée du département de Gothembourg. 

1) Uppgifterna avse delvis fiskeår, börjande den 1 april. 



83 

Tab. 88. Fisket åren 1916-1921.1) Pêches.1) 

1) Se även tab. 86, 87. Fiskdammshushållningen inbegripen. Voir aussi tabl. 86, 87. 



84 

Tab. 89. Hushållningssällskapen åren 1882—1921. 
Societés d'économie rurale. 



85 

Tab. 90. Produktion av järnmalm1) och tackjärn2), i ton, åren 1836—1922. 
Production de minerais de fer1), et de fonte2), 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. — 2) Gjntgods, framställt direkt frän masogn, 
inräknat. Y compris: ouvrages de fonte directement produits dans les hauts-fourneaux. 



86 

Tab. 91. Produktion av malmer (utom järnmalm) och andra mineral, i ton, 
åren 1871—1921. Production de minerais, etc., en tonnes. 

Tab. 92. Tillverkning av metaller, andra än tackjärn, åren 1861—1921. 
Production de métaux autres que fonte. 



Tab. 93. Bergshanteringen åren 1896—1921. 1) Mines et usines.1) 

1) Se även tab. 90—92. Voir aussi tall. 90—92. 

87 
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Tab. 94. Fabrikernas tillverkningsvärde åren 1836—1921. 1) 
Valeur des produits de l'industrie.1) 

1) I tabellen ingå ej bergverk och mejerier, ej heller före är 1896: mjöl- och grynkvarnar, bagerier, sågverk 
och hyvlerier, boktryckerier, flottans varv och statens ammunitionafabriker, samt före är 1892 charkuterivaru-
fabriker, brännvinsbrännerier, destilleringsverk, punschbryggerier, kalkbrak, krutbruk och den del av järn
brukens tillverkning, som är hänförlig till fabriksindustrien. — De uppgivna tillverkningsvärdena äro betydligt 
högre än de verkliga, emedan (före 1896 delvis, fr. o. m. 1896 i regel) mellanprodukter, som inom landet ytter
ligare förädlas, äro dubbelräknade (t. ex. pappersmassa, som använts vid pappersbruken). Non compris dans le 
tableau: usines et laiteries, ainsi qu'avant 1896: moulins, boulangeries, soieries, etc., et avant 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. 

Tab. 95. Fabriksindustrien åren 1896—1912. 1) Industrie.1) 

1) I tabellen ingå ej bergverk och mejerier. Fr. o. m. 1913 utarbetas industristatistiken efter väsentligen för
ändrade grunder. Se tab. 94 not 3). Non compris: usines et laiteries. A partir de 1913 la statistique de l'industrie 
est dressée d'après un plan nouveau. 



Tab. 96. Industrien länsvis år 1931.1) Industrie par département.1) 
89 

1) Se tab. 94 not 3). Voir tabl. 94, note 3). 



90 Tab. 97. Olika industrier år 1921.1) 

1) Se tab. 94 not3) . Voir tabl. 94, note 3). 



Différentes catégories d'industries.1) 91 



92 

Tab. 98. Industrien åren 

1) Se t a b . 94 not 3 ) . Voir tabl. 94, note 3). 



93 

1913—1921. 1) Industrie.1) 



94 Tab. 99. Tillverkningen av viktigare industriprodukter åren 

1) Uppgifterna i denna tabell avso totala produktionen, icke såsom i tab. 96 —98 endast salutillverknin-
90—93, rörande tillverkningen av mejeriprodukter tab. 83 samt av socker, brännvin och maltdrycker 
la production des minerais et des métaux voir tabh 90—93; des produits des laiteries tabl. 83; du sucre, de l'eau 



1896—1921. 1) Production des principaux produits industriels.1) 95 

garna. — Börande brytningen av malmer och vissa andra mineral samt tillverkningen a r metaller se tab. 
tab. 216, 214. Production totale (dans les tableaux 96—98 seulement la production destinée à la vente). — Pour 
de vie et des boissons de malt tabl. 216, 214. 



96 TAB. 99 (forts.). TILLVERKNINGEN AV VIKTIGARE INDUSTRIPRODUKTER 



ÅREN 1896—1921. Production des principaux produits industriels. 97 
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Tab. 100. Hantverket åren 1896—1915. Industrie manuelle. 

Tab. 101. Handlande åren 1897—1915. Marchands. 
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Tab. 102. Värde, i tusental kronor, av införseln och utförseln åren 
1836—1922.1) Valeur, en milliers de couronnes, de l'importation et de l'exportation.1) 

1) Före år 1871 är värdet av den del av införBeln och utförseln, 8om fraktats pä svenska fartyg, 
beräknat efter prisen i de främmande lastnings- och lossningshamnarna. Antérieurement à 1871 la 
valeur des marchandises transportées par des navires suédois a été calculée d'après les prix dans les 
ports étrangers. 



100 Tab. 103. Värde, i tusental kronor, av införda och 
Valeur, en milliers de couronnes, des marchan-

1) Rörande in- och utförsel a r mynt samt oarbetat gnid och silver (här ej inräknade) se tab. 102 och 107. — 
bara med de föregående årens. I förevarande tabell hava emellertid den officiella statistikens uppgifter för år 
(ion de monnaies et d'or et d'argent en barre» (non compris dant ce tableau) voir tabl. 102 et 107. Par suite de 
comparable» avec celles des années antérieures. Cependant dans ce tableau les chiffres officiels pour 1911 ont été 



utförda varor, fördelade i grupper, åren 1871—1922.1) 101 
dises importées et exportées, par groupes.1) 

Pâ grand av ändrad gruppindelning äro den officiella statistikens uppgifter för åren fr. o. m. 1912 icke jamför-
1911 omräknats till överensstämmelse med uppgifterna för de följande åren. Concernant l'importation et l'exporta-
modifications apportée» à la division en groupes let données de la statistique officielle à partir de 1812 ne sont pas 
modifiés d'après la division en groupes employée pour les années suivantes. 



Tab. 104. Kvantitet och värde1) av de viktigaste in- och utförda varorna åren 1871—1922.2) 
Quantité et valeur des principales marchandises importées et exportées.2) 

102 



1) Fr. o. m. ar 1914 deklarerade värden. — 2) Preliminära uppgifter for år 1922. Chiffres préliminaires pour 1912. 

103 
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Tab. 105. Värde, i tusental kronor, av införda och utförda varor, fördelade efter 
ursprung och ändamål, åren 1871—1921. Valeur, en milliers de cour., des marchandises 

importées et exportées, classées d'après domaines de production et d'après leur emploi. 



