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Förord. 

Nya för föreliggande årgång av Statistisk 
årsbok för Sverige äro tab. 76—80 och 113. 
På grund av svårigheter att i tid erhålla nya 
sifferuppgifter till de internationella tabel
lerna, ha dessa icke i önskad utsträckning 
kunnat kompletteras med uppgifter för de 
senaste åren. Den internationella avdelningen 
har delvis tillkommit genom samarbete med 
de statistiska ämbetsverken i Danmark, Fin
land, Island och Norge. 

Stockholm i juli 1946. 

STATISTISKA CENTRALBYRÅN. 

Avertissement. 

Dans la présente année de l'Annuaire 
statistique de la Suède les tableaux 76—80 
et 113, sont nouveaux. A cause des difficultés 
d'obtenir à temps de nouvelles données 
pour les tableaux internationaux, il n'a pas 
été possible de les compléter dans l'étendue 
désirable par les données pour les dernières 
années. 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, en juillet 1946. 

BUREAU CENTRAL DE STATISTIQUE 
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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 statistik; 
S O S = Sveriges officiella statistik (se sid. 413 f.); 
SM = Statistiska meddelanden (se sid. 417); 
ms = manuskript (S C = statistiska centralbyrån). 
I många fall hava de ur 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 1940: 1; S O S : Folkmängden inom administrativa områden; 
Sveriges statskalender; nppgifter från väg- och vattenbyggnadsstyrelsen m. m. 

Tab. 4—7, 12. Bidrag: A (särskilt 1880: 2); S O S : Befolkningsrörelsen; S O S : Folkmängden 
inom administrativa områden; Statistisk tidskrift: h. 129, 1.38, 139; Sundbärg, Bevölkerungs-
statistik Schwedens 1750—1900; ms i S C. 

Tab. 8—11, 13—19, 21—32. Bidrag: A; S O S : Folkräkningen 1910, 1920,1930; Särskilda folk
räkningen 1935/36; Folkräkningen 1940: I—III. 

Tab. 20. Sociala meddelanden, ms i Socialstyrelsen. 
Tab. 33—48. 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: Rikets folkmängd åren 1750—1899, för
delad åldersvis efter civilstånd; 129: Rikets folkmängd åren 1750—1900, fördelad efter åldeT och 
kön; 135: Döda efter kön, ålder och civilstånd i Sverige åren 1751—1900 samt medelfolkmängden 
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. 49—50. S O S : Dödlighets- och livslängdstabeller: ms i S C. 
Tab. 51—55. Bidrag: A; S O S : Dödsorsaker; S O S : Befolkningsrörelsen. 
Tab. 56. Bidrag: A; ms i S C. 
Tab. 57—58. Bidrag: A; S O S : Ut- och invandring; Emigrationsutredningen; ms i S C. 
Tab. 59. Befolkningsrörelsen; ms i S C. 
Tab. 60. Ms i S C. 
Tab. 61. Bidrag: K i; Arméförvaltningens sjukvårdsstyrelses berättelse; S O S : Hälso- och 

sjukvård vid armén samt flygvapnet. 
Tab. 62. Statistik rörande de värnpliktiga (arméstaben, centrala värnpliktsbyrån); S O S : 

Hälso- och sjukvård vid armén samt flygvapnet. 
Tab. 63—65. Bidrag: K i, n ; S O S : Allmän hälso- och sjukvård; S O S : Sinnessjuk vården i 

riket; S O S : Det civila veterinärväsendet; Sweden, its people and its industry, utg. av Sundbärg. 
Tab. 66. Bidrag: A (särskilt 1851—55: 1); Bidrag: K i; S O S : Allmän hälso- och sjukvård. 
Tab. 67. Bidrag: K i: Arméförvaltningens sjukvårdsstyrelses berättelse; Årsberättelse över 

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

Tab. 68. Bidrag: K i; S O S : Allmän hälso- och sjukvård; Översikt av sammandragen av 
epidemirapporter (medicinalstyrelsen). 

Tab. 69. Bidrag: O; S O S : Lantmäteri. 
Tab. 70—71. Bidrag: B ; S O S : Domstolarnas och de exekutiva myndigheternas verksamhet; 

ms i S C. 
Tab. 72—79. S O S : Jordbruk och boskapsskötsel; ms i S C (jordbruksräkningen 1944). 
Tab. 80—83. Bidrag: N: Hushållningssällskapens berättelser; Bidrag: N: Sammandrag av 

Kungl. Maj:ts befallningshavandes årsväxtberättelser; S O S : Jordbruk och boskapsskötsel; S O S : 
Årsväxten; SM: A: I I : 5, I I I : 2, 3 ; Höijer, Tabeller till belysning av det svenska jordbrukets 
utveckling 1871—1919 (Tull- och traktatkommitténs utredningar och betänkanden: 5). Tab. 82 
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 försvarskommitté, avgivet 1910. 
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Tab. 84. S M: A: I : 9, I I : 1, 3, I I I : 2, 3 ; S O S : Jordbruk och boskapsskötsel ; S 0 S: Jordbruks
räkningen 1937. 

Tab. 85. S M : A: V: 8. 
Tab. 86. SM: A: V: 6. 
Tab. 87. Lantbruksstyrelsens berättelser; Kalender över svenska lantbruket; hushållnings

sällskapens handlingar m. ra. 
Tab. 88. S O S : Mejerihantering. 
Tab. 89. Bidrag: H; Fiskeriiutendentena berättelser; S O S : Fiske. 
Tab. 90. S O S : Fiske. 
Tab. 91. Lantbruksakademiens handlingar; lantbruksstyrelsens berättelser; ms i lantbruksstyrelsen. 
Tab. 92. Bidrag: Q; S O S : Domänverket; ms 1 domänstyrelsen. 
Tab. 93. Gunnar Andersson: Sveriges allmänna skogar (Socialiseringsnämndens undersökningar); 

ms i domänstyrelsen. 
Tab. 94. Kommersiella meddelanden. 
Tab. 95—98. Bidrag: C; S O S : Bergshantering; S O S : Sveriges bergshantering år 1913, spe

cialundersökning; Kommersiella meddelanden; ms i kommerskolleginm. 
Tab. 99—105. Bidrag: D; S O S : Industri; SM: A: I I I : 1; Kommersiella meddelanden; Betän

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

Tab. 106. Den disponibla effekten har beräknats enligt >Förteckning över Sveriges vattenfalb 
eller för vattendrag, där denna ej är tillgänglig, enligt Sven Norlindh > Översikt över Sveriges 
vattenkraft>, meddelanden frän Statens meteorologisk-hydrograflska anstalt, bd 1 n:r 5; ms i 
Sveriges meteorologiska och hydrologiska institut. 

Tab. 107. Bidrag D; S O S : Industri. 
Tab. 108. SM: A: IV: 10. 
Tab. 109—115. Bidrag: F ; S O S : Handel; S M: A: I I I : 1; S M: C: Kommersiella meddelanden; 

under tab. 99—105 nämnda kommittébetänkanden; ms i kommerskollegium. 
Tab. 116—117. Kommersiella meddelanden; ma i kommerskollegium. 
Tab. 118—130, 132. Bidrag: B, F ; S O S : Sjöfart; Kommersiella meddelanden; ms i kommers

kollegium. 
Tab. 131. Bidrag: T; S O S : Lotsverket; ms i lotsstyrelsen. 
Tab. 133—137. Bidrag: L; S O S : Järnvägar; SM: D; ma i järnvägsstyrelsen. 
Tab. 138. Bidrag: M; S O S : Postverket; ms i generalpoststyrelsen. 
Tab. 139. Bidrag: I ; S O S : Telefon och telegraf; ms i telegrafstyrelsen. 
Tab. 140. Allmänna väghållningsbesväret pä landet, statistisk tabell (utg. av väg- och vatten-

byggnadsstyrelsen); ms i väg- och vattenbyggnadsstyrelsen. 
Tab. 141. Statens offentliga utredningar 1925: 31; uppgifter frän arméstaben, statskontoret 

samt väg- och vattenbyggnadsstyrelsen; ms i S C. 
Tab. 142. S O S : Vägtrafikolyckor; ms i S C. 
Tab. 143—144. Meddelanden frän luftfartsmyndigheten (t. o. m. är 1935) ; ms i väg- och vattenbygg

nadsstyrelsen. 
Tab. 145. Kommersiella meddelanden; ms i patent- och registreringsverket. 
Tab. 146. Statistisk årsbok för Stockholms stad; Ekonomiska meddelanden, utg. av Svenska 

bankföreningen. Affärsvärlden, ekonomisk veckorevy. 
Tab. 147. Sveriges riksbanks årabok; Kommersiella meddelanden. 
Tab. 148—151. Sammandrag av de solidariska enskilda bankernas samt aktiebankernas och 

kreditaktiebolagens uppgifter; SM: E ; Sveriges riksbanks årsbok; S M : E. 
Tab. 152. Uppgifter om hypoteksbanken och hypotekaföreningarna; styrelse- och revisions

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

Tab. 153. Bidrag: Y n ; S O S : Postsparbanken, Postverket; ms i generalpoststyrelsen. 
Tab. 154. S O S : Postverket; ms i generalpoststyrelsen. 
Tab. 155. Uppgifter från jordbruksdepartementet; Statens egnahemsstyrelses berättelser; ms i 

Statens egnahemsstyrelse. 
Tab. 156—157. Statistisk tidskrift; Bidrag: Y i; S O S : Allmän sparbanksatatistik. 
Tab. 158. S M : A: IV: 1; V: 5; ms i SC och Svenska Jordbrukskreditkassan, Jordbrukskasse

rörelsen. 
Tab. 159. S O S : Allmänna pensionsförsäkringen; ms i pensionsstyrelsen. 
Tab. 160. Riksdagens revisorers berättelser om statsverket (t. o. m. år 1939); ms hos Statens 

pensionsanstalt och statskontoret. 
Tab. 161—162, 168—171. Försäkringsväsendet i riket (utg. av civildepartementet och försäk

ringsinspektionen); S O S : Enskilda försäkringsanstalter. 
Tab. 163. Statistisk tidskrift; Försäkringsväsendet i riket; S O S : Enskilda försäkringsanstalter. 
Tab. 164—165, 167. 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. 166. Eegistrerade sjukkassor (utg. av civildepartementet); Arbetsstatistik: Registrerade 

sjukkassors verksamhet; S O S : Eegistrerade sjukkassor; ms i socialstyrelsen; ms i pensionsstyrelsen. 
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Tab. 172. Kommersiella meddelanden; Svensk handelstidning; Finanstidningen. 
Tab. 173-174, 176-177, 184-185, 192—193, 195—205, 207—212. Arbetsstatistik; S O S : 

Socialstatistik; Meddelanden frän kommerskollegii avdelning för arbetsstatistik; Sociala med
delanden; ms i socialstyrelsen och Statens arbetsmarknadskommission. 

Tab. 175. Riksbankens årsbok; Kommersiella meddelanden. 
Tab. 178. Ms i S 0 och i kontrollstyrelsen. 
Tab. 179—181, 183. Bidrag: V; S O S : Accispliktiga näringar, Rusdrycksförsäljningen m. m.; 

ms i kontrollstyrelsen. 
Tab. 182. S O S : Brottsligheten; ms i S C; Rusdrycksförsäljningen m. m.; ms i kontrollstyrelsen. 
Tab. 186—191. Särskilda folkräkningen 1935/36: VII. 
Tab. 194. Bidrag: A; S O S : Särskilda folkräkningen 1935/36: III . 
Tab. 206. Bidrag: N: Hushållningssällskapens berättelser; S O S : Jordbruk och boskapsskötsel. 
Tab. 213. Bidrag: U i; S O S : Fattigvård; ms i socialstyrelsen. 
Tab. 214, 216. Ms i socialstyrelsen. 
Tab. 215. Statens offentliga utredningar 1940:22. 
Tab. 217—218. S O S : Samhällets barnavård. 
Tab. 219—229. Bidrag: B; S O S : Rättsväsen; ms i S C. 
Tab. 230. Bidrag: G; S O S : Fångvården; tvångsarbetsanstaltemas årsberättelser; Riksdagens 

revisorers berättelser om statsverket; ms i fångvårdsstyrelsen. 
Tab. 231—242. Bidrag: P ; S O S : Undervisning; ms i skolöverstyrelsen; uppgifter från lant

bruksstyrelsen och domänstyrelsen. 
Tab. 243. Universitetens och högskolornas kataloger samt uppgifter från karolinska mediko-

kirurgiska institutet. 
Tab. 244. Bidrag: H; S O S : Undervisning; RiksdagsberättelseTna om rikets styrelse; Riks

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

Tab. 245—249. Kapitalkonto till rikshuvudboken (1854—1911); Utdrag nr rikshuvudboken, 
innefattande bndgetredovisning (1912—1919); Budgetredovisning (fr. o. m. 1920); Riksstaten; upp
gifter från statskontoret och rikaräkenskapsverket m. m. 

Tab. 250. S O S : Postverket, Telegrafverket, Statens järnvägar, Statens vattenfallsverk, Domän
verket; Sveriges riksbanks årsbok; Statistiska tablåer m. m. till belysning av statens affärs verk
samhet; Riksräkenskapsverkets revisionsberättelse; Riksräkenskapsverkets årsbok. 

Tab. 251. Utdrag ur rikshnvndboken, innefattande kapitalsammandrag (fr. o. m. 1920) ; Utdrag 
ur fonders och diverse medels räkenskaper; Översikt, utvisande riksbankens tillgångar och skul
der; uppgifter från riksräkenskapsverket. 

Tab. 252. Riksgäldskontorets årsbok; Riksdagens revisorers berättelser om riksgäldsverket m. m.; 
ms i riksgäldskontoret. 

Tab. 253—256. Generalsammandrag över bevillningen m. m. (t. o. m. 1921); S O S : Skatte
taxeringarna (fr. o. m. 1922). 

Tab. 257-258. S O S : Folkräkningen 1930: III . 
Tab. 259. Samma som tab. 245—249 samt dessutom Bidrag: F ; S O S : Handel; ms i kom

merskollegium och generaltnllstyrelsen. 
Tab. 260—261. Bidrag: V; S O S : Accispliktiga näringar, Rusdrycksförsäljningen m. m.; Aktie

bolaget Tobaksmonopolets årsberättelser m. in.; ms i kontrollstyrelsen m. m. 
Tab. 262—270, 273. Bidrag U; S O S : Kommunernas finanser; ms i S C m. m. 
Tab. 271. Finansstatistiksakkunnigas betänkande (S O U 1942: 48). 
Tab. 272. Se föreg. tabell; av statistiska centralbyrån verkställda beräkningar. 
Tab. 274—280. S O S : Riksdagsmannavalen och Kommunala valen ; ms i S C. 
Tab. 281. Årsbok för Sveriges kommuner; ms i S C. 
Tab. 282. S O S : Folkmängden inom administrativa områden; ms i S O. 

Använda huvudkällor för de internationella tabellerna: 

Tab. 283—317. Se 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; 
Annnaire 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; 
Federal Réserve Bulletin. Issued by the Federal Reserve Board at Washington; 
Recueil mensuel de l 'Institut international du commerce; 
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Bulletin mensuel de l'Office permanent. Institut international de statistique; 
The minerai industry. Founded by Richard P. Rothwell; 
The minerai industry oî the Britigh empire and foreign countries. Impérial institnte; 
Wirtschaft und Statistik. Herausgegeben vora Statiatischen Reichsamt; 
Finanstidningen. Veckotidskrift för närings-, finans- och börsfrågor; 
Hubners Geographisch-Statistische Tabellen aller Länder der Erde; 
Almanach de Gotha; 
The Statesman's Year-Book; 
Hoyds Register; 
International Commission for Air Navigation. Bulletin of Information; 
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: 
Annuaire des statistiques du travail. Bnrean international du travail; 
Informations sociales. Bureau international du travail; 
Annuaire de la Fédération syndicale internationale. Fédération syndicale internationale, Am

sterdam. 



1 

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

Läge, gränser m. m. Situation, frontières, etc. Sverige är beläget mellan 55'20' (Smyge buk) och 
69°4' (riksröset Koltajaure) n. bredd samt 10°58' (skäret Stora Drammen n. v. om Kosteröarna) och 2410' 
(ön Kataja s. 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 1 574 km, största bredd 499 km. 

Areal, se tab. 2. Superficie, voir tabl. 2. 
Öar. Iles. Gotland 3 001, Öland 1 344, Ornat 346, Hisingen 192, Värmda 180, Tjörn 141, Väddö och 

Björkö 125, Fårö 114, SelaB 91, Gräsö 88, Svartsjölandet 79 km2. (Småöar ej inräknade). 
Bergshöjder. Hauteur des montagnes. L a p p l a n d : Kebnekaise 2 123, Sarektjåkko 2 090, Kaskasatjåkko 

2 076 m (Snlitälma endast 1877 m). J ä m t l a n d : Storsylen 1762 m (Âreskutan 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 : Galtâsen (ö. om Ulricehamn) 362, Kinne-
kulle 307, 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 (g. 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 : Söderåsen 211 m. 

Vattenområden. Bassins. Vänern—Göta älv 50200 (därav inom Sverige 42 800), Torne älv 40 200 
(d-.o 25 300) ') , Ångermanälven 31 900 (d:o 30 400), Dalälven 29 000 (d:o 27 900), Ume älv 26 700 (d:o 
26 500), Indalsälven 26 700 (d:o 24700), Lule älv 25 200 (d:o 24 500), Mälaren—Norrström 22 600, Ljusnan 
19 800, Kalix älv 17 900 '), Vättern—Motalaström 15 500, Ljungan 12 900, Skellefte älv 11 600, Pite älv 
11200, Lagan 6 450, Helgeân 4 850, Emân 4460 km2. 

Sjöar. Lacs. Vänern 5 550, Vättern 1900, Mälaren 1140, Hjälmaren 484, Storsjön i Jämtland 456, 
Siljan med Orsasjön 354, Torneträsk 322, Hornavan 251, Uddjaur 238, Bolmen 184, Storavan 172, Ströms 
vattudal 168, Stora Lulevatten 165, Storuman 163, Kallsjön 155, Åsnen 150, Stora Le och Foxen 137, 
Sömmen 132, Dellensjöarna 132, Skagern 131, Flasjön 112, Virihaure 108, Glafsfjorden 102, Frykensjö-
arna 102, Suorvajaure 90—210 km2. . 

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

Medeltemperaturen åren 1901—1930. 
Températures moyennes. 

Medelnederbörd 1901—1930. 
Eau tombée en moyenne. 

1) Till Torne älvs område har räknats hela området ovan blfurkationen till Kalix älv (9 910km2). 



Tab. 2. Areal, folkmängdstäthet och indelningar vid början av år 1946, länsvis.1) 
Superficie, densité de la population et divisions administratives au 1er janv. 1946, par département.1) 

2 

R
ättelse till S

tatistisk
 årsbok 1946. 

À
 sid. 2

 står i kol. 2
 410349

.40 och
 i kol. 3

 38 742
.30 

skall vara resp. 410 349
.30 och

 38 742
.49 

1) Rörande folkmängden se tab. 6. Concernant la population, voir tabl. 6. 



Tab. 3. Folkmängden i landskapen (samt landareal), landstings- och hushållningssällskapsområdena, stiften 
samt hovrättsområdena vid början av år 1946, ävensom ecklesiastika och judiciella indelningar. 

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 1946 ainsi que les divisions ecclésiastiques et judiciaires. 

3 



4 

Tab. 4. Folkmängd vid slutet av åren 1750—1945.1) Population au 31 déc. 

1) Rörande medelfolkmängden i riket se tab. 34 samt för landsbygd och städer tab. 33. Beträffande 
folkmängden vid slutet av varje särskilt år 1749—1909 se årg. 1922, tab. 26. 



5 

Tab. 5. Folkmängd i de större städerna vid slutet av åren 
1800—1945.1) Population des plus grandes villes au 31 déc. 

Anm. Rörande folkmängden i övriga städer samt i köpingarna och municipalsamhällena se tab. 281, 
282. Pour la population det autres villes, etc., voir tabl. 281, 282. 

1) Beträffande administrativa områdesregleringar, som beröra ovan upptagna städer, hänvisas för tiden 
före är 1921 till tab. 5 i ârg. 1929, för tiden 1921—1930 till tab. 5 i arg. 1939 och för tiden 1931—1939 
till tab. 5 i årg. 1941. 



