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Förord. 

Nya för föreliggande årgång av Statistisk 
årsbok för Sverige äro tab. 10, 26, 1 0 8 — 
110, 138, 185, 245 — 246, 284, 294 och 
295. Årsbokens internationella avdelning 
har tillkommit genom samarbete med de 
statistiska ämbetsverken i Danmark (tab. 
27S, 280, 282, 286, 299, 304 305), Fin
land (tab. 277, 295, 300, 302, 303), Is
land (tab. 301) och Norge (tab. 281 , 285, 
287—293) . 

Stockholm den 31 juli 1937 . 

STATISTISKA CENTRALBYRÅN. 

Avertissement. 

Dans la présente année de l'Annuaire 
statistique de la Suède les tableaux 10, 26, 
108—110, 138, 185, 245—246, 284, 294 
et 295 sont nouveaux. Les aperçus interna
tionaux ont été préparés avec la collabora
tion des services de statistique du Dane
mark (tabl. 278, 280, 282, 286, 299, 304, 
305), de la Finlande (tabl. 277, 295, 300, 
302, 303), de l'Islande (tabl. 301) et de 
la Norvège (tabl. 281 , 285, 287—293) . 

Stockholm, le 31 juillet 1937. 

BUREAU CENTRAL DE STATISTIQUE 
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2. Areal, folkmängdstäthet och indelningar vid 

början av år 1937, länsvis 2 

3. Folkmängden i landskapen (samt landareal), 
landstings- och hushållningssällskapsområdena, 
stiften samt hovrättsområdena vid början av 
år 1937, ävensom ecklesiastika och judiciella 
indelningar 3 

II. Folkmängden. 
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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 stat ist ik; 
S O S = Sveriges officiella statistik (se sid. 392 f.)i 
S M = Statistiska meddelanden (se sid. 396) ; 
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 l'on en ait fait mention dans la liste des sources. 

Tab. 1. Statens meteorologisk-hydrografiska anstalts årsbok; uppgifter från nämnda anstalt 
och rikets allmänna kartverk m. m. 

Tab. 2—3. S O S : Folkräkningen 1930: 1; S O S : Folkmängden inom administrativa områden; 
Sveriges statskalender; uppgifter från väg- och vattenbyggnadsstyrelsen m. m. 

Tab. 4—8. Bidrag: A (särskilt 1880: 2) ; S O S : Befolkningsrörelsen; S O S : Folkmängden inom 
administrativa områden; Statistisk tidskrift: h. 129, 138, 139; Sundbärg, Bevölkerungsstatistik 
Schwedens 1750—1900; ms i S C. 

Tab. 9 - 2 8 . Bidrag: A; S O S : Folkräkningen 1910, 1920,1930: 1, 2, 3, 4; 1935/36: 1; ms i S C. 
Tab. 29—44. Bidrag: A (särskilt 1851—55: 1 och 1876: bih.: Några grunddrag av Sveriges 

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

Tab. 45—46. S O S : Dödlighets- och livslängdstabeller 1921—1930; ms i S C. 
Tab. 47—51. Bidrag: A; S O S : Dödsorsaker; ms i S C. 
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Tab. 52. Bidrag: A; ms i S C. 
Tab. 53—57. Bidrag: A; S O S : Ut- och invandring; ms i S C . 
Tab. 58. Bidrag: K IJ Arméförvaltningens sjukvårdsstyrelses berättelse; S O S : Hälso- och 

sjakvärd vid armén. 
Tab. 59. Statistik rörande de värnpliktiga (generalstaben); S O S : Hälso- och sjakvärd vid 

armén. 
Tab. 60—62. Bidrag: K i, n; S O S : Allmän hälso- och sjukvård; S O S : Sinnessjukvården i 

riket; S O S : Det civila veterinärväsendet; Sweden, its people and its industry, utg. av Sund-
bärg. 

Tab. 63. Bidrag: A (särskilt 1851—55: 1); Bidrag: K i; S O S : Allmän hälso- och sjukvård. 
Tab. 64. Bidrag: K i; ArméfSrvaltningens sjukvårdsstyrelses berättelse; Årsberättelse över 

hälso- och sjukvården vid marinen; S O S : Hälso- och sjnkvård vid armén samt flygvapnet; 
S O S : Hälso- och sjukvård vid marinen. 

Tab. 65. Bidrag: K i; S O S : Allmän hälso- och sjukvård; Översikt av sammandragen av 
epidemirapporter (medicinalstyrelsen). 

Tab. 66. Bidrag: O; S O S : Lantmäteri. 
Tab. 67—68. Bidrag: B; S O S : Domstolarnas och de exekutiva myndigheternas verksamhet; 

ma i S C. 
Tab. 69—72. S O S : Jordbrnksräkningen 1932. 
Tab. 73—76. Bidrag: N: Hushållningssällskapens berättelser; Bidrag: N: Sammandrag av 

Kungl. Maj:ts befallningshavandes årsväxtberättelser; S O S : Jordbruk och boskapsskötsel; SOS: 
Årsväxten; SM: A: II : 5, III: 2, 3; Höijer, Tabeller till belysning av det svenska jordbrukets 
utveckling 1871—1919 (Tull- och traktatkommitténs utredningar och betänkanden: 5). Tab. 69 
därjämte Betänkande angående Sveriges ekonomiska utveckling 1834—60, avgivet 1863; Förbere
dande skattejämkningskommitténs betänkande, avgivet 1876; Betänkande av 1886 års ekonomiska 
kommitté: II, avgivet 1887; Betänkande av 1907 års försvarBkommitté, avgivet 1910. 

Tab. 77. S M: A: 1:9, I I : 1, 3, III : 2, 3; S O S : Jordbruk och boskapsskötsel; S O S : Jordbruks-
räkningen 1932. 

Tab. 78. Meddelanden från lantbruksstyrelsen: nr 169; SOS: Mejerihantering. 
Tab. 79. Lantbruksstyrelsens berättelser; Kalender över svenska lantbruket; hushållnings

sällskapens handlingar m. m. 
Tab. 80. SM: A: I: 2; S O S : Domänverket (Förteckning över statens jordbruksdomäner och 

vissa andra av domänstyrelsen förvaltade egendomar; periodiska tabeller n:ris 69 och 70 år 1930). 
Tab. 81. Bidrag: H; Fiskeriintendentens berättelser; S O S : Fiske. 
Tab. 82. S O S : Fiske. 
Tab. 83. Lantbruksakademiens handlingar; lantbruksstyrclsens berättelser; ms i lantbruks-

Btyrelsen. 
Tab. 84. Bidrag: Q; S O S : Domänverket; ms i domänstyrelsen. 
Tab. 85. Gunnar Andersson : Sveriges allmänna skogar (Socialiseringsnämndens undersökningar); 

ms i domänstyrelsen. 
Tab. 86. Kommersiella meddelanden. 
Tab. 87—90. Bidrag: C; S O S : Bergshantering; S O S : Sveriges bergshantering år 1913, spe

cialundersökning; Kommersiella meddelanden; ms i kommerskollegium. 
Tab. 91—97. Bidrag: D; S O S : Industri; SM: A: III: 1; Kommersiella meddelanden; Betän

kande angående Sveriges ekonomiska utveckling 1834—60, avgivet 1863; 1880 och 1888 års tull
kommittéers betänkanden. 

Tab. 98. Se tabellen. 
Tab. 99. SM: A: IV: 10. 
Tab. 100—107. Bidrag: F; S O S : Handel; SM: A: III: 1; S M: C; Kommersiella meddelanden; 

under tab. 91—96 nämnda kommittébetänkanden ; ms i kommerskollegium. 
Tab. 108—109. Kommersiella meddelanden; ms i kommerskollegium. 
Tab. 110—122, 124. Bidrag: E, F; S O S : Sjöfart; Kommersiella meddelanden; ms i kommers

kollegium. 
Tab. 123. Bidrag: T; S O S : Lotsvcrket; ms i lotsstyrelsen. 
Tab. 125—129. Bidrag: L; S O S : Järnvägar; SM: D; ms i järnvägsstyrelsen. 
Tab. 130, 136. Bidrag: M; S O S : Postverket; ms i generalpoststyrelsen. 
Tab. 131. Bidrag: I; S O S : Telefon och telegraf; ms i telegrafstyrelsen. 
Tab. 132. Allmänna väghållningsbesväret på landet, statistisk tabell (ntg. av väg- och vatten

byggnadsstyrelsen) . 
Tab. 133—134. Bidrag: S ; S O S : Allmänna väg- och vattenbyggnader; uppgifter från väg-

och vattenbyggnadsstyrelsen. 
Tab. 135. Statens offentliga utredningar 1925: 31; uppgifter från generalstaben, statskontoret 

samt väg- och vattenbyggnadsstyrelsen. 
Tab. 137. Sveriges A. & O. Kommunikationer: Busskommunikationerna, ms. 
Tab. 138. SM: A: V: 2. 
Tab. 139—140. Meddelanden från luftfartsmyndigheten; ms i kommunikationsdepartementet. 
Tab. 141. Kommersiella meddelanden; ms i patent- och registreringsverket. 
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Tab. 142. Statistisk årsbok för Stockholms stad; Ekonomiska meddelanden, ntg. av Svenska 
bankföreningen. Affärsvärlden, ekonomisk veckorevy. 

Tab. 143. Sveriges riksbanks årsbok; Kommersiella meddelanden. 
Tab. 144—147. Sammandrag av de solidariska enskilda bankernas samt aktiebankernas och 

kreditaktiebolagens nppgifter; SM: E; Sveriges riksbanks årsbok. 
Tab. 148. Uppgifter om hypoteksbanken och hypoteksföreningarna; styrelse- och revisions

berättelser för allmänna hypoteksbanken, stadshypotekskassan, bostadskreditkassan och skepps-
hypotekskassan. 

Tab. 149. Bidrag: T I I ; S O S : Postsparbanken, Postverket; ms i generalpoststyrelsen. 
Tab. 150. S O S : Postverket; ms i generalpoststyrelsen. 
Tab. 151. Uppgifter från jordbruksdepartementet; Statens egnahemsstyrelses berättelser. 
Tab. 152—153. Statistisk tidskrift; Bidrag: Y i; S O S : Allmän sparbanksstatistik. 
Tab. 154. SM: A: IV: 1; ms i S C. 
Tab. 155. S O S : Allmänna pensionsförsäkringen ; ms i pensionsstyrelsen. 
Tab. 156. Siksdagens revisorers berättelser om statsverket. 
Tab. 157—158, 165—168. Försäkringsväsendet i riket (ntg. av civildepartementet och försäk-

ringsinspektionen) ; S O S : Enskilda försäkringsanstalter. 
Tab. 159. Statistisk tidskrift; Försäkringsväsendet i riket; S O S : Enskilda försäkringsanstalter. 
Tab. 160. Registrerade sjnkkassor (ntg. av civildepartementet); Arbetsstatistik: Registrerade 

sjukkassors verksamhet; S O S : Registrerade sjnkkassor; ms i socialstyrelsen. 
Tab. 161. Ms i socialstyrelsen. 
Tab. 162—164. Försäkringsväsendet i riket; Riksförsäkringsanstaltens årsberättelse (fr. o. m. 

1911 i SOS); S O S : Enskilda försäkringsanstalter; S O S : Olycksfall i arbete. 
Tab. 169. Kommersiella meddelanden; Svensk handelstidning; Finanstidningen. 
Tab. 170, 172—174,181—184,186—196,198—203. Arbetsstatistik; SOS: Socialstatistik; Med

delanden från kommerskollegii avdelning för arbetsstatistik; Sociala meddelanden; ms i social
styrelsen och Statens arbetslöshetskommission. 