106 

Tab. 106. Kvantitet och värde av införda och utförda varor år 1913 samt 

1) För åren 1921 och 1922 deklarerade värden utom i fråga om importen av s. k. sorteringsgods. Preliminära 



107 

åren 1921 och 1922.1) Quantité et valeur des marchandises importées et exportées.1) 

uppgifter för år 1922. Pour 1921 et 1922 valeurs déclarées pour la plupart. Chiffres préliminaires pour 1922. 



1 0 8 TAB. 106 (forts.). KVANTITET OCH VÄRDE AV INFÖRDA OCH UTFÖRDA VAROR ÅREN 



1913—1922. Quantité et valeur des marchandises importées et emportées. 109 



110 TAB. 106 (forts.) KVANTITET OCH VÄRDE AV INFÖRDA OCH UTFÖRDA VAROR ÅREN 



1913—1922. Quantité et valeur des marchandises importées et exportées. 111 



112 TAB. 106 (forts.). KVANTITET OCH VÄRDE AV INFÖRDA OCH UTFÖRDA VAROR ÅREN 



1913—1922. Quantité et valeur des marchandises importées et exportées. 113 



114 TAB. 106 (forts.). KVANTITET OCH VÄRDE AV INFÖRDA OCH UTFÖRDA VAROR ÅREN 



1913—1922. Quantité et valeur des marchandises importées et exportées. 115 



116 TAB. 106 (forts.). KVANTITET OCH VÄRDE AV INFÖRDA OCH UTFÖRDA VAROR ÅREN 



1913—1922. Quantité et valeur des marchandises importées et exportées. 117 



118 TAB. 106 (forts.). KVANTITET OCH VÄRDE AV INFÖRDA OCH UTFÖRDA VAROR ÅREN 



1913—1922. Quantité et valeur des marchandises importées et exportées. 119 



120 TAB. 106 (forts.). KVANTITET OCH VÄRDE AV INFÖRDA OCH UTFÖRDA VAROR ÅREN 



1913—1922. Quantité et valeur des marchandises importées et exportees. 121 



122 TAB. 106 (forts.). KVANTITET OCH VÄRDE AV INFÖRDA OCH UTFÖRDA VAROR ÅREN 



1913—1922. Quantité et valeur des marchandises importées et exportées. 123 



124 TAB. 106 (forts.). KVANTITET OCH VÄRDE AV INFÖRDA OCH UTFÖRDA VAROR ÅREN 



1913—1922. Quantité et valeur des marchandises importées et exportées. 125 



126 TAB. 106 (forts.). KVANTITET OCH VÄRDE AV INFÖRDA OCH UTFÖRDA VAROR ÅREN 



1913—1922. Quantité et valeur des marchandises importées et exportées. 127 



128 TAB. 106 (forts.). KVANTITET OCH VÄRDE AV INFÖRDA OCH UTFÖRDA VAROR ÅREN 



1913—1922. Quantité et valeur des marchandises importées et exportées. 129 



1 3 0 TAB. 106 (forts.). KVANTITET OCH VÄRDE AV INFÖRDA OCH UTFÖRDA VAROR ÅREN 



1913—1922. Quantité et valeur des marchandises importées et exportées. 131 



132 TAB. 106 (forts.). KVANTITET OCH VÄRDE AV INFÖRDA OCH UTFÖRDA VAROR ÅREN 



1913—1922. Quantité et valeur des marchandises importées et exportées. 133 



134 TAB. 106 (forts.). KVANTITET O. VÄRDE AV INF. O. UTF. VAROR 1913—1922. 



135 

Tab. 107. Införsel och utförsel av oarbetat guld och silver samt av mynt åren 
1913, 1921 och 1922. Importation et exportation d'or et d'argent en barres et de monnaies. 

Tab. 108. 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 guld och silver samt mynt ej inräknade. — Fr. o. m. 1905 förändrat redovisningssätt (inköps-, 
resp. försäljningsländer), se tab. 109. Monnaies et or et argent en barret non comprit. — A partir de 1905 la sta
tistique se rapporte aux payt d'achat et de vente, voir tabl. 109. 



136 Tab. 109. Värde, i kronor, av införda och utförda varor efter 
Valeur, en couronnes, des marchandises importées 

1) Mynt samt oarbetat guld och silver ej inräknade. Före 1905 annat redovisningssätt, se tab. 108. Voir tabl. 



varornas inköps- och försäljningsländer åren 1906—1922.1) 137 
et exportées par pays d'achat et de vente.1) 

108, note 1). 



138 

Tab. 110. 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 voir tabl. 103; pour la traduction des noms du pays voir tabl. 109. 



139 

inköps- och försäljningsländer samt grupper av varuslag år 1921. 
par pays d'achat et de vente et par groupes de marchandises.1) 



140 

Tab. 111. Handelsflottan vid slutet av åren 1905—1921 samt 

1) Fartyg om 20 nettoton och däröver. Pråmar ej inräknade. Börande handelsflottan åren 1830—1900 se 
compris. Voir aussi tabl. 112, 113. 



141 

dess bemanning.1) Marine marchande au 31 déc. et ses équipages.1) 

tab. 112, rörande handelsfartygens hemorter se tab. 113. Navires de 20 tonn. nets et au-dessus. Chalands non 



142 

Tab. 112. Handelsflottan vid slutet av åren 1830—1900.1) Manne march, au 31 déc.1) 

1) Jfr. O. m. 1895 endast fartyg om 20 nettoton och däröver. A partir de 1895 navires de 20 tonn. nets et au-
dessus. 

Tab. 113. Handelsfartygens hemorter den 31 dec. 1921. Domiciles des navires. 

Tab. 114. Handelsflottans ökning och minskning åren 1896—1921.1) 
Accroissement et diminution de la marine marchande.1) 

1) Se tab. 112, not 1). ökn. o. minskn. genom förbyggnad, iståndsättande o. d. ej inr. Voir tabl. 112, note 1). 
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Tab. 115. Handelsflottans bruttoinkomster samt rederiaktiebolagens för bevillning 
uppskattade inkomst av rederirörelsen, i tusental kronor, åren 1873—1921. 1) 

Bénéfices réalisés par la marine marchande et revenus nets des sociétés anonymes d'armateurs, 
d'après les autorités de taxation, en milliers de cour.1) 

1) Pråmar ej inräknade. Chalands non compris. 