6 

Tab. 6. Folkmängd länsvis vid slutet av åren 



7 

1751—1945. Population par département au 31 déc. 



8 

Tab. 7. Folkmängdens fördelning efter ålder samt kön och civilstånd vid 
slutet av åren 1750—1943. 

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



9 

Tab. 8. Folkmängden på landsbygden och i städerna, fördelad efter ålder, 
kön och civilstånd vid slutet av år 1940. 

Population par âge, par sexe et par état civil, à la campagne et dans les villes, 
au 31 déc. 



10 Tab. 9. Folkmängden i varje åldersår efter kön 
Population de chaque année d'âge 



och civilstånd i hela riket vid slutet av år 1940. 11 
par sexe et par état civil au 31 déc. 



12 
Tab. 10. Folkmängdens fördelning länsvis efter ålder, 

Population par âge, par sexe et par état civil 



13 
kön och civilstånd vid slutet av åren 1935 och 1940. 
dans les différents départements au 31 déc. 



14 Tab. 11. Folkmängden efter ålder, kön och civilstånd inom grupper 
agglomererad landsbygd, den 31 december 1940. Population par 



av landskommuner efter yrkeskaraktär samt på egentlig och 15 
âge, par sexe et par état civil dans différentes parties de la campagne. 



16 

Tab. 12. Folkmängdens fördelning efter ålder, kön och civilstånd vid slutet av år 1943. 
Population par âge, par sexe et par état civil au 31 déc. 



Tab. 13. Dissenters och främmande trosbekännare vid slutet 17 
av å r 1930. Dissidents au 31 déc. 



18 

Tab. 14. Främmande trosbekännare vid slutet av åren 1870—1920.1) Dissidents au 31 déc. 

Tab. 15. Finnar och lappar vid slutet av åren 1870—1930.1) Finnois et Lapons au 31 déc. 

1) På grund av omläggningar i sättet för redovisningen äro siffrorna för år 1930 ej fullt jämförbara med 
desamma för tidigare år. 



19 

Tab. 16. Blinda, dövstumma, sinnesslöa, sinnes- och fallandesjuka samt 
vanföra vid s l u t e t av år 1930.1) Aveugles, sourds-muets, aliénés, etc. au 31 déc. 

1) På grund av fullständigare redovisning år 1930 äro uppgifterna ej jämförbara med tidigare år. 

Tab. 17. Folkmängdens fördelning å hushåll vid slutet av åren 
1860—1930. Ménages au 31 déc. 



20 

Tab. 18. Personhushållens fördelning efter storlek, länsvis vid slutet av år 1930.1) 
Ménages proprement dits, par département, au 31 déc. 

l) Angående anstaltshushåll samt andra till personhushåll ej räknade personer se tab. 17, not 1). 



Tab. 19. Utrikes födda och utländska undersåtar vid slutet av åren 21 
1870—1930. Personnes nées à l'étranger et sujets étrangers au 31 déc. 

Tab. 20. Utlänningar med vistelsetillstånd i Sverige åren 1944—1946. 1) 
Étrangers avec permis de sèjour en Suède. 

1) Då uppgifterna avse antalet gällande vistelsetillstånd, omfatta de ej totala antalet härvarande 
utlänningar. I allmänhet ingå sålunda ej barn under 16 år, vilka ofta äro införda på föräldrar
nas pass. Den 1 april 1946 uppgick antalet finska barn utan visering till omkring 24 700. Hela 
antalet utlänningar i Sverige nämnda dag kan uppskattas till omkring 115 300. 



Tab. 21. 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'instruction1) au 31 déc. 

22 



23 

1) Grupperna I—IX avse: I. Varken läs- eller skrivkunniga; II. Endast läsknnniga; III . Läs- och skrivkunniga utan skolundervisning; IV. Småskola, 
folkskola eller därmed jämställd skola; V. Folkskolans påbyggnader eller lägre specialutbildning; VI. Elementarbildning eller högre specialutbildning utan 
studentexamen; VII. Studentexamen utan högre examen; VIII. Högre examen utom akademisk; IX. Akademisk examen. Les groupes I—IX indiquent: 
I. Ne sachant ni lire ni écrire; II. Sachant lire seulement; III. Sachant lire et écrire sans enseignement scolaire; IV. Enseignement primaire, etc.; V. Enseignement 
primaire supérieur ou enseignement spécial inférieur; VI. Enseignement secondaire ou enseignement spécial supérieur sans Vexamen du baccalauréat; VII. Examen du 
baccalauréat sans examen supérieur; VIII. Autre examen supérieur qu'examen universitaire; IX. Examen universitaire, etc. 



Tab. 22. Yrkesutövare över 15 år, fördelade efter yrkesutbildning, enligt partiella folkräkningen 1936.1) 
Personnes actives au-dessus de 15 ans, réparties d'après l'instruction professionnelle.1) 

A. Manliga. Hommes. 

24 



B. Kvinnliga. Femmes. 

25 

1) Den partiella folkräkningen i mars 1936 omfattade 20É7 % av folkmängden. Siffrorna i ovanstående tabell avse alltså endast omkring 1/5 av 
hela befolkningen. Recensement partiel, se référant à 1/5 de la population totale. 



26 Tab. 23. Barnlösa äktenskap i % av samtliga äktenskap samt medel
varaktighet och hustruns vigselålder, länsvis, den 31 december 1930.1) 

dans les mariages avec enfants, répartis par durée du mariage et par 

1) Uppgifterna avse de äktenskap, där hustrun vid vigseln var under 45 âr. Les données se 
(antalet äktenskap bland fullständiga uppgifter) understiga 50, ha de relativa talen tryckts med 



rapportent aux mariages où l'épouse n'avait pas 45 ans lors du mariage. — I de fall, där grundtalen 
medieval stil. 

antalet barn i äktenskap med barn med fördelning efter äktenskapets 27 
Mariages sans enfants en % de tous les mariages et nombre moyen d'enfants 
âge de l'épouse lors du mariage, par département, au 31 déc.1) 



28 Tab. 24. Äktenskapens fördelning efter varaktighet, hustruns vigsel
par durée du mariage, par âge de l'épouse lors 

1) Uppgifterna avse de äktenskap, där hnstrnn vid vigseln var under 45 år. Les données se 



ålder och barnantalet den 31 december 1930.1) Répartition des mariages 29 
du mariage et par nombre d'enfants, au 31 déc.1) 

rapportent aux mariages oh réponse n'avait pas 45 ans lors du mariage. 



30 

Tab. 25. Medelantalet levande födda barn inom bestående äktenskap ingångna efter 
enligt partiella folk-

Nombre moyen d'enfants nés vivants dans les mariages contractés après 1900, répartis 

1) Se tab. 22, not 1). Voir tabl. 22, note 1). En punkt betecknar, att antalet äktenskap utgör mindre än 20, 



31 

år 1900 efter mannens yrkes- och socialklass samt makarnas sammanlagda inkomst, 
räkningen 1936.1) 
par la profession et la position sociale de l'époux et par les revenus totaux des époux.1) 

medieval stil, att deras antal är 20—49. 



32 TAB. 25 (forts.). MEDELANTALET LEVANDE FÖDDA BARN INOM BESTÅENDE 
ÄKTENSKAP INGÅNGNA EFTER ÅR 1900, ENLIGT PARTIELLA FOLKRÄKNINGEN 1936. 



33 

Tab. 26. Relativa antalet barnlösa äktenskap samt medelantalet levande födda 
barn inom bestående äktenskap, ingångna efter år 1900, med fördelning efter graden 

av hustruns yrkesverksamhet, enligt partiella folkräkningen 1936.1) 
Nombre relatif des mariages sans enfants et nombre moyen d'enfants dans les mariages con

tractés après 1900; répartition d'après l'activité professionelle de la femme.1) 

1) Se tab. 22, not 1). Voir tabl. 22, note 1). 



34 Tab. 27. Folkmängdens fördelning efter huvudgrupper 
Population des groupes principaux 

1) Medhjälpande familjemedlemmar utgöras av familjemedlemmar, gom regelbundet biträda huvudman i 



av yrken, länsvis, den 31 december 1940.1) 35 
professionelles, par département, au 31 déc. 

dennes yrke. 



36 TAB. 27 (forts.). FOLKMÄNGDENS FÖRDELNING EFTER 

Population des groupes principaux 



HUVUDGRUPPER AV YRKEN, LÄNSVIS, DEN 31 DECEMBER 1940 . 37 

professionelles, par département, au 31 déc. 



38 Tab. 38. Folkmängden i hela riket, fördelad efter kön, ålder och 
Population des groupes principaux professionnelles répartie par sexe, 

Anm. I = jordbruk med binäringar agriculture, etc. ; II = industri och hantverk industrie ; III = sam-
professions libérales; VI = husligt arbete travaux domestiques; VII = ospecificerad verksamhet activité non spécifiée. 



civilstånd inom huvudgrupper av yrken, den 31 december 1940. 39 
par âge et par état civil dans le royaume entier, au 31 déc. 

färdsel communications; IV = handel commerce; V = allmän förvaltningstjänst o. fria yrken services publics et 



40 Tab. 29. Folkmängdens fördelning efter huvud-
Population par groupes principaux de 

Tab. 30. Folkmängden efter näringsgren 
Population par différents groupes 

1) De officiella talen för åren 1870—1910 hava här omräknats f8r rinnande ar jämförbarhet, i möjligaste 



grupper av yrken vid slutet av åren 1870—1940.1) 41 
professions au 31 déc. 

och socialklass vid slutet av år 1940. 
de professions au 31 déc. 

mån, med uppgifterna för senare år. 



4 2 TAB. 30 (forts.) . FOLKMÄNGDEN EFTER NÄRINGSGREN OCH SOCIALKLASS VID SLUTET 



AV ÅR 1940. Population par differénts groupes de professions au 31 déc. 43 



4 4 TAB. 30 (forts.) FOLKMÄNGDEN EFTER NÄRINGSGREN OCH SOCIALKLASS 
VID SLUTET AV ÅR 1940. Population par differénts groupes de professions au 31 déc. 



Tab. 31. Anställda fördelade efter anställningens art, länsvis, den 45 
31 december 1910. Employés et salariés d'après la nature de l'emploi, 

par département, au 31 déc. 



Tab. 32. Fördelningen efter kön, ålder och civilstånd inom jordbruksbefolkning, övrig landsbygdsbefolk
ning samt stadsbefolkning vid början och slutet av tioårsperioden 1931—1940. Répartition par sexe, par âge 

et par état civil de la population à la campagne et dans les villes en 1931—1940. 

46 



47 

Tab. 33. Folkmängdens förändringar på landsbygden och i städerna åren 
1841—1945. Mouvement de la population à la campagne et dans les villes. 



Tab. 34. Översikt av folkmängdens förändringar åren 1749—1945.1) Aperçu du mouvement de la population.1) 

48 



49 1) Bristande överensstämmelse mellan siffrorna för folkökningen och de här meddelade uppgifterna om befolkningsrörelsens samtliga faktorer 
beror, atom pä förekomsten av obefintliga, främst på skillnaden mellan den faktiska och den i församlingsböckerna redovisade utvandringen. 
Le manque d'accord entre les chijjres pour l'augmentation de la population et les données ici tur tous les faits du mouvement de la population dépend, 
sauf l'existence des introuvables, surtout de la différence entre l'émigration réelle et celle dant les registres des paroisses. 
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Tab. 35. Folkmängdens förändringar, länsvis, åren 1911/1945 samt 1944 och 1945.1) 
Mouvement de la population par département.1) 

54 



55 

1) För åren 1941/45 medeltal ärligen. För åren 1944 och 1945 delvis preliminära uppgifter. Rörande nt- och invandring se tab. 58. Pour 
1941/45 moyennes annuelles. Pour 1944 et 1945 chiffres préliminaires. Concernant l'e'migration et l'immigration voir tabl. 58. 



Tab. 36. Folkmängdens förändringar i de största städerna åren 1911/1915 samt 1944 och 1945. 1) 
Mouvement de la population dans les plus grandes villes.1) 

56 

1) För åren 1941/45 medeltal ärligen. F5r åren 1944 och 1945 delvis preliminära uppgifter. Pour 1941/43 moyennes annuelles. Pour 1944 et 1945 
chiffres préliminaires. 



Tab. 37. Giftermål åren 1801—1943. 1) Mariages.1) 
57 

1) Se även tab. 33—36. Voir aussi tabl. 33—36. 



58 

Tab. 38. Giftermål, fördelade efter makarnas ålder och civilstånd. Summor 
för åren 1936-1940. 

Mariages par âge et par état civil des époux. Totaux pour les années 1936—1940. 

Tab. 39. I första äktenskapet inträdda i olika åldrar på 1000 av medelfolk
mängden av ogifta i samma åldrar åren 1861—1943. 

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



59 

Tab. 40. Upplösta äktenskap och överskott av ingångna åren 1751—1945. 
Mariages dissous et excédent des mariages contractés. 

Tab. 41. Hemskillnader, äktenskapsskillnader och återgång av äktenskap 
åren 1916—1945. Séparations de corps, divorces et nullité de mariage. 



60 

Tab. 42. Aktenskapsskillnader åren 1851—1940. 1) Divorces.1) 

Äktenskapsskillnader i årligt medeltal åren 1936/40. 
Divorces en moyennes annuelles 1936/40. 

1) Se tab. 40 not 1). Återgång inräknad. Voir tabl. 40, note 1). 



Tab. 43. Barnaföderskor åren 1751—1943. Accouchées. 
61 



62 

Tab. 44. Flerbörder åren 1781—1940. Naissances multiples. 

Tab. 45. Barnaföderskor med barn i äktenskap, fördelade efter ålder och tid 
mellan giftermål och nedkomst. Summor för åren 1936—1940. Femmes accouchées 
d'enfants légitimes par âge et par durée des mariages. Totaux pour les années 1936—1940. 



Tab. 46. Födda barn åren 1751—1943. 1) Naissances.1) 
63 

Anm. Det s. k. nettoreprodaktionstalet utgjorde Les taux nets de reproduction étalent: 1926/30 0'908, 1931/35 0769, 1936/40 0-796, 1943 1063. 

1) Se även tab. 33—36. Voir aussi tabl. 33—36. 



Tab. 47. Döda åren 1751—1943. 1) Décès.1) 

64 

1) Officiella tal (i tab. 34 korrigerade tal). Se även tab. 33—36 samt 48. Chiffres officiels {au tabl. 34 chiffres corrigés). Voir aussi tabl. 
33—36, 48. 



Tab. 48. Döda i olika åldrar på 1000 av medelfolkmängden i samma åldrar åren 1751—1943. 
Décès aux différents âges sur 1000 habitants de chaque groupe d'âge. 

65 



66 

Tab. 49. Dödlighets, och livslängdstabeller för åren 1936—1940. 
Tables de mortalité et de survie. 



Tab. 50. Återstående medellivslängd och sannolik återstående 67 
livslängd åren 1816—1940. Vie moyenne et vie probable. 

Tab. 51. Döda, fördelade efter dödsorsak, åren 1916—1943.1) 2) 
Décèdes par cause de décès.1)2) 

1) Se även tab. 52—55. Voir aussi tabl. 52—63. — 2) På grund av förändrad dödsorsaksnomenklatur 6ro 
uppgifterna fr. o. m. är 1931 ej alltid fullt jämförbara med de föregående årens. A cause de nomenclature modifiée, 
les chiffres dès 1931 ne sont pas tout comparables à ceux des années antérieures. 



6 8 TAB. 51 (forts.). DÖDA, FÖRDELADE EFTER DÖDSORSAK, 



ÅREN 1916—1943. Décédés par cause de décès. 69 



70 TAB. 51 (forts.). DÖDA, FÖRDELADE EFTER DÖDSORSAK 



ÅREN 1916—1943. Décédés par cause de décès. 71 



72 

Tab. 52. Döda i tuberkulos (alla slag), länsvis, åren 1916—1945. 1) 
Décès provenant de la tuberculose.1) 

1) Preliminära uppgifter för åren 1944 och 1945. Chiffra préliminaire pour 1944 et 1945. 

Tab. 53. Självmördare åren 1791—1943. 1) Suicides.1) 

1) Se även tab. 51 ocn 55. Voir aunsi tall. 51 et 55. 



TAB. 53 (forts.). SJÄLVMÖRDARE ÅREN 1791—1943. Suicides. 73 

Tab. 54. Döda i farsoter åren 1851—1943.1) Décès provenant des maladies épidémiques.1) 

1) Se även tab. 51. Voir aussi tabl. 51. 



74 

Tab. 55. Döda i barnsbörd samt av våldsamma dödsorsaker åren 1851—1943.1) 
Décès provenant des accouchements et des morts violentes.1) 

1) Se aven tab. 51. Voir aussi tabl. 51. 

Tab. 56. Naturaliserade utlänningar åren 1851—1945. Naturalisations. 



75 

Tab. 57. Emigranter och immigranter, fördelade efter länder, åren 1861—1945.1) 
Émigrants et immigrants par pays.1) 

1) Uppgifterna i såväl denna nom följande tabeller avse den officiellt redovisade utvandringen. Börande 
gamma ut- och invandring se tab. 34. Les données dant ce tableau comme dant le suivant te rapportent à l'émigra
tion officiellement connue. Pour le total det emigrants et det immigrants voir tabl. 34. 



76 

Tab. 58. Emigranter och immigranter länsvis samt på landsbygden och i 
städerna åren 1871—1945. Émigrants et immigrants par département. 



77 

Tab. 59. Vinst eller förlust genom inrikes omflyttning länsvis åren 1931—1945. 
Excédent ou perte par le déplacement intérieur, par département. 

Tab. 60. Födelseöverskott samt vinst eller förlust genom inrikes omflyttning 
inom olika grupper av landskommuner åren 1931—1945. Excédent des naissances et 

excédent ou perte par le déplacement intérieur dans différentes parties de la campagne. 



78 Tab. 61. Läkarbesiktningarna å värnpliktiga åren 1921—1945. 
Inspection médicale des conscrits. 

Tab. 62. Vid läkarbesiktningarna prövade värnpliktigas längd åren 1906—1945.1) 
Taille des jeunes gens mesurés à l'inspection médicale des conscrits. 

1) Fr. o. m. år 1925 endast 20-åriga värnpliktiga. 



Tab. 63. Sjukvårdspersonal och sjukvårdsanstalter vid slutet av 79 
åren 1865—1943. Personnel et établissements sanitaires au 31 déc. 

Tab. 64. Omsättningen vid sjukvårdsanstalterna åren 1866—1943. 
Mouvement des malades dans les établissements sanitaires. 



80 Tab. 65. Civila sjukvårdsanstalter åren 

1) De officiella siffrorna för år 1910 hava omräknats för vinnande i möjligaste man av jämförbarhet 



1910—1943.1) Établissements sanitaires civils. 81 

med de följande arens uppgifter. I åtskilliga fall äro uppgifterna ofullständiga. 



82 

Tab. 66. Skyddskoppympningen åren 1801—1943. 1) Vaccination.1) 

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

Tab. 67. Militära sjukvården åren 1911—1944.1) État sanitaire de l'armée, de la 
marine et des forces aeriennes.1) 

1) Rörande läkarbesiktningarna â värnpliktiga se tab. 61, 62. Concernant l'inspection médicale det con
tenu voir tabl. 61, 82. 

Tab. 68. Sjukdomsfall i Tissa infektionssjukdomar (smittsamma könssjuk
domar inbegripna) åren 1881—1945. Maladies infectieuses. 



83 

Tab. 69. Lantmäteriet åren 1828—1944. Arpentage. 



84 TAB. 69 (forts.). LANTMÄTERIET ÅREN 1828—1944. Arpentage. 

Tab. 70. Inteckningar i fast egendom åren 1831—1944.1) 
Hypothèques sur les immeubles. 

1) Fr. o. m. är 1913 äro inteckningar, som beviljats o. s. T. rid både häradsrätt och rådhusrätt, upptagna 
under gavai landsbygden som städerna. Vid beräknande av intecknade gäldeh i hela riket har avdrag 
gjorts för de sålunda dubbelräknade beloppen. 



85 

Tab. 71. Lagfarna köp av fast egendom åren 1831—1944.1) Immeubles achetés. 

1) För åren 1987—1940 köp, vara lagfart sökts. 

Tab. 72. Arealen fördelad efter ägoslag, länsvis år 1944, i hektar. 
Superficie répartie d'après les différents groupes de terre, par département et en hectares. 



