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Förord
Enligt en år 1950 uppgjord plan skulle
Statistisk årsbok begränsas till att omfatta aktuella sifferserier, i princip för
de senaste tio å r en, medan det historiska
materialet skulle sammanföras i en särskild historisk-statistisk handbok. Enligt planen skulle denna handbok, Historisk statistik för Sverige, utges i ett
antal häften. Av dessa har hittills två
utkommit. Det första häftet avser befolkning och fördes fram t. o. m. år 1950.
Det andra häftet, som går fram t. o. m.
år 1955, avser väderlek, lantmäteri, jordbruk, skogsbruk och fiske.
Arbetet med att sammanställa det historiska materialet har emellertid visat
sig mycket tidsödande, främst på grund
av den bristande samstämmigheten mellan olika källor. För de områden, som
ej omfattas av de till dato utkomna delarna av Historisk statistik, har uppgifter för tidigare år hittills måst hämtas
ur Statistisk årsbok för 1951, som är
den sista årsboken med längre tillbaka
gående sifferserier, eller vid behov ur
ännu äldre årsböcker. Då detta förhållande icke varit tillfredsställande, har
det ansetts önskvärt att på ett snabbare
sätt få fram sammanställningar av äldre
statistiska data medelst uppgifter ur äldre årsböcker. Statistiska centralbyrån
har därför utarbetat dylika sammanställningar för de områden, som ej
täckts av första och andra delarna av
Historisk statistik, och framlägger dessa
i denna publikation. Tabellerna har i
regel förts fram t. o. m. år 1950.
Uppgifterna i denna publikation grundar sig som nämnt med vissa nedan angivna undantag på data ur årsböckerna.
Man har därvid gått så långt tillbaka i

tiden som årsböckerna lämnar uppgifter. Då olika årgångar av årsboken redovisar från varandra avvikande uppgifter, vilket stundom förekommer utan
att den tidigare uppgiften betecknats
som preliminär, har den senaste uppgiften godtagits. Man har vid utarbetandet av denna publikation utgått från
Statistisk årsbok för 1951, vilken som
ovan sagts är den sista årsboken med
längre tillbaka gående sifferserier. De
där förekommande tabellerna har i
möjligaste mån kompletterats med uppgifter ur äldre årsböcker, och när nämnda årsbok icke innehåller siffror t. o. m.
1950, ur senare årsböcker. I en del fall
har emellertid medtagits sifferserier, förekommande i tidigare eller senare årsböcker men ej i 1951 års. Undantagsvis
har uppgifter hämtats ur speciella officiella statistiska publikationer.
Då under tidernas lopp ofta betydande
omläggningar skett i statistiken, har i
åtskilliga fall uppgifterna för tidigare
och senare år icke kunnat sammanställas i en och samma tabell utan två
eller i enstaka fall t. o. m. tre tabeller
har måst upprättas. Om det trots omläggning varit möjligt att inrymma uppgifterna för de olika åren i samma tabell,
har med ett horisontalt resp. vertikalt
streck markerats, att en väsentlig omläggning ägt rum. I en del fall har detta
ock angivits i noter. Smärre omläggningar framgår i regel icke av årsböckerna. Vissa upplysningar beträffande tabellernas innehåll lämnas även
under tabellrubrikerna.
I fråga om långa sifferserier har i stor
utsträckning fem- eller tioårsperioder
redovisats. Även om årssiffror finnes i

årsböckerna, har det nämligen av utrymmesskål icke alltid varit möjligt redovisa dessa. Då variationerna mellan
de olika åren varit mera betydande och
årsböckerna lämnat möjlighet därtill,
har dock årsserier redovisats. Detta
gäller ock, då långt tillbaka gående
serier ansetts vara av särskilt intresse.
Beträffande publikationens sista årtionde har vanligtvis årssiffror lämnats. I
en del fall avser tabellerna endast visst
år, nämligen i. fråga om folk-, bostads- och företagsräkningar. Månadseller kvartalsredovisning förekommer
endast i några fall för serier av speciell
konjunkturanalytisk betydelse.
Sifferserierna avser i allmänhet hela
landet, men i vissa fall lämnas redovisning för landsbygd och städer, län
och vissa större städer för att belysa
väsentliga regionala skillnader.
Vad de särskilda tabellernas utformning beträffar är att märka, att i enstaka
fall en angiven summa skiljer sig med
några enheter från den summa, som erhälles vid sammanläggning av deluppgifterna. Detta beror på skedda avrundningar. Någon gång observeras skillnader mellan samma uppgift i olika tabeller. Detta kan ock bero på avrundningar men även på något olika redovisningssätt.
Vad angår uppgifternas tillförlitlighet och jämförbarhet måste särskilt de
äldre uppgifterna användas med stor försiktighet och angivna förändringar i
redovisningsmetoderna observeras. Då
värdeuppgifter förekommer, måste prisnivåns förändringar hållas i minnet.
Xågon källförteckning lämnas icke till
denna publikation utan den intresserade
hänvisas till årsböckernas källhänvisningar.
Uppgifterna till Statistisk årsbok inhämtas huvudsakligen från statliga myn-

digheter. Innan de föreliggande tabellerna godkänts till tryckning, har de
därför underställts berörda myndigheter
eller vederbörande tjänsteman inom
myndigheten för yttrande. Som resultat
av denna åtgärd kan nämnas, att tabellerna till kapitlet Försäkringsväsen (tab.
87—92) helt omlagts. Försäkringsinspektionen hade nämligen utarbetat egna
historiska tabeller, som på ett bättre
sätt än de gamla årsbokstabellerna ger
en bild av försäkringsväsendets utveckling. De går ock mestadels betydligt
längre tillbaka i tiden. Dessa tabeller har
sålunda fått ersätta de på årsböckerna
grundade.
Vidare kan nämnas, att tabellerna rörande nationalinkomsten, försörjningsbalansen och den privata konsumtionen
(tab. 269—272) omarbetats av konjunkturinstitutet, varjämte statistiska centralbyrån numera utarbetat nya tabeller
över antalet nyinskrivna studerande
samt avlagda examina och disputationsprov vid universiteten och högskolorna
(tab. 207—208), vilka redovisas här. I
övrigt har tillfrågade myndigheter i
en del fall föreslagit vissa kompletteringar eller ändringar, som medtagits.
Det är centralbyråns förhoppning att
sedermera kunna fullfölja utgivningen av
Historisk statistik enligt den ursprungliga planen med reviderade uppgifter,
källförteckning och kommentar.
F. byråchefen i statistiska centralbyrån, fil. dr. Johannes Sjöstrand står
för redigeringen av denna publikation
och arbetsledningen. För sifferuppgifternas överensstämmelse med årsböckernas uppgifter ansvarar aktuarien Voldemars Brivkalns.
Stockholm i oktober 1960
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Foreword
According to a plan drawn up in 1950
the Statistical Abstract was to be limited to current statistical material, in
principle covering the past ten years,
while the historical material was to be
concentrated to a special historical
statistical handbook. The plan was that
this latter book, Historisk Statistik för
Sverige, should be issued in separate
volumes. Two such publications have
been issued. The first referred to the
population and included data up to and
including 1950. The second, up to 1955,
deals with weather, land surveying, agriculture, forestry and fisheries.
However, it has been found that the
task of compiling the historical material
is very time-consuming owing, in the
main, to the incompatibility of the information received from different sources. In the case of sectors not included
in the volumes of historical statistics
issued to-date the information referring
to earlier years had, of necessity, to be
taken from the Statistical Abstract for
1951 — this being the last abstract
containing data covering a lengthy period of years — or, in some cases, from
even older publications. Since this circumstance was deemed to be unsatisfactory it has been considered desirable
to furnish statistical data derived solely
from older abstracts and thus make the
figures available in a less comprehensive manner and in less time. The
Central Bureau of Statistics has consequently compiled material covering sectors not included in the first and second
volumes of Historisk Statistik, and such

information is now presented in this
publication for the years up to and
including 1950.
As has already been mentioned the
information in this publication is based
— with certain exceptions detailed below
— on data taken from the statistical abstracts. The periods covered are those in
respect of which information is given in
the abstracts. In cases where different
abstracts provide conflicting information
— which sometimes happens without
the earlier information being indicated
as preliminary — the figures from the
latest abstract have been taken. In
compiling this publication we have used
material from the 1951 Abstract which,
as indicated above, is the last one containing statistics covering long periods
of time. The tables shown have, as far
as possible, been complemented with
data from older abstracts and, where
the abstract in question did not contain
the figures up to and including 1950,
from later ones. In some cases, however,
figures have been included which occur
in earlier or later abstracts but not in
the 1951 issue. In exceptional cases
information has been taken from special
official statistical publications.
Since, over the course of years, considerable changes have been made in
the presentation of statistics there are
many instances where information for
earlier and later years could not be
included in one table and consequently
it has been necessary to show two tables,
and in rare cases as many as three. If,
despite changes in the method of com-

pilation, it has nevertheless been possible to enter information for the various
years in the same table, a horizontal or
vertical line has been included to show
that a major change was introduced. In
some cases the necessary information
has also been given in footnotes. As a
rule minor changes are not indicated in
the abstracts. Certain information concerning the contents of the tables is
also given in the headings.
In the case of long series of figures
considerable use has been made of five
and ten year aggregates. Even though
figures for individual years are shown
in the abstracts it has not always been
possible — owing to shortage of space —
to include them. Annual series have been
shown, however, in cases where the variations from year to year have been
considerable and the abstracts provided the necessary information. This
has also been done in the case where
it has been considered that lengthy
series of figures were of especial interest. As regards the last decade covered
by the publication annual figures have
been given generally. In some cases the
table refers only to a certain year, viz.:
in the case of censuses of population, housing and production, etc.
Monthly and quarterly figures are only
given for certain statistics with a view
to analyzing the economic cycle.
Generally speaking the series refer to
the country as a whole but there are
instances where data refer to town and
country districts, counties and large
towns so as to show marked regional
differences.
As regards the formulation of the
special tables it should be noted that,
in individual cases, a total may differ
by a few units from the total obtained
when adding the various components.

This is due to certain figures having
been rounded-off. Occasional differences
will also be noted between data giving
the same information in different tables.
This may be due to rounding-off and
also to different methods of presentation.
As regards the reliability and comparability of the information great
caution must be exercised and, especially in the case of the older figures,
due note taken of changes in the method
of presentation. Where monetary values
are quoted due allowance must be made
for the changes in the price level. No
sources of information are quoted in
this publication and readers requiring
this material are referred to the individual abstracts.
The information contained in the
Statistical Abstract is, in the main, obtained from government authorities. Before the tables are passed for printing
they have therefore been approved by
the department or official responsible.
In this connection it may be mentioned
that the tables referring to Insurance
Business (Tables 87—92) were completely revised. The National Private Insurance Inspectorate had in fact compiled
its own historical statistics which
illustrated the growth of insurance
business in a more satisfactory way than
the tables shown in the old abstracts.
They also cover a longer period of
time in most cases. Consequently these
tables have been used instead of those
in the abstracts.
The tables referring to national income, the balance of resources and private consumption (Tables 269—272)
have been revised by the National Institute of Economic Research. The Central Bureau of Statistics has revised the
figures given here concerning the en-

rolment of first-time students and the
number of examinations, doctorates etc.,
at institutions of higher education (Tables 207—208). In other cases the responsible authority has recommended certain
changes or additions and these have
been included.
It is the hope of the Central Bureau
that it will be possible, later on, to
publish future volumes of »Historical
Statistics» according to the original
plan, with revised figures, index of
sources, and comments.

Dr. J o h a n n e s Sjöstrand is responsible
for the editing of this publication and
for the management of the w o r k leading to its compilation. The correctness
of the figures as related to the abstracts
is vouched for by Mr. Voldemars Brivkalns.
Stockholm, October 1960
C E N T R A L B U R E A U O F STATISTICS
Ingvar Ohlsson
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Symboler använda i tabellerna

Explanation of symbols

»
―0

Repetition
Magnitude nil
Magnitude less t h a n half of unit
employed

..
.
milj.

Data not available
Category not applicable

Upprepning
Intet finns a t t redovisa
Mindre än hälften av den a n v ä n d a
enheten
Uppgift ej tillgänglig eller alltför
osäker för a t t angivas
Uppgift k a n icke förekomma . . .

{0,0 }

Miljoner kronor

{ kr

}

Millions of kronor

Substantial breaks in the homogeneity of a
En horisontell resp. vertikal linje, som avskär en tidsserie, markerar a t t uppgifterna ovan- series are indicated b y a horizontal resp. vertiför och nedanför linjen resp. till vänster och cal line.
höger därom ej är fullt jämförbara.

1

Bergshantering
Mining, quarrying

Tab. 1. Produktion av järnmalm, tackjärn samt vissa andra metaller 1836—1950
Production of iron ore, pig-iron and certain other metals

Bergshantering
Mining,

2

quarrying

Tab. 2. Produktion av viktigare andra malmer än järnmalm samt
av stenkol m. m. 1871—1950
Mining, except iron ore production

3

Bergshantering
Mining, quarrying

Tab. 3. Produktion av järnmalm och tackjärn länsvis 1881—1950, 1000 ton
Production of iron ore and pig-iron by county

Bergshantering

Mining, quarrying

Tab. 4. Bergshantering 1896—1950 Mines and quarries

4

TAB. 4 (forts.). BERGSHANTERING 1896—1950

5
Bergshantering
Mining, quarrying

Industri

6

Manufacturing

Tab. 5. Fabrikernas tillverkningsvärde 1836—1895 Manufacturing: value of the products
I tabellen ingår ej: bergverk, mejerier, mjöl- o. grynkvarnar, bagerier, sågverk o. hyvlerier, boktryckerier samt
flottans varv o. statens ammunitionsfabriker, ävensom
före 1892: charkuterivarufabriker, brannvinsbrännerier,

Tab. 6. Fabriksindustrin 1896—1912

destilleringsverk, punschbryggerier, kalkbruk, krutbruk
samt den del av järnbrukens tillverkning, som är hänförlig till fabriksindustrin.

Manufacturing

I tabellen ingår ej bergverk o. mejerier. — De uppgivna
tillverkningsvärdena är betydligt högre än de verkliga,
enär i regel mellanprodukter, som inom landet ytterligare förädlas, är dubbelräknade. — Uppgivna antalet
fabriker är betydligt högre än det verkliga, emedan en

och samma anläggning, där olika slags tillverkning bedrives, blivit räknad som två eller flera fabriker. Antalet arbetare utgöres av medeltalet för den tid av
året resp. företag varit i gång.

Tab. 7. Hantverket 1896—1915 Small industries and handicrafts

7
Industri

Manufacturing

Industri

8

Manufacturing

Tab. 8. Industrin 1913—1950
Manufacturing
Fr. o. m. 1913 ingår bergverk och mejerier i industristatistiken. — Uppgifterna avser arbetsställen, vilkas
huvudsakliga tillverkning faller inom angivna industrigrupper, och är härvid varje arbetsställe som

regel upptaget endast på ett ställe. Till nämnda antal
hänför sig uppgifterna om personal, drivkraft och
produktvärde. — Antalet arbetare utgöres av medeltalet för den tid av året resp. företag varit i gång.

9

Industri
Manufacturing

Industri
Manufacturing
TAB. 8 (forts.). INDUSTRIN 1913—1950

10

11

Industri
Manufacturing

Industri
Manufacturing
TAB. 8 (forts.). INDUSTRIN 1913—1950

12

Tab. 9. Industrins investeringar 1938—1950, milj. kr Industrial investments
Tabellen omfattar c:a 4 000 större företag, vilket motsvarar c:a 3/4 av industrin, mätt efter arbetarantalet. — Bland industribyggnader ingår
skyddsrumsanläggningar.

13
Industri

Manufacturing

Industri

14

Manufacturing

Tab. 10. Antal arbetsställen inom industrin med fördelning efter arbetarantal 1913—1950
Uppgifterna avser antalet arbetsställen, vilkas huvudsakliga tillverkning faller inom angivna industrigrupper, och varje arbetsställe är härvid som regel

upptaget endast å ett ställe. — Antalet arbetare
utgör medeltalet för varje företag för den tid, företaget varit i gäng under redogörelseåret.

15

Industri
Manufacturing

Industrial

establishments by number of workers

Industri
Manufacturing

16

Tab. 11. Produktion och förbrukning av elektrisk energi 1921—1950
Uppgifterna avser dels egentliga distributionsverk med egen kraftkälla om minst 50 kilovoltampère, dels
större kraftverk för vissa industriföretags eget kraftbehov.

17

Industri
Manufacturing

Production and consumption of electric energy

Industri

Consumption of fuel and electric energy

Manufacturing

Tab. 12. Bränsleförbrukning och förbrukning av elektrisk energi 1936—1938 och 1944—1950

18

19

Industri m. m.
Manufacturing, etc.

Tab. 1 3 . Beräknad utbyggd vattenkraft, beräknad för åren 1 9 2 4 o c h 1 9 5 0
Water power
Här avses vid medelvattenmängd disponibel turbineffekt. — För år 1924 bar uppgiften om effekten lämnats
i hästkrafter. Vid omräkningen har 1 kW räknats = 1,36 hkr.

Tab. 14. Antal företag inom handel, industri och samfärdsel 1920
Number of establishments in commerce, industry and communications

Industri m.

Manufacturing, etc.

Tab. 15. Antal förelag, omsättning, sysselsatta personer och drivkraft inom olika huvudgrupper av yrken
enligt företagsräkningen 1931 Number of establishments, turnover, persons engaged and motive power by
major groups of occupations according to the General Economic Census of 1931

m.
20

21

Handel
Trade

Tab. 16. Införsel och utförsel 1836—1950 Imports and exports
Före år 1871 är värdet av den del av införseln och utförseln, som fraktats på svenska fartyg, beräknat efter
priserna i de främmande lastnings- och lossningshamnarna.

Handel

22

Trade

Tab. 17. Kvantitet och värde1 av de viktigaste in- och utförda varorna 1871—1947
Beträffande år 1940 publicerades av sekretesskäl icke siffror i Statistisk årsbok. För åtskilliga varor bar uppgifter
hämtats ur berättelsen Handel 1940.

1

Fr. o. m. år 1914 deklarerade värden.

23

Handel
Trade

Quantity and value of principal commodities imported and exported

Handel
Trade

24

25

Handel
Trade

Handel
Trade

26

27

Handel
Trade

Handel
Trade

28

29

Handel
Trade

Handel

30

Trade

Tab. 18. Kvantitet och värde av de viktigaste införda varuslagen 1921—1950
Quantity and value of principal commodities imported

31

Handel
Trade

Handel
Trade

32

33

Handel
Trade

Handel
Trade

34

35

Handel
Trade

Handel

36

Trade

Tab. 19. Kvantitet och värde av de viktigaste utförda varuslagen 1921—1950
Quantity and value of principal commodities exported

37

Handel
Trade

Handel
Trade

38

39

Handel
Trade

Tab. 20. Värde i 1 000 kr av införda och utförda varor, fördelade i grupper, 1871—1911
Value of imported and exported commodities in groups
Mynt samt oarbetat guld och silver ej inräknade.