Tab. 116. Svenska fartyg, ankomna till och avgångna från utrikes orter 
åren 1873-1921. 1) 

Navigation suédoise à l'étranger, navires entrés et sortis réunis.1) 

1) Pråmar ej inräknade. Tabellen avser endast fartyg, som anlöpt resp. orter för lossning eller lastning. 
Chalands non compris. 



144 Tab. 117. Svenska lastade fartyg, ankomna till och till Sverige 
fördelning efter länder, dit fartygen ankommit eller 

Navigation suédoise à l'étranger (navires chargés) et frets bruts, par 

1) Se tab. 116 not 1). Voir tabl. 118, note 1). 



avgångna från utrikes orter, jämte intjänta bruttofrakter, med 145 
därifrån de avgått till Sverige, åren 1876—1921.1) 
pays où les navires sont arrivés ou d'où ils sont partis pour la Suède.1) 
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Tab. 118. Sjöfarten mellan Sverige och utlandet åren 1876—1921. 
Navigation entre la Suède et l'étranger. 

Tab. 119. Fartyg, ankomna till och avgångna från Sverige, fördelade efter natio
nalitet, åren 1876—1921. Navires arrivés en et sortis de la Suède, par nationalité. 
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Tab. 120. Sjöfarten i rikets hamnar samt uppburna hamnavgifter och grund
penningar i hamnar och lastageplatser åren 1886—1921. 1) 

Navigation dans les ports et droits de port.1) 

1) Fartyg om mer än 10 ton, ankomna och avgångna tillsammantagna. Endast hamnar och lastageplatser, 
för vilkas begagnande avgifter utgå efter av Kungl. Maj:t fastställda hamntaxor, ingå i tabellen. Den lokala 
hamntrafiken är ej inräknad. Navires au-dessus de 10 tonn. nets, entrés et sortis réunis. 
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Tab. 121. Sjöfartsavgifter, i kronor, redovisade till statsmyndigheter, åren 
1902—1921.1) Droits de navigation, en cour., perçus par les autorités de l'État.1) 

1) Rörande hamnavgifterna se tab. 120, rörande kanalavgifterna tab. 124. Pour les droits de ports voir tabl. 
120, pour les péages des canaux tabl. 124. 

Tab. 122. Lots- och fyrinrättningen samt livräddningsväsendet åren 1871—1921. 
Pilotage, phares et sauvetage des naufragés. 
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Tab. 123. Kanaler1) vid slutet av år 1921. 
Canaux1) au 31 déc. 1921. 

1) Kanaler, som erhållit statabidrag. Canaux dant la construction a été subventionnée par l'État. 
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Tab. 124. Kanalernas trafik1) och inkomster åren 1876—1921. 
Mouvement1) et péages des canaux. 

1) Endast mätta fartyg, i allmänhet om 10 nettoton och däröver (t. o. m. år 1913 över 10 ton). Pråmar 
ej inräknade före är 1915. Navire» jaugé», ordinairement de 10 tonn. nets et au-dessus. Chaland» non compris 
avant 1915. 



Tab. 125. Flottllningen i allmän flottled år 1921. Flottage dans les routes de flottage publiques. 
151 
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Tab. 126. Allmänna vägar länsvis år 1921 

1) Städernas vägar ej inräknade. 
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och i hela riket åren 1906—1920. 1) Routes. 
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Tab. 127. Nyanläggningar, omläggningar eller förbättringar at vägar, var
till statsbidrag beviljats åren 1841—1921. Constructions et améliorations des 

routes auxquelles des subventions ont été allouées par l'État pendant 1841—1921. 

Tab. 128. Med statsbidrag understödda nyanlagda, omlagda eller förbättrade 
vägar, som avsynats och godkänts åren 1876—1921. Constructions et améliorations 

des routes subventionnées par l'Etat, achevées pendant 1876—1921. 
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Tab. 129. Automobiler och motorcyklar vid slutet av åren 1919 och 1922. 1) 
Automobiles et motocyclettes au 31 déc. 

1) Specialbiler (ambnlans- m. fl.) ej inräknade. 

Tab. 130. Samtliga järnvägars längd, i km., vid slutet av åren 1860—1922.1) 
Longueur des chemins de fer, en kilom., au 31 dec.1) 

1) Preliminära uppgifter för år 1922. Chiffres préliminaires pour 1922. 



156 Tab. 131. Järnvägars av allmän betydelse1) 
Exploitation et finances des 

1) Järnvägarna utan allmän betydelse hade vid slutet av år 1922 en längd av 293-6 km., därav normalspäriga 



139-8, smalspåriga 153-8 (samtliga enskilda). 

trafik och finanser m. m. åren 1881—1922. 157 
chemins de fer d'intérêt général. 



158 
Tab. 132. Järnvägar av allmän betydelse åren 

1) Se även tab. 130, 131, 133. Voir aussi tabl. 130, 131, 133. 



159 
1920 och 1921.1) Chemins de fer d'intérêt général.1) 



160 Tab. 133. Särskilda statsbanelinjer åren 1920 och 1921 samt 



större enskilda järnvägar år 1921. Différents chemins de fer. 161 



162 Tab. 134. Postverket åren 



1865—1922. Postes. 163 
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Tab. 135. Statens och enskilda telegrafer och telefoner vid slutet av åren 1890—1922. 
Télégraphes et téléphones de l'État et privés. 



165 

Tab. 136. Telegrafverket åren 1855—1922. Télégraphes et téléphones de l'État. 



166 TAB. 136 (forts.). TELEGRAFVERKET 1855—1922. Télégraphes et téléphones de l'État. 
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Tab. 137. Registrerade aktiebolag och bankbolag åren 1897—1922. 
Sociétés anonymes enregistrées. 

Tab. 138. Bankernas antal samt grund- och reservfonder vid slutet av 
åren 1875—1922. Nombre et fonds, en cour., des banques au 31 déc. 



168 

Tab. 139. Bankernas ställning, i kronor, vid slutet av åren 



169 

1876—1922. Situation des banques, en couronnes, au 31 déc. 



170 
Tab. 140. Bankbolagens ställning, i kronor, vid slutet av år 1922.1) 

1) Se även tab. 138, 139. Voir aussi tall. 138, 136. 

Tab. 141. Bankernas räntesatser åren 1857—1922. 
Taux d'intérêt des banques. 



