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Förord. 
Ny för föreliggande nittonde årgång av 

Statistisk årsbok för Sverige är tab. 219. 
Årsbokens internationella avdelning har till
kommit genom samarbete med de statistiska 
ämbetsverken i Danmark, Finland, Island 
och Norge. 

Stockholm den 19 augusti 1932. 

STATISTISKA CENTRALBYRÅN. 

Avertissement. 
Dans la présente dix-neuvième année de 

l'Annuaire statistique de la Suède le tableau 
219 est nouveau. Les aperçus internationaux 
ont été préparés avec la collaboration des 
services de statistique du Danemark,' de la 
Finlande, de l'Islande et de la Norvège. 

Stockholm le 19 août 1932. 

BUREAU CENTRAL DE STATISTIQUE. 

†1—312902. Statistisk årsbok 1932. 
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bolags och solidariska bankbolags kapital 
och inkomst driftsåren 1908, 1912, 1916, 
1919 och 1920 308 

265. Svenska aktiebolags och solidariska bankbolags 
fastighetsvärden enligt fastighetstaxeringen 
år 1931 308 

266. Tullmedlen åren 1871—1931 310 
267. Beskattningen av alkoholhanteringen åren 

1871—1931 312 
268. Tobaksmonopolet åren 1916—1931 312 
269. Statens affärsverksamhet åren 1912—1931 313 
270. Riksstatsutgifterna åren 1913, 1920—1932/33 314 
271. Riksstatsutgifterna åren 1912—1920 319 
272. Statens tillgångar och skulder åren 1929—1931 320 
273. Statsskulden åren 1857—1931 322 
274. Landstingens finanser åren 1913, 1920—1929 323 

275. Landskommunernas finanser åren 1913, 1920 
—1928 324 

276. De särskilda landstingens finanser år 1929 326 
277. Landskommunernas finanser, länsvis år 1928 326 

278. Städernas finanser åren 1913, 1920, 1923—1929 327 
279. Prästlönekassornas finanser åren 1914—1928 

(ecklesiastikåren 1914/15—1928/29) 332 
280. Municipalsamhällenas finanser åren 1923— 

1929 332 
281. Utdebitering av kommunala utskylder för åren 

1906—1931 333 
282. Kommunala finanserna åren 1875—1928 334 
283. Samtliga skatter åren 1906—1931 336 

XIX. Allmänna val. 
284. Valen till riksdagens första kammare åren 

1911, 1919 och 1921—1931 338 
285. Rösträtten och valdeltagandet inom olika 

yrkesgrupper vid valen till riksdagens andra 
kammare år 1928 338 

286. Valen till riksdagens andra kammare åren 
1911—1928 340 

287. Landstingsmannavalen åren 1922—1930 342 
288. Kommunala rösträtten åren 1923, 1927 och 

1931 344 
289. Kommunal- och municipalfullmäktigvalen åren 

1920—1930 344 
290. Stadsfullmäktigvalen åren 1919—1931 345 

XX. Uppgifter rörande de särskilda städerna, 
köpingarna och municipalsamhällena. 

291. Städernas areal och folkmängd vid början av 
år 1932 samt beskattning år 1931/32 346 

292. Köpingarnas och municipalsamhällenas areal 
och folkmängd vid början av år 1932 348 
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261. Impositions de l'impôt progressif communal, 
de l'impôt sur l'exploitation des forêts, etc., 
par département, en 1931 304 

262. Imposition de l'impôt de l'État sur les 
revenus et sur les capitaux et impôt d'égalisa
tion calculé en 1931 305 

263. Impositions de l'impôt sur les revenus et 
sur les capitaux 1913, 1917, 1920 et 1921 306 

264. Capitaux et revenus des sociétés anonymes 
suédoises frappées par l'impôt sur les revenus 
1908, 1912, 1916, 1919 et 1920 308 

265. Valeurs évaluées des immeubles des sociétés 
anonymes suédoises selon les impositions de 
l'impôt sur les immeubles en 1931 308 

266. Recettes des douanes 1871—1931 310 
267. Impôts sur les boissons alcooliques 1871— 

1931 312 
268. Monopole des tabacs 1916—1931 312 
269. Exploitations de l'État 1912—1931 313 
270. Dépenses de l'État 1913, 1920—1932/33 314 
271. Dépenses de l'État 1912—1920 319 
272. Actif et passif de l'État 1929—1931 320 
273. Dette publique 1857—1931 322 
274. Finances des conseils généraux 1913, 1920— 

1929 323 
275. Finances des communes rurales 1913, 1920 

—1928 324 
276. Finances des différents conseils généraux 1929 326 
277. Finances des communes rurales par départe

ment 1928 326 
278. Finances des villes 1913, 1920, 1923—1929 327 
279. Finances des caisses de traitement du clergé 

en 1914—1928 332 
280. Finances des agglomérations dites «municipal-

samhällen» 1923—1929 332 
281. Impôts communaux sur les revenus 1906— 

1931 333 
282. Finances des communes 1875—1928 334 
283. Imposition totale 1906—1931 336 

XIX. Élections. 
284. Élections à la Première chambre du Riksdag 

1911, 1919 et 1921—1931 338 
285. Droit de vote et votants pour la Seconde chambre 

du Riksdag par groupes de profession en 1928 338 

286. Élections à la Seconde chambre du Riksdag 
1911—1928 340 

287. Élections aux conseils généraux 1922—1930 342 
288. Droit de vote communal 1923, 1927 et 

1931 344 
289. Élections aux conseils des communes rurales 

et des «municipalsamhallen» 1920—1930 344 
290. Élections aux conseils des villes 1919—1931 345 

XX. Données diverses pour chaque ville, 
bourg et «municipalsamhälle». 

291. Villes: superficie et population au 1 e r janv. 
1932 et impositions 1931/32 346 

292. Bourgs et «municipalsamhallen»: superficie et 
population au 1 e r janv. 1932 348 
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Tabell. Sid. 
XXI. Internationella översikter. 

293. Areal, folkmängd och folkökning 350 

294. Folkmängd i städer med minst 100000 
invånare 356 

295. Utvandringen från vissa europeiska länder till 
främmande världsdelar åren 1927—1931 358 

296. Invandringen till Förenta staterna finansåren 
1926/27—1930/31 359 

297. Invandringen till Kanada, efter folkslag, 
finansåren 1928/29—1930/31 359 

298. Folkmängdens fördelning efter kön och ålder 360 
299. Befolkningens fördelning efter yrken (yrkes

utövare) 362 
300. Folkmängdens förändringar 364 
301. Arealens fördelning efter ägoslag samt åker

jordens användning och skörd åren 1927—1931 368 
302. Produktionen av vissa världsartiklar åren 1928 

—1931 374 
303. Saltsjöfisket i vissa länder åren 1927—1930 386 

304. Husdjur i vissa länder 388 
305. Automobiler och motorcyklar 1929 och 1930 389 
306. Världshandelsflottans utveckling åren 1890 

—1931 390 
307. Fartyg, sjösatta åren 1928—1931 390 
308. Sjöfarten på utlandet 391 
309. Världens sjögående handelsflotta juni 1931 392 
310. Järnvägarna i vissa länder åren 1928—1930 393 

311. Postväsendet i vissa länder åren 1929 och 1930 394 
312. Telegraf- och telefonväsendet i vissa länder 

år 1929 395 
313. Införselns och utförselns värde åren 1928— 

1931 396 
314. Värdet av olika myntslag åren 1930 och 1931 

samt, diskonto åren 1931 och 1932 398 
315. Guldbehållning vid slutet av åren 1927—1931 400 
316. Utelöpande sedlar vid slutet av åren 1928—1931 400 
317. Statsskulden åren 1913—1930 401 
318. Partiprisernas förändringar åren 1922—1932 402 
319. Levnadskostnadernas förändringar åren 1923 

—1932 403 
320. Förbrukningen av socker, kaffe, te och 

tobak 404 
321. Arbetslösheten åren 1913—1931 405 
322. Arbetskonflikter i vissa länder 406 

323. Fackföreningsrörelsen i vissa länder åren 
1925, 1928—1930 407 

Förteckning över den officiella statistiken 408 

Tableau. Page. 

XXI. Tableaux internationaux. 

293. Superficie, population et augmentation de la 
population 350 

294. Population des villes de 100000 habitants 
au moins 356 

295. Émigration européenne pour les pays hors 
d'Europe 1927—1931 358 

296. Immigration aux États-Unis 1926/27— 
1930/31 359 

297. Immigration, d'après races, au Canada 1928/29 
—1930/31 359 

298. Population par sexe et par âge 360 
299. Population par profession (population ac

tive) 362 
300. Mouvement de la population 364 
301. Superficie des terrains, emploi des terres 

labourables et récolte 1927—1931 368 
302. Production de certains articles universels 

1928—1931 374 
303. Pêches maritimes des principaux pays 1927 

—1930 386 
304. Bétail des divers pays 388 
305. Automobiles et motocyclettes 1929 et 1930 389 
306. Développement de la marine marchande en 

1890—1931 390 
307. Navires construits 1928—1931 390 
308. Navigation extérieure 391 
309. Marine marchande du monde juin 1931 392 
310. Chemins de fer dans les principaux pays 

1928—1930 393 
311. Postes des principaux pays 1929 et 1930 394 
312. Télégraphes et téléphones des principaux pays 

1929 395 
313. Valeur des marchandises importées et exportées 

1928—1931 396 
314. Valeur des monnaies 1930 et 1931 et taux de 

l'escompte en 1931 et 1932 398 
315. Réserves d'or au 31 déc. 1927—1931 400 
316. Billets en circulation au 31 déc. 1928—1931 400 
317. Dette publique 1913—1930 401 
318. Variations des prix de gros 1922—1932 402 
319. Variations du coût de la vie 1923—1932 403 

320. Consommation de sucre, de café, de thé 
et de tabac 404 

321. Chômage 1913—1931 405 
322. Conflits collectifs du travail dans les divers 

pays 406 
323. Effectifs des syndicats ouvriers dans les 

divers pays 1925, 1928—1930 407 
Catalogue de la statistique officielle 408 

Källförteckning. 
Sources. 

A n v ä n d a f ö r k o r t n i n g a r : Abréviations: 
Bidrag = Bidrag till Sveriges officiella statistik; 
S O S = Sveriges officiella statistik (se sid. 408 f.); 
SM = Statistiska meddelanden (se sid. 410): 
ms = manuskript (S C = statistiska centralbyrån). 
I mänga fall hava de nr här nedan angivna källor hämtade uppgifterna underkastats särskild 

bearbetning för Statistisk årsbok, utan att detta omnämnes i källförteckningen. Dans bien des 
cas les données puisées des sources ci-dessous, ont été préparées spécialement pour l 'Annuaire 
statistique, sans que Von en ait fait mention dans la hste des sources. 
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Tab. 1, Statens meteorologisk-hydrografiska anstalts årsbok; uppgifter från nämnda anstalt 
och likets allmänna kartverk m. m. 

Tab. 2—3. SOS: Folkräkningen 3920: 1; SOS: Folkmängden inom administrativa områden 
1931; Sveriges statskalender 1932; Allmänna väghållningsbesväret på landet (väg- och vatten
byggnadsstyrelsen) m. m. 

Tab. 4—9. Bidrag: A (särskilt 1880: 2); SOS: Befolkningsrörelsen; SOS: Folkmängden inom 
administrativa områden; Statistisk tidskrift: h. 129, 138, 139; Sundbärg, Bevölkerungsstatistik 
Scawedens 1750—1900; ms i S C. 

Tab. 10—26. Bidrag: A; S O S : Folkräkningen 1910, 1920; ms i S C. 
Tab. 27—43. Bidrag: A (särskilt 1851—55: 1 och 1876: bih.: Några grunddrag av Sveriges 

befolkningsstatistik för åren 1748—1875); S O S : Befolkningsrörelsen; SOS: Folkmängden inom 
administrativa områden 1931; Statistisk tidskrift: h. 123: Rikets folkmängd åren 1750—1899, för
delad ålderevis efter civilstånd; 129: Rikets folkmängd åren 1750—1900, fördelad efter ålder och 
kön; 135: Döda efter kön, ålder och civilstånd i Sverige åren 1751—1900 samt mcdelfolkmängden 
efter kön och ålder nnder femårsperioderna för samma tid; 139, 143, 146 och 150: Fortsatta bi
drag till en svensk befolkningsstatistik för åren 1750—1900; Sundbärg, Bevölkerungsstatistik 
Schwedens 1750-1900; ms i S C. 

Tab. 44—47. SOS: Dödlighets- och livslängdstabeller 1911—1920; SM: A: I: 1; Skandinavisk 
»ktuarietidskrift 1925: h. 1 samt 1927: h. 1; ms i S C. 

Tab. 48—52. Bidrag: A; SOS: Dödsorsaker; ms i S C. 
Tab. 53. Bidrag: A; SOS: Domstolarnas och de exekutiva myndigheternas verksamhet; 

ms i S C. 
Tab. 54—58. Bidrag: A; SOS: Ut- och invandring; ms i S C. 
Tab. 59. Bidrag: K i; Arméförvaltningens sjukvårdsstyrelses berättelse; S O S : Hälso- och 

sjukvård vid armén. 
Tab. 60. Statistik rörande de värnpliktiga (generalstaben). Hälso- och sjukvård vid armén. 
Tab. 61—63. Bidrag: K. i, I I ; SOS: Allmän hälso- och sjukvård; SOS: Sinnessjukvården i 

riket; SOS: Det civila veterinärväsendet; Sweden, its people and its industry, utg. av Sundbärg. 
Tab. 64. Bidrag: A (särskilt 1851—55: 1); Bidrag: K. i; S O S : Allmän hälso- och sjukvård. 
Tab. 65. Bidrag: K i; Arméförvaltningens sjukvårdsstyrelses berättelse; Årsberättelse över 

hälso- och sjukvården vid marinen; SOS: Hälso- och sjukvård vid armén; SOS: Hälso- och 
sjukvård vid marinen. 

Tab. 66. Bidrag: K. i; SOS: Allmän hälso- och sjukvård; Översikt av sammandragen av 
epidemirapportcr (medicinalstyrelsen). 

Tab. 67. Bidrag: B; S O S : Domstolarnas och de exekutiva myndigheternas verksamhet; nu i S C. 
Tab. 68, 69, 71. Bidrag: H; S O S : Fast egendom. 
Tab. 70. Jordkommissionens betänkanden: 2. 
Tab. 72. Bidrag: O; S O S : Lantmäteri. 
Tab. 73. Bidrag: H; SOS: Fast egendom. 
Tab. 74. Bidrag: B; SOS: Domstolarnas och de exekutiva myndigheternas verksamhet; ms i S C. 
Tab. 75. Bidrag: N: Hushållningssällskapens berättelser. 
Tab. 76. Bidrag: N: Hushållningssällskapens berättelser; SOS: Jordbruk och boskapsskötsel 

(särskilt 1920); Höijer, Tabeller till belysning av det svenska jordbrukets utveckling 18/1—1919 
(Tnll- och traktatkommitténs utredningar och betänkanden: 5). 

Tab. 77. SOS: Jordbruksräkningen 1927. 
Tab. 78—80. S O S : Jordbrnksräkningen 1927. 
Tab. 81—84. Samma som tab. 76 samt dessutom Bidrag: N: Sammandrag av Kungl. Maj:ts 

befallningshavandes årsväxtberättolser; SOS: Årsväxten; SM: A: II: 5, III: 2, 3. Tab. 83 därjämte 
Betänkande angående Sveriges ekonomiska utveckling 1834—60, avgivet 1863; Förberedande skatte
jämkningskommitténs betänkande, avgivet 1876; Betänkande av 1886 års ekonomiska kommitté: 
II, avgivet 1887; Betänkande av 1907 års försvarskommitté, avgivet 1910. 

Tab. 85. S O S : Jordbruk och boskapsskötsel 1920. 
Tab. 86. Bidrag: N: Hushållningssällskapens berättelser. 
Tab. 87. S M:, A: I: 9, II : 1, 3, III : 2, 3; SO S: Jordbruk och boskapsskötsel; S O S: Jordbruks

räkningen 1927. 
Tab. 88, Meddelanden från lantbruksstyrelsen: nr 169; SOS: Mejerihantering. 
Tab. 89. Lantbruksstyrelsens berättelser; Kalender över svenska lantbruket; hushållnings

sällskapens handlingar m. m. 
Tab. 90. SM: A: I: 2; SOS: Domänverket (Förteckning över statens jordbruksdomäner och 

vissa andra av domänstyrelsen förvaltade egendomar; periodiska tabeller n:ris 69 och 70 år 1930). 
Tab. 91. Bidrag: H; Fiskeriintendentens berättelser; SOS: Fiske. 
Tab. 92. SOS: Fiske. 
Tab. 93. Lantbruksakademiens handlingar; Lantbruksstyrelsens berättelser; ms i lantbruks

styrelsen. 
Tab. 94—98. Ms i riksskogstaxeringsnämnden. 
Tab. 99—100. Statens offentliga utredningar 1931: 35; ms i finansdepartementet. 
Tab. 101. Bidrag: Q; S O S: Domänverket; ms i domänstyrelsen. 
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Tab. 102. Gunnar Andeisson: Sveriges allmänna skogar (Socialiseringsnämndens undersökningar); 
me i domänstyrelsen. 

Tab. 103. Kommersiella meddelanden. 
Tab. 104—107. Bidrag: C? S O S : Bergshantering; S O S : Sveriges bergshantering ar 1913, spe

cialundersökning; Kommersiella meddelanden; ms i kommerskollegium. 
Tab. 108—113, 118. Bidrag: D; S O S: Industri; SM: A: I I I : 1; Kommersiella meddelanden; 

Betänkande angående Sveriges ekonomiska utveckling 1834—60, avgivet 1863; 1880 och 1888 års 
tullkommittéers betänkandes. 

Tab. 114. Se tabellen. 
Tab. 115, 116. S O S : Industri 1925. 
Tab. 117. S O S : Arbets- och löneförhållandena för affiärsanställda. 
Tab. 119. Bidrag: E, F : S O S : Handel. 
Tab. 120—128. Bidrag: F ; S O S : Handel; SM: A: I I I : 1; S M : C; Kommersiella meddelanden; 

under tab. 108—113 nämnda kommittébetänkanden; ms i kommerskollegium. 
Tab. 129—140, 142. Bidrag: E, F ; S O S : Sjöfart; Kommersiella meddelanden; ms i kommers

kollegium. 
Tab. 141. Bidrag: T; S O S : Lotsverket; ms i lotsstyrelsen. 
Tab. 143—147. Bidrag: L ; S O S : Järnvägar; SM: D; ms i järnvägsstyrelsen. 
Tab. 148, 153. Bidrag: M; S O S : Postverket; ms i generalpoststyrelsen. 
Tab. 149. Bidrag: I ; S O S : Telefon och telegraf; ms i telegrafstyrelsen. 
Tab. 150, 151. Bidrag: S; S O S : Allmänna väg- och vattenbyggnader. 
Tab. 152. Statens offentliga utredningar 1925: 31; ms i S C enligt uppgifter från generalstaben, 

statskontoret samt väg- och vattenbyggnadsstyrelsen. 
Tab. 154. Sveriges A. & O. Kommunikationer: Busskommunikationerna, ms. 
Tab. 155—157. Meddelanden frän luftfartsmyndigheten; ms i kommunikationsdepartementet. 
Tab. 158. Kommersiella meddelanden; ms i patent- och registreringsverket. 
Tab. 159. Statistisk årsbok för Stockholms stad; Ekonomiska meddelanden, utg. av Svenska 

bankföreningen. Affärsvärlden, ekonomisk veckorevy. 
Tab. 160. Sveriges riksbanks årsbok; Kommersiella meddelanden. 
Tab. 161—164. Sammandrag av de solidariska enskilda bankernas samt aktiebankernas och 

kreditaktiebolagens uppgifter; S M : E ; Sveriges riksbanks årsbok. 
Tab. 165. Uppgifter om hypoteksbanken och hypoteksföreningarna; styrelse- och revisions

berättelser för allmänna hypoteksbanken och stadshypotekskassan. 
Tab. 166. Bidrag: Y n ; S O S : Postsparbanken, Postverket; ms i generalpoststyrelsen. 
Tab. 167. S O S : Postverket; ms i generalpoststyrelsen. 
Tab. 168. Ms i S C enligt uppgifter från jordbruksdepartementet samt statens egnahemsstyrelse. 
Tab. 169, 170. Statistisk tidskrift; Bidrag: Y i; S O S : Allmän sparbanksstatistik; ms i SC. 
Tab. 171. SM: A: IV: 1; ms i S C. 
Tab. 172. S O S: Allmänna pensionsförsäkringen; ms i pensionsstyrelsen. 
Tab. 173. Biksdagens revisorers berättelser om statsverket. 
Tab. 174. Försäkringsväsendet i riket (utg. av civildepartementet och försäkringsinspektionen); 

S O S : Enskilda försäkringsanstalter. 
Tab. 175, 179—181. Försäkringsväsendet i riket; Riksförsäkringsanstaltens årsberättelse (fr. o. m. 

1911 i S O S ) ; S O S : Enskilda försäkringsanstalter; S O S: Olycksfall i arbete. 
Tab. 176. Statistisk tidskrift; Försäkringsväsendet i riket (utg. av civildepartementet och 

försäkringsinspektionen); S O S : Enskilda försäkringsanstalter. 
Tab. 177. Registrerade sjukkassor (utg. av civildepartementet); Arbetsstatistik: Registrerade 

sjukkassors verksamhet; S O S : Registrerade sjukkassor; ms i socialstyrelsen. 
Tab. 178. Ms i socialstyrelsen. 
Tab. 182—185. Försäkringsväsendet i riket; S O S : Enskilda försäkringsanstalter. 
Tab. 186. S O S : Stiftelser. 
Tab. 187. Kommersiella meddelanden; Svensk handelstidning; Svensk finanstidning. 
Tab. 188—192, 199—209, 211—219. Arbetsstatistik; S O S : Socialstatistik; Meddelanden från 

kommerskoilegii avdelning för arbetsstatistik; Sociala meddelanden; ms i socialstyrelsen. 
Tab. 193. Ms i S C och i kontrollstyrelsen. 
Tab. 194—198. Bidrag: V; S O S : Accispliktiga näringar, Rusdrycksförsäljningen m. m.; ms i 

kontrollstyrelsen; ms i statistiska centralbyrån. 
Tab. 210. Bidrag: N: Hushållningssällskapens berättelser; S O S : Jordbruk och boskapsskötsel. 
Tab. 220—223. Bidrag: U i; S O S : Fattigvård; ms i SO. 
Tab. 224; 225. S O S : Samhällets barnavård. 
Tab. 226—229. S O S : Folkräkningen 1920. 
Tab. 230—241. Bidrag: B ; S O S : Rättsväsen; ms i S C. 
Tab. 242. Bidrag: G; S O S: Fångvården: tvangsarbetsanstaltemas årsberättelser; Riksdagens 

revisorers berättelser om statsverket. 
Tab. 243—253. Bidrag: P ; S O S : Undervisning; ms i skolöverstyrelsen; uppgifter från lant

bruksstyrelsen och domänstyrelsen. 
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Tab. 254. Universitetens och högskolornas kataloger samt uppgifter från karolinska mediko-
kirnrgiska institutet. 

Tab. 255. Bidrag: H; S O S : Undervisning; Riksdagsberättelserna om rikets styrelse; Riks
dagens revisorers berättelser om statsverket; lantbraksstyrelsens berättelser; uppgifter frän skol
överstyrelsen, lantbruksstyrelBen och de olika anstalterna. 

Tab. 256—258. Kapitalkonto till rikshuvudboken (1854—1.911); Utdrag nr riksbovndboken, 
innefattande budgetredovisning (1912—1919); Budgetredovisning (fr. o. m. 1920); Riksstaten; upp
gifter frän statskontoret och riksräkenskapsverket m. m. 

Tab. 259—262. Generalsammandrag över bevillningen m. m. (t. o. m. 1921); S O S : Skatte
taxeringarna (fr. o. m. 1922). 

Tab. 263, 264. Finansstatistiska utredningar, ntgivna genom finansdepartementet; S O S : 
Taxering till inkomst- och förmögenhetsskatt 1917, 1920; ms i S C. 

Tab. 265. S O S: Skattetaxeringarna. 
Tab. 266. Samma som tab. 256—258 -samt dessutom Bidrag: F ; S O S : Handel; ms i kom

merskollegium. 
Tab. 267, 268. Bidrag: V; S O S : Accispliktiga näringar, Rusdrycksförsäljningen m. m.; Aktie

bolaget Tobaksmonopolets årsberättelser m. m ; ms i kontrollstyrelsen m. m. 
Tab. 269. S O S : Postverket, Telegrafverket, Statens järnvägar, Statens vattenfallsverk, Domän

verket; Sveriges riksbanks årsbok; Statistiska tablåer m. m. till belysning av statens affärsverk
samhet; riksräkenskapsverkets revisionsberättelse. 

