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Förord. Avertissement. 
I föreliggande årgång av Statistisk års

bok för Sverige ingå 62 nya eller helt 
omarbetade tabeller. I innehållsförteck
ningen ha dessa särskilt markerats. 34 ta
beller i föregående årgång ha slopats, vilket 
framgår av förteckningen på sid. XIV. Vissa 
omgrupperingar av tabellerna ha gjorts och 
några nya avdelningar ha tillkommit. Av
delning I I I (Familjestatistik) samt avdel
ning XXI I I (Inkomster. .Nationalinkomsten) 
äro sålunda nytillkomna. Till den senare av
delningen ha förts de tidigare till avdelning 
Finanser hörande tabellerna över inkomster 
och förmögenhet. Avdelningen Socialstati
stik har uppdelats på tre avdelningar: Ko
operation; Byggnadsverksamhet och bostä
der, Arbetsmarknad och löner samt Social
vård. Till denna grupp har även förts som 
två särskilda avdelningar statistiken över 
socialförsäkringen (tidigare sammanförd 
med den privata försäkringsrörelsen) samt 
över dödsorsaker (tidigare under avdelnin
gen Folkmängdens förändringar) och sjuk-
och hälsovård. Vissa tabeller ha omarbetats 
i mindre utsträckning och moderniserats. 
I källförteckningen ha införts vissa hän
visningar och kommentarer, vilka av ut
rymmesskäl ej kunnat sammanföras med 
respektive tabeller. 

Stockholm i augusti 1950. 

STATISTISKA CENTRALBYRÅN. 

Le present Annuaire Statistique de la 
Suède comprend 62 tableaux nouveaux ou 
refondus. Ceux-ci sont spécialement mar
qués dans la table des matières. 34 tableaux 
de l'Annuaire précédent ont été supprimés, 
ce qui ressort de la spécification à la page 
XIV. II y a été fait certains regroupements 
de tableaux et, d'autre part, quelques 
nouvelles parties sont venues s'y ajouter. 
Ainsi, la partie I I I (Statistique des fa
milles) et la partie XXIII (Revenus. Le 
revenu national) sont nouvellement intro
duites. A cette dernière partie ont été 
rapportés les tableaux ayant précédemment 
appartenu à celle des Finances et con
cernant le revenu et le capital. La partie 
de Statistique sociale, a, elle-même, été di
visée en trois parties à savoir: Coopération; 
Constructions et habitations, Marché du tra
vail et salaires, et Assistance sociale. A ce 
dernier groupe sont rapportées deux parties 
particulières, dont l 'une les Assurances 
sociales (précédemment jointe aux assu
rances privées) et l 'autre les Causes de 
décès (précédemment ayant appartenu à 
la partie du Mouvement de la population) 
et l'hygiène publique. Certains tableaux 
ont été remaniés et modernisés. Dans 
l 'énumération des sources sont introduits 
certains commentaires et indications qui, 
à défaut de place, n'ont pu être rapportés 
aux tableaux respectifs. 

Stockholm, août 1950. 

BUREAU CENTRAL DE STATISTIQUE. 





Innehållsförteckning. 
betyder att tabellen är ny eller helt omarbetad. 

Tabell. Sid. 

— Källförteckning, hänvisningar m. m. XVI 

I. Geografiska och meteorologiska 
uppgifter, indelningar m. m. 

1. Geografiska och meteorologiska uppgifter . . 1 
2. Areal, folkmängdstäthet och indelningar vid 

början ar år 1950, länsvis 2 

3. Folkmängden i landskapen (samt landareal), 
landstings-och hushållningssällskapsområdena, 
stiften samt hovrättsområdena vid början av 
år 1950, ävensom ecklesiastika och judiciella 
indelningar 3 

4.* Städernas areal och folkmängd vid början av 
år 1950 4 

5. Köpingarnas och municipalsamhällenas areal 
och folkmängd vid början av år 1950 . . 5 

II. Folkmängden. 
6. Folkmängd vid slutet av åren 1750—1949 7 
7. Folkmängd länsvis vid slutet av åren 

1751—1949 8 
8. Folkmängd i de större städerna vid slutet av 

åren 1800—1949 10 
9. Antal icke-administrativa tätorter samt dessas 

och de administrativa tätorternas folkmängd 
åren 1920—1940 samt länsvis den 31 de
cember 1945 11 

10. Folkmängdens fördelning efter ålder samt kön 
och civilstånd vid slutet av åren 1750—1947 12 

11 . Folkmängdens fördelning efter kön och civil
stånd länsvis och inom vissa kommungrupper 
den 31 december 1945 13 

12. Folkmängden i varje åldersår efter kön och 
civilstånd i hela riket vid slutet av år 1945 14 

13. Folkmängden efter ålder i femårsklasser samt 
efter kön, länsvis, med fördelning på lands
bygd och städer, den 31 december 1945 . 16 

14. Folkmängden efter ålder, i femårsklasser samt 
efter kön och civilstånd inom jordbruksbe
folkning, övrig landsbygdsbefolkning och 
stadsbefolkning, den 31 dec. 1945 . . . . 18 

15. Folkmängden på landsbygden och i städerna 
fördelad efter ålder, kön och civilstånd vid 
slutet av år 1945 20 

16. Fördelningen efter kön, ålder och civilstånd 
inom jordbruksbefolkning, övrig landsbygds
befolkning samt stadsbefolkning vid slutet 
av åren 1940 och 1945 21 

17.* Befolkningens sammansättning efter kön och 
ålder vid slutet av åren 1945, 1950, 1955, 
1960 och 1965 22 

18. Dissenters och främmande trosbekännare vid 
slutet av år 1930 23 

19. Hushållens fördelning efter storlek m. m. 
vid slutet av åren 1870—1945 23 

20. Lappbefolkningen vid slutet av år 1945 . . 24 
21 .* Förvärvsarbetande befolkning efter närings

gren och ålder år 1945 25 
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Index. 
indique les tableaux nouveaux on refondus. 

Tableau. Page. 

— Sources, etc XVI 

I. Données géographiques et météorolo
giques, divisions administratives, etc. 

1. Données géographiques et météorologiques . 1 
2. Superficie, densité de la population et divi

sions administratives au 1 e r janv. 1950, par 
département 2 

3. Population dans les provinces, districts des 
conseils généraux, districts des sociétés 
d'économie rurale, diocèses, etc., an 1er janv. 
1950 3 

4.* Villes: superficie et population au 1 e r janv. 
1950 4 

5. Bourgs et »municipalsamhällen»: superficie 
et population au 1er janv. 1950 5 

10. 

11. 

12. 

13. 

14. 

15. 

16. 

II. Etat de la population. 
Population au 31 déc. 1750—1949 . . . 7 
Population par département au 31 déc. 
1751—1949 « 
Population des plus grandes villes au 31 déc. 
1 8 0 0 - 1 9 4 9 10 
Nombre des agglomérations non-administra
tives, le nombre de leur population ainsi 
que celui des agglomérations administratives 
par départem. les années 1920—1940 et au 
31 déc. 1945 11 
Population par âge ainsi que par sexe et par 
état civil au 31 déc. 1750—1947 . . . . 12 
Population par sexe et par état civil dans 
les différents départements et dans certains 
groupes de communes au 31 déc. 1945 . . . 13 
Population de chaque année d'âge par sexe 
et par état civil au 31 déc. 1945 . . . . 14 
Population par âge et par sexe dans les 
différents départements au 31 déc. 1945 . 16 

Population par âge, par sexe et par état 
civil parmi la population agricole, autre po
pulation rurale et la population urbaine au 
31 déc. 1945 18 
Population par âge, par sexe et par état 
civil, à la campagne et dans les villes au 
31 déc. 1945 20 
Répartition par sexe, par âge et par état 
civil de la population rurale et urbaine 
au 31 déc. 1940 et 1945 21 

17.* Population par sexe et par âge, au 31 déc. 
1945, 1950, 1955, 1960 et 1965 . . . . 22 

18. Dissidents au 31 déc. 1930 . . . 

19. Ménages au 31 déc. 1870—1945 

23 

23 

20. Lapons au 31 déc. 1945 24 
21.* Population active par branche d'activité 

économique et par âge en 1945 25 

I 

6. 

7. 

8. 

9. 



Tabell. Sid. Tableau. 

22. Yrkesutövare över 15 år, fördelade efter yrkes-
utbildning, enligt partiella folkräkningen 1936 26 

23. Folkmängdens fördelning efter huvudgrupper 
ar yrken, länsvis, den 31 dec. 1945 . . . 28 

24. Folkmängdens fördelning efter huvudgrupper 
av yrken vid slutet av åren 1870—1945 . . 32 

25. Förvärvsarbetande befolkning efter näringsgren 
(detaljgrupper) och socialklass, hela riket, den 
31 dec. 1945 32 

26. Förvärvsarbetande befolkning efter närings
gren, socialklass och kön i hela riket, den 
31 dec. 1945 3 8 

27.* Förvärvsarbetande och ej förvärvsarbetande 
befolkning efter kön och ålder år 1945 . . 39 

28. Anställda fördelade efter anställningens art, 
länsvis den 31 dec. 1945 40 

29. Pågående skolutbildning i åldern 6—30 år 
och pågående yrkesutbildning i åldern 12— 
30 år, i hela riket, den 31 dec. 1945 . . 41 

III. Familjestatistik. 
30. Relativa antalet barnlösa äktenskap samt 

medelantalet levande födda barn inom be
stående äktenskap, ingångna efter år 1900, 
med fördelning efter graden av hustruns 
yrkesverksamhet, enligt partiella folkräk
ningen 1936 42 

31 .* Bestående äktenskap efter antalet hemma
varande barn under 18 år samt mannens och 
hustruns taxerade belopp i kombination år 
1945 43 

32.* Andra familjer än bestående äktenskap efter 
antalet hemmavarande barn under och över 
18 år den 31 dec. 1945 44 

33.* Familjeföreståndare i andra familjer än be
stående äktenskap efter kön, m. m. samt me
dianinkomst år 1945 44 

34.* Medianinkomster för inkomsttagare bland fa
miljeföreståndare, deras hustrur m. m. år 
1945 45 

35.* Bestående äktenskap efter familjeföreståndar
ens yrke, antalet hemmavarande barn under 
18 år samt familjeinkomst år 1945 . . . . 46 

36.* Familjeföreståndare i bestående äktenskap 
efter socialklass samt antalet hemmavarande 
barn under och över 18 år i kombination 
den 31 dec. år 1945 48 

37.* Befolkningens fördelning efter inkomst och 
hushållsställning inom bestående äktenskap 
och övriga familjer år 1945 50 

IV. Folkmängdens förändringar. 
38. Folkmängden och dess förändringar i egent

liga Sverige åren 1720—1748 51 
39. Översikt av folkmängdens förändringar åren 

1 7 4 9 - 1 9 4 9 52 
40. Folkmängdens förändringar länsvis åren 

1941/1945 samt 1948 och 1949 58 
41. Folkmängdens förändringar på landsbygden 

och i städerna åren 1841—1949 60 
42. Folkmängdens förändringar i de största stä

derna åren 1941/1945 samt 1948 och 1949 61 

Page. 

22. Personnes actives au-dessus de 15 ans, ré
parties d'après l'instruction professionnelle, 
selon le recensement partiel de 1936 . . . 26 

23. Population des groupes principaux profes
sionnelles, par département, au 31 déc. 1945 28 

24. Population par groupes principaux de profes
sions au 31 déc. 1870—1945 32 

25. Population active par différents groupes de 
professions au 31 déc. 1945 32 

26. Population active par différents groupes de 
professions au 31 déc. 1945 38 

27.* Population active et population non active 
par sexe et par âge en 1945 39 

28. Employés et salariés d'aprés la nature de l'em
ploi, par département au 31 déc. 1945 . . 40 

29. Education scolaire en cours, etc. au 31 déc. 
1945 41 

III. Statistique des familles. 
30. Nombre relatif des mariages sans enfants et 

nombre moyen d'enfants dans les mariages 
contractés après 1900; répartition d'après 
l'activité professionelle de la femme, selon 
le recensement partiel de 1936 42 

31 .* Mariages par nombre d'enfants au-dessous de 
18 ans en 1945 43 

32.* Autres familles que les mariages par combi
naison du nombre d'enfants au 31 déc. 1945 44 

33.* Chefs de famille dans antres familles que les 
mariages par sexe, etc., en 1945 44 

34.* Revenus médians parmi les chefs de famille, 
leurs épouses, etc., 1945 45 

35.* Mariages par professions du chef de famille, 
par nombre d'enfants au-dessous de 18 ans 
par revenu familial en 1945 46 

36.* Chefs de famille dans les mariages par situa
tion professionnelle, etc., au 31 déc. 1945 . 48 

37.* Répartition de la population dans les maria
ges et autres familles par revenu, etc., 1945 50 

IV. Mouvement de la population. 
38. Mouvement de la population 1720—1748 . 51 

39. Aperçu du mouvement de la population 
1749—1949 52 

40. Mouvement de la population par département 
1941/1945, 1948 et 1949 58 

41 . Mouvement de la population à la campagne 
et dans les villes 1841—1949 60 

42. Mouvement de la population dans les plus 
grandes villes 1941/1945, 1948 et 1949 . 61 

II 



III 
Tabell. Sid. 

43.* Folkmängd, giftermål, födelser och dödsfall 
inom olika kommungrupper åren 1940 och 
1945 resp. 1940/41 och 1945/46 62 

44. Giftermål åren 1801—1947 63 
45. Giftermål, fördelade efter makarnas ålder 

och civilstånd. Summor för åren 1941—1945 64 
46. I första äktenskapet inträdda i olika åldrar 

på 1 0 0 0 av medelfolkmängden av ogifta i 
samma åldrar åren 1861—1947 . . . . . 64 

47. Upplösta äktenskap och överskott ar ingångna 
åren 1751—1949 65 

48. Hemskillnader, äktenskapaskillnader och åter
gång av äktenskap åren 1916—1949 . . . 65 

49. Äktenskapsskillnader åren 1851—1945 . . 66 
50. Barnaföderskor åren 1751—1947 67 
51. Flerbörder åren 1781—1940 68 
52. Barnaföderskor med barn i äktenskap, för

delade efter ålder och tid mellan giftermål 
och nedkomst. Summor för åren 1941—1945 68 

53. Födda barn åren 1751—1947 69 
54. Döda åren 1751—1947 70 
55. Döda i olika åldrar på 1 0 0 0 av medelfolk

mängden i samma åldrar åren 1751—1947 71 
56. Dödlighets- och livslängdstabeller för åren 

1941—1945 72 
57. Återstående medellivslängd och sannolik åter

stående livslängd åren 1816—1945 . . . . 73 
58. Naturaliserade utlänningar åren 1851—1949 73 
59. Emigranter och immigranter, fördelade efter 

länder, åren 1861—1949 74 
60. Emigranter och immigranter länsvis samt 

på landsbvgden och i städerna åren 1871— 
1949 . 75 

61. Utlänningar med vistelsetillstånd i Sverige 
åren 1947—1950 76 

62. Vinst eller förlust genom inrikes omflytt
ning länsvis åren 1931—1949 76 

63. Födelseöverskott samt vinst eller förlust ge
nom inrikes omflyttning inom olika grupper 
av landskommuner åren 1931—1949 . . . 77 

V. Lantmäteri, fast egendom. 

64. Lantmäteriet åren 1828—1927 77 
65. Lantmäteriet åren 1931—1948 78 
66. Inteckningar i fast egendom åren 1910—1947 78 
67. Lagfarna köp av fast egendom åren 1831-1948 79 

VI. Jordbruk och fiske. Hushållnings-
sällskapen. 

68. Arealen fördelad efter ägoslag, länsvis, år 1944 79 

69. Antal brukningsdelar och deras sammanlagda 
åkerareal, med fördelning på storleksgrupper 
och efter brukningssättet, länsvis år 1944 . 80 

70. Åkerjordens användning samt täckdikning 
inom olika storleksgrupper av brukningsdelar 
år 1944 82 

71. Antal husdjur inom olika storleksgrupper 
den 1 juni 1944 82 

72. Antal leverantörer av mjölk till mejerier 
samt den levererade mjölkens kvantitet år 
1944 83 

Tableau. Page. 

43.* Population, mariages, naissances et décès dans 
différents groupes de communes 1940 et 
1945 resp. 1940/41 et 1945/46 62 

44. Mariages 1 8 0 1 - 1 9 4 7 63 
45. Mariages par âge et par état civil des 

époux. Totaux pour les années 1941—1945 64 
46. Personnes entrées en premières noces aux 

différents âges sur 1 0 0 0 garçons et filles de 
chaque groupe d'âge 1861—1947 . . . . 64 

47. Mariages dissous et excédent des mariages 
contractés 1751—1949 65 

48. Séparations de corps, divorces et nullité de 
mariage 1916—1949 65 

49. Divorces 1851—1945 66 
50. Accouchées 1751—1947 67 
51. Naissances multiples 1781—1940 . . . . 68 
52. Femmes accouchées d'enfants légitimes par 

âge et par durée des mariages. Totaux pour 
les années 1941—1945 68 

53. Naissances 1751—1947 69 
54. Décès 1751—1947 70 
55. Décès aux différents âges sur 1000 habi

tants de chaque groupe d'âge 1751—1947 . 71 
56. Tables de mortalité et de survie 1941—1945 72 

57. 

58. 
59. 

60. 

61. 

62. 

63. 

Vie moyenne et vie probable 1816—1945 . 73 

Naturalisations 1851—1949 . . 73 
Emigrants et immigrants par pays 1861— 
1949 74 
Emigrants et immigrants par département 
ainsi qu'à la campagne et dans les villes 
1871—1949 75 
Etrangers avec permis de séjour en Suède 
1947 -1950 76 
Excédent ou perte par le déplacement in
térieur, par département 1931—1949 . . 76 
Excédent des naissances et excédent ou perte 
par le déplacement intérieur dans différents 
groupes des communes rurales 1931—1949 77 

V. A r p e n t a g e , i m m e u b l e s . 

64. Arpentage 1828—1927 77 
65. Arpentage 1931—1948 78 
66. Hypothèques sur les immeubles 1910—1947 78 
67. Immeubles achetés 1831—1948 79 

VI. Agriculture et pèche. Sociétés 
d'économie rurale. 

68. Superficie répartie d'après les différents 
groupes de terre, par département, en 1944 

69. Nombre d'exploitations agricoles et étendue 
du total des terres labourables, par dépar
tement, en 1944 

70. Emploi des terres et drainage dans différents 
groupes d'exploitations agricoles en 1944 . 

71. Bétail dans différents groupes le 1 juin 1944 

79 

80 

82 

82 

72. Nombre des fournisseurs aux laiteries et la 
quantité du lait, en 1944 83 



IV 

Tabell. Sid. 

73. Antal lägenheter och brukningsdelar med 
tillgång till vissa större redskap och ma
skiner inom olika storleksgrupper år l944 . 84 

74. Antal ensileringsanläggningar inom olika 
storleksgrupper år 1944 84 

75. Antal jordbruksfastigheter med installationer 
av elektrisk kraft och vattenledning samt 
avlopp, år 1944 85 

76. Åkerjordens och ängens användning samt ut
säde och skörd åren 1 8 6 6 - 1 9 4 9 86 

77.* Tillgång och förbrukning av brödsäd åren 
1 9 3 6 - 1 9 4 9 90 

78.* Antal vid kreatursräkningen 1948 redovisade 
brukningsenheter med över 2 hektar åker, 
fördelade efter storlek och antal hästar . . 91 

79. Åkerjordens och ängens användning år 1949, 
utsäde samt skörd 1942/46 och 1949, länsvis 92 

80. Husdjur åren 1932—1949 96 
8 1 . * Antal kreaturslösa brukningsenheter inom 

varje hushållningssällskaps område år 1949 97 
82.* Den animaliska produktionen åren 1938—49 97 
83.* Jordbrukets totala inkomster och kostnader 

produktionsgren 1938/39 och 1947/48— 
1949/50 98 

8 4 . Jordbrukets ekonomiska föreningsrörelse, 
åren 1 9 4 0 - 1 9 4 9 99 

85. Kontrollföreningarna, år 1947/48 . . . . 100 
86. Hushållningssällskapen åren 1947—1948 . 100 
87.* Lantbruksnämndernas verksamhet år 1949 . 101 
88. Mejerihanteringen åren 1948—1949 . . . 101 
89.* Översikt av mejerihanteringen åren 1939— 

1948 102 
90. Saltsjöfisket åren 1921—1948 103 
9 1 . Saltsjöfiskets i Göteborgs och Bohus län 

avkastning åren 1911—1948 104 

VII. Skogsbruk. 

92.* Skogsmarkens fördelning efter ägarekatego
rier m. m. år 1944 104 

93. Allmänna skogarna åren 1875—1948 . . . 105 
94. Flottningen i allmän flottled åren 1931— 

1948 106 
95. Statsskogarnas areal, taxeringsvärde och för

valtning åren 1944—1949 108 
96.* Beräknad årlig avverkning åren 1938—1948 108 

VIII. Bergsbruk och industri. 

97.* Produktion av järnmalm, tackjärn samt vissa 
andra metaller åren 1896—1949 109 

98.* Produktion av viktigare andra malmer än 
järnmalm samt av stenkol åren 1876—1949 109 

99. Bergshanteringen åren 1906—1948 . . . . 1 1 0 
100.* Industriens investeringar åren 1938—1949 111 

101. Industrien åren 1926—1947 112 
102. Tillverkningen av viktigare industriprodukter 

åren 1938, 1939,1945—1947 114 
103. Olika industrier år 1947 118 
104. Arbetsställen inom olika industrier, i grupper 

efter arbetarantal, år 1945 120 
105. Industrien länsvis år 1947 124 

Tableau. Page. 

73. Nombre de tenances et d'exploitations agri
coles avec outillage et machines agricoles 
dans différents groupes en 1944 84 

74. Nombre d'ensilotages dans différents groupes 
en 1944 84 

75. Propriétés agricoles avec installations d'élec
tricité et d'eau et avec égouts en 1944 . . 85 

76. Emploi des terres, semences et récolte 1866 
—1949 86 

77.* Froment et seigle, offert sur le marché et 
consommé en 1936—1949 90 

78.* Nombre de chevaux 91 

79. Emploi des terres en 1949, semences et 
récolte 1942/46 et 1949, par département 92 

80. Bétail 1932—1949 96 
8 1 . * Nombre d'exploitations agricoles sans vaches 

en 1949 97 
82.* Production animale 1938—49 97 
83.* Revenus et frais de l'agriculture 1938/39 

et 1947/48—1949/50 98 

84. Associations agricoles économiques 1940— 
1949 99 

85. Sociétés de contrôle 1947/48 . . . . . . 100 
86. Sociétés d'économie rurale 1947—1948 . . 100 
87.* L'activité des comités d'agriculture en 1949 101 
88. Industrie laitière 1948—1949 101 
89.* Industrie laitière 1939—1948 102 

90. Pêche en eau salée 1921—1948 103 
91 . Produit des pêches en eau salée du départe

ment de Gothembourg 1911—1948 . . . 104 

VII. Sylviculture. 

92.* Répartition du terrain boisé par categories 
de propriétaires, etc., en 1944 104 

93. Forêts publiques 1875—1948 105 
94. Flottage dans les routes de flottage publiques 

1 9 3 1 - 1 9 4 8 106 
95. Superficie, estim. fiscale et administration 

des forêts d'Etat 1944—1949 108 
96.* Evaluation du volume annuel des coupes 

1 9 3 8 - 1 9 4 8 108 
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Källförteckning, hänvisningar m. m. 
Sources, etc. 

