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Årsbokens internationella avdelning har tillkommit genom samarbete med de statistiska
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Dans la présente dixseptième année de
l'Annuaire statistique de la Suède les tableaux
9, 46, 78—80, 94—100, 249, 261, 275, 281
sont nouveaux. Les aperçus internationaux
ont été préparés avec la collaboration des
services de statistique du Danemark, de la
Finlande, de la Islande et de la Norvège.
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Sid.

Tabell.

Källförteckning
XII
Alfabetiskt register
XVI
I. Geografiska och meteorologiska
uppgifter, indelningar m. m.
1.
2.
3.

Geografiska och meteorologiska uppgifter . .
Areal, folkmängdstäthet och indelningar vid
början av år 1930, länsvis
Folkmängden i landskapen (samt landareal),
landstings- och hushållningssällskapsområdena,
stiften samt hovrättsområdena vid början av
år 1930, ävensom ecklesiastika och judiciella
indelningar

1

— Sources
XII
— Table alphabétique
XVI
I. Données géographiques et météorologiques, divisions administratives, etc.
1.
2.

2
3.

Folkmängd vid slutet av åren 1750—1929
Folkmängd i de större städerna vid slutet av
åren 1800—1929
6. Folkmängd länsvis vid slutet av åren
1751—1929
7. Folkmängdens fördelning efter ålder, kön och
civilstånd vid slutet av åren 1750—1926 .
8. Folkmängden i varje åldersår efter kön vid
slutet av år 1926
9. Folkmängden efter civilstånd inom vissa åldersklasser vid slutet av år 1926
10. Folkmängdens på landsbygden och i städerna
fördelning efter ålder vid slutet av år 1920
samt kön och civilstånd vid slutet av 1910
och 1920
11. Folkmängdens fördelning efter trosbekännelse
vid slutet av åren 1910 och 1920 . . . .
12. Främmande trosbekännare vid slutet av åren
1870-1920
13. Finnar och lappar vid slutet av åren 1870
—1920
14. Zigenare och tattare vid slutet av år 1920
15. Folkmängdens fördelning efter statsborgarskap
och födelseort vid slutet av åren 1870—1920
16. Utrikes födda och utländska undersåtar vid
slutet av åren 1860—1920
17. Svenskfödda personer, bosatta i utlandet omkring åren 1890, 1900, 1910 och 1920 . .
18. Blinda, dövstumma, sinnesslöa, sinnes- och fallandesjuka vid slutet av åren 1860—1920 .
19. Folkmängdens fördelning å hushåll vid slutet av åren 1860—1920

Données géographiques et météorologiques .
Superficie, densité de la population et divisions administratives au 1 e r janv. 1930, par
département
Population dans les provinces, districts des
conseils généraux, districts des sociétés d'économie rurale, diocèses, etc., au 1 e r janv. 1930

1
2
3

3

II. État de la population.

II. Folkmängden.
4.
5.
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Tableau.

4

4.
5.

5
6.
6
7.
8
8.
9
9.
9
10.

Population au 31 déc. 1750—1929
. .
4
Population des plus grandes villes au 31 déc.
1800-1929
5
Population par département au 31 déc.
1751—1929
6
Population par âge, par sexe et par état civil au 31 déc. 1750—1926
8
Population dans chaque année d'âge par sexe
au 31 déc. 1926
9
Population dans certains groupes d'âge, par
état civil, au 31 déc. 1926
9
Population par âge, par sexe et par état
civil au 31 déc. 1910 et 1920. Campagne
et villes
10

10
11.
12.

Population par confession au 31 déc. 1910
et 1920
11
Dissidents au 31 déc. 1870—1920 . . . .
12

13.

Finnois et Lapons au 31 déc. 1870—1920 .

12

14.
15.

Bohémiens au 31 déc. 1920
Population par nationalité et par lieu de naissance au 31 déc. 1 8 7 0 - 1 9 2 0
Personnes nées à l'étranger et sujets étrangers
au 31 déc. 1 8 6 0 - 1 9 2 0
Personnes nées en Suède, demeurant à
l'étranger près de 1890, 1900, 1910 et 1920
Aveugles, sourds-muets, aliénés, idiots et épileptiques au 31 déc. 1860—1920 . . . .
Ménages au 31 déc 1860—1920

12

11
12
12
12
13
16.
14
17.
14
18.
15
19.
15

13
14
14
15
15

III
Tabell.

Sid.

20. Länens folkmängd, efter födelseort, vid slutet
av år 1920
21. I länen födda, efter boningsort, vid slutet
av år 1920
22. Infödda och inflyttade befolkningens relativa
fördelning på civilstånd, efter kön och ålder
vid slutet av år 1920
23. Folkmängd och förmögenhet vid slutet av
år 1920 samt inkomst under samma år för
huvudgrupper av yrken, länsvis
24. Folkmängdens fördelning efter huvudgrupper
av yrken vid slutet av åren 1870—1920 .
25. Folkmängd och förmögenhet vid slutet av
år 1920 samt inkomst under samma år för
särskilda yrken
26. Länens andelar av folkmängden inom olika
yrkesgrupper vid slutet av år 1920 . . . .

Tableau.
20.

16
21.
16
22.
18
23.
20
24.
24
25.
24
26.
33

III. Folkmängdens förändringar.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.

Översikt av folkmängdens förändringar åren
1749—1929
Folkmängdens förändringar på landsbygden
och i städerna åren 1821—1929
Folkmängdens förändringar månadsvis, beräknade per år och 1000 av medelfolkmängden, åren 1816—1920
.
Folkmängdens förändringar länsvis åren
1921—1925 samt 1928 och 1929 . . . .
Folkmängdens förändringar i de största städerna åren 1921—1925 samt 1928 och 1929
Giftermål åren 1801—1926
Giftermål, fördelade efter makarnas ålder
och civilstånd, åren 1921—1925
I första äktenskapet inträdda i olika åldrar
på 1000 av medelfolkmängden av ogifta i
samma åldrar åren 1861—1926
Upplösta äktenskap och överskott av ingångna
åren 1751—1929
Hemskillnader, äktenskapsskillnader och återgång av äktenskap åren 1916—1929 . . .
Äktenskapsskillnader åren 1841—1925 . .
Barnaföderskor åren 1751—1926
Flerbörder åren 1781—1920
Barnaföderskor med barn i äktenskap, fördelade efter ålder och tid mellan giftermål
och nedkomst. Summor för åren 1924—1926
Födda barn åren 1751—1926
Döda åren 1751—1926
Döda i olika åldrar på 1 000 av medelfolkmängden i samma åldrar åren 1751—1926
Dödlighets- och livslängdstabeller för åren
1911—1915
Dödlighets- och livslängdstabeller för åren
1911—1920
Dödlighets- och livslängdstabeller för åren
1921—1925
Återstående medellivslängd och sannolik återstående livslängd åren 1816—1925 . . . .
Döda, fördelade efter dödsorsak, åren 1911—
1926
Döda i tuberkulos (alla slag), länsvis, åren
1911—1929
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Population des départements, par lieu de
naissance, au 31 déc. 1920
Nés dans les départements, par lieu de résidence, au 31 déc. 1920
Habitants nés dans leur commune de résidence et ceux nés dans une autre, répartis par
sexe, par âge et par état civil, au 31 déc. 1920
Population et capitaux au 31 déc. 1920 et
revenus en 1920 pour les grands groupes de
profession, par département
.
Population par grands groupes de profession au 31 déc. 1870—1920
Population et capitaux au 31 déc. 1920 et
revenus en 1920 pour les différentes professions
La quote-part de la population par départements et groupes de profession, au 31 déc. 1920

16
16
18
20
24
24
33

III. Mouvement de la population.
27.

34
40
41
42
44
45
46
46
47
47
48
49
50
50
51
52
53
54

Aperçu du mouvement de la population
1749—1929
28. Mouvement de la population à la campagne
et dans les villes 1821—1929
29. Mouvement de la population par mois,
calculé pour l'année sur 1000 habitants
1816—1920
30. Mouvement de la population par département
1921—1925, 1928 et 1929
31. Mouvement de la population dans les plus
grandes villes 1921—1925, 1928 et 1929 .
32. Mariages 1801-1926
. .
33. Mariages par âge et par état civil des
époux 1921—1925
34. Personnes entrées en premières noces aux
différents âges sur 1000 garçons et filles de
chaque groupe d'âge 1861—1926 . . . .
35. Mariages dissous et excédent des mariages
contractés 1751—1929
36. Séparations de corps, divorces et nullité de
mariage 1916—1929
37. Divorces 1841—1925
38. Accouchées 1751—1926
39. Naissances multiples 1781—1920 . . . .
40. Femmes accouchées d'enfants légitimes par
âge et par durée des mariages. Totaux pour
les années 1924—1926
41. Naissances 1751—1926
42. Décès 1751—1926
43. Décès aux différents âges sur 1 0 0 0 habitants de chaque groupe d'âge 1751—1926 .
44. Tables de mortalité et de survie 1911—
1915
45. Tables de mortalité et de survie 1911—1920

34
40
41
42
44
45
46
46
47
47
48
49
50
50
51
52
53
54
55

55
46.