Tab. 171. Ms i S C. 
Tab. 175. Ms i S C och i kontrollstyrelsen. 
Tab. 176—178, 180. Bidrag: V; S O S : Accispliktiga näringar, Rusdrycksförsäljningen m. m.; 

ms i kontrollstyrelsen. 
Tab. 179. S O S : Brottsligheten; ms i S C. 
Tab. 185. Ms i S C. 
Tab. 197. Bidrag: N: Hushållningssällskapens berättelser; S O S : Jordbruk och boskapsskötsel. 
Tab. 204—207. Bidrag: U i; S O S : Fattigvård; ms i S C. 
Tab. 208—209. SOS: Samhällets barnavård. 

'Tab. 210—221. Bidrag: B; S O S : Rättsväsen; ms i S C. 
Tab. 222. Bidrag: G; S O S : Fångvården; tvångsarbetsanstalternas årsberättelser; Riksdagens 

revisorers berättelser om statsverket. 
Tab. 223—234. Bidrag: P; S O S : Undervisning; ms i skolöverstyrelsen; uppgifter från lant

bruksstyrelsen och domänstyrelsen. 
Tab. 235. Universitetens och högskolornas kataloger samt nppgifter från karolinska mediko-

kirnrgiska institutet. 
Tab. 236. Bidrag: H; S O S : Undervisning; Riksdagsberättelserna om rikets styrelse; Riks

dagens revisorers berättelser om statsverket; lantbruksstyrelsens berättelser; uppgifter från skol
överstyrelsen, lantbruksstyrelsen och de olika anstalterna. 

Tab. 237—239. Kapitalkonto till rikshuvudboken (1854—1911); Utdrag nr rikshuvudboken, 
innefattande budgetredovisning (1912—1919); Budgetredovisning (fr. o. m. 1920); Riksstaten; upp
gifter, från statskontoret och riksräkenskapsverket m. m. 

Tab. 240—243. Generalsammandrag över bevillningen m. m. (t. o. m. 1921); S O S : Skatte
taxeringarna (fr. o. m. 1922). 

Tab. 244. S O S : Skattetaieringarna. 
Tab. 245-247. S O S : Folkräkningen 1930: III. 
Tab. 248. Samma som tab. 237—239 samt dessutom Bidrag: F; S O S : Handel; ms i kom

merskollegium. 
Tab. 249—250. Bidrag: V; S O S : Accispliktiga näringar, Rusdrycksförsäljningen m. m.; Aktie

bolaget Tobaksmonopolets årsberättelser m. m ; ms i kontrollstyrelsen m. m. 
Tab. 251. 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; Riksräkenskapsverkets årsbok. 

Tab. 252—253. Utdrag ur rikshuvudboken, innefattande budgetredovisning; Budgetredovisning. 
Tab. 252 dessutom Riksstaten. 

Tab. 254. Utdrag ur rikshuvndboken, innefattande budgetredovisning (1912—1919); Utdrag ur 
rikshnvudboken, innefattande kapitalsammandrag (fr. o. m. 1920); Utdrag ur fonders och diverse 
medels räkenskaper; Översikt, utvisande riksbankens tillgångar och skulder; uppgifter från riks
räkenskapsverket. 

Tab. 255. Riksgäldskontorets årsbok ; Riksdagens revisorers berättelser om riksgäldsverket m. m. 
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Tab. 256—265. Bidrag D; S O S : Kommunernas finanser; ms i S C m. m. 
Tab. 266—272. S 0 S : Riksdagsmannavalen och Kommunala valen ; ms i S C. 
Tab. 273. Årsbok for Sveriges kommuner. 
Tab. 274. S O S : Folkmängden inom administrativa områden; ms i S C. 

Använda huvudkällor för de internationella tabellerna: 

Tab. 275—305. 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 de la Société des Nations; 
Bulletin mensuel de statistique. Société des Nations; 
Statistiques du commerce international. Société des Nations; 
Annuaire international de statistique agricole. Institut international d'agriculture; 
Revue internationale d'agriculture. Institut international d'agriculture; 
Aperçu de la démographie des divers pays du monde. Office permanent de l'Institut inter

national de statistique; 
Annuaire statistique des grandes villes. Office permanent de l'Institut international de statistique; 
International labour review. International labour office; 
Annual report of the commissioner general of immigration. United States Department of Labor ; 
Federal Reserve Bulletin. Issued by the Federal Reserve Board at Washington; 
Recueil mensuel de l'Institut international du commerce; 
Bulletin mensuel de l'Office permanent. Institut international de statistique; 
The mineral industry. Founded by Richard P. Roth well; 
The mineral industry of the British empire and foreign countries. Imperial institute; 
"Wirtschaft und Statistik. Herausgegeben vom Statistischen Reichsamt; 
Finanstidningen. Teckotidskrift för närings-, finans- och börsfrågor; 
Hiibners Geographisch-Statistische Tabellen aller Länder der Erde; 
Almanach de Gotha; 
The Statesman's Year-Book; 
Lloyds Register; 
Statistique Générale du Service Postal. Union Postale Universelle; 
Statistique Générale de la Télégraphie. Bureau International de l'Union Télégraphique; 
Statistique Générale de la Téléphonie. Bureau International de l'Union Télégraphique; 
Revue internationale du travail. Bureau international du travail; 
Informations sociales. Bureau international du travail; 
Annuaire de la Fédération syndicale internationale. Fédération syndicale internationale, Am

sterdam. 
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Alfabetiskt register. 

Sid. 
Affärsverksamhet, statens 278, 295 
Aktiebolag . . . 194, 280—287 
Aluminium (internat.) . . . 364 
Ammunition, in- o. utf. . . 157 
Andelsföreningar i jordbru

ket 96 
Ansvarsförsäkring 218 
Apoteksvaror, in- och utförsel 139 
Apparater, in- o. ntf. 129,153—155 
Arbetsförmedling 235 
Arbetsinställelser 237 
Arbetskonflikter (internat.) . 390 
Arbetslöshet 236—238 

> (internat.) . . .389 
Arbetstid 238 
Areal 2—3, 79 

» (internat.) . . . 332—337, 
348—351 

Arrenderade jordbruk . . . 81 
Automobiler . . 110,129,156,191 

> (internat.) . . .374 
Automobilförsäkring . . . . 218 

Banker . . . 122, 194, 196—199 
Barnaföderskor 55—56 
Barnavård 252—253 
Bauxit (internat.) 364 
Befolkningsrörelsen . . 41—71 

> (internat.) 332—337, 
344—347 

Ben, hora o. andra djurdelar, 
in- och utf. 131 

Bensin (internat.) . . . 370—371 
Bergshantering . . 104—106, 114, 

110, 116—117 
> (internat.) 361—367 

Bergshöjder, i Sverige . . . 1 
Betalningsbalans, Sveriges . 164 
Bildningsgrad 28—29 
Blinda 25 
Bly och blymalm 105, 137, 152 

> » > (internat.) 366 
Bomull och arbeten därav 112, 

115, 118-119, 126-127, 146 
—148 

Bomull (internat.) 355, 369—370 
Bomullsfrö (internat.) . . . 355 
Boskapsskötsel . . . 82—83, 94 

(internat.) . 356 
Bostäder 229—234 

Sid. 
Brandförsäkring 217 
Brukningsdelar . . . . 80—83 
Byggnadsverksamhet . . . . 229 

Cement (internat.) 362 

Djur, levande, in- och utf. 124, 
130, 162—163 

Domstolar 254—257 
Drycker 124, 127, 136, 

162—163, 223-227, 294 
Döda 41—50, 58—68 

> (internat.) . . . 344—347 
Dödlighets- och livslängds

tabeller 60—61 
Dödsorsaker 61—68 
Dövstumma 25 

Egnahemslån, statens . . . 201 
Emigranter . . . 42—47, 69—71 

Fabriksindustri 107 
Fackföreningsrörelse (inter

nat.) 391 
Fallandesjuka 25 
Farsoter. . 67 
Fartyg 110, 114, 116—117, 129, 

156, 166-174 
(internat.) . . 375-377 

Fast egendom . 78—79, 280, 282, 
286-287 

Fattigvård . 248—251, 305-311 
Fett och produkter därav, in-

o. utf. 134—135, 141 
Film, fotografisk, in- o. utf. 140 
Finnar 24, 27 
Fiske 97—98 

> (internat.) . . . 354—355 
Flerbörder 56 
Floder, i Sverige 1 
Flottning 102—103 
Flygtraäk 193—194 
Foder, kreaturs- . 111, 129, 132, 

133, 137 
Folkmängd . . 2—40, 328—331 

> (internat.) . 332—343 

Sid. 
Folkmängdens förändringar 41— 

71 
Folkmängdens förändringar 

(internat.) 332—337, 344—347 
Folkmängdstäthet . . . . 2—3 

» (internat.) 332—337 
Folkskoleseminarier . . . . 269 
Folkundervisning . . 264—268' 
Fondbörs, Stockholms . . . 195 
Fordon . . . . 110, 129, 156, 191 
Frukter, in- och utf. . 132—134 
Fylleriförseelser 228 
Fyrinrättningar 175 
Fångvård 263 
Färger samt färgnings- och 

garvningsämnen m. m., in-
och utf. . . . . 124, 134, 140 

Födda 41—50, 57 
» (internat.) . . . 344—347 

Förbrytelser 260—262 
Förmögenhet. 30—40, 286—291 
Försäkring . . . 122, 206—219 
Förvaltningspersonal i enskild 

tjänst 246 

Garn 112,146 
Giftermål 41—52 

» (internat.) . 344—347 
Glas och glasvaror, in- o. utf. 150 
Gränser, Sveriges 1 
Guld . . . . 105, 123, 150,158 

> (internat.) 367 
Guldkassa 196 

> (internat.) . . . . 384 
Gummi 112, 115, 118—119, 127, 

142 
Gödningsämnen 112, 115, 118— 

119, 128, 137, 141 
> (internat.) . . 362—363 

Gödselvård 83 

Hamntrafik 174 
Handelsflottan . 165-169,173 

> (internat.) 375,377 
Handelsföretag 122 
Hemskillnader 53 
Hovrätter 256 
Hudar och skinn 112, 115,118 

—119, 127, 141—142 



XVII 

Sid. 
Husdjur 82—83, 94 

> (internat.) 356 
Husdjursförsäkring 216 
Hushåll . . . . . . . . .25,26 
Hushållningssällskap . . . . 99 
Hypoteksinrättningar . . . . 200 
Häradsrätter 254—255 
Högskolor 273 

Immigranter . . 42—47, 69—71 
Inbrottsförsäkring 218 
Indelningar, rikets . . . . 2—3 | 
Industri 107—119, 122, 239—243 
.Industriaktier (internat.) . . 382 
Infektionssjukdomar 61—63,66— 

67, 76 
Införsel 123—163 

. (internat.) . . 368—373 
Inkomster, statens 275—279, 292 

—295 : 
Inkomst, uppskattad . . 30—33, 

36—40, 280—291 
Instrument, in- och utf. 156—157 
Inteckningar 78, 259 

Jordbruk och boskapsskötsel 79— 
96, 159, 288, 244—245 

> (internat.) . 348—353 
Jordbruksdomäner, statens . 97 
Jordbrukskassor . . . 204—205 
Jordnötter (internat.) . . . . 360 
Järnmalm 104, 114, 

129, 137 
> (internat.) . . 364, 371 

Järn och stål 104—106, 110, 114, 
116—117, 128—129, 150—152 

Järn och stål (internat.) 365, 371 
Järn- och stålvaror 110,114,116 

—117, 129, 150—152 
Järnvägar . . . . 177—183, 243 

> (internat.) . . . . 378 

Kaffe 127,133,227 
» (intemat.) 358, 368—369, 

388; 
Kakao 135 

» (internat.) 358 
Kanaltrafik 176 
Kapitalförsäkring . . 208—210 
Kautschuk och arbeten därav 112. 

115, 118—119, 127—128, 142 
Kautschuk (internat.) . 360,370 
Kemiska grundämnen och pre

parat, in- och utf. . 138—139 
Koks (internat.) . . . 361—362 • 
Kol 105-106,114, 116-117,128, 

138 
> ( i n t e r n a t . ) . . . . 361, 371 

Kollektivavtal 238 ! 
Kolonialvaror 124, 133 ! 