171 
Situation des banques privées, en couronnes, au 31 déc. 1922.1) 

Tab. 142. Riksbankens a vista växelkurser åren 1891—1923.1) 
Cours de change a/v de la Banque de Suède.1) 

1) Jfr. tab. 254. Cfr. tall. 254. 
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Tab. 143. Omsättningen å Stockholms fondbörs åren 1907—1922, i kronor. 
Mouvement des fonds à la Bourse de Stockholm, en couronnes. 

Tab. 144. Centralkassorna för jordbrukskredit och jordbrukskassorna 
åren 1916—1921. Caisses de crédit agricole. 
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Tab. 145. Hypoteksföreningarna, allmänna hypoteksbanken och stadshypoteks-
kassan (hypotekskassan för Sveriges städer) åren 1870—1922. 

Sociétés et banques hypothécaires. 

Tab. 146. Postsparbanken åren 1884—1922. 
Banque d'épargne postale. 



174 Tab. 147. Enskilda sparbankerna åren 



1856—1921. Banques d'épargne privées. 175 



176 
Tab. 148. Statens egnahemslånerörelse åren 1905—1922. 

Prêts de l'Etat aux gens peu aisés pour leur procurer des immeubles ménagers. 

Tab. 149 Ränte- och kapitalförsäkringsanstalterna åren 1876—1922. Tontines. 



Tab. 150. Allmänna pensionsförsäkringen åren 1914—1922.1) 177 
Assurance générale des pensions.1) 

1) Preliminära uppgifter för åren 1921 och 1922 samt delvis även för föregående år, beroende på till
komsten av retroaktivt gällande pensionsbrev. Chiffres préliminaires pour 1921 et 1922 et en partie aussi 
pour les années précédentes. 
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Tab. 151. Statsunderstödda pensionskassor åren 1906—1921. Kronor. 
Caisses de pensions subventionnées par l'État. Couronnes. 



179 

Tab. 152. Svenska bolags livförsäkringsrörelse åren 1856—1921. Kronor.1) 
Assurances sur la vie: sociétés suédoises. Couronnes. 

Anm. Brutto = utan frånräknande av återförsäkrares andel, netto = med frånräknande av d:o (= för 
egen räkning). 

4) Aktiebolaget De förenade, allmänna änke- och pupillkassan, allmänna pensions- och änkekassan i 
Göteborg samt bolag, som uteslutande driva återförsäkring, ingå ej i tabellens översta avdelning, men 
äro inräknade i de båda nedre avdelningarna. 



180 

Tab. 153. Utländska bolags livförsäkringsrörelse i Sverige åren 1887—1921. Kr. 
Assurances sur la vie: sociétés étrangères. Couronnes. 

Tab. 155. Försäkringsbolagens, utom arbetsgivarbolagen, olycksfalls- och 
sjukförsäkringsrörelse åren 1918—1921. 

Assurances contre les accidents et contre les maladies: sociétés suédoises, excepté les 
sociétés des patrons, et sociétés étrangères. 



181 

Tab. 154. Olycksfallsförsäkringen åren 1890—1917. Assurances contre les accidents. 

Tab. 156. Försäkringen för olycksfall i arbete enl. 1916 års lag åren 1918— 
1921. Assurances contre les accidents du travail selon la loi de 1916. 



182 Tab. 157. Olycksfall i arbete åren 

1) Siffrorna fr. o. m. är 1918 äro betydligt fullständigare än för de föregående åren. Les données pour 1918 et suiv. 



1906—1919.1) Accidents du travail.1) 183 

sont beaucoup plus complètes que celles pour les années antérieures. 
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Tab. 158. Registrerade sjukkassor åren 1892—1921. 
Caisses de secours mutuels en cas de maladie enregistrées. 



185 

Tab. 159. Brandförsäkringen åren 1887—1921. Assurances contre l'incendie. 
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Tab. 160. Svenska bolags sjöförsäkringsrörelse åren 1890—1921. Kr. 
Assurances maritimes: sociétés suédoises. Cour. 

Tab. 161. Svenska bolags husdjursförsäkringsrörelse åren 1887—1921.1) 
Assurances sur le bétail: sociétés suédoises. 

1) I någon man ofullständiga uppgifter, särskilt för de tidigare åren. 
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Tab. 162. Svenska bolags ansvars-,1) inbrotts- och maskinförsäkringsrörelse 
åren 1914—1921. Kronor . Assurances diverses: sociétés suédoises. Couronnes. 

1) Inber. automobilförsäkring. 

Tab. 163. Stiftelser år 1910. Fondations. 
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Tab. 164. Den offentliga arbetsförmedlingen åren 1902—1922. 
Bureaux de placement publics. 
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Tab. 165. Arbetslösheten inom fackorganisationerna åren 1912—1922. 
Chômage parmi les ouvriers syndiqués. 

Tab. 166. Arbetsinställelser åren 1903—1922. 1) Grèves et lock-outs. 

1) Varje arbetsinställelse redovisas för det år, under vilket den påbörjats. 



190 Tab. 167. Kollektivavtal åren 1908—1922. Conventions collectives. 

Tab. 168. Jordbrukets medelarbetstid, i timmar per dag, under sommaren åren 
1911—1921. Durée du travail quotidien dans l'agriculture pendant l'été, en heures. 

Tab. 169. Lantarbetares löneförmåner, i kronor, åren 1866—1921. 1) 
Salaires des ouvriers agricoles, en couronnes.1) 

1) Enligt jordbruksstatistiken. Jfr tab. 170. D'après la statistique agricole. Cfr. tabl. 170. 



Tab. 170. Lantarbetares löneförmåner, i kronor, åren 1911—1922.1) Salaires des ouvriers agricoles, en cour.1) 

1) Enligt socialstatistiken. D'après la statistique sociale. 

191 



192 

Tab. 171. Arbetslöner inom industri, handel och samfärdsel m. m. 
A. Sammanfattningssiffror för förvaltnings- och arbetspersonal. 

B. Arbetslöner inom särskilda näringsgrenar. 



193 

åren 1913—1931. Salaires dans l'industrie, le commerce et les communications, etc. 



194 

Tab. 172. Bostadsförhållandena i de större städerna 
Habitations dans les plus grandes villes en 

1) För Stockholm och Göteborg 1915, för övriga städer 1912 eller 1913. Pour Stockholm et 



195 

åren 1912—1915 1) samt vid slutet av år 1920. 
1912—19151) et à la fin de l'année 1920. 

Gothembourg 1915, pour les autres villes 1912 ou 1913. 