Tab. 270, 271. Utdrag ur rikshuvudboken, innefattande budgetredovisning; Bndgetredovisning. 
Tab. 270 dessutom Riksstaten. 

Tab. 272. Utdrag ur rikshuvudboken, innefattande budgetredovisning (1912—1919); Utdrag ur 
rikshuvudbokeu, innefattande kapitalsammandrag (fr. o. m. 1920); Utdrag ur fonders och diverse 
medels räkenskaper; Översikt, utvisande riksbankens tillgångar och skulder. 

Tab. 273. Riksgäldskontorets årsbok; Riksdagens revisorers berättelser om riksgäldsverket m. m. 
Tab. 274—283. Bidrag U; S O S : Kommunernas finanser; ms i S C m. m. 
Tab. 284—290. S O S : Riksdagsmannavalen och Kommunala valen; ms i S C. 
Tab. 291. Årsbok för Sveriges kommuner. 
Tab. 292. S O S : Folkmängden inom administrativa områden; ms i S C. 

Använda huvudkällor för de internationella tabellerna: 

Tab. 293—323. De främmande ländernas statistiska årsböcker och periodiska publikationer, för 
vissa tabeller därjämte specialpublikationer för olika länder. 

Bland de internationella statistiska publikationerna angivas följande: 
Annuaire statistique international. Société des Nations, section économiqne et financiére; 
Bulletin mensuel de statistique. Société des Nations; 
Annuaire international de statistique agricole. Institut international d'agriculture; 
Bulletin international de statistique agricole. Institut international d'agriculture; 
Revue internationale d'agricultnre. Institut international d'agriculturc; 
Apercu de la démographie des divers pays du monde. Office permanent de r lnst i tut inter

national de statistique; 
Annuaire statistique des grandes villes. Office permanent de 1'Institut international de statistique; 
International labour review. International labour offlce; 
Annual report of the commissioner general of immigration. United States Department of Labour; 
Federal Reserve Bulletin. Issued by the Federal Reserve Board at Washington; 
Recueil mensuel de 1'Institut international du commerce; 
Bulletin mensuel de 1'Office permanent. Institut international de statistique; 
The mineral industry. Founded by Richard P. Rothwell; 
The mineral industry of the British empire and foreign countries. Imperial institute; 
Wirtschaft und Statistik. Herausgegeben vom Statistischen Reichsamt; 
Svensk Finanstidning. Veckoskrift för närings-, finans- och lönefrågor; 
Hubnera Geographisch-Statistische Tabellen aller Länder der Erde; 
Almanach de Gotha; 
The Statosman's Year-Book; 
Lloyds Register; 
Statistique Générale du Service Postal. Union Postale Uni verselie; 
Statistique Générale de la Télégraphie. Bureau International de 1'Union Télégraphique; 
Statistique Générale de la Téléphonie. Bureau International de 1'Union Télégraphique; 
Revue internationale du travail. Bureau international du travail; 
Informations sociales. Bureau international du travail; 
Annuaire de la Federation syndicale internationale. Federation syndicale internationale, Am

sterdam. 
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> (internat.) 378— 
385 
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> » > (internat.) 384 
- 3 8 5 

Bomull och arbeten därav 119, 
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Bomnll (internat.) 376 
Boskapsskötsel . 80—81, 92—93 

> (internat.) . 388 
Bostäder 237—239 
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Brandförsäkring 225 
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Djur, levande, in- och utf. 136, 
142, 174—175 

Domstolar 274—277 
Drycker, in- och utf. 136, 139, 

148, 174—175, 231-232, 2 3 3 -
236 312 

Döda . . 3 4 - 4 4 , 52—53, 57—64 
> (internat.) . . . 364—367 

Dödlighets- och livslängds
tabeller 54—57 

Dödsorsaker 57—64 
Dövstumma 15 

Ecklesiastika skogar . 110—111 
Egnahemslån, statens . . . 209 
Emigranter . . . 34—39, 65—67 

> (internat.) . . .358 

Fabriksindustri 117 
Fackföreningsrörelse (inter

nat.) 407 
Fallandesjuka 15 
Farsoter 63 
Fartyg 118,' 122, 128—129, 141, 

168, 176-179 
(internat.) . . 390-392 

Fast egendom . 73—74, 76, 300, 
302, 308-309 

Fattigvård . 256—259, 323-329 
Fett och produkter därav, in-

o. utf. 146—147, 153 
Fideikommiss 73 
Film, fotografisk, in- o. utf. 152 
Finnar 12, 14 
Fiske 96—97 

> (internat.) . . . 386—387 
Flerbörder 50 
Floder, i Sverige 1 
Flottning 112—113 
Flygtrafik 201, 202 
Foder, kreaturs- . 123, 141, 144, 

145 149 
Folkmängd . . 2—33, 262—271, 

346—349 

Sid. 
Folkmängd (internat.) 350—358, 

360—363 
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67 
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(internat.) 350—355, 358-359, 
364-367 

Folkmängdstäthet . . . . 2—3 
> (internat.) 350 

—355 
Folkskoleseminarier . . . . 289 
Folkundervisning . . 284—288 
Fondbörs, Stockholms . . . 203 
Fordon . . . . 122, 141, 168, 199 
Frukter, in- och ntf. . 144—146 
Fylleriförseelser . . . 235—236 
Fyrinrättningar 185 
Fångvård 283 
Färger samt färgnings- och 

garvningsämnen m. m., in-
och ntf. . . . . 136, 146, 152 

Födda 34—44, 51 
» (internat.) . . . 364—367 

Förbrytelser 280—282 
Förmögenhet . 20—32, 264—273 
Försäkring . . . 132, 214—227 
Förvaltningspersonal, enskild 

tjänst 251—252 

Garn 123, 158 
Giftermål 34—48 

> (internat.) . 364—367 
GlaB och glasvaror, in- o. utf. 162 
Gränser, Sveriges 1 
Guld . . . . 115, 134, 162, 171 

> (internat.) 385 
Guldkassa 204 

. (internat.) . . . . 400 
Gummi 119, 124, 130—131, 139 

—140, 154 
Gödningsämnen 119, 124, 130— 

131, 140, 149, 153 
> (internat.) . . 379 -381 

Gödselvård 81 

Hamntrafik. 184 
Handelsflottan . 176-179,183 

> (internat.) 390,392 
Handlande 133 
Handelsföretag . . . . 132, 133 
Hantverk 133, 251 



XVII 

Sid. 
Hemskillnader 47 
Hovrätter 276 
Hudar och skinn 119, 124, 130 

—131, 139, 153—154 
Hnsdjur . . . . 80—81, 92, 93 

> (internat.) 388 
Husdjursförsäkring 224 
Hushåll 15 
Hushållningssällskap . . . . 98 
Hvpoteksinrättningar . . . . 208 
Häradsrätter 274—275 
Högskolor 293 

Immigranter . . 34—39, 65—67 
> (För. Stat. o. Kanada) 359 

Inbrottsförsäkring 227 
Indelningar, rikets . . . . 2—3 
Industri 117—125, 128—132, 244 

—249 
Infektionssjukdomar 57—59,62— 

63, 72 
Inflyttade 18 
Infödda 18 
Införsel 134—175 

> (internat.) . . 396—397 
Inkomster, statens 295-299, 310 

—313 
Inkomst, uppskattad 20—32,262— 

263, 266-273, 300—309 
Instrument, in- och utf. 168, 169 
Inteckningar 73, 279 

Jordbruk och boskapsskötsel 76— 
95, 135, 243, 250 

> (internat.) . 368—373 
Jordbruksdomäner, statens . 96 
Jordbrukskassor . . . 212—213 
Jordtorp och andra jordlägen

heter 76 
Järnmalm . . 114, 118,141, 149 

> (internat.) . . . . 382 
Järn och stal 114—115, 118, 122, 

128-129, 140—141, 162-164 
Järn och stål (internat.) 382—383 
Järn- och stålvaror 118, 122, 128 

—129, 141, 162-164 
Järnvägar . . . . 187—193, 245 

> (internat.) . . . . 393 

Kaffe 139, 145, 232 
> (internat.) . . . . 375, 404 

Kakao 147 
» (internat.) . . . 374—375 

Kanaltrafik 186 
Kapitalförsäkring . . 216—218 
Kautschuk och arbeten därav 119. 

124, 130—131, 139—140, 154 
Kautschuk (intornat.) . . . 377 
Kemiska grundämnen och pre

parat, in- och utf. . 150—151 
Kol 115, 116, 118, 128-129,140, 

150 

Sid. 
Kol (internat.) . . . . 378—379 
Kollektivavtal 243 
Kolonialvaror . . . . 136, 145 
Konfityrer 119,123,130—131,147 
Konkurser 278—279 
Konstsilke (internat.) . . . 377 
Konsumtion . . . . 86, 231—232 

> (internat.) . . . 404 
Kooperation 95, 237 
Koppar och kopparmalm 115, 141, 

164 
> > > (internat.) 

382—383 
Kork och arbeten därav, in-

o. utf. 156 
Kvicksilver (internat.) . . . 384 
Kvinnliga arbetare . . 246—249 
Köpingar 348—349 

Lagfarter 76, 279 
Landskommunernas finanser 324 

—326, 3 3 3 - 3 3 6 
Landstingens finanser 323,326,333 

—335, 337 
Lantmäteriet 75 
Lappar 12 
Leksaker, in- och utf. . . . 170 
Lervaror, in- och utf. . 161—162 
Levnadskostnader . . . 230—231 

> (internat.) . 403 
Linfrö (internat.) . . 376—377 
Livförsäkring . . . . 216—218 
Livräddningsväsen 185 
Livslängd, sannolik återståen

de 57 
Livsmedelskostnader . 230—231 
Lotsverket 185 
Läge, Sveriges 1 
Läroverk, allmänna . 290—292 
Löner 243—255 

Maltdrycker 232—233 
Manganmalm 115 

> (internat.) . . 381 
Mantal 76 
Markegångspriser 87 
Maskiner 118, 122, 128—129,141, 

165—168 
Maskinförsäkring 227 
Matvaror av djur 119, 123, 1 3 0 -

131, 136, 138, 142—143, 148, 
174-175 

Medellivslängd, återstående 54— 
57 

Mejerihantering 94,119,130—131 
Mellanskolor, kommunala 289, 292 
Metaller 115, 118, 122,128—129, 

137, 141, 162-165, 174—175 
Mineral 115, 122, 136—137, 149 

—150, 174-175 
Motorfordon . . . . 141, 168, 199 

> (internat.) . . . 389 
Municipalsamhällen 332—333,336, 

348-349 

Sid. 
Mynt 134, 171 

> (internat.) . . . 398—399 
Myr 99 

Naturaliserade utlänningar . 64 
Nederbörd, i Sverige . . . . 1 
Nickel 115, 164 

> (internat.) 384 
Nyodlingar 92 

Oljor och produkter därav 119, 
124, 130—131, 139, 150, 152 

—153 
Olycksfallsförsäkring . 221—224 
Omnibuslinjer 200 

Papper (internat.) . . 378—379 
Pappersmassa, papper och ar

beten därav 118, 123, 128—129, 
135,136,141,156-158,174-175 

D:o (internat.) . . . . 377—379 
Pensionsanstalter 215 
Pensionsförsäkring 214 
Personal i allmän tjänst 254—255 
Petroleum (internat.) . . . . 379 
Platina (internat.) 385 
Posten 194—195 

> (internat.) 394 
Postdiligenser 200 
Postgirorörclsen 208 
Priser 227—229 

> (internat.) 402 
Prästlönekassor 332 

Realskolexamina 292 
Repslageriarbeten 119,123, 130— 

131, 159 
Riksskogstaxering . . . 99—106 
Riksstaten. . 296—299 314—319 
Ris 145 

> (internat.) 374 
Rådhusrätter . . . . 274—275 
Räntesatser 207 

> (internat.) 398—399 
Rättsväsen 274—282 
Rösträtt 338—315 

Sal t 151 
> (internat.) . . . . 378—379 

Sedelcirkulation . . . 204—205 
. (internat.) . 400 

Silke och arbeten därav 138, 158 
—160 

» (internat.) . . . 376—377 
Silver . . . . 115, 134, 162, 171 

. (internat.) . . . 384—385 
Sinnessjuka, sinnesslöa . . . 15 
Sjukförsäkring 224 
Sjukkassor 219 
Sjukvård 69—72 
Sjukvårdsanstalter . . . 69—71 
Sjukvårdspersonal 69 
Självmord 61—64 
Sjöar, i Sverige 1 
Sjöfart 176—185 

> (internat.) 391 
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Sid. 
Sjöförsäkring 226 
Sjömän 30-31,179,253,268—269 
Skatter till staten 296—297, 300 

—301 ,305-312 ,336-337 
» (utom till staten) 300— 

304, 323—327, 331—333, 334, 
336—337, 346—347 

Skogar 77, 99—111 
> (intern at.) 368 

Skolor 284—294 
Skyddskoppympning . . . . 72 
Skörd 83—91 

» (internat.) . . . 371—373 
Socker 118—119, 130—131, 139. 

147, 232, 236 
> (internat.) 370—371, 373 

—375, 404 
Spannmål och produkter där

av 8 2 - 8 7 , 88—91, 118, 123, 
128—131, 136, 139, 145 

Spannmål och produkter där
av (internat.) . . . 371—372 

Sparbanker 208—211 
Spritdrycker 148, 232—234, 312 
Spånadsämnen och arbeten 

därav 119,123—124, 130-131 , 
135—137, 158—160, 174-175 

Statsregleringen 295 
Statsskogar 110—111 
Statsskulden 320—322 

» (internat.) . . . 401 
Sten och arbeten därav 116, 118, 

122, 128—129, 140, 149, 161 
Stenkol, se Kol. 
Stiftelser 226 
Storstäder (internat.) . 356—358 
Studentexamina . . . 290—291 
Städer: areal . . . . 346—347 

> : finanser . 327—335, 337, 
346-347 

> : befolkning 5, 44, 346— 
347 

> : byggnader . . 237—239 

Sid. 
Svavel .150 

> (internat.) 380 
Svenskar i utlandet . . . . 14 

Tattare 12 
Taxeringar . 107—108, 300—309 
Te 145, 232 
> (internat.) 376, 404 

Telefon och telegraf . 196—197 
> > > (internat.) 395 

Temperatur, i Sverige . . . 1 
Tillgångar, statens . . 320—321 
Tobak 119, 123, 130-131 , 139, 

148, 232, 312 
. (internat.) . . . 376, 404 

Tomträtt 279 
Torvmossar 92 
Tryckalster . 118, 123, 128—129, 

157—158 
Träd 100—101 
Trämassa (internat.) . . 377, 378 
Trävaror 118, 122, 128—129,136 

—137, 140-141 , 155—156, 174 
- 1 7 5 

Tvångsarbete 282 
Tuberkulos . 58, 62, 68, 70—71 
Tullmedel 310—311 
Täckdikad åker 81,92 
Tändstickor 119, 124, 130—131, 

140, 153 

Ul l och arbeten därav 119, 123 
—124, 138—139, 158—160 

» (internat.) .... 376—377 
Understödsföreningar . . . . 220 
Universitet 293 
Ur, in- o. utf 169 
Utförsel 134—175 

» (internat.) . . 396—397 
Utgifter, statens 295, 314—319 
Utländska undersåtar 13—14, 64, 

74 

Sid. 
Utrikes födda 14 
Utsäde 82, 86, 89 

Val, kommunala . . . 342—345 
» , riksdags- . . . . 338—341 

Vapen, in- o. utf. 169 
Vattenkraft . 117, 121, 126—127 
Vattenområden, i Sverige . . 1 
Vin . . 139, 148, 232, 234, 312 

> (internat.) 374 
Virkesförråd 102—103 
Vägar 198 
Värnpliktiga 68 
Värnpliktigas längd . . . . 68 
Växelkurser 203 

> (internat.) . . . 398 
Växelprotester 278 
Växter, in- och utf. . 143—144 
Växtämnen, diverse, och fa

brikat därav . 124, 136, 141, 
143—146, 174—175 

Yrken . . . . 20—33, 266—271 
(internat.) . . . 362 -363 

Yrkesutövare 266—271 
Yrkesundervisning 292 

Zigenare 12 
Zink 115 

» (internat.) . . . 383—384 

Åkerjord 77—91 
> (internat.) . 368—369 

Återgång av äktenskap . . . 47 

Äktenskap 34—48 
Äktenskapsskillnader . . 47—48 

» (inter
nat.) 364—367 

Ängsmark 77, 82—89 
> (internat.) . . . . 368 

Öar , i Sverige 1 
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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 Koltajaure) n. bredd samt 10°58' (skäret Stora Drammen n. v. om Kosteröarna) och 24°10' 
(ön Kataja B. om Torneälvs mynning) ö. om Greenwich. Landgränsen mot Finland 536 km, mot Norge 
1 657 km. Kusten enligt Strelbitsky 7 624 km, mätt å karta i 1 : 2 000 000 omkr. 2 500 km. Största 
längd från norr till söder 1574 km, största bredd 499 km. 

Areal, se tab. 2. Superficie, voir tabl. 2. 
Öar. lies. Gotland 2 960, Öland 1345, Orust 336, Värmdö med Ingarö och Fågelbrolandet 271, 

Hisingen 195, Tjörn 134, Väddö och Björkö 125, Fårö 102, Selaö 91, Gräsö 88, Svartsjölandet 79 km». 
{Småöar ej inräknade). 

Bergshöjder. Hauteur des montagnes. L a p p l a n d : Kebnekaise 2 123, Sarjektjåkko 2 090, Kaskasatjâkko 
2 076 m (Sulitälma endast 1877 m). J ä m t l a n d : Storsylen 1762 m (Åreskutan 1 420 m). Här j e 
d a l e n : Helagsfjället 1796 m. D a l a r n e : Storvätteshogna 1204, Molnet 1191, Härjehogna 1185, Städjan 
1131 m. V ä r m l a n d : Bränberget 691 m. V ä s t e r g ö t l a n d : Galtäsen (ö. om Ulricehamn) 362, Kinne-
knlle307, Billingen 298 m. Ö s t e r g ö t l a n d : Stensbohöjden i Ydre 327 m (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 : Linderödsåsen 196 m. 

Vattenområden. Bassins. Vänern—Göta älv 50 100 (därav inom Sverige 42 500), Torne älv 40 200 
(d:o 25 300) M, Ångermanälven 31 900 (d:o 30 400), Dalälven 29 300 (d:o 28 900), Ume älv 26 700 (d:o 
26 500), Indalsälven 26 700 (d:o 24 700), Lule älv 25 200 (d:o 24 500), Mälaren—Norrström 22 300, Ljusnan 
19 800, Kalix älv 17 900 »), Vättern—Motalaström 15 500, Ljungan 12 800, Skellefte älv 11 600, Pite älv 
11200, Lagan 6 450, Helgeån 4 840, Emån 4 450 km2. 

Sjöar. Lacs. Vänern 5 546, Vättern 1 899, Mälaren 1140, Hjälmaren 493, Storsjön i Jämtland 448, 
Torneträsk 317, Siljan 290, Hornavan 262, Uddjaur 203, Bolmen 184, Storavan 170, Stora Luleträsk 168, 
Storuman 164, Kallsjön 155, Åsnen 153, Skagern 133 km8. 

Floder. Fleuves. Klarälven—Göta älv 720 (därav inom Sverige 520), Muonio—Torne älv 570, Dalälven 
520, Ume älv 470 (d:o 460), Lule älv 450 (d:o 440), Ångermanälven 450 (d:o 440), Ljusnan 430, Kalix älv 
430, Järpströmmen—Indalsälven 420, Skellefte älv 410, Pite älv 370, Ljungan 350, Toftaån—Lagan 250, 
Ätran 230 km. 

Medeltemperaturen åren 1859—1925. 
Températures moyennes. 

Medelnederbörd 1881—1920. 
Eau tombée en moyenne. 

1) Till Torne älvs område har räknats hela området ovan bifurkationen till Kalix älv (9 900 km'). 

1—312902. Statistisk årsbok 1932. 



2 
Tab. 2. Areal, folkmängdstäthet och indelningar vid början av år 1932, länsvis.1) 

Superficie, densité de la population et divisions administratives au 1er janv. 1932, par département.1) 

1) Rörande folkmängden se tab. 6. Concernant la population, voir tabl. 6. — 2) År 1930. — 3) Skanör och Falsterbo utgöra tillsammans en stad. 
— 4) Därav 12 tingslag. — 6) Tingslag. — 6) Dessntom 6, som icke bilda egna kommuner och således utgöra municipalsamhällen (i 2 fall delar 
av sådana). 
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Tab. 3. Folkmängden i landskapen (samt landareal), landstings- och hushållningssällskapsområdena, stiften 
samt hovrättsområdena vid början av år 1932, ävensom ecklesiastika1) och judiciella indelningar.2) 

Population dans les provinces (superficie de terre), dans les districts des conseils généraux, les districts des sociétés d'économie 
rurale, les diocèses et les districts des cours d'appel 1/1 1932 ainsi que les divisions ecclésiastiques et judiciaires. 

1) Vid början av maj 1932. — 2) Vid början av 1932. — 3) En hov- och en garnisonsförsamling ej inräknade. — 4) Karlskrona amiralitetsför
samling inräknad. — 5) Därav 4 s. k. lappförsamlingar. — 6) Därai en hov- och en gatnisonsförsamling. 



4 Tab. 4. Folkmängd vid slutet av åren 1750—1931.1) Population au 31 déc. 

1) Börande medelfolkmängden i riket se tab. 27 samt för landsb. och städer tab. 28. Beträffande 
folkmängden vid slutet av varje särskilt är 1749—1909 se årg. 1922, tab. 26. — ") Huskvarna, Eslöv 
och Arvika med tillsamman 16 251 inv. (Vi) blevo städer under året, varjämte under året till städerna över
flyttades två socknar med tillsamman 8 791 inv. (Vi). — 8) Områden med 28 192 inv. (Vi) överflyttades under 
året från landsbygden till städerna. — 4) Djursholm, Nässjö och Hässleholm med tillsamman 12 889 inv. (l/i) 
blevo städer under året, varjämte under året till städerna överflyttades områden med 3 857 inv. (VO. — 
5) Områden med 10283 inv. (VO överflyttades under året från landsbygden till städerna. — 6) Trollhättan 
med 13 985 inv. (Vi) blev stad under året, varjämte under året till städerna överflyttades områden med 16 751 
inv. (VO- — 7) Katrineholm och Sollefteå med tillsamman 9 201 inv. (Vi) blevo städer under året, varjämte 
under året till städerna överflyttades områden med 2 526 inv. (Vi). — 8) Områden med 18 467 inv. (Vi) över
flyttades under året från landsbygden till städerna. — •) Tranås, Avesta, Ludvika och Boden med tillsamman 
21207 inv. (V0 blevo städer under året, varjämte genom områdesregleringar städernas folkmängd vid årets 
början ökades med 3 774 inv. — 10) Mjölby, Vetlanda och Värnamo med tillsamman 12 415 inv. (Vi) blevo 
städer under året, varjämte under året till städerna överflyttades områden med 5 969 inv. (Vi). — ") Ett om
råde med 1 702 inv. (Vi) överflyttades under året till stad. — 12) Mölndal med 12 796 inv. (V0 bIe^ s t a d under 
året, varjämte under året till städerna överflyttades områden med 23 837 inv. (VO- — I8) Områden med 2 550 
inv. (Vi) överflyttades under året till städerna. — ") Lidingö med 10 470 inv. (V0 blev stad under året, varjämte 
under året till städerna överflyttades områden med 115 inv. (V0- — 16) Sundbyberg med 6 750 inv. (V0 M«v 
stad under året, varjämte under året till städerna överflyttades områden med 4 317 inv. (Vi)- — le) Områden med 
5 803 inv. (V0 överflyttades under året till städerna. — ") Områden med 1044 inv. (V0 överflyttades under året 
til) städerna. — 18) Områden med 1096 inv. ('/0 överflyttades under året till städerna. — 19) Områden med 9 619 
inv. (VO överflyttades under året till städerna. — Genom tillkomsten av staden Nybro och områdesregleringar 
ökades städernas folkmängd vid början av år 1932 med 4 421 personer och utgjorde vid nämnda tidpunkt 2 038 774, 
33'08 % av rikets folkmängd. 



Tab. 5. Folkmängd i de större städerna vid slutet av åren 
1800—1931.1) Population des plus grandes villes au 31 déc. 

5 

Anm. Rörande folkmängden i övriga städer samt i köpingarna och mnnicipalsamhällena se 
tab. 291, 292. Pour la population des autres villes, etc., voir tabl. 291, 292. 