Handel

40

Trade

Tab. 21. Kvantitet och värde av införda varor, fördelade i grupper, 1911—1929
På grund av olika specifikation i tulltaxan är 1911 års
siffror delvis ej jämförbara med de följande årens. —
Uppgift om kvantitet lämnas ej för de varugrupper, i

vilka ingår varor, som redovisats på annat sätt an efter
vikt, i de fall viktberäkning ej lämnats i årsböckerna.
Mynt samt oarbetat guld och silver ej medräknade.

41

Handel
Trade

Quantity and value of imported commodities in groups

Handel

42

Trade

Tab. 22. Kvantitet och värde av utförda varor, fördelade i grupper, 1911—1929
På grund av olika specifikation i tulltaxan är 1911 års
siffror delvis ej jämförbara med de följande årens. —
Uppgift om kvantitet lämnas ej för de varugrupper,

som redovisats på annat sätt än efter vikt, i de fall
viktberäkning ej lämnats i årsböckerna. Mynt samt
oarbetat guld och silver ej medräknade.

43

Handel
Trade

Quantity and value of exported commodities in groups

Handel

44

Trade

Tab. 23. Kvantitet och värde av införda varor, fördelade i grupper, 1929—1950
Mynt samt oarbetat guld och silver ej medräknade.

45

Handel
Trade

Quantity and value of imported commodities in groups

Handel
Trade

46

47

Handel
Trade

Handel

48

Trade

Tab. 24. Kvantitet och värde av utförda varor, fördelade i grupper, 1929—1950
Mynt samt oarbetat guld och silver ej medräknade.

49

Handel
Trade

Quantity and value of exported commodities in groups

Handel
Trade

50

51

Handel
Trade

Handel

52

Trade

Tab. 25. Värde av införda och utförda varor, fördelade efter inköps- och
försäljningsländer, 1905—19501
Särskilda uppgifter har lämnats för länder med in- och eller utförsel uppgående till ett värde av minst 100 milj. kr
år 1950. Uppgifterna lämnas i 1 000 kr.

53

Handel
Trade

Value of imported and exported commodities by countries, bought from and sold to

Handel
Trade

1

Mynt samt oarbetat guld och silver ej inräknade.

54

55

Handel
Trade

Handel

56

Trade

Tab. 26. Värde av införda och utförda varor, fördelade efter ursprungs- och
förbrukningsländer, 1936—1950
Särskilda uppgifter har lämnats för länder med in- och/
eller utförsel uppgående till ett värde av minst 100

milj. kr år 1950. Uppgifterna lämnas i 1 000 kr.

57

Handel
Trade

Value of imported and exported commodities by countries of origin and of consumption

Handel

58

Trade

Tab. 27. Värde av införda och utförda varor, fördelade efter ursprung och ändamål,
1871—1950
Milj. kr.

59

Handel
Trade

Value of imported and exported commodities by origin and use

Handel

60

Trade

Tab. 28. Värde av införda och utförda varor efter länder, därifrån varorna närmast
ankommit eller dit de närmast avgått, 1871—19041
Value of imported and exported commodities by countries
Fr. o. m. år 1905 förändrat redovisningssätt (inköps- resp. försäljningsländer), se tabell 25.

1

Oarbetat guld och silver samt mynt ej inräknade.

61

Handel
Trade

Tab. 29. Värde av införsel och utförsel av oarbetat guld och silver samt mynt
av guld och silver 1836—1910
Imports and exports of unmanufactured gold and silver and coins of gold and silver
1000 kr

Handel

62

Trade

Tab. 30. Införsel och utförsel av oarbetat guld och silver samt mynt 1911—1950
Imports and exports of unmanufactured gold and silver and coins

63

Handel
Trade

Tab. 3 1 . Handlande 1897—1915 Retailers and wholesalers

Tab. 32. Pris- och volymindex (1948 = 100) för införsel och utförsel åren 1938
samt 1947—1950
Price and volume of imports and exports, index numbers
Indextalen har beräknats av konjunkturinstitutet, se Meddelanden från konjunkturinstitutet, serie A: 17.

Handel

Trade

Tab. 33. Sveriges betalningsbalans, milj. kr, 1936—1950 Balance of payments

64

65

Sjöfart
Shipping

Tab. 34. Handelsflottan och dess bemanning 1830—1950 Merchant fleet and its manning
Antal och tontal avser slutet av åren, bemanningen
medeltal för seglationstiden. — Före 1895 avses alla
fartyg, därefter endast fartyg om minst 20 nettoton.

— Tonnaget t. o. m. 1880 enligt den engelska, därefter enligt den tyska regeln.

Sjöfart

66

Shipping

Tab. 35. Fartyg, ankomna till och avgångna från Sverige, fördelade efter
nationalitet. 1 000 nettoton, 1876/1880—1950
Vessels entered and cleared, by nationality, 1 000 net tons

67

Sjöfart
Shipping

Tab. 36. Direkt sjöfart mellan Sverige och utlandet 1872—1950
Shipping between Sweden and foreign countries: direct voyages
Nettotontalet är t. o. m. 1880 angivet enligt den engelska, därefter enligt den tyska regeln.

Sjöfart

68

Shipping

Tab. 37. Handelsfartygens fördelning efter storlek 1895—1950
Antal och tontal avser slutet av åren. — Före 1910 avses nettoton, därefter bruttoton. — Endast fartyg om
minst 20 nettoton avses. — Pråmar ej inräknade.

69

Sjöfart
Shipping

Merchant fleet: tonnage by size

- Endast fartyg om minst 20 nettoton avses.

Sjöfart

Antal och tontal vid slutet av åren.

Shipping

Tab. 38. Ångfartygens och motorfartygens fördelning efter storlek 1910—1950
Steam vessels and motor vessels: tonnage by size

70

71

Sjöfart
Shipping

Tab. 39. Handelsflottans bruttoinkomster i 1000 kr, 1913—1950
Gross earnings of merchant fleet

Sjöfart

72

Shipping

Tab. 40. Upplagda svenska fartyg i början av varje månad 1933—1950 Vessels laid up
Endast

f a r t y g o m m i n s t 300 b r u t t o t o n .

73

Sjöfart
Shipping

Tab. 41. Trafiken i rikets hamnar 1886—1950 Swedish ports: vessels entered and cleared, etc.
Tabellen omfattar endast hamnar och lastageplatser,
för vilkas begagnande avgifter utgår efter av kommerskollegium fastställda hamntaxor. Lastageplatserna är ej inräknade före år 1921. Endast fartyg om

mer än 10 nettoton avses. Fr. o. m. 1913 är mätta
pråmar inräknade. — Linjen Trelleborg—Sassnitz
inräknad först fr. o. m. 1899. — Levande djur ej
inräknade. — Fr. o. m. 1949 fiskefartyg ej inräknade.

Sjöfart

74

Shipping

Tab. 42. Lots- och fyrinrättningen samt livräddningsväsendet 1871—1950
Government pilotage, lighthouses and life-saving

75

Sjöfart
Shipping

Tab. 43. Kanalernas trafik i 1000 nettoton 1876—1950 Canal services
Endast mätta fartyg, i allmänhet om 10 nettoton och däröver. — Pråmar ej inräknade före år 1915.

Kommunikationer
Transport,

76

communications

Tab. 44. Järnvägar av allmän betydelse: längd 1856—19301 Railways: length of lines
Ångfärjesträckorna ej inbegripna. — På grund av att ett antal enskilda järnvägar införlivats med statsbanenätet, är uppgifterna fr. o. m. 1940 för statens och enskilda järnvägar var för sig icke jämförbara.

1

Uppgifterna för 1856—1880 avser även järnvägar utan allmän betydelse.

77

Kommunikationer
Transport, communications

Tab. 45. Järnvägar av allmän betydelse: rullande materiel 1911—1950. Railways: rolling stock

Tab. 46. Förbrukning av bränsle och elektrisk energi vid statens järnvägar 1941—1950
State railways: consumption of fuel and electric current

Kommunikationer

78

Transport, communications

Tab. 47. Järnvägar av allmän betydelse: transportarbete 1856—1950 Railways: operation

79

Tab. 48. Postverket: postanstalter, postlinjer m. m. 1865—1950
Post Office: post offices, mail routes, etc.
Filialpostkontor och s. k. brevsamlingsställen har inräknats bland postanstalterna.

Kommunikationer
Transport, communications

Kommunikationer

80

Transport, communications

Tab. 49. Postförsändelser (portopliktiga), milj. st. 1876—1950
Post Office: volume of mail (liable to postage)
Sedan in- o. utbetalningskort tillkommit, har de inräknats bland postanvisningar.

81

Kommunikationer
Transport, communications

Tab. 50. Brevförsändelser till utlandet, 1000 st. 1913—1950
Correspondence to foreign countries
Assurerade brevförsändelser ingår.

Kommunikationer
Transport, communications

82

Tab. 51. Radio 1910—1950/1951 Radio service
I landradiostationer inräknas pejlingsstationer t. o. m. 1945.

Tab. 52. Telegraf och telefon 1855—1886/1890 Telegraph and telephone service

83

Kommunikationer
Transport, communications

Tab. 53. Telefon 1890—1950/1951 Telephone service

Kommunikationer

84

Transport, communications

Tab. 54. Telegraf 1890—1950/1951 Telegraph service

85

Kommunikationer
Transport, communications

Tab. 55. Allmänna vägar på landsbygden i km, 1906—1950 Public roads in rural areas

Tab. 56. Skjutsväsendet 1856—1910 Conveyance of travellers

Kommunikationer

86

Transport, communications

Tab. 57. Kostnaderna för vägväsendet i 1000 kr budgetåren 1944/1945—1950/1951
Slate expenditure for construction and maintenance of roads
Kostnaderna för beredskapsarbeten ej inräknade.

Tab. 58. Underhåll av allmänna vägar på landet budgetåren 1944/1945—1950/1951
Maintenance of public roads in rural districts

87

Kommunikationer
Transport, communications

Tab. 59. Motorfordon 1916—1950 Motor vehicles
På grund av omläggning av redovisningen är uppgifterna fr. o. m. 1937 icke fullt jämförbara med de föregående.

Kommunikationer

88

Transport, communications

Tab. 60. Postdiligenstrafiken 1923—1941 Mail-coach traffic

Tab. 61. Statens järnvägars automobilrörelse 1948—1950 State railways: road motor service

89
Tab. 6 2 . Beställningstrafik med lastbil 1943—1950 For-hire lorry

Kommunikationer
Transport, communications
transportation

Yrkesmässig linjetrafik redovisas icke här. De flesta lastbilar i dylik trafik användas emellertid även i beställningstrafik och redovisas då i statistiken.

Kommunikationer

Transport, communications

Tab. 63. Vägtrafikolyckor 1935—1950. Road accidents

90

91

Kommunikationer
Transport, communications

Tab. 64. Den statsunderstödda svenska lufttrafiken 1925—1935
Swedish state-aided air traffic

Tab. 65. Aktiebolaget Aerotransports regelbundna lufttrafik 1926—1948
Air service of joint-stock company »Aerotransport»

Kommunikationer

92

Transport, communications

Tab. 66. Svensk regelbunden lufttrafik (linjefart) 1926—1950
Swedish scheduled air traffic
Såsom svensk trafik är medtagen: a) av ABA presterad andel av SAS europeiska trafik, b) 3/7 av SAS
interkontinentala trafik, c) 3/5 av SAS Asien-trafik.

— Under »internationell trafik» redovisas jämväl
sådan inrikestrafik, som utövas på inrikes delsträcka
av internationell linje.

Tab. 67. Svensk civil luftfart 1938—1950 Swedish civil aviation
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Kommunikationer
Transport, communications

Tab. 68. Utlänningar, som inrest till Sverige, fördelade efter hemland 1946—1950
Arrivals offoreign visitors by country of origin

Tab. 69. Utländska turister 1949—1950 Foreign tourists
Som turister har räknats alla, som besökt riket, under förutsättning att uppehållet varat minst 24 timmar.
Danskar ocb norrmän är dock undantagna.

Penning- och kreditväsen

94

Banking

Tab. 70. Registrerade aktiebolag och bankbolag 1897—1950
Joint-stock companies and banking companies registered

Tab. 71. Omsättningen å Stockholms fondbörs 1907—1950 samt börsindex 1936—1950
Turnover on the Stockholm Stock Exchange

95

Penning- och kreditväsen
Banking

Tab. 72. Riksbankens a vista växelkurser i kronor 1891—1950
The Riksbank: exchange rates

Tab. 73. Riksbankens valutaställning vid slutet av åren 1938 och 1942—1950
The Riksbank: gold and foreign exchange holdings
Milj. kr

Penning- och kreditväsen

96

Banking

Tab. 74. Bankernas räntesatser 1857—1930 Interest rates

Tab. 75. Bankernas räntesatser 1931—1950 Interest rates
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Penning- och kreditväsen
Banking

Tab. 76. Bankernas (inräkn. Rikebanken) guldkassa, utelöpande sedlar samt
inländsk ut- och inlåning vid slutet av åren 1875—1913
Gold, notes in circulation, advances and deposits of the banks (incl. the Riksbank)
Milj. kr

Penning- och kreditväsen

98

Banking

Tab. 77. Bankernas (inräkn. Riksbanken) guldkassa, utelöpande sedlar samt tillgångar
och skulder vid slutet av åren 1912—1950 Gold, notes in circulation, assets and liabilities
Milj. kr

Tab. 78. Antal affärsbanker 1875—1950 Number of the commercial banks
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Penning- och kreditväsen
Banking

Tab. 79. Postsparbanken 1884—1950 Post Office Savings Bank

Penning- och kreditväsen

100

Banking

Tab. 80. Postgirorörelsen 1925—1950 The Postal Cheque Service

Tab. 81. Centralkassorna för jordbrukskredit och jordbrukskassorna vid slutet av åren
1916—1950 Rural credit

101

Penning- och kreditväsen
Banking

Tab. 82. Hypoteksinrättningar 1870—1950 Mortgage institutions

Penning- och kreditväsen

102

Banking

Tab. 83. Enskilda sparbankerna 1820—1950 Private savings banks

103

Penning- och kreditväsen
Banking

Penning- och kreditväsen

Private savings banks: depositors' accounts by size at the end of 1865—1950

Banking

Tab. 84. Fördelningen av kontona i de enskilda sparbankerna efter behållningens storlek vid slutet av åren 1865—1950

104

105

Penning- och kreditväsen
Banking

Tab. 85. Statens egnahemslånerörelse 1905—1947/1948 Own-home buildings-loans
Egnahemsstyrelsen o. egnahemsnämderna upphörde
med sin verksamhet den 30 juni 1948; deras uppgifter fördelades mellan lantbruksstyrelsen med lant-

bruksnämnderna o. bostadsstyrelsen med länsbostadanämnderna. Se vidare tabell 111.

Tab. 86. Insättarnas tillgodohavanden i vissa kreditinstitut vid slutet av åren 1941—1950
Deposits in credit institutions
Uppgifterna avser summan av sparkasseräkning samt kapital- och depositionsräkning.
Milj. kr

Försäkringsväsen

106

Insurance

Tab. 87. Svenska bolags livförsäkringsverksamhet 1860—1950
Life insurance business of Swedish companies

107

Försäkringsväsen
Insurance

Tab. 88. Brandförsäkringen 1746—1920. Svenska riksbolag
Fire insurance. Swedish Nation-wide companies
De starka variationerna för tidigare år beror på att
premierna icke som nu erlades i förskott efter fasta
tariffer utan till stor del debiterades i efterskott o.
höjdes el. sänktes i förhållande till redan inträffade
skador. Först i o. med att försäkringsbolagen mot

slutet av 1800-talet börjar använda återförsäkring,
visar premieintäkten o. skadeutbetalningarna ett
jämnare förlopp. — Åren 1746—1768 avser uppgifterna endast 1 bolag, men antalet Ökades successivt
till 46 år 1920.

Försäkringsväsen
Insurance

108

TAB. 88 (forts.). BRANDFÖRSÄKRINGEN 1746—1920. SVENSKA RIKSBOLAG
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Försäkringsväsen
Insurance

Tab. 89. Brandförsäkringen 1890—1950. Svenska riksbolag, läns- och
härads- samt sockenbolag
Fire insurance. Swedish Nation-wide companies, Single-county companies
and Local companies

Försäkringsväsen

110

Insurance

Tab. 90. Svenska bolags sjöförsäkringsrörelse 1860—1949
Swedish companies: Marine insurance
För 1950 lämnas inga uppgifter på grund av att siffermaterialet är grupperat på annat sätt än for tidigare år.

111

Försäkringsväsen
Insurance

Tab. 9 1 . Svenska bolags husdjursförsäkringsrörelse 1880—1950
Swedish companies: Livestock insurance

Försäkringsväsen

112

Insurance

Tab. 92. Trafikförsäkring, annan motorfordonsförsäkring samt ansvarighetsförsäkring.
Svenska bolag, 1936—1949
Motor third-party insurance, motor vehicle insurance and liability insurance. Swedish companies
För år 1950 lämnas inga uppgifter på grund av att siffermaterialet är grupperat på annat sätt än för tidigare år.
1 000 kr

Tab. 93. Statens pensionsanstalt 1906—19501,2 State subsidized pension fund
1 000 kr

1

Fr. o. m. 1923 budgetår. - - 2 Fr. o. m. 1926 ingår
Lärarnas vid elementarläroverken nya änke- o. pupillkassa. Dövstumlärarnas pensionsanstalt samt
Lasarettsläkarnas pensionskassa. Fr. o. m. 1928 in-

går extra provinsialläkarnas pensionskassa, fr. o. m.
1938 Kungl. hovkapellets pensionsinrättning samt
fr. o. m. 1943 pensionsinrättningarna vid de kungl.
teatrarna.

Tab. 94. Kommerskollegii partiprisindex 1920—1938 1913 = 100 Wholesale price index

113
Prices, cost of living, consumption

Priser, levnadskostnader o. konsumtion

Priser, levnadskostnader o. konsumtion

114

Prices, cost of living, consumption

Tab. 95. Kommerskollegii partiprisindex 1935—1950 1935 = 100 Wholesale price index

Tab. 96. Riksbankens konsumtionsprisindex vid mitten av varje månad 1931—1949
(September 1931 = 100) The Riksbank: Consumer Price Index
Denna indexserie upphörda med år 1949.

115

Priser, levnadskostnader o. konsumtion
Prices, cost of living, consumption

Tab. 97. Levnadskostnadsindex 1 9 1 4 — 1 9 5 0 o c h allmän konsumtionsprisindex 1 9 3 5 — 1 9 5 0
Cost-of-living

index and Consumer Price

Index

Socialstyrelsens levnadskostnadsindex avser arbetar- och tjänstemannafamiljer i städer och andra tätorter.
Riksbankens (socialstyrelsens) allmänna konsumtionsprisindex avser den enskilda konsumtionen i hela riket. 1

1

Fr. o. m. juli 1949 utarbetad av socialstyrelsen.