Tables de mortalité et de survie 1921—1925 56

47.

Vie moyenne et vie probable 1816—1925 . 57

56
57
48.

Décédés par cause de décès 1911—1926. . 57

49.

Décès provenant de la tuberculose 1911—
1929

57
62

62

IV
Tabell.

Sid.

50. Självmördare åren 1781—1926
5 1 . Döda i farsoter åren 1851—1929
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.

. . . .

Döda i barnsbörd samt av våldsamma dödsorsaker åren 1851—1929
Naturaliserade utlänningar åren 1851—1929
Emigranter och immigranter, fördelade efter
länder, åren 1861—1929
Emigranter, fördelade efter kön, ålder och
civilstånd, åren 1861—1929
Immigranter, fördelade efter kön, ålder och
civilstånd, åren 1881—1929
Emigranter, fördelade efter yrke, åren 1911
—1929
Emigranter och immigranter länsvis samt
på landsbvgden och i städerna åren 1881—
1929

62
63

Tableau.
50.
51.
52.

64
64

53.
54.

65
55.
66
56.
66
57.

60.
61.
62.
63.
64.
65.
66.

Läkarbesiktningarna å värnpliktiga åren
1902—1928
Vid läkarbesiktningarna prövade värnpliktigas
längd åren 1887—1928
Sjukvårdspersonal och sjukvårdsanstalter vid
slutet av åren 1860—1928 . . . . . . .
Omsättningen vid sjukvårdsanstalterna åren
1861—1928 .
Civila sjukvårdsanstalter åren 1901—1928 .
Skyddskoppympningen åren 1801—1928. .
Militära sjukvården åren 1906—1929 . . .
Sjukdomsfall i vissa infektionssjukdomar
(smittsamma könssjukdomar inbegripna) åren
1861—1929

67

70.
71.
72.
73.
74.

Inteckningar i fast egendom 1831—1928 .
Fast egendom av fideikommissnatur år 1910
Fast egendom, tillhörande inhemska aktiebolag, åren 1885—1910
Jordbruksfastighet, tillhörande inhemska aktiebolag, länsvis år 1919
Fast egendom, tillhörande utländska undersåtar, åren 1885—1910
Lantmäteriet åren 1828—1928 . . . . . .
Förmedlat mantal åren 1870—1910 . . .
Lagfarna köp av fast egendom åren 1831—1928

76.
77.
78.

63
64
64
65
66
66
66

IV. Hygiène publique.
59.

Inspection médicale des conscrits 1902—1928 68

68
60.
68
61.
69
62.
69
70
72
72

63.
64.
65.
66.

72

Taille des jeunes gens mesurés à l'inspection médicale des conscrits 1887—1928 . .
Personnel et établissements sanitaires au 31
déc. 1860—1928
Mouvement des malades dans les établissements sanitaires 1861 —1928
Etablissements sanitaires civils 1901—1928
Vaccination 1801—1928
.
État sanitaire de l'armée et de la marine
1906—1929 .
Maladies infectieuses (y compris maladies
vénériennes) 1861—1929

68
69
69
70
72
72
72

V. Immeubles, arpentage, etc.
73
73

67.
68.
69.

74
70.
74
71.
74
75
76
76

72.
73.
74.

VI. Jordbruk och fiske. Hushållningssällskapen.
75.

62

58. Émigrants et immigrants par département
ainsi qu'à la campagne et dans les villes
1881—1929
67

V. Fast egendom, lantmäteri och
mantal.
67.
68.
69.

Suicides 1781—1926
Décès provenant des maladies épidémiques
1851—1929
Décès provenant des accouchements et des
morte violentes 1851—1929
Naturalisations 1851—1929
Émigrants et immigrants par pays 1861—
1929
Émigrants par sexe, par âge et par état
civil 1861—1929
Immigrants par sexe, par âge et par état
civil 1881—1929
Émigrants par profession 1911—1929 . . .

66

IV. Sundhetsförhållanden och
sjukvård.
59.

Page.

Hypothèques sur les immeubles 1831—1928
Fidéicommis 1910
Immeubles appartenant aux sociétés anonymes suédoises 1885—1910 . . . . . . .
Propriétés rurales appartenant aux sociétés
anonymes suédoises, par département 1919
Immeubles appartenant aux sujets étrangers
1885—1910
.
Arpentage 1828—1928 .
Unités cadastrales 1870—1910
Immeubles achetés 1831—1928 . . . . .

73
73
74
74
74
75
76
76

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

Antal brukningsdelar, jordtorp och andra
jordlägenheter åren 1890—1911 . . . . .
76
Arealen fördelad efter ägoslag i hela riket
åren 1 8 6 5 - 1 9 2 6
77
Arealen fördelad efter ägoslag länsvis år 1927 77

75.

Exploitations agricoles 1890—1911

76.

Antal brukningsdelar och deras sammanlagda
åkerareal, med fördelning på storleksgrupper
och efter brukningssättet, länsvis år 1927 . 78

78.

Superficie répartie d'après les différents
groupes de terre, pays entier, en 1865—1926 77
Superficie répartie d'après les différents
groupes de terre, par départemeat
77
Exploitations agricoles et étendue du total
des terres labourables, par département, en
1927
78

77.

76

V
Sid. Tableau.

Tabell.
79.

Åkerjordens användning samt täckdikning inom olika storleksgrupper av brukningsdelar
år 1927
80. Antal husdjur, gödselvård samt antal djurägare inom olika storleksklasser av brukningsdelar den 15 sept. år 1927
81. Åkerjordens och ängens användning samt utsäde och skörd åren 1 8 6 6 - 1 9 2 9
82. Skörd och förbrukning ar vete och råg åren
1871—1928
83. Markegångspriser åren 1836—1929 . . . .
84. Åkerjordens och ängens användning 1927 samt
utsäde och skörd 1921—25 och 1929, länsvis
85. Nyodlingar, täckdikad åkerareal och begagnade torvmossar enligt lokalundersökningarna
åren 1913—1920
86. Husdjur vid slutet av åren 1865—1910 .
87. Husdjur länsvis den 15 sept. år 1927 och i
hela riket den 1 juni åren 1913—1919 . .
88. Mejerihanteringen länsvis år 1928 och i
hela riket åren 1890—1927
89. Andelsföreningarna i jordbruket åren 1913
—1928 .
90. Statens utarrenderade jordbruksdomäner,
arrendeåren 1907/08—1925/26
91. Saltsjöfiskets i Göteborgs och Bohus län
avkastning åren 1881—1928
92. Saltsjöfisket åren 1914—1928
93. Hushållningssällskapen åren 1882—1928 .

Emploi des terres et drainage dans différents
groupes d'exploitations agricoles en 1927 . 80

80.