') Beträffande administrativa områdesregleringar mellan land och stad före 1911 se noter till tab. 
5 i statistisk årsbok årg. 1929. — s) Brännkyrka förs. med 33 678 och Bromma förs. med 9 810 inv. 
•Vu 1920 inkorp. resp. Vi 1913 och Vi 1916. — ») Ett område av Nacka förs. med 488 inv. inkorp. 
Vi 1930. — «) örgryte förs. med 22 200 inv. 81/n 1920 inkorp. Vi 1922, ett område av Partilie 
förs. med 854 inv. Vi 1928 samt ett område av Angereds förs. med 14 inv. Vi 1930. — ») Nya 
Varvets förs. med 373 inv. inkorp. Vi 1931. — e) Västra Skrävlinge förs. med B 822 inv. och 
Limhamns förs. med 11 410 inv. s , /u 1920 inkorp. reBp. Vi 1911 och Vi 1915. — 7) Fosie förs. 
med 7 566 inv. inkorp. 1/i 1931. — •) Östra Eneby förs. med 10 890 inv. och S:t Johannes förs. 
med 3 224 inv. sl/ia 1920 inkorp. resp. Vi 1916 och Vi 1918. — 8) Råns förs. och Hälsingborgs 
landsförs. med tillsammans 9 099 inv. 31/u 1910 inkorp. Vi 1918 och Vi 1919. — 10) Ett område 
av Hille förs. med 1130 inv. inkorp. Vi 1920. — ") Torpa kommun med 2 451 inv. S1/ia 1910 
inkorp. Vi 1920. — 12) Ett område av Torshälla landskommun med 705 inv. inkorp. Vi 1929. 
— W) S:t Ilians och Lnndby förs. med 3 592 inv. 31/ia 1920 inkorp. l/i 1918. — 14) S:t Lars förs. 
med 5 753 inv. 31/i2 1920 inkorp. Vi 1911. — 16) Ett område av Lnnds landskommun med 1 223 
inv. inkorp. Vi 1913, och S:t Peters klosters förs. med 1062 inv. 81/u 1920 inkorp. Vi 1914. — 
16) Ett område av Snöstorps förs. med 4 899 inv. inkorp. Vi 1928. — ") Kalmar landsförs. 
med 561 inv. inkorp. Vi 1925. — le) Blev stad Vi 1922. — 1S) Blev stad Vi 1916. — 20) Ett om
råde av Brunflo förs. med 2 142 inv. inkorp. Vi 1918. — ") Ett område av Nosaby förs. med 718 
inv. inkorp. Vi 1916. — M) Ett område av Nosaby förs. med 22 inv. inkorp. Vi 1930. — ss) Ett 
område med 286 inv. inkorp. 1/i 1927. — ") Ett område med 1537 inv. inkorp. Vi 1922. — 
26) Ett område av Umeå landsförs. med 1 359 inv. inkorp. Vi 1925. — '") Blev stad lA 1926. — 
") Skövde landskommun med 2 467 inv. 1910 inkorp. Vi 1914. 
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Tab. 6. Folkmängd länsvis vid slutet av åren 
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1751—1931. Population par département au 31 déc. 
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Tab. 7. Folkmängdens fördelning efter ålder, kön och civilstånd vid 
slutet av åren 1750—1929. 

Population par âge, par sexe et par état civil au 31 déc. 
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Tab. 8. Folkmängden i varje åldersår och i femårsgrupper efter kön vid slutet 
av år 1929. Population dans chaque année d'âge et par groupes d'âge de cinq ans suivant le 

sexe, au 31 déc. 1929. 

Tab. 9. Folkmängden efter civilstånd inom vissa åldersklasser vid slutet av år 1929. 
Population dans certains groupes d'âge, par état civil, au 31 déc. 1929. 



10 

Tab. 10. Folkmängdens på landsbygden och i städerna fördelning efter ålder 
vid slutet av år 1920 samt kön och civilstånd vid slutet av 1910 och 1920. 

Population par âge, etc., au 31 déc. 1910 et 1920. Campagne et villes. 
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Tab. 11. Folkmängdens fördelning efter trosbekännelse vid slutet av åren 
1910 och 1920. Population par confession au 31 déc. 1910 et 1920. 
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Tab. 12. Främmande trosbekännare vid slutet av åren 1870—1920.1) Dissidents. 

1) Endast främmande trosbekännare, i församlingsboken (husförhörslängden) antecknade som sådana eller 
(t. o. m. år 1910) tillhörande församlingar av främmande trosbekännare med rätt till egen kyrkobokföring. 
Enligt vederbörande trossamfunds egna uppgifter utgjorde år 1920 antalet baptister 61120 och metodister 
17 079 samt antalet medlemmar av svenska missionsförbundet 110 608. 

Tab. 13. Finnar och lappar vid slutet av åren 1870—1920. Finnois et Lapons. 

Tab. 14. Zigenare och tattare vid slutet av år 1920. Bohémiens au 31 déc. 
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Tab. 15. Folkmängdens fördelning efter statsborgarskap och födelseort vid 
slutet av åren 1870—1920. Population par nationalité et par lieu de naissance. 
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Tab. 16. Utrikes födda och utländska undersåtar vid slutet av åren 1860— 
1920. Personnes nées à l'étranger et sujets étrangers au 31 déc. 1860—1920. 

Tab. 17. Svenskfödda personer, bosatta i utlandet omkring åren 1890, 
1900, 1910 och 1920. Personnes nées en Suède, demeurant à l'étranger. 
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Tab. 18. Blinda, dövstumma, sinnesslöa, sinnes- och fallandesjuka 
vid slutet av åren 1860—1920. Aveugles, sourds-muets, aliénés, etc. 

Tab. 19. Folkmängdens fördelning å hushåll vid slutet av åren 
1860—1920. Ménages au 31 déc. 



16 Tab. 20. Länens folkmängd, efter födelse-
Population des départements, par lieu de nais-

Tab. 21. I länen födda, efter boningsort, på 10000 inv. vid slutet av år 1920. 



ort, på 10000 inv. vid slutet av år 1920. 
sance, sur 10000 hab. au 31 déc. 1920. 

17 

Nés dans les départements, par lieu de résidence, sur 10000 hab. au 31 déc. 1920. 

2—312902. Statistisk årsbok 1932. 



18 
Tab. 22. Infödda och inflyttade befolkningens relativa fördel-

Habitants nés dans leur commune de résidence et ceux nés dans une 



19 
ning på civilstånd, efter kön och ålder vid slutet av år 1920. 
autre, répartis par sexe, par âge et par état civil au 31 déc. 1920. 



20 Tab. 23. Folkmängd och förmögenhet vid slutet av år 1920 samt 
Population et capitaux au 31 déc. 1920 et revenus en 1920 

1) Rörande de särskilda yrkenas fördelning på grupperna och innebörden av orden förmögenhet och inkomst 



inkomst under samma år för huvudgrupper av yrken, länsvis.1) 
pour les grands groupes de professions, par département.1) 

21 

se tab. 25 med tillhörande not 1). Pour la division en groupes voir tabl. 25. 



22 TAB. 23 (forts.). FOLKMÄNGD OCH FÖRMÖGENHET VID SLUTET AV ÅR 1920 

Population et capitaux au 31 déc. 1920 et revenus en 1920 



SAMT INKOMST UNDER SAMMA ÅR FÖR HUVUDGRUPPER AV YRKEN, LÄNSVIS. 

pour les grands groupes de professions, par département. 
23 



24 Tab. 24. Folkmängdens fördelning efter huvud-
Population par grands groupes de professions1) 

1) Se tab. 25. Voir tabl. 25. — 2) De officiella talen fBr âren 1870—1910 hava här omräknats för vinnande 

Tab. 25. Folkmängd och förmögenhet vid slutet av år 
Population et capitaux au 31 déc. 1920 et 

1) Uppgifterna om förmögenhet och inkomst äro hämtade från skattedeklarationerna och taxeringslängderna 
pitalet och den därifrån härflytande inkomsten. Revenus et capitaux taxés. — Se även tab. 226—229. Voir 



25 grupper av yrken1) vid slutet av åren 1870—1920.2) 
au 31 déc. 1870—1920. 

av jämförbarhet, i möjligaste mån, med uppgifterna för är 1920. 

1920 samt inkomst under samma år för särskilda yrken.1) 
revenus en 1920 pour les différentes professions.1) 

samt avse de taxerade yrkesotÖTarnes personliga förmögenhet och inkomst ej det i reep. narin? nedlagda ka-
muti tabl. 228—229. 



26 TAB. 25 (forts.) . FOLKMÄNGD OCH FÖRMÖGENHET VID SLUTET AV 



ÅR 1920 SAMT INKOMST UNDER SAMMA ÅR FÖR SÄRSKILDA YRKEN. 27 



28 TAB. 25 (forts.). FOLKMÄNGD OCH FÖRMÖGENHET VID SLUTET AV 



ÅR 1920 SAMT INKOMST UNDER SAMMA ÅR FÖR SÄRSKILDA YRKEN. 29 



30 TAB. 25 (forts.) . FOLKMÄNGD OCH FÖRMÖGENHET VID SLUTET AV 



ÅR 1920 SAMT INKOMST UNDER SAMMA ÅR FÖR SÄRSKILDA YRKEN. 31 



32 TAB. 25 (forts.). FOLKMÄNGD OCH FÖRMÖGENHET VID SLUTET AV ÅR 1920 
SAMT INKOMST UNDER SAMMA ÅR FÖR SÄRSKILDA YRKEN. 



33 

Tab. 26. Länens andelar av folkmängden inom olika yrkesgrupper vid slutet av år 1920. 
La quote-part de la population par départements et groupes de profession au 31 dec. 1920. 

3
—

3
1
2
9
0
2
. 

Statistisk 
årsbok 

1932. 



34 
Tab. 27. Översikt av folkmängdens förändringar åren 1749—1931.1) Aperçu du mouvement de la population.1) 



35 

1) Bristande överensstämmelse mellan siffrorna för folkökningen och de här meddelade uppgifterna om befolkningsrörelsens samtliga faktorer 
beror, utom pä förekomsten av obefintliga, främst pä skillnaden mellan den faktiska och den i församlingsböckerna redovisade utvandringen. Den 
verkliga utvandringen har av professor a . Sandbärg beräknats till i ärligt medeltal: 1851/60 4 058, 1861/70 15 783, 1871/80 16 833, 1881/90 39 489, 
1891/00 25915, 1901/10 27 633. För årtiondet 1911/20 torde den kunna uppskattas till i årligt medeltal 13000. — Le manque d'accord entre les 
chiffres pour Vaugmentation de la, population et les données ici sur tous les faits du mouvement de la population dépend, sauf Vexistence des introuvables, 
surtout de la différence entre l'émigration réelle et celle dans les registres des paroisses. L'émigration réelle a été calculée par M. le Professeur G. Sundbärg 
à moyenne annuelle: 1851/60 i 058, 1861/70 15 783, 1871/80 16 833, 1881/30 39 489, 1891/00 25 BIS, 1901/10 27 633. Pour la dizaine 1911/20 elle devait 
être estimée à une moyenne annuelle de 13000. — 2) På -1000 av medelfolknaängden. Sur 1000 hab. — 3) Procent av samtl; levande födda. Pct. des 
nés vivants., — 4) Procent ay_leyande födda. Pet. des nés vivants. — B) Preliminära nppgifter. Chigret préliminaires. 
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40 

Tab. 28. Folkmängdens förändringar pä landsbygden och i städerna åren 
1821—1931. Mouvement de la population à la campagne et dans les villes. 



41 

Tab. 29. Folkmängdens förändringar månadsvis, beräknade per år och 
1000 av medelfolkmängden, åren 1816—1920.1) 

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

1) Månaderna redncerade till lika längd. Let mois réduits à longueur égale. 



42 

Tab. 30. Folkmängdens förändringar, länsvis, åren 1926—1930 samt 1930 och 1931.1) 
Mouvement de la population par département.1) 



43 

1) För åren 1926/30 inedeltal årligen. För åren 1930 och 1931 delvis preliminära uppgifter. Rotande ut- och invandring se tab. 58. Pvur 
1928130 moyennes annuelles, roar 1930 et 1931 chiffres préliminaires. Concernant l'émigration et V immigra lion voir tabl, 58. — s) Av samtliga levande 
födda. Du total des nés vivants. — 3) Av samtliga födda. Du total des nés. — 4) Av levande födda. Des nés vivants. 



44 
Tab. 31. Folkmängdens förändringar i de största städerna åren 1926—1930 samt 1930 och 1931.1) 

Mouvement de la population dans les plus grandes villes.1) 

1) För åren 1926/30 medeltal ärligen. För åren 1930 och 1931 delvis preliminära uppgifter. Pour 1926/30 moyenne» annuelles. Pour 1930 et 1931 
chiffres préliminaires. — 2) Se noterna till tal). 5. — s) Av samtliga levande födda. Du total des nés vivants. — 4) Av samtliga födda. Du total det nét. 
— 5) Av levande födda. Det nét vivants. 



45 
Tab. 32. Giftermål åren 1801—1929. 1) Mariages.1) 

1) Se även tab. 27—31. Voir aussi tabl. 21—31. — ») Av hela medelfolkmängden. S«r ; 000 habitants. — 3) Av alla ogifta män '20—50 är. 
Sur 1000 garçon» 20—SO ans. — 4) Av alla fornt gifta män 15—65 âr. Sur 1000 veufs (et div.) IS—65 ans. — 6) Av alla ogifta kvinnor 
20—45 âr. Sur 1 000 filles 20—45 ans. — •) Av alla fornt gifta kvinnor 15—55 är. Sur t 000 veuves (et div.) IS—55 ans. — 7) Stockholm: 1911/15 
1130, 1916/20 1218, 1921/25 962, 1925 913, 1926 1034, 1927 1126, 1928 1057, 1929 1145, övriga städer autres villes: 1911/15 498, 1916/20 818, 
1921/25 697, 1925 667, 1926 668, 1927 801, 1928 842, 1929 892, landsbygden campagne: 1911/15 607, 1916/20 1043, 1921/25 824, 1925 825, 
1926 798, 1927 866, 1928 915, 1929 942. 



46 

Tab. 33. Giftermål, fördelade efter makarnas ålder och civilstånd, åren 
1921—1925. 

Mariages par âge et par état civil des époux. 

Tab. 34. I första äktenskapet inträdda i olika åldrar på 1000 av medelfolk
mängden av ogifta i samma åldrar åren 1861—1929. 

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



47 

Tab. 35. Upplösta äktenskap och överskott av ingångna åren 1751—1931. 
Mariages dissous et excédent des mariages contractés. 

Tab. 36. Hemskillnader, äktenskapsskillnader och återgång av äktenskap 
åren 1916—1931. Séparations de corps, divorces et nullité de mariage. 



48 

Tab. 37. Äktenskapsskillnader åren 1841—1830.1) Divorces.1) 

Äktenskapsskillnader i årligt medeltal åren 1926/30. 
Divorces en moyennes annuelles 1926/30. 

1) Se tab. 35 not ')• Återgång inräknad. Voir labl. 35, note 1). — 2) Slögeri, dryckenskap, våldsamt 
sinnelag eller stridighet i lynne och tänkesätt (Knngl. Maj:ts tillåtelse till äktenskapets upplösning); 
nya giftermålsbalken 11: 3, 4, 12. — s) Gamla gifterni&lsbalken 13: i; nya giftermålsbalken 11: 5. 



49 
Tab. 38. Barnaföderskor åren 1751—1929. Accouchées. 

4—
312902. 

Statistisk 
årsbok 1932. 
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Tab. 39. Flerbörder åren 1781—1920. Naissances multiples. 

Tab. 40. Barnaföderskor med barn i äktenskap, fördelade efter ålder och tid 
mellan giftermål och nedkomst. Summor för åren 1925—1929. Femmes accouchées 
d'enfants légitimes par âge et par durée des mariages. Totaux pour les années 1925—1929. 



51 
Tab. 41. Födda barn åren 1751—1929.1) Naissances.1) 

1) Se även tab. 27—31. Voir aussi tabl. 27—31. — 2) För åren 1801—1830 torde uppgifterna om de dödfödda vara ofullständiga. Pour les 
année» 1801—1830 les données sont probablement incomplètes. 



52 Tab. 42. Döda åren 1751—1929.1) Décès.1) 

1) Officiella tal (i tab. 27 korrigerade tal). Se även tab. 28—31 samt 43. Chiffres officiels (au tabl. 27 chiffres corrigés). Voir aussi tabl. 
28—31, 4it. 



53 
Tab. 43. Döda i olika åldrar på 1000 av medelfolkmängden i samma åldrar åren 1751—1929. 

Décès aux différents âges sur 1000 habitants de chaque groupe d'âge. 
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Tab. 44. Dödlighets- och livslängdstabeller för åren 1911—1915. 
Tables de mortalité et de survie. 
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Tab. 45. Dödlighets- och livslängdstabeller för åren 1911—20. 
Tables de mortalité et de survie. 
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Tab. 46. Dödlighets- och livslängdstabeller för åren 1921—1925. 
Tables de mortalité et de survie. 



57 

Tab. 47. Återstående medellivslängd och sannolik återstående livslängd åren 
1816—1925. Vie moyenne et vie probable. 

Tab. 48. Döda, fördelade efter dödsorsak, åren 1911—1929.1) 
Décédés par cause de décès.1) 

1) Se även tab. 49—52. Voir aussi tabl. 49—52. 



58 TAB. 48 (forts.). DÖDA, FÖRDELADE EFTER DÖDSORSAK, 



ÅREN 1911—1929. Décédés par cause de décès. 59 



60 TAB. 4 8 (forts.). DÖDA, FÖRDELADE EFTER DÖDSORSAK, 



ÅREN 1911—1929. Décédés par cause de décès. 61 



62 

Tab. 49. Döda i tuberkulos (alla slag), länsvis, åren 1911—1931.1) 
Décès provenant de la tuberculose.1) 

1) Preliminära uppgifter för åren 1930 och 1931. Chifree préliminaires pour 1930 et 1931. 

Tab. 50. Självmördare årea 1781—1929.1) Suicides.1) 

1) Se ares tab. 48 och 52. Voir auiti tahl 48 et 52. 



TAB. 5 0 (forts.). SJÄLVMÖRDARE ÅREN 1781—1929. Suicides. 63 

Tab . 51. Döda i farsoter å ren 1851—1931.1) Décès provenant des maladies épidémiques.1) 

1) Se aven tab. 48. Voir aussi tabl. 48. — 2) 1781/90 4 597, 1791/00 4123, 1801/10 2026, 1811/20 397, 
1821/30 359, 1831/40 876, 1841/50 212. — ') Fläcktyfus, nervfeber och paratyfus samt t. o. m. 1900 >hjärnfeber> 
och t. o. m. 1910 tropiska sjukdomar. Typhus, fièvre typholdetet paratyphus, jusqu'à 1900 aussi ifièvre cérébrale» et 
jusqu'à 1910 aussi maladies tropiques. — 4) År 1834 12 637. Aren 1861/80 äro inhemsk kolera och barnkolera in
räknade. Année 1834 12 637. 1861/SO y compris choléra sporadique et infantile. — 5) Preliminära uppgifter. 
Chiffres préliminaires. 
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Tab. 52. Döda i barnsbörd samt av våldsamma dödsorsaker åren 1851—1931.1) 
Décès provenant des accouchements et des morts violentes.1) 

1) Se även tab. 4§. Voir aussi tabl. 48. — ») Drunkning pä grund av järnvägs-, automobil- el. flygolycka 
ej inräknad. — 3) Inklns. motorcykelolycka samt kombinerad järnvägs- och automobil- el. motorcykelolycka. 
— 4) Genom torpedering, minsprängning o. dyl. (även efter världskrigets avslutande) omkomna personer inräk
nade. Non-combattants inclus. — 5) Preliminära uppgifter. Chiffres préliminaire». 

Tab. 53. Naturaliserade utlänningar åren 1851—1931. Naturalisations. 



65 

Tab. 54. Emigranter och immigranter, fördelade efter länder, åren 1861—1931.1) 
Émigrants et immigrants par pays.1) 

1) Uppgifterna i såväl denna Rom följande tabeller avse den officiellt redovisade utvandringen. Börande 
simma ut- och invandring se tab. 27. Les données dans ce tableau comme dans le suivant se rapportent à l'émigra
tion officiellement connue. Pour le total des emigrants et des immigrants voir tabl. 27, — 2) Finland och Ryssland. 
— 3) Frankrike, Schweiz och Italien. — 4) Tyskland och Nederländerna. — 6) Tyskland, Nederländerna och 
Belgien. — 6) Före 1919: Österrike-Ungern; fr. o. m. 1919: Österrike, Tjeckoslovakien och Ungern. — ') Amerika. 
— 8) Nordamerika. 

5—312902. Statistisk årsbok 1932. 
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Tab. 55. Emigranter, fördelade efter kön, ålder och civilstånd, åren 1861—19311). 
Emigrants par sexe, par âge et par état civil.1) 

1) Se tab. 54, not l). Voir tabl. 54, note l). 

Tab. 56. Immigranter, fördelade efter kön, ålder och civilstånd, åren 1881—19311). 
Immigrants par sexe, par âge et par état civil.1) 

1) Se tab. 54, not 1). Voir tab!. 54, note 1). 

Tab. 57. Emigranter, fördelade efter yrke, åren 1911—1931. Émigrants par profession. 



67 

Tab. 58. Emigranter och immigranter länsvis samt på landsbygden och i 
städerna åren 1881—1931. Émigrants et immigrants par département. 



68 Tab. 59. Läkarbesiktningarna å värnpliktiga åren 1902—1930. 
Inspection médicale des conscrits. 

Tab. 60. Vid läkarbesiktningarna prövade värnpliktigas längd åren 1887—1930. 
Taille des jeunes gens mesurés à l'inspection médicale des conscrits. 
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Tab. 61. Sjukvårdspersonal och sjukvårdsanstalter vid slutet av åren 
1860—1930. Personnel et établissements sanitaires au 31 déc. 

Tab. 62. Omsättningen vid sjukvårdsanstalterna åren 1861—1930. 
Mouvement des malades dans les établissements sanitaires. 



70 Tab. 63. Civila sjukvårdsanstalter åren 

1) De officiella siffrorna för åren 1901—1915 hava omräknats för vinnande i möjligaste män av jäm-
i denna kolumn avse endast självständiga anstalter. Exempelvis äro änder rubriken >tnberkulosanstalter> 
De finansiella uppgifterna avse i regel de i förevarande kolumn redovisade anstalterna i deras helhet. — 
tälska inräknad. — 6) Alkoholistanstalterna hava uteslutits. — 6) Landstingens upptagningsanstalter vid 
endast beräknade. — •) Tuberkulosavdelningarna samt konvalescentavdelningen vid Sabbatsbergs sjukhus 
vid hospitalen ej inräknade. 



1901—1930.1) Établissements sanitaires civils. 71 

förbarhet med de följande årens uppgifter. I åtskilliga fall äro uppgifterna ofullständiga. — •) Uppgifterna 
i denna kol. ej inräknade lasarettens tuberkulosavdelningar, vilka däremot ingå i de följande kolumnerna. 
3) Barnsjnk-, tuberkulos-, barnbörds- och konvalescentavdelningarna frånräknade. — 4) Asylen för spe-
hospitalen inräknade. — ') Häri äro inräknade platser vid i reserv lagda sjukhus. — 8) Siffrorna äro 
ej inräknade. — 10) Lasarettens tuberkulosavdelningar inräknade. — ll) Landstingens upptagningsanstalter 
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Tab. 64. Skyddskoppympningen åren 1801—1930.1) Vaccination.1) 

1) Ofullständiga uppg. under äldre tid, Barsk, före 1851. Avant 1851 donnée» incomplètes. — 2) Fr. o. m. 
1851 endast med framgång vace. Dès 1851: avec résultat positif. — 3) % av lev. födda under perioden. 
Pet. des nés vivants de la période. — 4) )< av lev. födda under föreg. ftr. Pct. des nés vivants de Pannée précédente. 

Tab. 65. Militära sjukvården åren 1906—1931.1) Etat sanitaire de l'armée et de 
la marine.1) 

1) Rörande läkarbesiktningarna å värnpliktiga ge tab. 59, 60. Concernant l'inspection médicale des con
scrits voir tabl. 59, 60. — 9) För àren 1915 och 1916 ingå ej Bodens och Gotlands trupper. — 3) Dag
lönare undantagna; före 1921 finnas ej fullt jämförbara uppgifter; uppgifterna avse t. o. m. 1930 redovis
ningsår, slutande 30 sept.; från 1931 kalenderår. Années finissant le 30 sept. 

Tab. 66. Sjukdomsfall i vissa infektionssjukdomar (smittsamma könssjuk
domar inbegripna) åren 1861—1931. Maladies infectieuses. 
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Tab. 67. Inteckningar i fast egendom åren 1831—1930.1) 
Hypothèques sur les immeubles. 

1) Fr. o. m. ar 1913 &ro inteckningar, som beviljats o. s. v. vid tade häradsrätt och rådhusrätt, upp
tagna under såväl landsbygden som städerna. Vid beräknande av intecknade gälden i hela riket har 
avdrag gjorts för de sålunda dubbelräknade beloppen. — 2) Städer under landsrätt inräknade. — 8) Av 
taxeringsvärdet för bevUlnings(fr. o. m. 1929 fastighetsskatte)pliktig fast egendom. 