196 TAB. 172 (forts.). BOSTADSFÖRHÅLLANDENA I DE STÖRRE STÄDERNA. 

Habitations dans les plus grandes villes. 
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Tab. 173. Byggnadsverksamheten i städer och stadsliknande samhällen åren 
1912—1921. Constructions de maisons dans les agglomérations urbaines. 

Tab. 174. Kooperation. Konsumtionsföreningarnas verksamhet åren 1908—1921.1) 
Sociétés coopératives de consommation. 

1) I konsumentintresse drivna produktionsföretag inbegripna. 
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Tab. 175. Livsmedelspriser, i öre, åren 1905—1922. 
Prix des denrées ménagères, en öre. 

Anm. Siffrorna utgöra medeltal av de särskilda månadernas medelpriser för 28 orter åren 1905— 
1909, 39 orter åren 1910—1912, 44 orter åren 1913—1919 samt 49 orter fr. o. m. år 1920. 
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Tab. 176. Livsmedelskostnadernas1) förändringar å vissa orter åren 1914—1922. 
Variations des coûts des denrées alimentaires, etc. dans certaines localités. 

1) Utgifter för livsmedel, lyse och bränsle i mindre bemedlade familjer. 

Tab. 177. Inkomster och utgifter för mindre bemedlade åren 1913 och 1914.1) 
Recettes et dépenses de ménages peu aisés dans les communes urbaines. 

1) Uppgifterna avse 36 städer och stadsliknande samhällen. 



200 

Tab. 178. Levnadskostnadernas förändringar åren 1914—1923. 1) 
Variations des dépenses de ménage.1) 

1) Uppgifterna avge utgifter för en normalfamilj med en ntgiftsstat år 1914 av 2000 kr. Les données se 
rapportent aux dépense» d'un ménage normal ayant un budget de 2 000 cour, en 1914. 

Tab. 179. Förbrukningen av alkoholhaltiga drycker, tobak, kaffe, te och socker 
åren 1856—1922. 1) 

Consommation de boissons alcooliques, de tabac, de café, de thé et de sucre. 

1) Rörande förbrukningen av brödsäd se tab. 78. 



Tab. 180. Fat t igvården, länsvis, år 1921. 1) Service des assistés par département.1) 

1) Om utgifterna f5r fattigvården se tab. 225, 226. Concernant les frais de l'assistance publique voir tabl. 225, 226. 201 
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Tab. 181. Fattigvården åren 1874— 

1) Om utgifterna för fattigvården se tab. 224—226. Concernant les frais de l'assistance publique voir tabl. 
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1921.1) Service des assistés.1) 

224—226. 



204 

Tab. 182. Vid de allmänna underrätterna slutligt handlagda mål1) och ären-

1) Till annan domstol förvista brottmål ej inräknade. — 2) Före år 1913 avse uppgifterna inkomna ärenden. 



205 

den2) åren 1861—1921.3) Affaires terminées par les tribunaux ordinaires de 1ère instance. 

— 3) Se även tab. 61, 62, 188, 190. 



206 

Tab. 183. Hovrätternas verksamhet åren 1861—1922.1) Cours d'appel. 

1) Rörande krigshovrätten se tab. 185. 

Tab. 184. Högsta domstolens verksamhet åren 1861—1923. Cour suprême. 



207 

Tab. 185. Ägodelningsrätternas, vattendomstolarnas, gränstullrätternas och 
krigsdomstolarnas verksamhet åren 1861—1922. Tribunaux spéciaux. 

Tab. 186. Av överexekutorerna slutligt handlagda mål åren 1881—1921.1) 
Affaires terminées par les sur-exécuteurs. 

1) På grund av rättsstatistikens omorganisation aro en del av uppgifterna för åren fr. o. m. 1913 ej 
jämförbara med motsvarande för de föreg. åren. 



208 

Tab. 187. Utmätningsmännens verksamhet och exekutiva auktioner å 
fast egendom åren 1913—1918. 

Exécuteurs des saisies et ventes publiques judiciaires d'immeubles. 

Tab. 188. Konkurser, konkursärenden och ackordsförhandlingar utan 
konkurs åren 1866—1922. Faillites, etc. 



209 

Tab. 189. Protesterade växlar åren 1913—1922.1) Lettres de change protestées. 

1) Uppgifterna avse endast accepterade och egna växlar, protesterade av notarii publici. 

Tab. 190. Lagfarter, inteckningar och tomträtt åren 1886—1920.1) 
Homologation de propriétés immobilières, inscriptions hypothécaires et droit de terrains.1) 

1) Preliminära uppgifter för åren 1919 och 1920. Chiffres préliminaires pour 1919 et 1920. 



210 Tab. 191. För förbrytelser sakfällda i första instans 



åren 1866—1920. Condamnés en 1ère instance. 211 



Tab. 192. Fylleriförseelser åren 1917—1922.1) Délita d'ivresse. 

') Uppgifterna avse förseelser, för vilka personer anhållits eller ntan anhållande sakf&Jlts. 

212 



213 

Tab. 193. Fångvården åren 1836—1921.1) Service des prisons. 

1) Fångar, förvarade i regementsarreater samt härads- och stadshäkten ej inräknade. I övrigt 
omfattar tabellen alla slag av fångar (även bysatta samt frivilliga vid kronoarbetskåren) med 
undantag av soldatklassen vid kronoarbetskåren. Fr. o. m. âr 1921 lyda tvångsarbetsanstalterna 
ej längre under fångvårdsstyrelsen, de äro emellertid fortfarande inräknade i denna tabell. 



214 Tab. 194. Folkundervisningen åren 

1) Nomadskolorna (är 1920 vandrande 31 och fasta 12, med resp. 28 och 12 lärare samt 269 och 165 lärjungar) 
F. S. § 62 allestädes Inräknade. 



1881—1921.1) Enseignement primaire. 215 

ingå i tabellen endast i rad angår redovisningen ar barn i skolåldern; däremot äro enskilda skolor enl. 



Tab. 195. Folkundervisningen, länsvis, redogörelseåret 1920/21.1) Enseignement primaire, par département. 216 



1) Nomadskolorna ej inräknade. 

217 
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Tab. 196. Folkskolans högre avdelning åren 1901—1922.1) 
Section supérieure de l'école primaire.1) 

1) Fr. o. m. år 1916 avse uppgifterna redovisningsär, slätande under de angivna åren. A partir de 
1916 années scolaires finissant le 30 juin. 