Konfityrer 111,115,118-119,135 
Konkurser 258—259 
Konstsilke (internat.) . . . 359 I 

Sid. 
Konsumtion 88, 224 

» (internat.) . . . 388 
Kooperation 96, 229 
Kopra (internat.) 360 
Koppar och kopparmalm 105, 129, 

152 
> » > (internat.) 

365—366, 
371 

Kork och arbeten därav, in-
o. utf. 144 

Kvicksilver (internat.) . . . 367 
Köpingar 330—331 

Lagfarter 79, 259 
Landskommunernas finanser 306 

—308, 315—318 
Landstingens finanser 305,308,315 

—317, 319 
Lantmäteriet 77—78 
Lappar 24 
Leksaker, in- och utf. . . . 158 
Lervaror, in- och utf. . 149—150 
Levnadskostnader . . . 222—223 

» (internat.) . 387 
Linfrö (internat.) . . 359—360 
Livförsäkring . . . . 208—210 
Livräddningsväsen 175 
Livslängd, sannolik återståen

de 61 
Lotsverket 175 
Läge, Sveriges 1 
Läroverk, allmänna . 270—272 
Löner 239—247 

Maltdrycker 225, 227 
Manganmalm 105 

> (internat.) . . 364 
Markegångspriser 89 
Maskiner 110, 114,116—117,129, 

153—156 
Maskinförsäkring 218 
Matvaror av djur 111,115,118— 

119, 124, 126, 130—131, 136, 
162—163 

Medellivslängd, återstående 60— 
61 

Mejerihantering . . 95, 118—119 
Mellanskolor, kommunala 269, 272 
Metaller 105, 110, 114, 116—117, 

125, 129, 150-153, 162—163 
Mineral 105, 124—125,137—138, 

162—163 
Motorfordon . . . . 129, 156, 191 

> (internat.) . . . 374 
-Motortrafikolyckor 193 
Municipalsamhällen 314—315,318, 

330-331 
Mynt 123, 158 

» (internat.) 383 

Naturaliserade utlänningar . 68 
Nederbörd, i Sverige . . . . 1 
Nickel 105, 152 

» (internat.) 367 

Sid. 
Olivolja (internat.) . . . . 360 
Oljor och produkter därav 112, 

115, 118—119, 127, 138, 140 
—141 

Olycksfallsförsäkring . 213—216 
Omnibuslinjer 192 
Ortsgrupper 222 

; Papper (internat.) . . 361, 370 
Pappersmassa, papper och ar

beten därav 111, 114, 116—117, 
124,129,144-146,159,162-163 

D:o (internat.) . . 360—361,370 
Pensionsanstalter 207 
Pensionsförsäkring 206 
Petroleum (internat.) . . . . 361 
Posten 184—185 

> (internat.) 379 
Postdiligenser 192 
Postgirorörclsen 200 
Priser 219—221 

» (internat.) 386 
Prästlönekassor 314 

Radiolicenser 186 
Eealskolexamina 272 
Repslageriarbeten 111,115, 118— 

119, 147 
Riksstaten . 276—279, 296—301 
Ris 133 

> (internat.) 357 
Rådhusrätter . . . . 254—257 
Räntesatser 199 

» (internat.) . . . 383 
Rättsväsen 254—262 
Rösträtt 320—327 

Salt 139 
> (internat.) 362 

Sedelcirkulation . . . 196—197 
> (internat.) . 384 

Silke och arbeten därav 126, 146 
i - 1 4 8 

» (internat.) . . . 358—359 
Silver . . . 105, 123, 150, 158 

> (internat.) 367 
j Sinnessjuka, sinnesslöa . . . 25 

Sjukförsäkring 216 
Sjukkassor 211 
Sjukvård 73—76 
Sjukvårdsanstalter . . . 73—75 

; Sjukvårdspersonal 73 
Självmord 65—68 

j Sjöar, i Sverige 1 
! Sjöfart 164—175 

> (internat.) 376 
Sjöförsäkring 219 
Sjömän 41. 169 
Skatter till staten 276—277, 280 

—281,285,290—294,318 
—319 

> (utom till staten) 280— 
284, 305—309,313-316, 

318-319, 328—329 
Skogar 79, 100—101 

i > (internat.) 348 



XVIII 

Sid. 
Skolor 264—274 
Skyddskoppympning . . . . 76 
Skörd 85—93 

> (internat.) . . . 351—353 
Smör (internat.) 369 
Socker 114—115, 118—119, 127, 

135 227 
> (internat.) 350—351,'353, 

357, 368, 388 
Sojabönor (internat.) . . . . 360 
Spannmål och prodnkter där

av 84—93, 111, 114, 116—119, 
124, 127, 133 

Spannmål och produkter där
av (internat.) . 351—353, 362 

Sparbanker 200—203 
(internat.) . . . . 381 

Spritdrycker 136, 224—227, 294 
Spånadsämnen och arbeten 

därav 111—112, 114, 118-1.19, 
124-125, 146-148,159,162-163 

Statsregleringen 275 
Statsskogar 101 
Statsskulden 302—304 

> (internat.) . . . 385 
Sten och arbeten därav 106,110, 

114, 116—117, 128, 137, 149 
Stenkol, se Kol. 
Storstäder (internat.) . 338—339 
Studentexamina . . . 270—271 
Städer: areal . . . . 328—329 

» : finanser . 309—317, 319, 
328—329 

> : befolkning 5, 50, 328— 
329 

> : byggnader . . 229—233 
Svavel 138 

> (internat.) 363 
Svenakar i utlandet . . . . 27 

Sid. 
Taxeringar 280—287 
Te 133, 227 
» (internat.) . . . 358, 369, 388 

Telefon och telegraf . 186—187 
» » » (internat.) 380 

Temperatur, i Sverige . . . 1 
Tillgångar, statens . . 302—303 
Tobak 111, 115, 118-119, 127, 

136, 227, 294 
> (intemat.) . 358, 369, 388 

Tomträtt 259 
Tonnage 164 
Tryckalster . 111, 114, 116—117, 

145—146 
Trämassa (internat.) 360—361,370 
Trävaror 110, 114, 116—117,124 

—125, 128—129, 143—144, 162 
- 1 6 3 

Tvångsarbete 262 
Tuberkulos . 62, 66, 72, 74—75 
Tullmedel 292—293 
Täckdikad åker 83 
Tändstickor 112, 115, 118—119, 

128, 141 

Ull och arbeten därav 111—112, 
115, 126—127, 146—148 

» (internat.) . . . . 359, 369 
Understödsföreningar . . . . 212 
Universitet 273 
Ur, in- o. utf 157 
Utförsel 123—183 

(internat.) . . 368—373 
Utgifter, statens 275, 296—301 
Utländska undersåtar 21, 27, 68 
Utrikes födda 27 
Utsäde 84, 88, 91 

Sid. 
Val, kommunala . . . 324—327 

> , riksdags- . . . . 320—323 
Valolja (internat.) 360 
Vanföra 25 
Vapen, in- o. utf. . . . . . 157 
Vattenkraft . 107, 109, 120—121 
Vattenområden, i Sverige . . 1 
Vin . . 127, 136, 226, 227, 294 

> (internat.) 357 
Vägar, allmänna . . . 188—190 
Värnpliktiga 72 
Värnpliktigas längd . . . . 72 
Växelkurser 195 

> (internat.) . . .383 
Växelprotester 253 
Växter, in- och utf. . 131—132 
Växtämnen, diverse, och fa

brikat därav . . 112, 124, 129, 
131—134, 162—163 

Yrken 12—13, 30—40 
> (internat.) . . . 342—343 

Yrkesundervisning 272 
Yrkeautövare 288—289 

Zink 105 
» (internat.) 366 

Åkerjord 79—93 
> (internat.) . . 348—351 

Återgång av äktenskap . . . 53 

Äktenskap 41—53 
Äktenskapsskillnader . . 53—54 

> (inter
nat) 344-347 

Ängsmark 79, 84—91 
• (internat.) . . . . 348 

Öar, i Sverige 1 



1 

Tab. 1. Geografiska och meteorologiska uppgifter. 
Données géographiques et météorologiques. 

L ä g e , g r ä n s e r m. ill. Situation, frontières, etc. Sverige är beläget mellan 55°20' (Smyge huk) och 
69°4' (riksröset Koltajanre) n. bredd samt 10°58' (skäret Stora Drammen n. v. om Kosteröarna) och 24°10' 
(5n Kataja s. om Torneälvs mynning) ö. om Greenwich. Landgränsen mot Finland 536 km, mot Norge 
1657 km. Kusten enligt Strelbitsky 7 624 km, mätt a karta i 1 :2 000 000 omkr. 2 500 km. Största 
längd frän norr t i l l söder 1 574 km, största bredd 499 km. 

Areal , se tab. 2. Superficie, voir tail. 2. 
Öar. lies. Gotland 2960, Öland 1345, Orust 336, Värmdö med Ingarö och Fågelbrolandet 267, 

Hisingen 190, Tjörn 134, Väddö och Björkö 125, Fårö 102, Selaö 91, Gräsö 88, Svartsjölandet 79 km'. 
(Småöar ej inräknade). 

Bergshöjder . Hauteur de» montagnes. L a p p l a n d : Kebnekaise 2 123, Sarjektjäkko 2 090, Kaskasatjåkko 
2 076 m (Sulitälma endast 1877 m). J ä m t l a n d : Storsylen 1762 m (Åreskutan 1420 m). Här je^ 
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 : Brånberget 691 m. V ä s t e r g ö t l a n d : Galtåsen (ö. om Ulricehamn) 362, Kinne-
knl le307, Billingen 298 m. Ö s t e r g ö t l a n d : Stensbohöjden i Tdre 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 ä n e : Söderåsen 211 m. 

Vattenområden. Bassins. Vänern—Göta älv 50100 (därav inom Sverige 42 700), Torne älv 40 200 
(d:o 25300)1) , Angermanälven 31900 (d:o 30400), Dalälven 29000 (d:o 27 900), Time älv 26 700 (d:o 
26500), Indalsälven 26 700 (d:o 24 700), Lule älv 25 200 (d:o 24 500), Mälaren—Norrström 22 600, Ljnsnan 
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 4 460 km2. 

Sjöar. Lacs. Vänern 5 550, Vättern 1900, Mälaren 1140, Hjälmaren 480, Storsjön i Jämtland 456 
Siljan med Orsasjön 350, Torneträsk 322, Hornavan 251, Uddjanr 238, Bolmen 184, Storavan 172, Stora 
Luleträsk 165, Storuman 163, Kallsjön 155, Asnen 150, Strömsvattnet 147, Dellensjöama 132, Skagem 
131, Stora Le 131, Sömmen 130 kma. 

Floder . Fleuves. Klarälven—Göta älv 720 (därav inom Sverige 520), Muonio—Torne älv 570, Dalälven 
520, Ume älv 470 (d:o 460), Lnle älv 450 (d:o 440), Angermanälven 450 (d:o 440), Ljnsnan 430, Kalix älv 
430, Järpströmmen—Indalsälven 420, Skellefte älv 410, Pite älv 370, Ljungan 350, Toftaân—Lagan 270, 
Ätran 230 km. 

Medeltemperaturen åren 1901—1930. 
Températures moyennes. 

Medelnederbörd 1881—1920. 
Eau tombée en moyenne. 



Tab. 2. Areal, folkmängdstäthet och indelningar vid början av år 1937, länsvis. 1) 
Superficie, densité de la population et divisions administratives au 1er janv. 1937, par département. 1) 

2 



Tab. 3. Folkmängden i landskapen (samt landareal), landstings- och hushållningssällskapsområdena, stiften 
samt hovrättsområdena vid början av år 1937, ävensom ecklesiastika 1) 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 1937 ainsi que les divisions ecclésiastiques et judiciaires. 

3 



4 

Tab. 4. Folkmängd vid slutet av åren 1750—1936. 1) Population au 31 déc. 