86 
Tab. 73. Antal brukningsdelar och deras sammanlagda åkerareal, med 

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



87 
fördelning på storleksgrupper och efter brukningssättet, länsvis år 1944. 
réparties par différents groupes et par mode de culture, par département. 



88 Tab. 74. Åkerjordens användning1) samt täckdikning 
Emploi des terres et drainage dans différents 

1) Något ändrade siffror. 

Tab. 75. Antal husdjur inom olika storleksgrupper den 1 juni 1944. 
Bétail dans différents groupes. 



inom olika storleksgrupper av brukningsdelar år 1944. 89 
groupes d'exploitations agricoles. 

Tab. 76. Antal leverantörer av mjölk till mejerier samt den levererade mjölkens 
kvantitet år 1944. 

Nombre des fournisseurs aux laiteries et la quantité du lait. 



90 

Tab. 77. Antal lägenheter och brukningsdelar med tillgång till 
Nombre de tenances et d'exploitations agricoles avec outil-

Tab. 78. Antal ensileringsanläggningar inom olika storleksgrupper år 1944. 
Nombre des installations d'ensilage dans differentes groupes. 

1) Preliminära uppgifter. Chiffres préliminaires. 



91 

vissa större redskap och maskiner inom olika storleksgrupper år 1944.1) 
lage et machines agricoles dans differentes groupes.1) 

Tab. 79. Antal jordbruksfastigheter med installationer av elektrisk kraft och 
vattenledning samt avlopp år 1944. 

Propriétés rurales avec installations d'électricité et d'eau et avec égouts. 



92 Tab. 80. Åkerjordens och ängens användning samt utsäde och 



skörd åren 1866—1945. Emploi des terres, semences et récolte. 93 



9 4 TAB. 80 (forts.). ÅKERJORDENS OCH ÄNGENS ANVÄNDNING SAMT UTSÄDE 



OCH SKÖRD ÅREN 1866—1945. Emploi des terres, semences et récolte. 95 



96 TAB. 80 (forts.). ÅKERJORDENS OCH ÄNGENS ANVÄNDNING SAMT UTSÄDE 

Tab. 81. Skörd och tillgång av vete och råg åren 1876—1944.1) 
Récolte et consommation de froment et de seigle. 

1) Uppgifterna avse skörden under de angivna kalenderåren samt Införselöverskott m. m. under 
förbrakningsåret (börjande 1 ang. angivna år). 



OCH SKÖRD ÅREN 1866—1945. Emploi des terres, semences et récolte. 97 

Tab. 82. Markegångspriser åren 1841—1945, i kronor. 
Taxe officielle des céréales, etc., en couronnes. 



98 Tab. 83. Åkerjordens och ängens användning år 1945, utsäde samt skörd 

1) Se f. 5. tab. 80 med tillhörande noter. Voir tabl. 80 et let notes. 



1936/40 och 1945, länsvis1). Emploi des terres, semences et récolte par département.1) 99 



100 TAB. 83 (forts.). ÅKERJORDENS OCH ÄNGENS ANVÄNDNING SAMT UTSÄDE OCH 



SKÖRD LÄNSVIS. Emploi des terres, semences et récolte par département. 101 



Tab. 84. Husdjur åren 1918—1945. Bétail. 
102 



103 

Tab. 85. Den animaliska produktionen år 1937/38. 
Production animale. 

Tab. 86. Skogsavverkningen år 1937, i 1000-tal m3 (fast mått med bark). 
Les coupes de bois, en milliers de m3 (avec écorce). 

Anm. Häri ingår icke avverkningen för husbehov (bränsle och gagnvirke), som uppskattats till om
kring 8'0 milj. m3. Non compris le bois dit domestique. 



104 Tab. 87. Andelsföreningarna i jordbruket åren 1916—1944.1) 
Sociétés coopératives dans l'agriculture. 

1) För vissa föreningar avse uppgifterna verksamhetsår, slutande under de angivna kalenderåren. 



Tab. 88. Mejerihanteringen åren 1940—1944. Industrie laitière. 105 

Tab. 89. Saltsjöfiskets i Göteborgs och Bohus län avkastning, i tusental kronor, 
åren 1896—1944. Produit des pêches en eau salée du département de Gothembourg, en mill. de cour. 



106 Tab. 90. Saltsjöfisket åren 1916—1944.1) Pêche en eau salée.1) 

Fångstmängd och fångstvärde. Quantités et valeurs des pêches. 

1) Rörande sötvattensfisket se årg. 1925, 26: tab. 85 och 87. Pour lapéche en eau douce voir anniti 
1925, 26: tabl. 85 et 87. 



107 

Tab. 91. Hushållningssällskapen åren 1882—1943. 
Sociétés d'économie rurale. 



108 Tab. 92. Allmänna skogarna åren 1871—1944.1) Forêts publiques.1) 

1) Rörande samtliga skogarnas areal se tab. 72 ävensom årg. 1934, tab. 78—80. Pour l'étendue 
de toutes le» forêts voir tabl. 72 ainsi que l'année 1934, tabl. 78—80. 



109 

Tab. 93. Statsskogars areal, taxeringsvärde och förvaltning åren 1940—1945. 
Superficie, valeur taxée et administration des forêts d'État. 



110 Tab. 94. Flottningen i allmän flottled åren 1926— 



1944. Flottage dans les routes de flottage publiques. 111 



112 

Tab. 95. Produktion av järnmalm1) och tackjärn2), i ton, åren 1836—1944.3) 
Production de minerai de fer1) et de fonte2), en tonnes.3) 

1) Fr. o. m. år 1906: runnen användbar järnmalm (även Blig, men ej för anrikning avsedd malm). A partir de 
1906: minerait directement utilisables ainsi que minerais enrichit. — 2) Gjntgods, framställt direkt från masugn, 
inräknat. Y comprit: ouvrages de fonte directement produits dans les hauts-fourneaux. — 3) Rörande uppgifter för 
varje särskilt år fr. 0. m. 1836 se årg. 1922, tab. 94. Pour let annéet particulières, voir l'année 1922, tabl. 94. 



113 
Tab. 96. Produktion av malmer (utom järnmalm) och vissa andra mineral, i ton, 

åren 1876—1944. Production de minerais, etc., en tonnes. 

Tab. 97. Tillverkning av metaller, andra än tackjärn, åren 1876—1944. 
Production de métaux, autres que fonte. 



Tab. 98. Bergshanteringen åren 1906-1944.1) Mines et usines.1) 
114 

1) Se även tab. 95—97. Voir aussi tabl. 95—97. 



115 

Tab. 99. Fabrikernas tillverkningsvärde åren 1836—1942.1) 
Valeur des produits de l'industrie.1) 

1) I tabellen ingå ej bergverk och mejerier, ej beller före år 1896: mjöl- och grynkvarnar, bagerier, sågverk 
och hyvlerier, boktryckerier, flottanB varv och statens ammunitionsfabriker, samt före år 1892 charkuterivaru-
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 är 1896 delvis, fr. o. m. är 1896 i regel) mellanprodnkter, 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 3896: 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. 

Tab. 100. Fabriksindustrien åren 1896—1912. 1) Industrie.1) 

1) I tabellen ingå ej bergverk och mejerier. Fr. o. m. år 1913 utarbetas industristatistiken efter väsentligen för
ändrade grunder. Se tab. 99 not s). Non compris: usines et laiteries. A partir de 1913 la statistique de l'industrie 
est dressée d'après un plan nouveau. 



116 
Tab. 101. Industrien åren 

l) Se tab. 99 not 3). Voir tabl. 99, note 3). 



117 

1913—1943. 1) Industrie.1) 



Tab. 103. Tillverkningen av viktigare industriprodukter åren 1906—1943. 1) Principaux produits industriels.1) 118 



119 

1) Uppgifterna i denna tabell avse totala produktionen, icke såsom i tab. 101 ocb 104 endast saiutiilverkningarna. — Rörande brytningen av malmer 
och vissa andra mineral samt tillverkningen av metaller se tab. 95—98, rörande tillverkningen av mejeriprodukter tab. 88 samt av brännvin 
och maltdrycker tab. 178. Production totale {dant les tabl. 101 et 104 seulement la production destinée à la vente). — Pour la production des minerais 
et det métaux voir tabl. 95—98; des produite det laiteries tabl. 88: de l'eau de vie et det boissons de malt tabl. 178. 
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Tab. 103. Industrien länsvis år 1943. Industrie par département. 
121 



122 Tab. 104. Olika industrier år 1943.1) 

1) Se tab. 99 not 3). Voir tabl. 99, note 3). 



Différentes catégories d'industries.1) 123 



124 

Tab. 105. Arbetsställen inom olika industrier, 
Etablissements des divers industries. 



125 

i grupper efter arbetarantal, år 1940. 
par nombre des ouvriers. 



126 TAB. 105 (forts.). ARBETSSTÄLLEN INOM OLIKA INDUSTRIER 



I GRUPPER EFTER ARBETARANTAL, ÅR 1940 . 127 



Tab. 106. Vattenkraft, beräknad år 1945. Forces hydrauliques. 

128 



Tab. 107. Produktion och förbrukning av elektrisk kraft åren 1921—1943.1) 
Production et consommation d'énergie électrique. 

129 

1) Uppgifterna avse dels egentliga distribntionsverk med egen kraftkälla om minst 50 kilovoltampère, dels stSrre kraftverk för vissa industri
företags eget kraftbehov. 



Tab. 108. 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. 130 



131 
Tab. 109. Införsel och utförsel åren 1836—1945. 1) 

Importation et exportation.1) 

1) Före år 1871 är värdet av den del av införseln och utförseln, som fraktats på svenska fartyg, 
beräknat efter prisen i de främmande lastnings- och lossningshamnarna. Körande uppgifter för de 
särskilda åren före 1917 se årg. 1922, tab. 110. Antérieurement à 1871 la valeur des marchandises 
transportées par des navires suédois a été calculée d'après les prix dans les ports étrangers. Pour les 
années particulières antérieurement à 1917 voir Vannée 1922, tabl. 110. 



132 

Tab. 110. Kvantitet och värde1) av de viktigaste 
Quantité et valeur des principales 

Fr. o. m. âr 1914 deklarerade värden. 



133 

in- och utförda varorna åren 1871—1945. 
marchandises importées et exportées. 



134 TAB. 110 (forts.). KVANTITET OCH VÄRDE AV DE 



VIKTIGASTE IN- OCH UTFÖRDA VARORNA ÅREN 1 8 7 1 — 1 9 4 5 . 135 



136 Tab. 111. Kvantitet och värde av införda och utförda varor åren 

1) Deklarerade värden utom i fråga om importen av g. k. sorteringsgods, dä detta ej inkommit i kolli om 
elag, angivet i annan kvantitetsenhet, se texttabell i handelsberättelsen (S. O. S. Handel). Valeurs déclarées 



1938, 1944 o. 1945. 1) Quantité et valeur des marchandises importées et exportées.1) 137 

fullt ensartat innehåll. Beträffande evalveringatalen vid omräkning till vikt av import eller export av varu-
pour la plupart. 



138 TAB. 111 (forts.). KVANTITET OCH VÄRDE AV INFÖRDA OCH UTFÖRDA VAROR ÅREN 



1938, 1944 o. 1945. Quantité et valeur des marchandises importées et exportées. 139 



140 TAB. 111 (forts.). KVANTITET OCH VÄRDE AV INFÖRDA OCH UTFÖRDA VAROR ÅREN 



1938, 1944 o. 1945. Quantité et valeur des marchandises importées et exportées. 141 



142 TAB. 111 (forts.). KVANTITET OCH VÄRDE AV INFÖRDA OCH UTFÖRDA VAROR ÅREN 



1938, 1944 o. 1945. Quantité et valeur des marchandises et importées exportées. 143 



144 TAB. 111 (forts.). KVANTITET OCH VÄRDE AV INFÖRDA OCH UTFÖRDA VAROR ÅREN 



1938, 1944 o. 1945. Quantité et valeur des marchandises importées et exportées. 145 



146 TAB. 111 (forts.). KVANTITET OCH VÄRDE AV INFÖRDA OCH UTFÖRDA VAROR ÅREN 



1938, 1944 o. 1945. Quantité et valeur des marchandises importées et exportées. 147 



148 TAB. 111 (forts.). KVANTITET OCH VÄRDE AV INFÖRDA OCH UTFÖRDA VAROR ÅREN 



1938, 1944 o. 1945. Quantité et valeur des marchandises importées et exportées. 149 



150 TAB. 111 (forts.) . KVANTITET OCH VÄRDE AV INFÖRDA OCH UTFÖRDA VAROR ÅREN 



1938, 1944 o. 1945. Quantité et valeur des marchandises importées et exportées. 151 



152 TAB. 111 (forts.). KVANTITET OCH VÄRDE AV INFÖRDA OCH UTFÖRDA VAROR ÅREN 



1938, 1944 o. 1945. Quantité et valeur des marchandises importées et exportées. 153 



154 TAB. 111 (forts.). KVANTITET OCH VÄRDE AV INFÖRDA OCH UTFÖRDA VAROR ÅREN 



1938, 1944 o. 1945. Quantité et valeur des marchandises importées et exportées. 155 



156 TAB. 111 (forts.) . KVANTITET OCH VÄRDE AV INFÖRDA OCH UTFÖRDA VAROR ÅREN 



1938, 1944 o. 1945. Quantité et valeur des marchandises importées et exportees. 157 



158 TAB. 111 (forts.). KVANTITET OCH VÄRDE AV INFÖRDA OCH UTFÖRDA VAROR ÅREN 



1938, 1944 o. 1945. Quantité et valeur des marchandises importées et exportées. 159 



160 TAB. 111 (forts.). KVANTITET OCH VÄRDE AV INFÖRDA OCH UTFÖRDA VAROR ÅREN 



1938, 1944 o. 1945. Quantité et valeur des marchandises importées et exportées. 161 



162 TAB. 111 (forts.). KVANTITET OCH VÄRDE AV INFÖRDA OCH UTFÖRDA VAROR ÅREN 



1938, 1944 o. 1945. Quantité et valeur des marchandises importées et exportées. 163 



164 TAB. 111 (forts.). KVANTITET O. VÄRDE AV INF. O. UTF. VAROR 1938, 1944 O. 1945. 

Tab. 112. Införsel och utförsel av oarbetat guld och silver samt av mynt åren 
1938, 1944 o. 1945. Importation et exportation d'or et d'argent en barres et de monnaies. 



165 

Tab. 113. Värde, i tusental kronor, av införda och utförda väror, fördelade efter 
ursprung och ändamål, åren 1891—1944. Valeur, en milliers de cour., des marchandises 

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



Tab. 114. Värde av införda och utförda varor, fördelade efter länder, åren 1936—1945, i tusental kronor.1) 
Valeur des marchandises importées et exportées par pays, en milliers de couronnes. 

166 



167 

1) Mynt samt oarbetat guld och silver ej inräknade. 



168 

Tab. 115. Värde av införda och utförda varor efter ursprungs- och 
Valeur des marchandises importées et exportées, par pays d'origine et de 



169 

förbrukningsländer samt grupper av varuslag år 1944, i tusental kronor. 
consommation et par groupes de marchandises, en milliers de couronnes. 



170 

Tab. 116. Sveriges betalningsbalans, i milj. kronor, åren 1931—1939. 
La balance des paiements de la Suède en millions de cour. 

Tab. 117. Upplagda svenska fartyg om 300 bruttoton och däröver, i början av varje 
månad, åren 1939, 1942—1945. Navires suédois restés sans emploi. 



171 

Tab. 118. Svenska handelsflottans i utrikes fart intjänta bruttofrakter, i kronor, 
åren 1938 och 1944. Frets bruts de la navigation suédoise à l'étranger, en cour. 



172 

Tab. 119. Handelsflottan vid slutet av åren 1830—1945. 1) 
Marine marchande au 31 déc.1) 

l) Fr. o. m. år 1895 endast fartyg om 20 nettoton och däröver. Pråmar ej inräknade. A partir 
de 1885 navires de 20 tonn. nets et au-dessus. Chalands non compris. 

Tab. 120. Handelsfartygens fördelning efter hemorter den 31 dec. 1944. 
Marine marchande par domicile des navires au 31 déc. 



173 

Tab. 121. Handelsflottans ökning och minskning åren 1896—1945. 1) 
Accroissement et diminution de la marine marchande.1) 

l) Fartyg om 20 nettoton och däröver. Pråmar ej inräknade. Ökning o. minskning genom förbyggnad, 
iständsättande o. d. ej inräknad. Navires de 20 tnnn. et au-dessus. Chalands non compris. 



Tab. 122. Handelsfartygens fördelning efter dräktighet och ålder m. m. samt värde vid slutet av åren 1940—1944.1) 
Marine marchande par catégories de tonnage, par âge des navires, etc. au 31 déc.1) 174 

1) Fartyg om 20 nettoton och däröver. Pråmar ej inräknade. Navires de 20 tona. nets et au-dessus. Chalands non compris. 



Tab. 123. Handelsfartygens fördelning efter redare och användning samt deras bemanning åren 1910—1944. 
Marine marchande par armateurs et par emploi, équipages. 

175 



176 Tab. 124. 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. 126, not 1). Voir tabl. 126 note 1). 



avgångna från utrikes orter, jämte intjänta bruttofrakter, med 177 
därifrån de avgått till Sverige, åren 1876—1939.1) 
pays où les navires sont arrivés ou d'où ils sont partis pour la Suède. 1) 
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Tab. 125. Sjöfarten mellan Sverige och utlandet åren 1881—1945. 
Navigation entre la Suède et l'étranger. 

Tab. 126. Svenska fartyg, ankomna till och avgångna från utrikes orter åren 
1873—1939.1) 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. 127. Handelsflottans bruttoinkomster1), i tusental kronor, åren 1901—1944. 
Bénéfices réalisés par la marine marchande1), en milliers de cour. 

1) Pråmar ej inräknade. Chalands non compris. 

Tab. 128. Fartyg, ankomna till och avgångna från Sverige, fördelade efter natio
nalitet, åren 1876—1944. Navires arrivés en et sortis de la Suède, par nationalité. 



180 Tab. 129. Trafiken i rikets hamnar och lastageplatser 
åren 1901—1944.1). Mouvement dans les ports. 

1) Endast hamnar och lastageplatser, för vilkas begagnande avgifter utgå efter av Kungl. Maj:t fastställda 
hamntaxor, ingå i tabellen. 
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Tab. 130. Sjöfartsavgifter, i kronor, redovisade till statsmyndigheter, åren 
1906—1914.1) Droits de navigation, en cour., rendus aux autorités de l 'État.1) 

1) Rörande hamnavgifterna se tab. 129, rörande kanalavgifterna tab. 132. Pour les droits de ports voir tabl. 
129, pour les péages des canaux tabl. 132. 

Tab. 131. Lots- och fyrinrättningen samt livräddningsväsendet åren 1886—1945. 
Pilotage, phares et sauvetage des naufragés. 
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Tab. 132. Kanalernas trafik1) och inkomster åren 1891—1944.2) 
Mouvement1) et péages des canaux.2) 

1) Endast mätta fartyg, i allmänhet om 10 nettoton och däröver ^t. o. m. år 1913 över 10 ton). Pråmar 
ej inräknade före år 1916. Navire» jaugés, ordinairement de 10 tonn. nets et au-dessus. Chalands non compris 
avant 191e. — 2) Rörande kanalernas längd och anläggningskostnad m. m. se årg. 1924, tab. 121. Pour la 
longueur, Us frais de construction, etc. voir Vannée 1924, tabl. 121. 



Tab. 133. Samtliga järnvägars längd, i km, vid slutet av åren 1860—1945.1) 183 
Longueur des chemins de fer, en kilom., au 31 déc.1) 

1) Preliminära uppgifter för är 1945. Chiffres préliminaires pour 1945. 

Tab. 134. Samtliga järnvägars trafik och inkomster m. m. åren 1880—1945. 
Exploitation et recettes des chemins de fer. 



184 Tab. 135. Järnvägar av allmän betydelse: trafik samt 
Exploitation, recettes et dépenses 

1) Järnvägarna utan allmän betydelse hade vid slutet av är 1945 en längd a r 158'9 km, därav normalspâriga 
uppgifterna om byggnadskostnad, inkomster, driftkostnader och nettoinkomst icke fullt jämförbara med för tiden 



inkomster och utgifter m. m. åren 1890—1945. 1) 185 
des chemins de fer d'intérêt général. 