Använda f ö r k o r t n i n g a r : Abréviations: 
Bidrag = Bidrag till Sveriges officiella statistik; 
S O S = Sveriges officiella statistik (se sid. 408 f.); 
S K = Statistiska meddelanden (se sid. 412); 
Ms = manuskript (S C = statistiska centralbyrån). 

Siffrorna inom parentes avse motsvarande tabeller i årg. 1949. Les chiffres entre parenthèses 
se rapportent aux tabl. correspondants dans l'Annuaire statistique 2949. 

I många fall hava de nr här nedan angivna källor hämtade uppgifterna underkastats särskild 
bearbetning för Statistisk årsbok, utan att detta omnämnes i källförteckningen. Dans bien des 
cas les données, puisées des sources ci-dessous, ont été préparées spécialement pour l'Annuaire 
statistique, sans que l'on en ait fait mention dans la Itste des sources. 

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

Tab. 2—3 (2—3). S O S : Folkräkningen 1945: 1; S O S : Folkmängden inom administrativa om
råden; Sveriges statskalender; uppgifter från lantmäteristyrelsen m. m. 

Tab. 4 (ur tab. 283), 5 (284). S O S : Folkmängden inom administrativa områden; ms i S C. 
Tab. 6—8, (4, 6, 5). Bidrag A (särskilt 1880:2); S O S : Befolkningsrörelsen; S O S: Folkmäng

den inom adminstrativa områden; Statistisk tidskrift: h. 129, 138, 139; Sundbärg G,, Bevölkerungs-
statistik Sch-wedens 1750—1900; ms i S C. 

Tab. 9 (7). S O S : Folkräkningen 1945: I. 
Tab. 10 (8). Se under 6—8. 
Tab. 11 (9). S O S : Folkräkningen 1945: V. — Tätort = ort med sammanträngd befolkning och 

yttre stadsliknande eller tätbebyggd karaktär. 
Tab. 12 (11). S O S : Folkräkningen 1945: VI. 
Tab. 13 (12). S O S : Folkräkningen 1945: V. 
Tab. 14 (13). S O S : Folkräkningen 1945: 11:1. 
Tab. 15 (10). S O S : Folkräkningen 1945: V. 
Tab. 16 (14). S O S : Folkräkningen 1945: I I : 1. 
Tab. 17. S O S : Folkräkningen 1945: VI. — Vid den beräkning av folkmängd samt ålders-och 

könsfördelning i Sverige fram till år 1965, som framlägges i tabellen, ha åldrarna nnder 20 år 
ej medtagits. I övrigt grundas beräkningen på dödlighetsförhållandena under femårsperioden 1941— 
45. In- och utvandring ha antagits balansera varandra. 

Tab. 18 (15). S O S : Folkräkningen 1930: V. — Ang. länsfördelningen se årg. 1949. 
Tab. 19 (20). Folkräkningen 1945: ms i S C. 
Tab. 20 (18). S O S : Folkräkningen 1945: IV. 
Tab. 21. S O S: Folkräkningen 1945: I I : 1. — Såsom förvärvsarbetande räknas i tabellen den 

som i inkomstgivande syfte arbetar för egen räkning eller i egenskap av anställd mot ersättning 
arbetar för annans räkning, förutsatt att verksamheten upptager Btörre delen av vederbörandes ar
betstid. 

Tab. 22 (22). S O S : Särskilda folkräkningen 1935,36: VIII. 
Tab. 23 (26). S O S : Folkräkningen 1945: V. 
Tab. 24, 25 (28, 29). S O S : Folkräkningen 1945: 11:3. 
Tab. 26 (30). S O S : Folkräkningen 1945: II : 3. 
Tab. 27. S O S : Folkräkningen 1945: II : 1. — Se även tab. 21. 
Tab. 28 (31). S O S : Folkräkningen 1945: I I : 2. 
Tab. 29 (21). S O S : Folkräkningen 1945: II : 2. 
Tab. 30 (25). S O S : Särskilda folkräkningen 1935 36: VI. 
Tab. 31—37. S O S : Folkräkningen 1945: VII: 1 (under tryckning). 
Tab. 38 (33). E. F. Heckscher: Ekonomisk-historiska studier, Stockholm 1936. 
Tab. 39 (34). 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: Kikets folkmängd åren 1750—1899, för
delad åldersvis efter civilstånd; 129: Rikets folkmängd åren 1750—1900, fördelad efter ålder och 
kön; 135: Döda efter kön, ålder och civilstånd i Sverige åren 1751—1900 samt medelfolkmängden 
efter kön och ålder under femårsperioderna för samma tid: 139, 143, 146 och 150: Fortsatta bi
drag till en svensk befolkningsstatistik för åren 1750—1900; Sundbärg, G.: Bevölkerungsstatistik 
Schwedens 1750-1900. 

Tab. 40 (35). S O S : Befolkn.rörelsen: S O S : Folkmängden inom administrativa områden. 
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Tab. 41 (32). Se tab. 39. 
Tab. 42 (36). S O S : Befolkn.rörelsen; S O S : Folkmängden inom adminstrativa områden. 
Tab. 43. S O S : Folkräkningen 1945: VI. —Ang. beräkningametoden se S O S: Befolkningsrörel

sen 1931—1940 sid. 41 ff. 
Tab. 44—51 (37—44). Se tab. 39. 
Tab. 52 (45). S O S : Befolkningsrörelsen. 
Tab. 53—55 (46—48). Se tab. 39. 
Tab. 56, 57 (49, 50). S O S : Folkräkningen 1945: VI. 
Tab. 58 (56). Bidrag: A; uppgifter från justitiedepartementet. 
Tab. 59, 60 (57, 58). Bidrag: A; S O S : Ut- och invandring; Emigrationautredningen; S O S : 

Befolkningsrörelsen; S O S : Folkmängden inom adminstrativa områden; ms i S C. 
Tab. 61 (59). Sociala meddelanden. 
Tab. 62 (60). S O S : Befolkningsrörelsen; ms i S C. 
Tab. 63 (61). Ms i S C. 
Tab. 64—65 (67, uppdelad på två tab.). Bidrag: O; S O S : Lantmäteri. 
Tab. 66, 67 (68, 69). Bidrag: B; S O S : Domstolarnas oeh de exekutiva myndigheternas verk

samhet; ms i S C. — Vid beräknande av procenttalen har före år 1935 intecknade beloppet vid slutet 
av ett år satts i relation till taxeringsvärdet vid början av samma år; fr. o. m. år 1935 har inteck
nade beloppet vid slutet av ett år satts i relation till taxeringsvärdet vid samma tidpunkt, 

Tab. 68—75 (70—77). S O S : Jordbruk och boskapsskötsel; S O S : Jordbruksräkningen 1944. 
Tab. 76 (78). Bidrag: N: Hushållningssällskapens berättelser; Bidrag: N: Sammandrag av 

Kungl. Maj:ts befallningshavandes årsväxtberättelser; S O S : Jordbruk och boskapsskötsel; S O S : 
Årsväxten; S ät: 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. 77. Uppgifter från statens livsmedelskommission. 
Tab. 78, 79 (81). Se tab. 68—76. 
Tab. 80 (82). S O S : Jordbruk och boskapsskötsel. 
Tab. 81. Se tab. 68—75. 
Tab. 82, 83. Uppgifter från statens livsmedelskommission. — Uppgifter ang. produktionen 1937/38, 

se årg. 1949, tab. 83. 
Tab. 84 (85). Uppgifter från Sveriges Lantbruksförbund. 
Tab. 85 (86). Kontrollnämndens redogörelser. 
Tab. 86 (90). Lantbruksakademiens handlingar; lantbruksstyrelsens berättelser; ms i lantbruks-

styrelsen. 
Tab. 87. Uppgifter från lantbrnksstyrelsen. — Lantbruksnämnderna, som började sin verksamhet 

den 1 juli 1948, ha övertagit den låneverksamhet i fråga om jordbraksfastigheter som tidigare 
bedrevs av egnahemsnämnderna (jfr tab. 160, årg. 1950). 

Tab. 88 (87). Ms i S C; Uppgifter från Svenska Mejeriernas Riksförening. 
Tab. 89. Ms i S C. 
Tab. 90 (88). Bidrag: H; Fiskeriintendentens berättelser; S OS : Fiske. 
Tab. 91 (89). S O S : Fiske. 
Tab. 92. S O S : Jordbruksräkningen 1944. 
Tab. 93 (91). Bidrag: Q; S O S: Domänverket; ms i domänstyrelsen. 
Tab. 94 (93). Kommersiella meddelanden. 
Tab. 95 (92). Ms i domänstyrelsen. 
Tab. 96. S O S : Det enskilda skogsbraket. 
Tab. 97 (94 och 96), 98 (95), 99 (97). Bidrag: C; S O S : Bergshantering; S OS: Sveriges bergs

hantering år 1913, specialundersökning; Kommersiella meddelanden; ms i kommerskollegium. — Upp
gifter för äldre år med fördelning på län, se årg. 1949, tab. 94 och 96. 

Tab. 100. Kommersiella meddelanden. 
Tab. 101—105, (100, 101, 103, 104, 102). S O S : Industri. — Tab. 102: Kör äldre år hänvisas 

till årg. 1949, tab. 101. 
Tab. 106. Indextalen framräknade inom konjunkturinstitutet på basis av kommerskollegii in

dustristatistik och produktionsvolymberäkningar. Se även Meddelanden från konjunkturinstitutet, 
Serie A : 17. 

Tab. 107, 108 (106). S O S : Industri. 
Tab. 109 (105). Tabellen har utarbetats av Sveriges meteorologiska och hydrologiska institut 

samt Svenska Vattenkraftföreningen. 
Tab. 110 (107). SM: A: IV: 10. 
Tab. 111, 112 (108, 109). Bidrag: F ; S O S: Handel; SM: A: I I I : 1; S M: C: Kommersiella med

delanden; Betänkande angående Sveriges ekonomiska utveckling 1834—60, avgivet 1863; 1880 och 
1888 års tullkommittéers betänkanden; ms i kommerskollegium. — Tab. 112: För äldre år hänvisas 
till årg. 1949, tab. 109. 

Tab. 113. Konjunkturinstitutets beräkningar på grundval av kommerskollegii handelsstatistik. 
Tab. 114—118 (110, 1U, 113, 114, 112). Se under 111—112. — Tab. 114 väsentligt förkortad 

i jämförelse med föregående år. 
Tab. 119 (115). Riksbankens årsbok; Kommersiella meddelanden; ms i kommerskollegium. 
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Tab. 120 (116). Ms i kommerskollegium. 
Tab. 121—127 (117—123), 128, 129 (utbruten ur 123), 130 (arg. 1947 tab. 119), 131—134 (124— 

127). Bidrag: E, F; S O S: Sjöfart; Kommersiella meddelanden; ms i kommcrskolleginm. 
Tab. 135 (128). Bidrag: T; S O S : Lotsverket; ms i lotsstyrelsen. 
Tab. 136—139 (129—132). Bidrag: L; S O S : Järnvägar; SM: D; ms i järnvägsstyrelsen. 
Tab. 140 (133). Bidrag: M; S O S : Postverket: ms i generalpoststvrelsen. 
Tab. 141 (134). Bidrag: I; S O S : Telefon och telegraf; Telefon," telegraf och radio; ms i tele

grafstyrelsen. 
Tab. 142—144 (135—137). Ms i väg- och vattenbyggnadsstyrelsen. 
Tab. 145 (138). Ms i S C. 
Tab. 146 (139). Ms i luftfartsstyrelsen, 
Tab. 147 (140). S O S : Olyckor vid trafik med motorfordon; S O S : Vägtrafikolyckor, 
Tab. 148 (142), 149. Ms i luftfartsstyrelsen. — Tabellerna väsentligt omarbetade. 
Tab. 150 (143). Kommersiella meddelanden; mg i patent- och registreringsverket. 
Tab. 151 (144). Statistisk årsbok för Stockholms stad; Ekonomiska meddelanden, utg. av Sven

ska bankföreningen; Affärsvärlden, ekonomisk veckorevy. 
Tab. 152 (145). Sveriges riksbanks årsbok; Kommersiella meddelanden. 
Tab. 153 (148). Sveriges riksbanks årsbok; Uppgifter om bankerna. 
Tab. 154, 155. Sveriges riksbanks årsbok. — Jfr årg. 1949, tab. 146. 
Tab. 156. Uppgifter om bankerna; uppgifter från riksbanken. — Jfr årg. 1949, tab. 146—147. 
Tab. 157 (150). Uppgifter om hypoteksbanken och hypoteksföreningarna ; styrelse- och revisione

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

Tab. 158 (151). Bidrag: Y u ; S OS : Postsparbanken; SO S: Postverket; ms i generalpoststyrelsen. 
Tab. 159 (152). S O S : Postverket; ms i generalpoststyrelsen. 
Tab. 160 (153). Uppgifter från jordbruksdepartementet; Statens egnahemsstyrelses berättelser; 

ms i statens egnahemsstyrelse och lantbruksstyrelsen. — Egnahemsstyrelsen och egnahemsnämn
derna upphörde med sin verksamhet den 30 juni 1948: deras uppgifter ha i fråga om jordbruks
fastigheter överflyttats till lantbruksstyrelsen resp. lantbruksnämnden och i fråga om bostads
fastigheter till bostadsstyrelsen resp. länsbostadsnämnderna (jfr tab. 87 och 190). Avvecklingen av 
de före den 1 juli 1948 beviljade lånen handhas av riksbanken. 

Tab. 161 (154). S O S : Allm. sparbanksstatistik. 
Tab. 162 (155). Statistisk tidskrift; Bidrag: Y r; S O S : Allmän sparbanksstatistik. 
Tab. 163 (156). S 51: A: IV: 1; V: 5; Jordbrukskasserörelsen; ms i SC och Svenska Jordbrnks-

kreditkassan. 
Tab. 164—165 (159—160). Försäkringsväsendet i riket (ntg. av civildepartementet och försäk-

ringainspektionen); S O S : Enskilda försäkringsanstalter. 
Tab. 166 (161). Statistisk tidskrift; Försäkringsväsendet i riket: S O S : Enskilda försäkrings-

anstalter. 
Tab. 167 (165). Se tab. 164—165. 
Tab. 168 (158). Ms hos statens pensionsanstalt. 
Tab. 169—172 (167, 168, 169, 166). Se under tab 164—165. — I tab. 171 ingår ej den av Sta

tens krigsförsäkringsnämnd redovisade verksamheten. 
Tab. 173. Ms i socialstyrelsen. 
Tab. 174 (170). Kommersiella meddelanden; Svensk handelstidning; Finanstidningen. — För redo

visning av Silfverstolpes index, se årg. 1949 och tidigare. 
Tab. 175 (171). Sociala meddelanden; ms i socialstyrelsen. 
Tab. 176 (172, 173). Sociala meddelaoden; ms i socialstyrelsen, 
Tab. 177 (174). S O S : Levnadskostnaderna i Sverige J 913—1914: Levnadskostnaderna i städer 

och industriorter omkring år 1923: Levnadskostnaderna på landsbygden i Sverige år 1920; Lev
nadsvillkor och hushållsvanor i städer och industriorter omkring år 1933; Sociala meddelarjden; 
ms i socialstyrelsen. — Vid 1948 års undersökning tillämpades representativa urvalsmetoder och 
materialet insamlades genom intervjuer. Socialklassindelningen har skett efter delvis andra prin
ciper än tidigare. Resultaten äro sålunda ej direkt jämförbara med de äldre undersökningarna, 
vilka bygga på bokföringsuppgifter från icke representativt valda hushåll. 

Tab. 178. Ms i socialstyrelsen. 
Tab. 179 (176). Uppgifter från statens livsmedelskommission. 
Tab. 180 (177). S O S : Accispliktiga näringar; ms i kontrollstyrelsen. 
Tab. 181—183 (178—180). Bidrag: V; S O S : Accispliktiga näringar; S O S : Rnsdrycksförsälj-

ningen m. m; ms i kontrollstyrelsen: uppgifter från statens livsmedelskommission. — Rörande 
konsumtionen av katTe, te och socker, se årg. 1950. tab. 179 samt för äldre år årg. 1949, tab. 180. 

Tab. 184 (181). S O S : Brottsligheten; ms i S C; S O S : Rusdrycksförsäljningen m. m.; ms i 
kontroilstyreisen. 

Tab. 185 (182). Se tab. 181-183. 
Tab. 186. (185). S O S : Kooperativ verksamhet; ms i socialstyrelsen. 
Tab. 187 (186). S O S : Byggnadsverksamheten i rikets stadssamhällen; Sociala meddelanden; 

Byggnadsverksamheten i Sverige; ms i socialstyrelsen. 



XVIII 

Tab. 188. Ms i socialstyrelsen. 
Tab. 189, 190. Ms i bostadsstyrelsen. 
Tab. 191-193 (192, 190, 193), 194, 195, 196 (191), 197, 198. Ms allmänna bostadsräkningen 1945. 
Tab. 199 (183). Riksräkenskapsverkets årsbok. 
Tab. 200 (184). Uppgifter frän Landsorganisationen: Tjänstemännens centralorganisation, styrel

sens och revisorernas berättelser. 
Tab. 201 (194). S O S : Pen offentliga arbetsförmedlingen i Sverige; Sociala meddelanden; upp

gifter frän statens arbetsmarknadsstyrelse (arbetsmarknadskommission). 
Tab. 202, 203 (195, 196). Uppgifter från statens arbetsmarknadsstyrelse (arbetsmarknadskom

mission). 
Tab. 204 (197). Arbetsstatistik; S O S : Arbetsinställelser och kollektivavtal samt förliknings

männens verksamhet: ms i socialstyrelsen. 
Tab. 205 (198). Sociala meddelanden; uppgifter från statens arbetsmarknadsstyrelse (arbets

marknadskommission). 
Tab. 206 (200). Se tab. 204. 
Tab. 207, 208. Sociala meddelanden. 
Tab. 209 (204). S O S : Lönostatistisk årsbok. — Uppdelningen pä län för äldre âr se årg. 1949 och 

tidigare. — Medellönerna ha beräknats nnder antagande, att arbetarnas åldersfördelning inom de 
olika jordbruksområdena etc. varit densamma som inom hela riket. Tabellen redovisar den totala 
timförtjänsteu (inkl. indextillägg, semesterlön, övertids- o. ryktersättn. samt naturaförmåner) vid 
tidlönsarbete. 

Tab. 310—214 (207, 206, 210, 209, 211). 215, 216 (helt omarbetat, jfr 208), 217 (helt omarbetad, 
jfr 202—203). S O S : Lönestatistisk årsbok. 

Tab. 218 (157). S O S : Allmänna pensionsförsäkringen; ms i pensionsstyrelsen. 
Tab. 219 (164). Registrerade sjukkassor (ntg. av civildepartementet); Arbetsstatistik: Registre

rade sjukkassors verksamhet; S O S : Registrerade sjukkassor; ms i socialstyrelsen; ms i pensions
styrelsen. 

Tab. 220, 221 (162, 163). Försäkringsväsendet i riket; Riksförsäkringsanstaltens årsberättelse 
(fr. o. m. 1911 i S O S ) ; S O S : Enskilda försäkringsanstaiter; S O S : Olycksfall i arbete. 

Tab. 222-223 (51, 52). Bidrag: A; S O S : Dödsorsaker; S O S : Befolkningsrörelscn. 
Tab. 221 (66). Bidrag: K i; S O S : Allmän hälsa- och sjukvård; Översikt av sammandragen av 

epidemirapporter (medicinalstyrelsen). 
Tab. 225-227 (53—55) Se tab. 222—223. — Uppgifter om självmördare åren 1791/00 — 1891/00 

se ärg. 1949, tab. 53. 
Tab. 228. S O S : Allmän hälso- och sjukvård. 
Tab. 229 (62). Bidrag: K i, tr: S O S : Allmän hälso- och sjukvård; S O S : Sinnessjukvården i 

riket; S O S : Bet civila veterinärväsendet; Sweden, its people and its iudu3try, utg. av G. Sundbärg; 
ms i medicinalstyrelsen. 

Tab. 230, 231 (63). S O S : Allmän hälso- och sjukvård. 
Tab. 232—234. S O S : Allmän hälso- och sjnkvård. 
Tab. 235 (212). Bidrag: U i: S O S : Fattigvård: ms i socialstyrelsen. 
Tab. 236—237 (214 omarb. och uppdelad pä tvä tab.), 238 (215). Ms i socialstyrelsen. 
Tab. 239 (218). S O S : Samhällets barnavård: ms i socialstyrelsen. 
Tab. 240. S O S : Samhällets barnavård. — Jfr. årg. 1949, tab. 217. 
Tab. 241. S O S : Samhällets barnavård; ms i socialstyrelsen. 
Tab. 242 (213). Ms i socialstyrelsen. 
Tab. 243. Sociala meddelanden; ms i socialstyrelsen. 
Tab. 244. Ms i socialstyrelsen. 
Tab. 245-255 (219—229). Bidrag: B; S O S : Rättsväsen; ms i S C. 
Tab. 256 (230). Bidrag: G; S O S : Fångvården; tvångsarbetsanstalternas årsberättelser: Riks

dagens revisorers berättelser om statsverket; ms i fångvårdsstyrelsen. 
Tab. 257—268 (231—242). Bidrag: P; S O S : Undervisning; ms i skolöverstyrelsen; tab. 268: 

även uppgifter från lantbruksstyrelsen och domänstyrelsen. 
Tab. 269 (243). Uppgifter ur kataloger och direkt från universitet och högskolor samt från karo

linska mcdiko-kirurgiska institutet. 
Tab. 270 (244). Bidrag: H; S O S : Undervisning; Riksdagsberättelserna om rikets styrelse; Riks

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

Tab. 271. Ms i skolöverstyrelsen. 
Tab. 272 (273), 273. Ms i riksräkcnskapsverket. 
Tab. 274—275 (215—246). Kapitalkonto till rikshnvudboken (1861—1911); Utdrag ur rikshu

vudboken, innefattande budgetredovisning (1912—1919); Budgetredovisning (fr. o. m. 1920); Riks
staten: uppgifter från statskontoret och riksräkenskapsverket m. m. 

Tab. 276—278 (247—249). Budgetredovisning; Riksstaten. — Finansdepartementet har den 1 juli 
1950 uppdelats på två departement genom överförande av ärenden rörande löner m. m. till ett nytt 
departement, civildepartementet. Betta departement har även övertagit de ärenden som tidigare 
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tillhört XIII:e huvudtiteln. Vid samma tidpunkt upphörde folkhushâllningsdepartementet, varvid 
kvarvarande ärenden överfördes till handels- och jordbruksdepartementen. 

Tab. 279 (250). Statistiska tablåer m. m. till belysning av statens affärsverksariihet; uppgifter 
från riksräkenskapsverket. 