5 

Tab. 5. Folkmängd i de större städerna vid slutet av åren 
1800—1936. 1) Population des plus grandes villes au 31 déc. 

Anm. Rörande folkmängden i övriga städer samt i köpingarna och mnnicipalaarahällena se 
tab. 273, 274. Pour la population des autres villes, etc., voir tabl. 273, 274. 



6 

Tab. 6. Folkmängd länsvis vid slutet av åren 



7 

1751—1936. Population par département au 31 déc. 



8 

Tab. 7. Folkmängdens fördelning efter ålder samt kön och civilstånd 
vid slutet av åren 1750—1935. 

Population par âge ainsi que par sexe et par état civil au 31 déc. 



9 

Tab. 8. Folkmängdens fördelning efter ålder, kön och civilstånd vid slutet av år 1935. 
Population par âge, par sexe et par état civil au 31 déc. 



10 

Tab. 9. Folkmängdens på landsbygden och i städerna fördelning 
Population par âge, par sexe et par état civil, 



11 

efter ålder, kön och civilstånd vid slutet av år 1935. 
à la campagne et dans les villes, au 31 déc. 



12 

Tab. 10. Folkmängden efter ålder, kön och civilstånd inom grupper 
Population par âge, par sexe et par état civil dans les communes rurales 

Anm. A = kommuner med minst ,75 % av befolkningen tillhörande jordbruk med binäringar (huvud-
50—75 % av befolkn. inom huvndgrnpp I. Commune» avec 50—75 %. C = kommuner med mindre än 50 % 
mimer med till minst 2 / ' agglomererad ( = i tätorter boende) befolkning. Communes agglomérées de 2/s au moini. 



13 

av landskommuner efter yrkeskaraktär, den 31 december 1935. 
réparties en quatre groupes après leur caractère professionel. 



14 
Tab. 11. Folkmängdens fördelning länsvis efter ålder, 

Population par âge, par sexe et par état civil 



15 
kön och civilstånd vid slutet av åren 1930 och 1935. 
dans les différents départements au 31 déc. 



Tab. 12. Folkmängden i varje åldersår efter kön, civilstånd och födelsekommun vid slutet av år 1930. 
Population de chaque année d'âge par sexe, par état civil et par commune de naissance au 31 déc. 

16 



17 
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20 
Tab. 13. Folkmängdens fördelning efter födelseort vid slutet av åren 1870—1930. 

Population par lieu de naissance au 31 dec. 



21 
Tab. 14. Folkmängdens fördelning efter statsborgerskap vid slutet av 

åren 1870—1930. Population par nationalité au 31 déc. 

Tab. 15. Medlemmar av svenska kyrkan, fördelade efter dop och nattvard vid 
slutet av år 1930. 

Membres de l'église suédoise répartis à l'egard du baptême et de la communion, au 31 déc. 



22 
Tab. 16. Dissenters och främmande trosbekännare 



23 
vid slutet av år 1930. Dissidents au 31 dec. 1) 



24 

Tab. 17. Främmande trosbekännare vid slutet av åren 1870—1920. 1) Dissidents au 31 déc. 

Tab. 18. Finnar och lappar vid slutet av åren 1870—1930. 1) Finnois et Lapons au 31 déc. 



25 

Tab. 19. Blinda, dövstumma, sinnesslöa, sinnes- och fallandesjuka samt 
vanföra vid slutet av år 1930. 1) Aveugles, sourds-muets, aliénés, etc. au 31 déc. 

Tab. 20. Folkmängdens fördelning å hushåll vid slutet av åren 
1860—1930. Ménages au 31 déc. 



26 

Tab. 21. Personhushållens fördelning efter storlek, länsvis vid slutet av år 1930. 1) 
Ménages proprement dits, par département, au 31 déc. 



27 

Tab. 22. Utrikes födda och utländska undersåtar vid slutet av åren 1870— 
1930. Personnes nées à l´étranger et sujets étrangers au 31 déc. 

Tab. 23. Svenskfödda personer, bosatta i utlandet omkring åren 1890, 
1900, 1910, 1920 och 1930. Personnes nées en Suède, demeurant à l'étranger. 



Tab. 24. Befolkningens över 15 år fördelning efter bildningsgrad, 1) länsvis och efter ålder, vid slutet av år 1930. 
Population au-dessus de 15 ans par degré d'instruction 1) au 31 dec. 

28 



29 



30 

Tab. 25. Folkmängd och förmögenhet vid slutet av år 1930 samt 
Population et fortunes au 31 déc. 1930 et revenus en 1930 



31 

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



32 TAB. 25 (forts.). FOLKMÄNGD, FÖRMÖGENHET OCH INKOMST ÅR 1930 



FÖR HUVUDGRUPPER AV YRKEN. Population, fortunes et revenus en 1930. 33 



34 Tab. 26. Folkmängden i hela riket, fördelad efter kön, ålder och 
Population des grandes catégories professionnelles répartie par sexe, 

Anm. I = jordbruk med binäringar {agriculture, etc.); I I = industri o. hantrerk (industrie); I I I = 
publics et professions libérales); V = husligt arbete (travaux domestiques); VI = f. d. yrkesutövare och 6v-



civilstånd inom huvudgrupper av yrken den 31 december 1930. 1) 35 
par âge et par état civil dans le royaume entier, au 31 déc. 



36 Tab. 27. Folkmängdens fördelning efter huvud-
Population par grands groupes de 

Tab. 28. Folkmängd och förmögenhet vid slutet av år 1930 
Population et fortunes au 31 déc. et revenus 



grupper av yrken vid slutet av åren 1870-1930. 1) 37 
professions au 31 déc. 

samt inkomst under samma år för olika yrkesgrupper. 1) 
pour différents groupes de professions. 1) 



3 8 TAB. 28 (forts.). FOLKMÄNGD, FÖRMÖGENHET OCH INKOMST ÅR 1 9 3 0 



FÖR OLIKA YRKESGRUPPER. Population, fortunes et revenus. 39 



40 TAB. 28 (forts.). FOLKMÄNGD, FÖRMÖGENHET OCH INKOMST ÅR 1930 
FÖR OLIKA YRKESGRUPPER. Population, fortunes et revenus. 



41 

Tab. 29. Folkmängdens förändringar på landsbygden och i städerna åren 
1821—1936. Mouvement de la population à la campagne et dans les villes. 



Tab. 30. Översikt av folkmängdens förändringar åren 1749—1936. 1) Aperçu du mouvement de la population. 1) 
42 



43 
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Tab. 31. Folkmängdens förändringar, länsvis, åren 1931/1935 samt 1935 och 1936. 1) 
Mouvement de la population par département. 1) 

48 



49 



Tab. 32. Folkmängdens förändringar i de största städerna åren 1931/1935 samt 1935 och 1936. 1) 
Mouvement de la population dans les plus grandes villes. 1) 

50 



Tab. 33. Giftermål åren 1801—1934. 1) Mariages. 1) 
51 



52 

Tab. 34. Giftermål, fördelade efter makarnas ålder och civilstånd, åren 
1926—1930. 

Mariages par âge et par état civil des époux. 

Tab. 35. I första äktenskapet inträdda i olika åldrar på 1 000 av medelfolk-
mängden av ogifta i samma åldrar åren 1861—1934. 

Personnes entrées en premières noces aux différents âges sur 1 000 garçons et filles 
de chaque groupe d'âge. 



53 

Tab. 36. Upplösta äktenskap och överskott av ingångna åren 1751—1936. 
Mariages dissous et excédent des mariages contractés. 

Tab. 37. Hemskillnader, äktenskapsskillnader och återgång av äktenskap 
åren 1916—1936. Séparations de corps, divorces et nullité de mariage. 



54 

Tab. 38. Äktenskapsskillnader åren 1851—1935. 1) Divorces. 1) 

Äktenskapsskillnader i årligt medeltal åren 1931/35. 
Divorces en moyennes annuelles 1931/35. 



Tab. 39. Barnaföderskor åren 1751—1934. Accouchées. 
55 



56 

Tab. 40. Flerbörder åren 1781—1930. Naissances multiples. 

Tab. 41. Barnaföderskor med barn i äktenskap, fördelade efter ålder och tid 
mellan giftermål och nedkomst. Summor för åren 1926—1930. Femmes accouchées 
d'enfants légitimes par âge et par durée des mariages. Totaux pour les années 1926—1930. 



Tab. 42. Födda barn åren 1751—1934. 1) Naissances. 1) 
57 



Tab. 43. Döda åren 1751—1934. 1) Décès. 1) 58 



Tab. 44 Döda i olika åldrar på 1 000 av medelfolkmängden i samma åldrar åren 1751—1934 
Décès aux différents âges sur 1 000 habitants de chaque groupe d'âge. 

59 



60 

Tab. 45. Dödlighets- och livslängdstabeller för åren 1921—1930. 
Tables de mortalité et de survie. 



61 

Tab. 46. Återstående medellivslängd och sannolik återstående livslängd åren 
1816—1930. Vie moyenne et vie probable. 

Tab. 47. Döda, fördelade efter dödsorsak, åren 1911—1934. 1) 2) 
Décédés par cause de décès. 1) 2) 



62 TAB. 47 (forts.). DÖDA, FÖRDELADE EFTER DÖDSORSAK, 



ÅREN 1911—1934. Décédés par cause de décès. 63 



6 4 TAB. 47 (forts.) . DÖDA, FÖRDELADE EFTER DÖDSORSAK, 



ÅREN 1911—1934. Décédés par cause de déces. 65 



66 

Tab. 48. Döda i tuberkulos (alla slag), länsvis, åren 1911—1936. 1) 
Décès provenant de la tuberculose. 1) 

Tab. 49. Självmördare åren 1781—1934. 1) Suicides. 1) 



TAB. 49 (forts.). SJÄLVMÖRDARE ÅREN 1781—1934. Suicides. 67 

Tab . 50. Döda i farsoter åren 1851—1934. 1) Décès provenant des maladies épidémiques. 1) 



68 

Tab. 51. Döda i barnsbörd samt av våldsamma dödsorsaker åren 1851—1934. 1) 
Décès provenant des accouchements et des morts violentes. 1) 

Tab. 52. Naturaliserade utlänningar åren 1851—1936. Naturalisations. 



69 

Tab. 53. Emigranter och immigranter, fördelade efter länder, åren 1861—1936. 1) 
Émigrants et immigrants par pays. 1) 



70 

Tab. 54. Emigranter, fördelade efter kön, ålder och civilstånd, åren 1861—1936. 1) 
Émigrants par sexe, par âge et par état civil. 1) 

Tab. 55. Immigranter, fördelade efter kön, ålder och civilstånd, åren 1881—1936. 1) 
Immigrants par sexe, par âge et par état civil. 1) 

Tab. 56. Emigranter, fördelade efter yrke, åren 1911—1936. Émigrants par profession. 



71 

Tab. 57. Emigranter och immigranter länsvis samt på landsbygden och i 
städerna åren 1881—1936. Émigrants et immigrants par département. 



72 Tab. 58. Läkarbesiktningarna å värnpliktiga åren 1906—1935. 
Inspection médicale des conscrits. 

Tab. 59. Vid läkarbesiktningarna prövade värnpliktigas längd åren 1891—1935. 1) 
Taille des jeunes gens mesurés à l´inspection médicale des conscrits. 



73 

Tab. 60. Sjukvårdspersonal och sjukvårdsanstalter vid slutet av åren 
1860—1935. Personnel et établissements sanitaires au 31 déc. 

Tab. 61. Omsättningen vid sjukvårdsanstalterna åren 1861—1935. 
Mouvement des malades dans les établissements sanitaires. 



74 Tab. 62. Civila sjukvårdsanstalter åren 



1901—1935. 1) Établissements sanitaires civils. 75 



76 

Tab. 63. Skyddskoppympningen åren 1801—1934. 1) Vaccination. 1) 

Tab. 64. Militära sjukvården åren 1906—1935. 1) État sanitaire de l'armée et de 
la marine. 1) 

Tab. 65. Sjukdomsfall i vissa infektionssjukdomar (smittsamma könssjuk-
domar inbegripna) åren 1861—1936. Maladies infectieuses. 