Tab. 68. Fast egendom av fideikommissnatur år 1910. Fidéicommis. 



74 

Tab. 69. Fast egendom, tillhörande inhemska aktiebolag, åren 1885—1910.1) 
Immeubles appartenant aux sociétés anonymes suédoises. 

1) Järnvägsaktiebolag ej inbegripna. — s) Jfr även tab. 265. — 3) Av hela mantalet. — 4) Av taxerings
värdet f8r all bevillningspliktig fastighet av ifrågavarande slag. 

Tab. 70. Jordbruksfastighet, tillhörande inhemska aktiebolag, länsvis år 1919.1) 
Propriétés rurales appartenant aux sociétés anonymes suédoises, par département. 

1) Jfr även tab. 265. — 2) Av hela åkerarealen. — 3) Av taxeringsvärdet för alhbevillningspliktig jord-
braksfastighet. — 4) Efter avräkning för dubbelrakuade bolag. 

Tab. 71. Fast egendom, tillhörande utländska undersåtar, åren 1885—1910. 
Immeubles appartenant aux sujets étrangers. 
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Tab. 72. Lantmäteriet åren 1828—1930. Arpentage. 
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Tab. 73. Förmedlat mantal åren 1870—1910. 
Unités cadastrales. 

Tab. 74. Lagfarna köp av fast egendom åren 1831—1930. Immeubles achetés. 

Tab. 75. Antal brukningsdelar, jordtorp och andra jordlägenheter åren 
1890—1911. 1) Exploitations agricoles. 1) 

1) Se även tab. 78 och 79. Voir aussi tabï. 78 et 79. 
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Tab. 76. Arealen fördelad efter ägoslag i hela riket åren 1865—1926. 

Superficie répartie d'après les différents groupes de terre pays entier, en 1865—1926. 

Tab. 77. Arealen fördelad efter ägoslag länsvis år 1927, i hektar. Superficie 
répartie d'après les différents groupes de terre, par département et en hectares, en 1927. 
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Tab. 78. Antal brukningsdelar och deras sammanlagda åkerareal, med 

Nombre d'exploitations agricoles et étendue du total des terres labourables 



79 
fördelning på storleksgrupper och efter brukningssättet, länsvis år 1927. 
réparties par différents groupes et par mode de culture, par département, en 1927. 



80 Tab. 79. Åkerjordens användning samt täckdikning inom 
Emploi des terres et drainage dans différents 

Tab. 80. Antal husdjur, gödselvård samt antal djurägare inom 
Bétail, traitement d'engrais et nombre de possesseurs d'animaux 



olika storleksgrupper av brukningsdelar år 1927. 
groupes d'exploitations agricoles en 1927. 

81 

olika storleksklasser av brukningsdelar den 15 september 1927. 
dans différents groupes d'exploitations agricoles au 15 sept. 1927. 

6—312902. Statistisk årsbok 1932. 



82 Tab. 81. Åkerjordens och ängens användning samt utsäde och 



skörd åren 1866—1931. Emploi des terres, semences et récolte. 83 



84 TAB. 81 (forts.). ÅKERJORDENS OCH ÄNGENS ANVÄNDNING SAMT UTSÄDE 



OCH SKÖRD ÅREN 1866—1931. Emploi des terres, semences et récolte. 85 



86 TAB. 81 (forts.). ÅKERJORDENS OCH ÄNGENS ANVÄNDNING SAMT UTSÄDE 

Tab. 82 Skörd och förbrukning av vete och råg åren 1871—1930.1) 
Récolte et consommation de froment et de seigle. 

1) Uppgifterna avse skörden under de angivna kalenderåren samt införselöverskott m. m. under 
förbrukningaåret (börjande 1 ang. angivna är.) — ') Preliminära uppgifter. Chiffres préliminaires. 



OCH SKÖRD ÅREN 1866—1931. Emploi des terres, semences et récolte. 87 

Tab. 83. Markegångspriser åren 1836—1931, i kronor. 
Taxe officielle des céréales, etc., en couronnes. 



88 Tab. 84. Åkerjordens och ängens användning 1927, utsäde samt skörd 

1) Skördens värde angivet för åren 1918 och 1931. Se f. ö. tab. 81 med tillhörande noter. La valeur de la. 
D'âpre» le» enquête» locales. — ') Stockholms stad inräknad. Y compris la capitale. 



1926—30 och 1931, länsvis1). Emploi des terres, semences et récolte par département.1) 89 

récolte donnée pour les années 1913 et 1931. Voir tabl. 81 et les notes.— 2) Enligt lokalundeisökningania 1913/20. 



90 TAB. 84 (forts.). ÅKERJORDENS OCH ÄNGENS ANVÄNDNING SAMT UTSÄDE OCH 



SKÖRD LÄNSVIS. Emploi des terres, semences et récolte par département. 91 
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Tab. 85. Nyodlingar, täckdikad åkerareal och begagnade torvmossar enligt 
lokalundersökningarna åren 1913—1920, i hektar. 

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

Tab. 86. Husdjur vid slutet av åren 1865—1910. Bétail au 31 déc. 



93 

Tab. 87. Husdjur länsvis den 15 september år 1927 samt i hela riket åren 1913—1919 och 1930—1931. Bétail. 
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Tab. 88. Mejerihanteringen länsvis år 1930 och i hela riket åren 1890—1930. 
Industrie laitière. 
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Tab. 89. Andelsföreningarna i jordbruket åren 1913—1930.1) 
Sociétés coopératives dans l'agriculture. 

1) För vissa föreningar avse uppgifterna verksamhetsår, slutande under de angivna kalenderåren. — 
2) Åren Années 1918/20. — ') Uppgifterna avse endast till Svenska lantmännens riksförbund samt Sörm
ländska lantmännens centralförening anslutna föreningar eller till central(läns)föreningarna direkt anslutna 
medlemmar. — 4) År Année 1915. — 5) Åren Années 1917/20. — 6) Uppgifterna avse endast till Sveriges 
allmänna fjäderfäavelsförening anslutna föreningar. 



96 Tab. 90. Statens utarrenderade jordbruksdomäner arrendeåren 
1907/08—1930/31. Domaines affermés de l'État. 

Tab. 91. Saltsjöfiskets i Göteborgs och Bohus län avkastning åren 1881—1930.1) 
Produit des pêches en eau salée du département de Gothembourg. 

1) Uppgifterna avse delvis fiskeâr, börjande på våren (april). — 2) Avser sillfiske med vadar och drivgarn. — 
3) Före 1906 benämnt flundrefisket och i906—1919 fisket med kvassar. — 4) Ofullständiga uppgifter, särskilt 
för de tidigare åren. — 5) För åren 1881, 1832 och 1885 ingår häri värdet av fångad skarpsill med ett mindre 
belopp. — 6) Stycken. Nombre. — 7) Åren 1914 och 1915. — 8) Endast vinterfisket, skarpsillfisket (1883 och 
1884) samt ostronfisket. 



Tab. 92. Saltsjöfisket åren 1914—1930.1) Pêche en eau salée.1) 97 

Fångstmängd, i ton, och fångstvärde, i tusental kronor. 
Quantités, en tonnes, et valeurs, en milliers de cour, des pêches. 

1) Rörande sStvattensfisket se ârg. 1925, 26: tab. 85 och 87. Pour la pêche en eau douce voir années 
1925, 26: tabl. 85 et 87. — 2) Anskaffningsvärde. Coût d'aquisition. — ') Rödtanga inbegripen. 

7—312902, Statistisk årsbok 1932. 
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Tab. 93. Hushållningssällskapen åren 1882—1930. 
Sociétés d'économie rurale. 
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Tab. 94. Areal skogsproduktiv mark och myr enligt den åren 1923—1929 
verkställda riksskogstaxeringen. 

Superficie de terrains forestiers productifs et marais selon l'estimation des forêts faite 
dans tout le pays en 1923—1929. 
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Tab. 95. Antal vid brösthöjd minst 10 resp. 20 cm grova träd samt barrträdens antal 
Nombre d'arbres ayant à hauteur de l'homme un diamètre de du moins 10 resp. 20 

des forêts faite dans tout 
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i olika grovleksklasser enligt den åren 1923—1929 verkställda riksskogstaxeringen. 
centimètres et nombre de conifères dans différentes classes de diamètre selon l'estimation 
le pays en 1923—1929. 
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Tab. 96. Virkesförråd inom bark ävensom förråd av barrskog inom bark i 
Quantité de bois sans écorce et quantité de conifères sans écorce dans différentes 



103 

olika grovleksklasser enligt den åren 1923—1929 verkställda riksskogstaxeringen. 
classes de diamètre selon l'estimation des forêts faite dans tout le pays en 1923—1929. 
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Tab. 97. Totala barrskogsförrådets fördelning å åldersklasser 
Répartition de toute la quantité de conifères sans écorce par groupes d'âge 
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enligt den åren 1923—1929 yerkställda riksskogstaxeringen. 
selon l'estimation des forêts faite dans tout le pays en 1923—1929. 
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Tab. 98. Årlig tillväxt inom bark inalles samt tillväxtprocenten för all barrskog 
ävensom för minst 10 cm grov barr- och lövskog enligt den åren 1923—1929 

verkställda riksskogstaxeringen. 
L'accroissance annuelle sans écorce selon l'estimation des forêts faite dans tout le pays 

en 1923—1929. 
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Tab. 99. Allmänna och enskilda skogar, länsvis och fördelade på markägare, 

enligt fastighetstaxeringen år 1928, å landsbygden. 
Forêts publiques et privées par département, réparties sur propriétaires selon l'évaluation des 

propriétés faite à la campagne en 1928. 
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Tab. 100. Skogsfastigheter och skogsmark, länsvis, fördelade på markägare, 

enligt fastighetstaxeringen år 1928, å landsbygden. 
Propriétés forestières et terrains forestiers par département, réparties sur propriétaires selon 

l'évaluation des propriétés faite à la campagne en 1928. 
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Tab. 101. Allmänna skogarna åren 1871—1930.1) Forêts publiques.1) 

1) Rörando samtliga skogarnas areal se tab. 76, 77, 94 och 99. Pour Vétendue de toutes les Jorêti 
voir tabl. 76, 77, U et 99. — 2) Därav inägor 54 318, skogsmark 5 229 284 och impediment 2 542850 ha 
(efter avskiljande är-1930 av nära 2 miljoner hektar fjällmark och större vatten). — a) Före är 
1921 avse uppgifterna försäljningarna under året. — 4) Uppgifterna avse under året sålt (el. använt) 
virke. — 6) Före är 1912: statsverkets skogsmedel. Se även tab. 102. Voir auisi taol. 102. 
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Tab. 102. Statsskogar och ecklesiastika skogar. 
Forêts d'état et ecclésiastiques. 
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Areal, taxeringsvärde och förvaltning åren 1926—31. 
Superficie, valeur taxée et administration. 



112 Tab. 103. Flottningen i allmän flottled åren 1921— 



1930. Flottage dans les routes de flottage publiques. 113 

8—312902. Statistisk årsbok 1932. 
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Tab. 104. Produktion av järnmalm1) och tackjärn2), i ton, åren 1836—1931.3) 
Production de minerai de fer1) et de fonte2), en tonnes.3) 

1) Vi. O. m. är 1906: runnen användbar järnmalm (även slig, men ej för anrikning avsedd malm). A partir de 
1906: minerais directement utilisables ainsi j«e minerai» enrichis. — s) Gjutgods, framställt direkt från masugn, 
inräknat. Y compris: ouvrages de fonte directement produits dans les hauts-fourneaux. — s) Hörande uppgifter för 
varje särskilt år fr. o. ni. 1836 se årg. 1922, tab. 94. Pour les années particulières, voir l'année 1922, tabl. 94. 
4) Huvudsakligen från de småländska länen. — 6) Preliminära uppgifter. Chiffres préliminaires. 
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Tab. 105. Produktion av malmer (utom järnmalm) och andra mineral, i ton, 
åren 1871—1931.1) Production de minerais, etc., en tonnes.1) 

1) Förutom här upptagna malmer redovisas i >Bergshantering> arsenikmalm med en produktion av 13149 ton 
ar 1926, 22100 ton är 1927, 22728 ton år 1928, 22 919 är 1929, 21649 ar 1930 samt 53 668 är 1931. Outre les 
minerais nommé» on trouve dans la publication >Bergshantering» une production de minerai d'arsenic de 13149 tonnes 
en 1926, de 22 100 tonnes en 1927, de 22 728 tonnes en 1928, de 22 919 tonnes en 1929, de 21 649 en 1930 et de 53 668 
tonnes en 1931. — 2) På grund av förändrat redovisningssätt firo siffrorna för åren fr. o. m. 1906 delvis ej jäm
förbara med de föregående årens. — 3) Ofullständiga uppgifter. — 4) Preliminära uppgifter. Chiffres préliminaires. 

Tab. 106. Tillverkning av metaller, andra än tackjärn, åren 1861—1931. 
Production de métaux, autres que fonte. 
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Tab. 107. Bergshanteringen åren 1896—1930.1) Mines et usines.1) 

1) Se även tab. 104—106. Voir aussi tabl. 104—106. — •) Fr. o. m. 1921 utmål med jämmalmsfångst (antalet gruvor med d:o var 239 är 1921, 
antalet ntmål 290). — •) Uppfordringsschakt, stoilar m. m. — 4) 1861/65 222, 1866/70 212, 1871/75 215, 1876/80 200, 1881/85 186, 1886/90 159, 
1891/95 150. — s) I medeltal för den tid verken varit i gäng under redog6relseåret. — e) Fr. o. m. år 1913 (beträffande nettoinkomst fr. o. m. 
1912) avse uppgifterna även tillverkningen av manufakturvaror m. m. vid järnverken. — T) Fr. o. m. 1916 ingå även lagerarbetare, kuskar o. d. 
— 8) Sjö- och myrmalm ej inräknad. — •) Gjutgods, framställt direkt frän masugn, inTäknat. — l") Brännstal inräknat. — ") Se tab. 106, not s). 
— u ) Enligt påföljande årets bevillningstaxeringar. — ls) Stenbrott och stenhuggerier samt kalk- och kritbrak inräknade fr. o. m. 1921. — 14) 
Försäljningsvärde har ej kunnat uppgivas å 2 506 ton bruten kopparhaltig gvavelkia. 
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Tab. 108. Fabrikernas tillverkningsvärde åren 1836—1930.1) 
Valeur des produits de l'industrie.1) 

1) I tabellen ingå ej bergverk och mejerier, ej heller före år 1896: mjöl- och grynkvarnar, bagerier, sågverk 
och hyvlerier, boktryckerier, flottans varv och statens ammunitionsfabriker, samt före år 1892 charkuterivara-
fabriker, brännvinsbrännerier, destilleringsverk, punschbryggerier, kalkbruk, 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 förädlats, äro dubbelräknade (t. ex. pappersmassa, som använts vid pappersbruken). Non compris dans le 
tableau: usines et laiteries, ainsi avant 1896: moulins, boulangeries, scieries, 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. — s) På 
grund av ändrat redovisningssätt äro fabriksstatistikens uppgifter för åren fr. o. m. 1896 ej jämförbara med 
föregående årens. Se not 1). A partir de 1896 la statistique de l'industrie est dressée d'après d'autres principes 
qu'auparavant. Voir note 1). — s) Fr. o. m. 1913 ingå bergverk och mejerier i den allmänna industristatistiken. 
Samtidigt hava de i not J) omnämnda dubbelräkningarna betydligt inskränkts. De i förevarande tabell för 1913 
och följande år uppgivna tillverkningsvärdena äro emellertid beräknade på samma sätt som för de föregående åren. 
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. — 4) Rörande uppgifter för de sär
skilda åren före 1920 se årg. 1922, tab. 102. Pour les années particulières antérieurement à 1920 voir l'année 1922, 
tabl. 102. 

Tab. 109. 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. 108 not s) . Non compris: usines et laiteries. A partir de 1913 la statistique de l'industrie 
est dressée d'après un plan nouveau. — ') För varje verk i medeltal för den tid verket varit i gång under redo
görelseåret. — s) Se tab. 108 not ') och a). Voir tabl. 108, notes J) et s). 



118 Tab. 110. Olika industrier år 1930.1) 

') Se tab. 108 not 8). Voir tabl. 108, note 3). — 2) Uppgifterna avse antalet arbetsställen, vilkas 
regel upptaget endast å ett ställe. Till nämnda antal hänföra sig uppgifterna i de följande kol. om 
under redogörelseåret. — 4) Directement employée pour actionner les machinée. — s) Pour actionner let 
ävensom förädling mot lön av främmande vara. Summasiffrorna innesluta viasa dubbelräkningar. 



Différentes catégories d'industries.1) 119 

huvudsakl iga tillverkning faller inom angivna industrigrupper, och är härvid varje arbetsställe som 
personal, drivkraft och produktvärde. — °) För varje verk i medeltal för den tid verket varit i gång 
générateurs, électriques. — 6) Även tillverkning för leverans till annat verk, tillhörande samma ägare, 
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Tab. 111. Industrien åren 

1) Se tab. 108 not »). Voir tabl. 108, note s). — 2) Se tab. 110. Voir labl. 110. — •) För varje verk i 
les machines. — 6) Pour actionner le$ générateurs électriques. — e) Gnipp- och summasiffrorna innesluta 



121 

1913—1930.1) Industrie.1) 

medeltal för den tid verket varit i gång under redogörelseåret. — 4) Directement employée pour actionner 
vissa dnbfcelräkningar. Les chiffres des groupes et les totaux embrassent certains doubles calculs. 
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Tab. 112. Tillverkningen av viktigare industriprodukter åren 1896—1930.1) Principaux produits industriels.1) 



123 1) Uppgifterna i denna tabell avse totala produktionen, icke såsom i tab. 110 och 111 endast salatillverkningarna. — Rörande brytningen av malmer 
och vissa andra mineral samt tillverkningen av metaller se tab. 101—107, rörande tillverkningen av mejeriprodukter tab. 88 samt av socker, brännvin 
och maltdrycker tab. 198, 191. Production totale (dant les tail. 110 et 111 seulement la production destinée à la vente). — Pour la production ries mi
nerais et des métaux voir tabl. 101—107; des produits des laiteries tabl. SS; du sucre, de l'eau de vie et des- boissons de malt tabl. 193, 191. — ') Inkl. 
stångjärnsavhngg. — 3) Inklusive elektriska lokomotiv. — 4) Av fnrn eller gran. Ds pin ou sapin. — 5) FörädlinjslSn för främmande råvara ej 
inräknad. — •) Träskor och läster inräknade. — ') Torr vikt. Poids à l'état sec. 
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Tab. 113. Industrien länsvis år 1930. Industrie par département. 



126 Tab. 114. Vattenkraft, beräknad 

1)—3) se sid. 127. 



år 1932.1) Forces hydrauliques.1) 127 
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Tab. 115. Arbetsställen inom olika industrier, i grupper efter arbetar-



129 

antal, år 1930. Établissements des divers industries, par nombre des ouvriers. 

9—312902. Statistisk årsbok 1932. 



130 TAB. 115 (forts.). ARBETSSTÄLLEN INOM OLIKA INDUSTRIER, 



I GRUPPER EFTER ARBETARANTAL, ÅR 1930 . 131 
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Tab. 116. Arbetsställen inom industrien, efter antalet arbetare, 1913, 
1920, 1925, 1930. Établissements de l'industrie par nombre des ouvriers. 

Tab. 117. Antal företag inom handel, industri och samfärdsel, år 1920. 
Nombre des entreprises du commerce et de l'industrie. 
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Tab. 118. Hantverket åren 1896—1915. Industrie manuelle. 

Tab. 119. Handlande åren 1897—1915. Marchands. 
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Tab. 120. Införsel och utförsel åren 1836—1931.1) 

Importation et exportation.1) 

1) Före âr 1871 är värdet av den del av införseln och utförseln, som fraktats pä svenska fartyg, 
beräknat efter prisen i de främmande lastnings- och lossningshamnarna. Rörande uppgifter för de 
särskilda åren före 1901 se ârg. 1922, tab. 110. Antérieurement o 1871 la valeur det marchandise» 
transportées par det navires suédois a été calculée d'après les prix dans les ports étrangers. Pour les 
années particulières antérieurement à 1901 voir l'année 1922, tabl. 110. — 2) Uppgifterna äro mycket 
ofullständiga för tiden före världskriget. Les données sont très incomplètes pour Us années antérieures 
à la guerre mondiale. — ^ 1912/15. — 4) Preliminära uppgifter. Chiffres préliminaires. 
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Tab. 121. Värde, i tusental kronor, av införda och utförda varor, fördelade efter 
ursprung och ändamål, åren 1871—1930. Valeur, en milliers de cour., des marchandises 

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



136 Tab. 122. Införda och utförda varor, fördelade i grupper, åren 

1) På grund av ändrad gruppindelning äro den officiella statistikens uppgifter för åren fr. o. m. 1912 icke 
omräknats till överensstämmelse med uppgifterna för de följande åren. Les données pour 1911 et suiv. ne sont 
och tändstickor. Pâte à papier et allumettes incluses avant 1911. — 8) Se not 2). Voir note s). — 4) Rörande mynt samt 
— 5) Värdeminskningen beror på tillförlitligare beräkningar. Calculs plus exacts qu'auparavant. 



1871—1930.1) Marchandises importées et exportées, par groupes.1) 137 

jämförbara med de föregående årens. I förevarande tabell hava emellertid de officiella uppgifterna för år 1911 
pat en tout point comparables avec celles pour les années antérieures. — 2) Före år 1911 även pappersmassa 
oarbetat guld och silver (här ej inräknade) se tab. 120 och 125. Marchandises seulement. Cfr. tall. 120 et 125. 
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Tab. 123. Kvantitet och värde1) av de viktigaste 
Quantité et valeur des principales 
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in- och utförda varorna åren 1871—1931. 
marchandises importées et exportées. 



140 TAB. 123 (forts.). KVANTITET OCH VÄRDE AV DE 



VIKTIGASTE IN- OCH UTFÖRDA VARORNA ÅREN 1 8 7 1 — 1 9 3 1 . 141 
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Tab. 124. Kvantitet och värde av införda och utförda varor åren 

1) Deklarerade värden atom i fråga om importen av s. k. sorteringsgodg. Preliminära uppgifter för år 1931. 
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1929—1931.1) Quantité et valeur des marchandises importées et exportées.1) 

Valeurs déclarées pour la plupart. Chiffres préliminaires pour 1931. 
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10—312902. Statistisk årsbok 1932. 
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1929—1931. Quantité et valeur des marchandises importées et exportées. 159 
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11—312902. Statistisk årsbok 1932. 
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170 TAB. 124 (forts.). KVANTITET O. VÄRDE AV INF. O. UTF. VAROR 1929—1931. 
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Tab. 125. Införsel och utförsel av oarbetat guld och silver samt av mynt åren 
1929—1931. Importation et exportation d'or et d'arpent en barres et de monnaies. 

Tab. 126. 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) Oaibetat guld och silver samt mynt ej inräknade. — Kr. o. m. 1905 förändrat redovisningssätt (inkSpg-, 
resp. försäljningsländer), se tab. 127. Monnaies et or et argent en barret non comprit. — A partir de 1905 la sta
tistique te rapporte aux payt d'achat et de vente, voir tabl. 127. — a) För åren 1898—1901 äro uppgifterna om 
exporten till Norge synnerligen ofullständiga. Pour les années 1898—1901, les données concernant l'exportation en 
fforvège sont très incomplètes. 