Tab. 280 (251). Utdrag ur rikshuvudboken; Den svenska statsskulden. 
Tab. 281 (252). Riksgäldskontorets årsbok; Riksdagens revisorers berättelser om riksgäldsverket 

m. m.; ms i riksgäldskontoret. 
Tab. 282 (253). Generalsammandrag över bevillningen m. m. (t. o. m. 1921); S O S : Skatte

taxeringarna (fr. o. m. 1922). 
Sab. 283 (254). S O S : Skattetaxeringarna. 
Tab. 284 (261). Bidrag: F : S O S : Handel; ms i kommerskollegium och generaltullstyrelsen. 
Tab. 285 (262). Bidrag: V; S O S : Accispliktiga näringar; S O S : Rusdrycksförsäljningen m. m.; 

ms i kontrollstyrelsen m. m. 
Tab. 286 (263). AB Svenska tobaksmonopolets årsberättelser. 
Tab. 287—291 (264—268). S O S : Kommunernas finanser. 
Tab. 292 (283). Årsbok för Sveriges kommuner; ms i S C. 
Tab. 293—295 (269, 270, 272). S O S : Kommunernas finanser. 
Tab. 296 (271). Bidrag U; S O S : Kommunernas finanser. 
Tab. 297 (275). S O S : Kommunernas finanser. 
Tab. 298, 299 (856), 300, 301 (260), 302. S O S : Skattetaxeringarna. 
Tab. 303—305 (257-259). S O S : Folkräkningen 1945. III: 1,2, 
Tab. 306. National Income of Sweden 1861—1930 (Alt. I och II); Meddelanden från konjunk

turinstitutet, serie B 3 (Alt. III); Meddelanden från konjunkturinstitutet, serie A 17 (1938/39—1949). 
Tab. 307—308. Meddelanden från konjunkturinstitutet, serie A 17. — I tab. 308 ha uppgifterna 

rörande livsmedel till största delen beräknats av statens livsmedelskommission, rörande bräusie av 
statens bränslekommission samt rörande beklädnad av statens industrikommission. 

Tab. 309—311 (276, 278, 277). S O S : Riksdagsmannavalen. 
Tab. 312—315 (280, 281, 279, 282). S O S : Kommunala valen; ms i S C. 

Använda huvudkällor for de internationella tabellerna (tab. 316—351): 

De främmande ländernas statistiska årsböcker och periodiska publikationer, för vissa tabeller där
jämte specialpublikationer för olika länder. 

Bland de internationella statistiska publikationerna angivas följande: 
Annuaire statistique de la Société des Nations; 
Annuaire statistique des Nations Unies; Annuaire Démographique des Nations Unies; 
Bulletin mensuel de statistique. Société des Nations resp. Nations Unies; 
Statistical papers. Series A. Population and Vital Statistics Reports. United Nations; 
Revue de l'Institut International de Statistique 3. Année. Livraison 4. La Haye 1935, (ang. me

toden för upprättande av dödlighetstabeller! ; 
Statistiques du commerce international. Société des Nations; 
Annuaire international de statistique agricole. Institut international d'agriculture; 
Revue internationale d'agriculture. Institut international d'agriculture: 
Yearbook samt Monthly Bulletin of Food and Agricultural Statistics. Food and Agriculture 

Organization of the United Nations; 
International labour review. International Labour Office, Geneva; 
Federal Reserve Bulletin. Issued by the Federal Reserve Board at Washington; 
Recueil mensuel de l'Institut international du commerce; 
The mineral industry. Founded by Richard P. Roth«-ell; 
The minerai industry of the British empire and foreign conntries. Impérial Institute; 
Wirtschaft und Statistik. Herausgegeben vom Statistischen Reichsamt; 
Yearbook of the American Bureau of itetal Statistics, New York; 
Wood pulp statistics, U. S. A. Pulp. Prod. Association; 
Svenska cellulosaföreningen; 
Finanstidningen. Veckotidskrift för närings-, finans- och börsfrågor; 
The Statesman's Year-Book; 
Lloyds Register; 
Statistique Générale du Service Postal. Union Postale Universelle-, 
Statistique Générale de la Télégraphie. Bureau International de l'Union Télégraphique; 
Statistique Générale de la Téléphonie. Bureau International de l'Union Télégraphique; 
The American Automobile. International Corporation., New Y'ork; 
Statistical Summary of Air Transport. International Civil Aviation Organization: 
Statistique de l'Union Internationale de Radiodiifusion; 
Annuaire des statistiques du travail. Bureau international du travail, Genève: 
Informations sociales. Bureau international du travail, Genève; 



XX 

Annuaire de la Fédération syndicale internationale. Fédération syndicale internationale, Am
sterdam ; 

Public Debt 1914—1936. Department of Economie Affaira, United Nations. 

Tab. 317. Uppgifterna ha erhållits dels frän respektive länders officiella statistik, dels genom 
direkta förfrågningar hos statliga och kommnnala myndigheter. Då fallständiga svar endast i mind
re omfattning inkommit i tid, ha blott ett fåtal städer kunnat medtagas i årg. 1950. För Sverige 
ha de tre största städerna medtagits, för Danmark, Finland och Norge blott huvudstäderna. För 
övriga europeiska länder avses att medtaga städer med över 1 miljon invånare inkl. förstäder och 
för utomeuropeiska länder städer med över 1 miljon exkl. förstäder. 1 fråga om Amerikas Förenta 
Stater har Washington upptagits i tabellen i egenskap av huvudstad. 

Tabellerna 329 och 331 stå, i avvaktan på revision, oförändrade från föregående år. 

Av de internationella tabellerna ha nr 320, 321, 326, 327, 330, 341—343, 350 samt 351 utar
betats av Det Statistiske Departement i Köpenhamn, nr 319, 344, 346, 348 och 349 av Statistiska 
centralbyrån i Helsingfors, nr 322, 324, 325, 328, 332—340 av Statistisk sentralbjrå i Oslo samt 
nr 316—318, 323, 32i>, 331, 345 och 347 av Statistiska centralbyrån i Stockholm. 



1 Meteorologiska uppgif ter 

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

Läge , gränser m. m. Situation, frontières, etc. Sverige är beläget mellan 55°20' (Smyge hnk) och 
69°4' (riksröset Koltajaure) n. bredd samt 10"58' (skäret Stora Drammen n. v. om Kosteröarna) och 2410 
(5n Kataja B. om Torneälva mynning) ö. om Greenwich. Landgränsen mot Finland 536 km, mot Norge 
1657 km. Kusten enligt Strelbitsky 7 624 km, mätt ä karta i 1 : 2 000 000 omkr. 2 500 km. Störst» 
längd från norr till söder 1 574 km, största bredd 499 km. 

Areal, Be tab. 2. Superficie, voir tabl. 2. 
Öar. Iles. Gotland 3001, Öland 1344, Orast 346, Hisingen 192, Värmdö 180, Tjörn 141, Väddö och 

Björkö 125, Fårö 114, Selaö 91, Gräsö 88, Svartsjölandet 79 km. (Småöar ej inräknade). 
ÄergShÖjder. Hauteur des montagnes. Lapp land : Kebnekaise 2123, Sarektjåkko 2 090, Kaskaaatjåkko 

2 076 m (Sulitälma endast 1877 m). J ä m t l a n d : Storsylen 1762 m (Åreskutan 1420 m). Härje
da len : Helagsfjället 1796 m. Da la rna : Storvätteshogna 1204, Molnet 1191, Härjehogna 1185, Städjan 
1131 m. V ä r m l a n d : Brånberget 691 m. V ä s t e r g ö t l a n d : Galtåsen (ö. om Ulricehamn) 362, Kinne-
kulle 307, Billingen 298 m. Ös t e rgö t l and : Stensbohöjden i Ydre 327 m (Omberg 263 m). Småland : 
Tomtabacken (s. v. om Nässjö) 377 m (Taberg 342 m). Ha l l and och Skåne : Hallandsås 226 m. 
Skåne : Söderåsen 211 m. 

Vattenområden. Bassins. Vänern—Göta älv 50200 (därav inom Sverige 42800), Torne älv 40 200 
(d:o 25 300)l), Angermanälven 31900 (d:o 30400), Dalälven 29000 (d:o 27 900), Ume älv 26 700 (d:o 
26 500), Indalsälven 26700 (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 6440, Helgeån 4780, Emån 4460 km». 

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

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

Medelnederbörd 1901—1930 
Eau tombée en moyenne 

Medeltemperaturen åren 1901—1930 
Températures moyennes 



Tab. 2. Areal, folkmängdstäthet och indelningar vid hörjan av år 1950, länsvis1) 
Superficie, densité de la population et divisions administratives au 1er janv. 1950, par département 1) 

2 



Tab. 3. Folkmängden i landskapen (samt landareal), landstings- och hushållningssällskapsområdena, stiften 
samt hovrättsomradena vid början ar år 1950, 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 1950 ainsi que les divisions ecclésiastiques et judiciaires 

3 



Indelningar 4 

Tab. 4. Städernas areal och folkmängd vid början av år 1950 

Villes: superficie et population au 1er janv. 1950 

Anm. De vid åretg början nytillkomna städerna ha angivits med knrsiv stil. 



Indelningar 

Tab. 5. Köpingarnas och municipalsamhällenas areal och folkmängd 
vid början av år 1950 

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



Indelningar 6 

TAB. 5 (forts.). KÖPINSARNAS OCH MUNICIPALSAMHÄLLENAS AREAL OCH FOLKMANGD 
Bourgs et «municipalsamhällem»: superficie et population au 1er janv. 



7 Folkmängd 

Tab. 6. Folkmängd vid slutet av åren 1750—19491) Population au 31 déc. 



Folkmängd 

Tab. 7. Folkmängd länsvis rid slutet av åren 



Folkmängd 

1751—1949. Population par département au 31 déc. 



Folkmängd 10 

Tab. 8. Folkmängd i de större städerna vid slutet av åren 
1800—1949 Population des plus grandes villes au 31 déc. 

Anm. Rörande folkmängden i övriga städer samt i köpingarna och municipalsamhällena se tab. 4 och 5. 
Pour la population des autres Mitt, etc., voir tabl. 4, S. — Beträffande adminiBtrativa områdesregleringar, 
som beröra ovan upptagna städer, hänvisas för tiden före år 1921 till tab. 5 i årg. 1929, för tiden 
1921—1930 till tab. 5 i årg. 1939 och för tiden 1931—1940 till tab. 5 i årg. 1941. 



Tab. 9. Antal icke-administrativa tätorter1) samt dessas och de administrativa tätorternas folkmängd åren 
1920—1940 samt länsvis den 31 december 1945 enligt indelningen den 1 januari 1940 
Nombre des agglomérations non-administratives, le nombre de leur population ainsi que celui des 

agglomérations administratives 1920—1945 

11 



Folkmängd 12 

Tab. 10. Folkmängdens fördelning efter ålder samt kön och civilstånd vid 
slutet ar åren 1750—1917 

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



Tab. 11. Folkmängdens fördelning efter kön och civilstånd länsris och inom vissa kommungrupper den 31 
december 1945 enligt indelningen den 1 januari 19461) 

Population par sexe et par état civil dans les différents départements et dans certains groupes de communes an 31 die. 1945 
selon la division administrative en vigueur dès le 1er janv, 1946 

13 
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Folkmängd 14 

Tab. 12. Folkmängden i varje åldersår efter kön 
Population de chaque année d'âge 



15 Folkmängd 

och civilstånd i hela riket vid slutet av år 1945 
par sexe et par état civil au 31 déc. 



Folkmängd 16 

Tab. 13. Folkmängden efter ålder i femårsklasser samt efter kön, läns-
Population par âge et par sexe 



17 Folkmängd 

vis, med fördelning på landsbygd och städer, den 31 december 1945 
dam les différents départements 



Folkmängd 18 

Tab. 14. Folkmängden efter ålder i femårsklasser samt efter kön 
och stadsbefolkning, 

Population par âge, par sexe et par état civil parmi la popula-



19 Folkmängd 

och ciyilstånd inom jordbruksbefolkning, övrig landsbygdsbefolkning 
den 31 december 19451) 
tion agricole, autre population rurale et la population urbaine 



Folkmängd 20 

Tab. 15. Folkmängden på landsbygden och i städerna, fördelad efter ålder, 
kön och civilstånd vid slutet av år 1945 Population par âge, par sexe et par 

état civil, à la campagne et dans les villes, au 31 dèc. 



Tab. 16. Fördelningen efter kön, ålder och civilstånd inom jordbruksbefolkning, övrig landsbygdsbefolk-
ning samt stadsbefolkning vid slutet av åren 1940 och 1945 Répartition par sexe, par âge 

et par état civil de la population rurale et urbaine au 31 dec. 

21 
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Folkmängd 22 

Tab. 17. Befolkningens sammansättning efter kön och ålder vid slutet av åren 
1945, 1950, 1955, 1960 och 1965. Åldrarna 20 år och däröver1) 

Population par sexe et par âge, au 31 déc. 



23 Folkmängd 

Tab. 18. Dissenters och främmande trosbekännare vid 
slutet av år 1930 Dissidents au 31 déc. 

Tab. 19. Hushållens fördelning efter storlek m. m. vid slutet ar åren 1870—19451) 
Ménages au 31 dée. 



Folkmängd 24 

Tab. 20. Lappbefolkningen rid slutet av år 1945 Lapons au 31 déc. 



25 Yrken och utbildning 

Tab. 21. Förvärvsarbetande befolkning efter näringsgren och ålder år 19451) 
Population active par branche d'activité économique et par âge 



Tab. 22. Yrkesutövare över 15 år, fördelade efter yrkesutbildning, enligt partiella folkräkningen 19361) 
Personnes aetices au-dessus de 15 ans, réparties d'après l'nstruction professionnelle 1) 

A. Manliga Hommes 
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B. Kvinnliga Femmes 
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Yrken och utbildning 28 

Tab. 23. Folkmängdens fördelning efter huvudgrupper 
Population des groupes principaux 



29 Yrken och utbildning 

av yrken, länsvis, den 31 december 1945 
professionelles, par département 



Yrken och utbildning 30 

TAB. 2 3 ( for t s . ) . FOLKMÄNGDENS FÖRDELNING EFTER HUVUDGRUPPER AV YRKEN, LÄNSVIS, DEN 



31 Yrken och utbildning 

31 DECEMBER 1945 Population des groupes principaux professionelles, par departement 



Yrken och utbildning 32 

Tab. 24. Folkmängdens fördelning efter huvudgrupper av yrken vid slutet 

Tab. 25. Förvärvsarbetande befolkning efter näringsgren 
Population active par diffé-

A. Män 



33 Yrken och utbildning 

av åren 1870—1945 1) Population par groupes principaux de professions au 31 déc. 

(detaljgrupper) och socialklass, hela riket, den 31 dec. 1945 1) 
rents groupes de professions 
Hommes 



Yrken och utbildning 34 

TAB. 25 (forts.) FÖRVÄRVSARBETANDE BEFOLKNING EFTER NÄRINGSGREN 

Population active par diffé-

A. Män (forts.) 



35 Yrken och utbildning 

(DETALJGRUPPER) OCH SOCIALKLASS, HELA RIKET, DEN 3 1 DEC. 1 9 4 5 1 ) 

rents groupes de professions 
Hommes 



Yrken och utbildning 36 

TAB. 25 (forts.). FÖRVÄRVSARBETANDE BEFOLKNING EFTER NÄRINGSGREN 
Population active par diffé-

B. Kvinnor 



37 Yrken och utbildning 

(DETALJGRUPPER) OCH SOCIALKLASS, HELA RIKET, DEN 31 DEC. 1 9 4 5 1 ) 

rents proupes de professions 
Femmes 



Yrken och utbildning 38 

Tab. 26. Förvärvsarbetande befolkning efter näringsgren, 
socialklass och kön i hela riket, den 31 december 19451) 

Population active par différents groupes de professions 



39 Yrken och utbildning 

Tab. 27. Förvärvsarbetande och ej förvärvsarbetande befolkning efter kön och 
ålder år 19451) Population active et population non active par sexe et par âge 



Yrken och utbildning 40 

Tab. 28. Anställda fördelade efter anställningens art, Iänsyis, den 
31 december 19451) Employés et salariés d'après la nature de l'emploi, 

par département, au 31 déc. 



41 Yrken och utbildning 

Tab. 29. Pågående skolutbildning i åldern 6—30 år och pågående yrkes
utbildning i åldern 12—30 år, i hela riket, den 31 december 19451) 

Education scolaire en cours des personnes de 6—30 ans et éducation 
professionelle des personnes de 12—30 ans1) 



Familjestatistik 42 

Tab. 30. 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 19361) 
Nombre relatif des mariages sans enfanta et nombre moyen d'enfants dans les mariages con

tractés après 1900; répartition d'après l'activité professionelle de la femme1) 



43 Familjestatistik 

Tab. 31. Bestående äktenskap efter antalet hemmavarande barn under 
18 år samt mannens och hustruns taxerade belopp i kombination år 1945 

Mariages par nombre d'enfants au-dessous de 18 ans 

Anm. Observeras bör, att tabellen till sin omfattning begränsats till de fall, där hustrun haft 
taxerat belopp. — Avser omkring 8 % av befolkningen. 



Familjestatistik 44 

Tab. 32. Andra familjer än bestående äktenskap efter antalet hemmavarande 
barn under och över 18 år i kombination den 31 december 19451) 

Autres familles que les mariages par combinaison du nombre d'enfants 

Tab. 33. Familjeföreståndare i andra familjer än bestående äktenskap efter 
kön, civilstånd och antalet hemmavarande barn under 18 år samt medianinkomst 
å r 1945 1) Chefs de famille dans autres familles que les mariages par sexe, par état civil, etc. 



45 Familjestatistik 

Tab. 34. Medianinkomster för inkomsttagare bland familjeföreståndare, deras 
hustrur, hemmavarande barn över 18 år och föräldrar år 1945 1) Révenus médians 



Familjestatistik 46 

Tab. 35. Bestående äktenskap efter familjeföreståndarcns yrke, antalet 
Mariages par profession du chef de famille, par nombre 



47 Familjestatistik 

hemmavarandebarn under 18 år samt familjeinkomst 1) år 1945 
d'enfants au-dessous de 18 ans et par revenu familial1) 



Familjestatistik 48 

Tab. 36. Familjeföreståndare i bestående äktenskap efter socialklass 
den 31 decem-

Chefs de famille dans les mariages par situation 



49 Familjestatistik 

samt antalet hemmavarande barn under och över 18 år i kombination 
ber 1945 1) 
professionnelle et par combinaison du nombre d'enfants 



Familjestatistik 50 

Tab. 37. Befolkningens fördelning efter inkomst (sammanräknad nettoin
komst) och hushållsställning inom bestående äktenskap och övriga familjer 

å r 19451) Répartition de la population dans les mariages et autres familles 
par revenu et par position dans le ménage 



Tab. 38. Folkmängden och dess förändringar i egentliga Sverige åren 1720—17481) Mouvement de la population. 
51 
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Tat». 39. Översikt ar folkmängdens förändringar aren 1749—19491) Aperçu du mouvement de la population1) 
Folkm

ängdens 
förändringar 
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Tab. 40. Folkmängdens förändringar, länsvis, aren 1941/1945 samt 1948 och 19491) 
Mouvement de la population par département1) 

Folkm
ängdens förändringar 

58 
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Folkmängdens förändringar 60 

Tab. 41. Folkmängdens förändringar på landsbygden och i städerna åren 
1841—1949 Mouvement de la population à la campaqne et dans les villes 



Tab. 49. Folkmängdens förändringar i de största städerna åren 1941/1945 samt 1948 och 19491) 
Mouvement de la population dans les plus grandes villes1) 

61 
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Folkmängdens förändringar 62 

Tab. 43. Folkmängd, giftermål, födelser och dödsfall inom olika 
kommungrupper åren 1940 och 1945, resp. 1940/41 och 1945/46 

Population, mariages, naissances et décès dans différents groupes de communes 

Anm. A, B och C = konimaner med resp. minst 75 %, 50—75% och mindre än 50% av befolkningen till
hörande jordbruk med binäringar, ej agglomererade. D = kommuner med minst 2a av befolkningen boende 
i tätorter. 



Tab. 44. Giftermål åren 1801—1947 l) Mariages1) 
63 
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Folkmängdens förändringar 64 

Tab. 45. Giftermål, fördelade efter makarnas ålder och civilstånd. Sammor 
för åren 1941—1945 

Mariages par âge et par état civil des époux. Totaux pour les années 1941—1945 

Tab. 46. I första äktenskapet inträdda i olika åldrar på 1000 av medelfolk
mängden av ogifta i samma åldrar åren 1861—1947 

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



65 Folkmängdens förändringar 

Tab. 47. Upplösta äktenskap och överskott av ingångna åren 1751—1949 
Mariages dissous et excédent des mariages contractés 

Tab. 48. Hemskillnader, äktenskapsskillnader och återgång ar äktenskap 
åren 1916—1949 Séparations de corps, divorces et nullité de mariage 



Folkmängdens förändringar 66 

Tab. 49. Äktenskapsskillnader åren 1851—19151) Divorces1) 

Aktenskapsskillnader i årligt medeltal åren 1941/45 
Divorces en moyennes annuelles 1941/45 



Tab. 50. Barnaföderskor åren 1751—1947 Accouchées 
67 
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Folkmängdens förändringar 68 

Tab. 51. Flerbörder åren 1781—1940 Naissances multiples 

Tab. 52. Barnaföderskor med barn i äktenskap, fördelade efter ålder och tid 
mellan giftermål och nedkomst. Summor för åren 1941—1945 Femmes accouchées 
d'enfants légitimes par âge et par durée des mariaqes. Totaux pour les années 1941—1945 



Tab. 53. Födda barn åren 1751—1947l) Naissances1) 
69 

Folkm
ängdens 
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A n m . Bot a. k. nettorciiroduktionatalet atgjordo Les Unx nets de. reproduction étaient: 1926/30 0'908, 1931/35 O'TC», 1936/40 0'796, 1941/45 1-031 
s:trat 1947 1-138. 



Tab. 54. Döda åren 1751—19471) Décès1) 
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Tab. 55. Döda i olika åldrar på 1000 av medelfolkmängden i samma åldrar åren 1751—1947 

Décès aux différents âges sur 1 000 habitants de chaque groupe d'âge 
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Folkmängdens förändringar 72 

Tab. 56. Dödlighets- och livslängdstabeller för åren 1941—1945 
Tables de mortalité et de survie 



73 Folkmängdens förändringar 

Tab. 57. Återstående medellivslängd och sannolik återstående 
livslängd åren 1816—1945 Vie moyenne et vie probable 

Tab. 58. Naturaliserade utlänningar åren 1851—1949 Naturalisations 



Folkmängdens förändringar 74 

Tab. 59. Emigranter och immigranter, fördelade efter länder, åren 1861—19491) 
Emigrants et immigrants par pays1) 



75 Folkmängdens förändringar 

Tab. 60. Emigranter och immigranter länsvis samt på landsbygden och i 
städerna åren 1871—1949 Emigrants et immigrants par département 



Folkmängdens förändringar 76 

Tab. 61. Utlänningar med vistelsetillstånd i Sverige åren 1947—1950 
Etrangers avec permis de séjour en Suède 

Anm. Då uppgifterna avse antalet gällande vistelsetillstånd, omfatta de ej totala antalet härvarande utlänningar. 
I tabellen ingå sålunda icke uppgifter å i riket befintliga utlänningar, vilka äga rätt att i tre månader efter 
ankomsten uppehålla sig här utan visering, eller å barn under 16 år, vilka äro införda i föräldrarnas pass. 
Hela antalet utlänningar i Sverige den 1 april 1950 kan uppskattas till omkring 200000. 

Tab. 62. Vinst eller förlust genom inrikes omflyttning länsvis åren 1931—1949 
Excédent ou perte par le déplacement intérieur, par département 



77 Lantmäteri 

Tab. 63. Födelseöverskott samt vinst eller förlust genom inrikes 
omflyttning inom olika grupper av landskommuner åren 1931—1949 

Excédent des naissances et excédent ou perte par le déplacement intérieur 
dans différents groupes des communes rurales 

Tab. 64. Lantmäteriet åren 1828—1927 Arpentage 



Fast egendom 78 

Tab. 65. Lantmäteriet åren 1931—1948 Arpentage 

Tab. 66. Inteckningar i fast egendom, i tusental kr., åren 1910—1947 1) 
Hypothèques sur les immeubles, en mill. de cour. 