104-9, smalspåriga 54-0. På grand av från 1 jan. 1931 gällande lag om bokföring vid enskild järnväg äro 
före år 1931 angivna data. 



186 
Tab. 136. Järnvägar av allmän betydelse åren 

1) Se även tab. 135, 137. Voir aussi tabl. 135, 137. 



187 
1943 och 1944.1) Chemins de fer d'intérêt général.1) 



188 
lab. 137. Större enskilda järnvägar ordnade efter inkomststorlek, åren 

Anm. Summan av de specificerade järnvägarnas inkomster representerar cirka 84 % av samtliga enskilda 

1) Preliminära uppgifter för är 1945. Chiffres préliminaires pour 1945. 



189 
1944 och 1945.1) Différents chemins de fer privés par leur grandeur de revenus.1) 

järnvägars inkomster år 1945. 



190 Tab. 138. Postverket åren 



1870-1945. Postes. 191 



192 Tab. 139. Telefon, telegraf och radio åren 

1) De enskilda telefonnäten och järnvägstelegraferna ingå i tabellen endast där detta uttryckligen angives. 
expressément indiqué. 



1855—1944. 1) Téléphones, télégraphes et radiophonie.1) 193 

Les réseaux téléphoniques privés et les télégraphes des chemins de fer paraissent dans le tableau seulement où cela est 



Tab. 140. Allmänna vägar å landet år 1943.1) Routes à la campagne.1) 

194 



195 1) Preliminära uppgifter. Chiffres préliminaires. 



196 Tab. 141. I centrala automobilregistret upptagna motorfordon och deras 
beskattning vid slutet av åren 1935—1945. 
Machines motrices et leur imposition au 31 déc. 



Tab. 142. Vägtrafikolyckor åren 1937—1944. Accidents de circulation. 197 

Tab. 143. Aktiebolaget Aerotransports regelbundna lufttrafik åren 1926—1945. 
Daglinjetrafik. Le service aérien de l'»Aerotransport». 



198 

Tab. 144. Trafiken å rikets större civila flygplatser åren 1944 och 1945. 
Le service aérien civil. 

Tab. 145. Registrerade aktiebolag och bankbolag åren 1897—1945.1) 
Sociétés anonymes enregistrées.1) 

l) Fr. o. m. år 1917 ingå ej försäkringsaktiebolag. Sociétés d'assurance non comprises à partir de 1917. 
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Tab. 146. Omsättningen å Stockholms fondbörs åren 1907—1945 samt 
börsindex åren 1937—1946. Mouvement des fonds à la bourse de Stockholm 

et nombres indices de bourse. 

Tab. 147. Riksbankens a vista växelkurser, i kronor, åren 1896—1946. 
Cours de change a/v de la Banque de Suéde, en couronnes. 



200 Tab. 148. Bankernas ställning, i miljoner kronor, vid slutet av åren 

1) Rörande uppgifter för da särskilda åren före 1920 se årg. 1922, tab. 155, 156. 



1876—1945.1) Situation des banques, en millions de couronnes, au 31 déc. 201 



202 

Tab. 149. Affärsbankernas ställning, i miljoner kronor, vid slutet av åren 1942— 
1945.1) Situation des banques privées, en millions de couronnes, au 31 dèc.1) 

l) Se även tab. 148, 151. Voir aussi tabl. 148, 151. 



203 
Tab. 150. Bankernas räntesatser åren 1857—1945. 

Taux d'intérêt des banques. 

Tab. 151. Affärsbankernas antal samt grund- och reservfonder vid slutet 
av åren 1875—1934.1) 

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

1) För senare år se tab. 149. 



204 
Tab. 152. Hypoteksinrättningar åren 1890—1945. 1) Institutions hypothécaires. 

1) Tabellen upptager inrättningar för inteckningslän med av staten tillskjutna grundfonder. 

Tab. 153. Postsparbanken åren 1895—1945. Banque d'épargne postale. 

Tab. 154. Postgirorörelsen åren 1926—1945. Virements postaux. 



Tab. 155. Egnahemsorganisationens verksamhet åren 1916—1944/45. 205 
Le mouvement en faveur de la petite propriété. 

Tab. 156. Enskilda sparbankerna, länsvis år 1944. Banques d'épargne privées. 
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Tab. 157. Enskilda sparbankerna åren 



207 

1860—1944. Banques d'épargne privées. 



208 Tab. 158. Centralkassorna för jordbrukskredit och jordbruks-

1) På grund av ändrad lagstiftning äro uppgifterna för de särskilda åren under perioden 



kassorna åren 1916—1944. 1) Caisses de crédit agricole.1) 209 

1916 —1942 ej fullt jämförbara. Les données pour les différentes années ne sont pas tout à fuit comparables. 



210 Tab. 159. Den sociala pensionsverksamheten åren 1931—1945. 
Pensions sociales. 



TAB. 159 (forts.). DEN SOCIALA PENSIONSVERKSAMHETEN ÅREN 1931—1945. Pensions sociales. 211 

Tab. 160. Vissa statsunderstödda pensionsanstalter åren 1921—1944. Kronor. 
Caisses de pension subventionnées par l'État. Couronnes. 



212 

Tab. 161. Svenska bolags livförsäkringsverksamhet åren 1890—1944.1) 

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 år än 1904 och för Ömsesidiga försäkringsbolaget 
Allmänna pensions- och änkekassan i Göteborg för tidigare år än 1909. 



213 

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



214 

Tab. 162. Utländska bolags livförsäkringsrörelse i Sverige åren 1890—1944. 
Tusental kronor. 

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

Tab. 163. Ränte- och kapitalförsäkringsanstalterna åren 1880—1944. Tontines. 



215 

Tab. 164. Olycksfallsförsäkringen åren 1890—1917. Assurances contre les accidents. 

Tab. 165. Försäkringen för olycksfall i arbete (enligt 1916 års lag) åren 1918— 
1944 samt olycksfall i arbete åren 1918—1942. Assurances contre les accidents du 

travail (selon la loi de 1916) en 1918—1944 et accidents du travail en 1918—1942. 



216 TAB. 165 (forts.). FÖRSÄKRINGEN FÖR OLYCKSFALL I ARBETE ENLIGT 1916 ÅRS 



LAG SAMT OLYCKSFALL I ARBETE ÅREN 1918—1942. Accidents du travail. 217 



218 Tab. 166. Erkända sjukkassor åren 1901—1943.1) 
Caisses de maladie reconnues. 

1) För år 1930 och tidigare avse uppgifterna statsunderstödda sjukkassor. 



219 

Tab. 167. Försäkringsbolagens, utom liv- och arbetsgivarbolagen, olycksfalls-
och sjukförsäkringsrörelse åren 1921—1944. Tusental kronor. 

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

Tab. 168. Svenska bolags husdjursförsäkringsrörelse åren 1891—1944.1) 
Assurances sur le bétail: sociétés suédoises. 

1) I någon mån ofullständiga uppgifter, särskilt för de tidigare åren. 



220 

Tab. 169. Svenska bolags ansvarighets-, automobil- och trafik-, in-
Assurances diverses: sociétés 



221 

brotts- m. fl. försäkringsrörelse åren 1914—1944. Tusental kronor. 
suédoises. Milliers de couronnes. 



222 

Tab. 170. Brandförsäkringen åren 1891—1944. Tusental kronor. 
Assurances contre l'incendie. Milliers de cour. 



223 

Tab. 171. Svenska bolags sjöförsäkringsrörelse åren 1890—1944. Tusental 
kronor. Assurances maritimes: sociétés suédoises. Milliers de couronnes. 

Tab. 172. Partiprisernas förändringar åren 1860—1946. Variations des 
prix de gros. 



224 TAB. 172 (forts.). PARTIPRISERNAS FÖRÄNDRINGAR ÅREN 1860—1946. 
Variations des prix de gros. 



225 

Tab. 173. Minuthandelspriser för livsmedel m. m., i öre, åren 1911—1945.1) 
Prix de détail des denrées ménagères, en »öre». 

1) Siffrorna utgöra medeltal av de särskilda månadernas medelpriser för 28 orter åren 1906—1909, 39 
orter åren 1910—1912, 44 orter åren 1913—1919, 49 orter åren 1920—1942 samt 60 orter fr. o. m. år 
1943. 
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Tab. 174. Socialstyrelsens levnadskostnadsindex åren 1914—1946. 1) 
Indice du coût de la vie.1) 

1) Uppgifterna avse utgifter för en normalfamilj med en ntgiftsstat år 1935 av c:a 3 500 kr. Les 
donnée» te rapportent aux dépense» d'un ménage normal ayant un budget de 3 500 cour, en 1935. 

Tab. 175. Riksbankens konsumtionsprisindex vid mitten av varje månad 
åren 1931—1946. Indice des prix de consommation. 

Sept. 1931 = 100. 



Tab. 176. Inkomster och utgifter inom hushåll i städer och industri
orter samt på landsbygden (kr. per år och normalhushåll) 1). Recettes et 

dépenses de ménages (cour. par an et par ménage normal) 1). 

227 

1) Normalhushållet — 3'3 konsumtionsenheter enligt den s. k. amerikanska skalan. Le ménage normal = 
3'3 unités de consommation suivant l'échelle »américaine». 
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Tab. 177. Konsumerade kvantiteter av viktigare livsmedel per år och normalhushåll. 
Quantités consommées des denrées les plus importantes par an et par ménage normal. 



229 

Tab. 17S. Brännvins- och maltdryckstillverkningen åren 1871—1945. 
Fabrication d'eau-de-vie et de boissons de malt. 



230 

Tab. 179. Rusdrycksförsäljningen åren 1916—1945. 
Vente des spiritueux. 



Tab. 180. Systembolagens verksamhet åren 1926—1945. 
Opérations des sociétés de vente des spiritueux. 

231 

Tab. 181. Förbrukningen av alkoholhaltiga drycker, tobak, kaffe, te och socker 
åren 1881—1945. 1) Consomm. de boissons alcooliques, de tabac, de café, de thé et de sucre. 

1) Rörande förbrukningen av brödsäd se lab. 81. 



232 

Tab. 182. Fylleriförseelser1), för vilka personer sakfällts, åren 1913—1945. 
Délits d'ivresse jugés. 

1) S L 18: 15. 

Tab. 183. Fylleriförseelser1) begångna åren 1923—1945. Délits d'ivresse commis. 

1) S L 18: 15 och krigsl. 96 §. 
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Tab. 181. Kooperation. Konsumtionsföreningarnas verksamhet åren 1908—1944.1) 
Sociétés coopératives de consommation. 

1) Häri ingå i konsumentintresse drivna produktionsföretag, men däremot ej Kooperativa förbandet. 

Tab. 185. Byggnadsverksamheten i städer och stadsliknande samhällen åren 
1912—1944. Constructions de maisons dans les agglomérations urbaines. 
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Tab. 186. Bostädernas fördelning efter rumsantal inom olika områden, enligt 
partiella folkräkningen 1936.1) 

Répartition des logements d'après le nombre de pièces dans différentes régions.1) 

1) Se tab. 22, not 1). Voir tabl. 22, note 1). 
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Tab. 187. Antalet bostadshushåll, bostadsfolkmängden och bostadshushållens 
medelstorlek, enligt partiella folkräkningen 1936.1) Ménages: nombre et population.1) 

1) Se tab. 22, not 1). Voir tabl. 22, note 1). 

Tab. 188. Antalet lägenheter med mer än 2 boende per eldstad (trångbodda) 
inom olika lägenhetsgrupper, enligt partiella folkräkningen 1936.1) 

Nombre des logements avec plus de 2 personnes par chambre dans les différents groupes 
de logements (surpeuplés).1) 

1) Se tab. 22, not 1). Voir tabl. 22, note 1). 



236 Tab. 189. Antalet bostadshushåll fördelade efter storlek och barnantal 
Nombre de ménages répartis par membres et par d'en-

1) Se tab. 22, not l ) . Voir tabl. 22, nots l ) . 



inom olika lägenhetsgrupper, enligt partiella folkräkningen 1936.1) 237 
fants du ménage dans les différents groupes de logements.1) 



238 

Tab. 190. Bostadshushåll med olika antal inneboende, fördelade efter 
bostädernas rumsantal, enligt partiella folkräkningen 1936. 1) 
Ménages suivant le nombre différent de leur sous-locataires, répartis 

d'après le nombre de pièces des logements.1) 

1) Se tab. 22, not 1). Voir tabl. 22, note 1). 



Tab. 191. Förekomsten av vissa bekvämligheter inom olika lägen- 239 
hetsgrupper, enl. partiella folkräkningen 1936.1) Confort moderne de cer

taines espèces dans les différents groupes de logements.1) 

1) Se tab. 22, not 1). Voir tabl. 22, note 1). 



240 Tab. 192. Hyresförhållandena i vissa städer och stadsliknande samhäl-



len hyresåre t 1939/40 (samt 1933/34.) Loyers dans les agglomérations urbaines. 241 



242 Tab. 193. Bostadsstandarden i vissa städer hyresåret 
Le standard des logements dans 



1939/40 (samt åren 1912/15, 1920/21, 1924/25 och 1933/34). 243 
les agglomérations urbaines. 



Tab. 194. Bostadsförhållandena inom 100 landskommuner med övervägande jordbruksbefolkning år 1936. 
Logements dans 100 communes rurales avec principalement population agricole. 

244 



245 

Tab. 195. Den offentliga arbetsförmedlingen åren 1906—1946.1) 
Bureaux de placement publics. 

1) Fr. o. m. år 1931 medräknas ej reservarbetsplatser bland lediga och tillsatta platser. 



246 

Tab. 196. Hjälpsökande arbetslösa i medeltal (resp. vid slutet av varje månad) 
åren 1936—1945. 1) Chômeurs rapportés. 

1) För tiden januari 1988—juni 1940 ha i antalet hjälpsökande medräknats i statliga och kommunala 
beredskapsarbeten då sysselsatta hänvisade arbetslösa, vilka först fr. o. m. juli 1940 voro anmälda som 
hjälpsökande hos arbetslöshetsnämnderna. 
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Tab. 197. Arbetslösa, som erhållit arbetslöshetshjälp av stat eller kommun, 
i medeltal, åren 1936—1945. 

Chômeurs secourus par l'État ou par les communes, moyennes annuelles. 

Tab. 198. Arbetsinställelser åren 1903—1943. 1) Grèves et lock-outs. 

1) Varje arbetsinställelse redovisas för det ar, under vilket den påbörjats. 
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Tab. 199. Arbetslösheten inom fackorganisationerna åren 1916—1945. 
Chômage parmi les ouvriers syndiqués. 

Tab. 200. Löneförhållanden för i hotell- och restaurangrörelse samt i husligt 
arbete anställd personal åren 1929—1944. 

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



Tab. 201. Kollektivavtal åren 1908—1943. Conventions collectives. 249 

Tab. 202. Löneinkomster för vuxna industriarbetare länsvis 
åren 1941—1944. Salaires pour ouvriers par département. 



250 Tab. 203. Löneinkomster för vuxna arbetare inom olika 
Salaires pour ouvriers dans différents 

1) Ortsgrupperna A och B omfatta i stort sett landsbygd, grupperna C—E flertalet städer och tätare be-
förstäder. Indextalen för grupperna äro: (levnadskostnadernas riksmedeltal = 1 000) grnpp A t. o. m. 
1171—1230; grnpp G 1231—1290; grupp H 1291—1850; grnpp I 1351 o. däröver. Lönesiffror, som 



näringsgrenar och dyrortsgrupper åren 1941—1944.1) 251 
groupes de la cherté du coût de la vie. 

byggda samhällen, grupp F—H en del större städer och industrisamhällen samt grnpp I Stockholm med 
930; grnpp B 931—990; grupp C 991—1050; grupp D 1051—1110; grupp E 1111—1170; grupp F 
gälla färre än 150 arbetare, äro betecknade med medieval stil. 



252 Tab. 204. Arbetslöner inom industri, handel och sam-



färdsel m. m. åren 1929—1944. Salaires dans l'industrie, etc. 253 



254 Tab. 205. Genomsnittliga löneinkomster för vissa yrkeskategorier 
av lantarbetare, fyllda 18 år, inom olika län m. m. år 1945.1) 

Salaires des ouvriers agricoles. 

1) Preliminära uppgifter. Medieval stil anger, att lönesiffran är grundad på mindre än 25 men fler än 
9 uppgifter. 



Tab. 206. Lantarbetares löneförmåner, i kronor, åren 1866—1925. 255 
Salaires des ouvriers agricoles, en couronnes. 

Tab. 207. Lantarbetares löneförmåner, i kronor, åren 1920—1945. 
Salaires des ouvriers agricoles, en cour. 

Tab. 208. Manliga lantarbetare, fyllda 18 år (med minst 250 arbetsdagar per år), 
fördelade efter årsavlöningens storlek, år 1945. 

Ouvriers agricoles, répartis par salaire annuel. 



256 

Tab. 209. Löneförhållanden för i enskild tjänst anställd förvaltningspersonal 
åren 1929—1944. Salaires du personnel administratif des entreprises privées. 

Tab. 210. Löneförhållanden inom vissa grupper av sjömansyrket åren 
1860—1944. 1) Salaires des marins dans certains groupes.1) 

1) Omfattar endast manskapsgrupper å äng- och motordrivna fartyg i utrikes fart. Le tableau donne 
seulement le personnel des vapeurs et des navires à moteur employés en navigation à l'étranger. 



257 

Tab. 211. Löneförhållanden för med vägunderhåll sysselsatta grov
arbetare åren 1942—1945. 

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

Tab. 212. Skogsarbetarnas löneförhållanden i norra Sverige åren 
1913/14—1944/45. Salaires des ouvriers forestiers au nord de la Suède. 



258 Tab. 213. Fattigvården åren 1876—1938.1)2) Assistance publique.1)2) 

1) Om utgifterna för fattigvården se tab. 262, 263, 265, 266, 269. Concernant les frais de l'assistance publique voir 
tabl. 262, 263, 265, 266, 269. — 3) På grund av statistikens omorganisation äro nppgifterna fr. o. m. år 1923 ej 
fullt jämförbara med de föregående årens. Detsamma gäller, på grund av barnavårdslagens ikraftträdande, be
träffande de direkt understödda barnen fr. o. m. år 1926. Dès 1923 les données ne sont pas tout à 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 dés 1926. 



Tab. 214. Fattigvården åren 1942—1944. Assistance publique. 259 



260 Tab. 215. Fattigvårdsanstalter år 1938. Asiles de vieillards. 



Tab. 216. Fattigvården länsvis och inom skilda kommungrupper åren 1941—1944. 
Assistance publique par départements et par groupes de communes. 

261 



262 Tab. 217. Barnavårdsmannaskap och bidragsförskott, länsvis, år 1943. 
Surveillance des enfants illégitimes et avances d'allocations, par département. 



Tab. 218. Barnavården åren 1934—1943. Protection de l'enfance. 
263 



264 

Tab. 219. Vid de allmänna underrätterna slutligt handlagda mål1) och ären-

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



265 

den2) åren 1866—1944.3) Affaires terminées par les tribunaux ordinaires de 1ère instance. 

— 3) Se även tab. 70, 71, 225, 226. 



266 

Tab. 220. Hovrätternas verksamhet åren 1871—1945.1) Cours d'appel. 

1) Siffror för vattenöverdomstolen (fr. o. m. är 1919) ingå jämväl i tabellen. Rörande krigshovrätten se 
tab. 222. 

Tab. 221. Högsta domstolens verksamhet åren 1871—1945. Cour suprême. 



267 

Tab. 222. Ägodelningsrätternas, vattendomstolarnas, gränstullrätternas och 
krigsdomstolarnas verksamhet åren 1871—1945. Tribunaux spéciaux. 

Tab. 223. Utsökningsmål slutligt handlagda av överexekutorer eller lagsök-
ningsdomare åren 1891—1945.1) 

Affaires terminées par les exécuteurs principaux ou par les juges de poursuite. 

1) En del av uppgifterna för åren fr. o. m. 1913 äro ej jämförbara med motsvarande för de föreg. 
åren. Rörande utmätningsmännens verksamhet m. m. se årg. 1924, tab. 184. 
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Tab. 224. Protesterade växlar åren 1913—1945.1) Lettres de change protestées. 

1) Uppgifterna avse endast accepterade och egna växlar, protesterade av notarii pnblici på grund av 
bristande betalning. 