172 Tab. 127. Värde, i tusental kronor, av införda och utförda varor 
Valeur, en milliers de couronnes, des marchandises 

1) Mynt samt oarbetat gnid och silver ej inräknade. Före 1905 annat redovisningssätt, se tab. 126. Voir tall. 
Danzig inbegripet nnder Tyskland. Antérieurement à 1923 Dantzig est compris dans l'Allemagne. — 4) Jämte Monaco. 
Madeira. Avec les Acores et la Madère. — 8) 1923—1925. — 9) Med Kanarieöarna. Avec les Canaries. — 10) T. o. m. 
aussi la Turquie en Asie. — ") Fr. o. m. 1921 ingå häri Gibraltar, Malta, Andorra, San Marino och Albanien. 
Malte, Andorre, St. Marin et Albanie. Jusqu'à 1920 aussi Chypre, qui depuis est comprise dans Reste de l'Asie. — 
1919/20. Pour Autriche, Esthonie, Lettonie, Lithuanie, Pologne, Russie, Tchécoslovaquie, Hongrie et Royaume des Serbes, 
— ">) Ingär t. o. m. 1920 i Övriga Amerika. Jusqu'à 1920 compris dans Reste de l'Amérique. — 16) Jämte Brittiska 
fr. o. m. 1931 upptagas nnder Övriga Asien. Se ock not "). T indus la Syrie, la Palestine, l'Irak et l'Arabie, 
uppgifter. Chiffres préliminaires. 



efter varornas inköps- och försäljningsländer åren 1906—1931.1) 
importées et exportées par pays d'achat et de vente.1) 

173 

128, note 1). — ») I = införsel från importation, U = utförsel till resp. länder exportation. — 8) Före 1923 är 
Avec Monaco. — 8) Med Kreta. Avec Crète. — a) Före 1919 Serbien. Avant 1919 Serbie. — ') Med Azorerna och 
1910 jämte Irland. Jusqu'à 1910 avec Mande. — ") Fr. o. m. 1931 inräknat asiatiska Turkiet. Depuis 1931 
T. o. m. 1920 ingår här även Cypern, som efter denna tid redovisas under Övriga Asien. Depuis 1921 Gibraltar, 
" ) Beträffande Österrike, Estland, Lettland, Litauen, Polen, RysBland, Tjeckoslovakien, Ungern och Jugoslavien, 
Croates et Slovènes 1919/20. — " ) Ingår t. o. m. 1922i Övriga Amerika. Jusqu'à 1922 compris dans Beste de l'Amérique. 
Malakka och Singapore. Y compris la Malaisie et Singapore. — " ) Inkl. Syrien, PaleBtina, Irak och Arabien, som 
depuis 1931 compris dans Reste de l'Asie. Voir aussi note l l ) . — 18) Se not " ) . Voir note " ) . — 19) Preliminära 
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Tab. 128. Värde, i tusental kronor, av införda och utförda varor efter 
Valeur, en milliers de couronnes, des marchandises importées et exportées, 
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inköps- och försäljningsländer samt grupper av varuslag år 1930. 
par pays d'achat et de vente et par groupes de marchandises. 
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Tab. 129. Handelsflottan vid slutet av åren 1830—1931.1) 
Marine marchande au 31 déc. 1830—1931.1) 

1) Korrigerade siffror, ej fullt jämförliga med nppg. i tab. 132 och 133. Fr. o. m. 1895 endast 
fartyg om 20 nettoton och däröver. Pråmar ej inräknade. A'o» comparables à tabl. 132 et 133. A partir 
de 1895 navires de 20 tonn. nets et au-dessus. Chalands non compris. — 2) T. 0. m. 1900 nominella, 
därefter indikerade. Jusqu'à 1900 nominels, depuis indiqués. — ') Fartyg med hjälpmaskin inräk
nade. Y compris les navires avec machine auxiliaire..— 4) Preliminära uppgifter. Chiffres préliminaires. 

Tab. 130. Handelsfartygens fördelning efter hemorter den 31 dec. 1930. 
Marine marchande par domicile des navires au 31 déc. 1930. 



177 

Tab. 131. Handelsflottans ökning och minskning åren 1896—1931.1) 
Accroissement et diminution de la marine marchande.1) 

1) Fartyg om 20 nettoton och däröver. Prämar ej inräknade. Ökning o. minskning genom förbyggnad, 
istandsättande o. d. ej inräknad. Navires de 20 tonn. et au-dessus. Chalands non compris. — 2) Preliminära upp
gifter. Chiffres préliminaires. 

12—312902. Statistisk årsbok 1932. 
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Tab. 132. Handelsfartygens fördelning efter dräktighet och ålder m. m. samt värde vid slutet av åren 1910—1930.1) 

Marine marchande par catégories de tonnage, par âge des navires, etc. au 31 déc. 1910—1930.1) 

1) Siffrorna ej fullt jämförliga med uppg. i tab. 129. Fartyg om 80 nettoton och däröyer. Pråmar ej inräknade. Chiffres non comparables à tabl. 
J?9. Navire» de 20 ton», nets et au-dessus. Çhalandt non compris. — 2) Indikerade. Indiqués, — 3) I Tegel försäkringsvärdet. En général voleur d'assurances, 
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Tab. 133. Handelsfartygens fördelning efter redare och användning samt deras bemanning åren 1905—1930. 
Marine marchande par armateurs et par emploi, équipages. 



180 Tab. 134. 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. 136, not '). Voir tabl. 136, note '). — 2) = fartygens dräktighet, i ncttoton. Tonnage net det navires. 
137). Frett iruts, en cour. — 4) Aren Année» 1919/20. — 5) Rumänien och Jugoslavien inbegripna. — 6) Med 
ter vid fart p j Norge icke inräknade. Jusqu'à 1903 let frets gagnés dans le trafic avec la Norvège ne sont pas 



avgångna från utrikes orter, jämte intjänta bruttofrakter, med 
därifrån de avgått till Sverige, åren 1876—1930.1) 
pays où les navires sont arrivés ou d'où ils sont partis pour la Suède.1) 

181 

2) = bruttofrakter, i kronor. Er. o. m. 1914 äro pasBageraT- och postbefordringsavgifter inräknade (jfr tib. 
Azorerna och Madeira. — ') Med Kanarieöarna. — ") Marocko inbegripet. — 9) T. o. m. år 1903 äro frak-
compris. 
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Tab. 135. Sjöfarten mellan Sverige och utlandet åren 1876—1931. 
Navigation entre la Suède et l'étranger. 

Tab. 136. Svenska fartyg, ankomna till och avgångna från utrikes orter åren 
1873—1930.1) 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 comprit. 
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Tab. 137. Handelsflottans bruttoinkomster1) samt rederiaktiebolagens för bevillning 
uppskattade inkomst av rederirörelsen, i tusental kronor, åren 1901—1931. 

Bénéfices réalisés par la marine marchande1) et revenus nets des sociétés anonymes d'armateurs, 
en milliers de cour. 

1) Pråmar ej inräknade. Chalands non comprit. — 2) Se även tab. 134. Navigation internationale. Voir autsi 
tall. 134. — 3) Navigation intérieure. — 4) Nettoinkomst under åren 1901/05 o. s. v., således enligt taxeringarna 
aren 1902/06 o. s. v. — 6) Preliminära uppgifter. Chiffres préliminaires. 

Tab. 138. Fartyg, ankomna till och avgångna från Sverige, fördelade efter natio
nalitet, åren 1876—1931. Navires arrivés en et sortis de la Suède, par nationalité. 



184 Tab. 139. Trafiken i rikets hamnar och lastageplatser 
åren 1886—1930.1). Mouvement dans les ports. 

1) Endast hamnar och lastageplatser, för vilkas begagnande avgifter utgå efter av Kungl. Maj:t fastställda 
hamntaior, ingå i tabellen. — 4) .Fartyg om mer än 10 nettoton. Lastageplatserna äro ej inräknade före år 1921. 
Navirei au-dessus de 10 tonn. nets. Les petits ports nommés (lastageplatser' non compris avant 1921. — 3) Linjen-
Trälleborg—Sassnitz är inräknad först fr. o. m. år 1899. — 4) Levande djnr ej inräknade. Även i övrigt ofullständiga 
uppgifter. Animaux vivants non compris. — 6) Fr. o. m. år 1913 (beträffande avgifterna fr. o. m. 1911) ära mätta 
pråmar inräknade. Chalands compris à partir de 1913. — 6) För transport till inrikes ort lastade inräknade 
endast för frihamnen. Navigation intérieure non comprise. — 7) Varor, som avgått till inrikes ort, redovisas eji. 
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Tab. 140. Sjöfartsavgifter, i kronor, redovisade till statsmyndigheter, åren 
1902—1930.1) Droits de navigation, en cour., rendus aux autorités de l'État.1) 

1) Rörande hamnavgifterna se tab. 139, rörande kanalavgifterna tab. 142. Pour les droits de ports voir tall. 
130, pour les péages des canaux tabl. 142. — ') Hemvägsersättning inräknad. — •) Till sjömanshnson 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 les navires suédois. Attribués aux bureaux d'enregistrement. — ') 1913—1915. 

Tab. 141. Lots- och fyrinrättningen samt livräddningsväsendet åren 1871—1931. 
Pilotage, phares et sauvetage des naufragés. 



186 Tab. 142. Kanalernas trafik1) och inkomster åren 1876—1930.2) 
Mouvement1) et péages des canaux.2) 

1) Endast mätta fartyg, 1 allmänhet om 10 nettoton och däräver (t. o. m. år 1913 över 10 ton). Pråmar 
ej inräknade före år 1916. Navires jaugés, ordinairement de 10 tonn. nets et au-dessus. Chalands non compris 
avant 1916. — 2) Rörande kanalernas längd och anläggningskostnad m. m. se årg. 1924, tab. 121. Pour la 
longueur, les frais de construction, etc. voir Vannée 1924, tabl. 121. — s) Upptagen i Statistiken först år 1910 
(1910—12: »Tjuvholrassundets kanal», 1913 ff.: »Farleden till Luleå förbi Finnklipporna eller genom Tjuv-
holmssundet»). — 4) Bogserångare ej inräknade i trafiken före år 1915. — 5) För åren 1926—1930 avse upp
gifterna såväl glassen vid Karl Johans torg som Hammarbyslnssen. För Bammarbyslnssen redovisas åren 1926, 
1927, 1928, 1929 och 1930 resp. 6 509, 12 329, 7 968, 13 013 och 19 307 fartyg, 292 801, 789 798, 470 784,783045 
och 1303616 nettoton samt 34 697, 67453, 39 218, 51403 och 159156 kr. i slussinkomster. — •) Pråmar ej 
inräknade. Chalands non compris. — 7) Pråmar inräknade. Chalands compris. 
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Tab. 143. Samtliga järnvägars längd, i km, vid slutet av åren 1860—1931.1) 
Longueur des chemins de fer, en kilom., au 31 déc.1) 

1) Preliminära uppgifter för är 1931. Chiffres préliminaire» pour 1931. — 2) 37 km normalsp. och 3 km smalsp. 
järnvägar tillhöra staten men räknas i statistiken såsom enskilda järnvägar. — s) A voie normale. — ') A voie étroite. 

Tab. 144. Samtliga järnvägars trafik och finanser m. m. åren 1866—1931. 
Exploitation et finances des chemins de fer. 



188 Tab. 145. Järnvägars av allmän betydelse1) 
Exploitation et finances des 

1) Järnvägarna ntan allmän betydelse hade rid gintet ay är 1931 en längd av 296-2 km, därav normalspâriga 
inräknade. Y compris les routes des bacs à vapeur. — 6) Par Mom. — 6) Procent av inkomsterna. Pet. des recettes. 
gifter. Chiffres vriliminaires. — 9) Järnvägarna fördelade efter ägare nnder resp. âr. D'après la possession pour 



trafik och finanser m. m. åren 1881—1931. 
chemins de fer d'intérêt général. 
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137-5, smalspåriga 158'7 (samtliga enskilda). — ") Milliers de cour. — 3) Cour, par kilom. — 4) ingfärjeäträckorna 
i) Procent av avkomstberättigad byggnadskostnad. Pet. des dépenses d'établissement. — 8) Preliminära upp-

chaque année. 



190 
Tab. 146. Järnvägar av allmän betydelse åren 

1) So ftven tab. 145, 147. Voir atnti tabl. US, 147. — ') Uppgifterna avae även järnvägar utan allmän 
mellan denna redovisning av tillgångarna och motsvarande uppgift i tab. 273. 
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1929 och 1930.1) Chemins de fer d'intérêt général.1) 

betydelse. — 3) De finansiella uppgifterna ej fällt jämförbara med 1929 ars. 4) Ej full överensstämmelse 



192 Tab. 147. Särskilda statsbanelinjer åren 1927 och 192818) samt statens 

1) Avkomstberättigad. — ') Med sidolinjer till Stockholm S. och Södertälje. — ') Med sidolinjer till Sundsvall, 
Hudiksvall, Orsa, Stngsund, Värtan och Stockholm Ö. — 4) Med sidolinjer till Haltebo och Svarta. — ») Med 
sidolinje till Fryksta. — •) Med sidolinjer till Nyhyttan, Persbergs gruvor, Särna och Hede. — 7) Med 
sidolinje till Katrineholm. — 8) Med sidolinjer till Lygnern, Mölle, Hälsingborg, Landskrona, Barsebäckshamn 
och Sjöbo. — 9) Med sidolinjer till Hammerdal och Strömsund. — l0) Med sidolinjer till Sollefteå, Örnsköldsvik, 
Holmsele hamn, Holmsund, Lycksele, Kallholmen, Arvidsjaur och Piteå. — ") Med sidolinje till Övertorneå. 



järnvägar och större enskilda järnvägar år 1930. Différents chemins de fer. 193 

— 12) Med sidolinjer till Malmberget och Koakullskulle. — 13) Halva våglängden. — w) Med avdrag för 
dubbelräknade bandelar. — ") Uppgifterna stör de särskilda linjerna utom ångfärjelederna avse år 1986. — 
") Avgiftsfritt gods inräknat. — ") Av järnvägsdriften. — 18) Jr . o. m. år 1929 saknas uppgifter rörande de 
särskilda statsbanelinjerna. 

13—312902. Statistisk årsbok 1932. 



194 Tab. 148. Postverket åren 



1865—1931. Postes. 195 



196 Tab. 149. Telefon och telegraf åren 

1) De enskilda telefonnäten och järn vagstelegraf erna inga i tabellen endast dar detta uttryckligen aagives. 
expressément indiqué. — 2) Central- och växelstationer. — a)Appstrtmxtnt à l'Administration da télégraphes. — 
ar 1931). — 5) Upptaget änder andra rubriker (huvudsakligen telegrafnätet). Comprit dans le réseau télé-
och ankomna telegram. Télégrammes expédiés et reçus. — 8) Åren 1921—1924 endast handelsfartygens stationer, 
dels telegraflnkomst. Avant 1921 comprises dans les recettes téléphoniques et télégraphiques. — u ) Procent av i 
1921 compris dans les autres branches. — 18) 1857/60. 



1855—1931.1) Téléphones et télégraphes.1) 197 

Les réseaux téléphoniques privés et les télégraphes des chemins de fer paraissent dans le tableau seulement où cela est 
4) Med inräknande av järnvägarna tillhöriga stolplinjer, â vilka telegrafverket har ledningar upplagda (469 km. 
graphique. — •) Beräknade siffror för åren 1900—1910. Pour 1900—19}0 chiffres calculés. — ') Summan avsanda 
Navires marchands. — 9) Jämte ej särBkilt upptagna inkomster. — 10) Före år 1921 inbegripen under dels telefon-, 
medeltal disponerat kapital. Pet. du capital moyen. — n) Före 1921 inbegripet under övriga rörelsegrenar. Avant 
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Tab. 150. Nyanläggningar, omläggningar eller förbättringar av vägar, var
till statsbidrag beviljats åren 1841—30/6 1930. Constructions et améliorations des 
routes auxquelles des subventions ont été allouées par l'État pendant 1841—30/6 1930. 

Tab. 151. Med statsbidrag understödda nyanlagda, omlagda eller förbättrade 
vägar, som avsynats och godkänts åren 1876—1930. Constructions et améliorations 

des routes subventionnées par l'État, achevées pendant 1876—1930. 



Tab. 152. Motorfordon och deras beskattning åren 1923—1931. 
Machines motrices et leur imposition. 

199 



200 Tab. 153. Postdiligenstrafiken åren 1923—1931. 
Service des diligences postales pendant les années 1923—1931. 

Tab. 154. Busslinjer i Sverige vid början ar åren 1929—1932. 
Lignes des autobus en Suède au 1er janvier 1929—1932. 
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Tab. 155. Den statsunderstödda svenska lufttrafiken åren 1925—1931. 
Le service aérien subventionné par l'État en 1925—1931. 

Tab. 156. Trafiken å rikets civila flygplatser åren 1930 och 1931. 
Le service aérien civil en 1930 et 1931. 
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Tab. 157. Flygtrafiken i Sverige å de särskilda flygplatserna, år 1931. 
Le service aérien en Suède, dans les différentes places de vol, en 1931. 

Tab. 158. Registrerade aktiebolag och bankbolag åren 1897—1931. 
Sociétés anonymes enregistrées. 
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Tab. 159. Omsättningen å Stockholms fondbörs åren 1907—1931 samt 
börsindex åren 1924—1932. Mouvement des fonds à la bourse de Stockholm 

1907—1931 et index 1924—1932. 

Tab. 160. Riksbankens a vista växelkurser, i kronor, åren 1891—1932.1) 
Cours de change a/v de la Banque de Suède, en couronnes.1) 

1) Jfr tab. 314. Cfr. tohl. 314. — 2) Fr. o. m. 1 jan. 1926 100 mark = 9'40 kr. A partir du mois 
de janvier 1926 100 marcs = 9'éO couronnes. — 3) Fr. o. m. 27 okt. 1926 per 100 belgas; guldparitet: 
100 belgas = 51-8843 kr. A partir d'oct. 1926 100 belgas. — 4) Nytt parivärde 14'62 kr. fr. o. m. 
25 jnni 1928. A partir du 25 juin 1028 nouvelle parité = li'Bî couronnes. — 6) Fr. o. m. 17 jan. 1922 
noteras Milano. A partir du 17 janv. 1922 Milano. — e) Nytt pari värde = 19'64 kr. fr. o. m. 22 dee. 1927. 
A partir du 22 déc. 1927 nouvelle parité = 19'B4 couronnes. — ') Fr. o. m. 1924 100 riksmark av år 
1924 ( = 100 billioner pappersmark). A partir de 1924 100 marcs de 1924 ( = 100 billions de marcspapier). 
— e) Medelkurs 1/i—18ln. Cours moyen Vi—18/". 



204 Tab. 161. Bankernas ställning, i millioner kronor, vid slutet av åren 

1) Rörande uppgifter för de särskilda åren före 1918 se arg. 1922: tab. 155,156. — 2) Medeltal för fem-
kr. 1931). Titra d'État étrangers (126-374 millions de cour, en 1931) non comprit. — 4) Folio- samt npp- och 
på giroiäkning hos riksbanken. — '1 De för bankbolagen upptagna beloppen avse icke banker och spar-



1876—1931.1) Situation des banques, en millions de couronnes, au 31 déc. 205 

årsperioderna. Moyennet pour let périodes quinquennale». — 3) Oberäknat utländska statspapper (126-874 mill. 
avskrivningsräkning inbegripna. — B) Övrigt mynt samt bankbolagens riksbankssedlar och tillgodohavande 
banker utan endast allmänheten. 



206 Tab. 162. Bankbolagens ställning, i millioner kronor, vid slutet av år 1931.1) 
Situation des banques privées, en millions de couronnes, au 31 déc. 1931.1) 

1) Se även tab. 161, 164. Voir auui tabl. 161, 164. — 2) Växlar inräknade. 



Tab. 163. Bankernas räntesatser åren 1857—1931. 
Taux d'intérêt des banques. 
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Tab. 164. Bankernas antal samt grand- och reservfonder vid slutet av 
åren 1875—1931. 

Nombre et fonds, en cour., des banques au 31 déc. 
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Tab. 165. Hypoteksinrättningarna åren 1870—1931. Institutions hypothécaires. 

Tab. 166. Postsparbanken åren 1884—1931. Banque d'épargne postale. 

Tab. 167. Postgirorörelsen åren 1926—1931. Virements postaux. 



Tab. 168. Statens egnahemslånerörelse åren 1906—1931. 
Prêts de l'État aux gens peu aisés pour leur procurer des immeubles ménagers. 

209 

Tab. 169. Enskilda sparbankerna, länsvis år 1930. 
Banques d'épargne privées par département. 

14—312902. Statistisk årsbok 1932. 
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Tab. 170. Enskilda sparbankerna åren 
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1856—1931. Banques d'épargne privées. 
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Tab. 171. Centralkassorna för jordbrukskredit och jordbruks-
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kassorna åren 1916—1930. Caisses de crédit agricole. 



214 
Tab. 172. Allmänna pensionsförsäkringen åren 1914—1931. 

Assurance générale des pensions. 
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Tab. 173. Statsunderstödda pensionsanstalter åren 1906—1930. Kronor. 
Caisses de pension subventionnées par l'État. Couronnes. 
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Tab. 174. Svenska bolags livförsäkringsverksamhet åren 1887—1930.1) 

1) För tidigare år se årg. 1930. I tabellen ingå även bolag, som meddela livåterförsäkring. Uppgifter saknas 
för Allmänna änke- och. pupillkassan i Sverige för tidigare är än 1904 och för ömsesidiga försäkringsbolaget 
Allmänna pensions- och änkekassan i Göteborg för tidigare år än 1909. — 2) Exkl. tantième fr. o. m. âr 1912. 
— 8) Medeltalen för åren 1912/15. — 4) Avsättning till premieåterbäringsreserv gjordes första gängen för är 
1920 med i ränt tal 387 000 kr. — 6) Aterköpsreserv, utjämningsreserv, icke disponerat överskott och övriga 
avsättningar (exkl. garantifonder, skattereserver och reserver för brandförsäkringsändamål i liv- och brand
försäkringsaktiebolagen). 
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Tusental kronor. Assurances sur la vie: Sociétés suédoises. Milliers de couronnes. 
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Tab. 175. Utländska bolags livförsäkringsrörelse i Sverige åren 1887—1930. Kr. 
Assurances sur la vie: sociétés étrangères. Couronnes. 

Tab. 176. Ränte- och kapitalförsäkringsanstalterna åren 1876—1930. Tontines. 
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Tab. 177. Registrerade sjukkassor åren 1892—1930. 
Caisses de secours mutuels en cas de maladie enregistrées. 
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Tab. 178. Understödsföreningar åren 1916—1928. Sociétés de secours mutuels. 
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Tab. 179. Olycksfallsförsäkringen åren 1890—1917. Assurances contre les accidents. 

Tab. 180. Försäkringen för olycksfall i arbete enligt 1916 års lag åren 1918— 
1930 samt olycksfall i arbete åren 1918—1928. Assurances contre les accidents du 

travail selon la loi de 1916 en 1918—1930 et accidents du travail en 1918—1928. 



222 TAB. 180 (forts.). FÖRSÄKRINGEN FÖR OLYCKSFALL I ARBETE ENLIGT 1916 ÅRS 



LAG SAMT OLYCKSFALL I ARBETE ÅREN 1918—1928. Accidents du travail. 223 
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Tab. 181. Försäkringsbolagens, utom liv- och arbetsgivarbolagen, olycksfalls- och 
sjukförsäkringsrörelse åren 1918—1930. Assur. contre les accidents et les maladies. 

Tab. 182. Svenska bolags husdjursförsäkringsrörelse åren 1887—1930.1) 
Assurances sur le bétail: sociétés suédoises. 

1) I någon mån ofullständiga uppgifter, särskilt för de Jidigare åren. — 2) Andra försäkringsavgifter 
inräknade. — 3) Skaderegleringskostnader inräknade. — 4) Aren 1912/15. 
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Tab. 183. Brandförsäkringen åren 1887—1930. Assurances contre l'incendie. 

15—312902. Statistisk årsbok 1932. 
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Tab. 184. Svenska bolags sjöförsäkringsrörelse åren 1890—1930. Kr. 
Assurances maritimes: sociétés suédoises. Cour. 

Tab. 186. Stiftelser år 1910. Fondations. 
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Tab. 185. Svenska bolags ansvars-,1) inbrotts- och maskinförsäkringsrörelse 
åren 1914—1930. Kronor . Assurances diverses: sociétés suédoises. Couronnes. 

1) Inber. automobilförsäkring samt för âr 1929 trafikförsäkring. — 2) Andra försäkringsavgifter in
räknade. — s) Skaderegleringskostnader inräknade. — 4) T. o. ra. år 1928 ingå utbetalda livräntebelopp, 
men är 1929 kapitalvärdena av nybeviljâde livräntor. — ')—7) Därav trafik- och antomobilförsäkringar 
resp. 12 584 893 944, 21292 074 och 9 393 923 kr. 

Tab. 187. Partiprisernas förändringar åren 1860—1932. Variations des 
prix de gros. 



228 TAB. 187 (forts.). PARTIPRISERNAS FÖRÄNDRINGAR ÅREN 1860—1932. 
Variations des prix de gros. 
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Tab. 188. Minuthandelspriser för livsmedel m. m., i öre, åren 1904—1931.1) 
Prix de détail des denrées ménagères, en öre. 

1) Siffrorna utgöra medeltal av de särskilda månadernas medelpriser för 28 orter åren 1904—1909, 39 
orter åren 1910—1912, 44 orter åren 1913—1919 samt 49 orter fr. o. m. år 1920. — 2) Maximipris. — 
8) Före 1919 avse uppgifterna okrossad koks. 
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Tab. 189. Livsmedelskostnadernas1) förändringar å vissa orter åren 1914—1931. 
Variations des coûts des denrées alimentaires, etc. dans certaines localités. 

1) Utgifter för livsmedel, lyse och bränsle i mindre bemedlade familjer. — 2) 44 åren 1914—1919, 
49 fr. o. m. àr 1920. 