Anm. Lantmäteriet omorganiserades fr. o. m. Vi 1948. 



79 Jordbruk 

Tab. 67. Lagfarna köp av fast egendom åren 1831—19481) Immeubles achetés 

Tab. 68. Arealen fördelad efter ägoslag, länsvis år 1944, i hektar 
Superficie répartie d'après les différents groupes de terre, par département et en hectares 
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Tab. 69. Antal brukningsdelar och deras sammanlagda åkerareal, med 
Nombre d'exploitations agricoles et étendue du total des terres labourables 
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fördelning på storleksgrupper och efter brukningssättet, länsris år 1944 
réparties par différents qroupes et par mode de culture, par département 
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Tab. 70. Åkerjordens användning samt täckdikning 
Emploi des terres et drainage dans différents 

Tab. 71. Antal husdjur inom olika storleksgrupper den 1 juni 1944 Bétail 



Tab. 72. Antal leverantörer ar mjölk till mejerier samt den levererade mjölkens 
kvantitet år 1944 Nombre des fournisseurs aux laiteries et la quantité du lait 
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inom olika storleksgrupper av brukningsdelar år 1944 
groupes d'exploitations agricoles 
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Tab. 73. Antal lägenheter och brukningsdelar med tillgång till 
Nombre de tenances et d'exploitations agricoles avec outil-

Tab. 74. Antal ensileringsanläggningar inom olika storleksgrnpper år 1944 
Nombre d´ ensilotages dans différents groupes 
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vissa större redskap och maskiner inom olika storleksgrupper år 1944 
lage et machines agricoles dans différents groupes 

Tab. 75. Antal jordbruksfastigheter med installationer av elektrisk kraft och 
vattenledning Samt avlopp år 1944 Propriétés agricoles avec installations d'électricité, etc. 



Jordbruk 86 

Tab. 76. Åkerjordens och ängens användning samt utsäde och 
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skörd åren 1866—1949 Emploi des terres, semences et récolte 
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TAB. 76 (forts.) ÅKERJORDENS OCH ÄNGENS ANVÄNDNING SAMT UTSÄDE 
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OCH SKÖRD ÅREN 1866—1949 Emploi des terres, semences et récolte 
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TAB. 76 (forts.) ÅKERJORDENS OCH ÄNGENS ANVÄNDNING SAMT UTSÄDE 

Tab 77. Tillgång och förbrukning av brödsäd, i ton, åren 1936-1949 
Froment et seigle, offert sur le marché et consommé, en tonnes 
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OCH SKÖRD ÅREN 1866—1949 Emploi des terres, semences et récolte 

Tab. 78. Antal vid kreatursräkningen 1948 redovisade brukningsenheter 
med över 2 ha åker, fördelade efter storlek och antal hästar Chevaux 
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Tab. 79. Åkerjordens och ängens användning år 1949, utsäde samt skörd 
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1942/46 och 1949, länsvis1) Emploi des terres, semences et récolte par département1) 
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TAB. 79 (forts.). ÅKERJORDENS OCH ÄNGENS ANVÄNDNING SAMT UTSÄDE OCH 
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SKÖRD LÄNSVIS Emploi des terres, semences et récolte par département 



Tab. 80. Husdjur åren 1932—1949 Bétail 

Jordbruk 
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Tab. 81. Antal kreaturslösa brukningsenheter inom varje hushållnings
sällskaps område år 1949 Nombre d'exploitations agricoles sans vaches 

Tab. 82. Den animaliska produktionen, i milj. kg., åren 1938—1949 
Production animale, en millions de kg 

Anm. Med kreaturslSsa brnkningsenheter avses dela dylika helt utan kor, dels de med 1, 2 eller 3 
kor beroende pä brukningsenhetens storlek. 
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Tab. 83. Jordbrukets totala inkomster och kostnader, i miljoner 
kronor, produktionsåren 1938/39 och 1947/48—1949/50 

Revenus et frais de l'agriculture en millions de cour. 

Anm. Enligt den jordbrukakalkyl, som upprättades av LK-delegationen i mars 1950. — Med 
produktionsår avses tiden fr. o. m. den 1 september visst år t. o. m. den 31 augusti påföljande år. 
Det bör anmärkas, att kostnaderna redovisas fullständigare än inkomsterna, varför en direkt jäm
förelse mellan totala inkomster och kostnader icke är möjlig. Indextalen för totalsummorna äro 
däremot jämförliga. 
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Tab. 84. Jordbrukets ekonomiska föreningsrörelse åren 1940—1949 
Associations agricoles économiques 

Anm. Rörande kreditorganisationerna se tab. 157 och tab. 163. Sociétés de crédit, voir tabl. 157 et tabl. 163. 
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Tab. 85. Kontrollföreningarna, år 1947/48 Societés de contrôle 

Tab. 86. Hushållningssällskapen åren 1947—1948 Sociétés d'économie rurale 
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Tab. 87. Lantbruksnämndernas verksamhet år 1949 L'activité des comités d'agriculture 

Tab. 88. Mejerihanteringen åren 1948—1949 Industrie laitière 

Anm. Under å r 1949 ha utlämnats 1552 jordbrnksegnahemslån å sammanlagt 19'1 milj. kronor och 831 
driftslån å 5"3 milj. kronor. Jfr tab. 160 och Källförteckning m. m. 
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Tab. 89. Översikt av mejerihanteringen åren 1939—1948 
Industrie laitière 



103 Fiske 

Tab. 90. Saltsjöfisket åren 1921—19481) Pêche en eau salée1) 

Fångstmängd och fångstvärde. Quantités et valeurs des pêches. 
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Tab. 91. Saltsjöfiskets i Göteborgs och Bohus län avkastning, i tusental kronor, 
åren 1911-1948 Produit des pêches en eau salée du département de Gothembourg, en mill. de cour. 

Tab. 92. Skogsmarkens fördelning efter ägarekategorier m. m. i 1000 ha, år 1944 
Répartition du terrain boisé par catégories de propriétaires, etc. 
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Tab. 93. Allmänna skogarna åren 1875—1948 Forêts publiques 



Skogsbruk 106 

Tab. 94. Flottningen i allmän flottled åren 1931— 
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1948 Flottage dans les routes de flottage publiques 
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Tab. 95. Statsskogarnas areal, taxeringsvärde och förvaltning åren 1944—1949 

Superficie, estimation fiscale et administration des forêts d'Etat 

Tab. 98. Beräknad årlig avverkning i milj. m3 fast mått, utan bark, 
åren 1938—1948 

Evaluation du volume annuel des coupes, en millions de m3 de bois sans écorce non empilé 

Anm. Uppgifterna äro sammanställda med ledning av tillgängligt statistiskt material, huvudsakligast produ
centdeklarationer till Statens bränslekommission, varvid korrektion gjorts för nnderdeklarationer och felaktig 
volymbestämning. Med hänsyn till de osäkerhetsmoment som förelegat i det insamlade grundmaterialet 
måste uppgifterna betraktas som ungefärliga. 
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Tab. 97. Produktion av järnmalm, tackjärn samt vissa andra 
metaller åren 1896—1949 

Production de minerai de fer, de fonte, etc. 

Tab. 98. Produktion av viktigare andra malmer än järnmalm samt av stenkol 
m. m., i ton, åren 1876—1949 

Production de minerais, etc., en tonnes 



Tab. 99. Bergshanteringen åren 1906—19181) Mines et usines1) 

Industri 
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Tab. 100. Industriens investeringar, i miljoner kronor, åren 1938—1949 
Frais d'installations des usines, des machines, etc., dans l'industrie, en millions de cour. 
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Anm. Omfattar c:a 3/i av industrien, mätt efter arbetarantalet. 
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Tab. 101. Industrien åren 
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1926—1947 Industrie 
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Tab. 102. Tillverkningen av viktigare industriprodukter 
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åren 1938, 1939, 1945—1947 Principaux produits industriels 
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TAB. 102 (forts.) TILLVERKNINGEN AV VIKTIGARE INDUSTRIPRODUKTER 

Anm. Uppgifterna i denna tabell avse totala produktionen, icke såsom i tab. 101 och 103 endast 
metaller se tab. 97—99, rörande tillverkningen av mejeriprodukter tab. 82, 88 och 89 samt av brännvin och 
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ÅREN 1938, 1939, 1945—1947 Principaux produits industriels 
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Tab. 103. Olika industrier år 1947 
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Différentes catégories d'industries 
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Tab. 104. Arbetsställen inom olika industrier, 
Etablissements des divers industries, 
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i grupper efter arbetarantal, år 1945 
par nombre des ouvriers 
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TAB. 104 (forts.). ARBETSSTÄLLEN INOM OLIKA INDUSTRIER 
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I GRUPPER EFTER ARBETARANTAL, ÅR 1945 



Tab. 105. Industrien lättsvis år 1947 Industrie par département In
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Tab. 106. Produktionsvolym och produktionsvolym per arbetstimme 
inom olika industrigrupper 1939—1948 Volume de production 

Tab. 107. Bränsleförbrukning och förbrukning av elektrisk energi inom 
olika industrigrupper åren 1936—1938 samt 1944—1947 

Consommation de combustibles et d'énergie électrique 



Tab. 108. Produktion och förbrukning ar elektrisk kraft åren 1931—1947 1) 
Production et consommation d'énergie électrique 
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Tab. 109. Vattenkraft, beräknad år 1949 Forces hydrauliques 
127 
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Tab. 110. 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 
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Tab. 111. Införsel och utförsel åren 1836—1949 1) 
Importation et exportation1) 



Utrikeshandel 130 

Tab. 112. Kvantitet och värde av de viktigaste 
Quantité et valeur des principales 

Införsel 
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in- och utförda varuslagen åren 1921—1938 och 1945—1948 
marchandises importées et exportées 

Importation 
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TAB. 112 (forts.). KVANTITET OCH VÄRDE AV DE VIKTIGASTE 

Införsel (forts.) 
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IN- OCH UTFÖRDA VARUSLAGEN ÅREN 1921—1938 OCH 1945—1948 

Importation 
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TAB. 112 (forts.)- KVANTITET OCH VÄRDE AV DE VIKTIGASTE 

Quantité et valeur des principales 

Utförsel 
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IN- OCH UTFÖRDA VARUSLAGEN ÅREN 1921 —1938 OCH 1945—1948 

marchandises importées et exportées 

Exportation 
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TAB. 112 (forts.). KVANTITET OCH VÄRDE AV DE VIKTIGASTE IN- OCH UTFÖRDA VARUSLA-
GEN ÅREN 1921—1938 OCH 1945—1948 

Tab. 113. Pris- och volymindex (1948 = 100) för införsel och utförsel åren 
1936/38, 1938 och 1947—1949 

Prix et volume des importations et des exportations, indices 

Anm. Prisindextalen äro beräknade med hjälp av enhetsvärden erhållna ur handelstatistiken. Vid 
sammanvägningen har hänsyn tagits till varusammansättningen både under basåret och under beräknings
året. Volymindextalen ha erhållits genom att indextalen för införselns respektive utförselns värde divi-
derats med prisindextalen. 
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Tab. 114. Kvantitet i ton och värde i tusental kronor av införda och utförda 
varor åren 1937 och 1938 samt 1947 och 1918 

Quantité en tonnes et valeur en mill. de cour, des marchandises importées et exportées 
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TAB. 114 (forts.). KVANTITET I TON OCH VÄRDE I TUSENTAL KRONOR AV INFÖRDA 

Quantité en tonnes et valeur en mill. de cour. 
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OCH UTFÖRDA VAROR ÅREN 1937 OCH 1938 SAMT 1947 OCH 1948 

des marchandises importées et exportées 
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TAB. 114 (forts.). KVANTITET I TON OCH VÄRDE I TUSENTAL KRONOR AV INFÖRDA 

Quantité en tonnes et valeur en mill. de cour. 
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OCH UTFÖRDA VAROR ÅREN 1937 OCH 1938 SAMT 1947 OCH 1948 

des marchandises importées et exportées 

Tab. 115. Införsel och utförsel av oarbetat guld och silver samt av mynt åren 1937 
och 193S samt 1947 o. 1948 Importation et exportation d'or et d'argent en barres et de monnaies 



Tab. 116. Värde av införda och utförda varor 1), fördelade efter länder, åren 1936—1938 samt 1947 och 1948, 
i tusental kronor 

Valeur des marchandises importées et exportées par pays, en milliers de couronnes 
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Tab. 117. Värde av införda och utförda varor efter ursprungs- och 
Valeur des marchandises importées et exportées, par pays d'origine et de 
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förbrukningsländer samt grupper av varuslag år 1948, i tusental kronor 
consommation et par groupes de marchandises, en milliers de couronnes 
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T A B . 117. (forts.) VÄRDE AV INFÖRDA OCH UTFÖRDA VAROR EFTER URSPRUNGS- OCH 

Valeur des marchandises importées et exportées, par pays d'orgine et de 
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FÖRBRUKNINGSLÄNDER SAMT GRUPPER AV VARUSLAG ÅR 1948, I TUSENTAL KRONOR 

consommation et par groupes de marchandises, en milliers de couronnes 
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Tab. 118. Värde, i miljoner kronor, av införda och utförda varor, fördelade efter 
ursprung och ändamål, åren 1896—1948 Valeur, en millions de cour., des marchandises 

importées et exportées, classées d'après domaines de production et d'après leur emploi 
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Tab. 119. Sveriges betalningsbalans, i milj. kronor, åren 1936—1938 samt 1945—1949 
La balance des paiements de la Suède en millions de cour. 

Tab. 120. Upplagda svenska fartyg om 300 bruttoton och däröver, i början av varje 
månad, åren 1939 samt 1946—1949 Navires suédois restés sans emploi 
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Tab. 121. Handelsflottans bruttoinkomster, i tusental kronor, åren 1913—1948 
Bénéfices réalisés par la marine marchande, en milliers de cour. 

Tab. 122. Fartyg, ankomna till och avgångna från Sverige, fördelade efter natio
nalitet, åren 1891—1948 Navires arrivés en et sortis de la Suède, par nationalité 
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Tab. 123. Handelsflottan vid slutet av åren 1830—1949l) 
Marine marchande au 31 déc.1) 

Tab. 124. Handelsfartygens fördelning efter hemorter den 31 dec. 19481) 
Marine marchande par domicile des navires 1) 
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Tab. 125. Handelsflottans ökning och minskning åren 1896—1949 1) 
Accroissement et diminution de la marine marchande1) 
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Tab. 126. Handelsfartygens 1) fördelning efter redare och användning åren 1910—1948 
Marine marchande 1) par armateurs et par emploi 
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Tab. 127. Handelsfartygens fördelning efter dräktighet 
Marine marchande par catégories de tonnage, 
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och ålder m. m. samt värde vid slutet ar åren 1910—19481) 
par âge des navires, etc. au 31 déc.1) 
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Tab. 128. Direkt och kombinerad sjöfart på olika viktigare länder åren 1938, 
1947 och 1948 La navigation entre la Suède et l'étranger 

Tab. 129. Handelsfartygens fördelning efter deras bemanning 1) åren 1910—1948 
Marine marchande par équipages 

Anm. Bemanningen avser de i tab. 126 under >I handelssjöfart» redovisade fartygen. 
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Tab. 130. Svenska handelsflottans i utrikes fart intjänta bruttofrakter, i tusental 
kronor, åren 1938 och 1948. Frets bruts de la navigation suédoise à l´étranger, en mill. de cour. 
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Tab. 131. Sjöfarten mellan Sverige och utlandet åren 1881—1949 
Navigation entre la Suède et l´étranger 

Tab. 132. Kanalernas trafik1) (nettotonnage) åren 1891—1948 
Mouvement1) (tonnage net) des canaux 
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Tab. 133. Trafiken i rikets hamnar och lastageplatser 
åren 1901—19481) Mouvement dam les ports 
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Tab. 134. Sjöfartsavgifter, i tusental kronor, redovisade till statsmyndigheter, 
åren 1906—19481) Droits de navigation, en mill. de cour., rendus aux autorités de l'Etat1) 

Tab. 135. Lots- och fyrinrättningen samt livräddningsväsendet åren 1886—1949 
Pilotage, phares et sauvetage des naufragés 



161 Kommunikationer 

Tab. 136. Samtliga järnvägars längd, i km, vid slutet av åren 1860—1949 
Longueur des chemins de fer, en kilom., au 31 déc. 

Tab. 137. Samtliga järnvägars trafik och inkomster m. m. åren 1880—1949 
Exploitation et recettes des chemins de fer 
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Tab. 138. Järnvägar ar allmän betydelse: trafik samt 
Exploitation, recettes et dépenses 
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inkomster och utgifter m. m. åren 1893—1949l) 
des chemins de fer d'intérêt général 
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Tab. 139. Järnvägar av allmän betydelse åren 
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1947 och 1948 1) Chemins de fer d'intérêt général1) 
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Tab. 140. Postverket åren 
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1870—1949 Postes 
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Tab. 141. Telefon, telegraf och radio åren 
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1855—1949 Téléphones, télégraphes et radiophonie 



Tab. 142. Allmänna vägar å landet åren 1949 och 1950 
Routes à la campagne 

Tab. 143. Kostnaderna för vägväsendet, i tusental 
kronor, budgetåren 1946/47—1948/49 1) 

Frais pour l'entretien des routes, etc., mill. de cour. 
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Tab. 144. Underhåll av allmänna vägar på landet budgetåren 1945/46 — 1948/49 
Entretien des routes à la campagne 
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Tab. 145. I centraa automobilregistret upptagna motorfordon vid slutet av året, 
1938 samt 1945—1949 Machines motrices au 31 déc. 

Tab. 146. Svensk civil luftfart åren 1939, 1944—1949 Aviation civile suédoise 



173 Kommunikationer 

Tab. 147. Vägtrafikolyckor åren 1938 och 1939 samt 1944—1948 Accidents de circulation 

Tab. 148. Trafiken å rikets större civila flygplatser 1) åren 1948 och 1949 
Trafic aérien des principaux aérodromes civils suédois1) 
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Tab. 149. Srensk regelbunden lufttrafik (linjefart) åren 1926—1949 
Services aériens suédois réguliers 

Tab. 150. Registrerade aktiebolag och bankbolag åren 1897—1949 
Sociétés anonymes enregistrées 

Anm. 3/7 av SAS' totala trafik på Nord- och Sydamerika är redovisad som svensk trafik och medtagen i 
denna tabell. 



175 Penning- och kreditmarknad 

Tab. 151. Omsättningen å Stockholms fondbörs åren 1907—1949 samt börsindex 
åren 1938—1950 Mouvement des fonds à la bourse de Stockholm et nombres indices de bourse 

Tab. 152. Riksbankens a vista växelkurser, i kronor, åren 1896—1950 
Cours de change a/v de la Banque de Suède, en couronnes 
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Tab. 153. Bankernas räntesatser åren 1923—1949 
Taux d'intérêt des banques 

Anm. Vid vissa tillfällen ha affärsbankerna vidtagit ränteförändring en dag senare än riks
banken. 
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Tab. 155. Riksbankens ställning, i tusental kronor, vid slutet av året, 1938 
samt 1945—1949 

Situation de la Banque Je SuèJe, en mill. de cour, au 31 déc. 
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Tab. 156. Affärsbankernas ställning, i miljoner 
Situation des banques privées, en 
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kronor, vid slutet av åren 1935—1938 samt 1945—1949 
millions de couronnes, au 31 déc. 



Penning- och kreditmarknad 180 

Tab. 157. Hypoteksinrättningar åren 1890—19491) Institutions hypothécaires 

Tab. 158. Postsparbanken åren 1895—1949 Banque d'épargne postale 

Tab. 159. Postgirorörelsen åren 1926—1949 Virements postaux 
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Tab. 160. Egnahemsorganisationens verksamhet åren 1921—1947/48 
Le mouvement en faveur de la petite propriété 

Tab. 161. Enskilda sparbankerna, länsvis, år 1948 Banques d'épargne privées 
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Tab. 162. Enskilda sparbankerna åren 
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1860—1948 Banques d'épargne privées 
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Tab. 163. Centralkassorna för jordbrukskredit och jordbruks-
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kassorna åren 1920—19491) Caisses de crédit agricole1) 



Försäkringsväsen 186 

Tab. 164 Svenska bolags livförsäkringsverksamhet åren 1890—1948 1), 
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i tusental kronor Assurances sur la vie: Sociétés suédoises, en milliers de couronnes 
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Tab. 165. Utländska bolags livförsäkringsrörelse i Sverige åren 1890—1948, 
i tusental kronor 

Assurances sur la vie: sociétés étrangères, en milliers de couronnes 

Tab. 166. Ränte- och kapitalförsäkringsanstalterna åren 1880—1948 Tontines 
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Tab. 167. Försäkringsbolagens, utom liv- och arbetsgivarbolagen, olycksfalls-
och sjukförsäkringsrörelse åren 1926—1948 i tusental kronor 
Assurances contre les accidents et les maladies, en milliers de cour. 

Tab. 168. Statens och lärarinnornas pensionsanstalter åren 1921—194S, i kronor 
Caisses de pension subventionnées par l'Etat, en couronnes 
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Tab. 169. Svenska bolags ansvarighets-, automobil- och trafik-, in-
Assurances diverses: sociétés 
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brotts- m. fl. försäkringsrörelse åren 1914—1948, i tusental kronor 
suédoises, en milliers de couronnes 
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Tab. 170. Brandförsäkringen åren 1901—1948, i tusental kronor 
Assurances contre l'incendie, en milliers de couronnes 
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Tab. 171. Svenska bolags sjöförsäkringsrörelse åren 1911—1948, i tusental 
kronor Assurances maritimes: sociétés suédoises, en milliers de couronnes 

Tab. 172. Svenska bolags husdjursförsäkringsrörelse åren 1911—1948 
Assurances sur le bétail: sociétés suédoises 

Tab. 173. Indelningen i ortsgrupper enligt 1947 års dyrortsgruppering 
Répartition en groupes de localités d'après la cherté du coût de la vie 
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Tab. 174. Partiprisernas förändringar åren 1861—1950 Variations des 
prix de gros 



195 Priser och levnadskostnader 

Tab. 175. Minuthandelspriser för livsmedel m. m. i öre, åren 1913, 1916—1949 
Prix de détail des denrées ménagères en «öre» 

Anm. Siffrorna för städer och andra tätorter utgöra medeltal av de särskilda månadernas medelpriser för 44 
orter åren 1913—1919, 49 orter åren 1920—194:! samt 60 orter fr. o. m. år 1943: siffrorna för landsbygden grunda sig 
på prisuppgifter från 35 landskommuner utan större tätorter och äro medeltal av priserna i mars, juni, sept, oeli dec. 



Priser och levnadskostnader 196 

Tab. 176. Socialstyrelsens levnadskostnadsindex åren 1914—1950 och allmänna 
konsumtionsprisindex 1935—1950 

Indice du coût de la vie et indice des prix de consommation 



197 Priser och levnadskostnader 

Tab. 177. Inkomster och utgifter enligt Socialstyrelsens konsumtionsundersök-
ningar (kr. per år och hushåll) Recettes et défenses de ménages (cour, par an et par ménage) 

Anm. Rörande metoden for 1948 års undersökningar se Kaiorteckning m. m. l e résultais pour 1948 ne 
sont pat comparables à ceux des enquêtes antérieures. 