77 

Tab. 66. Lantmäteriet åren 1828—1935. Arpentage. 



78 TAB. 66 (forts.). LANTMÄTERIET ÅREN 1928—1935. Arpentage. 

Tab. 67. Inteckningar i fast egendom åren 1831—1935. 1) 
Hypothèques sur les immeubles. 



79 

Tab. 68. Lagfarna köp av fast egendom åren 1831—1935. Immeubles achetés. 

Tab. 69. Arealen fördelad efter ägoslag, länsvis år 1932, i hektar. 
Superficie répartie d'après les différents groupes de terre, par département et en hectares. 



80 
Tab. 70. Antal brukningsdelar och deras sammanlagda åkerareal, med 

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



81 
fördelning på storleksgrupper och efter brukningssättet, länsvis år 1932. 
réparties par différents groupes et par mode de culture, par département. 



82 Tab. 71. Åkerjordens användning samt täckdikning inom 
Emploi des terres et drainage dans différents 

Tab. 72. Antal husdjur, gödselvård samt antal djurägare inom 
Bétail, traitement d'engrais et nombre de possesseurs d'animaux 



olika storleksgrupper av brukningsdelar år 1932. 83 
groupes d'exploitations agricoles. 

olika storleksklasser av brukningsdelar den 15 september 1932. 
dans différents groupes d'exploitations agricoles. 



84 Tab. 73. Åkerjordens och ängens användning samt utsäde och 



skörd åren 1866—1936. Emploi des terres, semences et récolte. 85 



86 TAB. 73 (forts.). ÅKERJORDENS OCH ÄNGENS ANVÄNDNING SAMT UTSÄDE 



OCH SKÖRD ÅREN 1866—1936. Emploi des terres, semences et récolte. 87 



8 8 TAB. 73 (forts . ) . ÅKERJORDENS OCH ÄNGENS ANVÄNDNING SAMT UTSÄDE 

Tab. 74. Skörd och förbrukning av vete och råg åren 1871—1935. 1) 
Récolte et consommation de froment et de seigle. 



OCH SKÖRD ÅREN 1866—1936. Emploi des terres, semences et récolte. 89 

Tab. 75. Markegångspriser åren 1841—1936, i kronor. 
Taxe officielle des céréales, etc., en couronnes. 



90 Tab. 76. Åkerjordens och ängens användning 1932, utsäde samt skörd 



1931/1935 och 1936, länsvis 1). Emploi des terres, semences et récolte par département. 1) 91 



92 TAB. 76 (forts.). ÅKERJORDENS OCH ÄNGENS ANVÄNDNING SAMT UTSÄDE OCH 



SKÖRD LÄNSVIS. Emploi des terres, semences et récolte par département. 93 



Tab. 77. Husdjur länsvis år 1932 samt i hela riket åren 1913/14, 1916—1919, 1927 och 1936. 1) Bétail. 1) 
94 



95 

Tab. 78. Mejerihanteringen åren 1890—1935. 
Industrie laitière. 



96 

Tab. 79. Andelsföreningarna i jordbruket åren 1913—1935. 1) 
Sociétés coopératives dans l´agriculture. 



Tab. 80. Statens utarrenderade jordbruksdomäner arrendeåren 97 
1910/11—1935/36. Domaines affermés de l´État. 

Tab. 81. Saltsjöfiskets i Göteborgs och Bohus län avkastning åren 1886—1935. 1) 
Produit des pêches en eau salée du département de Gothembourg. 



98 Tab. 82. Saltsjöfisket åren 1914—1935. 1) Pêche en eau salée. 1) 

Fångstmängd och fångstvärde. Quantités et valeurs des pêches. 



99 

Tab. 83. Hushållningssällskapen åren 1882—1935. 
Sociétés d'économie rurale. 



100 

Tab. 84. Allmänna skogarna åren 1871—1935. 1) Forêts publiques. 1) 



101 

Tab. 85. Statsskogars areal, taxeringsvärde och förvaltning åren 1931—1936. 
Superficie, valeur taxée et administration des forêts d'État. 



102 Tab. 86. Flottningen i allmän flottled åren 1921— 



1935. Flottage dans les routes de flottage publiques. 103 



104 

Tab. 87. Produktion av järnmalm 1) och tackjärn 2), i ton, åren 1836—1936. 3) 
Production de minerai de fer 1) et de fonte 2), en tonnes. 3) 



105 
Tab. 88. Produktion av malmer (utom järnmalm) och vissa andra mineral, i ton, 

åren 1871—1936. Production de minerais, etc., en tonnes. 

Tab. 89. Tillverkning av metaller, andra än tackjärn, åren 1861—1936. 
Production de métaux, autres que fonte. 



Tab. 90. Bergshanteringen åren 1896—1935. 1) Mines et usines. 1) 
106 



107 

Tab. 91. Fabrikernas tillverkningsvärde åren 1836—1935. 1) 
Valeur des produits de l'industrie. 1) 

Tab. 92. Fabriksindustrien åren 1896—1912. 1) Industrie. 1) 



108 

Tab. 93. Industrien åren 



109 

1913—1935. 1) Industrie. 1) 



Tab. 94. Tillverkningen av viktigare industriprodukter åren 1896—1935. 1) Principaux produits industriels. 1) 110 



111 
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Tab. 95. Industrien länsvis år 1935. Industrie par département. 

113 



114 Tab. 96. Olika industrier år 1935. 1) 



Différentes catégories d'industries. 1) 115 



116 

Tab. 97. Arbetsställen inom olika industrier, 
Établissements des divers industries, 



117 

i grupper efter arbetarantal, år 1935. 
par nombre des ouvriers. 



118 TAB. 97 (forts.). ARBETSSTÄLLEN INOM OLIKA INDUSTRIER, 



I GRUPPER EFTER ARBETARANTAL, ÅR 1935. 119 



120 Tab. 98. Vattenkraft, beräknad 



år 1937. 1) Forces hydrauliques. 1) 121 



Tab. 99. Antal företag, omsättning, sysselsatta personer och drivkraft inom olika huvudgrupper av yrken 
enligt företagsräkningen år 1931. 

Entreprises, leur mouvement, personnel et force motrice, d'après le recensement des entreprises de 1931. 122 



123 
Tab. 100. Införsel och utförsel åren 1836—1936. 1) 

Importation et exportation. 1) 



124 Tab. 101. Införda och utförda varor, fördelade i grupper, åren 



1871—1930. 1) Marchandises importées et exportées, par groupes. 1) 125 



126 

Tab. 102. Kvantitet och värde 1) av de viktigaste 
Quantité et valeur des principales 



127 

in- och utförda varorna åren 1871—1936. 
marchandises importées et exportées. 



128 TAB. 102 (forts.). KVANTITET OCH VÄRDE AV DE 



VIKTIGASTE IN- OCH UTFÖRDA VARORNA ÅREN 1 8 7 1 — 1 9 3 6 . 129 



130 Tab. 103. Kvantitet och värde av införda och utförda varor åren 



1931—1936. 1) Quantité et valeur des marchandises importées et exportées. 1) 131 



1 3 2 TAB. 1 0 3 (forts.). KVANTITET OCH VÄRDE AV INFÖRDA OCH UTFÖRDA VAROR ÅREN 



1931—1936. Quantité et valeur des marchandises importées et exportées. 133 



1 3 4 TAB. 103 (forts.). KVANTITET OCH VÄRDE AV INFÖRDA OCH UTFÖRDA VAROR ÅREN 



1931—1936. Quantité et valeur des marchandises importées et exportées. 135 



1 3 6 TAB. 103 (forts.). KVANTITET OCH VÄRDE AV INFÖRDA OCH UTFÖRDA VAROR ÅREN 



1931—1936. Quantité et valeur des marchandises importées et exportées. 137 



1 3 8 TAB. 103 (forts.). KVANTITET OCH VÄRDE AV INFÖRDA OCH UTFÖRDA VAROR ÅREN 



1931—1936. Quantité et valeur des marchandises importées et exportées. 139 



1 4 0 TAB. 1 0 3 (forts.). KVANTITET OCH VÄRDE AV INFÖRDA OCH UTFÖRDA VAROR ÅREN 



1931—1936. Quantité et valeur des marchandises importées et exportées. 141 



1 4 2 TAB. 103 (forts . ) . KVANTITET OCH VÄRDE AV INFÖRDA OCH UTFÖRDA VAROR ÅREN 



1931—1936. Quantité et valeur des marchandises importées et exportées. 143 



1 4 4 TAB. 103 (forts.). KVANTITET OCH VÄRDE AV INFÖRDA OCH UTFÖRDA VAROR ÅREN 



1931—1936. Quantité et valeur des marchandises importées et exportées. 145 



1 4 6 TAB. 103 (forts.). KVANTITET OCH VÄRDE AV INFÖRDA OCH UTFÖRDA VAROR ÅREN 



1931—1936. Quantité et valeur des marchandises importées et exportées. 147 



1 4 8 TAB. 103 (forts.). KVANTITET OCH VÄRDE AV INFÖRDA OCH UTFÖRDA VAROR ÅREN 



1931—1936. Quantité et valeur des marchandises importées et exportées. 149 



1 5 0 TAB. 103 (forts .) . KVANTITET OCH VÄRDE AV INFÖRDA OCH UTFÖRDA VAROR ÅREN 



1931—1936. Quantité et valeur des marchandises importées et exportées. 151 



1 5 2 TAB. 103 (forts.). KVANTITET OCH VÄRDE AV INFÖRDA OCH UTFÖRDA VAROR ÅREN 



1931—1936. Quantité et valeur des marchandises importées et exportées. 153 



154 TAB. 103 (forts .) . KVANTITET OCH VÄRDE AV INFÖRDA OCH UTFÖRDA VAROR ÅREN 



1931—1936. Quantité et valeur des marchandises importées et exportées. 155 



1 5 6 TAB. 103 (forts.). KVANTITET OCH VÄRDE AV INFÖRDA OCH UTFÖRDA VAROR ÅREN 



1931—1936. Quantité et valeur des marchandises importées et exportées. 157 



158 TAB. 103 (forts.). KVANTITET O. VÄRDE AV INF. O. UTF. VAROR 1931 — 1936. 

Tab. 104. Införsel och utförsel av oarbetat guld och silver samt av mynt åren 
1931—1936. Importation et exportation d'or et d'argent en barres et de monnaies. 



159 

Tab. 105. Värde, i tusental kronor, av införda och utförda varor, fördelade efter 
ursprung och ändamål, åren 1871—1935. Valeur, en milliers de cour., des marchandises 

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



160 Tab. 106. Värde, i tusental kronor, av införda och utförda varor 
Valeur, en milliers de couronnes, des marchandises 



efter varornas inköps- och försäljningsländer åren 1911—1936. 1) 161 
importées et exportées par pays d'achat et de vente. 1) 



162 

Tab. 107. Värde, i tusental kronor, av införda och utförda varor efter 
Valeur, en milliers de couronnes, des marchandises importées et exportées, 



163 

inköps- och försäljningsländer samt grupper av varuslag år 1935. 
par pays d'achat et de vente et par groupes de marchandises. 



164 

Tab. 108. Sveriges betalningsbalans, i milj. kronor, åren 1931—1935. 
La balance des paiements de la Suède en millions de cour. 

Tab. 109. Upplagda svenska fartyg om 300 bruttoton och däröver, i början av varje 
månad, åren 1933—1937. Navires suédois restés sans emploi. 



165 

Tab. 110. Svenska handelsflottans i utrikes fart intjänta bruttofrakter åren 
1935—1936. Frets bruts de la navigation suédoise à l'étranger. 



166 

Tab. 111. Handelsflottan vid slutet av åren 1830—1936. 1) 
Marine marchande au 31 déc. 1) 

Tab. 112. Handelsfartygens fördelning efter hemorter den 31 dec. 1935. 
Marine marchande par domicile des navires au 31 déc. 