Tab. 190. Levnadskostnadernas förändringar åren 1915—1932.1) 
Variations du coût de la vie.1) 

1) Uppgifterna avse utgifter fdr en normalfamilj med en utgiftsstat år 1914 av 2 000 kr. — Börande 
partiprisernas förändringar se tab. 187, rörande minuthandelsprisernas tab. 188, 189. Les données se 
rapportent aux dépense» d'un ménage normal ayant un budget' de 2 000 cour, en 1914. — Pour les variations 
des prix de gros voir tabl. 187, pour les variations des prix de détail tabl. 188, 189, — 2V Juli månad. 
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Tab. 191. Inkomster och utgifter för arbetare- och medelklasshushåll åren 
1913/14, 1920 och 1922/23. Recettes et dépenses de ménages. 

Tab. 192. Konsumerade kvantiteter pr år och normalhushåll1) av viktigare varu
slag åren 1913/14, 1920 och 1922/23. Quantités consommées de certaines denrées importantes. 



232 TAB. 192 (forts.). KONSUMERADE KVANTITETER AV VIKTIGARE VARUSLAG. 

Tab. 193. Förbrukningen av alkoholhaltiga drycker, tobak, kaffe, te och socker 
åren 1856—1931.1) Consomm. de boissons alcooliques, de tabac, de café, de thé et de sucre. 

1) Rörande förbrukningen av brödsäd se tab. 82. — 2) 50 % alkoholhalt. 50 # d'alcool. — s) För tiden 
före är 1919 aro siffrorna endast beräknade. Antérieurement à 1919 chiffres calculés. — 4) Samtliga drycker 
reducerade till ren alkohol; antagen alkoholhalt: vin 10, öl 4 (1918—23 3 V4; fr. o. m. 1924'33/4), svagdricka 
11/2 %. Taux dt réduction: vins 10, bière 4 (1918—23 3xli; a partir de 1924 3a/t), petite bière l1/2 % — 6) Fabrikat 
av tobak. Produits manufacturés. — a) Råsocker. Sucre brut. — ' ) Preliminära nppgifter. Chiffres préliminaires. 
— 8) Fr. o. m. år 1929 ändrat beräkningssätt; för år 1928 äro motsvarande siffror 268 000 t och 43'9 kg. pr inv. 
Dès 1929 calcul changé; pour 1B28 les chiffres correspondents sont 268 000 tonnes et 43 9 hg. pr habitant. 
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Tab. 194. Brännvins- och maltdryckstillverkningen åren 1856—1931. 
Fabrication d'eau-de-vie et de boissons de malt. 
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Tab. 195. Rusdrycksförsäljningen åren 1913—1931. 
Vente des spiritueux. 



Tab. 196. Systembolagens verksamhet åren 1921—1931. 
Opérations des sociétés de vente. 
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Tab. 197. Fylleriförseelser, för vilka personer sakfällts i första instans, 
åren 1913—1931. Délits d'ivresse. 



236 TAB. 197 (forts.). FYLLERIFÖRSEELSER, FÖR VILKA PERSONER SAKFÄLLTS I FÖRSTA INSTANS. 

Tab. 198. Sockers tillverkning och beskattning1) åren 1856—1928. 
Fabrication et imposition du sucre.1) 

1) Rörande förbrukningen se tab. 193. Pour la consommation voir tabl. 193. — 2) Uppgifterna avse tillverk-
ningsâr, börjande under de angivna kalenderåren, t. o. m. år 1916 den 1 sept., därefter den 1 aug. Années de 
production commençant pendant les années indiquées (V» ou '/g). — 8) Saftstationer inräknade. — 4) Tillverknings
skatten (t. o. m. år 1905) är inräknad i värdet. — 6) Utbyte av socker i % av avverkade betor (för åren fr. o. 
m. 1886 hava härvid andra och tredje produkter reducerats med 25 resp. 35 %). — e) Uppgifterna avse för åren 
1856/85 de angivna kalenderåren; för åren 1891/05 de kalenderår, under vilka det framställda betsockret raffine
rats (alltså kalenderåren 1892/06); för de följande åren se not 2). Voir note »). — ') Skatten är inräknad i värdet. 
— 8) T. o. m. år 1905 avse uppgifterna skatt per kg tillverkat råsockcr (i verkligheten utgick skatten i för
hållande till mängden in vägda betor); fr. o. m. år 1906 skatt per kg till fritt bruk utlämnat socker. Om beskatt
ningen se vidare tab. 257. — ») Åren 1873/74. — 10) Skatten nedsattes 1 juli 1925 till 14 öre, 1 juli 1926 till 
8 öre och den 1 juli 1928 till 4 öre samt avskaffades från den 1 juli 1929. 
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Tab. 199. Kooperation. Konsumtionsföreningarnas verksamhet åren 1908—1930.1) 
Sociétés coopératives de consommation. 

1) Häri ingå i konsumentintresse drivna produktionsföretag, men däremot ej kooperativa förbundet. — 2) In
satskapital, fonder och överskottsmedel ej inräknade. Capital, fonds, etc. non compri». 

Tab. 200. Byggnadsverksamheten i städer och stadsliknande samhällen åren 
1912—1930. Constructions de maisons dans les agglomérations urbaines. 



238 Tab. 201. Bostadsförhållandena i vissa städer och stadsliknande 
Habitations dans les 

1) För Stockholm och Göteborg 1915, för övriga städer 1912 eller 1913. Pour Stockholm et Gothembourg 1915, 
värmeersättning m. m. ej inräknad (med und. för Stockholm 1915). S. k. medievala siffror angiva, att ifråga-
comprit. — 3) Städer med minst 10000 inv. vid början av är 1928, ordnade efter folkmängden. Ville» ayant une 
åren äro sålunda icke jämförbara. — B) Häri ingå: enkelkök, enkelram, 2 och flera rum ntan kök, delköksläg., 



samhällen åren 1912—19151) samt hyresåren 1926/27 och 1928/29. 
agglomérations urbaines.1) 

239 

pour les autres villes 1912 ou 1913. — 2) Avser lägenheter såväl utan som med centralvärme; för de senare är 
varande tal är beräknat på mycket fåtaliga primärnppgifter. Remboursement des frais du chaufiage central non 
population de 10 000 au moins. — 4) Avser for år 1926 17 och för år 1928 225 orter. Siffrorna för de båda 
1 ram och kök samt 2 ram och kök. 
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Tab. 202. Den offentliga arbetsförmedlingen åren 1902—1932. 
Bureaux de placement publics. 
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Tab. 203. Arbetslöshetens omfattning inom olika län och yrkesgrupper år 1927.1) 

Extension du chômage dans les différents départements et professions en 1927.1) 

1) Undersökningen ägde rum den 5 maj 1927. L'enquête eut lieu le 5 mai 1927. — 2) Räkningen har omfattat 
878 kommuner. Le recensement a été étendu à 878 commune: — 8) Hela antalet vid räkningen anmälda peraoner 
uppgick till 64 075, varav 4 153 icke medtagits i undersökningen, såsom icke i egentlig mening arbetslösa. Le 
nombre total det chômeur» rapportés était de 64 075 personnes, dont 4153 ont été éliminés comme chômeurs non pas proprement dits. 

Tab. 204. De arbetslösa, fördelade efter graden ar arbetsförmåga, år 1927.1) 
Les chômeurs, répartis d'après la qualité de leur travail.1) 

1) Siffrorna hänföra sig till lokalundersökningar, företagna i olika delar av landet. Les chiffres se rapportent 
aux enquêtes locales, faites dans diverses parties du pays. — s) De enligt egen uppgift arbetsoförmögna medräknade. 
Y compris ceux gui sont imitilisablts selon leur propre donnée. 

Tab. 205. De arbetslösa, fördelade efter ålder, år 1927. Les chômeurs par âge. 

16—312902. Statistisk årsbok 1932. 
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Tab. 206. Arbetslösheten inom fackorganisationerna åren 1912—1931. 
Chômage parmi les ouvriers syndiqués. 

Tab. 207. Arbetsinställelser åren 1903—1930.1) Grèves et lock-outs. 

1) Varje arbetsinställelse redovisas för det âr, under vilket den påbörjats. — a) Antal arbetsinställelser. 
Nombre det conflits. — ') Antal direkt berörda arbetare. Nombre des ouvriers intéressés. — 4) Räknade pä det är, 
under vilka de förlorades, även om arbetsinställelsen påbörjats och redovisats tidigare. Nombre des jours chômés. 



Tab. 208. Kollektivavtal åren 1908—1930. Conventions collectives. 243 

Tab. 209. Jordbrukets medelarbetstid, i timmar per dag, under sommaren åren 
1911—1929. Durée du travail quotidien dans l'agriculture pendant l'été, en heures. 

Tab. 210. Lantarbetares löneförmåner, i kronor, åren 1866—1928.1) 
Salaires des ouvriers agricoles, en couronnes. 

1) Enligt jordbruksstatistiken. Jfr tab. 213. — 2) Enligt förhållandena vid årets slut. — ') Oberäknat 
bostad och bränsle. 



244 Tab. 211. Arbetslöner inom industri, handel och sam-



färdsel m. m. åren 1913, 1919—1931. Salaires dans l'industrie, etc. 245 



246 Tab. 212. Löneinkomster per år och arbetstimme för vuxna 
Salaires par année et par heure de travail pour ouvriers 

1) Ortsgrupperna A och B omfatta i stort sött landsbygd, grupperna C—E flertalet städer och tätare be-
städer jämte ett fåtal dyrorter i norra Sverige. Indextalen för grupperna äro: (levnadskostnadernas riks-
grupp E 1111—1170; grupp F 1171—12E0; grupp G 1231 o. däröver. Lönesiffror, som gälla färre än 



arbetare inom olika dyrortsgrupper åren 1928—1930.1) 
dans différents groupes de la cherté du coût de la vie. 

247 

byggda samhällen, grapp F en del större städer och industrisamhällen samt grupp G Stockholm med för
medeltal = 1000) grupp A t. o. m. 930; grupp B 931—990; gruppC 991—1050; grupp D 1051—1110; 
150 arbetare, äro betecknade med medieYal stil. — 2) Häri ingå även icke dyrortsgrupperade företag. 



248 TAB. 212 (forts.) . LÖNEINKOMSTER PER ÅR OCH ARBETSTIMME FÖR VUXNA 

Salaires par année et par heure de travail pour ouvriers 



ARBETARE INOM OLIKA DYRORTSGRUPPER ÅREN 1 9 2 8 — 1 9 3 0 . 

dans différents groupes de la cherté du coût de la vie. 
249 
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Tab. 213. Lantarbetares löneförmåner, i kronor, åren 1911—1931.1) Salaires des ouvriers agricoles, en cour.1) 

1) Enligt socialstatistiken. Jfr. tab. 210. D'après la statistique sociale. Cfr. tabl. 210. — 2) Kreaturgskötare ej inbegripna; värde av bostad 
och bränsle ingär i naturaförmåner. — ') Preliminära uppgifter. Chiffres préliminaires. 
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Tab. 214. Löneförhållanden 1914—1930 för vissa hantverks- och transportarbetare. 
Salaires 1914—1930 des ouvriers de métier et de transport. 

Tab. 215. Löneförhållanden 1914—1930 för i restaurangrörelse och i husligt 
arbete anställd personal. 

Salaires 1914—1930 du personnel de restaurant et du personnel doméstique. 

Tab. 216. Löneutvecklingen under åren 1913—1930 för i enskild tjänst anställd 
förvaltningspersonal. Niveau des appointements en 1913—1930 du personnel 

administratif des entreprises privées. 



252 TAB. 216 (forts.). LÖNEUTVECKLINGEN UNDER ÅREN 1913—1930 FÖR I 
ENSKILD TJÄNST ANSTÄLLD FÖRVALTNINGSPERSONAL. 

Niveau des appointements en 1913—1930 du personnel administratif des entreprises privées. 
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Tab. 217. Löneförhållanden inom vissa grupper av sjömansyrket åren 

1860—1930.1) Salaires des marins dans certains groupes.1) 

1) Omfattar, med hänsyn till svårigheten a t t erhålla tillförlitliga ISneuppgifter för segelfartygens 
besättning, endast manskapsgrnpper a ang- och motordrivna fartyg. Comme des moyennes normale» 
maintenant sont difficiles à avoir pour les voiiiert, le tableau donne seulement le personnel des vapeurs 
et des navires à vapeur. 

Tab. 218. Skogsarbetarnas löneförhållanden i norra Sverige vintersä
songerna 1913/14—1931/32. Salaires des ouvriers forestiers au nord de la Suède 

pendant les hivers 1913/14—1931/32. 



254 Tab. 219. Anställnings- och avlöningsför-
Conditions de placement et de revenu 



hållanden för personal i allmän tjänst år 1927. 
pour les employés en services publics. 

255 
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Tab. 220. Fattigvården åren 1874—1930.1)2) Service des assistés.1)2) 

1) Om utgifterna för fattigvården se tab. 274—282. Concernant les frais de l'assistance publique voir tabl. 274— 
2S2. — s) På grand av statistikens omorganisation äro uppgifterna fr. o. m. år 1923 ej fullt jämförbara med de 
föregående årens. Detsamma gäller, på grund av barnavårdslagens ikraftträdande, beträffande de direkt under
stödda barnen fr. o. m. år 1926. Dès 1923 les données ne sont pas tout a fait comparables avec celles des années 
précédentes par suite de la réorganisation de la statistique. Il en est de même avec les enfants directement assistés dès 
1928. — 3) A v folkmängden. Pet. de la population. — 4) Fr. o. m.> år 1923 avse uppgifterna antalet understödsfall 
(ej personer). A partir de 1923 cas d'assistance. 



Tab. 221. Fattigvården år 1930.1) Service des assistés.1) 257 

1) Se även tab. 220. Voir aussi tabl, 220. — a) Av folkmängden, preliminär ber. Pet de la population. 

17—312902. Statistisk årsbok 1932. 
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Tab. 222. Fattigvården länsvis år 1930. Service des assistés par département. 
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Tab . 223. Fat t igvården inom olika grupper av kommuner å r 1930. Service des assistés par groupes de communes. 



260 Tab . 224. Barnavården å r 1928. Protection de l'enfance. 
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Tab. 225. Barnavården länsvis år 1928. Protection de l'enfance par département. 



262 Tab. 226. Samtliga yrkesutövare fördelade efter kön, ålder, civilstånd 
Population totale active par sexe, 

1) Se not till tab. 25. Voir tall. 25, nött. 



och inkomst inom hela riket, dess landsbygd och städer, år 1920.1) 
âge, état civil et revenus en 1920.1) 

263 



264 Tab. 227. Samtliga yrkesutövare fördelade efter kön, ålder, civilstånd 
Population totale active par sexe, 

1) Se not till tab. 25. Voir tabl. 25, n<yte. 



och förmögenhet inom hela riket, dess landsbygd och städer, år 1920.1) 
âge, état civil et capitaux, en 1920.1) 

265 



266 Tab. 228. De manliga och de kvinnliga yrkesutövarna 
Population active hommes et femmes, par pro-

1) Se not till tab. 25. Voir tabl. 25, note. 



fördelade efter yrken i inkomst- och förmögenhetsklasser år 1920.1) 
fessions d'après groupes de revenus et de capitaux en 1920.1) 

267 



268 TAB. 228 (forts.). DE MANLIGA OCH DE KVINNLIGA YRKESUTÖVARNA FÖR-



DELADE EFTER YRKEN I INKOMST- OCH FÖRMÖGENHETSKLASSER ÅR 1920. 269 



270 TAB. 228 (forts.). DE MANLIGA OCH DE KVINNLIGA YRKESUTÖVARNA FÖR-
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272 Tab. 229. Enskilda personers år 1921 redovisade inkomster och förmögenheter, 
Sammandrag för hela riket och för samtliga yrkesutövare. 



kombinerade i grupper efter inkomst- och förmögenhetsbeloppens storlek. 
Revenus et capitaux des personnes privées, déclarés en 1921, par groupes de leur grandeur. 

273 

18—312902. Statistisk årsbok 1932. 



274 

Tab. 230. Vid de allmänna underrätterna slutligt handlagda mål1) och ären. 

1) Till annan domstol förvista brottmål ej inräknade. — 8) Före år 1913 avse uppgifterna inkomna ärenden, 
inbegripna under civila mal. — 5) Tomträtts- och vattenfallsrättsärendon inräknade. — •) Pr. o. m. âr 1913 även 
rådhusrätterna (polisdomstolarna och, beträffande mål i vilka poliskammare äger domsrätt, poliskamrarna in
ring. — ll) Utom i fråga om fast egendom och immateriella förmögenhetsrätter. — ls) Ansökningar om hem
rätten stadfästs, bland avskrivna civila mål. 
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den2) åren 1861—1930.3) Affaires terminées par les tribunaux ordinaires de 1ère instance. 

— 3) Se även tab. 67, 74, 236, 237. — 4) Fr. o. m. âr 1913 äro brottmål, i vilka talan om ansvar ej förts, 
god mans. — ') Konkurser och ackordsförhandlingar inräknade. — 8) Hr = häradsrätterna campagne, Er = 
begripna) villes, T:n = tillsamman ensemble. — 9) Jämte immateriella förmögenhetsrätter. — 10) Utom sjöförsäk-
skillnad, resp. äktenskapsskillnad inräknade. — ") Fr. o. m. ar 1923 inga jämväl mål, däri förlikning av 
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Tab. 231. Hovrätternas verksamhet åren 1861—1931.1) Cours d'appel. 

1) Siffror för vattenöverdomstolen (fr o. m. år 1919) ingå jämväl i tabellen. Rörande krigshovrätten se 
tab. 233. — 8) Procent av i första instans avdömda motsvarande mål. Pet. des affaires jugée» en i ' « 
instance. —; 3) 1913—15. — 4) Preliminära uppgifter. Chiffres préliminaires. 

Tab. 232. Högsta domstolens verksamhet åren 1861—1931. Cour suprême. 
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Tab. 233. Ägodelningsrätternas, vattendomstolarnas, gränstullrätternas och 
krigsdomstolarnas verksamhet åren 1861—1931. Tribunaux spéciaux. 

Tab. 234. Av överexekutorerna slutligt handlagda mål åren 1881—1931.1) 
Affaires terminées par les sur-exécuteurs. 

1) På grand av rättsstatistikens omorganisation äro en del av uppgifterna för åren fr. o. m. 1913 ej 
jämförbara med motsvarande för de föreg. åren. Börande utmätningsmannens verksamhet m. m. se årg. 
1924: tab. 184. — 2) Beträffande handräckningsmal: mål, vari meddelats bevis, att ansökningen lämnats 
obestridd eller att jäv gjorts allenast i fråga om handräckningskostnaden. — 3) Beträffande handräcknings-
mal: mal, vari ansökningen förfallit på grund av gjort jäv. — 4) 1908/10. 
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Tab. 235. Protesterade växlar åren 1913—1931.1) Lettres de change protestées. 

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

Tab. 236. Konkurser, konkursärenden och ackordsförhandlingar utan konkurs 
åren 1866—1931. Faillites, etc. 



Tab. 237. Konkursboen, i kronor, åren 1916—1920, 1926—1928.1) 
Masses des faillites en cour.1) 
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1) I konkurser avslutade genom utdelning eller redovisning utan utdelning, enligt slutredovisningarna. Faillites 
terminées, selon les comptes rendus. — s) Avser endast konkurser, avslutade genom utdelning. — s) Åren 1916—1920 
>godemän och syssloman>. 

Tab. 238. Lagfarter, inteckningar och tomträtt åren 1886—1930. 
Homologation de propriétés immobilières, inscriptions hypothécaires et droit de terrains. 



280 Tab. 239. För förbrytelser sakfällda i första instans 



åren 1866—1930. Condamnés en 1ère instance. 281 
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Tab. 240. För förbrytelser sakfällda i första instans, om vilka uppgift 
lämnats till straffregistret1), fördelade efter ålder och föregående be

straffning, åren 1916—1930. 
Condamnés en 1ère instance pour infractions, inscrits dans le casier judiciaire, 

par âge et par récidive. 

1) Personer, dömda till urbota straff eller för snatteri till böter, m. fl. — 2) Inr. ett fätal av 
okänd ålder. — s) Avser endast bestraffningar, varom uppgift skolat lämnas till straffregistret. 

Tab. 241. Till tvångsarbete dömda personer,1) upptagna i straffregistret, 
fördelade efter kön, ålder, föregående bestraffning m. m., åren 1921—1930. 
Condamnés aux travaux correçtionnels, inscrits dans le casier judiciaire, par sexe, 

âge et par punition antérieure. 

1) Dömda av länsstyrelser och poliskamrar. — 2) För lösdriveri och för bettleri; dessutom för 
tredska enligt 12 § 6 mom. i lösdrivarlagen. — 3) 75 §. — 4) Häri inberäknat dem, som förut 
såväl straffats för brott som SLdömts tvångsarbete. 
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Tab. 242. Fångvården åren 1836—1930.1) 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 kronoarbetskåren) med 
undantag av soldatklassen vid kronoarbetskåren. Fr. o. m. år 1921 lyda tvångsarbetsanstalterna 
ej längre nnder fångvårdsstyrelsen, de äro emellertid fortfarande inräknade i denna tabell. — s) An
talet utgjorde ärligen i medeltal: Moyennes 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 9-6, 1821/30 11-0, 1831/35 15-4. — ») 1837/40. — 
4) Med frånräknande av utgifter för arbetens bedrivande (t. o. m. 1922) samt extra anslag till 
byggnadsarbeten o. dyl. Före 1911 ingå ej heller övriga från extra anslag bestridda utgifter. — 
6) Inkomst, förd >inom linjen», inräknad. Fr. o. m. år 1921 äro tvångsarbetsanstalterna ej in
räknade. — 6) Fr. o. m. år 1923 avse uppgifterna budgetår, börjande den 1 juli. 



284 Tab. 243. Folkundervisningen åren 

1) Nomadskolorna (år 1930 visteskolor 35 och byskolor 8, med resp. 19 och 10 lärare samt 253 och 173 lärjungar) 
F. S. § 62 fr. o. m. år 1922. — 2) Fast folkskola med både folk- och smâskoleavdelning samt med två eller 
av litt. A-typen har fr. o. m. år 1901 varje serie av fyra parallellklasser (avdelningar) räknats såsom en sär-
terminen. .4 la fin du semestre de printemps. — 6) Uppgifterna avse redovisningsår slutande nnder de angivna 
et 1925126. — 7) Fortsättnings- och ersättningsskolor ej inräknade. Cours complémentaires et compensatoires non 
vid början av de under resp. redogörelseår (slutande under de angivna åren) pågående kurser. — 9) Inräknat 
Vouverture des cours du semestre d'automne. — ll) Dito à une époque ultérieure. — 1J) Enligt folkskolestatistiken. 



1881—1930.1) Enseignement primaire. 285 

inga, i tabellen endast i vad angår redovisningen av barn i skolåldern, vilket även gäller enskilda skolor enl. 
flera lärare räknas såsom två skolor, en folkskola (eller mindre folkskola) och en småskola. I fråga om skolor 
skild skola. — s) Enligt befolkningsstatistiken. D'après la statistique de la population. — 4) Vid slntet av vår-
åren. Années finissant le 30 juin. — •) Uppgifterna avse redogörelseåren 1920/21 och 1925/26. Années 1920/21 
comprit. — 8) Uppgifterna avse fr. o. m. redovisningsåret 1928—1929 förhållandena vid slntet, före nämnda år 
barn tillhörande fortsättnings- och ersättningsskolor, 44826 år 1930. — 10\'L'admission à Véeole différée à 
D'après la statistique scolaire. 
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Tab. 244. Folkundervisningen, länsvis, redogörelseåret 1929/30.1) Enseignement primaire, par département. 



287 1) Nomadskolorna inräknade. — 2) Uppgifterna avse rcdogörolscaret 1925/26. Vannée 1925/26. — 3) Den 30 juni eller slutet av vårterminen. 
Au 30 juin. — 4) Fortsättnings- och ersättningsskolor ej inräknade. Cowr» complémentaires et compensatoires non compris. — 5) Vid slutet av 
kurserna. A la fin des cours. — •) Se tab. 243, not •). — ') Voir tabl. 243, note l0). — 8) Dito "). 
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Tab. 245. Folkskolans högre avdelning åren 1901—1930.1) 
Section supérieure de l'école primaire.1) 

1) Fr. o. m. âr 1916 avse uppgifterna redovisningsår, slätande under de angivna åren. A partir de 
1916 années scolaires finissant le 30 juin. — s) I vilka folkskolans högre avdelning förekom. Ayant la 
section supérieure de l'école primaire. — 8) Före år 1916 >klasser>. 

Tab. 246. Högre folkskolorna åren 1882—1930.1) Écoles primaires supérieures.1) 

1) Uppgifterna avse i allmänhet läsår, slätande under de angivna åren. Années scolaires finissant 
le 30 juin. — 2) Särskilda lärare i övningsämnen (år 1930 125 manliga, 191 kvinnliga) alltså ej inbegripna. 
— 3) Fr. o. m. år 1917: vid läsårets slut. A partir de 1917: à la fin de Vannée scolaire. — 4) Carrière 
prévue: agriculture. — ') Dito: autres écoles. — e) Dito: autres métiers ou carrière inconnue. 
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Tab. 247. Folk- och småskoleseminarierna 1871—1931. Écoles normales primaires. 