Tab. 225. Konkurser, konkursärenden och ackordsförhandlingar utan konkurs 
åren 1866—1945. Faillites, etc. 



269 

Tab. 226. Lagfarter, inteckningar och tomträtt åren 1886—1944. 
Homologation de propriétés immobilières, inscriptions hypothécaires et droit de terrains. 



270 Tab. 227. För förbrytelser sakfällda i första instans 



åren 1866—1943. Condamnés en 1ère instance. 271 



272 

Tab. 228. För förbrytelser sakfällda i första instans, om vilka uppgift 
lämnats till straffregistret1), fördelade efter ålder och föregående be-

straffning, åren 1916—1943. 
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. 

Tab. 229. Till tvångsarbete dömda personer,1) upptagna i straffregistret, 
fördelade efter kön, ålder, föregående bestraffning m. m., åren 1921—1944. 
Condamnés aux travaux correctionnels, inscrits dans le casier judiciaire, par sexe, 

par âge et par punition antérieure. 

1) Dömda av länsstyrelser och poliskamrar. 



273 

Tab. 230. Fångvården åren 1841—1945.1) Service des prisons. 

1) Fångar, förvarade i regementsarrester samt härads- och gtadshäkteu 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 under fångvårdsstyrelsen, de äro emellertid fortfarande inräknade i denna tabell. 



274 Tab. 231. Folkundervisningen åren 

1) Nomadskolorna (år 1943 visteskolor 26 och byskolor 8, med 24 lärare i läsämnen samt resp. 241 och 196 lärj.) 
F. S. § 62 fr. o. m. år 1922. 



1881—1943.1) Enseignement primaire. 275 

ingå i tabellen endast i vad angår redovisningen av barn i skolåldern, vilket även gäller enskilda skolor enl. 



Tab. 232. Folkundervisningen, länsvis, redovisningsåret 1942/43.1) Enseignement primaire, par département. 

276 

1) Preliminära siffror. Nomadskolorna ej inräknade. 



Tab. 233. Barn i skolåldern vid mitten av år 1942.1) Enfants à l'âge scolaire au 30 juin. 
277 

1) Preliminära siffror. Nomadskolorna ej inräknade. 



278 

Tab. 234. Folkskolans högre aydelning åren 1901—1943.1) 
Section supérieure de l'école primaire.1) 

1) Fr. o. m. är 1916 avse uppgifterna redovisningsår, slutande nnder de angivna åren. A partir de 
1916 armée» scolaires finissant le 30 juin. 

Tab. 235. Högre folkskolorna åren 1882—1945.1) Écoles primaires supérieures.1) 

1) Uppgifterna avse i allmänhet läsår, slutande nnder de angivna åren. I tabellen ingå förefintliga 
praktiska mellanskolor (år 1945 14 skolor med 5 927 lärjungar). Années scolaires finissant le 30 juin. — 



279 

Tab. 236. Folk- och småskoleseminarierna åren 1871—1945. Écoles normales. 

Tab. 237. Kommunala mellanskolorna höstterminen åren 1911—1945. 
Écoles communales moyennes, semestres d'automne. 



280 Tab. 238. Statens allmänna läroverk höstterminen 

Tab. 239. Statens allmänna läroverk höstterminen 

Tab. 240. Lärjungar, som avlagt godkänd studentexamen 

1) Pedagogier och kommunala gymnasier inräknade. 



åren 1876—1927.1) Lycées de l'État, semestres d'automne. 281 

åren 1931—1945. Lycées de l'État, semestres d'automne. 

åren 1886—1945. Élèves reçus à l'examen du baccalauréat. 



282 

Tab. 241. Lärjungar, som avlagt godkänd real(skol)examen åren 1911—1945. 
Élèves reçus à l'examen du certificat d'études (cycle des classes inférieures). 

Tab. 242. Lärjungar i vissa anstalter för yrkesundervisning åren 1921—1945.1) 
Élèves de certaines écoles professionnelles.1) 

1) Uppgifterna avse i regel höstterminen, där ej annat angives. En général semestres d'automne. 



Tab. 243. Universitet och motsvarande högskolor höstterminen 283 
åren 1876—1945. 1) Universités, semestres d'automne. 

1) Bland lärare äro inräknade även vakanta lärarplatser. Uppgifterna avse, förutom docenter, endast ordi
narie lärare; lektorer och andra pä vissa är förordnade lärare likväl härunder inbegripna. Lärjungar utan angiven 
studieriktning hava hänförts till filosofiska fakulteten. De kvinnliga lärjungarna vid samtliga universitet och 
högskolor år 1945 fördela sig efter studieriktning sålunda: teologiska fak. 33, juridiska fak. 236, medicinska fak. 
308 samt filosofiska fak. 1985. 



Tab. 244. Lärjungar i vissa andra undervisningsanstalter åren 1906—1945. 1) 
Élèves de certains autres établissements d'enseignement.1) 

284 

1) Uppgifterna avse höstterminen, dar ej annat angivea. En général semestres d'automne. 



285 

Tab. 245. Statsregleringarnas överskott och brister, i tusental kronor, i jäm
förelse med riksstatsberäkningarna, enligt räkenskaperna åren 1861—1944/45.1) 
Résultats des exercises clos en comparaison des évaluations des budgets, en mill. de cour. 

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

Tab. 246. Sammanställning av statens driftbudget och kapitalbudget året 
1944/45, i tusental kronor. Le budget, en mill. de cour. 



Tab. 247. Statens inkomster (driftbudgeten), i tusental kronor, åren 1931/32—1946/47.1) 
Rentrées publiques (Budget des recettes et dépenses courantes), en mill. de cour. 

286 



287 

1) Uppgifterna enl. budgetredovisningen avse i regel de influtna beloppen, sä vitt möjligt med avdrag för reatitutioner. På grund av riksstatens omläggning 
äro uppg. fr. o. m. 1938/39 ej alltid jämförliga med de tidigare årens. 



Tab. 248. Statens utgifter (driftbudgeten), i tusental kronor, åren 1931/32—1946/47.1)2) 
Dépenses publiques (Budget des recettes et dépenses courantes), en mill. de cour.1)2) 

288 



1) Nettoutgifter. På grund av riksstatens omläggning äro uppgifterna fr. o. m. budgetåret 1935/36 ej alltid jämförliga med de tidigare årens. Dépenses 
nettes. — 2) Se även tab. 271. Voir aussi tabl. 271. 

289 
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Tab. 249. Statens kapitalinvestering, i tusental kronor, åren 1931/32—1946/47. 
Placements des capitaux de l'État, en mill. de cour. 

292 



293 

Tab. 250. Statens affärsverksamhet åren 1921—1945.1) Exploitations de l'État.1) 

1) Se även tab. 93, 135, 136, 138, 139. Voir aussi tabl. 93, 135, 136, 138, 139. 



294 Tab. 251. Statens tillgångar och skulder, i kronor, åren 1943—1945. 
Actif et passif de l'État, en couronnes. 



Tab. 252. Statsskulden åren 1881—1945. Dette publique. 295 



296 

Tab. 253. Taxeringarna till fastighetsskatt, allmän kommunalskatt, 
Impositions du «bevillning», de l'impôt communal général, de l'impôt 



297 

inkomst- och förmögenhetsskatt m. m., i milj. kronor, åren 1862—1945. 
sur les revenus et sur les fortunes, etc., en millions de couronnes. 



298 Tab. 254. Taxeringarna till skatter till staten å inkomst 
inkomstskatt, länsvis, år 1945. Impositions de l'impôt 



och förmögenhet samt till fastighetsskatt och kommunal 299 
de l'État sur les revenus et sur les fortunes, etc. 



3 0 0 TAB. 2 5 4 (forts.) TAXERINGARNA TILL SKATTER TILL STATEN Å INKOMST OCH 
LÄNSVIS, ÅR 1945. Impositions de l'impôt de 



FÖRMÖGENHET SAMT TILL FASTIGHETSSKATT OCH KOMMUNAL INKOMSTSKATT, 3 0 1 
l'État sur les revenus et sur les fortunes, etc. 



302 Tab. 255. Taxeringarna till allmän omsättningsskatt, skogs-
Impositions de taxe 

Tab. 256. Inkomstfördelningen inom 
Répartition des revenus dans les différentes 



accis, skogsvårdsavgifter samt pensionsavgifter, länsvis år 1945. 303 
d'achat, primes des pensions, etc. 

olika näringsgrenar och socialklasser år 1944. 
catégories professionnelles et sociales. 



304 
Tab. 257. Yrkesutövarna, fördelade efter kön och ålder samt efter inkomst och 
riksområdena, år 1930. Personnes actives, réparties par sexe et par âge ainsi que par 

les parties du pays 



305 
förmögenhet inom hela riket, dess landsbygd och städer samt inom de särskilda 
revenus et fortunes dans le royaume entier, à la campagne et dans les villes de même que dans 
dites »riksområden». 



306 Tab. 258. Enskilda personers år 1931 redovisade inkomster och förmögenheter, 
Revenus et fortunes des personnes privées, 

l) Utöver i tabellen redovisade yrkesutövare tillkomma 606 600, för vilka varken inkomat eller förmögenhet 
visad men däremot ej någon inkomst. Inkomst- och förmögenhetsbeloppen äro avrundade nedåt till närmast 



kombinerade i grupper efter inkomst- och förmögenhetsbeloppens storlek.1) 307 
déclarés en 1931, par groupes de leur grandeur. 

funnits angiven. I inkomstklassen »under 1000» ingår ett antal personer, för vilka förmögenhet funnits redo-
lägre 1000-tal kronor. 



308 

Tab. 259. Tallmedlen,1) i kronor, åren 1886— 

1) Utan avdrag för restitutioner. Restitutions non déduites. 



309 

1945. Recettes des douanes,1) en couronnes. 



310 Tab. 260. Beskattningen1) av alkoholhanteringen, i kronor, 
åren 1906—1945. Impôts sur les boissons alcooliques, en couronnes. 

1) Direkta skatter till stat och kommuner ej inräknade. 

Tab. 261. Tobaksmonopolet åren 1921—1945.1) Monopole des tabacs.1) 

1) Rörande tobaksförbrukningen se tab. 181. Pour la consommation de tabac voir tabl. 181. 



311 
Tab. 262. Landstingens finanser, i kronor, åren 1918—1944. 

Finances des conseils généraux, en couronnes. 



312 

Tab. 263. Landskommunernas finanser, i kronor 

1) Köpingskommunerna inräknade. Y compris les bourgs. 



313 

åren 1921—1943.1) Finances des communes rurales, en couronnes.1) 



314 Tab. 264. De särskilda landstingens finanser, i kronor, år 1944. 
Finances des différents conseils généraux, en couronnes. 

Tab. 265. Landskommunernas finanser, i kronor, länsvis år 1944.1) 
Finances des communes rurales, en couronnes, par département. 

1) Preliminära uppgifter. Chiffres préliminaires. 



315 
Tab. 266. Städernas finanser, i kronor, åren 1921—1944. 

Finances des villes, en couronnes. 



316 TAB. 266 (forts.). STÄDERNAS FINANSER, I KRONOR, ÅREN 



1921—1944. Finances des villes, en couronnes. 317 



318 TAB. 266 (forts.). STADERNAS FINANSER, I KRONOR, ÅREN 1921—1944. 
Finances des villes, en couronnes. 



319 

Tab. 267. Pastoratskassornas finanser år 1943. 
Finances des caisses des pastorats. 

Tab. 268. Municipalsamhällenas1) finanser, i kronor, åren 1921—1944. 
Finances des agglomérations dites »municipalsamhällen», en couronnes. 



320 Tab. 269. Kommunala finanserna, i kronor, åren 

1) Uppgifterna för åren fr. o. m. 1918 äro ej i allo jämförliga med de föregående årens. — Under landskom-
städer och landskommuner gemensamma anstalter. Par cause de la réorganisation de la statistique, les données pour 
samhällen» sont compris dans ceux des communes rurales (Ländsk.) 



1885—1943.1) Finances des communes, en couronnes.1) 321 

munerna äro inbegripna köpingarna och fr. o. m. är 1911 mumcipalaamhällcna; under städerna äro inräknade för 
1918 et miv. ne sont pas en tout point comparable» avec celles pour les années antérieures. Les chiffre» des imunicipal-



322 Tab. 270. Utdebitering av allmän kommunalskatt och landstingsskatt 
å r e n 1906—1945.1) Impôts communaux généraux. 

1) Uppgifterna avse de under resp. är bes lu tade , pä samma års t axer ingar grundade utdebite
r ingarna och omfatta även utskylder till prästerskapets avlöning enl. lagen den 9 dec. 1910, men i allmänhet 
icke sådana utskylder enl. äldre bestämmelser; höjningen av utdebiteringen inom pTimärkommunerna sedan år 
1915 beror till en del pä sistnämnda omständighet. 



323 

Tab. 271. Statens löpande utgifter, fördelade efter ändamål och art, m. m. året 
1939/40, i m i l j . kronor . Dépenses publiques d'après le but et la nature, en millions de cour. 

Tab. 272. Statens och kommunernas totala löpande utgifter, fördelade efter 
ändamål och art året 1939/40 (1939), i milj. kronor. Dépenses de l'État et des com

munes par but et par nature, en millions de cour. 

Anm. Uppgifterna, som äro approximativa, avse brattoutgifter, efter verkställd avräkning för bidrag 
frän staten till kommunerna och mellan kommunerna inbördes; dylika bidrag ha frândragits pâ den bidrags-
givande partens sida. Dépenses brutes. 



324 Tab. 273. Samtliga skatter åren 

1) Med undantag av de utskylder till tingslagen, som ej ingå i de kommunala skatterna. I motsats mot vad 
bäras. 



1906—1944.l) Imposition totale. 325 

fallet är i tab. 270 avse uppgifterna i denna tabell de år, under vilka utskylderna uppburits eller börjat upp-



326 Tab. 274. Valen till riksdagens första kammare åren 19111), 19191) 

1) Allmänna valen. 

Tab. 275. Rösträtten och valdeltagandet inom olika yrkes-
Droit de vote et votants pour la Seconde Chambre 

1) Siffrorna i ovanstående tabell grnnda sig på ett representativt urval och avse endast omkring 1/10 av an-
ligtes électorales en 1944. 



grupper vid valen till riksdagens andra kammare år 1944. 1) 
du Riksdag par groupes de profession.1) 

och 19211) samt 1937—1945. 1) Élections à la Première Chambre du Riksdag. 327 

talet i röstlängderna upptagna personer. Les chiffres se referent à 1/10 du nombre des personnes inscrites dans les 



328 Tab. 276. Valen till riksdagens andra kammare 



åren 1911—1944. Élections à la Seconde Chambre du Riksdag. 329 



Tab. 277. Landstingsmanna- och elektorsvalen åren 1930—1942. 1) 
Élections aux conseils généraux. 

330 



1) Fr. o. m. år 1938 landstingsmannavalen och stadsfullmäktigvalen i de städer, som icke deltaga i landsting. 

331 



332 Tab. 278. Kommunala rös t r ä t t en åren 1935, 1938 och 1942. 
Droit de vote communal. 

Tab. 279. Kommunal-, municipal- och kyrkofullmäktigvalen åren 1930—1942. 
Élections aux conseils des communes rurales, des «municipalsamhällen» et des paroisses. 



Tab. 280. Stadsfullmäktigvalen åren 1920—1942. Élections aux conseils des villes. 
333 



334 Tab. 281. Städernas areal och folkmängd 
Villes: superficie et population au 



vid början av år 1916 samt beskattning år 1945. 335 
1er janv. 1946 et impositions en 1945. 



336 TAB. 281 (forts.). STÄDERNAS AREAL OCH FOLKMÄNGD M. M. VID BÖRJAN AV ÂR 1946. 
Villes: superficie et population au 1er janv. 1946. 

Tab. 282. Köpingarnas och municipalsamhällenas areal och folkmängd 
vid början av år 1946. 

Bourgs et «municipalsamhällen»: superficie et population au 1er janv. 



TAB. 282 (forts.), KÖPINGARNAS OCH MUNICIPALSAMHÄLLENAS AREAL OCH FOLKMÄNGD. 3 3 7 
Bourgs et «municipalsamhällen»: superficie et population au 1er janv. 



338 TAB. 282 (forts.). KÖPINGARNAS OCH MUNICIPALSAMHÄLLENAS AREAL OCH FOLKMÄNGD. 
Bourgs et «municipalsamhällen»: superficie et population au 1er janv. 

Til lsammans: 64 köpingskommuner: 138 085 ha, 194 282 iny.; 235 municipalsamhällen (med inräknande av 
köpingar, som ej utgöra egna kommuner): 82 261 ha, 302 493 inv.,' samma 299 Bamhällen, 195 525 ha, 
496 775 inv. 



INTERNATIONELLA ÖVERSIKTER 

TABLEAUX INTERNATIONAUX 





341 

Tab. 283. Areal, folkmängd och folkökning. Superficie, population et 
augmentation de la population. 



3 4 2 TAB. 283 (forts.). AREAL, FOLKMÄNGD OCH FOLKÖKNING. 



Superficie, population et augmentation de la population. 343 



344 TAB. 283 (forts.). AREAL, FOLKMÄNGD OCH FOLKÖKNING. 



Superficie, population et augmentation de la population. 345 



3 4 6 TAB. 283 (forts.). AREAL, FOLKMÄNGD OCH FOLKÖKNING. 

Superficie, population et augmentation de la population. 

Sammanfattning. 
Résumé. 



347 

Tab. 284. Folkmängd i de större städerna.1) Population des plus grandes villes. 

1) I tabellen hava medtagits för Europa städer med minst 100 000 inv., för övriga världsdelar städer med minst 200 000 
inv. 



348 TAB. 284 (forts.). FOLKMÄNGD I DE STÖRRE STÄDERNA. 



Population des plus grandes villes. 349 



Tab. 285. Folkmängdens fördelning efter kön och ålder. Population par sexe et par âge. 

350 



351 



352 Tab. 286. Befolkningens fördelning 
Population par profession 

Anm. På grand av olikheterna mellan enskilda länder med hänsyn till den använda yrkesgrnpperingen 
till husliga yrken och i andra till lantbruk. Tabellen upptager, sä vitt möjligt, personer, som äro aktiva 
i fängelse etc.). Se dock noterna 6, 12, 15, 17. Comme les classifications utilisées varient d'un pays à l'autre, les 
du possible la population active ayant une profession lucrative, a. à d. abstraction faite: 1° des dépendants et 2° des 
Voir notes 6, 12, 15, 17. 



efter yrken (yrkesutövare), i tusental. 353 
(population active), en milliers. 

äro de lämnade uppgifterna icke fullt jämförbara; bl. a. ha i några länder kvinnliga tjänare i jordbruk räknats 
atävare av ett yrke, i det man utelämnat de 8. k. självständiga yrkeslösa (t. ex. kapitalister, studenter, personer 
chiffres donnés dans le tableau ne présentent pas une comparabiliié absolue. Les chijfres représentent dans la mesure 
personnes n'exerçant pas une profession active et lucrative, par exemple, des rentiers, des étudiants, des détenus, etc. 



354 

Tab. 287. Befolkningens fördelning efter yrken (yrkesutövare). Procenttal. 
Population par profession (population active). Pour-cent. 

Anm. Se noterna sid. 352 och 353. Voir les notes pag. 352 et 353. 



Tab. 288. Medellivslängden.1) Vie moyenne. 1) 
355 

Anm. Uppgifterna äro i allmänhet hämtade nr Nationernas förbands årsbok. En general telon l'Annuaire statistique de la Société des Nations. 

1) Ang. upprättande av dödlighetstabeller i de olika länderna se: Quant à la construction de tables de survie dans les divers pays voir: Revue de 
l'Institut International de Statistique 3. Année. Livraison 4. La Baye 1935. 



Tab. 289. Folkmängdens förändringar. Mouvement de la population. 356 



357 
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360 Tab. 290. Fruktsamheten efter moderns ålder. Bruttoreproduktionstal. 
Fécondité par groupes d'âge de la mère. Taux brut de reproduction. 



Tab. 291. Dödligheten i olika åldersklasser. Mortalité des classes d'âge. 
361 

Anm. Uppgifterna äro hämtade nr Nationernas förbunds årsbok. Selon l'Annuaire statistique de la Société des Nations. 
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364 

Tab. 292. Arealens fördelning efter ägoslag enligt senaste 
Superficie des terrains d'après les renseignements les plus 

1) För länder på södra halvklotet skördeåren 1939/40, 1942/43 och 1943/44. Pour l'hémisphère méridional années 



365 

uppgifter samt åkerjordens användning och skörd.1) 
récents; emploi des terres labourables et récolte.1) 

de récolte 1939/40—1943/44. 