Tab. 197. Högre folkskolorna åren 1882—1922.1) Écoles primaires supérieures.1) 

1) Uppgifterna avge i allmänhet läsår, slutande under de angivna åren. Années scolaires finissant 
le 30 juin. 



219 

Tab. 198. Folk- och småskoleseminarierna 1871—1922. Écoles normales primaires. 

Tab. 199. Kommunala mellanskolorna höstterminen åren 1910—1922. 
Écoles communales moyennes, semestres d'automne. 
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Tab. 200. Statens allmänna läroverk höstterminen 

Tab. 201. Lärjungar, som avlagt godkänd studentexamen 

1) Pedagogier och kommunala gymnasier inräknade. 



221 

åren 1876—1922.1) Lycées de l'Etat, semestres d'automne. 

åren 1866—1922. Élèves reçus à l'examen du baccalauréat. 
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Tab. 202. Lärjungar, som avlagt godkänd realskolexamen åren 1907—1922. 1) 
Élèves reçus à l'examen du certificat d'études (cycle des classes inférieures).1) 

Tab. 203. Universitet och motsvarande högskolor höstterminen åren 1866—1922.1) 
Universités, semestres d'automne. 

1) De godkändas medelålder utgjorde, i år: Age moyen, am: 1907/10 174, 1911/15 17-2, 1916/20 17l, 1918 
17-1, 1919 17-1, 1920 17-2, 1921 17-1 och 1922 17-2. 



TAB. 203 (forts.). UNIVERSITET OCH MOTSVARANDE HÖGSKOLOR 1866—1922. Universités. 223 

1) Bland lärare äro inräknade även vakanta lärarplatser. Uppgifterna avse, förutom docenter, endast ordi
narie lärare; lektorer och andra pä vissa är förordnade lärare likväl härunder inbegripna. Exercitieraästere (f. n. 
3 vid Uppsala och 2 vid Lunds universitet) äro ej inräknade. Bland lärjungar äro inräknade i studentkorpora
tionerna kvarstående universitetslärare och -tjänstemän. Lärjungar utan angiven studieriktoing hava hänförts 
till filosofiska fakulteten. 
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Tab. 204. Lärjungar i vissa andra undervisningsanstalter åren 1876—1922.1) 
Élèves de certains autres établissements d'enseignement.1) 

1) Uppgifterna arse höstterminen, där ej annat angiveg. En général semestres d'automne. 
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Tab. 205. Statsregleringarnas överskott och brister, i kronor, i jämförelse 
med riksstatsberäkningarna, enligt räkenskaperna åren 1854—1922. 1) 

Résultats des exercises clos en comparaison des évaluations des budgets, en cour. 

1) Före år 1869 avse uppgifterna endast den s. k. ordinarie statsregleringen. 

Tab. 206. Statsverkets inkomster och utgifter, i kronor, enligt räkenska
perna åren 1912—1922. Recettes et dépenses de l'État d'après les comptes definitifs. 



Tab. 207. Statens inkomster, i kronor, åren 1861—1923/24. 1) Recettes de l'État, en couronnes. 
226 

1) De officiella siffrorna hava när omräknats för vinnande av jämforbaraet de olika åren emellan. Uppgifterna avse i regel de influtna beloppen, 
så vitt möjligt med avdrag för reätitntioaer. De rustnings- och roteringsbesvftr, för vilka avgifter icke ingått till statsverket, äro ej inräknade. 
Vid mitten av 1880-taiet hade dessa besvär ett värde av omkr. 41/2 mill. kr. 



227 
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Tab. 208. Taxeringarna till bevillning samt inkomst-
Impositions du «bevillning» et de l'impôt sur 



231 

och förmögenhetsskatt, i kronor, åren 1862—1922. 
les revenus et sur les capitaux, en couronnes. 



232 Tab. 209. Taxeringarna till bevillning samt inkomst-
Impositions du «bevillning» et de l'impôt sur les revenus 



och förmögenhetsskatt, i kronor, länsvis år 1922. 233 
et sur les capitaux, en couronnes, par département. 



234 Tab. 210. Taxeringarna till inkomst- och förmögenhetsskatt åren 1913, 

1) Eftertaxeringar ej inräknade. 



1917 och 1920. 1) Impositions de l'impôt sur les revenus et sur les capitaux. 235 



236 
Tab. 211. Till inkomstskatt taxerade1) inländska aktiebolags och solida-

Capitaux et revenus des sociétés anonymes 

1) Bolag, som gitt utan vinst eller med förlagt, ingå alltså icke i tabellen. — 2) Taxeringsåren 

Tab. 212. Taxeringarna till kommunal progressivskatt, byggnadsskatt och 
hela riket 

Impositions de l'impôt progressif communal, de l'impôt sur les 



237 
riska bankbolags kapital och inkomst driftsåren 1908, 1912, 1916 och 1919.2) 
suédoises frappées par l'impôt sur les revenus. 

1909, 1913, 1917 och 1920. 

avgifter till allmänna pensionsförsäkringen, i kronor, länsvis år 1923 och i 
år 1921. 
bâtiments et des primes pour l'assurance générale des pensions. 
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Tab. 213. Tullmedlen,1) i kronor, åren 1871— 

1) Utan avdrag för restitutioner. Restitutions non déduites. 



239 

1933. Produits des douanes,1) en couronnes. 



240 Tab. 214. Rusdryckers tillverkning, försäljning och beskattning1) 

1) Rörande förbrukningen se tab. 179. Pour la consommation voir tail. 179. 



åren 1856—1922. Fabrication, vente et imposition des boissons alcooliques.1) 241 



242 Tab. 215. Tobaksmonopolet åren 

Tab. 216. Sockers tillverkning och beskattning1) åren 1856—1922. 
Fabrication et imposition du sucre.1) 

1) Rörande förbrukningen se tab. 179. Pour la consommation voir tabl. 179. 

1) Rörande tobaksförbrukningen se tab. 179. Pour la consommation de talac voir tahl. 179. 



1916—1922.1) Monopole des tabacs. 1) 243 

Tab. 217. Statens utarrenderade jordbruksdomäner arrendeåren 1907/08—1920/21. 
Domaines affermés de l'État. 



244 

Tab. 218. Statens affärsverksamhet åren 1912—1922.1) Exploitations de l'État.1) 

1) Se även tab. 84, 130—136, 207 och 217. Voir aussi tabl. 84, 130—136, 207 et 217. 
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Tab. 219. Riksstatsutgifterna, i kronor, åren 1912—1920. 1) 
Dépenses de l'État, en couronnes.1) 

1) Nettoutgifter enligt räkenskaperna. Dépenses nettes d'après les comptes définitifs. 