35 landskommuner utan större tätorter o. är medeltal för mars, juni, sept.
o. dec. — I e t t flertal fall avser de noterade priserna under skilda
perioder något olika kvaliteter av de angivna varuslagen.

Priser, levnadskostnader o. konsumtion

Siffrorna för städer och andra tätorter utgör medeltal av de särskilda
månadernas medelpriser för 28 orter åren 1904—1909, 39 orter åren 1910—
1912, 44 orter åren 1913—1919, 49 orter åren 1920—1942 samt 60 orter
fr. o. m. 1943; siffrorna för landsbygden grundar sig på prisuppgifter från

Prices, cost of living, consumption

Tab. 98. Konsumentpriser för livsmedel m. m., i öre, 1904-1950 Retail prices: food, etc

116

117

Priser, levnadskostnader o, konsumtion
Prices, cost of living, consumption

Tab. 9 9 . Inkomster och utgifter enligt socialstyrelsens levnadskostnadsundersökningar
( k r per år och hushåll) 1 Income and expenditure, kr per annum per household
Resultaten av 1948 års undersökningar är icke jämförbara med de tidigare. The results for 1948 are not
comparable with those of previous inquiries.

1
1913, 1923 o. 1933: årsbokföring av »värvade» hushåll; 1948: intervjuer efter årets slut av slumpmässigt
utvalda hushåll.

Priser, levnadskostnader o. konsumtion

118

Prices, cost of living, consumption

Tab. 100. Konsumtion av födo- och njutningsämnen år 1939 samt 1948—1950
Consumption offood, beverages and tobacco

119

Priser, levnadskostnader o. konsumtion
Prices, cost of living, consumption

TAB. 100 (forts.). KONSUMTION AV FÖDO- OCH NJUTNINGSÄMNEN ÅR 1939 SAMT 1948—1950

Tab. 1 0 1 . Utgifter under år 1948 (kr per år och hushåll) i n o m olika familjetyper i städer
och tätorter Expenditure (kr per annum per household) in different types of family

Alkoholhaltiga drycker
Alcoholic

120

liquors

Tab. 102. Brännvinstillverkningen 1856—1950/1951
Production of distilled liquors

Tab. 103. Maltdryckstillverkningen 1903—1950/1951 Production of malt liquors

121
Alcoholic liquors

Alkoholhaltiga drycker

Alkoholhaltiga drycker

122

Alcoholic liquors

Tab. 104. Förbrukningen av alkoholhaltiga drycker och tobak 1856—1950
Consumption of alcoholic liquors and tobacco

123

Alkoholhaltiga drycker
Alcoholic liquors

Tab. 105. Fylleriförseelser begångna 1923—1950 Convictions for drunkenness
Fördelningen avser det område, där förseelsen begåtts, ej den sakfälldes hemort.

Tab. 106. Fylleriförseelser fördelade efter den sakfälldes ålder 1941—1950
Convictions for drunkenness by age of the convicted

Kooperation, byggnadsverksamhet

124

Co-operation, construction

Tab. 107. Kooperation: konsumtionsföreningarnas verksamhet 1908—1950
Consumers' co-operation
I tabellen ingår i konsumentintresse drivna produktionsföretag, men däremot ej Kooperativa förbundet

Tab. 108. Byggnadsverksamheten i städer och stadsliknande samhällen 1905—1915
Construction in towns and similar communities

125

Byggnadsverksamhet
Construction

Tab. 109. Byggnadsverksamheten i städer och stadsliknande samhällen 1912—1948
Construction in towns and similar communities

Tab. 110. Bostadsbyggandet 1949 och 1950 Housing construction

Byggnadsverksamhet och bostäder

126

Construction and housing

Tab. 111. Bostadsstyrelsens och länsbostadsnämndernas verksamhet 1942/1943—1950/1951
The work of the Housing Board and the provincial housing committees
Bostadsstyrelsen med länsbostadsnämnderna inrättades den 1 januari 1948 bl. a. genom ombildning av statens byggnadslånebyrå. Samtidigt ändrades villkoren för lån. I förevarande tabell redovisas de viktigaste låneformerna.

Tab. 112. Bostadshus och bostadslägenheter fördelade efter antalet lägenheter i huset inom
ortsgrupper år 1945 Dwellinghouses and dwelling units by number of units in the house

127

Bostäder
Housing

Tab. 113. Bostadslägenheterna fördelade efter rumsantal inom ortsgrupper år 1945
Units by number of rooms, etc.

Tab. 114. Bostadslägenheterna fördelade efter byggnadsår inom ortsgrupper år 1945
Units by year of construction

Bostäder

128

Housing

Tab. 115. Medelhyra för storlekskategorierna 1, 2 och 3 rum och kök inom olika ortsgrupper
samt olika kvalitetsgrupper år 1945, kr Average rent for certain groups of units

Tab. 116. Bostadslägenheter i tätorter fördelade efter upplåtelseform samt förekomsten
av vissa bekvämligheter år 1945
Units by manner of granting the use and presence of certain conveniences

129

Arbetsmarknad
Labour market

Tab. 117. I statens tjänst anställd personal fördelad efter anställningsform
åren 1944 och 1946 samt 1948—1950 State employees
Städningspersonal ej inräknad. — Beträffande statens befattningshavares antal och löneutgifterna för dessa
1913 och 1919—1924 se tab. 253.

Tab. 118. Hjälpsökande arbetslösa i medeltal inom olika näringsgrupper 1931—1950
Unemployment assistance applicants

Arbetsmarknad

130

Labour market

Tab. 119. Den offentliga arbetsförmedlingen 1902—1950 The labour exchange
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Arbetsmarknad
Labour market

Tab. 120. Arbetslösa, som erhållit arbetslöshetshjälp av stat eller k o m m u n , i medeltal,
1931—1950 Unemployment assistance applicants helped by the State or the Commune

Tab. 1 2 1 . Arbetslösheten i n o m fackförbunden 1912—1950
Unemployment within the Federations of Trade Unions

Arbetsmarknad

132

Labour market

Tab. 122. Arbetsinställelser 1903—1950 1 Stoppages of work

1

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

133

Löner
Wages, salaries

Tab. 123. Lantarbetarnas löneförmåner 1866—1925, kronor Earnings offarm workers

Tab. 124. Lantarbetarnas löneförmåner 1920—1945, kronor Earnings offarm workers

Tab. 125. Genomsnittslöner för vuxna lantarbetare 1939—1950, kronor
Average earnings of adult farm workers

Löner
Wages,

134
salaries

Tab. 126. Medelförtjänst per timme för vuxna trädgårdsarbetare 1939—1950
Average earnings per hour of adult gardeners

Tab. 127. Skogsarbetarnas löneförhållanden i norra Sverige 1913/1914—1950/1951
Earnings offorest labourers in Northern Sweden

135

Löner
Wages, salaries

Tab. 128. Arbetslöner inom industri, handel och samfärdsel m. m. 1913—1947
Earnings in industry, commerce and communications, etc.

Löner

136

Wages, salaries

Tab. 129. Löner för arbetare inom industri och hantverk, transportväsen,
allmän tjänst m. m. 1939—1950
Wages of workers in mining and manufacturing, construction, transport and services

Tab. 130. Löner för i enskild tjänst anställd förvaltningspersonal 1939—1948
Earnings for salaried employees in private undertakings
Kronor

137

Löner
Wages, salaries

Tab. 131. Löner för inom industrin samt den enskilda varuhandeln anställd
förvaltningspersonal 1947—1950
Earnings for salaried employees in industry and commerce

Tab. 132. Löneförhållanden inom vissa grupper av sjömansyrket 1860—19461
Wage conditions for certain groups of the nautical profession

Socialförsäkring
Social

138

insurance

Tab. 133. Allmänna pensionsförsäkringen 1914—19371 National pensions

1 I uppgifterna för aren före 1920 ingår icke tillkomna retroaktivt gällande pensionsbrev.

Tab. 134. Den sociala pensionsverksamheten 1921—1950 National pensions, etc.
Siffrorna utgör medeltal per år.

139
Social insurance

Socialförsäkring

Socialförsäkring
Social
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insurance

Tab. 135. Olycksfall i arbete 1918—1950 Industrial accidents

141

Socialförsäkring
Social insurance

Tab. 136. Olycksfallsförsäkringen 1890—1917 Industrial accidents insurance

Socialförsäkring

142

Social insurance

Tab. 137. Försäkringar för olycksfall i arbete enligt 1916 års lag, 1918—1950
Industrial accidents insurance

143

Socialförsäkring
Social insurance

Tab. 138. Statsunderstödda sjukkassor 1892—1950 Approved sickness funds
Enligt 1931 års sjukkasselagstiftning benämndes de statsunderstödda sjukkassorna erkända sjukkassor. I uppgifterna
ingår fr. o. m. 1935 uteslutande dylika kassor. — För år 1930 o. tidigare avser uppgifterna registrerade sjukkassor.

Socialförsäkring

144

Social insurance

Tab. 139. Erkända arbetslöshetskassor: medlemsantal, understödsförmåner och
avgifter den 31 december 1941—1950
Recognized Unemployment

Insurance Funds: number of members, benefits and

contributions

Tab. 140. Erkända arbetslöshetskassor: arbetslöshet och understödsverksamhet
1941—1950 Recognized Unemployment

Insurance Funds: unemployment

and benefits granted

Tab. 141. Självmord 1781—1950 Suicides

145
Causes of death

Dödsorsaker

Dödsorsaker

146

Causes of death

Tab. 142. Döda i infektionssjukdomar 1851—1950 Deaths from infectious diseases

Tab. 143. Döda i barnsbörd samt av våldsamma dödsorsaker 1851—1950
Deaths in child-birth and by accidents, etc.

147

Dödsorsaker
Causes of death
1

Tab. 144. Döda, fördelade efter dödsorsak 1911—1950 Causes of death

1
På grund av förändrad dödsorsaksnomenklatur är uppgifterna fr. o. m. 1931 ej fullt jämförbara med de föregående årens.

Dödsorsaker

148

Causes of death
TAB. 144 (forts.). DÖDA, FÖRDELADE EFTER DÖDSORSAK 1911—1950

149

Dödsorsaker
Causes of death

TAB. 144 (forts.). DÖDA, FÖRDELADE EFTER DÖDSORSAK 1911—1950

Dödsorsaker

150

Causes of death
TAB. 144 (forts.). DÖDA, FÖRDELADE EFTER DÖDSORSAK 1911—1950

151

Dödsorsaker
Causes of death

TAB. 144 (forts.). DÖDA, FÖRDELADE EFTER DÖDSORSAK 1911—1950

Dödsorsaker

152

Causes of death

TAB. 144 (forts.). DÖDA, FÖRDELADE EFTER DÖDSORSAK 1911—1950

153

Dödsorsaker
Causes of death

TAB. 144 (forts.). DÖDA, FÖRDELADE EFTER DÖDSORSAK 1911—1950

Dödsorsaker

154

Causes of death
TAB. 144 (forts.). DÖDA, FÖRDELADE EFTER DÖDSORSAK 1911—1950

155

Dödsorsaker
Causes of death

TAB. 144 (forts.). DÖDA, FÖRDELADE EFTER DÖDSORSAK 1911—1950

Hälso- och sjukvård

156

Public health

Tab. 145. Sjukdomsfall i vissa infektionssjukdomar (smittsamma könssjukdomar
inbegripna) 1861—1950
Infectious diseases (incl.

venereal)

157

Hälso- och sjukvård
Public health

Tab. 146. Antalet vårdplatser för lasaretts- och förlossningsvård 1910—1950
Number of beds in general hospitals (and similar establishments)
Med lasarettsvård menas vård på lasarett, sjukstuga, barnsjukhus, vanföreanstalt m. m. (utom enskilda sjukhem).

Tab. 147. Sjukvårdspersonal och vissa sjukvårdsanstalter vid slutet av 1860—1947
Medical personnel and certain institutions for care of the sick

Hälso- och sjukvård

Public health

Tab. 148. Medicinalpersonal 1900—1950 Medical personnel

158

159

Hälso- och sjukvård
Public health

Tab. 149. Omsättningen vid sjukvårdsanstalterna 1861—1946
Patients admitted, dead, days of treatment

Tab. 150. Dispensärer och medicinalstyrelsens skärmbildsundersökningar 1915—1950
TB dispensaries and radiofluorography of the Royal Medical Board

Hälso- och sjukvård

160

Public health

Tab. 151. Civila sjukvårdsanstalter 1910—1946 Hospitals (civil)
De officiella siffrorna för år 1910 har omräknats för vinnande i möjligaste mån av jämförbarhet med de följande
årens uppgifter. I flera fall är uppgifterna ofullständiga.

Tab. 152. Vårdplatser, intagna sjuka och vårddagar vid sjukvårdsanstalterna 1910—1950
Number of beds, patients admitted and days of treatment at hospitals

161
Public health

Hälso- och sjukvård

Hälso- och sjukvård

162

Public health

Tab. 153. Förebyggande mödra- och barnavård 1938—1950 Maternity and child welfare

Tab. 154. Folktandvården 1940—1950 Public dental care

Tab. 155. Eldhegängelser 1940—1950 Cremations
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Hälso- och sjukvård
Public health

Tab. 156. Vid läkarbesiktningarna prövade värnpliktigas längd 1887—1950
The Liables to military service; length of body
Fr. o. m. 1914 sänktes värnpliktsåldern från 21 till 20 och fr. o. m. 1949 till 19 år.

Tab. 157. Militära sjukvården 1903—1947 Military care of sick

Socialvård

164

Social welfare

Tab. 158. Antal understödstagare 1810—1912 Public assistance: receipt of relief

Tab. 159. Fattigvården: understödstagare 1874—1950 Public assistance: receipt of relief
På grund av omläggning i statistiken är uppgifterna
fr. o. m. 1923 ej fullt jämförbara med de föregående
årens, och detsamma gäller åren fr. o. m. 1939 i förhållande till åren före. Vad speciellt barnen beträf-

far, är redovisningen av dessa i visst avseende omlagd fr. o. m. 1926. — För 1949 och 1950 ingår inga
vårdtagare på ålderdomshem i fattigvårdsstatistiken.

165

Socialvård
Social welfare

Tab. 160. Fattigvårdsanstalter 1888—1938 samt 1946 och 1950 Indoor-relief institutions
Jämför anmärkningarna till tab. 159.

Tab. 161. Barnavårdsnämndernas verksamhet 1928—1950
Activities of the Child Welfare Boards
Före 1946 sammanställdes uppgifterna endast vart tredje år.

Socialvård

166

Social welfare

Tab. 162. Barnavårdsmannaskap, bidragsförskott m. m. 1940, 1943, 1946 och
1948—1950
Child welfare guardians, advance allowances, etc.

Tab. 163. Mödrahjälp 1938—1950 Maternity aid

167
Socialvård

Social welfare

Socialvård
Social

168

welfare

Tab. 164. Barnhem 1928—1950 Children's homes

Tab. 165. Alkoholistanstalterna 1947—1950 Homes for inebriates

Tab. 166. Nykterhetsvården 1947—1950 Activities of the Temperance Boards

169

Socialvård
Social welfare

Tab. 167. Utgifter för sociala ändamål 1948—1950
Expenditure for social services

Rättsväsen

170

Justice

Tab. 168. Protesterade växlar 1913—1950 Protested bills
Uppgifterna avser endast accepterade o. egna växlar, protesterade av notarii publici på grund av bristande betalning.

Tab. 169. Konkurser, konkursärenden och ackordsförhandlingar utan konkurs 1866—1950
Bankruptcies, etc.

171

Rättsväsen
Justice

Tab. 170. Vid de allmänna underrätterna slutligt handlagda tvistemål
och brottmål 1851—1950
Courts of First Instance: suits and criminal cases
Lagsökningsmål samt till annan domstol förvista brottmål ej medtagna. — Den nya rättegångsbalken
började tillämpas 1948. A new Code of Procedure went into force in 1948.

Rättsväsen

172

Justice

Tab. 171. Vid de allmänna underrätterna avdömda tvistemål efter tvisteföremålets
beskaffenhet 1913—19471
Courts of First Instance: civil-law cases (suits) by subject of contention
Lagsökningsmål är ej medtagna. — Samtliga mål, i vilka talan om ansvar ej förts, är inbegripna under
tvistemål.

1

For 1919 och 1920 saknas uppgifter.
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Rättsväsen
Justice

Tab. 172. Vid de allmänna underrätterna slutligt handlagda ärenden 1913—1947 l
Courts of First Instance: entries, etc.

1

För 1919 o. 1920 saknas uppgifter.

Rättsväsen

174

Justice

Tab. 173. Vid häradsrätter och rådhusrätter avgjorda tvistemål efter tvisteföremålets beskaffenhet 1946—1947 och 1949—1950 Courts of First Instance: civil-law cases by subject of contention
Uppgifter för år 1948 saknas.

Tab. 174. Vid häradsrätter och rådhusrätter slutligt handlagda ärenden m. m. 1947—1950
Courts of First Instance: entries, etc.

175

Rättsväsen
Justice

Tab. 175. Hovrätternas verksamhet 1861—1947 Courts of Appeal
Vattenöverdomstolen (fr. o. m. 1919) ingår jämväl i tabellen.

Tab. 176. Högsta domstolens verksamhet 1861—1947 The Supreme Court of Judicature
På grund av ändrade fullföljdsregler är uppgifterna fr. o. m. 1946 ej jämförbara med de föregående årens.

Rättsväsen

176

Justice

Tab. 177. Hovrätternas verksamhet 1948—1950 Courts of Appeal
Siffror för vattenöverdomstolen ingår jämväl i tabellen.

Tab. 178. Högsta domstolens verksamhet 1948—1950 The Supreme Court of Judicature
På grund av övergången till den nya processordningen har full jämförbarhet mellan redogörelseåren icke
kunnat åstadkommas i denna tabell.

Tab. 179. Villkorligt dömda efter ålder 1944—1950 Persons placed on probation, by age
Avser personer, som erhållit villkorlig dom m e d
tab. 188.

övervakning,

vilken påbörjats angivna år, jfr

177

Rättsväsen
Justice

Tab. 180. Utsökningsmål slutligt handlagda av överexekutorer eller
lagsökningsdomare 1881—1947
Cases of dept-recovery, finally dealt with by chief executory officer, etc.
En del av uppgifterna för åren fr. o. m. 1913 är ej jämförbara med de föregående årens.

Tab. 181. Slutligt handlagda mål om lagsökning, betalningsföreläggande och
utsökning 1948—1950
Cases of debt-recovery, injunctions to pay, etc.

Rättsväsen

178

Justice

Tab. 182. Ägodelningsrätternas och vattendomstolarnas verksamhet 1861—1950
Land Partition Courts, etc.
På grund av ändrad redovisning är siffrorna i fråga om ägodelningsrätternas och ägodelningsdomarnas
verksamhet fr. o. m. 1948 ej jämförbara med de föregående årens.