Bétail, traitement d'engrais et nombre de
possesseurs d'animaux dans différents groupes
d'exploitations agricoles au 15 sept 1927 .
Emploi des terres, semences et récolte 1866
—1929
Récolte et consommation de froment et de
seigle 1 8 7 1 - 1 9 2 8
Taxe officielle des céréales, etc. 1836—1929
Emploi des terres en 1927, semences et
récolte 1921—25 et 1929, par département
Défrichements, champs drainés et tourbières
exploitées d'après les enqnétes locales en 1913
—1920
.
Bétail au 31 déc. 1865—1910
Bétail par département au 15 sept. 1927 et
dans le royaume 1913—1919
Industrie laitière par département 1928 et
dans le royaume 1890—1927
Sociétés coopératives dans l'agriculture 1913
—1928
Domaines affermés de l'État en 1907/08—
1925/26 . . .
Produit des pêches en eau salée du département de Gothembourg 1881—1928 . . .
Pêche en eau salée 1914—1928
Sociétés d'économie rurale 1882—1928 . .

80
80
81.
82
82.
86
87

83.
84.

88
85.
92
92

86.
87.

93
88.
94
89.
95
90.
96
91.
96
97
98

92.
93.

VII. Skogsbruk.
Areal skogsproduktiv mark och myr enligt
den åren 1923—1929 verkställda riksskogstaxeringen
95. Antal vid brösthöjd minst 10 resp. 20 cm.
grova träd samt barrträdens antal enligt riksskogstaxeringen
96. Virkesförråd inom bark ävensom förråd av
barrskog inom bark enligt riksskogstaxeringen
97. Totala barrskogsförrådets fördelning å åldersklasser enligt riksskogstaxeringen . . . .
98. Årlig tillväxt inom bark samt tillväxtprocenten
för all barrskog m. m. enligt riksskogstaxeringen
99. Allmänna och enskilda skogar, länsvis och
fördelade på markägare, enligt fastighetstaxeringen år 1928, å landsbygden . . . .
100. Skogsfastigheter oeh skogsmark, länsvis, fördelade på markägare, enligt fastighetstaxeringen år 1928, å landsbygden
101. Allmänna skogarna åren 1871—1928 . . .
102. Statsskogar och ecklesiastika skogar. Areal,
taxeringsvärde, förvaltning åren 1924—1929
103. Flottningen i allmän flottled åren 1921/25,
1927 och 1928

VII.
94.

94.

99
95.
100
96.
102
97.
104
98.

80
82
86
87
88
92
92
93
94
95
96
96
97
98

Sylviculture.

Superficie de terrains forestiers productifs et
marais selon l'estimation des forêts en 1923
—1929
Nombre d'arbres ayant à hauteur de l'homme
un diamètre de du moins 10 resp. 20 cm et
nombre de conifères selon l'estimation des forêts
Quantité de bois sans écorce et quantité de
conifères sans écorce selon l'estimation des forêts
Répartition de toute la quantité de conifères
par groupes d'âge selon l'estimation des forêts
L'accroissance annuelle selon l'estimation des
forêts

99
100
102
104
106

106
99.
107
100.
108
109

101.
102.

110
103.
112

Produktion av järnmalm och tackjärn åren
1836—1929
114
105. Produktion av malmer (utom järnmalm) och
andra mineral åren 1871—1929 . . . . . 115
106. Tillverkning av metaller, andra än tackjärn,
åren 1861—1929
115

Forêts publiques et privées par département,
réparties sur propriétaires selon l'évaluation
des propriétés faite à la campagne en 1928
Propriétés forestières et terrains forestiers par
département, réparties sur proprietaires selon
l'évaluation des propriétés en 1928 . . . .
Forêts publiques en 1871—1928
Forêts d'état et ecclésiastiques. Superficie,
valeur taxée et administration en 1924—1929
Flottage dans les routes de flottage publique
en 1921/25, 1927 et 1928

107
108
109
110
112

VIII. Mines et industrie.

VIII. Bergsbruk och industri.
104.

Page.

79.

104.
105.
106.

Production de minerai de fer et de fonte
1836—1929
114
Production de minerais, etc. 1871—1929 . 115
Production de
1861—1929

métaux autres que fonte
115

VI
Tabell.
107.
108.
109.
110.
111.
112.
113.
114.
115.
116.
117.
118.

Sid.
Bergshanteringen åren 1896—1928 . . . . 116
Fabrikernas tillverkningsvärde åren 1836—
1928
117
Fabriksindustrien åren 1896—1912 . . . . 1 1 7
Olika industrier år 1928
118
Industrien åren 1913—1928
120
Tillverkningen av viktigare industriprodukter
åren 1896—1928
122
Industrien länsvis år 1928
125
Vattenkraft, beräknad år 1928 . . . . . . 126
Arbetsställen inom olika industrier, i grupper
efter arbetarantal, år 1925
128
Arbetsställen inom industrien, efter antalet
arbetare 1913, 1920, 1925
132
Antal företag inom handel, industri och
samfärdsel, år 1920
132
Hantverket åren 1896—1915
133

Tableau.
107.
108.
109.
110.
111.
112.
113.
114.
115.
116.
117.
118.

IX. Handel.
119.
120.
121.

Handlande åren 1897—1915
Införsel och utförsel åren 1836—1929. . .
Värde av införda och utförda varor, fördelade efter ursprung och ändamål, åren
1871—1928
122. Införda och utförda varor, fördelade i grupper, åren 1871—1929
123. Kvantitet och värde av de viktigaste in- och
utförda varorna åren 1871—1929 . . . .
124. Kvantitet och värde av införda och utförda
varor åren 1926—1929
125. Införsel och utförsel av oarbetat guld och
silver samt av mynt åren 1927—1929 . .
126. Värde av införda och utförda varor efter
länder, därifrån varorna närmast ankommit,
eller dit de närmast avgått, åren 1871—1904
127. Värde av införda och utförda varor efter
varornas inköps- och försäljningsländer åren
1906-1929
128. Värde av införda och utförda varor efter
inköps- och försäljningsländer samt grupper
av varuslag år 1928

X.
129.
130.

Mines et usines 1896—1928
116
Valeur des produits de l'industrie 1836—
1928
117
Industrie 1896—1912
117
Différentes catégories d'industries 1928 . . 118
Industrie 1913—1928
120
Fabrication des principaux produits industriels
1896-1928
122
Industrie par département
1928
125
Forces hydrauliques 1928
126
Etablissements des divers industries, par
nombre des ouvriers en 1925
128
Etablissements de l'industrie, par nombre des
ouvriers en 1913, 1920, 1925
132
Nombre des entreprises du commerce et de
l'industrie en 1920
132
Industrie manuelle 1896—1915
133

IX. Commerce.
133
134

119.
120.
121.

135
122.
136
123.
138
124.
142
125.
171
126.
171
127.
172
128.
174

Marchands 1897—1915
Importation et exportation 1836—1920
Valeur des marchandises importées et exportées, classées d'après domaines de production et d'après leur emploi 1871—1928 .
Marchandises importées et exportées, par
groupes, 1871—1929
Quantité et valeur des principales marchandises importées et exportées 1871—1929 .
Quantité et valeur des marchandises importées et exportées 1926—1929 . . . .
Importation et exportation d'or et d'argent
en barres et de monnaies 1927—1929 . .
Valeur des marchandises importées et exportées par pays de dernier embarquement
et de premier débarquement 1871—1904 .
Valeur des marchandises importées et exportées par pays d'achat et de vente 1906—
1929
Valeur des marchandises importées et exportées par pays d'achat et de vente et par
groupes de marchandises 1928

133
134
135
136
138
142
171
171
172
174

X. Navigation.

Sjöfart.

Handelsflottan vid slutet av åren 1830—1929
Handelsfartygens fördelning efter hemorter
den 31 december 1928
131. Handelsflottans ökning och minskning åren
1896—1929
132. Handelsfartygens fördelning efter dräktighet
och ålder m. m. samt värde vid slutet av åren
1910—1928
133. Handelsfartygens fördelning efter redare och
användning samt deras bemanning åren 1905
-1928
134. Svenska lastade fartyg, ankomna till och till
Sverige avgångna från utrikes orter, jämte
intjänta bruttofrakter, med fördelning efter
länder, dit fartygen ankommit eller därifrån
de avgått till Sverige, åren 1876—1928 .
135. Sjöfarten mellan Sverige och utlandet åren
1876—1929
136. Svenska fartyg, ankomna till och avgångna
från utrikes orter, åren 1873—1928 . . .
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176

129.
130.