246 

Tab. 220. Riksstatsutgifterna, i kronor, 

1) Nettoutgifter. Dépenses nettes. 



247 

åren 1921—1923/24.1) Dépenses de l'État, en couronnes.1) 



248 TAB. 220 (forts.). RIKSSTATSUTGIFTERNA, 



I KRONOR, ÅREN 1921—1923/24. 249 



250 

Tab. 221. Statens tillgångar och skulder, 
Actif et passif de l'État, 



251 

i kronor, vid slutet av åren 1912—1921. 
en couronnes, au 31 déc. 



252 Tab. 222. Statsskulden åren 1857—1922. Dette publique. 



Tab. 223. Utdebitering av kommunala utskylder åren 1906—1922. 1) 253 
Impôts communaux sur les revenus.1) 

1) Rörande kommmnnala progresaiyskatten se tab. 212, rörande utdebiteringen i de särskilda städerna, köpingarna 
och municipalsamhällena se tab. 236,237. Voir aussi tabl. 212, 236,2.37. 



254 Tab. 224. Kommunala finanserna, i kronor, åren 

1) Fr. o. m. år 1918 utarbetas den kommunala finansstatistiken enligt ändrade grander. Se tab. 225—228. 



1876—1917.1) Finances des communes, en couronnes.1) 255 

A partir de 1918 ta statistique des finances des communes a été réorganisée. Voir tabl. 225—228. 



Tab. 225. Landskommunernas (köpingarna inräknade) och municipalsamhällenas1) finanser, i kronor, åren 
1913—1918.2) Finances des communes rurales (y compris les bourgs) et des «municipalsamhällen», en couronnes. 

256 



257 

1) Köpingar, som icke ntgöra egna kommuner, inräknade. — 2) Uppgifterna för år 1918 äro delvis ej fullt jämförliga med de föregående årens. 



258 
Tab. 226. Städernas finanser, i kronor, 

1) Uppgifterna för år 1918 äro delvis ej fällt jämförliga med de föregående årens. 



259 
åren 1913—1918. 1) Finances des villes, en couronnes. 



260 TAB. 226 (forts.). STÄDERNAS FINANSER, I KRONOR, ÅREN 1913—1918. 
Finances des villes, en couronnes. 



Tab. 227. L a n d s t i n g e n s finanser, i kronor, åren 1914—1919.1) Finances des conseils généraux, en couronnes. 

1) Uppgifterna för åren 1914—1917 äro delvis ej fullt jämförliga med de följande årens. 

261 



262 Tab. 228. Samtliga skatter åren 

1) Med undantag av utskylder till tingslagen, rörande vilka uppgifter saknas. 



1906—1922.1) Imposition totale. 263 



264 

Tab. 229. Valen till riksdagens första kammare åren 19111), 19191) och 1921—1922 
valen åren 1922 och 1923. Élections à la Première Chambre du 

1) Endast allmänna valen. 

Tab. 230. Valen till riksdagens andra kammare åren 



1911—1921. Élections à la Seconde Chambre du Riksdag. 

265 

samt partiställningen i valkorporationerna efter landstingsmanna- och elektors-
Riksdag en 1911—1922 et répartition des électeurs par partis en 1923. 



266 TAB. 230 (forts.). VALEN TILL RIKSDAGENS ANDRA KAMMARE ÅREN 

Tab. 231. Landstingsmannavalen åren 

1) Fyllnadsval ej inräknade. 



1911—1921. Élections à la Seconde Chambre du Riksdag. 267 

1910—1918.1) Élections aux conseils généraux. 



Tab. 232. Landstingsmanna- och elektorsvalen åren 1919—1923. 
Élections aux conseils généraux et aux collèges électoraux. 

268 



269 



270 

Tab. 233. Kommunala rösträtten åren 1919 och 1923. Droit de vote communal. 

Tab. 234. Kommunal- och municipalfullmäktigvalen åren 1919—1922. 
Élections aux conseils des communes rurales et des «municipalsamhällen». 



Tab. 235. Stadsfullmäktigvalen åren 1919—1923. Élections aux conseils des villes. 
271 



272 Tab. 236. Städernas areal och folkmängd 
Villes: superficie et population au 



vid början av år 1923 samt beskattning år 1922. 273 
1er janv. 1923 et impositions en 1922. 



274 

Tab. 237. Köpingarnas och municipalsamhällenas 
Bourgs et «municipalsamhällen»: super-



275 

areal och folkmängd vid början av år 1923. 
ficie et population au 1er janv. 1923. 



276 

Tab. 238. Världsdelars och staters areal och folkmängd m. m. 



277 

Superficie et population des parties et des États du monde, etc. 



278 TAB. 238 (forts.). VÄRLDSDELARS OCH STATERS AREAL OCH FOLKMÄNGD M. M. 



Superficie et population des parties et des États du monde, etc. 279 



Tab. 239. Giftermål, födelser och dödsfall i vissa länder åren 1919—1921.1) Mariages, etc. dans certains pays.1) 280 

1) I allmänhet preliminära uppgifter. En général chiffret préliminaires. 



281 

Tab. 240. Utvandringen från vissa europeiska länder till främmande världsdelar 
åren 1881—1921. Émigration européenne pour les pays hors d'Europe. 

Tab. 241. Invandringen till Amerikas Förenta stater åren 1880/81—1921/22.1) 
Immigration aux États-Unis.1) 

1) Uppgifterna avse finansår (1 juli—30 juni). Années financières (1 juillet—30 juin). 



282 

Tab. 242. Den odlade jordens användning år 1922 samt skogsareal1) i vissa 
l ä n d e r , i tu sen ta l h e k t a r . Emploi de la terre cultivée en 1922 et forêts1) dans 

certains pays, en milliers d'hectares. 

1) Uppgifterna avse olika tidpunkter. Années diverses. 



283 

Tab. 243. Skörden i vissa länder år 1922, i tusental deciton. 
Récolte dans certains pays, en milliers de quintaux. 



284 

Tab. 244. Husdjur i vissa länder, i tusental. 
Bétail de certains pays, en milliers. 



285 

Tab. 245. Saltsjöfisket i vissa länder år 1913 samt åren 1919 och 1920. 
Pêche en eau salée de certains pays. 