Tab. 183. Inteckningar i fast egendom 1870—1950 Mortgages on real estate

179

Rättsväsen
Justice

Tab. 184. Lagfarter, inteckningar med undantag av i fast egendom samt tomträtt 1886—1950
Legal ratifications,

mortgages except in real estate and site leaseholdership

rights

Rättsväsen

180

Justice

Tab. 185. För brott dömda i första instans efter brottets art 1841—1947
Persons convicted in the Courts of First Instance, by nature of offence
På grund av kriminalstatistikens omorganisation är uppgifterna för åren fr. o. m. 1913 ej jämförbara med
motsvarande för föregående år. — Kapitelrubrikerna, i den

mån de är utsatta, hänför sig till den 1947 gällande
strafflagstiftningen.

181

Rättsväsen
Justice

Rättsväsen

Persons convicted in the Courts of First Instance, by type of sentence

Justice

Tab. 186. För brott dömda i första instans efter påföljdens art 1871—1947

182

183

Rättsväsen
Justice

Tab. 187. I första instans till ansvar fällda personer, fördelade efter brottets art m . m.
1944—1950 Persons convicted in the Courts of First Instance, by nature of offence
I tabellen har medtagits personer, som fått strafförevits med beteckningar och lagrum enl. den år 1950 gällande strafflagstiftningen. Där någon i ett o. samma
läggande enl. 48 kap. nya rättegångsbalken, som börmål blivit förvunnen till brott av mer än ett slag, har
jade tillämpas år 1948. För åren 1946—1948 har i specialredovisningen för Stockholm, Göteborg o. Malmö
han räknats endast vid det svåraste brottet.
icke medräknats brott av krigsmän. Brotten har angi-

Rättsväsen

184

Justice

Tab. 188. I första instans till ansvar fällda personer, fördelade efter påföljdens art,
1944—1950 Persons convicted in the Courts of First Instance, by type of sentence
Här ingår även personer under 18 år, som erhållit åtalseftergift.
are granted suspension of prosecution

Including persons under 18 years, who

185

Fångvård
Prisons

Tab. 189. För brott dömda i första instans fördelade efter ålder m. m. 1915—1950
Persons convicted in the Courts of First Instance, by age, etc.
Tabellen, som grundar sig på straffregistret, omfattar
personer dömda till urbota straff, villkorlig dom m. fl.
The table is based on the Penal Register which contains

records on persons sentenced to imprisonment and persons
who have been placed on probation, etc.

Tab. 190. Till tvångsarbete dömda personer fördelade efter kön, ålder m. m. 1921—1950
Persons convicted to compulsory work, by sex, age, etc.
Tabellen grundar sig på straffregistret. The table is based on the Penal Register

Fångvård

186

Prisons

Tab. 191. Fångvården 1836—1950 Prison discipline
Fångar, förvarade i regementsarrester samt häradso. stadshäkten, ej inräknade. I övrigt omfattar tabellen alla slag av fångar (tidigare även by satta samt
frivilliga vid kronoarbetskåren men icke soldatklas-

sen vid denna kår). Fr. o. m. 1921 lyder tvångsanstalterna ej längre under fångvårdsstyrelsen, de är emellertid fortfarande inräknade i denna tabell.

187
Tab. 192. Folkundervisningen 1876—1914 1 Public primary

1

I tabellen ingår ej folkskolans högre avdelning.

Undervisning
Education
education

Undervisning

188

Education

Tab. 193. Folkundervisningen: lärjungar 1881—1914 Public primary education: Pupils

Tab. 194. Enskilda högre skolor höstterminen 1941—1950 Private secondary schools
I tabellen ingår endast skolor under skolöverstyrelsens inseende.

189

Undervisning
Education

Tab. 195. Folkundervisningen: lärare och lärjungar 1916—1940 resp. 1916—1935
Public primary education: Teachers and pupils

Undervisning

190

Education

Tab. 196. Folkundervisningen 1941—1950 Public primary education
Siffrorna avser i regel slutet av vårterminen resp. år (beträffande övningslärare o. fortsättningsskolor
slutet av kurserna motsvarande läsår).

191

Undervisning
Education

Tab. 197. Folkskolornas högre avdelning 1901—1950 Elementary schools: Higher section
Fr. o. m. 1916 avser uppgifterna redovisningsår, slutande under de angivna åren.

Tab. 198. Högre folkskolorna 1882—1949 Higher elementary schools
Uppgifterna avser i allmänhet läsår slutande under
de angivna åren. — I tabellen ingår förefintliga praktiska mellanskolor. — Fr. o. m. 1950 skedde omlägg-

ning av redovisningen. För 1950 saknas därför uppgifter i denna tab.

Undervisning

192

Education

Tab. 199. Kommunala mellanskolorna höstterminen 1910—1950 Municipal intermediate schools
Vissa fluktuationer i denna tabell sammanhänger med ombildningen av högre folkskolor till kommunala mellanskolor resp. av dylika till statliga samrealskolor.

Tab. 200. Lärjungar i vissa anstalter för yrkesundervisning 1921—1950
Pupils in certain schools and institutes for vocational training
Uppgifterna avser i regel höstterminen, där ej annat angives.

193

Undervisning
Education

Tab. 201. Lärjungar, som avlagt real(skol)examen 1907—1950
Pupils having passed the Lower Certificate examination (middle school)
Tabellen avser ej praktisk realexamen.

Tab. 202. Kommunala flickskolor höstterminen 1941—1950
Municipal secondary schools with special curriculum for girls

Undervisning
Education

Tab. 203. Statens allmänna läroverk höstterminen 1876—1927 State secondary schools
Här iugår pedagogier och kommunala gymnasier.

194

Tab. 204. Allmänna läroverk och kommunala gymnasier höstterminen 1931—1950
State secondary schools and higher municipal secondary schools

195
Undervisning
Education

Undervisning

Education

Tab. 205. Lärjungar som avlagt godkänd studentexamen 1866—1950 Pupils having passed the Higher Certificate examination

196

197

Undervisning
Education

Tab. 206. Folk- och småskoleseminarierna 1871—1950
Colleges for the elementary school proper and for the junior elementary school

Undervisning

198

Education

Tab. 207. Brutto- och nettoantalet nyinskrivna studerande vid universitet och
högskolor 1938—1950
The gross and net number of newly registered students at universities and colleges in

1938—1950

199

Undervisning
Education

Tab. 208. Avlagda examina och disputationsprov vid universitet och högskolor
1945—1950 Institutions

of higher education: degrees obtained

Undervisning

and graduate schools

Education

Tab. 209. Universitet och motsvarande högskolor höstterminen 1866—1950 Universities

Bland lärare är inräknade även vakanta lärarplatser. Uppgifterna avser, hänförts till filosofiska fakulteten. Höstterminen 1949 tillkom Medicinska
förutom docenter, endast ordinarie lärare; lektorer o. andra på vissa år högskolan i Göteborg med 8 lärare, varav 4 professorer, o. 41 lärjungar,
varav 12 kvinnor. 1950 var antalet professorer 5 o. lärjungar 230, varav
förordnade lärare likväl härunder inbegripna. Se i övrigt ang. antalet
lärare anm. till tab. 211. - Lärjungar utan angiven studieriktning har 38 kvinnor.

200

201
Education

Undervisning

Uppgifterna avser höstterminen, där ej annat angives.

training

Undervisning

Pupils of people's colleges and certain schools and institutes for vocational

Education

Tab. 210. Lärjungar i vissa undervisningsanstalter 1876—1950

202

203
Education

Undervisning

Undervisning m. m.
Education, etc.

204

Tab. 2 1 1 . Lärare vid universitet och högskolor höstterminen 1930—1950
Universities and graduate schools: teaching staff
Uppgifterna i denna tabell är baserade på nominativa uppgifter i läroanstalternas kataloger och överensstämmer ej med antalet lärarbefattningar enligt

Tab. 212. Radion 1 9 4 1 — 1 9 5 0 Swedish

statsliggaren. För åren 1945 o. 1950 är antalet lärarbefattningar redovisade i Statistisk Årsbok 1956 o.
senare.

Broadcasting

205

Statens affärsverksamhet
State business enterprises

Tab. 213. Statens affärsverksamhet 1912—1948/1949 State business enterprises

Statens affärsverksamhet

206

State business enterprises

Tab. 214. Statens järnvägar: inkomster och utgifter 1945—1950
State Railways: revenue and expenditure
1 000 kronor

Tab. 215. Statens järnvägar: tillgångar och skulder den 30 juni 1946—1951
State Railways: assets and liabilities
1 000 kronor

207

Statens affärsverksamhet
Slate business enterprises

Tab. 216. Postverkett inkomster och utgifter 1946—1950
Post Office: revenue and expenditure
Inräknat postsparbank och postgiro.
1 000 kronor

Tab. 217. Postverket: tillgångar och skulder den 31 december 1946—1950
Post Office: assets and liabilities
Inräknat postsparbank och postgiro.
1 000 kronor

Statens affärsverksamhet

208

State business enterprises

Tab. 218. Televerket: inkomster och utgifter 1946—1950/1951
Telegraph Administration:

revenue and expenditure

1 000 kronor

Tab. 219. Televerket: tillgångar och skulder den 3 0 juni 1946—1951
Telegraph Administration:
1 000 kronor

assets and

liabilities

209

Statens affärsverksamhet
State business enterprises

Tab. 220. Statens vattenfallsverk: inkomster och utgifter 1946—1950
State Power Administration: revenue and expenditure
1 000 kronor

Tab. 221. Statens vattenfallsverk: tillgångar och skulder den 31 december 1946—1950
State Power Administration: assets and liabilities
1 000 kronor

Statens affärsverksamhet

210

State business enterprises

Tab. 222. Domänverket: inkomster och utgifter 1945—1950
The Swedish Forest Service: revenue and

expenditure

1 000 kronor

Tab. 2 2 3 . Domänverket: tillgångar och skalder den 31 december 1945—1950
The Swedish Forest Service: assets and
1 000 kronor

liabilities

211

Finanser
Public finance

Tab. 224. Statens inkomster, i 1000 kronor, 1861—1937/1938 State revenue
De officiella siffrorna har här omräknats för vinnande av jämförbarhet de olika åren emellan. Uppgifterna avser i regel de influtna beloppen, så vitt möjligt med avdrag för restitutioner.

Tab. 225. Statens inkomster (driftbudgeten), i milj. kronor, 1938/1939—1950/1951
State revenue (working budget)
Uppgifterna avser budgetredovisningen och i regel
de influtna beloppen, så vitt möjligt med avdrag för
restitutioner. På grund av riksstatens omläggning är

uppg. i denna tabell ej alltid jämförliga med uppgifterna i tab. 226.

Finanser

212

Public finance

Tab. 226. Statsverkets inkomster och utgifter i milj. kronor, enligt räkenskaperna
1912—1935/1936 State revenue and expenditure

Tab. 227. Statens utgifter (driftbudgeten), i milj. kronor, 1913 samt
1921/1925—1950/1951 State expenditure (working budget)
Uppgifterna avser budgetredovisningen.

213

Finanser
Public finance

Tab. 228. Statsregleringarnas överskott och brister, i 1000 kr, i jämförelse med
riksstatsberäkningarna, enligt räkenskaperna 1854—1949/1950
Surplus and deficit of the budget of the Swedish State
Före 1869 avser uppgifterna endast den s. k. ordinarie statsregleringen.

Finanser

214

Public finance

Tab. 229. Statens kapitalinvestering, i milj. kronor, 1913 samt 1921—1950/1951
Capital investments of the Swedish State
Uppgifterna avser räkenskaperna.

Tab. 230. Statsskulden budgetåren 1881—1950/1951 National debt

215

Finanser
Public finance

Tab. 231. Indirekt beskattning av alkoholhaltiga drycker, i 1000 kronor, 1871—1950
Duties on alcoholic liquors
Direkta skatter till stat och kommuner är ej inräknade.

Finanser

216

Public finance

Tab. 232. Tobaksmonopolet 1916—1950 The Tobacco Monopoly Trust
Rörande tobaksförbrukningen se t a b . 104.

217

Finanser
Public finance

Tab. 233. Debiterad införseltull för olika varor, i 1000 kronor, 1946—1950
Charged import duty on different commodities
För uppgifter rörande motsvarande importvärden se tab. 18 och 23. För den totala tulluppbörden se
tab. 234.

Finanser

218

Public finance

Tab. 234. Tullmedlen, i 1000 kronor, 1871—1949 Customs
I uppgifterna ingår restitutioner. — Uppgifterna för 1949 har betecknats som preliminära. Sedan har omläggning skett vid redovisningen, se tab. 236.

219

Finanser
Public finance

Finanser

220

Public finance

Tab. 235. Samtliga skatter, i 1000 kronor, 1906—1940 Taxes
Här ingår ej de utskylder till tingslagen, som ej ingår i de kommunala skatterna. — Uppgifterna avser
de år, under vilka utskylderna uppburits eller börjat

uppbäras. — I fråga om skatter till staten avser
uppgifterna fr. o. m. 1923 budgetår, börjande den
1 juli de angivna åren.

221

Finanser
Public finance

Finanser

222

Public finance

Tab. 236. Samtliga skatter (influtna), i 1000 kr, 1940—1950 Taxes (paid)

223

Finanser
Public finance

Finanser

224

Public finance

Tab. 237. Taxeringarna till fastighetsskatt, allmän kommunalskatt, statlig skatt å
inkomst och förmögenhet m. m., i milj. kronor, 1862—1950

225

Finanser
Public finance

Estate duty assessments, local tax, State income tax, State property tax, etc.

Finanser

Public finance

Tab. 238. Fastighetsvärden, milj. kr, 1922—1950 Assessed value of real estate

226

227

Finanser
Public finance

Tab. 239. Skatter till staten, i 1000 kr, 1861—1914 Taxes to State
Uppgifterna avser i regeln de influtna beloppen, med
avdrag av restitutioner. De rustnings- o. roteringsbesvär,
för vilka avgifter icke ingått till statsverket, är ej in-

räknade; vid mitten av 1880-talet hade dessa besvär ett
värde av i runt tal 4,5 milj. kr.

Finanser
Public finance

228

Tab. 240. Inkomster från olika förvärvskällor inom olika kategorier av
skattskyldiga, milj. kr1, 1922—1950

1

Åren 1922—1928 enligt bevillningsförordningen,
1929—1943 enligt taxeringen till kommunal inkomstskatt, 1944—1948 enligt taxeringen till statlig in-

komst- och förmögenhetsskatt samt fr. o. m. 1949
enligt taxeringen till statlig inkomstskatt.

229
Income from various sources, by categories of taxpayers

Finanser
Public finance

Finanser

230

Public finance

Tab. 241. Landstingens finanser, i 1000 kronor, 1880—1917 Finances of county councils

Tab. 242. Taxeringarna till allmän omsättningsskatt 1942—1948 Tax for articles
Enligt huvudlängderna.

Tab. 243. Landstingens finanser, milj. kr, 1918—1950 County council finance

231
Finanser

Public finance

Finanser

232

Public finance

Tab. 244. Landskommunernas (utom köpingarna) finanser, i 1000 kr, 1880—1917
Finances of rural communes (except market towns)

233

Finanser
Public finance

Tab. 245. Landskommunernas och köpingarnas finanser, i milj. kr, 1918—1950
Finances of rural communes and market towns

Finanser
Public finance

234

Tab. 246. Municipalsamhällenas finanser, i 1000 kr, 1911—1917
Finances of municipal communities

Tab. 247. Municipalsamhällenas finanser, i 1000 kr, 1918—1950
Finances of municipal communities
Köpingar, som icke bildar egna kommuner, är inräknade.

Tab. 248. Städernas och köpingskommunernas finanser, i 1000 kr, 1880—1917 Finances of towns and market towns

235
Finanser

Public finance

Finanser

236

Public finance

Tab. 249. Städernas finanser, i 1000 kr, 1918—1950 Finances of towns
På grund av formulärets omläggning är uppgifterna fr. o. m. 1945 icke alltid jämförbara med föregående års.

237

Finanser
Public finance

Finanser

238

Public finance
TAB. 249 (forts.). STÄDERNAS FINANSER, I 1 000 KR, 1918—1950

239

Finanser
Public finance

Tab. 250. Kommunala finanserna, i milj. kr, 1876—1950 Local government finance
Uppgifterna för åren fr. o. m. 1918 är ej i allo jämförliga med de föregående årens. — Under landskommunerna är inbegripna köpingarna och fr. o. m.

1911 municipalsamhällena. — Under städerna är inräknade för städer o. landskommuner gemensamma
anstalter.

Finanser

240

Public finance

Tab. 251. Till inkomstskatt taxerade inländska aktiebolags och solidariska bankbolags
kapital och inkomst driftsåren 1908, 1912, 1916, 1919 och 1920
Bolag, som gätt utan vinst eller med förlust, ingår icke i tabellen. — Det är taxeringsåren, som avses,

alltså 1909, 1913, 1917, 1920 och 1921.

241

Finanser
Public finance

Joint-stock companies, etc.: Capital and revenue

Finanser

242

Public finance

Tab. 252. Utdebitering av allmän kommunalskatt och landstingsskatt 1906—1950
Debited local tax and county council tax
Uppgifterna avser de under resp. år beslutade, pa samma års taxeringar grundade utdebiteringarna.

243

Finanser
Public finance

Tab. 253. Statens befattningshavares antal och löneutgifterna för desamma
1913 och 1919—1924
Number of employees and workers in Government service and expenditure on wages and salaries
Beträffande statens personal efter anställningsform 1944, 1946 o. 1948—1950 se tab. 117.

Inkomster, förmögenhet

244

Personal income

Tab. 254. Enskilda personers år 1921 redovisade inkomster och förmögenheter,
kombinerade i grupper efter inkomst- och förmögenhetsbeloppens storlek.
Sammandrag för hela riket och samtliga yrkesutövare
Enligt 1920 års folkräkning.

245

Inkomster, förmögenhet
Personal income

Economically active persons by income and property

Inkomster, förmögenhet
Personal

246

income

Tab. 255. Enskilda personers inkomster och förmögenheter år 1930, kombinerade
i grupper efter inkomst- och förmögenhetsbeloppens storlek
Enligt 1930 års folkräkning.

247
Economically active persons by income and property

Inkomster, förmögenhet
Personal income

Inkomster, förmögenhet

Enligt 1930 års folkräkning.

Personal income

Tab. 256. Inkomstfördelningen inom olika yrkes- och socialklasser 1930 Income by industrial and social groups

248

Tab. 257. Förmögenhetsfördelningen inom olika yrkes- och socialklasser 1930 Property by industrial and social groups
Enligt 1930 års folkräkning.

249
Personal income

Inkomster, förmögenhet

1930 års folkräkning.