366 TAB. 292 (forts.). AREALENS FÖRDELNING EFTER ÄGOSLAG ENLIGT 

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

Anm. Världsproduktionen (med undantag av Sovjetunionen) är 1939 har av internationella lantbruks-
och sockerbetor (inkl. Sovjetunionen) 85. Production mondiale (U. R. S. S. non compris) en 1939 telon l'in-
pommes de terres 166 et betteraves à sucre (y compris l'U. R. S. S.) 86. 



institutet i Rom beräknats till, i miljoner ton: vete 115, råg 27, korn 38, havre 48, majs 119, potatis 166 
stitut International d'Agriculture, en millions dt tonnes: froment 115, seigle 27, orge 38, aooine 48, mais 119, 

SENASTE UPPGIFTER SAMT ÅKERJORDENS ANVÄNDNING OCH SKÖRD. 367 

emploi des terres labourables et récolte. 



368 Tab. 293. Saltsjöfisket 
Pêches maritimes des 

1) Omfattar havs- och kustfisket. Där icke annat angives, ingå även skaldjur. Pêche en mer et 



i vissa länder.1) 369 
principaux pays. 1) 

pêche côtière. Sauf autre indication y compris les mollusques. 



370 

Tab. 294. Husdjur, i tusental, i vissa länder. 
Bétail, en milliers, des divers pays. 



Tab. 295. Produktionen av vissa världsartiklar.1) 371 
Production de certains articles universels.1) 

1) Se även tab. 292, 293. Siffrorna för världsproduktionen i allmänhet beräknade. Voir aussi tabl. 282, 293. 
Les données de la prod. mond. généralement estimées. 



3 7 2 TAB. 295 (förts.). PRODUKTIONEN AV VISSA VÄRLDSARTIKLAR. 



Production de certains articles universels. 373 



3 7 4 TAB. 295 (forts.). PRODUKTIONEN AV VISSA VÄRLDSARTIKLAR. 



Production de certains articles universels. 375 



3 7 6 TAB. 295 (forts.). PRODUKTIONEN AV VISSA VÄRLDSARTIKLAR. 



Production de certains articles universels. 377 



3 7 8 TAB. 295 (forts.). PRODUKTIONEN AV VISSA VÄRLDSARTIKLAR. 



Production de certains articles universels. 379 



3 8 0 TAB. 295 (forts.). PRODUKTIONEN AV VISSA VÄRLDSARTIKLAR. 



Production de certains articles universels. 381 



Tab. 296. Index för industriproduktionen (1935=100). 
Nombres-indices de la production industrielle. 

382 
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Tab. 297. Införseln och utförseln av vissa världsartiklar, i tusental ton. 
Importation et exportation de certains articles universels, en milliers de tonnes. 
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Imp. et exp. de certains articles universels, en milliers de tonnes. 385 
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Imp. et exp. de certains artides universels, en milliers de tonnes. 



Tab. 398. Införselns och utförselns värde.1) 387 
Valeur des marchandises importées et exportées.1) 

1) Specialhandel, mynt och myntmetall ej inräknade, där ej annat angives. Commerce spécial, 
monnaies, or et argent en lingots non compris, sauf indication contraire. 



388 TAB. 298 (forts.). INFÖRSELNS OCH UTFÖRSELNS VÄRDE. Valeur des 
marchandises importées et exportées. 

Tab. 299. Värdet av den samlade världshandeln (i milj. gamla guld $).1) 
Valeur du commerce mondial (en millions d'anciens dollars-or).1) 

1) Se sid. 387, not. 1). Voir page 387, note 1). 
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Tab. 300. Världshandelsflottan1) i juni 1939, fördelad efter fartygens storlek 
och ålder. Marine marchande répartie d'après la grandeur et l'âge. 

1) Enligt Lloyds register. Uppgifterna ayse ång- och motorfartyg om minst 100 br. ton. D'après Lloyd's 
Register. Navires à vapeur et à moteur dépassant 100 tonneaux bruts. 

Tab. 301. Sjösatta fartyg.1) 
Navires construits.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. 302. Sjöfarten pa utlandet. Navigation extérieure. 
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Tab. 303. Världens sjögående handelsflotta i juni 1939. 1) 
Marine marchande du monde en juin 1939.1) 

1) Enligt Lloyd's register. Uppgifterna avse ång- och raotorfartyg (fartyg med hjälpmaskin inräknade) om 
minst 100 bruttoton och segelfartyg om minst 100 nettoton. Fartyg på Kaspiska havet och träfartyg pa de 
kanadiska sjöarna äro ej inräknade, liksom ej heller segelfartyg i Japan, Grekland, Turkiet och sydligare 
delen ar Sovjetunionen. Biländernas och koloniernas handelsflottor äro inräknade under moderländerna. 
D'après Lloyd's Register. Vapeurs {navires 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 appartenant au Japon, à la 
Grèce, à la Turquie et au sud de la Russie ont été exclus. Les marines des colonies sont partout comprises dans 
les chiffres de la mère patrie. 
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Tab. 304. Järnvägarna i vissa länder.1) 
Chemins de fer dans les principaux pays.1) 

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

1) Uppgifterna avse icke alltid kalenderår ntan drjftsar, i vilket senare fall desamma för t. ex. 1934—1935 
uppförts nnder 1935. Les années sont quelquefois les exercises. 
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Tab. 305. Postväsendet i vissa länder. 
Postes des principaux pays. 

Anm. Uppgifterna aro hämtade frän den internationella statistiken om postväsendet; för vissa länder avse 
de bndgetåret. D'après la statistique internationale du service postal; pour certains pays années budgétaires. 
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Tab. 306. Telegraf, och telefonväsendet i vissa länder.1) 

Télégraphes et téléphones des principaux pays.1) 

Anm. Uppgifterna äro hämtade frän den internationella statistiken om telegraf- och telefonväsen
det. Transito- och tjänstetelegram äro ej medtagna och i allmänhet ej heller järnvägarnas telegraf
anläggningar. Uppgifterna angående telefonväsendet omfatta bäde offentliga och enskilda anläggningar. 
D'après »Statistique Générale de la Télégraphie' et 'Statistique Générale de la Téléphonie'. Télégramme» 
en transit et télégrammes du service intérieur non compris, ni en générai les télégravhes des chemins de fer. 
Les données du service des téléphones se rapportent à l'exploitation publique et privée. 

1) För några länder badgetåret 1939/40. Pour quelques pays l'année budgétaire 1939/40. 
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Tab. 307. Kotorfordon i vissa länder. 
Machines motrices des divers pays. 

Anm. Uppgifterna för de flesta länder äro hämtade från officiella källor, men för några äro de dock beräknade. 
Chiffres officiels pour la plupart des pays, quelquefois chiffres évalués. 



396 Tab. 308. Lufttrafik år 1938. Trafic aérien. 
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Tab. 309. Insättarnas behållning i sparbanker och affärsbanker, i miljoner av 
myntenheten, den. 31 dec.1) Dépôts dans les caisses d'épargne et les banques privées 

au 31 déc.1) 

1) I viaaa fall avse uppgifterna annan tidpunkt. En certains cas une autre date. 



Tab. 310. Indextal för värdet av industriaktierna i vissa länder (1935 = 100). 
Indices des cours des actions industrielles dans certains pays. 

398 

Anm. För Finlands, Sveriges, Norges, Danmarks, Storbrit., Nederländernas o. Schweiz vidkommande ligga ursprungstal som grund. I andra fall 
har som källa anlitats »Bulletin mensuel de Statistique» utg. av Nationernas förband. 
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Tab. 311. Guldbehållning och utelöpande sedlar i miljoner av mynten-
heten den 31 dec. Réserves d'or et billets en circulation en millions de l'unité 

monétaire au 31 déc. 



Tab. 312. Partiprisernas förändringar (1935=100).1) Variations des prix de gros. 
400 

1) Då officiella tal ej erhållits, har såsom källa anlitats »Bulletin mensuel de statistique», utgiven av Nationernas Förbund. Indextalen ha om
räknats med år 1935 som basperiod. 



Tab. 313. Levnadskostnadernas förändringar (1935=100).1) Variations du coût de la vie.1) 
401 

1) De officiella talen äro omräknade med året 1935 som basperiod ( = 100). Chiffres officiels ayant Vannée 1935 pour base ( = 100). 
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Tab. 314. Förbrukningen av socker, kaffe, te och tobak. 

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



Tab. 315. Arbetslösheten.1) Chômage.1) 403 

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 arbetslöshetBprocentena 
storlek. — Siffrorna grunda sig på: 2) statistiken_över arbetslöshetsförsäkringen, 3) uppgifter om fack
föreningarna eller dessas försäkringskassor. 

Tab. 316. Fackföreningsrörelsen i vissa länder. 
Effectifs des syndicats ouvriers dans les divers pays. 



404 Tab. 317. Statsskulden1). Dette publique. 

1) Siffrorna äro ej fullt ensartade, särskilt vad beträffar gränsen mollan fonderad och svävande samt 
mellan inländsk och utländsk skuld, ävensom omräkningen av utländsk skuld till landets mynt. Upp
gifterna avse bruttobelopp (utan Mnräknande av behållning i amorterings- o. dyl. fonder). För för-
bundsstaterna, med undantag av Sydafrikanska unionen, är delstaternas skuld ej inräknad. 
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Sakregister. 

Sid. 
Abnormskolor 277,284 
Acciser och tullar 286, 308, 310, 

325 
Aceton och acetonolja m. m. 145 
Ackordion 163 
Ackordsförhandlingar . . . 268 
Ackumulatorer 161 
Affärsbanker 202, 203, (inter

nat.) 397 
Affärsverksamhet, statens 287,292, 

293 
Aktiebolag 117, 198, 297, 299, 300 
Aktieindex 199, (internat.) . 398 
Alkoholhaltiga drycker . . . 231 
Alkoholhantering, beskattning 

av 310 
Allmän tjänst o. fria yrken 

35, 37—41, 44, 326, (inter
na t ) 353, 354 

Allmänna hypoteksbanken . 204 
Aluminium 158, (internat.) . 378 
Alun o. aluminiumsulfat . . 145 
Ammoniumsulfat 145, (inter

nat ) 377 
Ammunition . . . 163, 168, 169 
Andelsföreningar i jordbru

ket 104 
Andrakammarval . . 326—329 
Anilin m. fl. färgämnen . . 146 
Animalisk produktion . 103,104 
Anrikningsverk m. m. 122, 124, 

216, 250, 252 
Ansvarighetsförsäkring . . . 220 
Apelsiner 138, 225 
Apoteksinrättningar . . . . 79 
Apoteksvaror 145 
Apparat- o. instrumenttavlor, 

elektriska 161 
Apparater 135,159-161,168, 192 

309, (internat.) 394 
Arbetare, inom olika yrken, 

40—44, 114—117, 121-127, 
130, 216, 249—255, 257, 

302 
Arbetsförmedling, offentlig . 245 
Arbetsgivare . . . 117, 216, 249 
Arbetsinställelser 247 
Arbetslöshet 246—248, (internat.) 

403 
Arbetsställen inom industrien 116, 

121—127 
Areal 2, 3, 85, 92, 108, 109, 334 

—338, (internat.) 341—346, 
364—367 

Armatur för maskiner . . . 161 
Arrendatorer 87,326 
Arrenderade jordbruk . . . 87 
Art.- o. ingenjörshögskolan . 284 
Asbest 143 

Sid. 
Asfalt 144 
Automobil- o. motorcykeldelar 148 
Automobiler 91, 118,135, 162, 196 

309, (internat.) 395 
Automo bilförsäkring . . . . 220 
A atomobilskatt 196 
Avrättade 273 

Badkar etc 155 
Bageriindustri 122, 124, 250, 253 
Baljväxter 88, 92—100 
Balkjärn m. m 157 
Bananer 138,225 
Band o. bandfabriker 123, 126, 

153 
Bank- o. försakringsverksam-

het 43, 198—223 
Banker o. bankrörelse 43, 130, 

198—203, (internat.) . . . 397 
Baptister 17 
Barn, inom o. utom äktenskap 

födda 26—33, 40, 56. 61—63 
(internat.) 356—360 

Barn i skolåldern . . . 275,277 
Barnadödlighet 47—56, 64, 65, 

(internat.) 356—359, 361—363 
Barnaföderskor . . . . 61, 62 
Barnavård 262, 263,311, 313, 315, 

320, 321 
Barnavårdsanstalter . . . . 263 
Barnavårdsmannaskap . . .262 
Barnbidrag 210,262 
Barnförlamning, döda i . 68, 73 
Barnhem 263 
Barnmorskor 79,284 
Barasbörd, döda i 74 
Banxit m. m. 143, (internat) 878 
Beck 144 
Bedrägeri, sakfällda för . . 271 
Befolkningsrörelsen 47—77, 

(internat.) 355—363 
Ben, horn o. andra djurdelar 137 
Bensin 144, (internat.) 385, 386 
Bensololjor m. m 144 
Bergshantering 112—114,116,118, 

122, 124, 216, 246, 250, 
252 (internat.) . . . 375—381 

Bergshöjder, i Sverige . . . 1 
Beskattningsbar inkomst 296, 299 

- 3 0 1 
Besvärsmal 266, 267 
Betalningsbalans, Sveriges . 170 
Betsocker (internat.) . . . . 371 
Bijouterivaror 164 
Bilder, tryckta 152 
Bildningsgrad 22 
Bisamhällen 102 
Bjälkar m. m 134,149 

Sid. 
Blandsäd 88,92—95, 97—100, 229 
Blinda 19 
Blindhetsersättning 211 
Blindskolor .284 
Blommor o. dyl 138 
Blomsterlökar 137 
Bly och blymalm 113, 143, 158 

(internat.) 380 
Blyertspennor samt blyerts

stift 146 
Blyoxid (blyglete) 145 
Bobiner m. m 150 
Bokbinderier 122,124 
Boktryckeristilar m. m. . . 159 
Bomull o. bomullsgarn samt 

arb. därav 120, 123, 126, 132, 
152—154, 308, (inter
nat.) 373, 384, 385 

Bomullsfrö (internat.) . . . 373 
Bondeförbundet . 326, 329—331 
Bordsskivor m. m 160 
Borgerliga äktenskap . . . . 57 
Borst 137 
Borstbindcriarbeten . . 120,164 
Boskapsskötsel 88,102, (inter

nat.) 370 
Boskillnadsmål 264 
Bostadskreditkassan . . . 204 
Bostäder 233—244 
Brandförsäkring 222 
Brevförsändelser 190, (inter

nat.) 393 
Broderier 154 
Brott mot annans frihet, sakf. 

för 270 
Brottmål . . . . 266, 267, 270 
Brukningsdelar . . . . 86—91 
Bruttofrakter, handelsflottans 171 
Bruttoreproduktionstal (inter

nat.) 360 
Bryggerier 123, 126, 229, 250, 253 
Bräder och plankor . . . . 118 
Bränntorv 118 
Brännvin o. brännvinsbränne-

rier . . . 123, 126, 229-231 
Brännvinstillverkningsskatt 

m.m 286 
Bröd och kex 119, 141, 225, 228 
Budget, statens . . . 285—292 
Butikspersonal, löner . . . 256 
Byggnadsmaterial 135, 150, 165, 

250. 253 
Byggnadsverksamhet 42, 216, 233, 

251—253 
Bälten o. skärp m. m. . . . 148 
Böcker 151 
Börsindex 199 
Böter o. bötesfångar . . 270,273 
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Sid. 
Celluloid, cellofan m. m. . . 164 
Cement o. cementfabriker 118,122, 

124, 143, (internat.) . . . 376 
Centralmassor ' . 208 
Centrifuger 160 
Chalmers tekniska högskola . 284 
Charkuterivaror 119 
Chilesalpeter 147, (internat) 377 
Choklad, karameller m. m. 119, 

141, 250, 253 
Cigarr- o. cigarettraaskiner . 160 
Cigarrer o. cigaretter . . 119,142 
Citroner 138 
Citronsyra o. vinsyra . . . 145 
Civila flygplatser, trafiken å 198 
Civila mål 264—266 
Civila sjukvårdsanstalter . . 80 
Civilståndsfördelning 8—16, 38 
Cylindrar m. m 157,160 

Dagsverkare 254, 255 
Dammsugare 161 
Dieselmotorer 159 
Difteri, döda i 68, 73 
Diskonto, riksbankens . . . 203 
Dissenters 17 
Djur, levande, in- o. ntf. 136, 

168, 309 
Djurplågeri, sakfällda för . 271 
Domsagor 2, 3 
Domstolar 264—267 
Domänverket . . 287, 292, 293 
Draglim o. annat ej flytande 

lim 120,147 
Driv- o. transportremmar . . 148 
Drivkraft i eff. hästkrafter 114, 

115, 117, 129 
Drunkning 71, 74 
Drycker o. läskdrycksfabri-

ker 119, 123, 126, 133. 142, 
168, 225, 227—231, 310 

Duk 158 
Dyrortsgrupper 250 
Döda 47—56, 64—74, (inter

nat.) . . 356—359, 361—363 
Dödfödda 55,56 
Döda i l:a levnadsåret 47—53, 

55, 56, 64, 67—71, internat.) 
356—359, 361—363 

Dödlighets- och livslängds-
tabeller 66, 67, (internat.) 355 

Dödsorsaker 67—74 
Dödsrisker 66 
Dödsstraff el. straffarbete, 

dömda till 270, 271 
Dödstal . . . 47—53, 55, 56, 64 
Dövstnmma 19 
Dövstumskolor 284 

Ecklesiastik indelning . . . 3 
Ecklesiastika boställens sko

gar 108 
Egnahemslån, statens . . . 205 
Elektricitetsmätare 163 
Elektricitetsverk 123,126,129,216 

Sid. 
Elektrisk kraft 91,114—116, 120, 

121, 123, 126, 129, 225 
Elektriska maskiner, app. o. 

ledningar . . 90,91,114, 161 
Emigranter . . 48—53, 75, 76 
Ens i ie r ingsanläggningar . . . 90 
Epidemisjukhus 80, 81 
Etuier, askar m. m 164 
Exportprisindex 224 

Fabriksindustri . . . 115—127 
Fackföreningsrörelse 248, (in

ternat.) 403 
Fackskolor 282,284 
Fajans- o. porslinsvaror 118, 155 
FallandeBJnka 19 
Fals- o. häftmaskiner . . . 160 
Familjer, understödda . . . 259 
Falsk angivelse, sakfällda för 270 
Fanérskivor m. m 150 
Farmacentiska institutet . . 284 
Farsoter, döda i . . . 67, 68, 73 
Fartyg 115, 118, 135, 162, 170, 

172-180, (internat.) . 389-391 
Fast egendom . 84, 85, 296—299 
Fastighetsskatt . . . 296—299 
Fat t igvård. 258—261,311-315, 

317, 320, 321 
Fattigvârdsanstalter . 258—260 
Ferrolegeringar . . . .113,156 
Fett och produkter därav 133,140, 

147, 168, 225, 228 
Fickur 163 
Fikon 138 
Filar och raspar 157 
Film, fotografisk 146 
Finanser, landskommunernas 312 

—314, 320—324 
— landstingens 311,314,320—323, 

325 
— pastoratskassornas . . . . 319 
— statens . . . . 285—295,323 
— städernas 315—318, 320—323, 

325, 334—336 
Finnar 18, 21, 74 
Fisk 105, 106,119,123, 126, 132, 

136, 225, 228, (Internat.) 368 
Fisk- o. andra nät, häng

mattor 154 
Fiske 42, 105, 106, 246 (in

ternat.) 368 
Fiskkonserver 142 
Fjäder 137 
Flaskor och burkar . . . . 156 
Flerbörder 62 
Floder, i Sverige 1 
Flottleder 110 
Flottning, flottgods m. m. 110, 253 j 
Flundra 106, 136, (internat.) 368 
Flyglar, pianinon o. tafflar . 163 
Flygtrafik 43, 197, Ï98 (in

ternat.) 396 
Flyktiga oljor, vegetabiliska 146 
Fläktar, ventilatorer m. m. . 160 
Fläsk . . . . 132, 136, 225, 228 

Sid. 
Foder, kreaturs- . . . 119, 135 

143, 224 
Foderrotfrukter 89, 93—95, 98— 

101 
Folkhögskolor 278 
Folkmängd 2—54, 56, 334—338, 

(internat.) 341—354 
Folkmängdens förändringar 47— 

77, (internat.) . . . 355—363 
Folkmängdstäthet 2, 3 (inter

nat.) 341—346 
Folkpartiet . 326, 329—331, 333 
Folkpensionering 210, 287, 302, 

311, 313, 318 
Folkpenaionsavgifter . . 287,302 
Folk- o. småskoleseminarier . 279 
Folkskolor o. folkundervis

ning 274—278, 289, 312, 315— 
317, 320 

Folkökning 47—56, (internat.) 
341-346 

Fondbörs, Stockholms . . . 199 
Fonder, statens 287, 291, 292, 294 
Fordon 118, 135, 162,196, (in

ternat.) 395 
Fosfor m. m 145 
Fosterbarn 263 
Fotogen m. m 144, 225 
Fotografikameror 162 
Fotografisk film m, m. . . . 146 
Fria yrken 35, 37—41, 302, 326, 

(intemat.) 353,354 
Fridsbrott, sakfällda för . . 270 
Frossa, döda i 73 
Frukter . 138, 140, 225, 228, 309 
Fruktsamheten 61, (internat.) 360 
Frälsningsarmén 17 
Främmande trosbekännare 17, 18 
Frö 140 
Fylleri, sakfällda för . . . 270 
Fylleriförseelser 232 
Fyr- o. båkavgifter . . 181,286 
Fyrapparater 163 
Fyrinrättningar, fyrplatser . 181 
Fyrverkeriarbetcn 147 
Fångar 273 
Fångvård 273, 288 
Får 88, 102 (internat.) . . . 370 
Fältspat . . 143 
Fängelsefångar 273 
Färger, färgnings- o. garv-

ningsämnen samt färg- och 
fernissfabriker 120, 123, 126, 

140, 146, 251, 253 
Födda 30—33, 47—56, 63, 

(internat.) 356—360 
Födelseöverskott 77 
Födelsetal . 4 7 - 5 3 , 55, 56, 63 
Fögderier 2 
Fönster- o. spegelglas . . 156 
Förbrukningsländer . 166—169 
Förbrytelser 270—272 
Företagare 302 
Företagsräkning 130 
Förfalskning, sakf. för . . . 270 
Förgiftning, döda av . . . . 69 
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Sid. 
Förmyndares förorda, o. entl. 265 
Förmögenhet . . . . 302—307 
Förmögenhetsskatt 286, 297—300 
Församlingar 3 
Första instans, sakfällda i . 270 
Förstakammarval 326 
Förstäder, förorter (internat.) 