286 

Tab. 246. Produktionen av vissa världsartiklar år 1913 samt 

1) Preliminära uppgifter för åren 1919—1921. Chiffres préliminaires pour 1919—1921. 



287 

åren 1919—1921.1) Production de certains articles universels.1) 



288 TAB. 246 (forts.). PRODUKTIONEN AV VISSA VÄRLDSARTIKLAR ÅR 1913 



SAMT ÅREN 1919—1921. Production de certains articles universels. 289 



290 

Tab. 247. Utrikeshandeln i vissa länder åren 1919—1921. 
Valeur du commerce de certains pays avec l'étranger. 

Anm. För Finland, Storbritannien och Irland, Spanien, Lettland, Tjeckoslovakien, Rumänien, 
Brittiska Indien, Nederländska Indien, Siarn, Japan, Algier, Sydafrikanska unionen, Mexiko, 
Argentina och Nya Zeeland generalhandel, för övriga länder i regel specialhandel. I uppgifterna 
för Storbritannien och Irland, Schweiz, Spanien, Tjeckoslovakien, Brittiska Indien, Nederländska. 
Indien, Japan, Sydafrikanska unionen, Chile, Australiska förbundsstaten och Nya Zeeland äro-
mynt och myntmetall inräknade, däremot icke för övriga länder. Finlande, Grande-Bretagne et 
Irlande, Espagne, Lettonie, Tchécoslovaquie, Roumanie, Indes britannique; Indes néerlandaises, Siam, 
Japon, Algérie, Union Sudafrioaine, Mexique, République Argentine et Nouvelle-Zélande : Commerce général, 
pour Ut autres pays: Commerce spécial. Monnaies et or et argent en barres sont compris dans let 
données pour Grande-Bretagne et Irlande, Suisse, Espagne, Tchécoslovaquie, Indes britanniques, Indes 
néerlandaises, Japon, Union Sudafricaine, Chili, Australie et Nouvelle-Zélande, non compris dans les 
données pour les autres pays. 
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Tab. 248. Världens sjögående handelsflotta i juni 1922.1) 
Marine marchande du monde au mois de juin 1922.1) 

Anm. Uppgifterna omfatta äng- och motorfartyg om över 100 bruttoton och segelfartyg om 
över 100 nettoton. Koloniernas handelsflottor äro inräknade under moderländernas; av större 
betydelse är detta endast f8r Brittiska riket. Fartyg i fart på Kaspiska havet och träfartyg i 
fart pä de stora sjöarna i Nordamerika äro ej inräknade. Vapeurs dépassant 100 lotm. bruts et 
voiliers dépassant 100 tonn. nets. Les marines des colonies sont comprises dans les chiffres de la mère 
patrie. Les navires naviguant sur la mer Caspienne et les navires en bois naviguant sur les grands lacs 
de l'Amérique du Nord sont exclus de ce tableau. 

1) Enligt Lloyd's register. D'après Lloyd's Register. 



Tab. 249. Fartyg, byggda inom landet, förvärvade frän utlandet och övergångna i utländsk ägo, 
i vissa länder år 1920. 1) 

Navires construits, acquis de l'étranger et passés à l'étranger dans certains pays.1) 

292 

1) Enligt »Répertoire Général», utgivet av Bureau Veritas. Uppgifterna arse ång- och motorfartyg om minst 100 ton och segelfartyg om minst 50 ton; 
de äro att anse såsom approximativa. D'après le «Répertoire Générait du Bureau Veritas. Navires à vapeur défaisant 100 tonneaux, voiliers dépassant 50 
tonneaux. J,et chiffres doivent être considérés comme approximatif. 



Tab. 250. Järnvägarna i vissa länder åren 1918 och 1919.1) 293 
Chemins de fer dans certains pays. 

1) Uppgifterna avse delvis driftsår, icke kalenderår. 

Tab. 251. Postväsendet i vissa länder åren 1920 och 1921.1) 
Postes de certains pays.1) 

1) Enligt den internationella poststatistiken. D'après la statistique, internationale du service postal. 



Tab. 252. Telegraf- 1) och rikstelefonväsendet2) i vissa länder åren 1919 och 1920. 
Télégraphes1) et téléphones2) de certains pays. 294 

1) Huvudsakligen enligt dan internationella telegrafstatistikon. Transittelegram äro ej medräknade ocli i allmänhet ej heller järnvägstelegra
ferna. D'après la statistique internationale de la télégraphie. Dépêches en transit non comprises, ni en général les télégraphes des chemins defer. — 2) Huvud
sakligen enligt den internationella telefonstatistiken. D'après la stalistiove internationale du téléphone. 



295 

Tab. 253. Sedelutgivande centralbanker i vissa länder vid slutet av år 1913 
s a m t åren 1918—1922.1) Banques d'émission de certains pays au 31 déc. 

1) Enligt guldparitet ar i svenska (= norska och danska) kronor 1 finsk mark (= 1 franc = 1 lira = 1 
peseta) = 0"72, 1 £ stg. = 18-1595, 1 höll. florin = 1-4999, 1 tysk mark = 08889, 1 österr. krona = 
0-7561, 1 nordamer. dollar = 3-73149. 



Tab. 254. Värdet av olika myntslag, i procent av parivärdet, enligt New-Yorks växelkurser åren 1920—1923. 
Valeur des différentes monnaies, en pct. de la parité, d'après les cours de change de New- York. 
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Tab. 255. Index för partiprisernas förändringar i vissa länder åren 
1913—1923.1) Indices des prix de gros dans certains pays. 

1) Enligt Bulletin mensuel de statistique, utgiven av Nationernas förbund (för England Economist). 

Tab. 256. Index för levnadskostnadernas förändringar i vissa länder åren 
1914—1923.1) Indices des dépenses de ménage dans certains pays. 

1) Enligt Bulletin mensuel de statistique, utgiven av Nationernas förbund. 



298 

Tab. 257. Arbetslösheten inom fackorganisationerna i vissa länder åren 
1913—1922.1) Chômage parmi les ouvriers syndiqués dans certains pays.1) 

1) Arbetslösa i % av antalet medlemmar. — På grand av arbetslöshetsstatistikens olika omfattniag i 
olika länder kan en jämförelse länderna emellan ske endast beträffande utvecklingen, men icke ifråga om 
arbetslöshetsprocentens storlek. Chômeur» en pet. des ouvrière syndiqués. — A cause de l'étendue différente 
de la statistique de chômage ce n'est que le mouvement dans les différents pays qui se compare et pas la 
grandeur absolue du pet. de chômage. 
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