167 

Tab. 113. Handelsflottans ökning och minskning åren 1896—1936. 1) 
Accroissement et diminution de la marine marchande. 1) 



Tab. 114. Handelsfartygens fördelning efter dräktighet och ålder m. m. samt värde vid slutet av åren 1910—1935. 1) 
Marine marchande par catégories de tonnage, par âge des navires, etc. au 31 déc. 1) 168 



Tab. 115. Handelsfartygens fördelning efter redare och användning samt deras bemanning åren 1905—1935. 
Marine marchande par armateurs et par emploi, équipages. 

169 



170 Tab. 116. 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 



avgångna från utrikes orter, jämte intjänta bruttofrakter, med 171 
därifrån de avgått till Sverige, åren 1876—1935. 1) 
pays où les navires sont arrivés ou d'où ils sont partis pour la Suède. 1) 



172 

Tab. 117. Sjöfarten mellan Sverige och utlandet åren 1876—1936. 
Navigation entre la Suède et l´étranger. 

Tab. 118. Svenska fartyg, ankomna till och avgångna från utrikes orter åren 
1873—1935. 1) Navigation suédoise à l'étranger, navires entrés et sortis réunis. 1) 



173 

Tab. 119. Handelsflottans bruttoinkomster 1), i tusental kronor, åren 1901—1935. 
Bénéfices réalisés par la marine marchande 1), en milliers de cour. 

Tab. 120. Fartyg, ankomna till och avgångna från Sverige, fördelade efter natio-
nalitet, åren 1876—1936. Navires arrivés en et sortis de la Suède, par nationalité. 



174 Tab. 121. Trafiken i rikets hamnar och lastageplatser 
åren 1886—1935. 1). Mouvement dans les ports. 



175 

Tab. 122. Sjöfartsavgifter, i kronor, redorisade till statsmyndigheter, åren 
1902—1935.1) Droits de navigation, en cour., rendus aux autorités de l'État. 1) 

Tab. 123. Lots- och fyrinrättningen samt livräddningsväsendet åren 1871—1936. 
Pilotage, phares et sauvetage des naufragés. 



176 

Tab. 124. Kanalernas trafik 1) och inkomster åren 1876—1935. 2) 
Mouvement 1) et péages des canaux. 1) 



177 

Tab. 125. Samtliga järnvägars längd, i km, vid slutet av åren 1860—1936. 1) 
Longueur des chemins de fer, en kilom., au 31 déc. 1) 

Tab. 126. Samtliga järnvägars trafik och finanser m. m. åren 1866—1936. 
Exploitation et finances des chemins de fer. 



178 Tab. 127. Järnvägars av allmän betydelse 
Exploitation et finances des 



trafik och finanser m. m. åren 1881—1936. 1) 179 
chemins de fer d'intérêt général. 



180 
Tab. 128. Järnvägar av allmän betydelse åren 



181 
1934 och 1935. 1) Chemins de fer d'intérêt général. 1) 



182 

Tab. 129. Större enskilda järnvägar åren 



183 

1934 och 1935. Différents chemins de fer privés. 



184 Tab. 130. Postverket åren 



1866—1936. Postes. 185 



186 Tab. 131. Telefon och telegraf åren 



1855—1936. 1) Téléphones et télégraphes. 1) 187 



Tab. 132. Allmänna vägar å landet åren 1932—1935. 1) Routes à la campagne. 1) 

188 



189 



190 

Tab. 133. Med statsbidrag understödda anläggningar och förbättringar av 
allmänna vägar å landet, som fullbordats och godkänts åren 1876—1935. 1) 

Constructions et améliorations des routes à la campagne subventionnées par l'État, 
achevées 1876—1935. 1) 

Tab. 134. Med automobilskattemedel understödda förbättringar, omläggningar 
och ombyggnader av allmänna vägar å landet, som fullbordats och godkänts 
åren 1929—1935. 1) Améliorations des routes à la campagne subventionnées de l'impôt 

sur les automobiles, achevées 1929—1935. 



Tab. 135. Motorfordon och deras beskattning åren 1925—1936. 191 
Machines motrices et leur imposition. 



192 

Tab. 136. Postdiligenstrafiken åren 1928—1936. Service des diligences postales. 

Tab. 137. Busslinjer för persontrafik vid början av åren 1932—1937. 
Lignes des autobus au 1er janvier. 



193 

Tab. 138. Motortrafikolyckor år 1936. 1) 
Accidents de circulation à moteur. 

Tab. 139. Aktiebolaget Aerotransports regelbundna lufttrafik åren 1926—1936. 
Daglinjetrafik. Le cervice aérien de l'»Aerotransport». 



194 

Tab. 140. Trafiken å rikets civila flygplatser åren 1935 och 1936. 
Le service aérien civil. 

Tab. 141. Registrerade aktiebolag och bankbolag åren 1897—1936. 1) 
Sociétés anonymes enregistrées. 1) 



195 

Tab. 142. Omsättningen å Stockholms fondbörs åren 1907—1936 samt 
börsindex åren 1928—1937. Mouvement des fonds à la bourse de Stockholm 

et nombres indices de bourse. 

Tab. 143. Riksbankens a vista växelkurser, i kronor, åren 1891—1937. 1) 
Cours de change a/v de la Banque de Suède, en couronnes. 1) 



196 Tab. 144. Bankernas ställning, i miljoner kronor, vid slutet av åren 



1876—1936. 1) Situation des banques, en millions de couronnes, au 31 déc. 197 



198 

Tab. 145. Affärsbankernas ställning, i miljoner kronor, vid slutet av år 1936. 1) 
Situation des banques privées, en millions de couronnes, au 31 déc. 1936. 1) 



199 
Tab. 146. Bankernas räntesatser åren 1857—1936. 

Taux d'intérêt des banques. 

Tab. 147. Affärsbankernas antal samt grund- och reservfonder vid slutet 
av åren 1875—1934. 1) 

Nombre et fonds, en cour., des banques privées au 31 déc. 



200 
Tab. 148. Hypoteksinrättningar åren 1870—1936. 1) Institutions hypothécaires. 

Tab. 149. Postsparbanken åren 1885—1936. Banque d'épargne postale. 

Tab. 150. Postgirorörelsen åren 1926—1936. Virements postaux. 



Tab. 151. Statens egnahemslånerörelse åren 1906—1936. 201 
Prêts de l´État aux gens peu aisés pour leur procurer des immeubles ménagers. 

Tab. 152. Enskilda sparbankerna, länsvis år 1935. 
Banques l´épargne privées par département. 



202 

Tab. 153. Enskilda sparbankerna åren 



203 

1856—1935. Banques d'épargne privées. 



204 Tab. 154. Centralkassorna för jordbrukskredit och jordbruks-



kassorna åren 1916—1935. 1) Caisses de crédit agricole. 1) 205 



206 
Tab. 155. Allmänna pensionsförsäkringen åren 1914—1935. 

Assurance générale des pensions. 



207 

Tab. 156. Statsunderstödda pensionsanstalter åren 1906—1935. Kronor. 
Caisses de pension subventionnées par l'État. Couronnes. 



208 

Tab. 157. Svenska bolags livförsäkringsverksamhet åren 1887—1935. 1) 



209 

Tusental kronor. Assurances sur la vie: Sociétés suédoises. Milliers de couronnes. 



210 

Tab. 158. Utländska bolags livförsäkringsrörelse i Sverige åren 1887—1935. 
Tusental kronor. 

Assurances sur la vie: sociétés étrangères. Milliers de couronnes. 

Tab. 159. Ränte- och kapitalförsäkringsanstalterna åren 1876—1935. Tontines. 



211 

Tab. 160. Registrerade sjukkassor åren 1892—1932. 
Caisses de secours mutuels en cas de maladie enregistrées. 



212 

Tab. 161. Understödsföreningar åren 1916—1928. Sociétés de secours mutuels. 



213 

Tab. 162. Olycksfallsförsäkringen åren 1890—1917. Assurances contre les accidents. 

Tab. 163. Försäkringen för olycksfall i arbete enligt 1916 års lag åren 1918— 
1935 samt olycksfall i arbete åren 1918—1933. Assurances contre les accidents du 

travail selon la loi dé 1916 en 1918—1935 et accidents du travail en 1918—1933. 



214 TAB. 163 (forts.). FÖRSÄKRINGEN FÖR OLYCKSFALL I ARBETE ENLIGT 1916 ÅRS 



LAG SAMT OLYCKSFALL I ARBETE ÅREN 1918—1933. Accidents du travail. 215 



216 

Tab. 164. Försäkringsbolagens, utom liv- och arbetsgivarbolagen, olycksfalls-
och sjukförsäkringsrörelse åren 1918—1935. Tusental kronor. 

Assur. contre les accidents et les maladies. Milliers de cour. 

Tab. 165. Svenska bolags husdjursförsäkringsrörelse åren 1887—1935. 1) 
Assurances sur le bétail: sociétés suédoises. 



217 

Tab. 166. Brandförsäkringen åren 1887—1935. Tusental kronor. 
Assurances contre l'incendie. Milliers de cour. 



218 

Tab. 167. Svenska bolags ansvarighets-, automobil- och trafik-, inbrotts-
och maskinförsäkringsrörelse åren 1914—1935. Tusental kronor. 

Assurances diverses: sociétés suédoises. Milliers de couronnes. 



219 

Tab. 168. Svenska bolags sjöförsäkringsrörelse åren 1890—1935. Tusental 
kronor. Assurances maritimes: sociétés suédoises. Milliers de couronnes. 

Tab. 169. Partiprisernas förändringar åren 1860—1937. Variations des 
prix de gros. 



220 TAB. 169 (forts.). PARTIPRISERNAS FÖRÄNDRINGAR ÅREN 1860—1937. 
Variations des prix de gros. 



221 

Tab. 170. Minuthandelspriser för livsmedel m. m., i öre, åren 1904—1936. 1) 
Prix de détail des denrées ménagères, en »öre». 



222 

Tab. 171. Orterna i riket fördelade i grupper efter levnadskostnadernas höjd. 
Les lieux du Royaume répartis en groupes à l´égard de la cherté du coût de la vie. 

Tab. 172. Levnadskostnadernas förändringar åren 1920—1937. 1) 
Variations du coût de la vie. 1) 



Tab. 173. Inkomster och utgifter för olika slag av hushåll i städer 223 
(och industriorter) samt på landsbygden. 1) Recettes et dépenses de menages. 1) 



224 

Tab. 174. Konsumerade kvantiteter pr år och normalhushåll av viktigare varuslag. 1) 
Quantités consommées de certaines denrées importantes. 1) 



225 

Tab. 175. Brännvins- och maltdryckstillverkningen åren 1856—1936. 
Fabrication d'eau-de-vie et de boissons de malt. 



226 

Tab. 176. Rusdrycksförsäljningen åren 1913—1936. 
Vente des spiritueux. 



Tab. 177. Systembolagens verksamhet åren 1921—1936. 227 
Opérations des sociétés de vente des spiritueux. 

Tab. 178. Förbrukningen av alkoholhaltiga drycker, tobak, kaffe, te och socker 
åren 1856—1936. 1) Consomm. de boissons alcooliques, de tabac, de café, de thé et de sucre. 



228 

Tab. 179. Fylleriförseelser, för vilka personer sakfällts, åren 1913—1936. 
Délits d'ivresse jugés. 

Tab. 180. Fylleriförseelser begångna åren 1923—1936. Délits d'ivresse commis. 



229 

Tab. 181. Kooperation. Konsumtionsföreningarnas verksamhet åren 1908—1935. 1) 
Sociétés coopératives de consommation. 

Tab. 182. Byggnadsverksamheten i städer och stadsliknande samhällen åren 
1912—1935. Constructions de maisons dans les agglomérations urbaines. 