Marine marchande au 31 déc. 1830—1929 176
Domiciles des navires au 31 déc. 1928 . . 176

131.

Accroissement et diminution de la marine
marchande 1896—1929
177
Marine marchande par catégories de tonnage,
par âge des navires etc, au 31 déc. 1910—
1928
178
Marine marchande par armateurs et par
emploi, équipages, 1905—1928
179

176
177
132.
178
133.
179
134.

Navigation suédoise à l'étranger (navires
chargés) et frets bruts, par pays où les navires sont arrivés ou d'où ils sont partis pour
la Suède, 1876—1928
180

135.

Navigation entre la Suède et l'étranger
1876—1929
182
Navigation suédoise à l'étranger, navires
entrés et sortis réunis, 1873—1928 . . . . 182

180
182
136.
182

VII
Tabell.
137.
138.
139.
140.
141.
142.

Sid.

Tableau.

137.
Handelsflottans bruttoinkomster samt rederiaktiebolagens för bevillning uppskattade inkomst av rederirörelsen åren 1901—1929 183
Fartyg, ankomna till och avgångna från Sve138.
rige, fördelade efter nationalitet, åren 1876
—1929
183
Trafiken i rikets hamnar och lastageplatser
139.
åren 1886—1928 . . .
.184
140.
Sjöfartsavgifter, redovisade till statsmyndigheter, åren 1902—1928
185
Lots- och fyrinrättningen samt livräddnings141.
väsendet åren 1871—1929
185
Kanalernas trafik och inkomster åren 1876
142.
—1928
186

XI. Kommunikationer i övrigt.
143.
144.
145.
146.
147.
148.
149.
150.
151.
152.
153.
154.
155.
156.
157.

Bénéfices réalisés par la marine marchande
et revenus nets des sociétés anonymes d'armateurs 1901—1929
183
Navires arrivés en et sortis de la Suède,
par nationalité 1876—1929
183
Mouvement dans les ports 1886—1928 . . 184
Droits de navigation, rendus aux autorités
de l'État 1902—1928
185
Pilotage, phares et sauvetage des naufragés
1871—1929
185
Mouvement et péages des canaux 1876—
1928
186

XI. Autres communications.

Samtliga järnvägars längd vid slutet av
åren 1860—1929
187
Samtliga järnvägars trafik och finanser m. m.
åren 1866—1929
187
Järnvägars av allmän betydelse trafik och
finanser m. m. åren 1881—1929 . . . . 188
Järnvägar av allmän betydelse åren 1927
och
1928
190
Särskilda statsbanelinjer åren 1927 och 1928
samt större enskilda järnvägar år 1928 . . 192
Postverket åren 1865—1929
194
Telefon och telegraf åren 1855—1929 . . 196
Nyanläggningar, omläggningar eller förbättringar av vägar, vartill statsbidrag beviljats
åren 1841—30/6 1928
198
Med statsbidrag understödda nyanlagda, omlagda eller förbättrade vägar, som avsynats
och godkänts åren 1876—1928 . . . . . 198
Motorfordon och deras beskattning åren 1920
- 1929
.
. . .
. .
. . 199
Postdiligenstrafiken 1923—1929
200
Busslinjer i Sverige vid början av år 1929 och
1930
200
Den statsunderstödda svenska lufttrafiken
1925—1929
201
Trafiken å rikets civila flygplatser 1928 och
1929
201
Flygtrafiken i Sverige å de särskilda flygplatserna år 1929
202

XII. Aktiebolag, bank- och penningväsende, pensions- och försäkringsväsende samt stiftelser.
Registrerade aktiebolag och bankbolag åren
1897—1929
159. Omsättningen å Stockholms fondbörs åren
1907—1929, börsindex
160. Riksbankens avista växelkurser åren 1891—
1930
161. Bankernas ställning vid slutet av åren 1876
—1929
162. Bankbolagens ställning vid slutet av år 1929
163. Bankernas räntesatser åren 1857—1929 . .
164. Bankernas antal samt grund- och reservfonder vid slutet av åren 1875—1929 . .
165. Hypoteksinrättningarna åren 1870—1929 . .
166. Postsparbanken åren 1884—1929
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143.

146.

Longueur des chemins de fer au 31 déc.
1860-1929
Exploitation et finances des chemins de fer
1866—1929
Exploitation et finances des chemins de fer
d'intérêt général 1881—1929
Chemins de fer d'intérêt général 1927 et 1928

147.

Différents chemins de fer 1927 et 1928 . . 192

144.
145.

187
187
188
190

148.
149.
150.

Postes 1865—1929
194
Téléphones et télégraphes 1855—1929 . . 196
Constructions et améliorations des routes
auxquelles des subventions ont été allouées
par l'État 1841—30/6 1928
198
151. Constructions et améliorations des routes
subventionnées par l'État, achevées 1876—
1928
198
152. Machines motrices et leur imposition 1920
—1929
199
153. Service des diligences postales 1923—1929 200
154. Lignes des autobus en Suède au 1 e r janv. 1929
et 1930
200
155. Le service aérien subventionné par l'État
1925—1929
201
156. Le service aérien civil 1928 et 1929 . . . 201
157.

Le service aérien en Suède en 1929

. . . 202

XII. Sociétés anonymes, banques, pensions, assurances, fondations, etc.
158.

158.

Sociétés anonymes enregistrées 1897—1929 202

202
159.
203
203
204
206
207
207
208
208

Mouvement des fonds à la Bourse de Stockholm 1907—1929, index
160. Cours de change a/v de la Banque de Suède
1891—1930
161. Situation des banques au 31 déc. 1876—
1929
162. Situation des banques privées au 31 déc. 1929
163. Taux d'intérêt des banques 1857—1929 . .
164. Nombre et fonds des banques au 31 déc.
1875—1929
165. Institutions hypothécaires 1870—1929 . .
166. Banque d'épargne postale 1884—1929 . .

203
203
204
206
207
207
208
208

VIII
Tabell.

Sid.

Tableau.

Postgirorörelsen åren 1925—1929 . . . . 208
Statens egnahemslånerörelse åren 1906 —
1929
209
Enskilda sparbankerna länsvis år 1928 . . 209

167.
168.

Enskilda sparbankerna åren 1856—1929 .
Centralkassorna för jordbrukskredit och jordbrukskassorna åren 1916—1928
Allmänna pensionsförsäkringen åren 1914—
1929
Statsunderstödda pensionsanstalter åren 1906
—1928
. . .
Svenska bolags livförsäkringsrörelse åren 1856
-1928
Utländska bolags livförsäkringsrörelse i Sverige åren 1 8 8 7 - 1 9 2 8
.
Ränte- och kapitalförsäkringsanstalterna åren
1876-1928
Registrerade sjukkassor åren 1892—1928 .

210

170.
171.

Olycksfallsförsäkringen åren 1890—1917 . .
Försäkringen för olycksfall i arbete enligt
1916 års lag åren 1918—1928 samt olycksfall i arbete åren 1918—1926
180. Försäkringsbolagens, utom arbetsgivarbolagen,
olycksfalls- och sjukförsäkringsrörelse åren
1918—1928
181. Svenska bolags husdjursförsäkringsrörelse
åren 1887—1928
182. Brandförsäkringen åren 1887—1928 . . .
183. Svenska bolags sjöförsäkringsrörelse åren 1890
—1928
184. Svenska bolags ansvars-, inbrotts- och maskinförsäkringsrörelse åren 1914—1928 . .
185. Stiftelser år 1910

219

167.
168.
169.
170.
171.
172.
173.
174.
175.
176.
177.
178.
179.

188.
189.
190.
191.

Virements postaux 1925—1929
Prêts de l'État aux gens peu aisés pour leur
procurer des immeubles ménagers 1906-1929
Banques d'épargne privées par département,
en 1928
Banques d'épargne privées 1856—1929 . .
Caisses de crédit agricole 1916—1928 . .

208
209
209
210
212

212
172.

Assurance générale des pensions 1914—1929 214.

173.

Caisses de pensions subventionnées par l'État
1906—1928
215
Assurances sur la vie: sociétés suédoises
1856—1928
216
Assurances sur la vie: sociétés étrangères
1887—1928
217
Tontines 1 8 7 6 - 1 9 2 8
217

214
215
174.
216
175.
217
176.
217
218

177.
178.
179.