Priser och levnadskostnader 198 

Tab. 178. Utgifter under 1948 inom olika familjetyper och inkomstklasser (kr per 
år och hushåll) i städer och tätorter Dépenses moyennes des ménages, en cour., suivant 

le type de famille et le revenu familial dans les villes et les agglomérations urbaines 



199 Konsumtion 

Tab. 179. Konsumtionen av födo- och njutningsämnen år 1939 samt 1947—1949 
Consommation d'aliments, de boissons, etc. 



Alkoholhaltiga drycker 200 

TAB. 179 (forts.). KONSUMTIONEN AV FÖDO- OCH NJUTNINGSÄMNEN ÅR 1939 SAMT 1947—1949 

Tab. 180. Brännvins- och maltdryckstillverkningen åren 1921—1949 
Fabrication d'eau-de-vie et de boissons de malt 



201 Alkoholhaltiga drycker 

Tab. 181. Rusdrycksförsäljningen åren 1921—1949 
Vente des spiritueux 



Alkoholhaltiga drycker 202 

Tab. 182. Systembolagens verksamhet åren 1926—1949 
Opérations des sociétés de vente des spiritueux 

Tab. 183. Förbrukningen av alkoholhaltiga drycker och tobak åren 1881—1949 
Consommation de boissons alcooliques et de tabac 



203 Alkoholhaltiga drycker 

Tab. 184. Fylleriförseelser, för vilka personer sakfällts, åren 1931—1949 
Délits d'ivresse jugés 

Tab. 185. Fylleriförseelser begångna åren 1931—1948 Délits d'ivresse commis 

Anm. SL 18:15 och krigsl. 96 §. Fr. o. m. 1946 aren disciplinstraff för fylleri, ålagda av militär befälhavare. 
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Tab. 186. Kooperation. Konsumtionsföreningarnas verksamhet åren 1911—19481) 
Sociétés coopératives de consommation 

Tab. 187. Byggnadsverksamheten i städer och stadsliknande samhällen åren 
1912—1948 Constructions de maisons dans les agglomérations urbaines 



205 Byggnadsverksamhet 

Tab. 188. Tillkomna bostadslägenheter av olika storleksgrupper under åren 
1936—1938 och 1946—1918 i städer och vissa stadsliknande samhällen 

Logements nouveaux dans les agglomérations urbaines 

Anm. Uppgifterna avse 314 stadssamhällen om vilka uppgifter föreligga for samtliga redovisade är. 

Tab. 189. Bostadsbyggandet år 1949 Constructions de logements 
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TAB. 189 (forts.)- BOSTADSBYGGANDET ÅR 1949 Constructions de logements 

Anm. Uppgifterna äro preliminära. Chiffres préliminaires. 



207 Byggnadsverksamhet 

Tab. 190. Bostadsstyrelsens och länsbostadsnämndernas verksamhet åren 1942/43— 
1948/49 

Activité de la Direction générale d'habitations 

Anm. Länsbostadsnämnderna tillkommo den 1 juli 1948; jfr tab. 160 rör. egnahemslåneverksamheten nnder 
tidigare år. Samtidigt omorganiserades statens byggnadslånebyrå till knngl. bostadsstyrelsen. 
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Tab. 191. Bostadsförhållandena i vissa större orter år 1945 
Le standard des logements dans 



209 Bostadsförhållanden 

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



Bostadsförhållanden 210 

Tab. 192. Antal bostadshus och bostadslägenheter fördelade efter antalet lägen
heter i huset inom olika ortsgrupper och län, enl. allm. bostadsräkningen 1945 

Nombre de maisons d'habitation par nombre de logements, etc. 



Tab. 193. Bostadsförhållandena inom 100 landskommuner år 1945 1) Logements dans 100 communes rurales 
211 

B
ostadsförhållanden 
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Tab. 194. Bostadslägenheterna fördelade efter rumsantal inom olika orts
grupper och län, enligt allmänna bostadsräkningen 1945 

Logements par nombre de chambres, etc. 



213 Bostadsförhållanden 

Tab. 195. Bostadslägenheterna inom ortsgrupper och län fördelade efter 
byggnadsår, enligt allmänna bostadsräkningen 1945 

Logements par année de construction, etc. 
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Tab. 196. Hyresförhållandena i vissa städer och stadsliknande samhällen 



215 Bostadsförhållanden 

hyresåret 1945/46 (samt 1939/40) Loyers dans les agglomérations urbaines 



Bostadsförhållanden 216 

Tab. 197. Medelhyra för storlekskategorierna 1, 2 och 3 rum och kök inom olika 
ortsgrupper samt olika kvalitetsgrupper, enl. allm. bostadsräkningen 1945 

Loyers moyens pour certains groupes de logements, etc. 

Tab. 198. Bostadslägenheter i tätorter ar olika storlek fördelade efter upplåtelse-
form samt förekomsten av vissa bekvämligheter, enl. allm. bostadsräkningen 1945 

Logements dans les agglomérations de différentes grandeurs, 
suivant la forme de cession en usufruit, etc. 



Tab. 199, I statens tjänst anställd personal, fördelad efter anställningsform, vid myndigheter redovisade å 
riksstatens huvudtitlar och vid affärsverken åren 1944, 1946, 1948 och 1949 1) 

Personnel employé par l´Etat réparti par emploi, etc. 
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Tab. 200. Till Landsorganisationen och Tjänstemännens centralorganisation 
anslutna medlemmar vid slutet ar år 1949 

Confédération générale du Travail et Organisation central des Fonctionnaires au 31 déc. 



219 Arbetsmarknad 

Tab. 201. Den offentliga arbetsförmedlingen åren 1906—1950 
Bureaux de placement publics 
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Tab. 202. Hjälpsökande arbetslösa i medeltal (resp. vid slutet av varje månad) 
åren 1940—1949 1) Chômeurs rapportés 



221 Arbetsmarknad 

Tab. 203. Arbetslösa, som erhållit arbetslöshetshjälp av stat eller kommun, i medel
tal, åren 1941—1949 Chômeurs secourus par l´Etat ou par les communes, moyennes annuelles 

Tab. 204. Arbetsinställelser åren 1903—19491) Grèves et lock-outs 



Arbetsmarknad 222 

Tab. 205. Arbetslösheten inom fackförbunden åren 1916—1949 
Chômage parmi les ouvriers syndiqués 

Tab. 206. Kollektivavtal åren 1908—1944 Conventions collectives 



223 Arbetsmarknad 

Tab. 207. Årbetsanmälda utlänningar, fördelade efter yrkesgrupp 
1948—1950 

Etrangers employés dans l´agriculture, l'industrie, etc. 

Tab. 208. Antal industriarbetare januari 1949—mars 1950 
Indextal (genomsnitt för 1949 = 100) 

Nombre d'ouvriers de l'industrie janv. 1949—mars 1950 
Indice (la moyenne pour 1949 = 100) 



Löner 224 

Tab. 209. Genomsnittlig löneinkomst per timme för lantarbetare, 
fyllda 18 år, år 1948 Salaires des ouvriers agricoles 

Anm. Medieval stil anger, att lönesiffran är grundad på mindre än 25 men fler än 9 uppgifter. Rö
rande beräkningsmetoderna, se Källförteckning m. m. 

Tab. 210. Manliga lantarbetare, fyllda 18 år, fördelade efter årsavlöningens 
storlek år 1948 Ouvriers agricoles, répartis par salaire annuel 

Anm. Se anm. till tab. 209. 



225 Löner 

Tab. 311. Lantarbetares löneförmåner, 1 kronor, åren 1940—1948 
Salaires des ouvriers agricoles, en cour. 

Tab. 212. Arbetstid och löneinkomster för arbetare vid väg-
väsendet inom olika yrkes- och lönegrupper år 1948 

Salaires dans les services de la voirie 



Löner 226 

Tab. 213. Löneutvecklingen för trädgårdsarbetare, fyllda 18 år, 
åren 1939—1948 

Salaires des ouvriers jardiniers, 18 ans et au-dessus 

Tab. 214. Skogsarbetarnas löneförhållanden i norra Sverige 
åren 1939/40—1948/49 

Salaires des ouvriers forestiers au nord de la Suède 



227 Löner 

Tab. 215. Löner för arbetare inom industri och hantverk, transportväsen, 
al lmän tjänst m. m. åren 1939—1948 Salaires des ouvriers dans l'industrie, 

le commerce, les transports, les services publics, etc. 

Tab. 216. Löner för i enskild tjänst anställd förvaltningspersonal 
åren 1939—1948 Salaires des employés d'entreprises privées 



Tab. 217. Löneinkomster för vuxna arbetare inom olika näringsgrenar åren 1944—1948 
Salaires pour ouvriers par branches d'activité économique 

L
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Anm. Medieval stil anger, att medeltalet avser mindre än 150 arbetare. 
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Socialförsäkring 232 

Tab. 218. Den sociala pensionsverksamheten 



233 Socialförsäkring 

åren 1931—1949 Pensions sociales 



Socialförsäkring 234 

Tab. 219. Erkända sjukkassor åren 1906—19481) 
Caisses de maladies reconnues 



235 Socialförsäkring 

Tab. 220. Olycksfallsförsäkringen åren 1890-1917 
Assurances contre les accidents 

Tab. 221. Försäkringen för olycksfall i arbete (enligt 1916 års lag) åren 1926— 
1948 samt olycksfall i arbete åren 1926—1946 Assurances contre les accidents du 

travail (selon la loi de 1916) en 1926—1948 et accidents du travail en 1926—1946 



Socialförsäkring 236 

TAB. 221 (forts.). FÖRSÄKRINGEN FÖR OLYCKSFALL I ARBETE ENLIGT 1916 ÅRS 



237 Socialförsäkring 

LAS SAMT OLYCKSFALL I ARBETE ÅREN 1926—1946 Accidents du travail 



Dödsorsaker 238 

Tab. 222. Döda, fördelade efter dödsorsak, åren 1921—19471) 
Décèdés par cause de décès 1) 



239 Dödsorsaker 

TAB. 222 (forts.). DÖDA, FÖRDELADE EFTER DÖDSORSAK, ÅREN 1921—1947 
Décidés par cause de décès 



Dödsorsaker 2 40 

TAB. 222 (forts.). DÖDA, FÖRDELADE EFTER DÖDSORSAK, 



241 Dödsorsaker 

ÅREN 1921—1947 Décédés par cause de décès 



Dödsorsaker 242 

TAB. 222 (forts.). DÖDA, FÖRDELADE EFTER DÖDSORSAK, ÅREN 1921—1947 
Décèdés par cause de décès 



243 Dödsorsaker 

Tab. 223. Döda i tuberkulos (alla slag), länsvis, åren 1921—1949 
Décès provenant de la tuberculose 

Tab. 224. Sjukdomsfall i vissa infektionssjukdomar (smittsamma könssjukdomar 
inbegripna) åren 1881—1949 Maladies infectieuses 



Dödsorsaker 244 

Tab. 225. Självmördare åren 1901—1947 Suicides 

Tab. 226. Döda i farsoter åren 1851—19471) Décès provenant des maladies épidémiques 1) 

Anm. Se även tab. 222 ocb 227. Voir aussi tabl. 222 et 227. 



245 Hälso- och sjukvård 

Tab. 227. Döda i barnsbörd samt ar våldsamma dödsorsaker åren 1851—1947 1) 
Décès provenant des accouchements et des morts violentes1) 

Tab. 228. Utgifter (inkl. anläggningskostnader) för hälso- och sjukvårdsändamål, 
i milj. kr, åren 1928 och 1948. Dépenses d'hygiène et de service sanitaire, en millions de cour. 

Anm. På grund av skiljaktig redovisning stämma ej siffrorna med uppgifterna i tab. 244. 



Hälso- och sjukvård 246 

Tab. 229. Medicinalpersonal åren 1875—1948 
Personnel médical 

Tab. 230. Antalet vårdplatser för lasarettsvård åren 1910—1948. 
Nombre de lits des établissements sanitaires 



Tab. 231. Vårdplatser, intagna sjuka, vårddagar och driftkostnader vid sjukvårdsanstalter åren 1910—1948 
Etablissements sanitaires 

247 
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Hälso- och sjukvård 248 

Tab. 232. Förebyggande mödra- och barnavård åren 1938—1948 
Soins préventifs aux mères et aux enfants 

Tab. 233. Dispensärer och medicinalstyrelsens skärmbildsunder-
sökningar åren 1915—1948 

Nombre de dispensaires et des examens radiomicrophotographiques 



249 Socialvård 

Tab. 234. Folktandvården åren 1940—1948 Les soins dentaires publics 

Tab. 235. Fattigvården åren 1876—19481) Assistance publique1) 



Socialvård 250 

Tab. 236. Understödsfall vid fattigvården inom olika familjetyper åren 1946—1948 
Assistance publique par catégories de familles bénéficiaires, etc. 

Tab. 237. Understödsfall vid fattigvården inom olika hjälpfor mer år 1948 1) 
Assistance publique par catégories de secours, etc. 



251 Socialvård 

Tab. 238. Fattigvårdsanstalter år 1946 
Asiles de vieillards 

Tab. 239. Barnavårdsnämndernas förebyggande och omhändertagande 
verksamhet samt tillsyn av fosterbarn, enligt barnavårdslagen, 

åren 1928—1948 Activité des comités de protection de l'enfance 



Socialvård 252 

Tab. 240. Barnavårdsmannaskap, bidragsförskott m. m. år 1948 
Curatelle des enfants de mariages dissous ou nés hors mariage, 

avances de pensions alimentaires, etc. 



253 Socialvård 

Tab. 241. Omhändertagna barn och ungdomar samt fosterbarn, med för
delning efter kön, börd, omhändertagandets orsaker, vårdform år 1948 

Enfants et adolescents recueillis ou surveillés en tant que pupilles elevés 
par d'autres que leurs parents 

Tab. 242. Mödrahjälp åren 1946—1949 Assistance aux mères 

Anm. Siffrorna avse från föregående är kvarvarande samt nytillkomna fall. 



Socialvård 254 

Tab. 243. Nykterhetsvården åren 1947 och 1948 
Le soin des alcooliques 



255 Socialvård 

Tab. 214. Utgifter för sociala ändamål, i tusental kr., under år 1948 
Dépenses pour des buts sociales, en mill. de cour. 

Anm. Preliminära siffror. Chiffres préliminaires, — Pa grand aT skiljaktig redoyisning stämma ej siffrorna 
nnder I med uppgifterna i tab. 228. 



Rättsväsen 256 

Tab. 245. Vid de allmänna underrätterna slutligt handlagda mål1) och ären-



257 Rättsväsen 

den2) åren 1871—1947 3) Affaires terminées par les tribunaux ordinaires de 1ère instance 



Rättsväsen 258 

Tab. 246. Hovrätternas verksamhet åren 1871—1947 1) Cours d'appel 

Tab. 247. Högsta domstolens verksamhet åren 1871—1947 Cour suprême 



259 Rättsväsen 

Tab. 248. Ägodelningsrätternas, vattendomstolarnas, gränstullrätternas och 
krigsdomstolarnas verksamhet åren 1871—1948 Tribunaux spéciaux 

Tab. 249. Utsökningsmal slutligt handlagda av överexekutorer eller lagsök-
ningsdomare åren 1891—1947 

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



Rättsväsen 260 

Tab. 250. Protesterade växlar åren 1913—1949 Lettres de change protestées 

Tab. 251. Konkurser, konkursärenden och ackordsförhandlingar utan konkurs 
åren 1866—1948 Faillites, etc. 

Anm. Uppgifterna avse endast accepterade och egna växlar, protesterade av notarii pnbliei pä grund av 
bristande betalning. 



261 Rättsväsen 

Tab. 252. Lagfarter, inteckningar och tomträtt åren 1886-1948 
Homologation de propriétés immobilières, inscriptions hypothécaires et droit de terrains 



Rättsväsen 262 

Tab. 253. För förbrytelser sakfällda i första instans 
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åren 1876—1947 Condamnés en 1ère instance 



Rättsväsen 264 

Tab. 254. För förbrytelser sakfällda i första instans, om vilka uppgift 
lämnats till straffregistret1), fördelade efter ålder och föregående be

straffning, åren 1916—1947 
Condamnés en 1ère instance pour infractions, inscrits dans le casier judiciaire, 

par âge et par récidive 

Tab. 255. Till tvångsarbete dömda personer, upptagna i straffregistret, 
fördelade efter kön, ålder, föregående bestraffning m. m., åren 1921—1948 
Condamnés aux travaux correctionnels, inscrits dans le casier judiciaire, par sexe, 

par âge et par punition antérieure 



265 Rättsväsen 

Tab. 256. Fångvården åren 1841—19491) Service des prisons 
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Tab. 257. Folkundervisningen åren 



267 Undervisning 

1881—1949 1) Enseignement primaire 



Tab. 258. Folkundervisningen, länsvis, redovisningsåret 1946/47 1) Enseignement primaire, par département1) U
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Tab. 259. Barn i skolåldern vid mitten av år 19471) Enfants à l'âge scolaire au 30 juin 
269 
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Tab. 260. Folkskolans högre avdelning åren 1906—1949 1) 
Section supérieure de l´cole primaire 1) 

Tab. 261. H ö g r e folkskolorna åren 1882—1949 1) Ecoles primaires supérieures1) 



271 Undervisning 

Tab. 262. Folk- och småskoleseminarierna åren 1871—1949 Ecoles normales 

Tab. 263. Kommunala mellanskolorna höstterminen åren 1911—1949 
Ecoles communales moyennes, semestres d'automne 
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Tab. 261. Statens allmänna läroverk höstterminen 

Tab. 266. Lärjungar, som avlagt godkänd studentexamen 

Tab. 265. Statens allmänna läroverk höstterminen 



273 Undervisning 

åren 1891—19271) Lycées de l´Etat, semestres d'automne 

åren 1931—1949 Lycées de l'Etat, semestres d'automne 

åren 1886—1949 Elèves reçus à l´examen du baccalauréat 



Undervisning 274 

Tab. 267. Lärjungar, som avlagt godkänd reaI(skol)examen åren 1916—1949 
Elèves reçus à l'examen du certificat d'études (cycle des classes inférieures) 

Tab. 268. Lärjungar i vissa anstalter för yrkesundervisning åren 1921—19491) 
Elèves de certaines écoles professionnelles 



275 Undervisning 

Tab. 269. Universitet och motsvarande högskolor höstterminen 
åren 1886—1949l) Universités, semestres d'automne 



Tab. 270. Lärjungar i vissa undervisningsanstalter åren 1916—1949 1) 
Elèves de certains établissements d'enseignement 1) 
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Anm. Frän lands- och centralbiblioteken uts&ndes under året som vandringsbibliotek och bokbilslån 217368 band. 

Tab. 271. Folk- och skolbibliotek år 1949 Bibliothèques publiques et scolaires 
277 
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Finanser 278 

Tab. 272. Statens löpande utgifter, fördelade efter ändamål åren 1947/48 och 
1948/49, i m i l j . kronor Dépenses publiques d'après le but, en millions de cour. 

Tab. 273. Realekonomisk fördelning ar den statliga driftbudgetens utgifter 
budgetåren 1947/48—1949/50 Dépenses publiques d'après la nature, en millions de cour. 



279 Finanser 

Tab. 274. Statsregleringarnas överskott och brister, i tusental kronor, i jäm
förelse med riksstatsberäkningarna, enligt räkenskaperna åren 1861—1948/49 
Résultats des exercises clos en comparaison des évaluations des budgets, en mill. de cour. 

Tab. 275. Sammanställning av statens driftbudget och kapitalbudget för 
budgetåret 1948/49, i tusental kronor. Le budget, en mill. de cour. 



Tab. 276. Statens inkomster (driftbudgeten), i tusental kronor, åren 1936/37-1950/51l) 
Rentrées publiques (Budget des recettes et dépenses courantes), en mill. de cour. 
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Tab. 277. Statens utgifter (driftbudgeten), i tusental kronor, åren 1936/37—1950/51 1)2) 
Défenses publiques (Budget des recettes et dépenses courantes), enmill. de cour1)2) 
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Tab. 278. Statens kapitalinvestering, i tusental kronor, åren 1936/37—1950/51 
Placements des capitaux de l'Etat, en mill. de cour. 

F
in

an
ser 

286 



287 Finanser 

Tab. 279. Statens affärsverksamhet åren 1926—1949 1) 
Exploitations de l'Etat l) 



Finanser 288 

Tab. 280. Statens tillgångar och skulder, i tusental kronor, åren 1946—1949 
Actif et passif de l´Etat, en mill. de cour. 



289 Finanser 

Tab. 281. Statsskulden åren 1881—1949 Dette publique 
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Tab. 282. Taxeringarna till fastighetsskatt, allmän kommunalskatt, 
Impositions du «bevillning», de l'impôt communal général de l´impôt 



291 Finanser 

statlig skatt å inkomst- och förmögenhet m. m., i milj. kronor, åren 1862—1949 
sur les revenus et sur les fortunes, etc., en millions de couronnes 
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Tab. 283. Taxeringarna till statlig skatt å inkomst och förmögenhet 
Impositions de l´impôt de l´Etat sur 
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samt till fastighetsskatt och kommunal inkomstskatt, länsvis, år 1949 
les revenus et sur les fortunes, etc. 
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TAB. 283 (forts.). TAXERINGARNA TILL STATLIG SKATT Å INKOMST OCH FÖRMÖGENHET 
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SAMT TILL FASTIGHETSSKATT OCH KOMMUNAL INKOMSTSKATT, LÄNSVIS, ÅR 1949 
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Tab. 284. Tullmedlen1), i kronor, åren 1886— 
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1949 Recettes des douanes1), en couronnes 
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Tab. 285. Beskattningen1) av alkoholhanteringen, i kronor, åren 1906—1949 
Impôts sur les boissons alcooliques, en couronnes 

Tab. 286. Tobaksmonopolet åren 1921—19491) Monopole des tabacs1) 
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Tab. 287. Landstingens finanser, i kronor, åren 1918—1948 
Finances des conseils généraux, en couronnes 
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Tab. 288. Landskommunernas och köpingarnas finanser, i kronor, 
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åren 1921—19471) Finances des communes rurales et des bourgs, en couronnes 1) 
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Tab. 289. De särskilda landstingens finanser, i tusental kronor, år 19481) 
Finances des différents conseils généraux, en mill. de couronnes 

Tab. 290. Landskommunernas finanser, i tusental kronor, länsvis, år 19481) 
Finances des communes rurales, en mill. de couronnes, par département 1) 
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Tab. 291. Städernas finanser, i kronor, åren 1921—1948 Finances des villes, en cour. 
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TAB. 291 (forts.). STÄDERNAS FINANSER, I KRONOR, ÅREN 
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1921—1948 Finances des villes, en couronnes 
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TAB. 291 (forts.). STÄDERNAS FINANSER, I KRONOR, ÅREN 1921—1948 
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Tab. 292. Skatteunderlag och utdebitering av kommunalutskylder i städerna 
år 1949 Impositions des villes 
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TAB. 292 (for ts . ) . SKATTEUNDERLAG OCH UTDEBITERING AV KOMMUNALUTSKYLDER I STÄDERNA 

ÅR 1949 Impositions des villes 
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TAB. 292 ( for t s . ) . SKATTEUNDERLAG OCH UTDEBITERING AV KOMMUNALUTSKYLDER I STÄDERNA 
ÅR 1949 Impositions des villes 



Finanser 310 

Tab. 293. Pastoratskassornas finanser, i tusental kronor, år 1947 
Finances des caisses des pastorats, en mill. de cour. 