Inkomster, förmögenhet

Enligt

Personal income

Tab. 258. Yrkesutövare, fördelade efter k ö n och ålder samt efter inkomst 1930
Economically active persons by sex and age and by income

250

Tab. 259. Yrkesutövarna, fördelade efter kön och ålder samt efter förmögenhet 1930
Economically active persons by sex and age and by property
Enligt 1930 års folkräkning.

251
Personal income

Inkomster, förmögenhet

Inkomster, förmögenhet

252

Personal income

Tab. 260. Antal inkomsttagare och summa inkomster inom olika yrkesgrupper 1943—1950
Income earners and total income by groups of industry

253

Inkomster, förmögenhet
Personal

income

TAB. 260 (forts.). ANTAL INKOMSTTAGARE OCH SUMMA INKOMSTER INOM OLIKA YRKESGRUPPER 1943—1950

Inkomster, förmögenhet

254

Personal income

Tab. 261. Antal inkomsttagare och summa inkomster inom olika inkomstklasser 1943—1950

255

Inkomster, förmögenhet
Personal

Income earners and total income by size of income

income

Inkomster, förmögenhet
Personal

256

income

Tab. 262. Inkomsttagarnas fördelning på inkomstklasser inom olika
yrkesgrupper 1943—1950

257

Inkomster, förmögenhet
Personal income

Income earners by size of income and

industry

Inkomster, förmögenhet
Personal

income

258

259

Inkomster, förmögenhet
Personal

income

Inkomster, förmögenhet

260

Personal income

Tab. 263. Förmögenheter om minst 20 000 resp. 30 000 kr fördelade på storleksklasser
och efter de skattskyldigas inkomst 1945—1950
Properties of more than 20 000 resp. 30 000 kronor by size of property and by income

261

Inkomster, förmögenhet
Personal income

Tab. 264. Förmögenhetsfördelningen inom olika yrkesgrupper 1948—1950
Properties by industry and status of owner

Personal income

Enligt 1945 års folkräkning. - Tabellens siffror grundar sig på uppgifter från en tolftedel av befolkningen men har uppskrivits så att de approximativt motsvarar totalbefolkningens numerär. Siffror, som grundar sig på mycket små observerade tal, har satts med medieval stil.

Inkomster, förmögenhet

Tab. 265. Befolkningen fördelad efter kön och ålder samt efter inkomst 1945 Population by sex, ageandincome
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Tab. 266. Befolkningen fördelad efter kön och ålder samt efter förmögenhet 1945 Population by sex, age and property
Enligt 1945 års folkräkning. — Tabellens siffror grundar sig på uppgifter från en tolftedel av befolkningen men har uppskrivits så att de approximativt motsvarar totalbefolkningens numerär. Siffror, som grundar sig på mycket små observerade tal, har satts med medieval stil.

263
Personal income

Inkomster, förmögenhet

Inkomster, förmögenhet

264

Personal income

Tab. 267. Förvärvsarbetande befolkning efter förmögenhet den 31 december 1945
Economically active population by property
Enligt 1945 års folkräkning. — Rörande beräkningsmetoden se tab. 266

Tab. 268. Befolkningen efter inkomst och förmögenhet i kombination år 1945
Population by income and property
Enligt 1945 års folkräkning.

— Rörande beräkningsmetoden se tab. 266

265

Nationalinkomst
National income

Tab. 269. Bruttonationalprodukten till marknadspris, i milj. kr, 1861—1939
Gross national product at market prices
Beräknad enligt den s. k. produktionsstatistiska metoden. Siffrorna är ej helt jämförbara med de av
konjunkturinstitutet för åren 1938/39 samt 1946
och efterföljande år utförda beräkningarna av brut-

tonationalprodukten (se tab. 270). Bl. a. har värdet av inträdda lagerförändringar ej kunnat beaktas
i de i denna tabell framlagda beräkningarna.

Tab. 270. Bruttonationalprodukten till produktionskostnad 1938/1939 och 1946—1950
Gross national product at factor cost

Nationalinkomst

266

National income

Tab. 271. Försörjningsbalansen 1938/1939 och 1946—1950 i löpande priser, milj. kr
The balance of resources at current prices

Tab. 272. Den privata konsumtionen 1938/1939 och 1946—1950 i löpande priser, milj. kr
Private consumption at current prices
Värdet av den privata konsumtionen i tab. 271
skiljer sig från värdet i denna tabell i två avseenden.
Dels har konsumtionen av livsmedel m. m. vid skolor, sjukhus o. andra offentliga inrättningar förts

till offentlig konsumtion i tab. 271, dels ingår i
tab. 271 vissa beräknade bank- o. försäkringstjänster.

Tab. 273. Nationalförmögenheten, i milj. kr, 1885, 1898 och 1908 Gross national property

267

Allmänna val
Elections

Tab. 274. Första kammaren: antal valda riksdagsmän 1911—1950
The First Chamber of the Riksdag: delegates elected
Inom högern, bondeförbundet o. liberala-frisinnade partiet har en del år förekommit s. k. vildar.

Tab. 275. Landstingsmannavalen: antal valda representanter 1910—1950
Elections for county councils: delegates elected
Åren 1912—1918 ägde val rum i endast endera av de båda valkretsgrupperna. Övriga år avses hela landstingsområdena.

Allmänna val

268

Elections

Tab. 276. De allmänna valen till riksdagens andra kammare 1911—1948

269

Allmänna val
Elections

The Second Chamber of the Riksdag:

Elections

Allmänna val

270

Elections

Tab. 277. De allmänna valen till riksdagens andra kammare 1872—1908
The Second Chamber of the Riksdag:

Elections

Tab. 278. Stadsfullmäktigvalen 1919—1950 Elections for town councils
Stadsfullmäktigvalen 1950 avsåg städerna enligt den omfattning dessa erhöll efter kommunindelningsreformens ikraftträdande den 1 jan. 1952 med
undantag dock för Norrköping, Karlskrona, Malmö, I.und, Örebro o. Västerås.
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Elections

Allmänna val

Allmänna val

272

Elections

Tab. 279. Kommunala rösträtten 1919—1950 Right to vote at communal elections

Tab. 280. Kommunal-, municipal- och kyrkofullmäktigvalen 1919—1950 Communal elections
Kommunalfullmäktigvalen 1950 förrättades på grundval av den indelning i borgerliga kommuner, som trädde i
kraft den 1/1 1952 (m. undantag för Aspö kommun i Blekinge l. o. S. Sallerups kommun i Malmöhus l.).

Officiella statistiska publikationer utgivna intill
den 10 september 1960
Nedanstående publikationer utdelas till svenska myndigheter av de olika ämbetsverk, som utger dem. Statistiska centralbyrån distribuerar sålunda inom landet endast sina egna publikationer.
Till utlandet sänder centralbyrån även övriga här
förtecknade publikationer utom följande, som distribueras avrespektive utgivare: alla socialstyrelsens
publikationer, Arbetsmarknadsstatistik,
Jordbruksekonomiska meddelanden, Kommersiella meddelanden, Meddelanden frän konjunkturinstitutet
och
årsbok. Försäljning sker
Riksräkenskapsverkets
genom Nordiska bokhandelns förlag, Stockholm.
Om en publikation förut offentliggjorts såsom
en särskild avdelning i serien Bidrag till Sveriges
officiella statistik, angives publikationens littera
i nämnda serie.

Arealinventeringen och kreatursräkningen den
1 juni 1945.
Fiske: 1914—1958.
Jordbruk och boskapsskötsel: 1913—1937, 1940—
1959.
Litt. N.
Jordbrukarnas tillgångar och skulder den 31 december 1952.
Jordbrukets skuldsättning år 1933 — Statistiska
meddelanden. Ser. A. Bd 5: 3.
Jordbruksräkningen: 1927, 1932, 1937, 1944, 1951,
1956.
Mejerihantering: 1913—1939.
Årsväxten: 1911—1959.
Litt. N.
Skogshushållning
Domänverket, av domänstyrelsen: 1911—1958.
Allmänna statistiska publikationer
1911—1921 med titel: Kung], domänstyrelsens
förvaltning.
Utg. av statistiska centralbyrån.
Det enskilda skogsbraket, av skogsstyrelsen:
Historisk statistik för Sverige.
1942—1950.
1. Befolkning 1720—1950. Sthlm 1955.
Fortsattes av: Skogsstatistisk årsbok: 1951 —
2. Väderlek, lantmäteri, jordbruk, skogsbruk,
1957.
fiske t. o. m. är 1955. Sthlm 1959.
Skogsstatistisk årsbok, av skogsstyrelsen: 1951 —
Statistisk tidskrift. Ny följd: årg. 1 (1952)—8
1957.
(1959), 9 ( 1 9 6 0 ) : l - 8 .
Forts, på: Det enskilda skogsbruket: 1942—1950.
Forts, på Statistisk tidskrift: bd 1 (1860—1862)
Fast egendom
- 3 (1866-1869), årg. 1870-1913.
Statistisk årsbok för Sverige: årg. 1 (1914)—46
Fast egendom år 1910, av statistiska centralbyrån.
(1959).
Lantmäteri
årsbok för Sveriges kommuner: årg. 1 (1918)—
Lantmäteri, av lantmäteristyrelsen: 1911—1950.
43 (1960).
Litt. O.
Industri och bergshantering
Sveriges officiella statistik
Berättelserna utg. av kommerskollegium, där ej
Folkmängden och dess förändringar
annat angives.
Bergshantering: 1911—1958.
AUa berättelser utg. av statistiska centralbyrån.
Litt. C.
Befolkningsrörelsen: 1911—1958.
Industri: 1911—1958.
Litt. A.
Litt. D.
Befolkningsrörelsen, översikt för åren: 1901/1910,
Läder-, hår- och gummivaruindustrien. Special1911/1920, 1921/1930, 1931/1940, 1941/1950.
undersökning. Sthlm 1915.
Litt. A.
Dödlighets- och Hvslängdstabeller för årtiondet:
Statens vattenfallsverk, av vattenfallsstyrelsen:
1920—1958.
1901/1910, 1911/1920, 1921/1930, 1931/1940,
Sveriges bergshantering år 1913. Specialundersök1941/1950.
ning.
Dödsorsaker: 1911—1958.
Sveriges monterade vattenkraft. SpecialundersökFolkmängden inom administrativa områden den
ning. Sthlm 1919.
31 december: 1910—1959.
Sveriges utbyggda vattenkraft år 1930. SpecialLitt. A.
undersökning.
Folkräkningen den 31 december: 1910: 1 — 4;
1920: 1-5; 1930: 1-9; 1940: 1-3; 1945: 1; 2: Sågverksdriften i Sverige år 1953. 1953 års såg1-3: 3: 1-3; 4-6; 7: 1-2; 8: 1-2; 9; 10: 1-2;verksinventering.
Textil- och beklädnadsindustrien. Specialunder11; 1950: 1—8sökning. Sthlm 1914.
Litt. A.
8ärskilda folkräkningen 1935/36: 1—8.
Handel
Ut- och invandring: 1911—1938.
Alla berättelser utg. av kommerskollegium.
Handel: 1911—1957, 1958: 2—3.
Allmänna ekonomiska förhållanden
Litt. F .
1951 års företagsräkning, av kommerskollegium.
Månadsstatistik över handeln: 1954—1959, 1960:
1931 års företagsräkning — Statistiska medde1—6.
landen. Ser. A. Bd 4: 10.
1913 — 1953 = Statistiska meddelanden. Ser. C.
Jordbruk med binäringar
Transport- och kommunikationsvägen
Allmän järnvägsstatistik, av järnvägsstyrelsen:
Alla berättelser utg. av statistiska centralbyrån.
1911—1952.
Arealinventeringen, kreatursräkningen och trädLitt. L.
gårdsinventeringen den 1 juni 1943.
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Lotsverket, av lotsstyrelsen: 1911—1953.
Litt. T.
Postverket, av generalpoststyrelsen: 1911—1959.
Litt. M.
Sjöfart, av kommerskollegium: 1911—1957.
Litt. E.
Sveriges järnvägar, av järnvägsstyrelsen: 1911 —
1958.
1911—1952 med titel: Statens järnvägar. L i t t . L .
Telefon, telegraf och radio, av telestyrelsen:
1911—1958/1959.
1911—1943 med titel: Telefon och telegraf.
Vagnslastgodstrafiken å statens järnvägar. Bihang till järnvägsstyrelsens berättelse om statens järnvägar: 1913, 1916, 1919, 1924, 1929,
1934, 1937.
Litt. L.
Väg- och vattenbyggnadsverket 1911—1939, 1944/
1047, av väg- och vattenbyggnadsstyrelsen.
1911—1939 med titel: Allmänna väg- och vattenbyggnader.
Vägtrafikolyckor, av statistiska centralbyrån:
193g 1957.
1936—1938 med titel: Olyckor vid trafik med
motorfordon. 1935 = Statistiska meddelanden.
Ser. A. Bd 5: 2.
Bankväsen
Allmän sparbanksstatistik, av statistiska centralbyrån: 1911—1950, 1955.
Utgives från 1950 endast de år som slutar på
0 och ö. Litt. Y.
Postsparbanken, av stvrelsen för postsparbanken:
1911—1922.
Litt. Y.
Uppgifter om bankerna, av bank- och fondinspektionen: 1954—1959, 1960: Jan.—juli.
1912—1953 = Statistiska meddelanden. Ser. E .
Försäkringsväsen
Allmänna pensionsförsäkringen, av pensionsstyrelsen: 1915—1936.
1915—1917 med titel: Kungl. pensionsstyrelsen. Fortsattes av: Folkpensioneringen: 1937
—1939/1950.
Allmänna sjukkassor, av pensionsstyrelsen: 1911/
1912—1928/1930, 1938 jämte översikter för åren
1933—1937; 1939—1951; av riksförsäkringsanstalten: 1952—1968.
1911/1912—1928/1930 med titel: Registrerade
sjukkassor. 1938—1954 med titel: Erkända sjukkassor.
Enskilda försäkringsanstalter, av försäkringsinspektionen: 1912—1958.
Folkpensioneringen, av pensionsstyrelsen: 1937—
1939/1950.
1939/1950 med titel: Folkpensioneringen jämte
sjukkasseväsendet m. m. Forts, på: Allmänna
pensionsförsäkringen: 1915—1936.
Olycksfall i arbete, av socialstyrelsen: 1910/1912—
1917; av riksförsäkringsanstalten: 1918—1954.
Fortsattes av: Yrkesskador: 1955—1957.
Olycksfall i arbete, reviderat sammandrag, av
riksförsäkringsanstalten: 1918/1922, 1923/1928,
1929/1933, 1934/1938, 1939/1943.
Riksförsäkringsanstalten, av anstalten: 1911—1958.
Understödsföreningar andra än arbetslöshetskassor, av försäkringsinspektionen: 1956—1958.

Yrkesskador, av riksförsäkringsanstalten: 1955—
1957.
Forts, på: Olycksfall i arbete: 1910/1912—1954.
Arbetsmarknad samt arbets- och
löneförhållanden
Berättelserna ntg. av socialstyrelsen, där ej annat
angiveä.
Anställnings- och avlöningsförhållandena för lägre
personal i allmän tjänst. Sthlm 1931.
Arbetartillgång, arbetstid och arbetslön inom
Sveriges jordbruk: 1911—1928.
Arbets- och löneförhållandena för affärsanställda
i Sverige. Sthlm 1925.
Arbetsförhållandena för hotell- och restaurangpersonalen i Sverige. Sthlm 1922.
Arbetsförhållandena inom det husliga arbetet å
landsbygden. Sthlm 1939.
Arbetsförhållandena inom det husliga arbetets
område. Sthlm 1936.
Arbetsinställelser i Sverige: 1911—1922.
Fortsattes av: Arbetsinställelser och kollektivavtal samt förlikningsmännens verksamhet:
1923—1938.
Arbetsinställelser och kollektivavtal samt förlikningsmännens verksamhet: 1923—1938.
Forts, på: Arbetsinställelser i Sverige: 1911—
1922, och Kollektivavtal i Sverige: 1911—1922.
Arbetslösheten inom fackförbunden .samt därmed
sammanhängande bestämmelser i förbundsstadgar och kollektivavtal. Sthlm 1931.
Arbetslöshetsräkningen och de lokala arbetslöshetsundersökningarna i Sverige år 1927.
Arbetstiden inom industri och hantverk m. m.
i Sverige vid år 1917, av arbetstidskommittén.
Arbetstidens längd vid frisersalonger och badinrättningar i Sverige. Sthlm 1916.
Arbetstidsförhållandena
inom
detaljhandeln.
Sthlm 1933.
Befattningshavare i statens och de större städernas tjänst. Deras antal och löneförmåner åren
1919—1924.
Hamnarbetaryrket i Sverige. Sthlm 1916.
Inresta utlänningar åren 1938 och 1939.
Kollektivavtal i Sverige: 1911—1922.
Fortsattes av: Arbetsinställelser och kollektivavtal samt förlikningsmännens verksamhet:
1923—1938.
Kollektivavtal i Sverige vid årsskiftet 1920/21:
1—2.
Kroppsutvecklingen hos minderåriga industriarbetare i Sverige. Sthlm 1925.
Lantarbetarnas arbets- och löneförhållanden inom
olika bygder ooh å typiska lantegendomar.
Sthlm 1915.
Löneförhållandena för försvarsväsendets civila
arbetare och med dessa jämförliga arbetargrupper i enskild tjänst. Sthlm 1927.
Löner: 1929—1957, 1958: 1.
1929 — 1951 med titel: Lönestatistisk årsbok för
Sverige.
Löner och levnadskostnader vid statens järnvägsbyggnader och statens vattenfallsverks bygg.
nadsföretag samt inom därmed jämförliga
arbetsområden. Sthlm 1924.
Den offentliga arbetsförmedlingen i Sverige:
1902/1912—1913/1922.
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Sjömansyrket i Sverige: 1—2. Sthlm 1915—1919.
Skogsarbetarnas levnads- och arbetsförhållanden
i Värmland, Dalarna och Norrland. Sthlm 191 B.
Skogsbygdens arbets- och levnadsvillkor: 1 — 2.
Sthlm 1937—1938.
Statistisk undersökning av statstjänstemännens
bisysslor. Sthlm 1928.
Svensk hemindustri: 1 — 2. Sthlm 1917.
Tjänstemän inom statlig och statsunderstödd verksamhet åren 1954—1957, av statistiska centralbyrån.
Undersökning rörande arbetsförhållandena inom
hotell- och restaurangnäringen 1929/30.
Undersökning rörande löneläget och lönevariationerna inom jordbruket 1935—1936.
Undersökning rörande vissa hygieniska förhållanden inom cellulosaindustrien i Sverige. Sthlm
1915.
Undersökningar rörande arbetstidsförhållanden
och lönevillkor för privatanställda. Sthlm 1938.
Undersökningar rörande vissa arbetstidsförhållanden inom bagerinäringen samt hotell- och restaurangnäringen. Sthlm 1938.
Priser och konsumtion
Alla berättelser utg. av socialstyrelsen.
Detaljpriser och indexberäkningar åren 1913—
1930.
Hushållsbudgeter och livsmedelskonsumtion i städer och tätorter 1940—1942.
Levnadskostnaderna i städer och industriorter
omkring år 1923.
Levnadskostnaderna i Sverige 1913—1914: ] ;
2: 1 - 8 ; 3.
Levnadskostnaderna i tätortshushåll år 1948.
Levnadskostnaderna på landsbygden i Sverige
vid år 1920.
Levnadskostnaderna på landsbygden år 1951.
Levnadskostnaderna år 1952.
Levnadsvillkor och hushållsvanor i städer och
industriorter omkring år 1933.
Livsmedels- och bostadspriser i Sverige under
åren 1910—1912.
Livsmedelsförbrukningen inom mindre bemedlade
hushåll under krisåren 1914—1918.
Byggnadsverksamhet och bostadsförhållanden
Berättelserna utg. av socialstyrelsen, där ej annat angives.
Allmänna bostadsräkningen år 1920.
Allmänna bostadsräkningen år 1933 och därmed
sammanhängande undersökningar.
Bostadsbyggandet, av bostadsstyrelsen: 1949/1950
-1958.
Forts, på: Byggnadsverksamheten i Sverige:
1912—1918/1920, 1937—1948.
Bostäder och hushåll. Enligt allmänna bostadsräkningen 1945 och därtill anslutna undersökningar.
Byggnadsverksamheten i Sverige: 1912 — 1918/
'1920, 1937—1948.
1912-1918/1920 med titel: Byggnadsverksamheten i rikets stadssamhällen. Fortsattes av:
Bostadsbyggandet: 1949/1950- 1958.
Hyresräkningen: 1924: 1 — 2; 1926.
Undersökningar rörande de mindre bemedlades
bostadsförhållanden i vissa svenska städer
(bostadsbeskrivningar): 1 — 3. Sthlm 1 9 1 6 1918.