219
180.

Caisses enregistrées de secours mutuels en
cas de maladies 1892—1928
218
Assurances contre les accidents 1890—1917 219
Assurances contre les accidents du travail
selon la loi de 1916 en 1918—1928 et
accidents du travail 1918—1926
219
Assurances contre les accidents et contre les
maladies 1 9 1 8 - 1 9 2 8
222

222
181.
222
223
224
225
224

XIII. Priser, levnadskostnader och konsumtion.
186.
187.

169.

Page.

Partiprisernas förändringar åren 1860—1930 225
Minuthandelspriser för livsmedel m. m. åren
1904—1929
227
Livsmedelskostnadernas förändringar å vissa
orter åren 1914—1929 .
: 228
Levnadskostnadernas förändringar åren 1915
—1930
228
Inkomster och utgifter för arbetare- och medelklasshushåll åren 1913/14, 1920 och
1922/23
229
Konsumerade kvantiteter av viktigare varuslag åren 1913/14, 1920 och 1922/23. . . 229

Assurances sur le bétail: sociétés suédoises
1887—1928
Assurances contre l'incendie 1887—1928 .
Assurances maritimes: sociétés suédoises 1890
—1928
184. Assurances diverses: sociétés suédoises 1914
—1928
185. Fondations 1910
182.
183.

222
223
224
225
224

XIII. Prix, coût de la vie et consommation.
186.
187.
188.
189.

Variations des prix de gros 1860—1930 . 225
Prix de détail des denrées ménagères 1904
—1929
227
Variations des coûts des denrées alimentaires,
etc. dans certaines localités 1914—1929. . 228
Variations du coût de la vie 1915—1930 . 228

190.

Recettes et dépenses de ménages 1913/14,
1920 et 1922/23
229

191.

Quantités consommées de certaines denrées
importantes 1913/14, 1920 et 1922/23 . . 229

XIV. Alkoholhaltiga drycker, tobak, socker
m. m.

XIV. Boissons alcooliques, tabac, sucre etc.

192.

192.

193.
194.
195.
196.
197.

Förbrukningen av alkoholhaltiga drycker,
tobak, kaffe, te och socker åren 1856—1929
Brännvins- och maltdryckstillverkningen åren
1856-1929
Rusdrycksförsäljningen åren 1913—1929 .
Systembolagens verksamhet åren 1921—1929
Fylleriförseelser åren 1913—1929 . . . .
Sockers tillverkning och beskattning åren
1856-1928

230
193.
231
232
233
233
234

194.
195.
196.
197.

Consommation de boissons alcooliques, de
tabac. de café, de thé et de sucre 1856—1929
Fabrication d'eau-de-vie et de boissons de
malt en 1856—1929
Vente des spiritueux en 1913—1929 . . .
Opérations des sociétés de vente des spiritueux
Délits d'ivresse en 1913—1929 . . . . .
Fabrication et imposition du sucre en 1856—
1928

230
231
232
233
233
234

IX
Tabell.

Sid.

Tableau.

XV. Statistique sociale.

XV. Socialstatistik.
198.
199.
200.
201.
202.
203.
204.
205.
206.
207.
208.
209.
210.
211.
212.
213.
214.
215.
216.
217.
218.
219.
220.
221.
222.
223.
224.
225.

Kooperation. Konsumtionsföreningarnas verksamhet åren 1908—1928
235
Byggnadsverksamheten i städer och stadsliknande samhällen åren 1912—1928 . . . 235
Bostadsförhållandena i vissa städer och stadsliknande samhällen åren 1912—1915 samt
hyresåren 1924/25, 1926/27 och 1928/29 . 236
Den offentliga arbetsförmedlingen åren 1902
—1930
238
Arbetslöshetens omfattning inom olika län
och yrkesgrupper år 1927
239
De arbetslösa, fördelade efter graden av arbetsförmåga, år 1927
239
De arbetslösa, fördelade efter ålder, år 1927 239
Arbetslösheten inom fackorganisationerna åren
1912—1929
240
Arbetsinställelser åren 1903—1928 . . . . 240
Kollektivavtal åren 1908—1928 . . . . . 2 4 1
Jordbrukets medelarbetstid under sommaren
åren 1911—1928
241
Lantarbetares löneförmåner åren 1866—1928
(enl. jordbruksstatistiken)
241
Arbetslöner inom industri, handel och samfärdsel m. m. åren 1913—1929
242
Löneinkomster per arbetstimme för vuxna
arbetare inom olika dyrortsgrupper åren 1927
och 1928
244
Lantarbetares löneförmåner åren 1911—1929
(enl., socialstatistiken)
246
Löneförhållanden 1914—1928 för hantverksoch transportarbetare
. 247
Löneförhållanden 1914—1928 för i restaurangrörelse och i husligt arbete anställd personal 247
Löneutvecklingen 1913—1928 för i enskild
tjänst anställd förvaltningspersonal . . . . 247
Löneförhållanden inom sjömansyrket åren
1860—1928
249
Skogsarbetarnas löneförhållanden i norra
Sverige, vintersäsongerna 1913/14—1929/30 249
Fattigvården åren 1874—1928
250
Fattigvården år 1928
251
Fattigvården länsvis år 1928
252
Fattigvården inom olika grupper av kommuner år 1928
253
Samtliga yrkesutövare fördelade efter kön,
ålder, civilstånd och inkomst, år 1920 . . 254
Samtliga yrkesutövare fördelade efter kön,
ålder, civilstånd och förmögenhet, år 1920 . 256
De manliga och de kvinnliga yrkesutövarna
fördelade efter yrken i inkomst- och förmögenhetsklasser, år 1920
258
Enskilda personers år 1921 redovisade inkomster och förmögenheter, kombinerade i
grupper efter inkomst- och förmögenhetsbeloppens storlek. Sammandrag för hela
riket och för samtliga yrkesutövare . . . . 264
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198.
199.
200.

Sociétés coopératives de consommation 1908
—1928
235
Constructions de maisons dans les agglomérations urbaines 1912—1928
235
Habitations dans les agglomérations urbaines
1912—1915 et 1924/25, 1926/27, 1928/29 236

201. Bureaux de placement publics 1902—1930 238
202.
203.
204.
205.
206.
207.
208.
209.
210.
211.
212.
213.
214.
215.
216.
217.
218.
219.
220.
221.
222.
223.
224.
225.

XVI. Rättsväsende. Fångvård.
226.
226. Vid de allmänna underrätterna slutligt handlagda mål och ärenden åren 1861—1928 . 266
227. Hovrätternas verksamhet åren 1861—1929 . 268 227.
228.
228. Högsta domstolens verksamhet åren 1861—
1929
268

Extension du chômage dans les différents
départements et professions 1927 . . . . 239
Chômeurs, répartis d'après la qualité de leur
travail, en 1927 .
239
Chômeurs par âge en 1927
239
Chômage parmi les ouvriers syndiqués 1912
—1929 . . .
.240
Grèves et lock-outs 1903—1928
240
Conventions collectives 1908—1928 ..... 241
Durée du travail quotidien dans l'agriculture
pendant l'été 1911—1928
241
Salaires des ouvriers agricoles 1866—1928
(d'après la statistique agricole)
241
Salaires dans l'induatrie, le commerce et les
communications, etc. 1913—1929 . . . . 242
Salaires par heure de travail pour ouvriers
dans différents groupes de la cherté du coût
de la vie en 1927 et 1928
244
Salaires des ouvriers agricoles 1911—1929
(d'après la statistique sociale)
246
Salaires 1914—1928 des ouvriers de métier
et de transport
247
Salaires 1914—1928 du personnel de restaurant et du personnel domestique
247
Appointements en 1913—1928 du personnel
administratif des entreprises privées . . . . 247
Salaires des marins 1860—1928
249
Salaires des ouvriers forestiers au nord de la
Suède pendant les hivers 1913/14—1929/30
Service des assistés 1874—1928
Service des assistés 1928
Service des assistés par département 1928
Service des assistés par groupes de communes en 1928
Population totale active par sexe, âge, état
civil et revenus, en 1920
Population totale active par sexe, âge, état
civil et capitaux, en 1920
Population active hommes et femmes par
professions d'après groupes de revenus et de
capitaux, en 1920 .
Revenus et capitaux des personnes privées,
déclarées en 1921, par groupes de leur
grandeur

249
250
251
252
253
254
256
258
264

XVI. Justice. Prisons.
Affaires terminées par les tribunaux ordinaires de 1ère instance 1861—1928 . . . 266
Cours d'appel 1861—1929
268
Cour suprême 1861—1929
268

X
Tabell.
229.
230.
231.
232.
233.
234.