Tab. 294. Municipalsamhällenas finanser, i kronor, åren 1921—1947 
Finances des agglomérations dites «municipalsamhällen», en couronnes 
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Tab. 295. Utdebitering av allmän kommunalskatt och landstingsskatt 
åren 1916—1949 1) Impôts communaux généraux 
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Tab. 296. Kommunala finanserna, i kronor, åren 
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1890—1947 1) Finances des communes, en couronnes 1) 
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Tab. 397. Samtliga skatter åren 
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1911—19481) Imposition totale 
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Tab. 298. Antal inkomsttagare och summa inkomster samt 
Nombre de personnes ayant de revenus, 

Tab. 299. Inkomsttagarnas fördelning på inkomstklasser 
Personnes ayant des revenus réparties par groupes 
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medel- och medianinkomst inom olika yrkesgrupper år 1948 
revenus totaux, revenu moyen et médian 

inom olika yrkesgrupper, hela riket, år 1948 
de revenu et par catégories professionnelles 
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Tab. 300. Antal inkomsttagare och summa inkomster inom olika inkomstklasser 
å r 1948 Personnes ayant des revenus, réparties par groupes de revenu, etc. 

Tab. 301. Förmögenheter om minst 30000 kr. fördelade å storleksklasser och 
efter de skattskyldigas inkomster, hela riket, år 1918 

Fortunes de 30 000 cour, ou plus, réparties par groupes de fortune, etc. 
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Tab. 302. Förmögenhetsfördelningen inom yrkesgrupper, hela riket, år 1948 
Répartition de fortunes 
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Tab. 303. Befolkningen efter kön och ålder samt efter inkomst (sammanräknad 
inom de särskilda riksområdena, år 19451) Population 
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nettoinkomst) och förmögenhet inom hela riket, dess landsbygd och städer samt 
far sexe et par âge ainsi que par revenus et fortunes 
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Tab. 304. Förvärvsarbetande befolkning efter förmögenhet vid 
s lute t av år 19451) Population active par fortune au 31 dec. 

Tab. 305. Befolkningen efter inkomst (sammanräknad nettoinkomst) och förmö
genhet i kombination år 19451) Population par revenu et fortune 
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Tab. 306. Nationalinkomsten åren 1861—1949, miljoner kronor 
Le revenu national, millions de couronnes 

Nettonationalinkomsten till marknadspris. Revenu national net au prix du marché. 
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Tab. 307. Försörjningsbalansen åren 1938/39 och 1946—1949 i löpande priser, 
miljoner kronor Balance de marchandises et de services, millions de cour. 

Tab. 308. Privat konsumtion åren 1938/39 och 1946—1949 i löpande priser, 
miljoner kronor Consommation privée, millions de cour. 

Anm. Siffrorna äro icke definitiva, utan komma sannolikt att bli föremål för justeringar. 



325 Allmänna val 

Tab. 309. Valen till riksdagens första kammare åren 1942—1949 samt partiställ
ningen i valkorporationerna den 31 dec. 1946 Elections à la Première Chambre du Riksdag 
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Tab. 310. Valen till riksdagens andra kammare 
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åren 1911—1948 Elections à la Seconde Chambre du Riksdag 
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Tab. 311. Rösträtten och valdeltagandet inom olika yrkesgrupper vid valen till 
riksdagens andra kammare år 19481) Droit de vote et votants pour la Seconde Chambre 

du Riksdag par groupes de profession1) 
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Tab. 312. Kommunala rösträtten åren 1938, 1942,1946 Droit de vote communal 

Tab. 313. Kommunal-, municipal- och kyrkofullmäktigralen åren 1934—1946 
Elections aux conseils des communes rurales, des «municipalsamhällen» et des paroisses 



Tab. 314. Landstingsmanna- och elektorsvalen åren 1934—1946 1) 

Elections aux conseils généraux 
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Tab. 315. Stadsfullmäktigvalen åren 1922—1946 Elections aux conseils des villes 

A
llm

änna val 
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Tab. 316. Areal, folkmängd och folkökning 

Anm. De flesta uppgifterna äro hämtade frän Förenta nationernas Statistieal Yearbook och Démographie Yearbook 
1948. I en del fall ha The Statesroan's Yearbook 1949 och resp. länders årsböcker använts. Övriga källor äro an
givna i noter efter tabellen. — Arealen omfattar såväl land som insjöar o. vattendrag. — Där intet annat sages, avses 
de facto befolkning. — Vid summering av folkmängdstalen för åren 1937 och 1947 har, dä nppgift saknats, i stället 
det i tidea närmast liggande tagits. — Folktäthetstalen äro nträknade på grandval av icke avkortade arealoppgifter. 
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TAB. 316 (forts.)- AREAL, FOLKMÄNGD OCH FOLKÖKNING 
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TAB. 316 (forts.). AREAL, FOLKMÄNGD OCH FOLKÖKNING 
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TAB. 3 1 6 (forts . ) . AREAL, FOLKMÄNGD OCH FOLKÖKNING 
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TAB. 316 (forts.). AREAL, FOLKMÄNGD OCH FOLKÖKNING 
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TAB. 316 (forts.). AREAL, FOLKMÄNGD OCH FOLKÖKNING 

Sammanfattning. 

Anmärkningar. 
l) I fråga om Sovjetunionen även de asiatiska de

larna. 
2) De jure befolkning. 
3) Omfattar såväl egentliga kolonier som protek

torat och mandat. 
4) Endast civilbefolkningen. 
5) Exkl. Syddobrudsja. 
6) Exkl. områden avträdda av Italien 1947, 708 

k m . De jure befolkning; krigsfångar (486 000 
år 1947) och militärstyrkor (310 000 pers.) ej 
inräknade. 

7) Exkl. Trieste, fria området, samt områden som 
avträtts till Jugoslavien och Frankrike " / , 47. 

8) Område 1936. Exkl. 474138 militärer i kolo
nierna och de civila, som följde trupperna. 

9) Nuvarande område, inkl. områden avträdda av 
Italien "/ , 47. 

10) Förkrigsområde, Folkmängdssummorna för Tysk
land 1937 o. 1947 från För. nat. Stat. Yearb. 

11) Inkl. 17 267 civila utlänningar. 
12) Inkl. förutvarande fria staden Danzig och delar 

av förutv. Tyskland men exkl. områden avträdda 
till Sovjetunionen. 

13) Uppskattning " /»• 
14) Nuvarande område, d. v. s. exkl. Syddobrudsja, 

Bessarabien o. norra Bukovina. 
15) Exkl. 269 015 civila schweiziska medborgare 

bosatta utom landet men inkl. 223 554 civila 
utlänningar. 

16) Nuvarande område. Folkmängden för Pozsony 
brohuvud ej inräknad. Denna var 3 379 år 1941. 

17) Endast engelsk-amerikanska zonen. 
18 Den »/, 49 överflyttades 73 km2 med över 10 000 

inv. fr. Tyskland till Nederländerna samt 27 km2 

med 650 inv. till Belgien. 

19) Inkl. Saar-området med en areal av 2 924 km 
samt en folkmängd år 1946 på 856 150 inv. 

20) Nuvarande område exkl. Pozsony brohuvud. 
21) Oktober 1947. 
22) Ej omfattande områden införlivade 1940 o. 1945. 
23) Uppskattning 1940. 
24) Uppskattning 1940. Exkl. Bessarabien och Rute-

nien. 
25) Uppskattning. 
26) Exkl. inhemsk befolkning. 
27) Inkl. underlydande områden. 
28) Seychellerna, S:t Helena, Ascension och Tristan 

da Cunha. 
29) Exkl. militärstyrkor utom landet. Inkl. nomader, 

49 320 rid 1947 års folkräkning. 
30) Bebodd och odlad areal 37 973 km». 
30*) Den beräknade folkmängden för hela Egypten, 

minskad med folkmängden för Sinaihalvön enl. 
folkräkningen. 

31) Uppskattning. Se Svensk Uppslagsbok, 2:a uppl. 
32) Övre Volta konstituerades år 1947 av delar av 

franska Sudan, Elfenbenskusten och Niger med 
en areal av omkr. 273 500 km" och en upp
skattad folkmängd av 2 927 000 inv. 

33) Exkl. Fezzan, ockuperat av Frankrike. 
34) Endast européer. 
35) De jure befolkn. Inkl. Förenta staternas här för

lagda militära styrkor. 
36) I följande tabeller i årsboken avser uttrycket 

»Förenta staterna» i regel Continental U. S. A. 
37) Inkl. Yukon och Nordvästterritorierna. De jure 

befolkn. 
38) Newfoundland år 1945. 
39) Ej Newfoundland. 
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TAB. 316 (forts.). AREAL, FOLKMÄNGD OCH FOLKÖKNING 

40) ön Dominica fr. o. m. Vi 40 hänförd till Wind-
TPA7M J SI ATI f i î̂ 

41) Inkl. El Litoral, aTträtt till CMle 1904, med 
en folkmängd av 49 820, infödingar och övriga ej 
räknade inv. uppskattade till 132 841. 

42) Exkl. indianer i avlägsna områden, år 1946 
uppskattade till 6 023. 

43) Exkl. Napo Pastaza, Santiago Zamora och Ga-
lapagosöarna. 

44) Exkl. en del negrer och indianer, år 1947 upp
skattade till 25 700. 

45) Inkl. Chaeo m. 246 925 km», tiMömt Paraguay 
genom skiljedom den M/io 38. 

46) Enl. Petermanns Mitteilungen 1943. 
47) Inkl. en uppskattning av 465 144 för folkräk-

ningsfel samt av 350 000 för urskogenB invånare. 
48) Exkl. indianstammar med en folkmängd år 1941 

uppskattad till 100 600. 
49) Under amerikansk militärstyrelse fr. o. m. sept. 

1945. Söder om 30° n. br. 
50) Enl. Svensk Uppslagsbok, 2:a uppl. 
51) Enl. Svensk Uppslagsbok 319 179 000. 
52) Sannolikt för lågt. 
53) Exkl. militärstyrkor, krigsfångar och judiska 

immigranter i läger, tillsammans 12 422 personer 
år 1946. 

54) Inkl. arméns oeh flottans personal. 
55) Inkl. Christmas och Cocos Islands. 
56) Folkräkningsuppgift. 
57) Alla tre folkmängdstalen erhållna genom minsk

ning av resp. folkmängdstal i Förenta nationer
nas årsbok med 352. Se under Australien. 

58) Uppgifter från Israels byrå för pass och visum-
angelägenheter, Stockholm. I Israels folkm. ingå 
200 000 araber. 

59) Exkl. Korea, Formosa, Pescadorerna, Södra 
Sakhalin, Kurilerna samt Eiukiuöarna söder om 
30" n. br. 

58) Areal o. folkm. i mars 1947. Förenta nationernas 
årsbok 1948 med Tibet: areal år 1947 9 736 000 
km", 452 460 000 inv. år 1937 och 463 198 000 
år 1947. 

59) Efter andra världskriget uppdelat i 2 ockupa
tionszoner, en amerikansk och en rysk. 

60) Endast Nadjd, Hidjaz och Asir. Enl. Svensk 
Uppslagsbok, 2:a uppl. Osäker uppg. 

61) I civilregistret upptagna, inkl. befolkningen i 
Hatay, avträtt år 1939 till Turkiet samt bedui
ner, de senare uppskattade till 215 000. 

62) De här förlagda amerikanska styrkorna ej in
räknade. 

63) Inkl. Midway och ett flertal andra öar ej till
hörande Hawaii. 

64) Exkl. oblandade infödingar. 
65) Exkl. rnilitärstyrkor utomlands, omkr. 14 000 

personer. 
66) Inkl. militärstyrkor utomlands, 45 381 personer. 
67) Inkl. Phoenix Islands. 
68) Exkl. arbetare fr. Indokina och Java. 
69) Enl. Nederländernas statistiska centralbyrå, som 

ifråga om folkm. medräknar Pulu Waigo o. 
Kadjaampad gruppen. Nya Guineas areal upp
gives till 380 000 km» och Aroeöarnas till 8 600 
km». För övr. områden inga arealuppgifter, var
för 395 000 km» endast är ett ungefärligt värde. 

70) Enl. Handbuch der geographischen Wissenschaft. 
71) Enl. Statistisk årsbok 1940. 
72) Summering av uppgifterna i tab. 316. Uppgift om 

befolkningens nuvarande fördelning på Europa 
och Asien inom Sovjetunionen f. n. omöjlig att 
erhålla. 

73) En annan uppgift om jordklotets yta: 509 951 000 
km», med 148 892 000 km» land och 361 059 000 
km» hav. Se Encyclopaedia Britannica 1947. 

Tab. 317. Areal och folkmängd för vissa större städer med tillhörande 
förortsbebyggelse 
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TAB. 3 1 7 . ( f o r t s . ) AREAL OCH FOLKMÄNGD FÖR VISSA STÖRRE STÄDER MED 
TILLHÖRANDE FÖRORTSBEBYGGELSE 
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Tab. 318. Folkmängd i större städer 

.Inni. I tabellen havs medtagits för Europa och för Sovjetunionens asiatiska del städer med minst 100 000 inv., för 
övriga delar av världen atäder med minst 200 000 in». 
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TAB. 318 (forts.). FOLKMÄNGD I STÖRRE STÄDER 
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TAB. 318 (forts.). FOLKMÄNGD I STÖRRE STÄDER 
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Tab. 330. Befolkningens fördelning 

Anm. På grand av olikheterna mellan enskilda länder med hänsyn till den använda yrkesgrnpperingen 
till hnsligt arbete och i andra till lantbruk. Tabellen upptager, sä. vitt möjligt, personer, som äro aktiva 
i fängelse etc.). 



349 Internationella översikter 

efter yrken (yrkesutövare), i tusental 

äro de lämnade uppgifterna icke fullt jämförbara; bl. a. ha i några länder kvinnliga tjänare i jordbruk räknat» 
utövare av ett yrke, i det man utelämnat de s. k. självständiga yrkeslösa (t. ei. kapitalister, studenter, personer 
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Tab. 321. Befolkningens fördelning efter yrken (yrkesutövare), i procent 

Anm. Se noterna sid. 348 och 349. 



Tab. 322. Medellivslängden 
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Tab. 323. Folkmängdens förändringar 

Rättelse till Statistisk årsbok 1950. 
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TAB. 323 (forts.). FOLKMÄNGDENS FÖRÄNDRINGAR 
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TAB. 323 . (forts.) FOLKMÄNGDENS FÖRÄNDRINGAR 
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Tab. 324. Fruktsamheten efter moderns ålder: bruttoreproduktionstal 
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TAB. 325 (forts.). DÖDLIGHETEN I OLIKA ÅLDERSKLASSER 
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Tab. 326. Husdjur, i tusental, i vissa länder år 1949 



Internationella översikter 360 

Tab. 327. Arealens fördelning efter ägoslag enligt senaste 

Anm. For länder pi sBdra halvklotet skördeåren 1939/40, 1948/49 och 1949/60. 
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uppgifter, åkerjordens användning samt skörden 
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TAB. 327 (forts.). AREALENS FÖRDELNING EFTER ÄGOSLAG ENLIGT 
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SENASTE UPPGIFTER, ÅKERJORDENS ANVÄNDNING SAMT SKÖRDEN 



Tab. 328. Fisket i vissa länder 1), i tusental ton In
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Tab. 329. Produktionen av vissa världsartiklar1) 
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TAB. 329 (forts.). PRODUKTIONEN AV VISSA VÄRLDSARTIKLAR 



Internationella översikter 368 

TAB. 329 (forts.). PRODUKTIONEN 
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AV VISSA VÄRLDSARTIKLAR 
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TAB. 329 (forts.). PRODUKTIONEN 
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AV VISSA VÄRLDSARTIKLAR 
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TAB. 329 (forts.). PRODUKTIONEN 
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AV VISSA VÄRLDSARTIKLAR 
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TAB. 329 (forts.). PRODUKTIONEN 
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AV VISSA VÄRLDSARTIKLAR 
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TAB. 329 (forts.). PRODUKTIONEN AV VISSA VÄRLDSARTIKLAR 



Tab. 330. Index för industriproduktionen (1937=100) 
377 
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Tab. 331. Införseln och utförseln av vissa världsartiklar, i tusental ton 
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TAB. 331 (forts.). INFÖRSELN OCH UTFÖRSELN AV VISSA VÄRLDSARTIKLAR, I TUSENTAL TON 
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TAB. 3 3 1 . (forts.). INFÖRSELN OCH UTFÖRSELN AT VISSA VÄRLDSARTIKLAR, I TUSENTAL TON 
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TAB. 3 3 1 (forts . ) . INFÖRSELN OCH UTFÖRSELN AV VISSA VÄRLDSARTIKLAR, I TUSENTAL TON 
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Tab. 332. Införselns och utförselns värde1) 
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TAB. 332 (forts.). INFÖRSELNS OCH UTFÖRSELNS VÄRDE 

Tab. 333. Volymindex för införsela och utförseln i vissa länder (1937 = 100) 
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Tab. 334. Världshandelsflottan i juni 1949, fördelad efter fartygens storlek 
och ålder 

Anm. Enligt Lloyd's register. Uppgifterna avse ång- och motorfartyg om minst 100 br. ton. 

Tab. 335. Sjösatta fartyg åren 1938, 1947—1949 

Anm. Enligt Lloyd'a register. Uppgifterna avse fartyg om minst 100 bruttoton. 
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Tab. 336. Sjöfarten på utlandet 
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Tab. 337. Världens sjögående handelsflotta i juni 1949 

Anm. Enligt Lloyd's register. Uppgifterna avse äng- ock motorfartyg (fartyg med hjälpmaskin inräknade) em 
minst 100 brnttoton och segelfartyg om minst 100 nettoton. Fartyg pa Kaspiska havet och träfartyg på do 
canadensiska sjöarna äro ej inräknade, liksom ej heller segelfartyg i Grekland, Turkiet, sydligare delen av 
Sovjetunionen och Japan. Biländernas och koloniernas handelsflottor äro inräknade nnder moderländerna. 
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Tab. 338. Järnvägarna i vissa länder 

Anm. Uppgifterna avse icke alltid kalenderår utan driftsâr, i vilket senare fall desamma f5r t. ex. 1937—1938 
uppfarts nnder 1988. 
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Tab. 339. Postväsendet i vissa länder, åren 1938 och 1948 

Anm. Uppgifterna äro hämtade från den internationella poststatistiken. Transitopost är ej medräknad. 
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Tab. 340. Telegraf- och telefonväsendet i vissa länder.1) 

Anm. Uppgifterna äro hämtade frän den internationella statistiken om telegraf- och teiefonväsen-
det. Transitotclegram och -telefonsamtal äro ej medtagna och ej heller järnvägarnas tjänstetelegram. 
Uppgifterna angående telefonväsendet omfatta både offentliga och enskilda anläggningar. 
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Tab. 41. Motorfordon i vissa länder åren 1938, 1949 och 1950 

Anm. För de flesta länder officiella siffror, i nägra fall beräknade. 
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Tab. 342. Lufttrafik (inländsk och internationell) av bolag i olika länder 
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Tab. 343. Rundradion 



Tab. 344. Indextal för värdet av industriaktierna i vissa länder (1937 = 100) 
393 

Internationella översikter 

Anm. Siffrorna i huvudet ange det antal aktier, som ingår i index för resp. länder. 
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Tab. 345. Centralbankernas guldbehållning och utelöpande sedlar och mynt 
den 31 dec. 



Tab. 346. Partiprisernas förändringar (1937=100) 
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Tab. 347. Levnadskostnadernas förändringar (1937=100) 

Internationella översikter 
396 
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Tab. 348. Förbrukningen av socker, kaffe, te och tobak 
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Tab. 349. Arbetslösheten 

Anm. På grund av arbetslöshetsstatistikens olika omfattning i olika länder kan en jämförelse länderna 
emellan ske endast beträffande utvecklingen, men icke ifråga om arbetslöshetsprocentens storlek. 
Siffrorna för Sverige, Morge och Danmark grunda; sig pä. uppgifter från fackföreningarna eller dessas 
försäkringskassor, för Finland och Frankrike på statistiken över arbetsförmedlingen, för Belgien, Eng
land och Schweiz på statistiken över arbetslöshetsförsäkringen samt för Amerikas Förenta Stater och 
Canada på representativa undersökningar. 

Tab. 350. Fackföreningsrörelsen i vissa länder 
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Tab. 351. Statsskulden 

Anm. Siffrorna äro ej fnllt engartade, särskilt rad beträffar gränsen mellan fonderad och svärande 
samt mellan inländsk och utländsk skald, ävensom omräkningen av ntländsk skuld till landets 
mynt. Uppgifterna avse bruttobelopp (utan frånräknande av behållning 1 amorterings- o. dyl. fon
der). 
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Sakregister. 

Sid. i 
Abnormskolor . . . 266, 269, 276 i 
Acciser och tullar 280, 296, 298, 

315 
Ackordsförhandlingar . . . 260 
Ackumulatorer m. m. . 114, 136 I 
Affärsbanker 178, 179 j 
Affärsverksamhet, statens 281,286, j 

287 i 
Aktiebolag o. bankbolag, regi- j 

strerade 174 
— beskattning . . . 291, 2931 
Aktieindex 175, internat. . . 393 j 
Alkoholhaltiga drycker 200—202 | 
Alkoholhantering, beskattning j 

av 298 
Allmänna hypoteksbanken . 180 
Allmän tjänst och fria yrken, 

antal personer, 29 ff, inter
nat 349 f. 