1912—1914 års allmänna bostadsräkningar: 1;
f2]: 1—12.
2 med titel: 1912—1913 års allmänna bostadsräkning.
Ekonomiska och ideella föreningar samt
stiftelser
De ideella föreningarna i Sverige och deras eko.
nomiska förhållanden år 1917, av socialstyrelsen.
Kooperativ verksamhet, av socialstyrelsen: 1908/
1910—1949; av kommerskollegium: 1950-1958.
Stiftelser år 1910, av statistiska centralbyrån.
Hälso- och sjukvård
Allmän hälso- och sjukvård, av medicinalstyrelsen:
1911—1958.
Litt. K.
Det civila veterinärväsendet, av medicinalstyrelsen: 1916—1945; av veterinärstyrelsen: 1946—
1949.
Hälso- och sjukvård vid armén, av arméförvaltningens sjukvårdsstyrelse: 1911—1930.
Fortsattes av: Hälso- och sjukvård vid armén
samt flygvapnet: 1931—1936.
Hälso- och sjukvård vid armén och flygvapnet
samt veterinärvård vid armén, av arméförvaltningens sjukvårdsstyrelse, chefen för flygvapnet
och överfältveterinären: 1937—1942.
Forts, på: Hälso- och sjukvård vid armén samt
flygvapnet: 1931—1936. Fortsattes av: Hälsooch sjukvård vid försvaret och veterinärvård
vid armén: 1943—1944.
Hälso- och sjukvård vid armén samt flygvapnet,
av arméförvaltningens sjukvårdsstyrelse och
flygstyrelsen: 1931—1936.
Forts, på: Hälso- och sjukvård vid armén:
1911—1930. Fortsattes av: Hälso- och sjukvård
vid armén och flygvapnet samt veterinärvård
vid armén: 1937—1942.
Hälso- och sjukvård vid försvaret, av försvarets
sjukvårdsstyrelse: 1945—1958.
Forts, på: Hälso- och sjukvård vid försvaret och
veterinärvård vid armén: 1943—1944.
Hälso- och BJukvård vid försvaret och veterinärvård vid armén, av försvarets sjukvårdsförvaltning och överfältveterinären: 1943—1944.
Forts, på: Hälso- och sjukvård vid armén ocb
flygvapnet samt veterinärvård vid armén:
1937—1942, och Hälso- och sjukvård vid marinen: 1911/1912 — 1942. Fortsattes av: Hälsooch sjukvård vid försvaret: 1945—1958, och
Veterinärvård vid armén: 1945—1955.
Hälso- och sjukvård vid marinen, av marinöverläkaren: 1911/1912—1942.
Fortsattes av: Hälso- och sjukvård vid försvaret
och veterinärvård vid armén: 1943—1944.
Sinnessjukvården i riket, av medicinalstyrelsen:
1911—1939.
Litt. K.
Veterinärvård vid armén, av överfältveterinären:
1945—1955.
Forts, på: Hälso- och sjukvård vid försvaret ocb
veterinärvård vid armén: 1943—1944.
Socialvård
Ensamstående mödrars sociala och ekonomiska förhållanden år 1955, av socialstyrelsen.
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Fattigvården, av statistiska centralbyrån: 1918—
1935; av socialstyrelsen: 1936—1956.
Fortsattes av: Socialhjälpen: 1957. Litt. U.
Samhällets barnavård, av statistiska centralbyrån:
1928, 1931, 1934; av socialstyrelsen: 1937, 1940,
1943, 1946, 1949—1957.
Socialhjälpen, av socialstyrelsen: 1957.
Forts, på: Fattigvården: 1918—1956.
Undersökningar angående alkoholens sociala skadeverkningar, av socialstyrelsen. Sthlm 1921.
Ålderdomshemmen och deras vårdtagare år 1950,
av socialstyrelsen.
Rättsväsen
Berättelserna utg. av statistiska centralbyrån, där
ej annat angives.
Brottsligheten: 1913/1914—1957.
Litt. B.
Domstolarnas och de exekutiva myndigheternas
verksamhet: 1913/1914—1917/1918,1921/1922—
1945/1947, 1949/1952—1955/1956.
Litt. B.
Fångvården, av fångvårdsstyrelsen: 1911—1946/
1947.
Litt. G.
Konkurser upphörda: 1914/1917, 1918/1920, 1926
—1928.
Undervisning
Donationer vid allmänna läroverk, kommunala
mellanskolor och privatläroverk år 1919, av
skolöverstyrelsen.
Folkskolorna, av ecklesiastikdepartementet: 1911
—1918 1919; av skolöverstyrelsen: 1929/1930.
1914/1915—1915/1916 med titel: Folkskolorna
och folkskoleseminarierna. Litt. P .
Folkskolorna och högre folkskolorna, av skolöverstyrelsen: 1919/1920—1920/1921, 1926/1927.
Det högre skolväsendet, av skolöverstyrelsen:
1927/1928; 1935/1936 jämte översikt för läsåren 1928—1935.
Högre studier, av statistiska centralbyrån: 1956/
1957.
De kommunala mellanskolorna, av ecklesiastikdepartementet: 1917/1918—1919/1920.
Forts, på: De kommunala mellanskolorna och
privatläroverken läsåret 1916—1917. Fortsattes
av: Statens allmänna läroverk, kommunala mellanskolor och privatlaroverk samt realskol- och
studentexamina: 1920/1921—1921/1922.
De kommunala mellanskolorna och privatläroverken läsåret 1916—1917, av ecklesiastikdepartementet.
Fortsattes »v: De kommunala mellanskolorna:
1917/1918—1919/1920, och Privatläroverken:
1917/1918—1919/1920.
Lärarutbildningen, av ecklesiastikdepartementet:
1916/1917—1919/1920; av skolöverstyrelsen:
1920/1921—1921/1922, 1927/1928, 1928/1929
t. o. m. 1938/1939.
Privatläroverken, av ecklesiastikdepartementet:
1917/1918—1919/1920.
1918/1919—1919/1920 med titel: Statens normalskola för flickor och privatläroverken. Forts,
på: De kommunala mellanskolorna och privatläroverken läsåret 1916—1917. Fortsattes av:
Statens allmänna läroverk, kommunala mellanskolor och privatläroverk samt realskol- och studentexamina: 1920/1921—1921/1922.
Realskol- och studentexamina år 1919, av ecklesiastikdepartementet.

Fortsattes av: Statens allmänna läroverk läsåret 1919—1920 Bamt realskol- och studentexamina år 1920.
Statens allmänna läroverk, av ecklesiastikdepartementet: 1911/1912—1918/1919.
Fortsattes av: Statens allmänna läroverk läsåret
1919—1920 samt realskol- och studentexamina
år 1920. Litt. P .
Statens allmänna läroverk, kommunala mellanskolor och privatläroverk samt realskol- och studentexamina, av skolöverstyrelsen: 1920/1921—
1921/1922.
Forts, på: De kommunala mellanskolorna: 1917/
1918—1919/1920, Privatläroverken: 1917/1918
—1919,1920, och Statens allmänna läroverk läsåret 1919—1920 samt realskol- och studentexamina år 1920.
Statens allmänna läroverk läsåret 1919—1920
samt realskol- och studentexamina år 1920,
av skolöverstyrelsen.
Forts, på: Realskol- och studentexamina år 1919,
och Statens allmänna läroverk: 1911/1912—
1918/1919. Fortsattes av: Statens allmänna läroverk, kommunala mellanskolor och privatläroverk samt realskol- och studentexamina:
1920/1921—1921/1922.
Yrkesundervisningen, av skolöverstyrelsen: 1919/
1921—1921/1922, 1928/1929: 1936/1937 jämte
översikt för läsåren 1929—1936.
Inkomst och förmögenhet
Alla berättelser utg. av statistiska centralbyrån.
Företagens intäkter, kostnader och vinster: 1951
—1957.
Skattetaxeringarna: 1922—1943.
Fortsattes av: Skattetaxeringarna samt fördelningen av inkomst och förmögenhet: taxeringsåren 1944—1959.
Skattetaxeringarna samt fördelningen av inkomst
och förmögenhet: taxeringsåren 1944—1959.
1944—1948 med titel: Skattetaxeringarna samt
inkomstfördelningen inom yrkesgrupper. Forts.
p å : Skattetaxeringarna: 1922—1943.
Taxeringen till inkomst- och förmögenhetsskatt:
1917, 1920.
Finanser
Berättelserna utg. av kontrollstyrelsen, där e]
annat angives.
Accispliktiga näringar: 1911/1912—1958.
Litt. V.
Kommunernas finanser, av statistiska centralbyrån: 1918/1921—1957.
Litt. U.
Rusdrycksförsäljningen m. m.: 1914/1915—1958.
1914/1915—1918 med titel: Brännvinsförsäljningen.
Allmänna val
Alla berättelser utg. av statistiska centralbyrån.
Kommunala valen: 1919—1958.
Litt. R.
Landstingsmannavalen: 1912—1918.
Litt. R.
Riksdagsmannavalen: 1909—1958.
Litt. R.

Statistiska meddelanden
Utg. av statistiska centralbyrån, där ej annat
angives. Serien har upphört från 1954.
Ser. A. Tillfälliga statistiska undersökningar.
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Band 1:
1 Dödlighets- och tivslängdstabeller för åren
1816—1910.
2 Statens utarrenderade domäner arrendeåret
1910—1911.
3 Stadsfullmäktigvalen åren 1911 och 1912
samt den kommunala rösträtten år 1912 i de
städer, som icke deltaga i landsting.
4—5 Utom äktenskapet födda barn. 1 — 2. Sthlm
1914-1916.
6 Dödligheten i lungsot i Sverigb åren 1906—
1910.
7 Husdjursräkningen sommaren 1915.
8 Stadsfullmäktigvalen åren 1913 och 1914.
9 Husdjursräkningen den 1 juni 1916.
10 Utom äktenskapet födda barn. 3. Sthlm 1917.
Band 2:
1 Husdjursräkningen den 1 juni 1917.
2 Arealinventeringen den 20 juni 1917, av
folkhushållningakommissionen.
3 Husdjuraräkningen den 1 juni 1918.
4 Stadsfullmäktigvalen åren 1915 och 1916.
5 Arealinventeringen den 1 juni 1918, av folkhushållningskommissionen.
6 Stadsfullmäktigvalen åren 1917 och 1918.
Band 3:
1 Statistisk översikt av det svenska näringslivets utveckling åren 1870—1915 med särskild hänsyn till industri, handel och sjöfart,
av kommerskollegium.
2—3 Arealinventeringen och husdjnrsrakningen
den 1 juni 1919. 1—2.
Band 4:
1 Jordbrukskassorna och centralkassorna för
jordbrukskredit åren 1916—1923.
2 Brödsädsförbrukningen vid vissa mindre
jordbruk. Sthlm 1928.
3 Undersökning rörande förskingrings- och trolöshetsbrotten åren 1921—1927.
4 Undersökning angående mejerihanteringen.
Sthlm 1930.
5 Svinräkningen den 15 september 1930.
6 Inventeringen av vete och råg den 1 februari
1931.
7 Svinräkningen den 15 september 1931.
8 Kyrkofullmäktigvalen år 1931.
9 Svinräkningen den 15 september 1932.
10 1931 års företagsräkning, av kommerskollegium.
Band 5:
1 Undersökning angående foderförsörjningen
åren 1935—1936.
2 Olyckor vid trafik med motorfordon år 1935.
3 Jordbrukets skuldsättning år 1933.
4 Pälsdjursräkningen den 15 september 1937.
5 Jordbrukskassorna och centralkassorna för
jordbrukskredit åren 1924—1937.
6 Undersökning angående skogsavverkningen
år 1937.
7 Pälsdjursräkningen den 30 september 1939.
8 Den animaliska produktionen år 1937/1938.
Band 6:
1 Priser och taxeringsvärden å
fastigheter '/i 1938— M /, 1944.

jordbruks-

2
3
4

Pälsdjursräkningen den 30 september 1945.
Brottslighetens utveckling åren 1913—1947.
Minnesskrift med anledning av den svenska
befolkningsstatistikens 200-åriga
bestånd.
Sthlm 1949.
Ser. C. Månadsstatistik över handeln, av kommerskollegium: 1913—1953.
Forts. Be serien Sveriges officiella statistik.
Handel.
Ser. D. Järnvägsstatistiska
meddelanden,
av
järnvägsstyrelsen: 1912—1953.
Ser. E. Uppgifter om bankerna, av bank- och
fondinspektionen: 1912—1953.
Forts, se serien Sveriges officiella statistik.
Bankväsen.
Ser. F. Sociala meddelanden, av socialstyrelsen:
1912—1953.
Fortsattes utanför serien under samma titel;
se sista avdelningen av denna förteckning.

Andra officiella publikationer med omfattande statistiska uppgifter
För en fullständig förteckning över det officiella
trycket se Årsbibliografi över Sveriges offentliga
publikationer, av riksdagsbiblioteket.
Arbetsmarknadsstatistik, av arbetsmarknadsstyrelsen: 1953-1959, 1960: 1—8.
Jordbruksekonomiska meddelanden, av statens
jordbruksnämnd: årg. [1] (1939J-21 (1959),
22 (1960): 1 - 7 .
Årg. 1—11 med titel: Jordbruksekonomiska uppgifter.
Kommersiella meddelanden, av kommerskollegium: årg. 1 ( 1 9 1 4 ) - 4 6 (1959), 47 (1960): 1—6.
Meddelanden från konjunkturinstitutet. Ser. A:
1—32, B: 1—30. Sthlm 1938—1960.
Riksgäldskontoret, årsbok, av kontoret: årg. 1
( 1 9 2 0 ) - 3 9 (1958/1959).
Riksräkenskapsverkets årsbok, av verket: 1929/
1930-1938/1939, 1948, 1950-1959.
Riksstat: 1835 — 1959/1960. (Riksdagens protokoll.
Bihang.)
Sammandrag av till statistiska centralbyrån inkomna årsväxt- och skörderapporter, av statistiska centralbyrån: 1913-1959, 1960: " / j , 1S,V
Litt. N .
Sociala meddelanden, av socialstyrelsen: 1954—
1958. Från 1959 uppdelad i två serier med
undertitel:
Allmänna häftet: 1959, 1960: 1—2.
Statistisk information: 1959, 1960: 1—8.
1912—1953 = Statistiska meddelanden. Ser. F.
Sparbankernas verksamhet, särskilda uppgifter för
varje sparbank, av statistiska centralbyrån:
1951—1954, 1956—1958.
1951—1954, 1956—1957 med titel: De särskilda
sparbankernas verksamhet. Utgives icke de år
som slutar på 0 och 5.
Den svenska statsskulden [månadsuppgift], av
riksgäldskontoret:
årg. 1 (1941)-19 (1959), 20
(1960): 229—235.
Sveriges riksbank, tillgångar ocb skulder [veckouppgift], av banken: 1912—1959, 1960: '/i—"/»•
Sveriges riksbank, årsbok, av banken: årg. 1 (190»)
- 5 2 (1959).
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Sakregister

Sid.
Abnormskolor
188
Acciser och tullar
215 f
Ackordsförhandlingar 170, 173 f
Adoption
173 f
Affärsbanker
98, 105
Affärsverksamhet,
statens
205 f, 214
Aktiebolag
63, 94, 240
— beskattning 225, 228 f, 240 f
Aktieindex
94
Aktier, statens .. 206, 209 f, 214
Alkoholhaltiga drycker
31, 39 f, 119 f, 215, 219
Alkoholhantering, b e s k a t t ning
215, 227
Alkoholistvård
168
Alkoholsjukdom, dödsfall . 150
Allmän tjänst och fria yrken 129
— inkomst o. förmögenhet
253, 256 f, 261, 264
— löner
136
Allmänna hypoteksbanken 101
Aluminium, tillverkning . . .
1
— införsel
35
Ammunition, införsel . . . . 44 f
Andningsorganens
sjukd.,
dödsfall
152
Andrakammarval
268 f
Anilin m. fl. färgämnen, införsel
32
Animaliska ämnen, in- o. utförsel
30, 36, 39 f
Anställda, inkomst o. förmögenhet
252 f, 261
Ansvarighetsförsäkring . . . . 112
Apotekare
158
Apoteksinrättningar
157
Apoteksvaror
44 f
Arbetare, antalet inom olika
yrken . . . 5 f, 10 f, 14 f, 20,
129, 243
- inkomst o. förmögenhet
248 f, 264
Arbetsavtal
174
Arbetsförmedling
130
Arbetsinställelser
132
Arbetslöner
133 f
Arbetslöshet . 129, 131, 144, 169
Arbetslöshetsförsäkring 144,169
Arbetsmarknaden
129 f
Arbetsställen inom industrien
8, 14 f
Arrende
172, 174
Artilleri- o. ingenjörhögskolan
203
Artistskatt
221 f
Automobiler, införsel . . . 29, 35
— införseltull
217 f
— inregistrerade
87
Automobilrörelse, j ä r n vägarnas
88
Automobilskattemedel 220, 222