Tab. 248. Kommunala mellanskolorna höstterminen åren 1910—1931. 
Écoles communales moyennes, semestres d'automne. 

19—312902. Statistisk årsbok 1932. 



290 Tab. 249. Statens allmänna läroverk höstterminen 

1) Pedagogier och kommunala gymnasier inräknade. — s) År 1905 resp. 21 och 14, — 8) Åren 1901/04 resp. 
20. — •) År 1905 303. 

Tab. 250. Statens allmänna läroverk höstterminen 

Tab. 251. Lärjungar, som avlagt godkänd studentexamen 



åren 1876—1927.1) Lycées de l'État, semestres d'automne. 291 

24 och 21, år 1905 resp. 2 och 7. — 4) Manliga vikarier å ämneslärarinnetjänster inräknade. — 6) År 1905 

åren 1928—1931. Lycées de l'État, semestres d'automne. 

åren 1866—1931. Élèves reçus à l'examen du baccalauréat. 
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Tab. 252. Lärjungar, som avlagt godkänd realskolexamen åren 1907—1931.1) 
Élèves reçus à l'examen du certificat d'études (cycle des classes inférieures).1) 

1) De godkändas medelålder utgjorde, i âr: Age moyen, ans: 1907/10 17'4, 1911/15 17% 1916/20 171, 1921/25 
17-1, 1926/30 17-1, 1925 17-1, 1926 17-1, 192717-0, 1928 17-1, 1929 17-1, 1930 171 och 1931 170. — «) G. = gossar 
garçons, Fl. = flickor filles, S:a = samtliga ensemble. — 8) Endast dimissionsberättigade skolor. — 4) Preliminära 
uppgifter. Chiffres préliminaires. — 5) Häri ingå 21 från arméns underofficersskola. — e) Häri ingå 2 från arméns 
nnderofflcersskola. — ') Häri ingå 51 från arméns nnderofflcersskola. — 8) Häri ingå 29 från arméns under
officersskola. — 9) Häri ingå 11 från statens normalskola för flickor. — 10) Häri ingå 40 från arméns nnder
offlcersskola och statens normalskola från flickor. — ") Arméns nnderofflcersskola åren 1929 och 1930 98' 1, 
1931 906 %. Medelåldern för dessa lärjungar utgjorde 1929 25-8, 1930 26-2 och 1931 26-8. — ") Statens normal
skola för flickor 91-7. 

Tab. 253. Lärjungar i vissa anstalter för yrkesundervisning åren 1921—1931.1) 
Élèves de certaines écoles professionnelles en 1921—1931.1) 

1) Uppgifterna avse i regel höstterminen, där ej annat angives. fin général semett^es d'automne. —2) Lärlings-, 
Verkstads- och yrkesskolor, hândel8skoio"r;. husmodersskolor m. fl. — 3) Tekniska gymnasier, tekniska fackskolor 
och tekniska elementarskolor. —^'Närvarande ordinarie och, extta elever. — 5) Läsår, slutande 8i/io angivna 
af. — 6) I allmänhet kalenderår. — ')• ékogshögskolaris förberedande kurs éj inräknad, ej heller fortsättnings-
skolan vid Kloten. — 8) Preliminära uppgifter. Chiffres préliminaires. 
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Tab. 254. Universitet och motsvarande högskolor höstterminen åren 1866—1931.1) 
Universités, semestres d'automne. 

1) Bland lärare äro inräknade även vakanta lärarplatser. Uppgiftorna avse, förutom docenter, endast ordi
narie lärare; lektorer och andra pä vissa är förordnade lärare likväl härunder inbegripna. Exercitiemästare (f. n. 
3 vid Uppsala och 3 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. De kvinnliga lärjungarna vid samtliga universitet och högskolor är 1930 fördela sig 
efter studieriktning sålunda: teologiska fak. 28, juridiska fak. 86, medicinska fak. 172 samt filosofiska fuk. 1041; 
för tidigare är se årg. 1929: tab. 239, årg. 1930 tab. 250 samt årg. 1931 tab. 253. — «) Före år 1915 är antalet 
kvinnliga lärjungar endast approximativt. — s) Stockholms högskola, vars verksamhet började är 1879, ingår i 
tabellen först fr. o. m. är 1904, då högskolan erhöll examensrätt. — 4) Aren 1904—1905. 
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Tab. 255. Lärjungar i vissa andra undervisningsanstalter åren 1876—1931.1) 
Élèves de certains autres établissements d'enseignement.1) 

1) Uppgifterna avse höstterminen, där ej annat angives. En général semestres d'automne. — 2) Uppgifterna 
avse de nnder resp. år »lutande kurserna. — 3) Distriktens anstalter. — 4) Anstalten i Vänersborg 
(Ltyid) inr. — •) Vid slutet av resp. år. — 6) Åren 1878—80. — 7) Reservofficerskurserna ej inbegripna. — 
») Aren 1898—1900. — •) Åren 1911—13, resp. 1917—20. — 10) Aren 1909 och 1910. — ") Läsår, 
börjande angivna åren. — 12) Farmacie kandidater. — 13) Utexaminerade nnder resp. år. — u) Veterinär-
elever vid slutet av resp. år. — '•) Mejeriinstitutens högre kurser inräknade men ej lantbruksinstitutens 
lägre kurser och. hospitanter. — le) Före 1915 skogsinstitutet; skogshögskolans förberedande kurs ej 
inräknad. — ") Ändrad organisation. — ls) Preliminära uppgifter. Chiffres préliminaires. 
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Tab. 256. Statsregleringarnas överskott och brister, i kronor, i jämförelse 
med riksstatsberäkningarna, enligt räkenskaperna åren 1854—1930/31.1) 
Résultats des exercises clos en comparaison des évaluations des budgets, en cour. 

1) Före år 1869 avse uppgifterna endast don s. k. ordinarie statsregleringen. Börande uppgifter för 
de särskilda åren före 1921 se arg. 1922: tab. 246. — 2) Med inräknande fr. o. m. år 1876 av myntver
kets disponibla överskott. — 81 De officiella siffrorna för åren 1912 och 1913 hava omräknats för vinnande 
av överensstämmelse med föregående och efterföljande år. — 4) Kalenderåren 1921 och 1922 samt bud
getåren 1923/24—1925/26. — 6) Budgetåren 1926/27—1930/31. 

Tab. 257. Statsverkets inkomster och utgifter, i kronor, enligt räkenska-
perna åren 1912—1930/31. Recettes et dépenses de l'État d'après les comptes définitifs. 
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Tab. 258. Statens inkomster, i kronor, åren 1861—1932/33.1) Recettes de l'État, en couronnes. 

1) De officiella siffrorna hava här omräknats för vinnande av jämförbarhet de olika åren emellan. Uppgifterna avse i regel de influtna beloppen, 
sä vitt möjligt med avdrag för restitntioner. De rustnings- och roterings besvär, för vilka avgifter icke ingått till statsverket, äro ej inräknade. 
Vid mitten av 1880-talet hade dessa besvär ett värde av omkr. 4'/a mill. kr. Rörande nppgifter för de särskilda åren före 1927/28 se årg. 1916: 
tab. 199,1917: tab. 220,1922: tab. 226 och 1928: tab. 243. — 2) Före är 1911 endast inkomstskatt. Extra inkomst- och förmögenhetsskatt samt tilläggsskatt 
inräknade. Fr. o. m. 1928/29 ingår häri ntskiftningsskatt, fr. o. m. 1929/30 ntjämningsskatt. — s) Häri ingår även den personliga skyddsavgiften 
för åren 1861—83 samt den av 1867 års riksdag beviljade vapenskatten. — 4) Hit är även förd kortstämplingsavgiften (-bevillningen) för åren 
1861—83, varemot den före 1874 utgående avgiften för stämpling av tidningar icke upptagits i tabellen. — 6) Impôt pour la réorganisation de la 
défense (en tvlS), impôt sur les profits provenant de la guerre (en 1916/22) et impôt sur les bâtiments (en 1921122). — a) Kalenderåren 1921 och 1922 samt 
budgetåren 1923/24—1925/26. Halvåret V1—30/6 1923 ingår ej i tabellen. — ') Budgetåren 1926/27—1930/31. — 8) Enligt riksstaten. D'après le budaet. 
— 9) Accis å silke. Accise sur la soie. 
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Tab. 259. Taxeringarna till bevillning eller kommunal inkomstskatt samt till inkomst-

Impositions du «bevillning» ou de l'impôt communal sur les revenus et de l'impôt sur 

1) Börande uppgifter för de särskilda åren före 1922 se årg. 1922: tab. 227 och 228. Taxering till kommunal inkomst-
de skattskyldiga fr. o. m. àr 1903. Fr. o. m. àr 1929 inkomst enligt förordningen om kommunal inkomstskatt, 
ej inräknad. Dividende» d'action» non compris antérieurement à 1920. —6) Före år 1911 är rubriken: >av tjänst eller 
Antérieurement à 1911 impôt tur les revenus seulement. — ') Utom s. k. B-skatt â bolag. — 8) Ar 1910 extra inkomst
skatt, fr. o. m. âr 1920 s. k. B-skatt å bolag. — •) ÅreD Années 19O3'05. — 10) Fr. o. m. âr 1929 enligt förord-
244) ingår häri ej, icke heller fr. o. m. år 1929 utgående utjämningsskatt och utskiftningsskatt. Se tab. 262. — 
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och förmögenhetsskatt och till kommunal progressivskatt, i kronor, åren 1862—1931.1) 
les revenus et sur les capitaux et de l'impôt progressif communal, en couronnes.1) 

skatt fr. o. m. år l£l29. Impositions de l'impôt communal sur les revenus dès 1929. — 2) Deklarationsskyldighet för 
J- 3) Fr. o. m. år 1929 fastighetsskattcpliktig, resp. fastighetsskattefri. — 4) Före år 1920 Sr utdelning å aktier 
pension», fr. o. m. år 1929 >av tjänst" eller tillfällig förvärvsverksamhet». — 6) Före år 1911 endast inkomstskatt, 
skatt, år 1918 tilläggsskatt och extra inkomst- oclr förmögenhetsskatt, år 1919 extra inkomst- och förmögenhets-
ningen om kommnnal inkomstskatt. — ") S. k. B-skatt å bolag, som utgick åren 1920—1926 (se årg. 1929: tab. 
") Nya grunder fr. .o< m. år 1929. 



302 Tab. 260. Taxeringarna till fastighetsskatt 
Impositions de l'impôt sur les immeubles et de l'impôt 



och kommunal inkomstskatt, länsvis, år 1931. 
communal sur les revenus, par département, en 1931. 
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Tab. 261. Taxeringarna till kommunal progressivskatt, skogsaccis samt påförda 
skogsvårdsavgifter och tilläggsavgifter enligt lagen om allmän pensionsförsäk
ring, i kronor, länsvis, år 1931. Impositions de l'impôt progressif communal, de l'impôt 
sur l'exploitation des forêts ainsi que montants débités de l'impôt de l'État sur l'exploitation 
des forêts et des primes additionnelles d'après la loi sur l'assurance générale des pensions, 

en couronnes, par département, en 1931. 
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Tab. 262. Taxeringen till statlig inkomst- och förmögenhetsskatt samt uträknad 
utjämningsskatt, länsvis, år 1931.1) Impositions de l'impôt de l'État sur les revenus et 

sur les capitaux et de l'impôt d'égalisation calculé. 

1) Förutom här upptagna skatter utgår även utskiftningsskatt med uträknat belopp av sammanlagt 120 272 kr. 
20—312902. Statistisk årsbok 1932. 



306 Tab. 263. Taxeringarna till inkomst- och förmögenhetsskatt åren 1913, 

1) Eftertaxeringar ej inräknade. — 2) Inkomsten + 7»o av förmögenheten. Les revenus -t- '/«o des 
(ej utdelning) i !< « T kapitalet. Produit net en pet. du capital. — 6) Reservfonder inräknade. Fonds 



1917, 1920 och 1921.1) Impositions de l'impôt sur les rev. et sur les capit. 307 

capitaux. — 3) Juridiska personer, utländska undersåtar m. fl. (ej avdragsberättigade). — 4) Inkomst 
de réserve compris. 
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Tab. 264. Till inkomstskatt taxerade1) inländska aktiebolags och solidariska 
Capitaux et revenus des sociétés anonymes 

1) Bolag, som g&tt utan yinst eller med förlust, inga alltså icke i tabellen. — 2) Taxeringsåren 

Tab. 265. Svenska aktiebolags och solidariska bankbolags 
Valeurs évaluées des immeubles des sociétés anonymes suédoises 

1) Se tab. 69 och 260. 
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bankbolags kapital och inkomst driftsåren 1908, 1912, 1916, 1919 och 1920. 2) 
suédoises frappées par l'impôt sur les revenus. 

1909, 1913, 1917, 1920 och 1921. — 3) Reservfonder inbegripna. 

fastighetsvärden, i kronor, enligt fastighetstaxeringen år 1931.1) 
selon les impositions de l'impôt sur les immeubles, en couronnes. 
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Tab. 266. Tullmedlen,1) i kronor, åren 1871— 

1) Utan avdrag fär restitntioner. Restitutions non déduites. — •) Inregistreeingsavgift (åren 1881 och 1882) 
4) N:r 543—550 i den äldre statistiska varufôrteckningen, n:r 992—998, 1076 och 1077 i den nya. — 5) Före 
arbeten därav: andra slag. — ') Före är 1912 är rubriken: maskiner, redskap och verktyg. Fr. o. m. nämnda 
särskilt till gruppen järn och stål. Antérieurement à 1912: machines, appareils et outils. 
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1931. Recettes des douanes,1) en couronnes. 

inräknad. — s) Beträffande vilka varor som hänförts till de olika grupperna, se tab. 124 i ârg. 1931. — 
år 1907 äro velocipedringar hänförda under maskiner m. m. — 6) Före år 1907 inbegripna nnder metaller och 
är är ett stort antal artiklar, som tidigare upptagits nnder denna rnbrik, hänförda till andra varugrupper, 
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Tab. 267. Beskattningen1) av alkoholhanteringen, i kronor, åren 1871—1931. 

Impôts sur les boissons alcooliques, en couronnes. 

1) Direkta skatter till stat och kommuner ej inräknade. — 2) T. o. m. är 1918 även försäljningsavgifter. — 
3) Nämnda medel lörst budgetåret 1927—1928 i riksstaten uppförda nnder rubriken Rusdrycksförsäljningsmedel. 
— 4) Spirituosaaccis, spritdrycksaccis samt omsättnings- och utskänkningsskatt å spritdrycker. 

Tab. 268. Tobaksmonopolet åren 1916—1931.1) Monopole des tabacs.1) 

1) Rörande tobaksförbrnkningen se tab. 193. Pour la consommation de tabac voir tabl. 193. — s) Eäknat i pris-
kurantpris. — ') Tobaksmonopolets egna försäljningar samt tobakshandlarnas import tillsammantagna. — 4) Rö
rande tobaksskördens mängd, se tab. 81, sid. 85. Four la quantité dé ta récolte du tabac, voir tabl. 81, page 85. — 5) Be
räknade belopp. Montants évalués. — 6) Direkta skatter ej inräknade. Impôts directs non compris. 
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Tab. 269. Statens affärsverksamhet åren 1912—1931.1) Exploitations de l'État.1) 

1) Se även tab. 90, 102, 145—149. Voir aussi tabl. 00, 102, Us—149. — 2) Utgifter för riksbankens rörelse 
(räntor, avskrivningar o. (D hava franräknats inkomsterna. Bland driftkostnaderna ingå även ntgifter för ny
byggnader och anskaffning av inventarier. 
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Tab. 270. Riksstatsutgifterna, i kronor, åren 1913, 1920—1932/33.1) Dépenses de l'État, en couronnes.1) 



315 

1) Nettoutgifter, besparingsfondernas (1913) ej Inräknade. Dépentet nettes. — 2) Kalenderåren 1921 och 1922 samt budgetåren 1923/24—1925/26. 
Halvåret Vi—s% 1923 ingår ej i tabellen. — 3) Budgetåren 1926/27—1930/31. — 4) Utgifter för tvångsarbetsanstalter inräknade. — ') Kostnader 
(1178 246 kr.) för tryggande av rikets neutralitet inräknade. — ") Värnpliktigas avlöning sammanförd med förplägnad, beklädnad m. m. — 
') Utgifter för flygvapnet fördelade på armén och marinen. — 8) Ingår under Diverse. 
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Tab. 271. Riksstatsutgifterna, i kronor, åren 1912—1920.1) 
Dépenses de l'État, en couronnes.1) 

1) Nettoutgifter enligt räkenskaperna. Dépense» nettes d'après les comptes définitifs. — 2) Med inräknande 
av avsättning till nnderlättande av åtgärder för arbetares olycksfallsförsäkring och sjukkassors bildande 
samt anslag till arbetarförsäkringsfonden ävensom utom huvudtitlarna uppförda anslag för täckande av 
driftförlust vid postverket och statens järnvägar. 



320 Tab. 272. Statens tillgångar och skulder, i kronor, 



åren 1929—1931. Actif et passif de l'État, en cour. 321 

21—312902. Statistisk årsbok 1932. 



322 Tab. 273. Statsskulden åren 1857—1931. Dette publique. 



Tab. 274. Landstingens finanser, i kronor, åren 1913, 1920—1929. 
Finances des conseils généraux, en couronnes. 

323 



324 

Tab. 275. Landskommunernas finanser, i kronor, åren 

1) Köpingskommunerna inräknade. Y comprit lu bourgt, — 2) Se även tab. 281, 283; Avkortnmgar, 
kristidsverksamheten hava fråndragits motsvarande utgifter, som upptagits netto. — 4) Åren 1926—1928 
— 6) För de tidigare åren huvudsakligen kristidsverksamheten och arbetslöshetsunderstöd. Se not 3. 



325 

1913, 1920—1928.1) Finances des communes rurales, en couronnes.1) 

som ersatts av statsbidrag till skattelindring frândragna. Voir aussi tabl. 281, 283. — 3) Statsbidragen till 
inräknat barnavård (resp. 534631,1211083 och 1764645 kr.). —6) D:o (resp. 4510240, 6099710 och 6952146 kr.). 



326 Tab. 276. De särskilda landstingens finanser, i kronor, år 1929. 
Finances des différents conseils généraux, en couronnes. 

Tab. 277. Landskommnnernas finanser, i kronor, länsvis år 1928. 
Finances des communes rurales, en couronnes, par département. 



327 
Tab. 278. Städernas finanser, i kronor, åren 1913, 1920, 1923—1929. 

Finances des villes, en couronnes. 



328 TAB. 278 (forts.). STÄDERNAS FINANSER, I KRONOR, ÅREN 



1913, 1920, 1923—1929. Finances des villes, en couronnes. 329 



330 TAB. 278 (forts.). STÄDERNAS FINANSER, I KRONOR, ÅREN 



1913, 1920, 1923—1929. Finances des villes, en couronnes. 331 



332 

Tab. 279. Prästlönekassornas enligt lagen den 9 dec. 1910 finanser, i kronor, 
åren 1914—1928 (ecklesiastikåren 1914/15—1928/29). 

Finances des caisses des traitements du clergé, en couronnes. 

Tab. 280. Municipalsamhällenas1) finanser, i kronor, åren 1923—1929. 
Finances des agglomérations dites «municipalsamhällen», en couronnes. 

1) Köpingar, som icke bilda egna kommuner, inräknade. — 2) Se även tab. 281, 283. Voir aussi tabl. 281, 283. 



Tab. 281. Utdebitering av kommunala utskylder för åren 1906—1931.1) 
Impôts communaux généraux.1) 

333 

1) Rörande kommunala progressivskatten se tab. 261, rörande utdebiteringen i de särskilda städerna se tab. 291. 
Voir aussi tabl. 261, 291. — ') Före är 1929 inkomst i hundratal kr., vari utskylder debiterats. — 8) Uppgifterna 
avse de under resp. är beslutade, på samma års t axer ingar grundade u tdebi te r ingarna . — 
4) Uppgifterna omfatta även utskylder till den kyrkliga kommunen, däri inbegripna utskylder till prästerskapets 
avlöning enl. lagen den 9 dec. 1910, men i allmänhet icke sådana utskylder enl. äldre bestämmelser. Höjningen 
av utdebiteringen sedan år 1915 beror till en del på sistnämnda omständighet. — 5) Köpingskommunerna in
räknade. — I fråga om utdebiterade beloppen har hänsyn ej tagits till att i vissa skattetyngda kommuner de 
skattskyldiga fått åtnjuta skattelindring genom avkortningar, som ersatts av riksstatsanslag eller särskilda skatte-
utjämningsmedel. — e) Före år 1917 avse uppgifterna de under nästföljande år influtna beloppen, influtna 
restantier inräknade. — 7) Köpingar, som ej utgöra egna kommuner, inräknade. — Före år 1914 avse uppgifterna 
om inkomsten endast de samhällen, där utdebitering förekommit. — e) Preliminära uppgifter. Chiffres préliminaire». 



334 Tab. 282. Kommunala finanserna, i kronor, åren 

1) Pä grund av den kommunala finansstatistikens omorganisation äro uppgifterna för åren fr. o. m. 1918 ej 
är 1911 municipalsamhällena; under städerna äro inräknade för städer och landskommuner gemensamma anstalter. 
avec celles pour tes années antérieures. Les chiffres des imunicipalsamhällen» sont compris dans ceux des communes 
') Grundavgifterna till allmänna pensionsförsäkringen äro ej inräknade, utan hava fråndragits motsvarande ut
fattigvård och barnavård. — •) Eäntor å lån, upptagna för ifrågavarande ändamål, ingå här före år 1906. — 71 Dito 
landskommunerna resp. 4510240,6099710 och 6952146 kr., städerna resp.7667905,8205034 och 8825976kr., samtliga 
skola, fattigvård och >övriga utgifter». — 10) Före år 1906 avse uppgifterna endast räntor å lån upptagna enl. beslut av 



1875—1928.1) Finances des communes, en couronnes.1) 335 

i allo jämförliga med âe föregående årens. — Under landskommunerna äro inbegripna köpingarna och fr. o. m. 
Par cause de la réorganisation de la statistique les données pour 1918 et suiv. ne sont pas en tout point comparables-
rurales (Landtk.) — 2) Se sid. 324, not. s). — 8) Brännvinsförsäljningsmedel och tolagsersättning inräknade. — 
gifter, som upptagits netto. — b) Med fr&niäknande av landstingens bidrag till landskommunernas och städernas 
före âr 1911, delvis. — 8) Åren 1926—1928 inräknat barnavård (landstingen resp. 964 244, 1224041 och 1 531 518 kr., 
resp. 13142 389, 15 528T85 och 17 309640 kr.). — ») Före år 1906 inräknade bland utgifterna för kyrkliga ändamål, folk-
stadafullmäktige (allm. rådstuga). — " ) För åren 1906/10 efter avdrag av 980310 kr. dubbelräknade räntor; se not ' ) . 



336 Tab. 283. Samtliga skatter åren 

1) Med undantag av de utskylder till tingalagen, som ej ingå i de kommunala skatterna. I motsats mot vad 
Ar 1923 avge uppgifterna bndgetâr, bSrjande den 1 juli angivna åren. A partir de 1923 années financière» com-
«xtra sådan o. d.), bevillning av fast egendom samt av inkomst, värnskatt, krigskonjunkturskatt, byggnadsskatt, 
A bensin och motorsprit. Jfr tab. 152. — •) Grundskatt (tionde och vakansavgifter), bevillningsavgifter för 
4ebiterade belopp. — •) Fr. o. m. är 1918 debiterade belopp. — 10) Eesp. utdeb. pä inkomsten, fvrktalet. 
Fr. o. m. är 1918 avse uppgifterna de debiterade beloppen. — ") Med frånräknande av de belopp, som i vissa 
skattens utjamningsandel eller utjämningsskatten. — 12) Debiterat belopp. — IS) Fattigvård in natura till s. k. 
tioner. — 15) Hesp. utdeb. på inkomsten, bevillningen. Debiterade belopp. — 16) Köpingar, som icke utgära egna 



1906—1931.1) Imposition totale. 337 

fallet är i tab. 281 avse uppgifterna i denna tabell de år. under vilka utskylderna uppburits. — s) Fr. o. m. 
mençant le 1 juillet. — 8) Debiterade belopp (i tab. 258 influtna). — 4) Inkomst- och förmögenhetsskatt (jämte 
utjämnings- och utskiftningsskatt. — 6) Automobilskatt, skatt å automobilgummiringar samt särskild skatt 
särskilda förmåner och rättigheter, lastpenningar, tonnageavgift. — ') Se tab. 258. — 8) Fr. o. m. år 1912 
T. o. m. år 1917 äro inräknade influtna restantier av föregående års utskylder, även de i följande kol. upptagna, 
skattetyngda kommuner kommit de skattskyldiga till godo från statsanslaget till skattelindring, progressiv-
rotehjon m. fl. inräknad. — u ) Till väsentlig del utskylder till prästerskapets avlönande enligt äldre lönekonven-
iommuner, inräknade. — I?) Utom municipalsamhällena. — 18) Preliminära uppgifter. Chiffres préliminaires. 