Aluminium, tillv. 109, inf. 132, 
internat 373 

Ammoniumsulfat, internat. . 372 
Ammunition, in.- o. ntf. 141, 

144 ff. 
Andrakamm&rval . . 326—328 
Anilin ni. fl. färgämnen, inf. 131 
Animaliska ämnen, in- o. ntf. 130, 

134, 137 
Animalisk produktion . . . 97 
Ansvarighetsförsäkring . . . 190 
Apelsiner, priser 195 
Apoteksvaror . . . . 138, 144 f. 
Arbetare, antalet inom olika 

yrken 32-38 , 110, 112, 113, 
118—124, 128 

— försäkring för olycksfall 235 ff 
Arbetsförmedling, offentlig . 219 i 
Arbetsinställelser 221 i 
Arbetslöner 224—231 j 
Arbetslöshet . . . 220—222, 255, 

internat 398 I 
Arbetsställen inom industrien 112, | 

118—124 | 
Areal, Sveriges 2, 3 
— jordbruks- . . . 79 ff, 86, 92 
— skogarnas 105, 108 
— städernas, köpingarnas och 

mnnicipalsamhällenas . 4—6 
— internat. . 335—342, 360—361 
Arrendatorer 81 
Arrenderade jordbruk . . . 81 
Art.- o. ingenjörshögskolan . 276 
Automobiler, i jordbruket . 85 
— tillverkning 114 
— in- och utförsel 133, 136,341 
— införseltull 297 
— inregistrerade 172 
— internat 390 
Automobilföraäkring . 190, 191 

Sid. 
Automobilregistret, centrala . 172 
Automobilskattemedel . . . 280 
Avrättade 245,265 

Bageriindustri . . . . 118,120 
Balj växter . . 82, 86, 89, 91—94 
Band, bandfabriker . . 119, 122, 
Bank- o. försäkringsverksam

het 174, 175—193 
Baptister 23 
Barnadödlighet 51—61, 70, 71, 

internat. 352—354, 356—358 
Barnaföderskor . . . . 67, 68 
Barnavård 251—253 
— utgifter för 301, 303, 305, 312, 

313 
Barnbidrag 233, 
Barnförlamning . . 239, 244, 243 
Barnhem 252 
Barn, inom o. utom äktenskap 

födda . . . 42, 59, 61, 67, 69, 
internat 352-354 

Barn i skolåldern . 266,267, 269 
Barnmorskor 246,276 
Barnsbörd, döda i . . . 238,215 
Bauxit m. m., internat. . . 373 
Bedrägeri, sakfällda för . . 263 
Befolkningsrörelsen 51—77, 

internat 351—358 
Befolkningsutveckling, den 

framtida 22 
Bensin, prod 117 
— inf. 131 
— tilläggskatt 280 
— internat 380 
Bergshantering 109—110,112,118, 

120, internat. . . . 370—376 
Bergshöjder, i Sverige . . . 1 
Beskattningsbar inkomst 291, 293 

295 
Besvärsmål 258, 259 
Betalningsbalans, Sveriges . 149 
Bil- och cykelgummi . . . . 117 
Bisamhällen 96 
Bleckvarnfabriker . . .118,120 
Blindskolor 276 
Blindtillägg 233 
Blommor, konstgjorda . . . 140 
Bly och blymalm . . . 109, 132, 

internat 375 
Bokbinderiarbeten 115 
Bokbinderier 118, 120 
Boktryckerier o. d. . . 118, 120 
Bomull o. bomullsgarn samt 

arb. därav 116, 119, 122, 132, 
296, internat. . .368,379,380 

Bomullsfrö, internat 368 
Bondeförbundet 325, 327, 330,331 

Sid. 
Borgerliga äktenskap . . . . 63 
Borstbinderiarbeten . . 117,119 
Boskapsskötsel 82, 96, inter

nat 359 
Boskillnadsmâl 256 
Bostadsförhållanden . 205—216 
Bostadsstyrelsen 207 
Brandförsäkring 192 
Brevförsändelser 166, internat. 388 
Brott mot annans frihet, sakf. 

för 262 
Brottmål . . 256—259, 262—264 
Brukningsdelar . . 80—85, 91 
Bruttofrakter, handelsflottans 150, 

157 
Bruttokapitalbildning . . . . 324 
Bruttonationalprodukt . . . 324 
Bruttoreproduktionstal, inter

nat 355 
Bryggerier . . . 119, 122, 200 
Bräder, plankor o. d. . . 115, 134 
Brännoljor 117,130 
Bränntorv 115 
Brännvin, brännvinstillv. o. 

brännerier . 119, 122, 200—202 
Brännvinstillverkningsskatt 280, 

298 
Bränsleförbrukning . . . . 125 
Bröd och kex . . 116, 195, 199 
Brödsäd, tillgång och förbruk

ning 90 
Budget, statens . . . 278—286 
Buteljer 115 
Byggnadsmaterial 114, 134, 148 
Byggnadssnickerier 115 
Byggnadsverksamhet . . . . 204 
— antal personer . . 34, 36, 38 
Båtar och fartyg, inf. . . . 133 
Börsindex 175, internat. . . 393 
Böter o. bötesfångar 262,263,265, 

296 

Cement och cementfabriker 115, 
118, 120, internat 371 

Centralkassor för jordbruks
kredit 184 

Chalmers tekniska högskola . 276 
Charkuterivaror 116 
— fabriker 118,120 
Chilesalpeter 131, internat. . 372 
Choklad, karameller m. m. 116, 

118, 120 
Cigarrero.cigarretter 116,130,298 
Civila flygplatser, trafiken â 173 
Civila mål 256-258 
Civilståndsfördelning . . 12—21 
Cykelförsäkring . . . . 190,191 
Cyklar och motorcyklar . . 114 
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Sid. 
Dagsverkare 224, 225 
Difteri 238, 243, 244 
Diskonto, riksbankens . . . 176 
Diapensärer 248 
Dissenters 23 
Djnr, levande, in- o. utf. 137, 

144 ff. 297 
Djurplågeri, sakfällda för . 263 
Domsagor, antal, fol km. i . . 2,3 
Domstolarna, verksamheten 

vid -256,259 
Domänverket . . 281, 286, 287 
Draglim o. annat ej flytande 

lim 117 
Drivkraft, i eff. hästkrafter 

vid industri m. m. 110, 113, 
118, 119, 124, 126, 128 

Drunkning 242,245 
Drycker, tillverkn 116 
— minuthandelspriser . . . 195 
— konsumtion . . . 200, 202 
Dyrortsgruppering 193 
Döda 51—61, 70—72, 238—245, 

internat. . 352—354, 356—358 
Döda i l:a levnadsåret 52—57, 

59—61,70,238-242, inter
nat. . . .352—354,356—358 

Dödfödda 59, 61, 69 
Dödlighetsindex 62 
Dödlighets- och livslängds

tabeller 72, 73, internat. . 351 
Dödsorsaker 238 ff. 
Dödsrisker 72 
Dödsstraff el. straffarbete, 

dömda till 262,263 
Dödstal 51 ff, 70, 71, inter

nat. . . 352-354, 356—359 
Dövstumskolor 276 

Ecklesiastika boställens sko
gar 105 

Ecklesiastik indelning . . . 3 
Egnahemsorganisationens 

verksamhet 181 
Elektricitetsverk 119, 122, 126 
Elektriska maskiner, appara

ter och ledningar . . 114, 115 
Elektrisk energi, alstrad . . 117 
— förbrukn 125 
Elektrisk kraft, å jordbruks

fastigheter 85 
— vid industrien m. m. 110, 113, 

117—119, 122 
— produktion och förbruk

ning 125—128 
Elektroteknisk industri 118, 120 
Emigranter . . . 52—57, 74, 75 
Ensileringsanläggningar. . , 84 
Epidemisjukhus 247 
Exportprisindex 194 

Fabriksindustri . . . 111—125 
Fackföreningsrörelse 222, in

ternat 398 

Sid. 
Fackskolor 274,276 
Falsk angivelse, sakfällda för 262 
Familjer, understödda . . . 250 
Familjestatistik . . . . 42—50 
Farmacentiska institutet . . 276 
Farsoter, döda i . 238, 239, 244 
Fartyg 133, 136, 141, 149, 150— 

159, internat. . . . 384-386 
Fartygsbyggnader och repara

tioner 114 
Fast egendom, inteckn., lag

fart 78,79 
— taxering 290—295 
Fastighetsskatt 290—293, 307— 

309 
Fastighetsvärden (taxeringsv.) 295, 

307—309 
Fattigvård 249 ff. 
— utgifter . 299—302, 305, 313 
Fattigvårdsanstalter . . . . 251 
Fernissor, fernissfabriker, se 

färger etc. 
Ferrolegeringar . . . . 109,134 
Fett och produkter därav 122,131, 

134, 137, 144, 195, 199 
Finanser, landskommunernas 

300 f, 311 ff. 
— landstingens 299,302,311—315 
— pastoratskassornas . . . . 310 
— statens 278—289 
— städernas 303—310, 311—315 
Finnar 73, 76, 223 
Fisk 137, 195, 200, internat 364 
Fiskberedningsanstalter 119, 122 
Fiske 103, 104, internat. . . 364 
Fiskkonserver 116 
Flerbörder 68 
Floder, i Sverige 1 
Flottleder, flottning . . . . 106 
Flundra 103, internat. . . . 364 
Flygtrafik 172-174, intemat. 391 
Fläktar, ventilatorer m. m. . 114 
Fläsk, prod 97, 116 
— in- o. utf. . . . 130,134 137 
— priser 195 
— konsumtion 199 
Foder, kreaturs-116,130,138,194 
Foderrotfrukter 83, 87—89, 92— 

95 
Folkhögskolor 276 
Folkmängdens förändringar 51— 

77, internat . . . . 352—358 
Folkmängdstäthet 2, inter

nat 335—342 
Folk- o. småskoleseminarier . 271 
Folkpartiet . 325, 327, 330—332 
Folkpensionering 232, 299, 301, 

306 
Folkpensionsavgifter . . . . 281 
Folkskolor o. folkundervisning 

266—270 
— utgifter . 283, 300—304, 312 
Folktandvården 249 
Folkökning 52—61, internat. 

335-340 
Fondbörs, Stockholms . . . 175 

Sid. 
Fonder, statens 279,281,285,286, 

288 
Fosterbarn 251—253 
Fotogen 130 
Fria yrken 29, 31, 32,33,35, 37, 

38, intemat 349,350 
Fridsbrott, sakfällda för . . 262 
Frossa, döda i 244 
Frukter, konsumtion . . . . 199 
— inf. 130, 137, 297 
Fruktsamheten 62, 67, inter

nat 355 
Frälsningsarmén 23 
Främmande trosbekännare . 23 
Frö, in- o. utf. 137 
Fylleri, sakfällda för . 203, 263 
Fylleriförseelser 203 
Fyrinrättningar, fyrplatser . 160 
Fyr- o. båkavgifter . . 160,280 
Fångar 265 
Fångvård 265, 282 
Får 82, 96, intemat 359 
Fängelsefångar 265 
Färger, fernissor, färgnings-

o. garvningsämnen samt 
färg- och fernissfabriker 117, 

119, 122 
Födda 42, 51—62, 69, inter

nat 352—355 
Födelsetal 51—62, 69, inter

nat 352—355 
Födelseöverskott 51—61, 77, 

internat 352—354 
Födo- och njutningsämnen, 

konsumtion 199,200 
Fögderier 2 
Förbrytelser sakf. för . 262—264 
Företagaräkning 128 
Förfalskning, sakf. för . . . 262 
Förgiftning, döda av . . . . 239 
Förmyndares förordn. o. 

entl 257 
Förmögenhetsskatt 280, 291—294, 

314 
Förmögenhetsfördelning 318—322 
Församlingar 3 
Första instans, sakfällda i . 262 
Förstakammarval 325 
Förstäder, förorter, internat. 

341 345 
Försvarsväsen . . 281, 282, 286 
Försäkring 186—193 

(se även Socialförsäkring) 
Försäljningsländer . . . 142,143 
Försörjningsbalansen . . . . 324 
Förvaltningspersonal 32—38, 112, 

118, 119, 128 
— löneförhållanden . . . . 227 
Förvärvaarb. bef. . . 25 ,32 -39 

Galoscher m. m 117 
Galvaniserings- o. d. fabriker 

118, 120 
Gam, tillverkn 116, 
— inf. 133 

26—B0017S. Statistisk årsbok 1950. 
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Sid. 
Garnisonsförsamlingar . . . 3 
Garverier 119, 122 
Garvextrakter, in- o. utf. . . 138 
— prod 117 
Gas, distribuerad 117 
Gasverk 119,122 
Gatsten 115 
Geografiska uppgifter . . . . 1 
Getter 82, 96, internat. . . . 359 
Giftermål 51—61, 63, 64, in

ternat 352—354 
Giftermålstal . . . 51 ff., 63, 64 
Glas prod 115 
— in- o. utf. . 140, 144 ff., 297 
Glasbruk 118,120 
Glasförsäkring 190,191 
Godstrafik, järnvägarnas 161,163, 

164 
— luftfartens 173, 174 
— internat 387, 391 
Grafisk industri . 116, 118, 120, 

144 f. 
Gruvor, gruvdrift . . . 110,118 
Gruvstolpar, utf. 135 
Grädde . . . 97, 101, 102, 199 
Gränser, Sveriges; 1 
Gränstullrätter 259 
Grönfoder 83, 86, 87, 90, 92, 93 
Gröpe 116 
Guldkassa 176, 177, internat. 394 
Guld o. arbeten därav 109,129,141, 

internat 376 
Guld- o. silvervarufabriker 118, 

120 
Gummi, gummivaror o. gum-

mivarufabriker 117, 119, 122, 
132, 139 

Gymnastiska centralinstitutet 276 
Gädda 108 
Gäld, intecknad 78 
Gödningsämnen, konstgödsel-

fabriker . . 117, 119, 122, 131, 
internat 371,372 

Göteborgs högskola . . . . 275 
Götmetall 109,110 

Sid. 
Hattar o. mössor samt hatt-

o. mössfabriker 117, 119, 122, 
140, 144-147, 296 

Havre 82, 86—95, internat. 
361—363 

Havregryn . . . 116, 195, 199 
Hemskillnader 65,256 
Hissar och lyftverktyg . . . 114 
Hjärnblödning, döda i . . . 240 
Hjärnfeber, epidemisk 239, 243, 

244 
Hjärtsjukdomar, döda i . . . 240 
Hotell o. rest.-rör., folkm. 35, 37 
Hov- o. garnisonsförsamlingar 3 
Hovrätter 3 
— verksamh 258 
Hudar och skinn — in- o. utf. 

131, 132, 135, 138, 144-147 
— införseltull 296 
Humle 200 
Hundskatt 314, 315 
Husdjur 82, 96, internat. . . 359 
Husdjursförsäkring 193 
Hushall, folkm. fördeln. å . . 23 
— inkomster o. utgifter 197, 198 
Hushållningssällskap . . 3, 100 
Husligt arbete, antal personer 

27, 30, 31, 32, 35, 37, 38 
— internat 349, 350 
H y p o t e k s i n r ä t t n i n g a r . . . . 180 
Hyresförhållanden . . . 214 ff. 
Hälso- och sjukvård, 245—249, 
— utgifter för 245,299,301—304, 

312, 313 
Härad 2 
Häradsrätter 256,257 
Hästar 82, 91, 96, internat. 359 
Hästförsäkring 193 
Hö 87—95 
Högerpartiet 325, 327, 330—332 
Högskolor 26, 27, 275 
Högsta domstolen 258 
Höns 82, 96, internat. . . 359 

Halm 87—91,95 
Hamnar, laatageplatser m. m. 159 
Hamnavgifter o. grundpen

ningar 159 
Hampa, lin och jute 89, 116, 119, 

122, 133 
Handel o. samfärdsel 129—174, 

— folkmängd. . . 29, 32, 38 
Handelsflottan 150 ff., inter

nat 384-386 
Handelshögskolor . . 26, 27, 276 
Handelsomsättning, efter län

der 142—147, internat.. . 38 
Handelsskolor . . . 26, 27, 274 
Handel, utrikes . . . . 129—148 
Handräcknings- o. lagsök

ningsmål 259 
Hantverk, se Industri o. hant

verk 

Immigranter . . . 52—57, 74, 75 
Importprisindex 194 
Inbrottsförsäkring . . . 190,191 
Indelningar, rikets . . . . 2, 3 
Index, aktie- 175 
— konsumtionspris- . . 196,324 
— levnadskostnads- . . . . 196 
— partipris- 194 
— produktionsvolym- . . . 125 
— utrikeshandels volym- . . 136, 
— internat. . 377, 393, 395, 396 
Industriaktier, index 175, in

ternat 393 
Industriens investeringar . . 111 
Industri o. hantverk, folkm. 28, 

31 ff. 
— arbetare, arbetsställen, pro

duktion m. m. 112—128, 223 
— löner 224-231 
— internat 348,350 

Sid. 
Industriprodukter, tillverk

ning av 114—117 
Industriproduktionens volym, 

index 125, internat. . . . 377 
Infektionssjukdomar, döda i 

238—240, 243, 244 
— sjukdomsfall 243 
Influensa, döda i . . . . 238,244 
Införsel 129—148, internat. 

378—383 
Införseltull 296—298 
Inkomster, statens 279—281, 287, 

296—298 
Inkomster och utgifter inom 

hushåll 197,198 
Inkomst- o. förmögenhetsför-

delning 316—322 
Inkomst, uppskattad . 290—295, 

316—318, 320—322 
Inkomstskatt 280, 290—294, 314 
Inköpsländer 142,143 
In- o. utförsel 129—148. in

ternat 378-383 
Inrikes omflyttning . . . 76,77 
Instrument, instrumentfabri

ker 118, 120, 141, 144—147, 
297 

Inteckningar . 78, 256, 257, 261 
Internationella översikter 335— 

399 
Invaliditet . . . . 236, 237, 255 

Jordbrukets ekonom, fören.-
rörelse 99 

Jordbrukets inkomster och 
kostnader 98 

Jordbruk m. binäringar 28,81, 32, 
33, 36, 38, 79—108, inter
na t 359—365 

Jordbrukskassor 184 
Jordbruksmaskiner o. redskap 84, 

85, 114 
Jordbruksvärde . . . . . . 295 
Jordnötter, internat 369 
Jord- o. stenindustri, folkm. 33, 

36, 38 
— arbetsställen m. m. . 118, 120 
Judiciell indeln 2, 3 
Jute, se hampa 
Järnmalm, produktion, m. m. 

109, 110, 118, 120 
— utf. 134 
— internat 373,381 
Järn o. stål, tillverkn. m. m. 109, 

110, 114, 118, 120, 
— in- o. utf. . 132 ff., 140, 297 
— internat. . . . 373, 374, 381 
Järnverkens förbrukning av 

råvaror 110 
Järnvägar, längd, trafik m. m. 

161—165 
— statens, ink. . . 281, 286, 287 
— internat 387 
Jäst o. jästfabriker 116, 119,122 
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Sid. 
Kaffe, inf., 130,297 
— minuthand.-pris 195 
— konsumtion 199 
— internat. . 367, 378, 379, 397 
Kakaobönor, inf 130, 
— internat 367 
Kakao o. choklad 116 
Kalciumkarbid 117 
Kalkkväve, internat 372 
Kalk- och kritbruk . .118, 120 
Kalk, osläckt 115 
Kalksalpeter, inf. 131 
Kanaltrafik 158 
Kapitalfonder, statens 281, 285, 

286 
Kapitalförsäkring . . 186—188 
Karol. mediko-kirurg.institu-

tet 275 
Katoliker 23 
Kautschuk samt arbeten därav 117 
— in o. ntf. 132, 139, 144—147 
— inf.-tull 296 
— internat 369, 380 
Kemiska produkter och apo

teksvaror 138, 144 f. 
Kemiska grundämnen o. pre

parat 144 ff. 
Kemisk-teknisk industri 119, 122, 
Kikhosta, döda i . . . 238,244 
Kli 116 
Klorater o. perklorater . . .117 
Kokgas 195 
Kokosolja 117 
Koks, inf. 131 
— priser 195 
— produktion 115, internat. 370 
Koksalt 130, internat. . . .371 
Kolera, döda i 244 
Kolgruvor 118,120 
Kolja 103 
Kollektivavtal 222 
Kolonialvaror . . . . 137, 297 
Kommunala mellanskolor 271,374 
Kommunala val . . . 330—332 
Kommunalskatt . 290—295, 307, 

—315 
Kommungrupper 13, 62 
Kommunister 325, 327, 330—332 
Konfektion 116 
Konfityrer o. konfektindustri 

116, 118, 120 
Konflikter, arbets-, se arbets

inställelser 
Konkurser . . . . 256, 257, 260 
Konserver 116 
Konsthögskolan 276 
Konstsilke, konstfiber- o. si

denfabriker . . 116, 119, 122, 
internat. 368, (se även ray
onsilke) 

Konsumtion, av födo- o. njut
ningsämnen . . 199—200, 202 

— privat och offentlig . . . 324 
Konsumtionsföreningarna . . 204 
Konsumtionsmjölk o. grädde 97, 

Sid. 
Konsumtionsprisindex . . . 196 
Kontors- o. lagerpersonal, 

löner 227 
Kontrakt, kyrklig indelning 3 
Kontrollföreningar 100 
Kontrollstämpelmedel . . . 281 
Kooperation 204 
Koppar o. kopparmalm 109, 133, 

internat 374, 381 
Kopra, internat 369 
Kor 82, 96, 100, internat. . 359 
Korgmakararbeten 139 
Kork o. arb. därav . . . . 139 
Korn, skörd m. m. . . 82,86—95 
— till brännvin o. malt . . 200 
— internat 361—363 
Korsetter o. d 117 
Kraft-, belysnings- o. vatten

verk 113, 119, 122 
Kraftfoder 116 
Kreatursfoder 130 
Kreaturslösa jordbruk . . . 97 
Krigsdomstolar 259 
Krigshögskolan 276 
Krigskonjunkturskatt . . . 280 
Krigslag, brott mot . . . . 263 
Krigsskolan 276 
Kronoparker m. m 105 
Kräfta, döda i 242 
Kul- o. rullager 114 
Kust, Sveriges 1 
Kylmaskiner m. m. . . . 114,136 
Kyrklig indelning 3 
Kyrkofullmäktigval . . . . 329 
Kvarnindnstri, . . 116, 118, 120 
Kvicksilver, internat. . . . 376 
Kön, folkmängdens fördelning 

efter, 12—22, internat. . . 346 
Könssjukdomar 243 
Köpingar 2, 5, 6 
Kött, produktion . . . 97, 116 
— in- o. ntf. 130,137 
— priser 195 
— konsumtion 199 

Lagfarter 79, 261 
Lagfartsärenden 79, 256, 257, 261 
Lagsökningsmäl 259 
Landareal 2,3 
Landgräns, Sveriges . . . . 1 
Landsfiskalsdistrikt . . . . 2 
Landsförsamlingar 3 
Landskap, folkmängd . . . 3 
Landskommuner, antal . . . 2 
— finanser . 300-302, 311—314 
Landsorganisationen, med

lemmar 218 
Landsting, finanser 299, 302, 311 

—313, 315 
— folkmängd 3 
Landstingsmanna- o. elektors

val 330 
Landstingsområden, folk

mängd 3 
Landstingsskatt . 299, 311, 315 
Lantarbetare, löneförhåll. 224,225 

Sid. 
Lantbrnksförbund, Sveriges . 99 
Lantbrukshögskolan . . . . 276 
Lantbruksinstituten . . . . 276 
Lantbruksmaskiner 84, 85, 114, 

136 
Lantbruksnämnderna . . . . 101 
Lantmannaskolor 276 
Lantmäteridistrikt 2 
Lantmäteriet 77, 78 
Lappar 24 
Lasarett, lasarettsvârd . 246, 247 
Lai- o. laxöring 103, inter

nat 364 
Ledningar, telefon- o. telegraf-169 
Lervaror . . . . 115, 140, 297 
Levnadskostnader 197 
Levnadskostn.-index 196, in

ternat 396 
Lim m. m 117,138 
Lin, se hampa 
Linfrö, internat 368, 369 
Lin- och hampgarn . . . . 116 
Lin-, raps- och senapsfröoljor 117 
Linneindustri . . 116, 119, 122 
Livförsäkring . . . . 186—188 
Livräddningsvftsendet . . . 160 
Livslängd, sannolik återståen

de 73 
Livsmedelsindustri, 112,118—123 
— produkter av 137 
Livsmedelspriser . . 88, 89, 195 
Livstidsfångar 265 
Lockouter 221 
Lok-, järnvägs- och spårvag

nar 114 
Lotsavgifter, lotsningar, lots-

penningar 160,280 
Lotaverket 160 
Luftfart, svensk civil . . . 172 
Lufttrafik 172—174, internat. 391 
Lunds universitet 275 
Lunginflammation, döda i , 241 
Lungsot, se tuberkulos. 
Lädämnen 115 
Läder-, hår- o. gummivara-

indnstri . . . . 117, 119, 122 
Läge, Sveriges 1 
Lägenheter, bostads- . . 205 ff. 
Läkare 246 
Läkemedelsfabriker . . . 119,122 
Lake- och desinfektionsmedel 117 
Länsbostadsnämnderna . . . 207 
Lärare o. lärarinnor . . 266 ff. 
Lärarinnornas pensionsanstalt 189 
Läroverk, allmänna . 272—274 
— enskilda 266 ff. 
— tekniska 274 
Löner 224—231 
Lösdrivare 264,265 