Avbelalningsköp
Avrättade

Sid.
172, 174
146, 186

B a n k - o. försäkringsverksamhet
19 f, 94 f
Barn i skolåldern
188 f
Barnaföderskor
162
Barnamord
180, 183
Barnavård
162, 165 f
— inkomster o. utgifter
231, 233, 237
Barnavårdsmän
166
Barnbidrag
139, 169
Barnbördshus
160
Barnförlamning, dödsfall
146, 149
— sjukdomsfall
156
Barnhem
168
Barnmorskor
157 f
Barnsbörd, dödsfall
146
Bedrägeri, sakfällda för 181, 183
Befälhavare
65
Bensin, införsel
31
Bensystemets
sjukdomar,
dödsfall
154
Bergmalm
3
Bergshantering
1 f
Bergsskolor
192
Bergverksarbetare
5
Beskattningsbar inkomst o.
förmögenhet . 225, 228 f, 232,
235
Bessemerugnar
4
Beställningstrafik med lastbil
89
Besvärsmål
175 f
Betalningsbalans
64
Betalningsförläggande . . . . 177
Bevillning
227
Bildningsfel o. sjukdomar
hos nyfödda, dödsfall . . 147
Bjälkar m. m., utförsel . . . .
26
Blindskolor
202
Blindtarmsinflammation,
dödsfall
153
Blodbildande organens o.
blodets sjukdomar, dödsfall
150
Blodkärlssjukdomar, dödsfall
151
Bly och blymalm
1 f, 35 f
Bomull o. bomullsgarn s a m t
arbeten därav, införsel
23 f, 33 f, 217 f
Bondeförbundet . . 267, 269, 271
Boskillnadsmål
172, 174
Bostadsbyggandet
124 f
Bostadskreditkassan
101
Bostadsstyrelsen
126
Bouppteckningar
173 f
Brandförsäkring
107 f

Sid.
Brevförsändelser
80 f
Briketter o. sinter
1
Broar
86
B r o t t mot annans frihet,
sakfällda
för
180, 183
Brottmål
171, 175 f, 180 f
Bruttoinkomster, handelsflottans
71
Bruttoinvestering
266
B r u t t o n a t i o n a l p r o d u k t .. 265 f
Bryggerier
121
Bräder, plankor o. d . . . . 26, 37
Brännoljor
25, 32
Brännvinsförsäljningsmedel
215, 230, 232, 235
Brännvinstillv. o. b r ä n n e rier
120, 240 f
Brännvinstillverkningsskatt
215, 227
Bränsleförbrukning . . .
18. 77
Bröd och kex
116, 118
Budget, statens
212
Butikspersonal m. m. 20, 135 f
Byggnadsmaterial . . 27, 37, 59
Byggnadsskatt
220
Byggnadsverksamhet
7, 124 f, 129
Byggnadsvärde
226
B å t a r och fartyg
29, 35
Börsindex
94
Böter o. bötesfångar
174, 182, 184, 218
Centralkassor för jordbrukskredit
100,
Chalmers tekniska högskola,
se Högskolor
Charkuterivaror
Chilesalpeter
Choklad m. m
Cigarrer o. c i g a r r e t t e r . . 3 1 ,
Cirkulationsorganens sjukdomar, dödsfall
Civila mål,
se Tvistemål
Cyklar och motorcyklar . . .

105
118
32
118
216
151
87

Dagsverkare
133 f
Detaljhandel
19 f
Difteri, dödsfall
146, 148
— sjukdomsfall
156
Disciplinstraff
184
Diskonto, riksbankens . . . .
96
Dispensärer
159
Djur, levande, in- o. utförsel
39 f, 219
Djurplågeri
181
Djurskötare
133
Domstolar, v e r k s a m h e t . . 171 f
Domänverket
205, 210
Drivkraft
4, 6, 9, 16 f
Drunkning
146, 154
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Drycker, tillverkning . . .
— in- o. utförsel
— konsumtion
119,
Döda
Dödförklaring
Dödsorsaker
Dödsstraff
Dömda, se Sakfällda
Dövstumskolor

Sid.
120 f
39 f
122
145 f
173 f
145 f
182
202

Egnahemslån
105
Egnahemslånerörelse,
statens
105
Eldare
65
Eldbegängelse
162
Elektricitetsverk . . . 8 f, 240 f
Elektrisk energi, förbrukning
16 f, 77
- produktion
16 f
Elektriska maskiner, appar a t e r och ledningar 44 f, 217
Elektriska motorer . . . 4, 6, 9
Elektrostålugnar
4
Epidemisjukhus
160 f
Epidemiska sjukdomar
146 f, 156
Ersättningsmedel
218
E x p o r t , se Utförsel
Exportprisindex
63
Expropriation
172, 174
Fabriksindustri
6, 8 f
Fackförbund
131
Fackskolor
188
Familjerättsliga
förhållanden
172, 180
Familjetyper, utgifter . . . . 119
Farmaceutiska institutet
198, 202, 204
se även Högskolor
Farsoter
146 f, 156
Fartyg
29, 35, 39 f, 65 f
Fast egendom, inteckn., lagfart
172 f, 178
— taxering
224, 226 f
Fastighetsfond, statens allm.
211, 214
Fastighetsförvaltning
20
Fastighetsvärden (taxeringsv.)
224, 226, 230 f
Fattigvård
164 f
— inkomster o. utgifter
231 f, 235, 237
Fattigvårdsanstalter
165
Fattigvårdsmål
175
Ferrolegeringar
1, 38
F e t t och produkter därav
30, 44 f
Finanser, landskommunernas
232 f, 239
— landstingens
230 f, 239
— municipalsamhällenas . . 234
— statens
211 f
— städernas
235 f

Sid.
Fisk, utförsel
22
— priser
116
— konsumtion
119
Fiske
129
Fiskkonserver
119
Fjäderfä
118
Flickskolor....
188, 193, 195
Flygtrafik, se Luftfart
Fläcktyfus m . m., dödsfall 148
Fläsk, in- o. utförsel . . 22, 30, 36
— priser
116
— konsumtion
118
Foder, k r e a t u r s 31
Folkhögskolor
202
Folk- o. småskoleseminarier 197
Folkpartiet
267, 269, 271
Folkpensioner . 138 f, 169, 238
Folkpensionsavgifter
138 f, 169, 211
Folkskolor o. folkundervisning
187 f
— inkomster o. utgifter
230 f, 235 f
Folktandvård
162
Fondbörs, Stockholms . . . .
94
Fonder, s t a t e n s . . . . 211 f, 214
Fosterbarn
165
Fosterfördrivning, sakfällda
för
180, 183
Fotogen
32
Fria y r k e n , inkomst o. förm ö g e n h e t . 252 f, 256 f, 261
Fridsbrott
180
Frossa, dödsfall
146
F r u k t , konsumtion
118
— in- o. utförsel 30,39 f, 217, 219
F r ö , införsel
27, 30
F u n k t i o n ä r e r , inkomst o. förmögenhet
248
Fylleri, sakfällda för
123, 181, 183
Fylleriförseelser
123
F y r i n r ä t t n i n g a r , fyrplatser 74
Fångvård
185 f
Fårull
33
Fängelse, d ö m d a till
184
Fängelsefångar
186
Färger, fernissor, färgningso. garvningsämnen 32, 39 f
Födo- och njutningsämnen,
se K o n s u m t i o n
Förbrukningsländer
56 f
Förbrytelser, sakfällda för
176, 180 f
Företagare, i n k o m s t o. förmögenhet
248, 249, 252,
261, 264
Förelagsräkning
20
Förfalskning, sakfällda för
180, 183
Förgiftning, dödsfall
150
Förlag till statsverket, fonden för
214
Förlossningsvård
157
Förmedlings- och upplysningsverksamhet
20

Sid.
Förmyndares
förordnande
och entledigande
173
Förmynderskap
174
Förmögenhetsförhållanden,
befolkningens
244 f, 249, 251, 260 f, 263 f
Förmögenhetsskatt
220, 222, 225, 227 f
Förskingring o. d., sakfällda
för
181, 183
Första instans, sakfällda i 180 f
Förstakammarval
267
Försvarets fonder . . . 211, 214
Försvarsväsen
212
Försäkring 19 f, 106 f, 138,141 f,
144, 174, 240 f
se även Socialförsäkring
Försäkringsavtal . . . . 172, 174
Försäljningsavgifter
215
Försäljningsländer
52 f
Försörjningsbalansen
266
Förvaltningspersonal
11, 20, 135 f
— inkomst o. förmögenhet
253, 256 f, 264
F ö r v ä r v s a r b . befolkn., inkomst o. förmögenhet
248 f, 256 f, 261, 264
Garn, in-. o. utförsel
39 f
Gasverk
8 f
Gator
86, 234 f
Generatoreffekt
16 f
Generatorer, elektriska 4, 6, 9, 35
Glas o. glasvaror, in- o. utförsel
44 f, 217, 219
Godstrafik, j ä r n v ä g a r n a s 78,206
Gonorré, sjukdomsfall . . . . 156
Grafisk industri
7 f, 18
Grafiska i n s t i t u t e t
192
Gravationsbevis
174
Grosshandel
19
Grosshandlare
63
Grundskatt
227
Gruvor, gruvdrift
4 f
Gruvstolpar, utförsel . . . 26, 36
Grädde
118
Grönsaker m. m
118
Guld o. a r b e t e n d ä r a v . . . . 1 f
Guld o. silver, in- o. utförsel
21, 61 f
Guldkassa
95,
97 f
Gulsot,
smittsam.
sjukdomsfall
156
Gummi, gummivaror
7 f, 18, 25 f, 33, 39 f
Gymnasier, se Läroverk
G y m n a s t i s k a centralinstitutet
198, 202
Gårdfarihandlande
63
Gädda, priser
116
Gäld, intecknad
178
Gäldenärsbrott
181, 183
Gästgiverier
85
Gödningsämnen, in- o. utförsel
28, 40 f

280
Sid.
Göteborgs högskola, se Högskolor
Götmetall
1, 5
— in- o. utförsel
29
H a m n a r , lastageplatser
m. m
73
Hamnavgifter o. grundpenningar
73, 235
H a m p a , lin och jute, införsel
24, 33
Handel o. samfärdsel
19 f, 129 f, 135 f
Handel o. samfärdsel, inkomst o. förmögenhet
63, 218 f, 252 f, 256 f, 261, 264
Handel, utrikes
21 f
Handelsflottan
65 f
— inkomster
71
Handelsgymnasier, lärjungar
192
Handelshögskolor, se Högskolor
Handlande
63
Handräcknings- o. lagsökningsmål
177
Hantverk
7
se även Industri o. h a n t verk
Hattar
44 f, 218
Havandeskaps- o. lörlossningssjukdomar,
dödsfall
147
Havregryn
116, 118
Hembiträden
133
Hemskillnader
172, 174
Hjärnblödning, dödsfall . . 151
Hjärnfeber, epidemisk,
dödsfall
146, 148
— sjukdomsfall
156
Hjärtsjukdomar, dödsfall .. 151
Hotell- o. restaurangrörelse
20, 240 f
Hovrätter, verksamhet . . 175 f
H u d a r och skinn, in- o. utförsel . . . 25, 32 f, 36, 39 f,
218
Hudsjukdomar, dödsfall . . 154
Humle
121
Hundskatt
220 f
Husdjursförsäkring
111
Hushåll, inkomster o. utgifter
117, 119
Husligt arbete
130
— inkomst o. förmögenhet
253, 256 f, 2 6 1 , 264
Hypoteksinrättningar . . . . . 101
Hyresförhållanden
128, 172, 174, 230, 232, 234 f
Hälso- och sjukvård . . 20, 157 f
— inkomster o. utgifter . 230 f
Häradsrätter
170 f
Hästförsäkring
111
Högerpartiet .
267, 269, 271
Högre folkskolor
188, 191
Högskolor
198 f

Högsta domstolen

Sid.
175 f

I m p o r t , se Införsel
Importprisindex
63
Index, aktie
94
— börs94
— exportpris114
— importpris114
— konsumtionspris- 114 f, 119
— levnadskostnads115
— partipris113 f
— pris- och volym- för in- o.
utförsel
63
Industri o. hantverk, arbetare, arbetsställen, produktion m. m. . . . 6 f, 129 f
— antal företag
19
- inkomst o. förmögenhet
241, 248 f, 252, 256 f, 261, 264
— löner
135 f
Industrins investeringar . . .
13
Infektionssjukdomar, dödsfall
146 f
— sjukdomsfall
156
Influensa, dödsfall . . . 146, 148
Införsel
21 f, 39 f, 44 f,
52 f, 266
Införseltull
215, 217 f
Inkomst av
— fast egendom . . . 224, 228 f
— rörelse
224, 228 f
— tjänst
224, 228 f
— kapital
224, 228 f
Inkomster och utgifter inom
hushåll
117, 119
Inkomster, slatens
211 f, 216, 220 f, 227
Inkomstfördelning, befolkningens 224, 244 f, 250, 252 f,
262, 264
I n k o m s t s k a t t 211, 220, 222, 225,
227 f, 240 f
Inköpsländer
52 f
In- o. utförsel
21 f
I n s t r u m e n t , införsel
40 f, 217, 219
Inteckningar
173 f, 178 f
Internering
184
Invaliditet
140, 169
Invalidunderstöd
139
Investeringar, industrins . . 13
J o r d b r u k m. binäringar
129 f, 230
— inkomst o. förmögenhet
248 f, 252, 256 f, 261, 264
Jordbruksfastighet,
värde
224, 226
Jordbrukskassor
100
Jordbruksvärde
226
Jord- o. mineralfärger . . . .
32
Jord- o. stenindustri 7 f, 18, 129 f
J u t e , Se H a m p a
Järngruvor
4 f, 240 f
J ä r n m a l m , produktion m. m.
1, 3, 5

Sid.
- utförsel
27,36
J ä r n o. stål, tillverkn. m. m.
1, 5
in- o. utförsel
28 f, 34, 38, 217, 219
Järnsvamp
1
Järnverk
4 f, 240 f
J ä r n v ä g a r , längd, trafik
m. m.
16 f, 76 f, 240 f
- statens, inkomster m. m.
78, 205 f
Kaffe, införsel 23, 30, 217, 219
— minuthand.-pris
116
— konsumtion
118
Kakao o. choklad
118
Kakaohönor, införsel
31
Kalksalpeter, införsel
32
Kanaltrafik
75
Kapitalfonder, statens 211 f, 214
Kapitalförsäkring
106
Kapitalinvestering, statens 214
Karameller
118
Karolinska institutet, se
Högskolor
Kautschuk s a m t arbeten
därav.
— införsel
25 f, 33, 44 f
— införseltull
217 f
Kemiska produkter och apoteksvaror . . . . 44 f, 217, 240 f
Kemisk-teknisk industri 7 f, 18
Kikhosta, d ö d s f a l l . . . 146, 148
Klinkerlera
2
Kläder m. m., införseltull . . 218
Koks, införsel
28, 31
Koksalt
32
Kol, se Stenkol
Kolera, dödsfall
146
Kolonialvaror . . . 39 f, 217, 219
Kommunal tjänst
11
Kommunala finanser . . . 230 f
K o m m u n a l a flickskolor . . . 193
K o m m u n a l a mellanskolor
188, 192 f
K o m m u n a l a val . . . . 267, 271 f
K o m m u n a l a verk
16 f
Kommunalskatt
220 f, 225, 230 f, 242
Kommuners och landstings
utgifter för sociala ändamål
169
Kommunikationer
20, 76 f, 230, 232
Kommunister . . . 267, 269, 271
Konfiskationer och böter . . 218
Konflikter, arbets-, se Arbetsinställelser
Konkurser
170, 172 f
Konstfackskolan
192
Konsthögskolan
203
Konstull
23
Konsumentpriser
116
Konsumtion, av födo- o.
njutningsämnen . . 118, 122

281
Sid.
Konsumtion, privat och offentlig
266
Konsumtionsföreningar . . . 124
Konsumtionsprisindex . . 114 f
Kontorspersonal, löner . . 135 f
Kooperation
124
Kooperativa F ö r b u n d e t . . . 105
K o p p a r o. kopparmalm
1 f, 29, 34
Kopra, införsel
30
Korgmakararbeten
44 f
Kork o. arbeten därav . . . 44 f
Korngryn och mjöl
118
Kraft-, belysnings- o. vattenverk
8 f, 205
Kreatursfoder, införsel . . . .
31
Kreditväsen
94 f
Krematorier
162
Krigsföretag, dödsfall
146
Krigshögskolan
203
Krigskonjunkturskatt.
220
Krigslag
181
Krigsskolan
203
Krommalm
31
Kronikerhem
161
Kryddor m . m
118
Kräfta, dödsfall
154
K u l - o. rullager
38
K v a r l å t e n s k a p , avlidens . . 172
Kyrkliga ändamål, utgifter
232 f, 235 f
Kyrkofullmäkligval
272
Könssjukdomar, dödsfall .. 153
— sjukdomsfall
156
Köpingar
233, 235, 242
Körkarlar
133
K ö t t , in- o. utförsel
22, 30
— priser
116
— konsumtion
118
Lagfarna köp av fast egendom
179
Lagfartsärenden
173 f, 179
Lagsökningsmål
177
Lancashirehärdar
4
L a n d s k o m m u n e r , finanser
232 f, 239, 242
L a n d s t i n g , finanser 230 f, 239
Landstingsmannaval
267
Landstingsskatt
221, 223, 230 f, 242
L a n t a r b e t a r e , löneförhållanden
133 f
Lantbrukshögskolan, se
Högskolor
Lantbruksskolor
192
Lanthushållsskolor
192
Lantmannaskolor
202
Lasarett, lasarettsvård
157, 160 f, 230
Ledgångarnas o. bensystemets sjukdomar, dödsfall
154
Legosängsavgifter
230
Lera, eldfast
2
Lervaror
44
f, 217, 219

Sid.
Leverinflammation, dödsfall 153
Levnadskostnader
115 f
Levnadskostnadsindex . . . . 115
Liberala o. frisinnade
267, 269, 271
Lin, se H a m p a
Linfrö
27
Livförsäkring
106
Livräddningsväsendet
74
Livsmedelsförbrukning, se
Konsumtion
Livsmedelsindustri . . . 7 f, 18
— p r o d u k t e r av
44 f
Livsmedelspriser
113, 116
Livstidsfångar
186
Lockouter
132
Lotsavgifter, lotsningar,
lotspenningar
74
Lotsinrättningar
74
Lotsplatser
74
Lotsverket
74
Luftfart
91 f
Luftfartsfonden
214
Luftrörsinflammation,
dödsfall
152
L u n d s universitet, se Universitet
Lunginflammation, dödsfall 152
Lungsot, se Tuberkulos
Lådämnen
36
f
Lånemedel
212
Låneunderstöd, fonden för
211, 214
Läder- h å r - o. g u m m i v a r u industri
7 f, 18
Lägenheter, bostads- . . . 124 f
Läkare
157 f
Länsbostadsnämnder
126
Lärare
187 f
Lärjungar
187 f
L ä r o a n s t a l t e r för b a r n m o r s kor
202
Läroverk, a l l m ä n n a
188, 192, 194 f
- - enskilda . . . 188, 193, 196
- - tekniska
192
— försvarets
196
Läskedrycker
119
Löner
133 f, 2 3 3 , 243
Lönnbränning
183
Lösdrivare
185 f
Magnetkis
2
Mag- o. t a r m i n f l a m m a t i o n
m. m., dödsfall
152 f
Mag- o. t a r m s å r , dödsfall . . 153
Majs, införsel
30
Makaroner
118
Malmbrytning o. metallindustri . . . 1 f, 8 f, 18, 129
Malmer, produktion
1 f
— in- o. utförsel
27, 31
Malt
121
Maltdrycker
40 f, 121
Maltdrycksskatt, m a l t s k a t t
215, 227