Sid.

Ägodelningsrätternas, vattendomstolarnas,
gränstullrätternas och krigsdomstolarnas verksamhet åren 1861—1929
269
Av överexekutorerna slutligt handlagda mål
åren 1 8 8 1 - 1 9 2 9
269
Protesterade växlar åren 1913—1929 . . . 2 7 0
Konkurser, konkursärenden och ackordaförhandlingar utan konknrs åren 1866—1929 . 270
Konkursboen åren 1916—1920
271
Lagfarter, inteckningar och tomträtt åren
1886—1928
271

För förbrytelser sakfällda i första instans
åren 1866—1928
236. Kör förbrytelser sakfällda i första instans,
om vilka uppgift lämnats till straffregistret,
fördelade efter ålder och föregående bestraffning, åren 1916—1928
237. Till tvångsarbete dömda personer, upptagna
i straffregistret, fördelade efter kön, ålder, föregående bestraffning m. m. åren 1921—1928 .
238. Fångvården åren 1836—1928

Tribunaux spéciaux 1861—1929

230.

Affaires terminées par les sur-exécuteurs
1881—1929
269
Lettres de change protestées 1913—1929 . 270
Faillites, etc. 1866—1929
270

231.
232.
233.
234.

272

Condamnés en 1ère instance, inscrits dans
le casier judiciaire, par âge et par récidive
1916—1928
274

237.

Personnes condamnées aux travaux publics
inscrites dans le casier judiciaire, par sex,
âge et par punition antérieure 1921—1928 274
Service des prisons 1836—1928
. . . . 275

274
275 238.

XVII.

Folkundervisningen åren 1881—1928 . . . 2 7 6
Folkundervisningen, länsvis, redogörelseåret
1927/28
278
241. Folkskolans högre avdelning åren 1901—
1928
280
242. Högre folkskolorna åren 1882—1929 . . . 280
243. Folk- och småskoleseminarierna åren 1871
—1929
281
244. Kommunala mellanskolorna höstterminen åren
1910-1929
281
245. Statens allmänna läroverk höstterminen åren
1876-1927
282
246. Statens allmänna läroverk höstterminen åren
1928 och 1929
282
247. Lärjungar, som avlagt godkänd studentexamen åren 1866—1929
282
248. Lärjungar, som avlagt godkänd realskolexamen åren 1 9 0 7 - 1 9 2 9 .
284
249. Lärjungar i vissa anstalter för yrkesundervisning åren 1920—1929 . . .
284
250. Universitet och motsvarande högskolor höstterminen åren 1866—1929
285
2 5 1 . Lärjungar i vissa andra undervisningsanstalter
åren 1876—1929
286

239.
240.
241.
242.
243.
244.
245.
246.
247.
248.
249.
250.
251.

254.
255.

256.

Enseignement.

Enseignement primaire 1881—1928 . . .
Enseignement primaire, par département,
1927/28
Section supérieure de l'école primaire 1901
—1928
Écoles primaires supérieures 1882—1929 .
Écoles normales primaires 1871—1929 . .
Écoles communales moyennes, semestres d'automne 1910—1929. .
Lycées de l'État, semestres d'automne 1876
—1927 . .
Lycées de l'État, semestre d'automne 1928
et 1929
Élèves reçus à l'examen du baccalauréat
1866—1929
Élèves reçus à l'examen du certificat d'études
1907—1929
Élèves de certaines écoles professionnelles en
1920-1929
Universités, semestres d'automne 1866—1929

276
278
280
280
281
281
282
282
282
284
284
285

Élèves de certains autres établissements d'enseignement 1876—1929
286

XVIII. Finances.

XVIII. Finanser.

253.

Masses des faillites 1916—1920
271
Homologation de propriétés immobilières,
inscriptions hypothécaires et droit de terrains
1886—1928
271
Condamnés en 1ère instance 1866—1928 . 272

236.

Undervisning.