230 

Tab. 183. Hyresförhållandena i vissa städer och stadsliknande 
Loyers dans les 



231 

samhällen hyresåret 1933/34 samt åren 1912—1915 och 1928/29. 
agglomérations urbaines. 



232 

Tab. 184. Bostadsstandarden i vissa städer och stadsliknande samhällen 
Le standard des logements dans 



233 

hyresåren 1933/34 och 1934/35 (samt åren 1912/15, 1920/21 och 1924/25). 
les agglomérations urbaines. 



Tab. 185. Bostadsförhållandena inom 100 landskommuner med övervägande jordbruksbefolkning år 1936. 
Logements dans 100 communes rurales avec principalement population agricole. 234 



235 

Tab. 186. Den offentliga arbetsförmedlingen åren 1902—1937. 1) 
Bureaux de placement publics. 



236 

Tab. 187. Hjälpsökande arbetslösa vid slutet av åren (månaderna) 1927—1936. 
Chômeurs rapportés à la fin des années (mois). 



237 

Tab. 188. Arbetslösa, som erhållit hjälp av stat eller kommun samt arbetslöshets-
kommissionens utgifter åren 1927—1936. 

Chômeurs secourus par l'État ou par les communes et dépenses de la commission du chômage. 

Tab. 189. Arbetsinställelser åren 1903—1935. 1) Grèves et lock-outs. 



238 

Tab. 190. Arbetslösheten inom fackorganisationerna åren 1912—1936. 
Chômage parmi les ouvriers syndiqués. 

Tab. 191. Kollektivavtal åren 1908—1935. Conventions collectives. 

Tab. 192. Jordbrukets medelarbetstid, i timmar per dag, under sommaren åren 
1911—1929 och 1934. Durée du travail quotidien dans l'agriculture pendant l'été, en heures. 



239 

Tab. 193. Löneinkomster för vuxna industriarbetare länsvis år 1935. Salaires 
pour ouvriers par département. 



240 Tab. 194. Löneinkomster för vuxna arbetare inom olika 
Salaires par an et par heure de travail pour ouvriers 



näringsgrenar och dyrortsgrupper åren 1932—1935. 1) 241 
dans différents groupes de la cherté du coût de la vie. 



242 Tab. 195. Arbetslöner inom industri, handel och sam-



färdsel m. m. åren 1913—1936. Salaires dans l'industrie, etc. 243 



Tab. 196. Lantarbetares löneförmåner, i kronor, åren 1911—1936. 1) Salaires des ouvriers agricoles, en cour. 1) 
244 



Tab. 197. Lantarbetares löneförmåner, i kronor, åren 1866—1928. 1) 245 
Salaires des ouvriers agricoles, en couronnes. 1) 

Tab. 198. Manliga lantarbetare (fullt arbetsföra, över 18 år, med minst 200 
arbetsdagar per år), fördelade efter årsavlöningens storlek. 

Ouvriers agricoles, repartis par salaire annuel. 

Tab. 199. Löneförhållanden för i hotell- och restaurangrörelse samt i husligt 
arbete anställd personal åren 1914—1935. 

Salaires du personnel d'hôtel et de restaurant et du personnel domestique. 



246 

Tab. 200. Löneförhållanden för i enskild tjänst anställd förvaltningspersonal 
åren 1913—1935. Salaires du personnel administratif des entreprises privées. 

Tab. 201. Löneförhållanden inom vissa grupper av sjömansyrket åren 
1860—1935. 1) Salaires des marins dans certains groupes. 1) 



247 

Tab. 202. Löneförhållanden för med vägunderhåll sysselsatta grov-
arbetare åren 1933—1936. 

Salaires des ouvriers occupés à l'entretien des routes à la campagne. 

Tab. 203. Skogsarbetarnas löneförhållanden i norra Sverige åren 
1913/14—1936/37. Salaires des ouvriers forestiers au nord de la Suède. 



248 Tab. 204. Fattigvården åren 1876—1935. 1) 2) Service des assistés. 1) 2) 



Tab. 205. Fattigvården år 1935. 1) Service des assistés. 1) 249 



Tab. 206. Fattigvården länsvis år 1935. Service des assistés par département. 250 



Tab. 207. Fattigvården inom olika grupper av landskommuner år 1935. Service des assistés par groupes de 
communes rurales. 

251 



252 Tab. 208. Barnavården år 1934. Protection de l'enfance. 



Tab. 209. Barnavården länsvis år 1934 och i hela riket åren 1928 och 1931. Protection de ĺ enfance par département. 
253 



254 

Tab. 210. Vid de allmänna underrätterna slutligt handlagda mål 1) och ären-



255 

den 2) åren 1861—1935. 3) Affaires terminées par les tribunaux ordinaires de 1ère instance. 



256 

Tab. 211. Hovrätternas verksamhet åren 1861—1936. 1) Cours d'appel. 

Tab. 212. Högsta domstolens verksamhet åren 1861—1936. Cour suprême. 



257 

Tab. 213. Ägodelningsrätternas, vattendomstolarnas, gränstullrätternas och 
krigsdomstolarnas verksamhet åren 1861—1936. Tribunaux spéciaux. 

Tab. 214. AV överexekutorerna slutligt handlagda mål åren 1881—1936. 1) 
Affaires terminées par les sur-exécuteurs. 



258 

Tab. 215. Protesterade växlar åren 1913—1936. 1) Lettres de change protestées. 

Tab. 216. Konkurser, konkursärenden och ackordsförhandlingar utan konkurs 
åren 1866—1936. Faillites, etc. 



Tab. 217. Konkursbon, i kronor, åren 1916/1920, 1926—1928. 1) 259 
Masses des faillites, en cour. 1) 

Tab. 218. Lagfarter, inteckningar och tomträtt åren 1886—1935. 
Homologation de propriétés immobilières, inscriptions hypothécaires et droit de terrains. 



260 Tab. 219. För förbrytelser sakfällda i första instans 



åren 1866—1934. Condamnés en 1ère instance. 261 



262 

Tab. 220. För förbrytelser sakfällda i första instans, om vilka uppgift 
lämnats till straffregistret1), fördelade efter ålder och föregående be-

straffning, åren 1916—1935. 
Condamnés en 1ère instance pour infractions, inscrits dans le casier judiciaire, 

par âge et par récidive. 

Tab. 221. Till tvångsarbete dömda personer, 1) upptagna i straffregistret, 
fördelade efter kön, ålder, föregående bestraffning m. m., åren 1921—1935. 
Condamnés aux travaux correctionnels, inscrits dans le casier judiciaire, par sexe, 

âge et par punition antérieure. 



263 

Tab. 222. Fångvården åren 1836—1935. 1) Service des prisons. 



264 Tab. 223. Folkundervisningen åren 



1881—1936. 1) Enseignement primaire. 265 



Tab. 224. Folkundervisningen, länsvis, redogörelseåret 1933/34. 1) Enseignement primaire, par département. 
266 



Tab. 225. Barn i skolåldern vid mitten av år 1935. Enfants à l'âge scolaire au 30 juin. 
267 



268 

Tab. 226. Folkskolans högre avdelning åren 1901—1934. 1) 
Section supérieure de l'école primaire. 1) 

Tab. 227. Högre folkskolorna åren 1882—1935. 1) Écoles primaires supérieures. 1) 



269 

Tab. 228. Folk- och småskoleseminarierna 1871—1936. Écoles normales. 

Tab. 229. Kommunala mellanskolorna höstterminen åren 1910—1936. 
Écoles communales moyennes, semestres d'automne. 



270 Tab. 230. Statens allmänna läroverk höstterminen 

Tab. 231. Statens allmänna läroverk höstterminen 

Tab. 232. Lärjungar, som avlagt godkänd studentexamen 



åren 1876—1927. 1) Lycées de l'État, semestres d'automne. 271 

åren 1928—1936. Lycées de l'État, semestres d'automne. 

åren 1866—1936. Élèves reçus à l'examen du baccalauréat. 



272 

Tab. 233. Lärjungar, som avlagt godkänd realskolexamen åren 1907—1936. 1) 
Élèves reçus à l´examen du certificat d'études (cycle des classes inférieures). 1) 

Tab. 234. Lärjungar i vissa anstalter för yrkesundervisning åren 1921—1936. 1) 
Élèves de certaines écoles professionnelles en 1921—1936. 1) 



273 

Tab. 235. Universitet och motsvarande högskolor höstterminen åren 1866—1936. 1) 
Universités, semestres d´automne. 



274 

Tab. 236. Lärjungar i vissa andra undervisningsanstalter åren 1876—1936. 1) 
Élèves de certains autres établissements d'enseignement. 1) 



275 

Tab. 237. Statsregleringarnas överskott och brister, i kronor, i jämförelse 
med riksstatsberäkningarna, enligt räkenskaperna åren 1854—1935/36. 1) 
Résultats des exercises clos en comparaison des évaluations des budgets, en cour. 

Tab. 238. Statsverkets inkomster och utgifter, i kronor, enligt räkenska. 
perna åren 1912—1935/36. Recettes et dépenses de l'État d'après les comptes définitifs. 



Tab. 239. Statens inkomster, i kronor, åren 1861—1937/38. 1) Recettes de l´État, en couronnes. 
276 



277 
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280 

Tab. 240. Taxeringarna till fastighetsskatt, allmän kommunalskatt, inkomst- och 
Impositions du «bevillning», de l'impôt communal général, de l'impôt sur les 



281 

förmögenhetsskatt, kommunal progressivskatt m. m., i kronor, åren 1862—1936. 1) 
revenus et sur les fortunes, de l'impôt progressif communal, etc., en couronnes. 1) 



282 Tab. 241. Taxeringarna till fastighetsskatt 
Impositions de l'impôt sur les immeubles et de l'impôt 



och kommunal inkomstskatt, länsvis, år 1936. 283 
communal sur les revenus, par département. 



284 
Tab. 242. Taxeringarna till kommunal progressivskatt och skogsaccis samt på-
förda skogsvårdsavgifter och tilläggsavgifter till allmänna pensionsförsäkringen, 
i kronor, länsvis, år 1936. Impositions de l'impôt progressif communal et 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 de l'assurance générale des pensions, en couronnes. 



285 
Tab. 243. Taxeringen t i l l statlig inkomst- och förmögenhetsskatt samt uträknad 
utjämningsskatt, länsvis, år 1936. 1) Impositions de l'impôt de l'État sur les revenus et 

sur les fortunes et impôt d'égalisation calculé. 



286 
Tab. 244. Svenska aktiebolags och solidariska bankbolags fastighets-

Valeurs évaluées des immeubles des sociétés anonymes suédoises selon les 

Tab. 245. Inkomst- och förmögenhetsfördelningen 
Répartition des revenus et des fortunes dans les différentes 



287 
värden, i tusental kronor, enligt fastighetstaxeringarna åren 1931—1936. 1) 
impositions de l'impôt sur les immeubles, en milliers de couronnes. 1) 

inom olika yrkes- och socialklasser år 1930. 1) 
catégories professionnelles et sociales. 



288 
Tab. 246. Yrkesutövarna, fördelade efter kön och ålder samt efter inkomst och för-
områdena, år 1930. 1) Personnes actives, réparties par sexe et par âge ainsi que par revenus 

parties du pans dites 



289 
mögenhet inom hela riket, dess landsbygd och städer samt inom de särskilda riks-
et fortunes dans le royaume entier, à la campagne et dans les villes de même que dans les 
»riksområden». 1) 



290 Tab. 247. Enskilda personers år 1931 redovisade inkomster och förmögenheter, 
Revenus et fortunes des personnes privées, 



kombinerade i grupper efter inkomst- och förmögenhetsbeloppens storlek. 1) 291 
déclarés en 1931, par groupes de leur grandeur. 



292 

Tab. 248. Tullmedlen, 1) i kronor, åren 1871— 



293 

1936. Recettes des douanes, 1) en couronnes. 



294 
Tab. 249. Beskattningen 1) av alkoholhanteringen, i kronor, åren 1871—1936. 

Impôts sur les boissons alcooliques, en couronnes. 