Sid.
Manganmalm
2, 31
Mantalspenningar
220, 227
Margarin, priser
116
- - konsumtion
118
Martinugnar
4
Maskinbefäl
65
Maskiner, in- o. utförsel
29, 3 5 , 39 f, 59, 217, 219
Masugnar
4
Matsmältningsorganens
sjukdomar, dödsfall . 152 f
Matvaror av djur . . . . 39 f, 219
Medicinalpersonal
157 f
Medicinska högskolan i Göteborg, se Högskolor
Melass
219
Mellanskolor, k o m m u n a l a
188, 192 f
Mened
180, 183
Metallbearbetningsmaskiner 35
Metaller, in- o. utförsel
39 f, 217, 219
Metallgjutgods
m.
m
34
M e t a l l i n d u s t r i . . . . 7 f, 18, 129
Metallmanufaktur 35, 44 f, 58 f
Militära sjukvården
163
Militära skolor
193,
196
Mineral o. produkter därav.
in- o. utförsel
27 f, 31 f, 34 f, 38 f, 58 f
Mineralfärger
32
Mineraliska o. fossila ämnen.
in- o. utförsel
44
f
Mineraloljor
25,
31
Minuthandelspriser
116
Minuthandlande
63
Mjöl och gryn, priser
116
— konsumtion
118
Mjölk m. m., utförsel . . . .
36
— priser
116
— konsumtion
118
Molybdenmalm
31
Mord och dråp 146, 155, 180, 183
Mordbrand
181,
183
Motorer, elektriska o. a n d r a
4, 6, 9, 29, 35
Motorfartyg
65 f
Motorfordon, i n f ö r s e l . . . . 29, 35
— försäkring
112
- inregistrerade
87
- olyckor
90,
146
Motor- o. pannbrännolja, införsel
32
Municipalfullmäktigval . . . . 272
Municipalsamhällen, finanser
234, 242
Municipalskatt
220, 223
Musikhögskolan
203
Mutsedlar
5
Myndighetsförklaring . . . 173 f
Mynt
2 1 , 61 f
Mål, civila och
krim
171 f
Mässling, dödsfall
146 f
Mödrahjälp
167
Mödra- och b a r n a v å r d . . . . 162

282
Sid.
Nationalförmögenhet
266
Nationalinkomsten
265 f
Nationalitet, fartygens . . . .
66
Nativ olja, införsel
31
Natriumsulfat
32
Naturaunderhåll av v ä g a r . 221
Navigationsskolor, se Sjöbefälsskolor
Nedre justitierevisionen . 175 f
Nervfeber, dödsfall. . 146, 148
— sjukdomsfall
156
Nervsystemets o. sinnesorganens sjukdomar, dödsfall
151
Nickelmalm
2
Njursjukdomar, dödsfall . . 153
Normalhushåll,
inkomster
och utgifter m. m. . 117, 119
Nykterhetsvård
168
Nådeansökningar
175 f
Näringsgrenar, inkomst- och
förmögenhetsförd. 248 f, 252 f
Näringsgrupper, arbetslösa. 129
Nöjes-, idrotts- o. d. företag 20
Nöjesskatt
220 f
N ö t k r e a t u r , utförsel
22
— försäkring av
111
Obligationslån, statens 207, 214
Obligationsränta, se R ä n t e satser
Oljekakor och -mjöl . . 27, 31
Oljeväxtfrö
30
Oljor, vegetabiliska o. andra,
in- o. utförsel
25. 30 f, 36, 39 f
Olyckor, vägtrafik90, 146
Olycksfallsförsäkring 140 f, 169
Olyckshändelser, dödsfall
140, 146, 155
Omsättningsskatt . . . . 215, 230
Omyndighets- el. myndighetsförklaring
173 f
Ost, in- o. utförsel
30, 36
— priser
116
— förbrukning
118
Oädla metaller, andra än
j ä r n , och arbeten därav 44 f

Sid.
Pensionsväsendet
138 f, 169,
211 f, 232, 235, 238
Personal i statstjänst
11, 129, 243
Personliga avgifter
220 f
Persontrafik, järnvägarnas
78, 88, 206
— A B . Aerotransports . . .
91
Petroleum,
petroleumprodukter
32
Plankor, bräder m. m. . . 26, 37
Plywood
37
Poliomyelitis, dödsfall 146, 149
— sjukdomsfall
156
Porter
121
Postdiligenstrafik
88
Postgirorörelsen
100, 207
Postsparbanken . . 99, 105, 207
Postväsendet . . 79 f, 205, 207
Potatiskonsumtion
118
— priser
116
Priser, se Index samt Minuthandelspriser
Priser och levnadskostnader
113 f
Pris- och volymindex för ino. utförsel
63
Progressivskatt, k o m m u n a l
220 f
Protesterade växlar
170
Punschskatt
227

Radio
82, 204
Radiolicenser
82, 204
Radiotelegrafstationer . . . .
82
Rattfylleri
183
Rayonsilke, -ull och -garn
33, 217
Realexamina
193
Realskolor, se Läroverk
Registrerade aktiebolag o.
föreningar
63, 94
Religionsbrott
180
Renhållningsföretag
20
Repslageriarbeten, in- o. u t försel
39 f
Revisionsmål
175 f
Riksbanken . . . 95 f, 2 1 1 , 214
Riksdagsmannaval
267 f
Riksstaten
213 f
Pappersmassa, papp o. papRis o. risgryn, förbrukning 118
per samt arbeten d ä r a v ,
Ros, dödsfall
147
in- o. utförsel
27, 37 f, 58 f, 219
Rotfrukter m. m
118
38
— priser
113 Rull- o. kullager
R u n d r a d i o , se Radio
Pappers- o. grafisk industri
Rusdrycker, se Alkoholhal7 f, 18
tiga drycker samt SpritPappersved
33
drycker
Paratyfus, dödsfall . . 146, 148
R
å
d
h u s r ä t t e r , verksamhePartihandel
20, 215
ten
170 f
Partiprisindex
113 f
Råfosfat
28, 31
Patienter på sjukhus . . . 159 f
Penning- o. kreditväsen . . 94 f
R å g , införsel
30, 217
Rågmjöl, förbrukning . . . . 118
Pensionsanstalter
112
— priser
116
Pensionsfonder, s t a t e n s . . . 211
Pensionsverksamhet, social
R å n m. m., sakfällda för
181,
183
138 f

Räntesatser
Rättsväsen
Rödsot, dödsfall
— sjukdomsfall
Röktobak och snus
Rösträtt

Sid.
90
170 f
146
156
216
268 f

Sakfällda i första instans 180 f
Salt
32
Salutillverkningar, värde . . 12
Samfärdsel, se Handel och
samfärdsel s a m t Kommunikationer
Samhällsvård
165
Schanker, mjuk, sjukdomsfall
156
Scharlakansfeber, dödsfall
146, 148
— sjukdomsfall
156
Sedelcirkulation
97 f
Sedlighetsbrott
180 f
Segelfartyg
65, 69, 71
Seminarier
197
Sidenvävnader, införsel
24, 3 3 , 217 f
Silke o. arbeten därav, införsel
24,
33, 217
Sill, in- o. utförsel
22, 30, 36
— priser
116
Silver
1 f
— in- o. utförsel . . . . 2 1 , 61 f
Silvermalm
2, 36
Sinnessjukdomar, dödsfall. 151
Sinnessjukhus
157 f
Sinter
1, 5
Sirap
118, 219
Sjukförsäkring . . 140 f, 143, 169
Sjukhus
157 f
Sjukkassor
143
Sjukskötersketjänster . . . 157 f
Sjukvård, se Hälso- och
sjukvård
Sjukvårdsavgift
2 2 1 , 230
Sjukvårdspersonal
157 f
Självmord
145 f, 155
Sjöbefälsskolor
203
Sjöfart
65 f, 129
Sjöförklaring
173 f
Sjöförsäkring
110
Sjökaptener
65
Sjökrigshögskolan
203
Sjömän
65, 137
Sjöolyckor
74
Sjörättsmål
172, 174
Skadegörelse, sakfällda för
181, 183
Skattekronor
242
Skatter . . 211, 215 f, 220 f, 227,
230 f, 242
Skeppshypotekskassan . . . . 101
Skinn o. skinnvaror 25, 39 f, 218
Skjutsentreprenader
221
Skjutsstationer
85
Skjutsväsendet
85
Skodon, in- o. utförsel . . . 44 f
Skogsaccis
220 f

283
Sid.
Skogsarbetare, löner
134
Skogsbruk
20, 129 f
Skogshögskolan, se Högskolor
Skogsmark, värde
226
Skogsskolor
192
Skogsvårdsavgift.
220, 222
Skogsvärde
226
Skoldistrikt
190
Skolor
187 f
— för bildbara sinnesslöa . 202
Skolradio
204
Skolåldern, b a r n i
188 f
Skyddsuppfostran
165
Skärmbildsundersökningar. 159
Smittkoppor, dödsfall
146
— sjukdomsfall
156
Smör, utförsel
22, 36
— priser
116
— förbrukning
118
Smörjoljor, införsel
32
Snatteri
181
Snus
216
Socialdemokrater 267, 269, 271
Socialförsäkring
138 f, 169
Socialinstitut
198, 202
Socialister
267, 269, 271
Socialklass, inkomst o. förmögenhet
248 f
Socialvård
164 f
Socker, införsel 23, 30, 217, 219
— priser
116
— förbrukning
118
— till
maltdryckstillverkning
121
Sockersjuka, dödsfall
150
Sockerskatt
227
Soda, införsel
32
Spannmål o. produkter dära v , in- o. utförsel
2 3 , 39 f, 219
Sparbanker
99, 102 f
Specerier, konsumtion . . . . 118
Spritdrycker, beskattning
215, 217, 219, 227
— förbrukning, produktion
m. m
119 f,
122
— in- o. utförsel 31, 39 f, 217, 219
Spånadsämnen o. arbeten
d ä r a v , in- o. utförsel 39 f, 217
Stadsfullmäktigval
271
Stadshypotekskassan
101
Stassfurterkalisalter, införsel
32
Statare
133
Statens
affärsverksamhet,
se Affärsverksamhet
Statens j ä r n v ä g a r , se J ä r n vägar
Statens pensionsanstalt, se
Pensionsanstalter
Statens utgifter för sociala
ändamål
169
Statens vattenfallsverk, se
Vattenfallsverk
Statliga verk
16 f

Sid.
Statspensioner
138 f, 212
Statsregleringen
213
Statsskulden
206 f, 214
Statstjänst
11, 129, 243
S t e l k r a m p , dödsfall
149
Stenindustri. . . . 4, 7 f, 18, 129
Stenkol, p r o d u k t i o n
2, 5
— införsel
28, 31
Sten o. arbeten d ä r a v , in- o.
utförsel
28, 44 f
Stenkolsgruvor
4
Stockholms högskola, se
Högskolor
Straffarbete, d ö m d a till
182, 184 f
Straffarbetsfångar . . 182, 184 f
Straffregister
185
Strejker
132
Strumpstolsarbeten . . . 34, 217
Strömming, priser
116
Studentexamina
196
Studerande
198
Styrmän
65
Stål och j ä r n , s m i t t och valsat m. m . 1, 5, 29, 34, 38,
217
Städer, finanser
235 f, 242
Stämpelmedel, ink. av
220, 222, 227
Stöld, r å n m. m
181, 183
Svagdricka . . . 116, 119, 121 f
Svavelkis
2
Svulster, dödsfall
154
Syfilis, dödsfall
149
— sjukdomsfall
156
Systembolagens v e r k s a m h e t 215
S y t r å d av bomull
33
Sömnsjuka, dödsfall . 146, 149
— sjukdomsfall
156
Tackjärn, p r o d u k t i o n . . 1, 3 , 5
— in- o. utförsel . . 28, 34, 38
Tandläkare
157 f, 162
Tandläkarhögskolor, se
Högskolor
Tandsköterskor o. t a n d t e k niker
158
T a r m h i n d e r o. t a r m b r å c k ,
dödsfall
153
Taxeringar
224 f, 230, 240 f
Te, förbrukning
118
Teknisk personal, löner . . 135 f
Tekniska högskolor, se H ö g skolor
Tekniska skolor o. läroverk 192
Telefonapparater
82 f
— in- o. utförsel
29, 35
Telefonsamtal
83
Telefonstationer
83
Telegraf o. radio 82, 84, 204 f
Telegrafapparater, in- o. u t försel
29, 35
Telegrafväsen 82, 84, 205, 208
Televerket
208
Tenn o. t e n n m a l m
35
Testamente
173 f

Sid.
Textil- o. beklädnadsindustri
7 f, 18, 240 f
Tidningspapper, utf
37
Timmer m. m
26
T j ä n s t e m ä n , s t a t e n s . . 129, 243
Tjänstepensionsförsäkring
(SPP)
106
Tobak, odling
216
— inf. 23, 3 1 , 44 f, 216 f, 219
— förbrukn
119, 122
— tillv. o. försäljn
216
Tobaksmonopolet
216
Tobaksskatt
216
Tolagsersättning
235 f
T o m t - o. industrivärde . . . . 226
Tomträtt
173 f, 179
Tonnage, handelsflottans . 68 f
upplagt
72
Torrmjölk
36
Torsk, priser
116
Trafikförsäkring
112
Trafikolyckor, dödsfall . . . . 146
Traktorer
35
T r a n s p o r t m e d e l 29, 35, 39 f, 59
Transportväsen
20
Tryckfrihetsförordningen,
dömda för b r o t t mot . . 181
Trådlös telegrafi o. telefoni,
a p p a r a t e r för
35
T r ä d g å r d s a r b e t a r e , löner . . 134
Trädgårdsodling o. d
20
Träfiberplattor
37
Träindustri 7 f, 18, 129, 240 f
T r ä v a r o r m. m., in- o. utförsel . . . 26 f, 36 f, 39 f, 58
Tuberkulos, dödsfall
149
Tuberkulossjukhus
160 f
Tullar o. tullmedel m. m.
215 f, 221 f, 227
Turbiner
4, 6, 9
Turister, utländska
93
Tvistemål
171 f
Tvångsarbete, dömda till . 185
Tvångsarbetsfångar
185 f
Tvångsuppfostran
184
Tyfus, dödsfall
146, 148
— sjukdomsfall
156
Tändstickor, utförsel . . 28, 36
Ull o. ullgarn m. m., införsel
23 f, 33
Underrätter
171 f
Understöd o. understödstagare, se F a t t i g v å r d .
Undervisning
187 f
— inkomster o. utgifter för
230 f, 235 f
Ungdomsfängelse
184
Universitet
198 f, 204
U p p b ö r d i statens verksamhet
211, 218 f
Ur m. m., införsel 40 f. 217, 219
U r b o t a straff, d ö m d a till
182, 185
Urin- o. könsorganens sjukdomar, dödsfall
153 f

284
Sid.
Ursprung för in- o. utförda
varor
58 f
Ursprungsländer
56 f
Utförsel
21 f, 36 f, 42 f,
48 f, 266
Utgifter, statens
212 f
— för sociala ändamål . . . 169
Utlåningsfonder, statens
211, 214
Utlänningar
93
Utskänkningsskatt
215
Utsökningsmål
177
Vademål, vid h o v r ä t t
175
Val, allmänna
267 f
Valutakurser, se Växelkurser
Valutaställning,
riksbankens
95
Vanadinmalm
31
Vapen
44 f
Varfeber, dödsfall
147
Varuhandel, löner
137
Varuskatt
215, 230
Vattendomstolar, verksamhet
178
Vattenfallsverk, statens 205, 209
Vattenhjul
4, 6, 9
Vattenkraft
6,
16 f, 19
V a t t e n t u r b i n e r o . vattenhjul
4, 6, 9,
Vattenverk
8 f, 18
Ved, priser
116
Vegetabiliska oljor
25, 30, 36, 44 f
Vegetabiliska ämnen . . . . 44 f
Vete, införsel
30, 217

Sid.
Vetekli, införsel
30
Vetemjöl, priser
116
— förbrukning
118
Veterinärer
157 f
Veterinärhögskolan, se. Högskolor
Villkorligt dömda
176
Vin, införsel
23, 31, 217
— försäljning o. förbrukning
119, 122
Volframmalm
31
Volymindex för in- o. utförsel
63
Vågar m. m
44 f, 217
Våldsam död
154 f
Våldtäkt, sakfällda för
180, 183
Vägar
85 f, 235 f.
Vägskatt
221, 223
Vägtrafikolyckor
90, 146
Vällmetall
.
1, 5
Vänstersocialister 267, 269, 271
Världshandelsflottan, se
Handelsflottan
Värmekraft
16 f
Värnpliktigas längd
163
Värnskatt
220
Vävnader, in- o. utförsel
24 f, 33 f, 38 f, 218
Vävskolor
192
Växelkurser
95
Växel-o. checkmål . . . 172, 174
Växelprotester
170
Växlar
170
Yllevävnader, in- o. utförsel
24, 34, 38

Sid.
Yrken
7 f, 20, 129 f, 134
— inkomst- o. förmögenhetsfördeln.
248 f, 252 f.
Yrkesundervisning
192
Yrkesutövare, inkomst o.
förmögenhet 248 f, 256 f,
261, 264
Zink o. zinkmalm

2, 35 f

Ålderdomssjukdomar, dödsfall
147
Ångfartyg
65 f
Ångmaskiner m. m. . . . 4, 6, 9
Ångpannor, m. m
16 f
Ångturbiner m. m
4 , 6, 9
Ädelstenar
44 f
Ädla metaller m. m
44 f
Äganderättsbevis
174
Ägare m. m
20
Ägg, priser
116
— förbrukning
118
Ägodelningsrätter
178
Ägodelningsrättsmål
175
Äktenskapsförord
173 f
Äktenskapsskillnad . . 172, 174
Ämbetsbrott
181, 183
Ämnesomsättnings- m. fl.
sjukdomar, dödsfall . . . 150
Ärekränkning, sakfällda för
180,183
Ärter o. bönor, priser
116
— förbrukning
118
Öl o. pilsner
Överexekutorer

Utkom från trycket den 10 november 1960

119, 121 f
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