Magnetkis 109 
Majs, internat. . . 361, 363, 378 
Makrill 103, internat. . . . 364 
Malmbrytning o. metallin

dustri 109, 110, 114, 118, 120 
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Sid. 
Malmer, prod 109,110 
— in- o. utf. . . 131, 134, 135 
Malt 200 
Maltdrycker . . . 200, 202, 238 
Maltdryckaskatt, maltBkatt 280, 

298 
Manganmalm 109, internat. . 373 
Margarin, produktion 116,119,122 
— priser 195 
— konsnmtion 199 
Maskiner, tillverkn 114 
— in- o. utf. 133,136, 140, 141, 

144 f., 297 
Maskinföraäkring . . . . 190,191 
Matvaror av djur, produktion 

116, 118, 120 
— in- o. utf. 130, 134, 137, 144 

—147, 297 
Medborgarskap, svenakt . . 73 
Medelfolkmängd 52—61, in

ternat 352—354 
Medellivslängd 72, 73, inter

nat 351 
Medelnederbörd 1 
Medeltemperatur 1 
Medelvikt, spannmålens . . 91 
Medelålder för i äktenskap 

inträdande 63 
Medicinalpersonal 246 
Mejerihantering 101, 102, 118,120 
Mekaniska verkstäder o. gju

terier, arbetsställen m. m. 
118, 120 

Melass m. m 200 
Melianskolor, kommunala 271, 274 
Mened, sakfällda för . . . . 262 
Metallbearbetningsmaskiner 114, 

133 
Metaller, in- o. utf. 132 ff., 148, 

144—147, 297 
— internat. . . . 374-376, 381 
Metallgjutgods m. m. . . . 114 
Metallindustri 109,110,112—114, 

118, 120 
Metallmanufaktur 114 
Meteorologiska uppgifter . . 1 
Metodister 23 
Mineralbearbetningsmaskiner 114 
Mineraliska o. fossila amen, 

in- o. utf 138 
Mineral o. produkter därav, 

in- o. utf. . . . 138, 144—148 
Mineraloljor 138 
Mineralvatten o. läskedrycker, 

läskedrycksfabriker , 116,119, 
122 

Minuthandelspriser . . . . 195 
Mjölk, m. m,, in- o- utf. . . 137 
— produktion . . . 97, 101, 102 
— priser 195 
— konsumtion 199 
Mjölkleverantörer .83,101,102 
Mjölkningsmaskiner . . . . 84 
Mjdl och gryn, produktion . 116 
— priser 195 
— konsumtion 199 

Sid. 
Mordbrand m. m., sakf. för . 263 
Mord och dråp . 242, 245, 262 
Mormoner 23 
Mosaiska trosbekännare . . . 23 
Motböcker 202 
Motorcyklar 114, 172, 
— internat 390 
Motorer, elektr. o. andra 85, 110, 

113-114, 124, 133, 136, 140, 
141 

Motorfartyg 150 ff. 
Motorfordon, in- o. utf. 133, 136, 

141 
— inregistrerade 172 
— olyckor 173 
— internat 390 
Muhammedaner 23 
Mulåsnor och åsnor, internat. 359 
Municipalfnllmäktigval . . . 329 
Municipalsamhällen, antal . 2 
— finanser . . . 310, 311, 314 
— areal o. folkm 5,6 
Musikinstrument m. m. 115, 141 
Musikkonservatoriet . . . . 276 
Mynt 129, 141 
Myntning och justering, in

komst av 281 
Mål, civila och krim. . 256—259 
Mässling, döda i . . . . 238,244 
Möbler 115 
Mödrahjälp 253 
Mödra- och barnavård . . . 248 

Nationalinkomsten . . . . 323 
Nationalitet, fartygens . . . 150 
Nationalsocialister . . . 330,332 
Nationella partiet .325,330,332 
Nativolja, inf. 131 
Natriumhydrat 117 
Natrinmsuifat 130 
Naturaliserade utlänningar . 73 
Naturlig äng, areal . 79, 87, 93 
Navigationsskolor 276 
Nederbörd, i Sverige . . . . 1 
Nedre justitierevisionen . . 258 
Nervfeber . . . . 239, 243, 244 
Ne t to rep roduk t ions t a l . . . . 69 
Nickel 109, internat 376 
Nomadskolor 266 
Normalhuahåll, inkomster och 

utgifter m. m 197,198 
Nykterhetsvård 254 
Nådeansökningar 258 
Näringsgren, folkmängdens för

delning efter . . . . 32—38 
— inkomst- och förmögen

hetsfördelning inom 316, 317, 
319 

Nöjesskatt . . . 280, 314, 315 
Nötkreatur, antalet . . .82,96 
— föreäkring av 193 
— internat 359 

Obligationslån, statens . . . 289 
Offentlig myndighet, brott mot 262 

Sid. 
Olivolja, internat 369 
Oljekakor och -mjöl . . 116,130 
OSje- o. fettindustri . . 119,122 
Oljeväxter 88,89 
Oljor, vegetabiliska o. andra, 

in- o. utf. . . . 134,144—147 
— produktion 117 
Olyckor, vägtrafik- 173 
Olycksfallsförsäkring 189, 235— 

237 
Olyckshändelser, döda genom 

173, 242, 245 
Omflyttning, inrikes . . .76,77 
Omsättningsskatt 280 
Ost, in- o. utf. . . . . 130,134 
— tillverkning . . 97,101,102 
— priser 195 
•— förbrukning 199 
Oxar 96 

Pappersmassa, papp o. papper 
samt arbeten därav, produk
tion 115 

— in-o. utf. 134,136, 139,144 ff., 
297 

— priser 194 
— internat 369,370 
PappersmaBsefabriker m. m. 118, 

120 
Pappersved 132 
Paraplyer, parasoller m. m. 140, 

144—147 
Partiprisindex 194, internat. 395 
Pastorat 3 
Pastoratskassor 310 
Patent- o. varumärkesavgifter 281 
Patienter på sjukhus . . . 247 
PenBionsanatalter 189 
Pensionsverksamhet, social . 232 
PensionBVäsendet 232, 233, 285 
Personal i stat. tjänst . . . 217 
Persontrafik, järnvägarnas 161 

—164 
— luftfartens 173, 174 
— internat 387, 391 
Petroleum, petroleumproduk

ter 117, internat 370 
Pingstvänner 23 
Platser, tillsatta genom arb.-

förmedlingen 219 
Plywood 134 
Plåt- o. bleckvaror . . . . 114 
Porslin 115 
Porslin- o. kakelfabriker 118,120, 
Postanstalter 166 
Postförsändelser 166, inter

nat 388 
Postgirorörelsen 180 
Postsparbanken 180 
Postväsendet . . . . 166, 287, 

internat 388,391 
Potatis, prod 82,86—89 
— konsumtion 195, 199, in

ternat 361,363 
Potatisstärkelse 116 
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Sid. 
Pris- och volymindex för in-

o. utf. 136 
Produktionsvolym, index . . 125 
— internat 377 
Protesterade växlar . . . . 260 
Provinsialläkaredistrikt . . 2 
Pumpar 114 
Pnnsch 201 
Päls- o. skinnvaror 117,119, 122, 

138, 139 

Radioapparater och tillbehör 114 
Radiolicenser 168 
Eadiotelegrafstationer . . . 168 
Eaps- o. annat oljeväxtfrö 88, 89 
Rayonsilke och garn . . 116,133 
Eealexamina 274 
Redare 153 
Registrerade aktiebolag . . . 174 
Religionsbrott, sakf. Kr . . 262 
Renskötselberättigade . . . . 24 
Repslagerier, repslageritill-

verkningar . . 116, 119, 122 
Revisionsmål 258 
Riksbanken 175—177 
Riksdagsmannaval . . 325—327 
Riksstaten 279—286 
Ris o. risgryn, priser . . . 195 
— förbrukning 199 
— internat 366,378 
Rull- o. kullager 114 
Rundradion, internat 392 
Rundradiostationer 168 
RusdrycksförBäljning . . . . 201 
Rådhusrätter, antal . . . . 3 
— verksamheten 256 
Råfosfat 131, internat. . . . 371 
Råg, skörd m. m. . . 82,86—95 
— internat 360—363 
Rågmjöl, produktion . . . . 116 
— priser 195 
— förbrukn 199 
Rån m. m., sakfällda för . . 263 
Räknemaskiner 136 
Ränte- o. kapitalfSrsäkrings-

anstalter 188 
Räntesatser 176,183 
Rättsväsen 256—264 
Rödsot 243,244 
Röktobak och snus . . . . 116 
Rörsocker, internat 366 
Rösträtt 328—332 

Sadelmakararbeten . . . . 117 
Sakfällda i första instans 262— 

264 
Salpetersyra 117 
Salt 130, internat 371 
Saltsjöfisket 103, 104, inter

nat 364 
Saltsyra 117 
Samfund 23 
Samfärdsel, se Handel och 

samfärdsel 
Samhällsvird 251,253 

Sid. 
Scharlakansfeber 238, 243, 244 
Sedelcirkulation 177, inter

nat 394 
Sedlighetsbrott, sakf. för 262,263 
Segelfartyg 150 ff., internat. 386 
Seminarier 271 
Separatorer m. m 114 
Sidenfabriker 119,122 
Silke o. arb. därav . . . 133,296 
Silkeskokonger, internat. . . 367 
Sill, fångst 103 
— in- o. utf. 130,134 
— priser 195 
— internat 364 
Silver- o. blymalm . . . . 109 
Silver, in- o. utf. . . . 129,141 
— internat 376 
Sinnessjukdomar, döda i . . 240 
Sinnessjukhus 247 
Sirap 297 
Sjukförsäkring 189,234 
Sjukhus 247 
Sjukkassor 234 
Sjukskötersketjänster . . . 246 
Sjukvård, se Hälso- och sjuk

vård 
Självmord 242,244 
Sjöar, i Sverige 1 
Sjöfart 149—160, internat. 384 

—386 
Sjöfartsavgifter 160 
Sjöförsäkring 193 
Sjökaptener o. styrmän . . 156 
Sjökrigshögskolan 276 
Sjömän 156 
Sjöolyckor 160 
Skadegörelse, sakf. för . . . 263 
Skaldjur 103, internat. . . . 364 
Skattekronor 294, 295, 307—309, 

311 
Skatter till stat och kommun 280, 

293 ff. 
Skeppshypotekskassan . . . 180 
Skeppsvarv- o. båtbyggerier 118, 

120 
Skifferprodukter 117 
Skilsmässor 65, 66, 256, in

ternat 352—354 
Skinnvarufabriker . . . 119, 122 
Skodon, tillv 117 
— in- o. utf. . . . 139, 144 ff. 
Skogar 105,108, internat. . . 360 
Skogsarbetare, löneförhåll. . 226 
Skogsavverkning . . . . 105,108 
Skogshögskolan 276 
Skogsmark 79, 105 
Skogsskolor 274 
Skogsvärde 295 
Skoindustri 119,122 
Skolor 266—276 
Skolutbildning 26,41 
Skolåldern, barn i . . . 267,269 
Skyddsuppfostran . . . 251,253 
Skärmbildsundersökningar, 

medicinalstyrelsens . . . . 248 
Skörd 87—95, internat. 362, 363 

Sid. 
Skördemaskiner 84 

se även lantbruksmaskiner 
Slakterier 118,120 
Slåttermaskiner 84 
Smittkoppor, döda i . . . . 244 
Smör, produkt 97, 101 
— utf. 134 
— priser 195 
— förbrukning 199 
— internat 379 
Smörjoljor, inf. 130 
Snatteri, sakf. för 263 
Snickeriarbeten 115 
Snickeri- o. möbelfabriker 118, 

120 
Snus 116,298 
Sociala ändamål, utgifter för 255 
Socialdemokrater 325—327, 330 

33g 
Socialförsäkring . . . 232—237 
Socialinstituten 276 
Socialister . . . .327,330—332 
Socialklass, folkmängdens för

delning 32—38 
Socialvård 249 ff. 
Socker, prod 116 
— inf. 131, 297 
— priser 195 
— förbrukn 199 
— till maltdryckstillv. . . 200 
— internat. 361, 363, 366, 378, 

397 
Sockerbetor 83, 87—89, in

ternat 361,363 
Sockerindustri . . . . 118,120 
Sockersjuka, döda i . . . . 240 
Soda, inf. 130 
Sojabönor, internat 369 
Spannmål o. produkter därav 

86-95 , 116, 131, 137, 297, 
internat. . . . 360—363, 378 

Sparbanker 180—183 
Specerier, komsumtion . . . 199 
Spritdrycker, beskattning . . 298 
— förbrukning . 198, 200, 202 
— försäljning 201 
— införsel . . . 130, 297, 298 
— tillverkning . 119, 122, 200 
Sprängämnen, sprängämnes

fabriker . . . . 117, 119, 122 
Spånadsämnen o. arb. därav, 

in- o. ntf. . 139, 144—147, 296 
Spädbarns dödlighet 52—61, 70, 

internat. 352-354, 356-358 
Stadsfullmäktigvalen . . . . 332 
Stadsförsamlingar, antal . . 3 
Stadshypotekskas8an . . . . 180 
Stassfurterkalisaîter m. m. . 131 
Statens affärsverksamhet 281, 286, 

287 
— inkomster o. utgifter 255, 

278 ff. 
— pensionsanstalt 189 
— vattenfallsverk 287 
Statsregleringen 279 
Statsskogar 108 
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Sid. 
Statsskulden 288, 289, in

ternat 399 
Statstjänst, anst. personal . 217 
Stelkramp, döda i 239 
Stenindustri . 110, 115, 118, 120 
Stenkol, produktion . . 109,110 
— in- o. utf. 131,138 
— internat 370 
Sten o. arb. därav, in- o. utf. 

138, 140, 144 ff. 
Stift, folkmängden . . . . 3 
Stockholms högskola . . . . 275 
Storstäder, internat. . 341—345 
Straffarbete el. dödsstraff, 

dömda till 262 
Straffarbetsfângar 265 
Straffregister 264 
Strejker 221 
Strampstolsarbeten 132 
Strömming 103 
Studentexamina . . . . 272,273 
Styrmän 156 
Stål och järn, smitt och val

sat m. m. 109, 110, 114, 132, 
133, 140 

Städer, antal 2 
AfAa] £L 

— befolkning '. '. '. '. 4," 10, 61 
— finanser 303—309, 311—313, 

315, internat. . . . 343—345 
Stämpelmedel, ink. av . . . 280 
Stärkelse 116 
Stöld o. snatteri, sakf. för . 263 
Superfosfat 117, internat. . 372 
Svagdricka . . . 195, 200, 202 
Svavel, internat 372 
Svavel och magnetkis 109, in

ternat 373 
Svavelsyra 117 
Svenska missionsförbundet . 23 
Svin 82, 96, internat. . . .359 
Syfilis 239,243 
Systembolagens verksamhet . 202 
Sågverk o. s&gverksprodukter 115, 

118, 120 
Såpa 117 
Sönmadsindustri . . . . 119,122 
Sömnsjuka . . . 239, 243, 244 

Tackjärn, prod 109,110 
— in- o. utf. . . 132, 134, 140 
— internat 374,381 
Tackjärnsgjutgods 114 
Tandläkare 246 
Tandläkarhögskolorna . . . 276 
Tankfartyg, internat. . . . 386 
Tapeter o. bårder 115 
Taxeringar .290—295,307-309 
Te, interaat 367,379 
Tegel 115 
Tegel o. tegelbruk 115, 118, 120 
Tekniska högskolor . 26, 27, 41, 

276 
Tekniska skolor o. läroverk 26, 

27, 41, 274 

Sid. 
Telefonapparater . . 115,136,168 
Telefonsamtal 168, interaat. 389 
Telefonstationer 168 
Telefon, telegraf o. radio 168, 

169, 281, 286, 287, internat. 389 
Telegrafapparater . . . 115, 136, 
Telegrafstationer. . . . 168,169 
Telegram 168, 169, internat. 389 
Temperatur, i Sverige . . . 1 
Tenn o. tennmalm 132, inter

nat. . 375,376 
Textil- o. beklädnadsindustri, 

antal personer . . . 34, 36, 38 
— arbetsställen m. m. 112, 119, 

122 
— löneförhall 228—231 
Tidningar o. tidskrifter m. m. 

166, internat 388 
Tidningstryck 116 
Tillgångar," statens 288 
Tingslag 2, 3 
Tjänstem. centralorganisation, 

medlemmar 218 
Tobak o. tobaksfabrikat, skörd 89 
— inf. . . . 130, 144-147, 297 
— förbrnkn. . . 197, 200, 302 
— tillv. o. försäljn. 116,119, 122, 

298 
— interaat. . . . 367, 379, 397 
Tobaksmonopolet 298 
Tobaksskatt 280 
Tomasfosfat m. m., internat. 372 
Tomt- o. industrivärde . . . 295 
Tomträtt 256,257,261 
Tonavgifter 160 
Tonnage, handelsflottans 150— 

156, 158 
— upplagt 149 
— internat 384—386 
Torrmjölk 134 
Torsk 103, internat. . . 364,365 
Torvbriketter, torvmull . . . 115 
Torvindustri 118,120 
Trafikförsäkring 190 
Trafikskatt 280 
Traktorer 85,133 
Transportmedel . 141, 144—148 
Trikåfabriker 119, 122 
Trik&varor 116 
Trosbekännelse, främmande . 23 
Tryckfrihetsförordn., brott 

mot 263 
Tryck, litografiskt o. annat, 

prod 116 
— in- o. otf. 139 
Trådlös telegrafi o. telefoni, 

apparater för . . . . 133,136 
Träbearbetningsmaskiner . . 114 
Träfiberplattor 115 
Trähus, monteringsfârdiga . 115 
Träindustri . . . 112, 118, 120 : 
Trämassa 134, 139, j 
— internat 369, 3801 
Trävaror m. m., tillverkn. . . 115 
— in- o. ntf. . 135, 139, 144 ff. ! 
Tuberkulos, döda i . . 239,243 ! 

Sid. 
Tuberkulosanstalter . . . . 247 
Tullar o. tullmedel m. ni. 280, 

296—298, 315 
Tvillingsbörder 68 
Trål och tvättpulver . . . . 117 
Tvångsarbete, dömda till . . 264 
Tvångsarbetsfångar 265 
Tvättmedels- m. fl. fabriker 119, 

122 
Tyfus 239, 243, 244 
Täckdikad åkerjord . . . . 83 
Tändstickor o. tändsticks

fabriker . . 117, 119, 122, 135 
Tätorter, folkm. i 11 

Ull o. ullgarn m. m. 116, 132, 
133, internat 368, 379 

Underrätter 256, 262 
Understöd o.nnderstödstagare, 

se fattigvård. 
Undervisning . . . . 266—276 
— utgifter för . . 299, 304, 305 
Undervisningsanstalter . . . 276 
Ungdomsvårdsskolor . . 252, 253 
Universitet 275,283 
Uppbörd i statens verksamhet 280 
Urbota straff, dömda till 262, 263, 

265 
Ur o. urfabriker 115, 118, 120, 

141, 144 ff. 
Utförsel 129—147, internat. 

378—383 
Utgifter, statens 278, 279, 282— 

286 
— för sociala ändamål . . . 255 
Utlåaingsfonder, statens 281, 288 
Utlänningar, naturaliserade . 73 
— med vistelsetiilstånd . . 76 
— arbetsanmälda 223 
Utskänkningsrättigheter . . 201 
Utsäde 86, 90, 93 
Utsökningsmål 259 

Vademål, vid hovrätt . . . 258 
Val, riksdags- och kommu

nala 325-332 
Vall, areal 83, 87, 93 
Valolja, internat 369 
Valutakurser 175 
Vapen 141, 144 ff. 
Varuskatt 280 
Vattenareal 1, 2, internat. . 360 
Vattendomstolar 259 
Vattendomstolsområden . . 106 
Vattenfallsverk, statens 281, 286, 

287 
Vattenhjul 110,113 
Vattenkraft . . . 113, 124, 127 
Vattenledn. o. avlopp å jord-

bruksfastigh 85 
Vattenledningsverk . . 119,122 
Vattenområden, i Sverige . . 1 
Vattenturbiner o. vattenhjul 110, 

113 
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Vegetabiliska oljor . . . 131,134 
Vegetabiliska ämnen 137, 144 ff. 
Wellpapp 115 
Velocipeder, se cyklar 
Vete, skörd m. m. . . 82 ,86 -95 , 

internat 360—363 
Vetekli, inf. 131 
Vetemjöl, p r o d u k t i o n . . . . 116 
— priser 195 
— förbrukning 199 
Veterinärer 246 
Veterinärhögskolan 276 
Vin, inf. 130,298 
— fdraäljn. o. förbrnkn. 201, 202 
— internat 366 
Volym, den industriella pro

duktionens 125, internat. . 377 
Volymindex för in- o. utf. 136, 

internat 383 
Vägar m. m. . . 141, 144—147 
Vägar, allmänna o. ensk. 170,171 
Vägskatt 315 
Vägtrafikolyckor 173 
Vägunderhåll 170,171 
Vägunderhållsarbetare . . . 225 
Vägväsendet 170 
Värnskatt 280 
Växelkurser 175 
Växel- o. checkmål . . . . 256 
Växelprotester 260 
Växter, levande, in- o. utf. . 137 
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Sid. 
Vävnader, tillverkn 116 
— in- o. utf. 132, 133, 134, 296 

Ylleindustri 119,122 
Yrken, folkmängdens fördeln. 

28—41 
— inkomst- o. förmögenhets-

fördeln 316, 317, 319 
— internat 348—350 
Yrkesundervisning . . 274—276 
Yrkesutbildning . . . 26—27, 41 
Yrkeautövare 26 f., inter

nat 348 ff. 

Zink o. zinkmalm . . 109, 132, 
internat 375 

Åar 1 
Åkerjord 79—83, 86, 87, 92 -95 , 
. internat 360—361 
Åkerjordens användning 82—83, 

86-95 , internat. . . 360-363 
Ål 103 
Ålderdomshem 251 
Åldersfördelning 12, 14—22, 25, 
. 39, 41, internat 346 
Ångfartyg 150 ff., internat . 386 
Ångmaskiner m. m. . . 113,114 
Ångpannor, m. m. . . . 114,136 
Angturbiner m. m 113 
Åsnor o. mulåsnor, internat. 359 

Sid. 
Återgång av äktenskap . . . 65 
Återstående medellivslängd 72,73, 

internat 351 
Åverkan, sakf. för . . • . . 263 

Ädelstenar . . . . 140,144—147 
Ädla metaller m. m 140 
Ägg, produktion 97 
— priser 195 
— förbrnkn 200 
Ägodelningsrätter 259 
Ägoslag, areal 79, internat. 360 

—363 
Äktenskap, se familjestatistik 
Äktenskapsförord 257 
Äktenskapsskillnad 65, 66, 256 
Älvar 1 
Ämbetsman, brott av . . . 283 
Ängsmark 79,87—95, internat. 360 
Äpplen 195 
Ärekränkning, sakf. för . . 262 
Ärter o. bönor, skörd m. m. 86 ff. 
— priser 195 
— förbrnkn 199 

Öar, i Sverige 1 
01 o. pilsner . . 195, 200, 202 
Överexekutorer 259 
Överskott av födda 51—61, in

ternat 352—354 
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Officiella statistiska berättelser utgivna intill den 30 augusti 1950: 

Publications statistiques de l'Etat éditées jusqu'au 30 août 1950: 

[Försäljas genom Nordiska bokhandeln, Stockholm. En vente chez : Nordiska bokhandeln, Stockholm. 

Sveriges officiella statistik. 

Statistique officielle de la Suède. 
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