Tab. 250. Tobaksmonopolet åren 1916—1936. 1) Monopole des tabacs. 1) 



295 

Tab. 251. Statens affärsverksamhet åren 1912—1936. 1) Exploitations de l'État. 1) 



Tab. 252. Riksstatsutgifterna, i kronor, åren 1913, 1921/25—1937/38. 1) Dépenses de l'État, en couronnes. 1) 
296 



297 
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301 

Tab. 253. Riksstatsutgifterna, i kronor, åren 1912—1920. 1) 
Dépenses de l´État, en couronnes. 1) 



302 Tab. 254. Statens tillgångar och skulder, i kronor. 



åren 1934—1936. Actif et passif de l'État, en couronnes. 303 



304 Tab. 255. Statsskulden åren 1861—1936. Dette publique. 



305 
Tab. 256. Landstingens finanser, i kronor, åren 1918—1935. 

Finances des conseils généraux, en couronnes. 



306 

Tab. 257. Landskommunernas finanser, i kronor, 



307 

åren 1918—1933. 1) Finances des communes rurales, en couronnes. 1) 



308 Tab. 258. De särskilda landstingens finanser, i kronor, år 1935. 
Finances des différents conseils généraux, en couronnes. 

Tab. 259. Landskommunernas finanser, i kronor, länsvis år 1935. 1) 
Finances des communes rurales, en couronnes, par département. 



309 
Tab. 260. Städernas finanser, i kronor, åren 1918—1933 samt 1935. 1) 

Finances des villes, en couronnes. 



310 TAB. 260 (forts.). STÄDERNAS FINANSER, I KRONOR, ÅREN 



1918—1933 SAMT 1935. Finances des villes, en couronnes. 311 



312 TAB. 260 (forts.). STÄDERNAS FINANSER, I KRONOR, ÅREN 



1918—1933 SAMT 1935. Finances des villes, en couronnes. 313 



314 

Tab. 261. Pastoratskassornas enligt lagen den 9 dec. 1910 finanser år 1933 
(ecklesiastikåret 1933/34). 

Finances des caisses des traitements du clergé. 

Tab. 262. Municipalsamhällenas 1) finanser, i kronor, åren 1918—1933 samt 1935. 
Finances des agglomérations dites «municipalsamhällen», en couronnes. 



Tab. 263. Utdebitering av allmän kommunalskatt och landstingsskatt 315 
åren 1906—1936. 1) Impôts communaux généraux. 1) 



316 Tab. 264. Kommunala finanserna, i kronor, åren 



1875—1933. 1) Finances des communes, en couronnes. 1) 317 



318 Tab. 265. Samtliga skatter åren 



1906—1935. 1) Imposition totale. 319 



320 Tab. 266. Valen till riksdagens första kammare åren 1911 1), 1919 1) 

Tab. 267. Rösträtten och valdeltagandet inom olika yrkes-
Droit de vote et votants pour la Seconde Chambre 



och 1921 1) samt 1928—1936. Élections à la Première Chambre du Riksdag. 321 

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



322 Tab. 268. Valen till riksdagens andra kammare 



åren 1911—1936. Élections à la Seconde Chambre du Riksdag. 323 



Tab. 269. Landstingsmanna- och elektorsvalen åren 1922—1935. 
Élections aux conseils généraux. 

324 



325 



326 

Tab. 270. Kommunala rösträtten åren 1927, 1931 och 1935. Droit de vote communal. 

Tab. 271. Kommunal-, municipal- och kyrkofullmäktigvalen åren 1922—1934. 
Élections aux conseils des communes rurales, des «municipalsamhällen» et des paroisses. 



Tab. 272. Stadsfullmäktigvalen åren 1919—1935. Élections aux conseils des villes. 
327 



328 Tab. 273. Städernas areal och folkmängd 
Villes: superficie et population au 



vid början av år 1937 samt beskattning år 1936. 329 
1er janv. 1937 et impositions en 1936. 



330 Tab. 274. Köpingarnas och municipalsamhällenas 
Bourgs et «municipalsamhällen»: super-

Rättelse: 67 334 ha 382 104 inv. 
ändras till 70 975 » 391 640 » 



areal och folkmängd vid början av år 1937. 1) 331 
ficie et population au 1er janv. 1937. 



332 

Tab. 275. Areal, folkmängd och folkökning. 

Rättelse. 

Å sid. 332 tab. 275 sista kolumnen 
står för Nederländerna 0·10 skall vara 1·45. 



333 

Superficie, population et augmentation de la population. 



3 3 4 TAB. 275 (forts.). AREAL, FOLKMÄNGD OCH FOLKÖKNING. 



Superficie, population et augmentation de la population. 335 



3 3 6 TAB. 2 7 5 (forts.). AREAL, FOLKMÄNGD OCH FOLKÖKNING. 



Superficie, population et augmentation de la population. 337 

Sammanfat tning. 
Résumé. 



338 Tab. 276. Folkmängd i de större städerna. 



Population des plus grandes villes. 13) 339 



Tab. 277. Folkmängdens fördelning efter kön och ålder. Population par sexe et par âge. 
340 



341 



342 

Tab. 278. Befolkningens fördelning 
Population par profession 

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



343 

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 d'un pays à l'autre, let 
da possible la population active ayant une profession lucrative, c. à d. abstraction faite: 1° des dépendants et 2° des 
Voir notes 5, 6, 11, 16, 16. 



Tab. 279. Folkmängdens förändringar. Mouvement de la population. 

344 
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Tab. 280. Arealens fördelning efter ägoslag enligt senaste upp-
Superficie des terrains d'après les renseignements les plus 



349 

gifter samt åkerjordens användning och skörd åren 1931—1935. 1) 
récents; emploi des terres labourables et récolte. 1) 



350 TAB. 280 (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 3 1 — 1 9 3 5 . 351 

emploi des terres labourables et récolte en 1931—1935. 



352 TAB. 2 8 0 (forts.). AREALENS FÖRDELNING EFTER ÄGOSLAG ENLIGT SENASTE 

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

Anm. Yärldsproduktionen âr 1934 har av internationella lantbruksinstitutet i Rönt beräknats till, i millioner 
selon l'Institut International d'Agriculture, en millions de tonnes: froment 125, seigle 44, orge 38, ävoine 58, maïs 90, 



UPPGIFTER SAMT ÅKERJORDENS ANVÄNDNING OCH SKÖRD ÅREN 1 9 3 1 — 1 9 3 5 . 3 5 3 

emploi des terres labourables et récolte en 1931—1935. 

ton: vete 125, råg 44, korn 38, havre 58, majs 90, potatis 218 och sockerbetor 65. Production mondiale en 1934 
pommes de terres 218 et betteraves à sucre S5. 



354 Tab. 281. Saltsjöfisket i vissa 
Pêches maritimes des 



länder åren 1932—1935. 1) 355 
principaux pays. 1) 
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Tab. 282. Husdjur, i tusental, i vissa länder. 
Bétail, en milliers, des divers pays. 



Tab. 283. Produktionen av vissa världsartiklar åren 1934—1936. 1) 357 
Production de certains articles universels. 1) 



358 TAB. 283 (forts.). PRODUKTIONEN AV VISSA VÄRLDSARTIKLAR 



ÅREN 1934—1936. Production de certains articles universels. 359 



3 6 0 TAB. 2 8 3 (forts.). PRODUKTIONEN AT VISSA VÄRLDSARTIKLAR 



ÅREN 1934—1936. Production de certains articles universels. 361 



3 6 2 TAB. 2 8 3 (forts.). PRODUKTIONEN AV VISSA VÄRLDSARTIKLAR 



ÅREN 1934—1936. Production de certains articles universels. 363 



3 6 4 TAB. 2 8 3 (forts.). PRODUKTIONEN AV VISSA VÄRLDSARTIKLAR 



ÅREN 1934—1936. Production de certains articles universels. 365 



366 TAB. 283 (forts.). PRODUKTIONEN AV VISSA VÄRLDSARTIKLAR 



ÅREN 1934—1936. Production de certains articles universels. 367 



368 

Tab. 284. Införseln och utförseln av vissa världsartiklar, i tusental ton, åren 



369 

1934—1936. Importation et exportation de certains articles universels, en milliers de tonnes. 



3 7 0 TAB. 2 8 4 (forts . ) . INFÖRSELN OCH UTFÖRSELN AV VISSA VÄRLDSARTIKLAR, I TUSENTAL TON, 



ÅREN 1934—1936. Imp. et exp. de certains articles universels, en milliers de tonnes. 371 



372 Tab. 285. Införselns och utförselns värde åren 1932—1935. 1) 



Valeur des marchandises importées et exportées. 1) 373 
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Tab. 286. Automobiler och motorcyklar i vissa länder åren 1935 och 1936. 
Automobiles et motocyclettes des divers pays. 



375 
Tab. 287. Världshandelsflottans utveckling åren 1890—1936. 1) 

Développement de la marine marchande du monde. 1) 

Tab. 288. Fartyg, sjösatta åren 1932—1935. 1) 
Navires construits. 1) 



376 
Tab. 389. Sjöfarten på utlandet. Navigation extérieure. 
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Tab. 290. Världens sjögående handelsflotta juni 1936. 1) 
Marine marchande du monde au mois de juin 1936. 1) 
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Tab. 291. Järnvägarna i vissa länder åren 1932—1934. 1) 
Chemins de fer dans les principaux pays. 1) 



379 

Tab. 292. Postväsendet i vissa länder åren 1934 och 1935. 
Postes des principaux pays. 



380 Tab. 293. Telegraf- och telefonväsendet i vissa länder åren 1934 och 1935. 1) 
Télégraphes et téléphones des principaux pays. 1) 



381 

Tab. 294. Insättarnas behållning i sparbanker och affärsbanker, i miljoner av 
myntenheten, vid slutet av åren 1932—1936. 1) Dépôts dans les caisses d'épargne et les 

banques privées au 31 dec. 1) 



Tab. 295. Indextal för värdet av industriaktierna i vissa länder åren 1926—1937. 
Indices des cours des actions industrielles dans certains pays. 382 



383 

Tab. 296. Värdet av olika myntslag åren 1935 och 1936 samt diskonto 1) den 
31 dec. 1936. Valeur des monnaies en 1935 et 1936 et taux d'escompte au 31 déc. 1936. 



384 

Tab. 297. Guldbehållning 1) i miljoner skandinaviska kronor vid slutet av åren 
1932—1936. Réserves d'or 1) en millions de couronnes scandinaves au 31 déc. 

Tab. 298. Utelöpande sedlar 1) i miljoner av myntenheten vid slutet av åren 
1933—1936. Billets en circulation 1) en millions de l'unité monétaire au 31 déc. 



Tab. 299. Statsskulden åren 1913 och 1932—1935 1). Dette publique. 385 



Tab. 300. Partiprisernas förändringar åren 1927—1937. 1) Variations des prix de gros. 1) 

386 



Tab. 301. Levnadskostnadernas förändringar åren 1927—1937. 1) Variations du coût de la vie. 1) 
387 

Anm. Uppgifterna äro för de flesta länder hämtade nr iBnlletin 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. 



Tab. 302. Förbrukningen av socker, kaffe, te och tobak åren 1932—1935. 
Consommation de sucre, de café, de thé et de tabac. 

388 
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Tab. 303. Arbetslösheten åren 1913 och 1929—1936. 1) Chômage. 1) 



Tab. 304. Arbetskonflikter i vissa länder. Conflits collectifs du travail dans les divers pays. 

390 



391 

Tab. 305. Fackföreningsrörelsen i vissa länder åren 1925, 1930, 1933—1934. 
Effectifs des syndicats ouvriers dans les divers pays. 



392 

Officiella statistiska berättelser utgivna intill den 31 juli 1937: 

Publications statistiques de l'État éditées jusqu'au 31 juillet 1937: 

Sveriges officiella statistik. 
Statistique officielle de la Suède. 
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Statistiska meddelanden. 
Communications statistiques. 
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