Statsregleringarnas överskott och brister, i
jämförelse med riksstatsberäkningarna, enligt
räkenskaperna åren 1854—1928/29 . . . .
Statsverkets inkomster och utgifter enligt
räkenskaperna åren 1912—1928/29 . . . .
Statens inkomster åren 1861—1930/31 . .
Taxeringarna till bevillning eller kommunal
inkomstskatt samt till inkomst- och förmögenhetsskatt och till kommunal progressivskatt
åren 1 8 6 2 - 1 9 2 9
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Använda förkortningar:
Abréviations:
Bidrag = Bidrag till Sverige8 officiella statistik;
S O S = Sveriges officiella statistik (se sid. 400 f.);
S M = Statistiska meddelanden (se sid. 402) ;
ms = manuskript (S C — statistiska centralbyrån).
I mänga fall hava de nr här nedan angivna källor hämtade uppgifterna underkastats särskild
bearbetning {Sr Statistisk årsbok, utan att detta omnämnes i källförteckningen. Dans bien des
cas les données, puisées des sources ci-dessous, ont été préparées spécialement pour
l'Annuaire
statistique,
sans que l'on en ait fait mention dans la liste des sources.
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Tab. 1. Staten» meteorologisk-hydrogranska anstalts årsbok; uppgifter frän nämnda anstalt
och rikets allmänna kartverk m. m.
Tab. 2—3. S O S : Folkräkningen 1920: 1; S O S : Folkmängden inom administrativa områden
1939; Sveriges statskalender 1930; Allmänna väghållningsbesväret pä landet (kommnnikationsdepartementet) m. m.
Tab. 4—7. Bidrag: A (särskilt 1880: 2); S O S : Befolkningsrörelsen; S O S : Folkmängden inom
administrativa områden; Statistisk tidskrift: h. 129, 138, 139; Sondbärg, Bevölkerungsstatistik
Schwedens 1750—1900; ms i S C.
Tab. 8-26. Bidrag: A; S O S : Folkräkningen 1910, 1920; ms i S C.
Tab. 27—43. Bidrag: A (särskilt 1851—55: 1 och 1876: bih.: Nägra granddrag av Sveriges
befolkningsstatistik for åren 1748—1875); S O S : Befolkningsrörelsen ; S O S : Folkmängden inom
administrativa områden 1928; Statistisk tidskrift: h. 123: Eikets folkmängd åren 1750—1899, fördelad åldersvis efter civilstånd ; 129 : Rikets folkmängd åren 1750—1900, fördelad efter ålder och
kön; 135: Döda efter kön, ålder och civilstånd i Sverige åren 1751—1900 samt medelfolkmängden
efter kön och ålder nnder femårsperioderna för samma tid; 139, 143, 146 och 150: Fortsatta bidrag till en svensk befolkningsstatistik för åren 1750—1900: Sandbärg, Bevölkerungsstatistik
Schwedens 1750-1900: ms i S C.
Tab. 44—47. S O S : Dödlighets- och livslängdstabeller 1911—1920; S M: A: I: 1; Skandinavisk
aktuarietidskrift 1925: h. 1 samt 1927: h. 1; ms i S C.
Tab. 48—52. Bidrag: A; S O S : Dödsorsaker; ms i S C.
Tab. 53. Bidrag: A; S O S : Domstolarnas och de exekutiva myndigheternas verksamhet;
ms i S C.
Tab. 54—58. Bidrag: A; S O S : Ut- och invandring; ms i S C.
Tab. 59. Bidrag: K i; Arméförvaltningens sjukvårdsstyrelses berättelse; S O S : Hälso- och
sjukvård vid armén.
Tab. 60. Statistik rörande de värnpliktiga (generalstaben). Hälso- och sjukvård vid armén.
Tab. 61—63. Bidrag: K i, u : S O S : Allmän hälso- och sjukvård; S O S : Sinnessjukvården i
riket; S O S : Det civila veterinärväsendet; Sweden, its people and its indnstry, utg. av Sundbärg.
Tab. 64. Bidrag: A (särskilt 1851—55: 1); Bidrag: K i; S O S : Allmän hälso- och sjukvård.
Tab. 65. Bidrag: K i: Arméförvaltningens sjukvårdsstyrelses berättelse; Årsberättelse över
hälso- och sjukvården vid marinen; S O S : Hälso- och sjukvård vid armén; S O S : Hälso- och
sjnkvård Tid marinen.
Tab. 66. Bidrag: K i: S O S : Allmän hälso- och sjukvård; Översikt av sammandragen av
epidemirapporter (medicinalstyrelsen).
Tab. 67. Bidrag: B; S O S : Domstolarnas och de exekutiva myndigheternas verksamhet; ms i S C.
Tab. 68, 69, 71. Bidrag: H; S O S : Fast egendom.
Tab. 70. Jordkommissionens betänkanden: 2.
Tab. 72. Bidrag: O; S O S : Lantmäteri.
Tab. 73. Bidrag: H; S O S : Fast egendom.
Tab. 74. Bidrag: B; S O S : Domstolarnas och de exekutiva myndigheternas verksamhet; ms i S C.
Tib. 75. Bidrag: N: Hushållningssällskapens berättelser.
Tab. 76. Bidrag: Ni Hushållningssällskapens berättelser; S O S : Jordbruk och boskapsskötsel
(särskilt 1920); Höijer, Tabeller till belysning av det svenska jordbrukets utveckling 1871—1919
(Tull-, och traktatkommitténs utredningar och betänkanden: 5).
Tab. 77. S O S : Jordbruksräkningen 1927.
Tab. 78—80. S O S: Jordbruksräkningen 1927.
Tab. 81—84. Samma som tab. 76 samt dessutom Bidrag: N: Sammandrag av Kungl. Maj:ts
béfaliningshavandes årsväxtberättelser : S O S : Årsväxten; S M: A: II: 5, III: 2, 3. Tab. 83 därjämte
Betänkande angående Sveriges ekonomiska utveckling 1834—60, avgivet 1863; Förberedande skattejämkningskommitténs betänkande, avgivet 1876; Betänkande a r 1886 års ekonomiska kommitté:
II, avgivet 1887; Betänkande av 1907 års försvarskommitté, avgivet-1910.
Tab. 85. S O S : Jordbruk och boskapsskötsel 1920.
Tab. 86. Bidrag: N: Hushållningssällskapens berättelser.
Tab. 87. S M: A: 1:7 t 9, I I : 1, 3, III:: 2, 3; S O S: Jordbruk och boskapsskötsel 1920; Jordbruksräkningen 1927.
Tab. 88. Meddelanden frän lahtbruksstyrelsen: nr 169; S O S : Mejerihantering.
Tab. 89. Ms i S C.
Tab. 90. SM: A ^ : 2; S O S : Förteckning över statens jordbruksdomäner och viss» andra av
domänstyrelsen förvaltade egendomar; periodiska tabeller n:ris 69 och 70 år 1925.
Tab. 91. Bidrag: H; Fiskeriintendentena berättelser; S O S : Fiske.
Tab. 92. S O S : Fiske.
Tab. 93. Lantbruksakademiens handlingar; Lantbruksstyrclsens berättelser; ms i lantbruks»
styrelsen.
Tab. 94—98. Ms i riksskogstaxeringsnämnden.
Tab. 99—100. Ms i finansdepartementet.
Tab. 101. Bidrag: Q; S O S : Domänverket; ms i domänstyrelsen.
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Tab. 102. Gunnar Andersson: Sveriges allmänna skogar (Socialiseringsnämndens undersökningar):
ms i domänstyrelsen.
Tab. 103. Kommersiella meddelanden.
Tab. 104—107. Bidrag: C; S O S : Bergshantering; S O S : Sveriges bergshantering ar 1913, specialundersökning; Kommersiella meddelanden; ms i kommerskollegiam.
Tab. 108—113, 118. Bidrag: D; S O S : Industri; SM: A: III: 1; Kommersiella meddelanden;
Betänkande angående Sveriges ekonomiska utveckling 1834—60, avgivet 1863; 1880 och 1888 års
tullkommittéers betänkanden.
Tab. 114. Se tabellen.
Tab. 115, 116. S O S : Industri 1925.
Tab. 117. S O S : Arbets- och löneförhållandena för affärsanstållda.
Tab. 119. Bidrag: E, F : S O S : Handel.
Tab. 120—128. Bidrag: F ; S O S : Handel; SM: A: III: 1; SM: C; Kommersiella meddelanden;
nnder tab. 108—113 nämnda kommittébetänkandea ; ms i kommerskollegium.
Tab. 129—140, 142. Bidrag: E, F j S O S : Sjöfart; Kommersiella meddelanden; ms i kommerskollegium.
Tab. 141. Bidrag: T; S O S : Lotsvcrket; ms i lotsstyrelsen.
Tab. 143—147. Bidrag: L; S O S : Järnvägar; SM: D; ms i järnvägsstyrelsen.
Tab. 148, 153. Bidrag: M; S O S : Postverket; ms i geueralpoststyrelsen.
Tab. 149. Bidrag: I; S O S : Telefon och telegraf; ms i telegrafstyrelsen.
Tab. 150, 151. Bidrag: S; S O S : Allmänna väg- och vattenbyggnader.
Tab. 152. Statens offentliga utredningar 1925: 31 ; ms i S C enligt uppgifter frän generalstaben
och statskontoret.
Tab. 154. Sveriges Antomobil- och Omnibnskommnnikationer; mg.
Tab. 155—157. Meddelanden från luftfartsmyndigheten ; ms i kommunikationsdepartementet.
Tab. 158. Kommersiella meddelanden; ms i patent- och registreringsverket.
Tab. 159. Statistisk årsbok för Stockholms stad; Ekonomiska meddelanden, utg. av Svenska
bankföreningen. Affärsvärlden, ekonomisk veckorevy.
Tab. 160. Sveriges riksbanks årsbok; Kommersiella meddelanden.
Tab. 161—164. Sammandra? av de solidariska enskilda bankernas samt aktiebankernas och
kreditaktiebolagens uppgifter; SM: E; Sveriges riksbanks årsbok.
Tab. 165. Uppgifter om hypoteksbanken och hypoteksföreningarna; styrelse- och revisionsberättelser för allmänna hypoteksbanken och stadshypotekskassan.
Tab. 166. Bidrag: Y n ; S O S : Postsparbanken, Postverket; ms i generalpoststyrelsen.
Tab. 167. S O S : Postverket; ms i generalpoststyrelsen.
Tab. 168. Ms i S C enligt uppgifter från jordbruksdepartementet.
Tab. 169, 170. Statistisk tidskrift; Bidrag: Y i; S O S : Allmän sparbanksstatistik; ms i SC.
Tab. 171. SM: A: IV: 1; ms i SC.
Tab. 172. S O S : Allmänna pensionsförsäkringen ; ms i pensionsstyrelsen.
Tab. 173. Riksdagens revisorers berättelser om statsverket.
Tab. 174. Bidrag: H; Försäkringsväsendet i riket (utg. av civildepartementet och försäkringsinspektionen); S O S : Enskilda försäkringssnstalter; Sweden, its people and its indnstry, utg. av
Sundbärg.
Tab. 175, 178—180. Försäkringsväsendet i riket; Riksförsäkringsanstaltens årsberättelse (fr. o. nu
1911 i S O S ) ; S O S : Enskilda försäkringsanstalter; SO S: Olycksfall i arbete.
Tab. 176. Statistisk tidskrift: Försäkringsväsendet i riket (utg. av civildepartementet och
försäkringsinspektionen) ; S O S : Enskilda försäkringsanstalter.
Tab. 177. Registrerade sjukkassor (utg. av civildepartementet); Arbetsstatistik: Registrerade
sjukkassors verksamhet; S O S : Registrerade sjukkassor; ms i socialstyrelsen.
Tab. 181—184. Försäkringsväsendet i riket; S O S : Enskilda iörsäkringsanstalter.
Tab. 185. S O S : Stiftelser.
Tab. 186. Kommersiella meddelanden; Svensk handelstidning; Svensk finanstidning.
Tab. 187—191,198—208,210—217. Arbetsstatistik; S O S : Socialstatistik; Meddelanden från
kommerskollegii avdelning för arbetsstatistik; Sociala meddelanden; ms i socialstyrelsen.
Tab. 192. Ms i S C och i kontrollstyrelsen.
Tab. 193—197. Bidrag: V; S O S : Accispliktiga näringar, Rusdrycksäljningeh m. m.; ms i
kontrollstyrelsen; ms i statistiska centralbyrån.
Tab. 209. Bidrag: N : Hushållningssällskapens berättelser; S O S : Jordbruk och boskapsskötsel ;
ms i S C.
Tab. 218—221. Bidrag: TJ I; S O S : Fattigvård; ms i S C.
Tab. 222—225. Folkräkningen 1920.
Tab. 226—237. Bidrag: B; S O S : Rättsväsen; ms i S C.
Tab. 238. Bidrag: G; S O S : Fångvården: tvångsarbetsanstalternas årsberättelser; Riksdagens
revisorers berättelser om statsverket.
Tab. 239—249. Bidrag: P; S O S : Undervisning; ms i «kolöverstyrelsen.
Tab. 250. Universitetens och högskolornas kataloger samt uppgifter från karolinska medikokirurgiska institutet.
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Tab. 251. Bidrag: H; S O S : Undervisning; Riksdagsberättelserna om rikets styrelse; Riksdagens revisorers berättelser om statsverket; lantbrnksstyrelsens berättelser; uppgifter frän skolöverstyrelsen, lantbrnksstyrelsen och de olika anstalterna.
Tab. 252—254. Kapitalkonto till rikshuvudboken (1854—1911); Utdrag nr rikshuvudboken,
innefattande buiigetredovisning (1912—1919); Budgetredovisning) fr. o. m. 1920); Riksstaten; uppgifter från statskontoret och riksräkenskapsverket m. m.
Tab. 255—258. Generalsammandrag 5ver bevillningen m. m. (t. o. m. 1921); SOS: Skattetaxeringarna (fr. o. m. 1922).
Tab. 259, 260. Finansstatistiska utredningar, utgivna genom finansdepartementet ; S O S :
Taxering till inkomst- och förmögenhetsskatt 1917, 1920; ms i S C.
Tab. 261. S O S : Skattetaxeringarna.
Tab. 262. Samma som tab. 252—254 samt dessutom Bidrag: F ; S O S : Handel; ms i kommerskollegium.
Tab. 263, 264. Bidrag: V: S O S : Accispliktiga näringar, Rnsdrycksförsäljningen m. m.; Aktiebolaget Tobaksmonopolets årsberättelser m. m ; ms i kontrollstyrelsen m. m.
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Öar, i Sverige