347—349 
Försäkring 43,130, 210—223, 256 
Förvaltningspersonal 40—44, 117, 

122, 123, 130, 190, 192, 252, 
256 

Försvarsväsen 44, 287, 288, 292, 
(internat.) 353 

Försäljningsländer . . . 166,167 

Galoscher 120 
Galvaniska element . . . . 161 
Garn 120, 152 
Garnisonsförsamlingar . . . 3 
Garverier . . 123, 126, 251, 253 
Garvningsämnen, vegetabi

liska 140 
Garvämnesextrakter m. m. . 146 
Gaser, förtätade 145 
Gasmätare 162 
Gasverk 123, 126, 216 
Gatsten 155 
Generatorer m. m. . . . . . 161 
Geografiska uppgifter . . . . 1 
Getter 88, 102, (internat,) . . 370 
Giftermål 47—58, (internat.) 

356—359 
Giftermålstal. .47—53, 5 5 - 5 7 
Gipssten och gips 143 
Glas o. glasbrak m. m. 118, 122, 

124, 156, 168, 250, 253, 309 
Glimmer m. m 143 
Glycerin 145 
Glödlampor 161 
Godstrafik, järnvägarnas 185, 186, 

188, (internat.) 392 
Golv- och väggplattor . . . 155 
Golvbonare 161 
Grafisk indnstri 42,119,122, 124, 

151, 152, 168, 216, 250, 253 
Grammofoner m. m 163 
Grenar m. m 140 
Grus och sand 143 
Gruvor, gravdrift 114, 122, 124, 

246, 250, 252 
Gruvstolpar 134,149 
Grymhot mot djur, sakfällda 

för 271 
Gränser, Sveriges 1 
Gränstullrätter 267 
Gräs, krollsprint m. m. . . 140 
Grönfoder . . 89, 92, 93, 96, 99 
Gröpe 119 
Guld o. arbeten därav 113, 131, 

156, 164, 252, (internat.) 381 
Guld- o. silvervarufabriker 122, 

124 
Guldkassa 200, (internat.) . . 399 
Gummi o. gummivaror m. m. 

120, 123, 126,133,148, 251, 253 

Sid. 
Gångjärn, hörnjärn m. m. . 157 
Gädda 106,136 
Gäld, intecknad 84 
Gödningsämnen o. konstgöd

selfabriker 120, 123, 126, 134, 
143, 147, 165, (internat.) . 376 

Göteborgs högskola . . . . 283 
Göten 113, 114, 157 

Halm 93—97, 101 
Hamnar, lastageplatser m. m. 180 
Hamnavgifter o. grundpen

ningar 180 
Hampa o. hampindustri 95, 120, 

123, 126, 132, 152 
Handel o. samfärdsel 24, 35, 38— 

41, 43,131—169,183-198,217, 
246, 251, 253,256,302, (inter

nat.) 352—354 
Handelsfartyg 172, 174, 175-179 
Handelsflottan . 171-175,179, 

(internat.) 389-391 
Handelsföretag 130 
Handelshögskolor . . . 24, 284 
Handelsomsättning, efter län

der 165—169, (internat.) . 387 
Handelsskolor 282 
Handräcknings- o. lagsök

ningsmål 267 
Handskar 148 
Harts 140 
Hattar o. mössor samt hatt-

o. mössfabriker 123, 126, 155, 
168, 250, 308 

Hattflätor 154 
Havre 88, 9 2 - 9 5 , 97—101, 139, 

(internat.) 365—367 
Havregryn . . 119, 139, 225, 228 
Hemskillnader 59,264 
Hissmaskiner 160 
Hjärnblödning, döda i . . . 69 
Hjärnfeber, epidemisk . 68, 73 
Hjärtsjukdomar, döda i . . . 69 
Hov- o. garnisonsföraamlingar 3 
Hovrätter 3,266 
Hudar och skinn m. m. 120, 123, 
126, 133, 147, 148, 168, 224, 308 
Humle 138, 229 
Hummer 137 
Husdjur 88, 102, (internat.) . 370 
Husdjursförsäkring 2l9 
Hushåll 19, 20, 217, 227, 228, 

235—239 
Hushållningssällskap . . . 3,107 
Husligt arbete 25, 36—38, 40, 44, 

248, 327, (internat.) 353, 354 
Hypoteksinrättningar . . . . 204 
Hyresförhållanden 240 
Hängslen m. m 154 
Härad 2 
Häradsrätter 264 
Hästar 88, 102, 136, (inter

nat) 370 
Hästförsäkring 219 
Hö 138 

Sid. 
Högerpartiet 326, 329—331, 333 
Högskolor 24, 25, 283 
Högsta domstolen 266 
Höns 88, 102, (internat.) . . 370 

Immigranter . . 48—53, 75, 76 
Importprisindex 224 
In- och utflyttning, 48—53,75, 76 
In- o. utförsel 131—169. (in

ternat.) 383—388 
InbrottsfBrsäkriug . . . 220, 221 
Indelningar, rikets . . . . 2, 3 
Index . . 117, 199, 223, 224, 226, 

(internat.) 382, 398, 400,401 
Industri o. hantverk 34, 40—43, 

115—127, 248-253 , 256, 302 
Industriaktier 199, (internat.) 398 
Industriproduktionens index 117, 

(internat.) 382 
Infektionssjukdomar 67—69, 72, 

73, 82 
Influensa, döda i . . . . 68, 73 
Införsel 131—169, (internat.) 

383-388 
Införseltull . . . . 308—310 
Inkomst- o. förmögenhetsför

delning 302,303 
Inkomst, uppskattad . 296—307 
Inkomster, statens 285-287, 293, 

308—310 
Inkomstskatt . . 286, 296—301 
Inköpsländer 166 
Inrikes omflyttning . . . . 77 
Instrument m. m. 118,122,124,162, 

163, 165, 168 
Inteckningar . . . 84, 264, 269 
Internationella översikter 341— 

404 
Invaliditet 216 
Isolatörer samt isoleringsrör 161 
Ister o. flott 140 

Jord- o. mineralfärger . . . 146 
Jord- o. stenindustri 42,122,124, 

250, 252 
Jordbruk m. binäringar 34, 40, 

85-105 , 245, 246, 254, 255, 
302, (internat.) . . . 364—367 

Jordbrukskassor 208 
Jordbruksmaskiner o. redskap 90, 

91, 160 
Jordnötter 140, (internat.) . 374 
Jute 120, 132, 152 
Järn o. stål samt varor därav 

112-114, 118, 122, 124, 134, 
156—158, 252, 309, (inter
na t ) 379,386 

Järnmalm 112, 114, 122, 124, 135, 
143, (internat.) . . . 378, 386 

Järnvägar, 183—189, 253, 287, 
292, 293, (internat.) 392 

Järnväga- o. spårvagnar . . 118 
Järnvägs- o. spårvägsskenor 157 
Jäst o. jästfabriker 119, 123, 126 
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Sid. 
Kaffe 133,189, 225, 228, 231,309, 

(internat.) 372, 383, 384, 402 
Kaffe-, krydd- o. köttkvarnar 160 
Kakao o. choklad 119, 141, 

(internat.) 372 
Kalcium- o. bariumkarbid 120, 

145 
Kalium- o. natriumhydrat 

m. m 145 
Kalk, osläckt 118 
Kalkkväve(karbidkväve), kalk

salpeter 147, (internat.) . . 377 
Kalkspat o. kalk m. m. . . 143 
Kallvalsat el. källdraget järn 

m. m 157 
Kanaltraflk 182 
Kanoner o, haubitser . . . . 163 
Kapitalfonder, statens 287, 291, 

292 
Kapitalförsäkring . . 212—214 
Kapsylmaskiner m. m. . . . 161 
Kardemumma . 139 
Karol.-mediko-kirurg. institu

tet 283 
Kasein 145 
Kassakontrollapparater . . . 162 
Katoliker 17 
Kautschuk o. arb. därav samt 

gummivarufabriker 120. 123, 
126, 133, 148, 168, 308, 
(intornat.) 374,385 

Kemisk-teknisk industri 42, 123, 
126, 216, 251—253 

Kemiska grundämnen o. pre
parat . . . 115, 123, 126, 168 

Kikare, glasögon m. m. . . . 162 
Kikhosta, döda i . . . 68, 73 
Kirurgiska o. medicinska in

strument 162 
Kisbränder 144 
Kli 119,139 
Klorater o. perklorater . . . 120 
Klorkalk 145 
Kläder m. m. av vattentäta 

vävnader 154 
Knappar 164 
Knivar, gafflar o. skedar 157,158 
Koks 134, 144, 224, 225, (in

ternat.) 375 
Koksalt (natriumklorid) 145, 

(internat.) 376 
Kol 113, 114, 134, 144, 224 

(internat.) 375, 386 
Kolbriketter 144 
Kolgas, distribuerad . . . . 120 
Kolgrnvor 122,124, 216, 250, 252 
Kolja 106, (internat.) . . . 368 
Kollektivavtal 249 
Kolonialvaror . . . . 139, 309 
Kommunala val . . . 330—333 
Kommunalskatt . 296—299, 322 
Kommunister 326, 329—331, 333 
Kondensorer 159 
Konfessionslösa 17 
Konfltyrer o. konfektindustri 

119, 122, 124, 141 

Sid. 
Konkurser 264, 268 
Konserver 142 
Konstgjorda blommor m. m. 155 
Konsthögskolan 284 
Konstnäraarbetcn m. m. . . 164 
Konstsilke 120, (internat.) . 373 
Konstull 152 
Konsumtion 228, 233, (inter

nat.) . . . 402 
Konsumtionsföreningarna . . 233 
Konsumtionsprisindex . . . 226 
Kontors- o. lagerpersonal, 

löner 256 
Kontrakt 3 
Kontrollföreningar 104 
Kontrollstämpelmedel . . . 286 
Kooperation 233 
Koppar o. kopparmalm 113, 135, 

158, (internat.) . . . 379, 386 
Kopra 140, (internat.) . . . 374 
Kor 88, 102, (internat.) . . 370 
Korgmakararbeten m. m. . . 150 
Kork o. arb. därav . . 119,150 
Korn 88,92-95,97-101,139,229, 

(internat.) 365—367 
Kraft-, belysnings- o. vatten

verk . . . . 42, 123, 126, 216 
Kraftfoder 119 
Kragar, manschetter m. m. . 154 
Kreatursfoder 143 
Krigsdomstolar 267 
Krigshögskolan 284 
Krigskonjunkturskatt . 286,300 
Krigslag, brott mot . . . .271 
Krigsskolan 284 
Krita 146 
Kronoparker m. m 108 
Krut, dynamit o. andra spräng

ämnen 147 
Kräfta, döda i 71 
Kul- o. rullager m. m. . 118,157 
Kust, Sveriges 1 
Kvarnindustri, 119,122,124, 250, 

253 
Kvicksilver 158, (internat.) . 381 
Kyrklig indelning 3 
Kyrkofullmäktigval . . . . 332 
Kättingar o. kedjor . . . . 157 
Kön, folkmängdens fördelning 

efter 8—16, 38 (internat.) 350 
Köpingar 2, 336—338 
Kött . . . . 132, 136, 225, 228 

Läcker m. m 146 
Lagfarna köp av fast egen

dom 85 
Lagfarter 85, 269 
Lagfartsärenden 264 
Lagsökningsmål 267 
Landareal 2, 3 
Landgräns, Sveriges . . . . 1 
Landsfiskalsdistrikt . . . . 2 
Landsförsamlingar 8 
Landskap, folkmängd . . . 3 
Landskommuner, antal . . . 2 
— finanser . 312-314, 320-324 

Sid. 
Landsting, finanser 311,314,320— 

322, 326 
— folkmängd 3 
Landstings- o. elektorsval . 330 
Landstingsområden . . . . 3 
Landstingsskatt . 311, 322, 325 
Lantarbetare . 227, 228, 254, 255 
Lantbrukshögskolan . . . . 284 
Lantbruksmaskiner . .118 , 160 
Lantmåteridistrikt 2 
Lantmäteriet 83, 84 
Lappar 18 
Lastageplatser 180 
Lastpenningar 181 
Lax- o. laxöring . 106, 136, 137 
Ledningar, telefon- o. telegraf-193 
Leksaker 164 
Lera 143 
Lervaror . . 1 1 8 , 155. 168, 309 
Levnadskostnader 226, 227, 

(internat.) 401 
Lin m. m. 95, 120,123, 126,132, 

152 
Lin-, rov- o. rapsoljor . . . 120 
Linfrö 140, (internat.) . 373,374 
Livförsäkring . . . . 212—214 
Livräddningsväsendet . . . 181 
Livslängd, sannolik återståen

de 67 
Livsmedelsindustri 42, 122—127, 

216, 250, 252, 253 
Livsmedelspriser 94, 95, 97, 225 
Livstidsfångar 273 
Ljus 120 
Lockouter 247 
Lokomotiv o. tendrar . 118,160 
Lotsavgifter, lotspenningar 181, 

286 
Lotsverket 181 
Lufttrafik 43, 197, 198, (in

ternat.) 396 
Lump . . . . 152 
Lunds universitet 283 
Lunginflammation, döda i 70 
Lungsot, se tuberkulos. 
Lådor o. lådämnen m. m. 118, 

122, 124, 149 
Långa 106 
Lås samt dörrstängare . . . 157 
Läder-, hår- o. gummivaru-

industri 42, 123, 126, 216, 251 
—253 

Läder o. läderremmar . 120, 224 
Läge, Sveriges 1 
Lägenheter, bostads- . 233—244 
Läkare 79 
Längd, värnpliktigas . . . . 78 
Lärare o. lärarinnor 274—276, 

278-281 , 283 
Lärarinnornas pensionsanstalt 211 
Läroanstalter för barnmorskor 284 
— högre 283 
Läroverk, allmänna . 280—282 
— enskilda 274, 275, 277, 280— 

282, 284 
— tekniska 282 
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Sid. 
Lök 138 
Löner 248—257 
Löadrivare 272 

Magnesium- o. kalciumklorid 145 
Magnetkis 113,143 
Majs 139, (internat.) . . 365,383 
Makadam 143 
Makrill 106, 137, (internat.) 358 
Malmbrytning o. metallin

dustri 42, 112—114, 118, 122, 
124, 216, 250, 252 

Malmer 112-114 
Målnings- o. sönderdelnings-

maskiner 160 
Malt 139, 229 
Maltdrycker. . . 229, 231, 310 
Maltdrycksskatt m. m. . . . 286 
Mandel 138 
Manganmalm 113, (internat.) 378 
Margarin 119, 123, 126,141, 225, 

228 
Markegångspriser 97 
Maskiner 115,118, 135, 159—161, 

165, 168, 309 
Maskinförsäkring 220 
Mattor 153 
Matvaror av djur 119, 123, 126, 

132, 136, 142, 168, 309 
Medelfolkmängd 47—56, (in

ternat.) 356—359 
Medellivslängd 66, 67, (inter

nat.) 355 
Medelnederbörd 1 
Medeltemperatur 1 
Medelvikt, spannmålens . . 97 
Medelålder för i äktenskap 

inträdande 57 
Mejerihantering . 105, 122, 124 
Mekaniska verkstäder o. gju

terier 122, 124, 252 
Melass ra. m 141 
Mellanskolor, kommunala 279, 282 
Mened, sakfällda för . . . . 270 
Metallbearbetningsmaskiner . 159 
Metaller o. arb. därav 113, 115, 

118, 122, 124, 135, 156-159, 
165, 168, 250, 252, (inter
nat.) 379—381, 386 

Meteorologiska uppgiftor . . 1 
Metodister 17 
Militära sjukvården . . . . 82 
Mineral o. produkter därav 113, 

143, 144, 165, 168, (inter
nat.) 375, 376, 386 

Mineraloljor 144 
Mineralvatten o. läskedrycker 119 
Minuthandel8prisor . . . . 225 
Mjöl och gryn 139 
Mjölkleverantörer 89 
Mjölkskumningsmaskiner m. m. 