22—312902 . Statistisk årsbok 1932. 



338 Tab. 284. Valen till riksdagens första kammare åren 19111), 

1) Endast allmänna valen. — 2) En plats tillkommen Tid fyllnadsval ai 1931. — a) Jordbrukarnas rikBfBr-
49 (varav 3 s. k. vildar), bondeferbnndet 19, liberala 4, frisinnade 22 (varav 1 s. k. vilde), socialdemokrater 55, 

Tab. 285. Rösträtten och valdeltagandet inom olika yrkes-
Droit de vote et votants pour la Seconde Chambre 



19191) och 1921—1931. Élections à la Première Chambre du Riksdag. 339 

hund inräknat. — 4) Vänstersocialisterna inräknade. — 5) Partiställningen vid början av 1932 års riksdag: högern 
kommunist 1. — 6) Därav 4 liberala och 22 frisinnade. 

grupper vid valen till riksdagens andra kammare år 1928. 
du Riksdag par groupes de profession. 



340 

Tab. 286. Valen till riksdagens andra kammare, 



341 

åren 1911—1928. Élections à la Seconde Chambre du Riksdag. 



342 

Tab. 287. Landstingsmannavalen åren 1922—1930. 
Élections aux conseils généraux. 



343 



344 

Tab. 288. Kommunala rösträtten åren 1923, 1927 och 1931.1) Droit de vote communal. 

1) Enligt de åren 1922, resp. 1926 och 1930 upprättade röstlängderna. 

Tab. 289. Kommunal- och municipalfullmäktigvalen åren 1920—1930. 
Élections aux conseils des communes rurales et des «municipalsamhällen». 



345 

Tab. 290. Stadsfullmäktigvalen åren 1919—1931. Élections aux conseils des villes. 



346 Tab. 291. Städernas areal och folkmängd 
Villes: superficie et population au 



vid början av år 1932 samt beskattning år 1931/32. 
1er janv. 1932 et impositions en 1931/32. 

347 
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Tab. 292. Köpingarnas och municipalsamhällenas 

Bourgs et «municipalsamhällen»: super-

Til lsammans: 44 köpingskommnner: 16366 ha, 93378 inv.; 214 mnnicipalsamiällen (ntom Drott-
samhällen, för vilka uppgift finnes i tabellen), 270791 inv.; (unna 258 samhällen, 46 864 ha, 



349 
areal och folkmängd vid början av år 1932. 
ficie et population au 1er janv. 1932. 

ningholm, men med inräknande av köpingar, som ei utgöra egna kommuner) : 30 498 ha (för municipal 
363969 inv. 
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Tab. 293. Areal, folkmängd och folkökning.1) 

1) Inom nuvarande gränser. Dans les frontière» actuelles. — 2) Senaste folkräkning eller annan officiel) 
Nationernas förbands internationella årsbok. Fin de l'année; en général selon l'Annuaire de la Société des Na-
300. Moyenne pour Us dernières trois années ou après la dernière donnée officielle. Cfr. tabl. 300. — 6) Beräk-
de asiatiska delarna. Pour la Russie et la Turquie aussi les parties d'Asie. — ') Uppgifterna avse endast omrä-
ntländska undersåtar ej inräknade. Population de fait, sujets étrangers non compris. — •) Folkmängdsnppgif-
km2. La superficie totale géographique était de 40 828 im2. — l l) Kanarieöarna, resp. Azorerna och 
resp. Portugal. Sans les Canaries resp. sans les Açores et la Madère, dans les autres tableaux de l'Annuaire 
— ls) T. o. m. år 1925 Kirgisien och Karakirgisien. Jusqu'à 1925 la Kirghisie et la Kardkirghisie. 
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Superficie, population et augmentation de la population.1) 

beräkning. Dernier recensement ou autre évaluation officielle. — 2) Avser slutet »v året; i allmänhet enligt 
tiont. — 4) Medeltal för närmast förflntna tre aren eller sedan nästföregående officiella uppgift. Jämför tab. 
nat på medelfolkmängden. Calculée tur la population moyenne. — e) I fråga om Ryssland och Turkiet aren 
den i Europa. Seulement les territoires en Europe. — 8) Folkmängdsuppgifterna avse den faktiska befolkningen, 
terna avse dçn rättsliga befolkningen. Population de droit. — 10) Hela den geografiska arealen var 40828 
Madeira ej inräknade. I övriga tabeller 1 årsboken hava däremot dessa öar räknats till europeiska Spanien 
considérée» comme territoires européens. — ") Jämte Ceuta i Afrika (6 km8, 35 219 inv. 1920). Avec Céuta. 



352 TAB. 293 (forts.). AREAL, FOLKMÄNGD OCH FOLKÖKNING. 



Superficie, population et augmentation de la population. 353 

23—312902. Statistisk årsbok 1932. 



354 TAB. 293 (forts.). AREAL, FOLKMÄNGD OCH FOLKÖKNING 



Superficie, population et augmentation de la population. 355 

Sammanfattning. 
Résumé. 



356 Tab. 294. Folkmängd i städer med minst 100000 invånare. 



Population des villes de 100000 habitants au moins. 357 



358 TAB. 294 (forts.). FOLKMÄNGD I STÄDER MED MINST 100000 INVÅNARE. 
Population des villes de 100000 habitants au moins. 

Tab. 295. Utvandringen från vissa länder till främmande världsdelar åren 1927—1931. 
Émigration de certains pays européens pour les pays hors d'Europe. 
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Tab. 296. Invandringen till Förenta staterna flnansåren 1926/27—1930/31. 
Immigration aux États-Unis. 

Tab. 297. Invandringen till Kanada, efter folkslag, flnansåren 1928/29—1930/31. 
Immigration, d'après races, au Canada. 



360 
Tab. 298. Folkmängdens fördelning efter kön och ålder. Population par sexe et par âge. 



361 

23†—
312902. 
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Tab. 299. Befolkningens fördelning 
Population par profession 

Anm. På grund av olikheterna mellan enskilda länder med hänsyn till den använda yrkesgrupperingen 
utövare av ett yrke, i det man utelämnat de s. k. självständiga yrkeBlösa (t. es. kapitalister, studenter, personer 
chiffres donné» dans le tableau ne présentent pas une comparabilité absolue. Les chiffres représentent dans la mesure 
personnes n'exerçant pas une profession active et lucrative, par exemple, des rentiers, des étudiants, des détenus, etc. 



363 

efter yrken (yrkesutövare), i tusental. 
(population active), en milliers. 

äro de lämnade uppgifterna icke fullt jämförbara. Tabellen upptager, så vitt möjligt, personer, som äro aktiva 
i fängelse etc.). Se dock noterna 5, 6, 11, 15, 16. Comme les classifications utilisées varient Sun pays à l'autre, les 
du possible la population active ayant une profession lucrative, c. à d. abstraction faite: 1° des dépendants et 2° des 
Voir notes S, 6, 11, 15, 16. 
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Tab. 300. Folkmängdens förändringar. 1) Mouvement de la population.1) 



365 

1) Rörande utvandringen se tab. 295. Pour l'émigration voir tabl. 295.— ') På 1000 av medelfolkmängden. Sur 1 000 de la population moyenne. 
— ') Återgång (nullitet) inräknad. Y compris nullité de mariage. — 4) Procent av antalet levande födda. Sur 1 000 nés vivants. — 5) Dödfödda ej 
inräknade. Mort-nés non compris. — •) Se sid. 351 not e). Voir p. 351, note 8). — ') Se sid. 350 not 9). Voir p. 350, note9). — s) Bland levande 
födda (och döda) äro inräknade barn, som framfötts levande men avlidit före registreringen (officiellt räknade som dödfödda). Les enfants présentés 
sans vie mais ayant vécu moins de 3 jours ont été comptés parmi les nés vivants (et parmi les décédés); officiellement ils sont comptés parmi les mort-nés. 
— •) Inom Lausanne-fredens gränser. Dans les frontières de la paix de Lausanne. 
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Tab. 301. Arealens fördelning efter ägoslag enligt senaste upp-
Superficie des terrains d'après les renseignements les plus récents; 

1) F3r länder pâ södra halvklotet skördeåren 1927/28—1931/32. Pour l'hémisphère méridional années de récolte 
asiatiska Ryssland. Russie en Europe et en Asie. — 4) Uppgifterna avse ej hela landet. Les données ne regardent 



369 

gifter samt åkerjordens användning och skörd åren 1927—1931.1) 
emploi des terres labourables et récolte en 1927—1931.1) 

1927/28—1931/32. — 2) Vingårdar och vinberg inräknade. Viynes comprises. — 3) Uppgifterna avse europeiska och. 
pas le pays entier. 

23††—312902. Statistisk årsbok 1932. 



370 TAB. 301 (forts.). AREALENS FÖRDELNING EFTER ÄGOSLAG ENLIGT SENASTE 

Superficie des terrains, d'après les renseignements les plus récents; 



UPPGIFTER SAMT ÅKERJORDENS ANVÄNDNING OCH SKÖRD ÅREN 1 9 2 7 — 1 9 3 1 . 

emploi des terres labourables et récolte en 1927—1931. 

371 



372 TAB. 301 (forts.). AREALENS FÖRDELNING EFTER ÄGOSLAG ENLIGT SENASTE 

Superficie des terrains, d'après les renseignements les plus récents; 

Anm. Världsproduktionen år 1930 har av internationella lantbruksinstitutet i Kom beräknats till, i millioner 
ttlon l'Institut International d'Agriculture, en millions de tonnes: froment 130, seigle te, orge 43, avoine 72, maïs 113, 



UPPGIFTER SAMT ÅKERJORDENS ANVÄNDNING OCH SKÖRD ÅREN 1 9 2 7 — 1 9 3 1 . 

emploi des terres labourables et récolte en 1927—1931. 
373 

ton: vete ISO, råg 46, korn 43, havre 72, majs 113, potatis 158 och sockerbetor 60. Production mondiale en 1930 
pommes de terres 158 et betteraves à sucre 60. 



374 
Tab. 302. Produktionen av vissa världsartiklar åren 1928—1931.1) Production de certains articles universels.1) 



375 

1) Se aven tab. 301, 303. Voir aussi tabl. 301, 303. — ») För länder pà gödra halvklotet avse uppgifterna skördeåren 1928/29—1931/32. Pour 
l'hémisphère méridional années de récolte 1928/29—1931/32. — s) I någon mån ofullständiga uppgifter. Données un peu incomplètes. — 4) Summan avser ej 
världsproduktionen, utan endast de i tabellen redovisade länderna. Le total ne se rapporte pas à la production mondiale mais seulement aux pays compris 
dans le tableau. — 8) Båsocker. Sucre brut. — •) Uppgifterna avse produktionsåren 1928/29—1931/32. Années de production 1928/29—1931/32. — ') Euro
peiska och asiatiska. En Europe et en Asie. — 8) Ej officiell uppgift. Donnée non officielle. — B) 1 hl. must har ansetts motsvara 0'9 hl. vin, 1 hl. vin 
har antagits väga 98 kg. 1 hl. de moût = 0-9 hl. de vin, 1 hl. de vin = 98 hg. — 10) Export. Exportation. — ") Export från Åden. Exportation d'Aden. 
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386 Tab. 303. Saltsjöfisket i vissa 
Pêches maritimes des 

1) Omfattar havs- och kustfisket. Där icke annat angives ingå även skaldjur. Pèche en mer et 
") Uppgifterna avse nederländska och främmande fiskefartygs fångst, lossad i Nederländerna. Poissons 
avse endast fisk lossad i Storbritannien av engelska fartyg. Främmande fiskefartygs fångst lossad 
britanniques et débarqués dans les ports de la Grande-Bretagne. — 5) Skaldjur ej medräknade. Vär-
lossade fångsten i Boston, Gl&ncester och Portland från fiskbaukar på kusten av U. S. A., New 
det är marknadsvärdet. Y compris pêche en lacs et jleuves. 



länder åren 1927—1930.1) 
principaux pays 1927—1930.1) 

387 

pêche cûtière. Sauf autre indication y compris les mollusques. — 2) Färsk och saltad. Frais et salé. — 
pris par les navires néerlandais et étrangers débarqués dans les ports des Pays-Bas. — 4) Uppgifterna 
i Storbritannien uppgick 1930 till ett värde av 4 089 954 £ . Seulement poissons pris par navires 
det 1930 485 047 £ . Mollusques non compris. — ') Uppgifterna avse den av amerikanska fiskare 
Foundland och Kanada. — ') Omfattar även insjö- och flodfisket. Vikten avser lossad fisk. Var-
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Tab. 304. Husdjur, i tusental, i vissa länder. 
Bétail, en milliers, des divers pays. 
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Tab. 305. Automobiler och motorcyklar i vissa länder åren 1929 och 1930. 
Automobiles et motocyclettes des divers pays. 

Anm. Officiella källor ligga till grund för do flesta länder, men för några äro de dock beräknade. Chiffres 
officiels pour la plupart det pays, quelquejois chiffres évalués. 
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Tab. 306. Världshandelsflottans utveckling åren 1890—1931.1) 
Développement de la marine marchande du monde en 1890—1931.1) 

1) Enligt Lloyd's register. Uppgifterna avse äng- och motorfartyg om minst 100 bruttoton och 
segelfartyg om minst 100 nettoton. D'après Lloyd's Register. Compris sont navires à vapeur et à 
moteur dépassant 100 tonnaux bruts et navires à voiles dépassant 100 tonneaux nets. — 8) FBi åren 
1890—1916 nettoton. Pendant lés années 1890—1916 tonneaux nets. 

Tab. 307. Fartyg, sjösatta åren 1928—1931.1) 
Navires construits en 1928—1931.1) 

1) Enligt Lloyd's register. Uppgifterna avse fartyg om minst 100 bruttoton. D'après Lloyd's 
Register. Compris sont navires dépassant 100 tonneaux bruts. 
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Tab. 308. Sjöfarten på utlandet. Navigation extérieure. 
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Tab. 309. Världens sjögående handelsflotta juni 1931.1) 
Marine marchande du monde au mois de juin 1931.1) 

1) Enligt Lloyd's register. Uppgifterna avse âng- och motorfartyg (fartyg med hjälpmaskin inräk
nade) om minst 100 brnttoton och segelfartyg om minst 100 nettoton. Fartyg på Kaspiska havet och 
träfartyg pä de kanadiska sjöarna äro ej inräknade, liksom ej heller segelfartyg i Japan. Biländernas 
och koloniernas handelsflottor äro inräknade under moderländerna. D'après Lloyd's Register. Vapeurs (na
vires à moteurs et à machine auxiliaire y inclus) dépassant 100 tonn. bruts et navires à voiles dépassant 100 
tonn. nets. Les navires naviguant sur la Mer Caspienne et les navires en bois naviguant sur les Lacs Canadiens 
sont exclus du tableau ainsi que les navires à voiles japonais ont été exclus. Les marines des colonies sont partout 
comprises dans les chiffres de la mère patrie. 
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Tab. 310. Järnvägarna i vissa länder åren 1928—1930.1) 
Chemins de fer dans les principaux pays 1928—1930.1) 

Anm. Uppgifterna äro hämtade nr resp. länders årsböcker. Les données ont été tiréet des annuaires des différents pays. 

1) Uppgifterna avse icke blott kalenderår utan även driftsår, i vilket senare fall t. ex. desamma för 1929— 
1930 uppförts under 1930. Les années sont quelquefois les exercises. — 2) Lokalbanor icke medtagna. Chemins de 
fer d'intérêt local non comprit. — a) Avse blott statsbanorna. Chemins de fer d'État seulement. — 4) Exklusive 
Alaska och Havaii. Alaska et ÏJawaï non compris. — 6) Elektriska j&rnvägar icke medtagna. Dessas längd 
1929 2 634 km. Chemins de fer électr. non compris. 
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Tab. 311. Postväsendet i vissa länder åren 1929 och 1930. 
Postes des principaux pays en 1929 et 1930. 

Anm. Uppgifterna äro hämtade från den internationella statistiken om postväsendet. D'après la statistique 
internationale du service postal. 
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Tab. 312. Telegraf- och telefonväsendet i vissa länder år 1929.1) 
Télégraphes et téléphones des principaux pays en 1929. 

Anm. Uppgifterna äro hämtade frän den internationella statistiken om telegraf- och telefon
väsendet. I fråga om telegrafväsendet äro transito- och tjänstetelegram ej medtagna. I allmän
het ingå ej heller järnvägarnas telegrafanläggningar. Uppgifterna angående telef on väsendet om
fatta både offentliga och enskilda anläggningar. D'après »Statistique Générale de la Télégraphie', 
et »Statistique Générale de la Téléphonie». Télégrammes en transit et télégrammes du service intérieur 
non compris, ni en général les télégraphes des chemins de fer. Les données du service des téléphones se 
rapportent à l'exploitation publique et privée. 

1) För några länder avse uppgifterna badgetåret 1929/30. Pour quelques pays les données se 
rapportent à l'année budgétaire 1929130. - 2) År 1928. 4nnc'e 1928. — s) Omfattar även telefonlin
jerna. Y compris les lignes téléphoniques. — 4) Àr 1926. Année 1928. — 6 Ar 1927. Année 1927. 



396 Tab. 313. Införselns och utförselns värde åren 1928—1931.1) 

1) Specialhandel, mynt och myntmetall ej inräknade, där ej. annat angives. Commerce spécial, monnaie», 
i tab. 314. Cf. tabl. 314. — 3) Mynt och niyntmetall inräknade. Or et argent en lingots compris. — 4) Avser 
6) Handeln med Sudan ej inräknad. Le commerce avec le Soudan non compris. — ') Generalhandel. Commerce 



Valeur des marchandises importées et exportées.1) 397 

or et argent en lingots non comprit, sauj indication contraire. — 2) 1 allmänhet evalverat enl. kurserna 
endast handeln över gränsen mot Europa. Seulement le commerce à travers les frontière! européennes. — 
général. — 7) Endast handeln sjövägen. Seulement le commerce maritime. 
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Tab. 314. Värdet av olika myntslag åren 
Valeur des monnaies en 1930 et 1931 
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1930 och 1931 samt diskonto åren 1931 och 1932. 
et taux de l'escompte en 1931 et 1932. 
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Tab. 315. Guldbehållning1) i millioner skandinaviska kronor vid slutet av åren 
1927—1931. Réserves d'or1) en millions de couronnes Scandinaves au 31 déc. 

1) Guld i utlandet ej inräknat. Or a l'étranger non compris. — 2) Jämta Luxemburg. Avec le Luxembourg. — s) Upp
gifterna avse endast statsbanken. Seulement la Banque d'État. — 4) Utom Estland, Turkiet och stater med mindre 
än 1 mill. inv. VEsthonie, la Turquie et États ayant une population inférieure à une million non comprit. 

Tab. 316. Utelöpande sedlar1) i millioner av myntenheten vid slutet av åren 
1928—1931. Billets en circulation1) en millions de l'unité monétaire au 31 déc. 

1) Banksedlar samt statens och kommuners m. fl. sedlar. Billett des banques, de l'État et des communes. — ') Jämte 
Luxemburg. Avec le Luxembourg. — 8) Pappersposo ( = 44 JK av guldpeson). Peso-pnpier (= 44 $ du peso-or). — 
4) Fr. o. m. 1929 sol. Dès 1929 sol. 



Tab. 317. Statsskulden åren 1913—19301). Dette publique. 401 

1) Siffrorna äro ej fullt ensartade, särskilt vad beträffar gränsen mellan fonderad och svävande samt 
mellan inländsk och utländsk skuld, ävensom omräkningen av utländsk skuld till landets mynt. Upp
gifterna avse bruttobelopp (utan fränräknande av behållning i amorterings- o. dyl. fonder). För för
bundsstaterna, med nndantag av Sydafrikanska unionen, är delstaternas sknld ej inräknad. — 2) För 
Sverige, Finland, Island, Belgien, Frankrike, Nederländerna och Schweiz den 31/i3, för Norge, Italien, 
Förenta staterna och Austral, förbundet den 30/6, för Danmark, Storbrit. o. Irland, Tyskland, Sydafrik. 
unionen, Kanada, Japan och Nya Zeeland den sl/s. — s) 3°/9. — 4) Slh. - ») »'/i„. — «) «/.. 

24—312902. Statistisk årsbok 1932. 
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Tab. 318. Partiprisernas förändringar åren 1922—1932.1) Variations des prix de gros.1) 

1) Officiella tal med året 1913 såsom basperiod ( = 100), där ej annat angives. Chiffra officiel» ayant l'année 1913 pour bâte ( = 100), sauf les cas 
d'exception ci-près. — ') Där ej annat angives, äro arssiffrorna medeltal av de tolv månadernas siffror, vilka i regel avBe mitten eller slutet av 
månaden (början av följande månad). En général les chiffres pour les mois regardent le milieu ou la fin du mois (/« commencement du mois suivant). — 
8) 1922—1924 enl. Finanstidende (bas jnli 1912-juni 1914). — 4) Ny serie med 1926 som bas ( = 100). — B) 1922 enl. Ökonomisk Revne (bas dec. 
1913—juni 1914). — e) Rättad serie. — 7) Bas april 1914. — 8) Enl. prof. Bachi. — ») Bas är 1927. — I0) Arssiffrorna avse slutet av året. — 
" ) Bas juni—juli 1914. — ") Enl. Board of Trade. — l s) Bas jnli 1914. — " ) Beräknat i guldmynt. — " ) 16620 milliarder. — " ) Ny indexserie. 
— ») Bas jan.—juni 1914. — ,8) Bas jan. 1913—juli 1914. — 18) Ny serie med 1926 som bas. — ">) Enl. Japans bank. — »•) Bas är 1926. 
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Tab. 319. Levnadskostnadernas förändringar åren 1923—1932.1) Variations du coût de la vie.1) 

Anm. Uppgifterna äro fBr de flesta länder hämtade nr »Bulletin mensuel de Statistique>, utgiven av Nationernas Förbund. Pour la plupart 
des pays les données sont tirées du >Bulletin mensuel de statistique», publié par la Société des Nations. 

1) Basperioden ( = 100) är för Finland och Italien jan.—juni 1914, för Belgien 1921, för Estland och Ungern 1913, för Frankrike, Spanien och 
Sydafrikanska unionen 1914, för Nederländerna åren 1911—1913, för Polen 1927, för Tyskland okt. 1913—juli 1914, för Egypten jan. 1913—juli 
1914, för Förenta Staterna 1923, för Kanada 1926, för Australiska förbundet nov. 1914, för Nya Zeeland 1926—1930, för övriga länder juni eller 
juli 1914. Pour la plupart des pays la base ( = 100) est Vannée 1914. — 2) Frän 1926 beräknad efter guldvärdet. — 5) Oktober. — 4) Juli. — 5) Frän 
1928 beräknad efter guldvärdet. — 6) Blott livsmedel, bränsle och lyse. — 7) Från dec. 1929 beräknad efter guldvärdet. — 8) December. — 9) Från 
1925 beräknad efter gnidvärdet. 
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Tab. 320. Förbrukningen av socker, kaffe, te och tobak. 
Consommation de sucre, de café, de thé et de tabac. 



405 

Tab. 321. Arbetslösheten åren 1913—1931.1) Chômage.1) 

1) Arbetslösa i %. På grund av arbetslöshetsstatistikens olika omfattning i olika länder kan en jäm
förelse länderna emellan ske endast beträffande utvecklingen, men icke ifråga om arbetslöshetsprocentens 
storlek. För Belgien, Nederländerna, Schweiz och Storbritannien grunda sig uppgifterna på statistiken 
över arbetslöshetsförsäkringen, för Polen på statistiken över arbetsförmedlingen och för övriga länder på 
uppgifter om fackföreningarna eller dessas försäkringskassor. Chômeurs en pet. 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 
non pas la grandeur absolue du pet. de chômage. 
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Tab. 322. Arbetskonflikter i vissa länder. 

Conflits collectifs du travail dans les divers pays. 
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Tab. 323. Fackföreningsrörelsen i vissa länder åren 1925, 1928—1930.1) 

Effectifs des syndicats ouvriers dans les divers pays. 

1) Uppgifterna för åren 1928 och 1929 äro i föregående årgång av årsboken angivna som avseende 1927 och 
1928. — 2) Uppgiften avser Storbritannien. 
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Förteckning över den officiella statistiken (den 25 augusti 1932). 
Catalogue de la statistique officielle. 

Sveriges officiella statistik. 
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