118, 160 
Mord och dråp . . 71, 74, 260 
Mordbrand m. m., sakf. för . 271 
Mosaiska trosbekännare . . 17 
Motböcker 231 

Sid. 
Motorcyklar 118, 162, (inter

n t \ gg5 
Motorer 91,114-118,121,135,159 
Motorfartyg . . . 172—175, 179 
Motorfordon 135, 162, 196, 197, 

(internat,) . 395 
Municipalsamhälleu 2, 319, 322, 

324, 336-338 
Musikkonservatoriet . . . . 284 
Musiknoter 152 
Mynt 131, 164 
Myntning och justering, ink. 

av 286 
Mal, civila 264—267 
Mässling, döda i . . . . 67, 73 
Möbler 150 

Nationalitet, fartygens . . . 179 
Nationalsocialister . . . 330,333 
Nationella partiet . . . 326,333 
Natriumsulfat o. bisulfat . . 145 
Naturaliserade utlänningar . 74 
Naturlig äng, areal . . . 85, 93 
Navigationsskolor 284 
Nederbörd, i Sverige . . . . 1 
Nedre justitierevisionen . . 266 
Nervfeber, döda i . . . . 68, 73 
N e t t o r e p r o d n k t i o n s t a l . . . . 63 
Nickel 113, 158, (internat.) . 381 
Nådeansökningar 266 
Näringsgren, folkmängdens för

delning efter 40—44 
Nöjesskatt, statlig 286 
Nötkreatur 88, 102, 132, 136, 

(internat.) 370 
Nötter o. kastanjer m. m. . 138 

Obligationslån, statens . . . 295 
Offentlig myndighet, brott mot 270 
Oleomargarin 140 
Olivolja (internat.) 374 
Oljekakor 135, 143 
Oljor o. produkter därav 120,123, 

126, 141, 144, 146, 168, 224 
Olycksfallsförsäkring . 215—219 
Olyckshändelser . . . . 71, 74 
Omflyttning, inrikes . . . . 77 
Omsättningen vid sjukvårds

anstalterna 79 
Omsättningsskatt . . . 286,302 
Ost 137, 225, 228 
Oxider m. m 145 

Pappers- o. pappmaskiner 
m. m 160 

Pappersavfall m. m 151 
Pappersmassa, papp o. papper 

samt arbeten därav 119, 135, 
150, 151, 168, 224, (in
ternat.) 374, 385 

Pappersmassefabriker m. m. 122, 
124, 250, 253 

Papperspåsar och kuverter . 151 
Paraffin 144 
Paraplyer, parasoller m. ni. 155, 

168 

Sid. 
Parfymer m. m 146 
Partiprisindex 223, 224, (in

ternat.) 400 
Pastorat 3 
Pastoratskasaor 319 
Patent- o. vammärkesavgifter 286 
Patienter på sjukhus . . 79—81 
Patroner 163 
Pensionsanstalter 211 
Pensionsverksamhet, social . 210 
Pensions väsendet . 210, 291, 302 
Peppar, omalen 139 
Persontrafik, järnvägarnas 185, 

186, 188, (internat.) 392 
Petroleum (internat.) . . . . 375 
Pingstvänner 17 
Plankor o. bräder m. m. 134, 149 
Platser, tillsatta genom arb.-

förmedlingcn 245 
Plommon m. m 138 
Plåt- o. bleckvaror . . . . 157 
Plåtar o. band 157 
Pneumatiska maskiner m. m. 161 
Porslin- o. kakelfabrikei 122, 124, 

250, 253 
Postanstalter 190 
Postförsändelser 190, (inter

nat.) 393 
Postgirorörclsen 204, (inter

nat.) 393 
Postsparbanken 204 
Postväsendet 43, 190, 287, 292, 

(internat.) 393 
Potatis 88, 9 2 - 9 5 , 138, 225,228, 

229, (internat.) . . . 365,367 
Potatismjöl o. annan stärkelse 

119, 139 
Pottaska 145 
Priser 223—225, (internat.) . 400 
Produktion, animalisk, . 103,104 

> av vissa världs
artiklar (internat.) . 371—381 

Projektiler för kanoner m. ni. 163 
Provinsialläkaredistrikt . . 2 
Prästerskapets änke- o. pu

pillkassa 211 
Puder och smink 146 
Pumpar 160 
Punsch 119,230 
Päls- o. skinnvaror 120, 123, 126, 

148 
Päron, färska 138 

Radiolicenser 192 
Radiotelegrafstationer . . . 192 
Ramar m. m 164 
Ramie, kokostågor m. m. . . 152 
Raps- o. annat oljeväxtfrö . 140 
Realexamina 282 
Registrerade aktiebolag . . . 198 
Religionsbrott, sakf. för . . 270 
Repslagerier o. repslageriar-

beten 119, 123, 126 
Revisionsmål . . . . . . . 266 
Riksbanken . 199—201, 203, 293 
Riksdagsmannaval . . 326—329 
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Sid. 
Riksstaten 285—292 
Ris o. risgryn 139, 225, 228, 

(internat.) 371.383 
Rull- o. kullager . . . . . 118 
Randradiostationer 192 
Rusdrycksförsäljning . . . . 230 
Russin o. korinter 138 
Rådhusrätter 3, 264 
Räfosfat 143, (internat.) . . 376 
Råg 88, 92—101, 139, (inter

nat.) 364, 366, 367 
Rågmjöl . . 119, 139, 225, 228 
Rån m. m., sakfällda för . . 271 
Råstänger o. råskenor . . . 157 
Räknemaskiner 162 
Ränte- o. kapitalförsäkrings-

anstalter 214 
Räntesatser 203, 207 
Rättsväsen 264—272 
Rödsot, döda i 73 
RÖdspotta 106,137, (internat.) 368 
Rör, vegetabiliska 140 
Rör o. rördelar, brunnar m. m. 

155, 158 
Rörsocker (internat.) . . . . 371 
Rösträtt 326—333 
Rötter, icke ätbara . . . . 137 

Sakfàllda i första instans 270— 
272 

Salpetersyra 145 
Salt 145, 2-25, (internat.) . . 376 
Saltsjöfisket 105, 106, (inter

nat.) 368 
Samfund 17, 18 
Samh&llsvård 263 
Scharlakansfeber, döda i . 68, 73 
Sedelcirkulation 200, (inter

nat.) 399 
Sedlighetsbrott, sakf. för . . 270 
Segel- o. bindgarn . . . 119,153 
Segelfartyg . 172—175, 178, 179 
Seminarier . . . . . . 24, 27i) 
Silke o. arb. därav 132, 152—154, 

308 
Silkeskokonger (internat.) . 372 
Sil- o. siktapparater m. m. . 161 
Sill 106, 132, 136, 225, (in

ternat.) 368 
Silver o. arb. därav 113, 131, 

156, 164, (internat.) . . .381 
Silver- o. blymalm . . . . 143 
Sinnessjuka, sinnesslöa . 19, 260 
Sinnessjukdomar . . . . 69, 78 
Sinnessjukhus . 8 0 
Sirap 141 
Sjukförsäkring 219 
Sjukkassor 218 
Sjuksköterskor 79 
Sjukvård 44, 79-82, 130, 227, 

311—316, 320 
Sjukvårdsanstalter . . . 79—81 
Sjukvårdspersonal 79 
Självmord 71—74 
Sjöar, i Sverige 1 

Sid. 
Sjöfart 43, 170-182, 217, 

(internat.) 390 
Sjöfartsavgifter 181 
Sjöförsäkring 223 
Sjökaptener o. styrmän . . 175 
Sjökrigshögskolan 284 
Sjömän 175, 256 
Sjöolyckor 181 
Skadegörelse, sakf. för . . . 271 
Skattekronor . . . 300, 301, 322 
Skatter till stat och kommun 286, 

298—303, 310-315 , 318—320, 
324, 334, 335 

SkeppshypotekskaBsan . . . 204 
Skilsmässor 59, 60, 264, (in

ternat.) 356-359 
Skjutgevär m. m 163 
Skodon o. skofabrikat 120, 123, 

126, 154, 168, 227, 251, 253 
Skogar 108, 109, (internat.) . 364 
Skogsarbetare 257 
Skogsavverkning 103 
Skogsbruk 42, 130 
Skogshögskolan 284 
Skogsmark 85 
Skogsmedel 108 
Skogsskolor 282 
Skogsvårdsavgifter 302 
Skolor 274—284 
Skolåldern, barn i . . . 275, 277 
Skrivmaskiner 162 
Skrot 158 
Skruvar, bultar m. m. . . . 157 
Skrnvväxlar o. kugghjul . . 160 
Skyddshem 263 
Skyddskoppympning . . . . 82 
Skyddsappfoatran 263 
Skörd 93—101, (internat.) . . 366 
Skördemaskiner 160 
Slakterier m. m. 122,124,250,253 
Slangar o. remmar 154 
Slangar o. rör 148 
Slåttermaskiner 160 
Smidbart gjutgods m. m. . . 158 
Smittkoppor 73 
Smältstycken m. m 113 
Smärgel, pimpsten m. m. . . 143 
Smör . . 105, 132, 137, 225, 228 

(internat.) 384 
Smörjoljor 147 
Snatteri, sakf. för 271 
Snickeriarbeten . 119, 149, 150 
Snickeri- o. möbelfabriker 122, 

124, 250, 253 
Snus . . . . 119 
Snören o. andra snörmakar-

arb 153 
Socialdemokrater 326—331, 333 
Sociaiinstituten 284 
Socialister . 326, 329—331, 333 
Socialklass, folkmängdens för

delning efter 30—32, 4 0 - 4 4 , 
302 

Socialvård 44 
Socker 122, 124, 133, 141, 225, 

228,231,309, (internat.) 383, 402 

Sid. 
Sockerbetor, skörd 93—95, 

(internat.) 365,367 
Sockersjuka, döda i . . . . 69 
Soda m. m 145 
Sojabönor 140, (internat.). . 374 
Spannmål o. produkter därav 

92-101.119,122,124,133,139, 
229, 309, (internat.) 364—367, 

383 
Sparbanker 204—207, (inter

nat.) 397 
Spetsar, spetsvävnader o. tyll 154 
Spik, stift o. nnbb 157 
Spritdrycker, beskattning . . 310 
— förbrukning . . . . 228,231 
— försäljning 230 
— in- o. utf. 142 
— införseltull 309 
— tillverkning . 123, 126, 229 
Sprängämnen 120, 123, 126, 147, 

253 
Spånadsämnen o. arb. därav 

115, 120, 152—154, 168 
Spädbarns dödlighet 47—56, 64, 

65, (internat.) 356-359, 361— 
363 

Stadsfullmäktigvalen . . . . 333 
Stadsförsamlingar, antal . . 3 
Stadshypotekskassan . . . . 204 
Stampad flit 153 
Stassfurterkalisalter . . . . 147 
Statens affärsverksamhet 287, 292, 

293 
Statens aktier 287,294 
Statens järnvägar 183—187, 287, 

292, 293 
Statens peasionsanstalt . . . 211 
Statsregleringen 285 
Statsskogar 109 
Statsskulden 294, 295, (in

ternat.) 404 
Stav 118,149 
Stelkramp, döda i 68 
Sten o. arb. därav 134, 143, 155, 

168 
Sten- o. jordindustri 42, 114,122, 

124, 216, 250, 252, 253 
Stenkol 113, 114, 134, 

144, 224, (internat.) 375, 386 
Stenkolstjära 144 
Sten-, 1er-, cement- o. glas

maskiner 161 
Stickmaskiner 160 
Stift, folkmängd 3 
Stockholms högskola . . . . 283 
Storstäder (internat. | . 347—349 
Straffarbete el. dödsstraff, 

dömda till 270 
Straffarbetsfångar 273 
Straffregister 272 
Strejker 247 
Strumpstolsarbeten 154 
Strö m ställ are 161 
Studentexamina . . . . 280,281 
Styrmän 175 
Stångjärn o. stål m. m. . . 113 
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Sid. 
Städer, antal 2 
— areal 334—336 
— befolkning 5, 56, 334— 336 

(internat.) 347—349 
— byggnader o. bostäder 233, 

240-243 
— finanser 315—318, 320—322, 

325, 334-336 
— utdebitering . . . . 334—336 
Stämpelmedel, ink. av . . . 286 
Stänger 158 
Stöld o. snatteri, sakf. för . 271 
Snperfosfat 120, 147, (inter

nat.) 377 
Svagdricka . . . . 225, 229, 231 
Svavel 144, (internat.) . . . 377 
Svavelkis 113, 143, (internat.) 378 
Svavelsyra 120 
Svenska missionsförbundet . 17 
Svin 88, 102, 136, (inter

nat.) 370 
Sy- o. nåtlingsmaskiner . . 159 
Systembolagens verksamhet . 231 
Syträd av bomull 153 
Sågar, sågklingor m. m. . . 157 
Sågramar o. delar därtill . . 159 
Sågverk o. sågverksprodukter 118, 

122, 124, 250, 253 
Såpa 120 
Säckar 154 
Säkerhetsapparater m. m. . . 161 
Sömnadsartiklar 120,123,126,154 
Sömnsjuka, döda i . . . 68, 73 

Tackjärn 112, 114, 118, 134, 156 
(internat.) 379,386 

Tagel 137 
Talg 141 
Tandläkare 79 
Tapeter o. bårder . . . 119,151 
Tarmar, blod o. djurdelar . 137 
Taxeringar 296—303 
Te 139, 231, (internat.) 372, 384, 

402 
Tegel o. tegelbruk 122, 124, 155 
Teknisk personal, löner . . . 256 
Tekniska högskolor . . 24, 284 
Tekniska skolor o. läroverk 24, 

282 
Telefon o. telegraf 43, 192, 287. 

292, (internat.) 394 
Telefonapparater 135, 161, 192, 

(internat.) . . 394 
Telefonsamtal 192, (internat) 394 
Telefonstationer 192 
Telcgrafapparater 135, 161, 192 
Telegrafstationer 192 
Telegrafverkets pensionsfon

der 211 
Telegram 192, (internat.) . . 394 
Temperatur, i Sverige . . . 1 
Tenn o. tennmalm 158 (inter

nat.) 380, 381 
Terpentinolja 145 
Textil- o. beklädnadsindustri 

42, 123, 126, 216, 250, 252 

Sid. 
Textilindustrimaskiner . . . 161 
Tidningar o. tidskrifter m. m. 

152, 190, (internat) . . . . 393 
Tillgångar, statens 294 
Tillverkningsvärde, fabriker

nas 115 
Tilläggsskatter o. bensin . . 286 
Tingslag 2, 3 
Tobak o. tobaksfabrikat 95, 119, 

123, 126, 133, 142, 168, 227, 
231, 250, 253, 309, 310 (in
ternat.) . . . . 372, 384, 402 

Tobaksskatt 286 
Tobakspipor m. m 164 
Tomasfosfat m. m. 147, (in

ternat.) 377 
Tomater 138 
Tomträtt 265, 269 
Tonnage, handelsflottans 172— 

179 
— upplagt 170 
Torsk 106, 136, (internat.) 368, 

369 
Torvindustri 122, 124, 216, 252 
Torvmull o. torvströ . . 118,144 
Trafikförsäkring 220 
Trafikskatt 286 
Traktorer 160 
Trän o. andra animaliska 

oljor 141 
Transmissioner, lager m. m. 160 
Trikâfabriker 123, 126 
Trikàvaror 120 
Trosbekännelse, främmande . 17 
Tryckalster m. m 151 
Tryckfrihetsförordn., brott 

mot 271 
Tryckpressar 159 
Träd-, band- o. fasonjärn . . 157 
— icke isolerad 158 
— isolerad 161 
Trä- o. korkbearbetningsma-

skiner 159 
Träfiberplattor 118 
Träindustri 42, 122, 124, 216. 

250, 252 
Träkol 114,149 
Trämassa 150, 224, (internat.) 

374, 385 
Träsprit 145 
Trätjära m. m 145 
Träull 149 
Trävaruindustri m. m. 115. 118, 

122, 124,134, 149, 165, 168 
Tuberkulos, döda i . . . 68, 72 
Tuberkulosanstalter . . . . 80 
Tullar o. tallmedel m. m. 286, 

308—310, 325 
Tunnband o. tunnbinderiarb. 149 
Tvillingsbörder 62 
Tvål 120, 147, 165 
Tvångsarbete, dömda till . . 272 
Tvångsarbetsfångar 273 
Tvättmedels- m. fl. fabriker 123, 

126 
Tvätt-, skur- o. putsmedel 147 

Sid. 
Tyfus, döda i 68, 73 
Tagvirke, linor m. m. . 119,153 
Täckdikad åkerjord . . . . 89 
Tändhattar m. m 147 
Tändmedel för skjutvapen . 163 
Tändstickor o. tändsticksfa

briker 120, 123, 126, 134,147, 
251, 253 

Tändsticksaskmaskiner . . . 160 
Tänger o. skänklar 157 

Ul l o. ullgarn m. m. 120, 132, 
152—154, 308, (internat.) 373, 

384 
Underreden till automobiler 162 
Underrätter 264,270 
Understöd o. nnderstödstagare 

259, 261, 317 
Undervisning 274—284, 311, 314, 

317 
Universitet 283,289 
Uppbörd i statens verksamhet 286 
Uppsala universitet . . . . 283 
Ur o. urfabriker 118, 122, 124, 

163, 168, 309 
Ursprungsländer . . . 166—169 
Utarrenderade brukningsdelar 87 
Utförsel 131—169, (internat.) 

383-388 
Utgifter, statons 285, 288—292, 

323 
Utlåningsfonder, statens . . 294 
Utlänningar i Sverige . 21, 74 
Utrikes födda 21 
Utskänkningsrättigheter . . 231 
Utsäde 92, 96. 99 
Utsökningsmål 267 

Vadd 152 
Vademål, vid hovrätt . . . 266 
Val, kommunala . . . 330-333 
— riksdags- 326—329 
Vall, areal 93, 99 
Valolja (internat.) 374 
Valutakurser 199 
Valser o. valscylindrar . . . 160 
Valsverk m. m 159 
Vanföra 19 
Vapen 163, 168 
Varuskatt 286 
Vattenareal 1. 2, (internat.) . 364 
Vattendomstolar 267 
Vattenfallsverk, statens 287, 292, 

293 
Vattenhjul ss. drivkraft vid 

industrien . . . . 114,117,160 
Vattenkraft . . . 115, 117, 128 
Vattenledningsverk 123, 126, 216 
Vattenområden, i Sverige . . 1 
Vattenturbiner o. vattenhjul 114, 

117, 160 
Ved 149,225 
Vegetabiliska oljor 141 
Velocipeder o. delar därtill 118, 

148, 162 
Verktygsstål i stänger . . . 157 
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Sid. 
Vete 88, 92-101,139, (inter

nat.) 864, 366, 383 
Vetemjöl . . 119, 139, 225, 228 
Veterinärer . 79 
Veterinärhögskolan 284 
Vevaxlar o. vevstakar . . . 160 
Vin . . 133, 142, 230, 231, 310, 

(internat.) 371 
Vindruvor 138 
Vistelsetillstånd 21 
Vitling 106 
Volym, den industriella pro-

dnktionens 117 
Vägar 163 
Våldsamma dödsorsaker . . 74 
Vägar, allmänna 194 
Vägg- o. studsarur, tornur 

m. m 163 
Vagkassorna 194 
Vägskatt 194,325 
Vägtrafikolyckor 197 
Vägunderhåll, statsbidrag till 194 
Värde, in- o. utförselns 131—169, 

(internat.) 387 
Världshandeln (internat.) . . 388 
Värnpliktiga, läkarbesiktn. å 78 
Värnpliktigas längd . . . . 78 
Värnskatt 286,299 
Väskor, portföljer m. m. . . 164 
Vävnader o. stampad filt samt 

väverier ISO, 132, 153, 250, 308 

Sid. 
Vävstolar 160 
Växel- o. checkmâl . . . . 264 
Växelknrser 199 
Växelprotester 268 
Växlar . . . 200—202, 208, 268 
Växter, levande . . . . 137,138 
Växtämnen, diverse, o. fabri

kat därav 120, 135, 137—140, 
168 

Ylleindustri 123, 126 
Yrken 34-44, 302, 303, 326, 827, 

(internat.) 352—354 
Yrkesundervisning . . . 282, 284 
Yrkesutbildning 24 
Yrkesutövare 304, 305, (in

ternat.) 352 
Yrkesverksam befolkning 33, 40 

—44 
Yxor o. bilor 157 

Zink o. zinkmalm 113, 143,158, 
(internat.) 380 

Åa.r 1 
Åkerjord 85—89, 92—101, 

(internat.) 364 
Åkerjordens användning 88—89, 

92—101, (internat.) . 364—367 
Ål 106, 137, (internat.) . . . 368 
Ålderdomshem 260 

Sid. 
Åldersfördelning 8—16, 38, 39, 

(internat.) 350 
Ångfartyg . . 172—175, 178, 179 
Ångmaskiner 118 
Ångpannor, förvärmare o. dyl. 159 
Ängturbiner 160 
Återgång av äktenskap . . . 59 
Återstående medellivslängd 66, 67, 

(internat.) . 355 
Åverkan, sakf. för . . . . . 271 

Ägg 137, 225, 228 
Äggula o. flytande äggvita . 137 
Ägodolningsrätter 267 
Ägoslag, areal 85 
Äktenskap . . . 26—33, 47—59 
Äktenskapsbrott, sakf. för . 270 
Äktenskapsskillnader 59, 60,264, 
.. (internat.) 356—359 
Älvar 1 
Ämbetsman, brott av . . . 271 
Ämnesblock av granit o. dyl. 143 
Ängsmark 85, 93—99, (inter

nat.) 364 
Äpplen 138, 228 
Ärekränkning, sakf. för . . 270 
Ärter o. bönor . 139, 225, 228 

Öar, i Sverige 1 
Överexekutorer 267 
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Officiella s ta t i s t i ska be rä t t e l se r u tg ivna in t i l l den 29 j u l i 1946: 

Publications statistiques de l'État éditées jusqu'au 29 juillet 1946: 

[Försäljas genom Nordiska bokhandeln, Stockholm. En vente chez : Nordiska bokhandeln, Stockholm.] 

Sveriges officiella statistik. 
Statistique officielle de la Suède. 
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