1

1
Tab. 1. Geografiska och meteorologiska uppgifter.
Données géographiques et météorologiques.
Läge, gränser m. ni. Situation, frontières, etc. Sverige är beläget mellan 55°20' (Smyge huk) och
69°4' (riksröset Koltajaure) n. bredd samt 10°58' (skäret Stora Drammen n. T. om Koeteröarna) och 24°10'
(fin Kataja B. om Tomeälvs mynning) B. om Greenwich. Landgränsen mot Finland 536 km, mot Norge
1657 km. Kusten enligt Strelbitsky 7 624 km, mätt å karta i 1:2 000 000 omkr. 2 600 km. StSrsta
längd frän norr till sSder 1 574 km, största bredd 499 'km.
Areal, se tab. 2. Superficie, voir tabl. 2
Öar. Ila. Gotland 2 960, Öland 1345, Orost 336, Värmdö med IngarB och Fâgelbrolandet 271,
Hisingen 195, Tjörn 134, Väddö och Björkö 125, Fårö 102, Selaö 91, Gräsö 88, Svartsjölandet 79 km».
(Småöar ej inräknade).
Bergshöjder. Hauteur det montagnes. L a p p l a n d : Kebnekaise 2123, Sarjektjäkko 2 090, Kaskasatjåkko
2076 m (Snlitälma endast 1877 m). J ä m t l a n d : Storsylen 1762 m (Åreskotan 1420 m). Härjedalen: Helagsfjället 1 7 % m. D a l a r n e : Storvätteshogna 1204, Molnet 1191, H&rjehogna 1185, Städjan
1131 m. V ä r m l a n d : Brånberget 691 m. V ä s t e r g ö t l a n d : Galtåsen (ö. om Ulricehamn) 362, Kinnekolle307, Billingen 298 m. Ö s t e r g ö t l a n d : Stensbohöjden i Ydre 327 m (Omberg 263 m). Småland:
Tomtabacken (s. v. om Nässjö) 377 m (Taberg 342 m). H a l l a n d och Skåne: Hallands&B 226 m.
Skåne: Linderödsäsen 196 m.
Vattenområden. Bassins. Vänern—Göta älv 50100 (därav Inom Sverige 42500), Torne älv 40200
(d:o 25 300)1), Ångermanälven 31900 (d:o 30400), Dalälven 29300 (d:o 28900), Ume älv 26700 (d:o
26500), Indalsälven 26700 (d:o 24 700), Lule älv 25 200 (d:o 24 500), Mälaren—Norrström 22 300, Ljusnan
19800, Kalix älv 17 900'), Vättern—Motalaström 15500, Ljungan 12800, Skellefte älv 11600, Pite älv
11200, Lagan 6 450, Helge&n 4 840, Em&n 4 450 km».
Sjöar. Lacs. Vänem 5 546, Vättern 1899, Mälaren 1140, Hjälmaren 493, Storsjön i Jämtland 448,
Torneträsk 317, Siljan 290, Homavan 262, Uddjaur 203, Bolmen 184, Storavan 170, Stora Luleträsk 168,
Storoman 164, Kallsjön 155, Åsnen 153, Skagern 133 km'.
Floder. Fleuves. Klarälven—Göta älv 720 (därav inom Sverige 520), Mnonio—Torne älv 570, Dalälven
520, TJme älv 470 (d:o 460), Lule älv 450 (d:o 440), Angermanälven 450 (d:o 440), Ljusnan 430, Kalix älv
430, Järpströmmen—Indalsälven 420, Skellefte älv 410, Pite älv 370, Ljungan 350, Toftaän—Lagan 260,
Åtran 230 km.
Medelnederbörd 1881—1920.
Medeltemperaturen åren 1859—1925.
Températures moyennes.

Eau tombée en moyenne.

') Till Torne älvs område har räknats hela området ovan bifurkationen till Kalix älv (9 900 km2).
1—292221.

Statistisk årsbok 1930.

Tab. 2. Areal, folkmängdstäthet och indelningar vid början av år 1930, länsvis.1)
et divisions administratives

au 1er janv. 1930, par

département.1)

') Rörande folkmängden se tab. 6. Concernant la population, voir tabl. 6. — -) Köpingar, som icke bilda egna kommuner, inräknade. — s ) År 1928.
— 4) Skanör och Falsterbo ntgöra tillsammans en stad. — 5) Därav 12 tingelag. — 6) Tingslag. — ') Dessutom 6, som Icke bilda egna kommuner.

2

Superficie, densité de la population

Tab. 3. Folkmängden i landskapen (samt landareal), landstings- och hushållningssällskapsområdena,
stiften
samt hovrättsområdena vid början ar år 1930, ävensom ecklesiastika1) och judiciella indelningar.2)
Population dans les provinces (superficie de terre), dans les districts des conseils généraux, les districts des sociétés d'économie
rurale, les diocèses et les districts des cours d'appel 1/1 1930 ainsi que les divisions ecclésiastiques et judiciaires.

3
') Vid början av mai 1930. — 2) Vid början av 1930. — s ) Hov- och garnisonsfBraamlingar ej inräknade. — 4) Karlskrona amiralitotsförsamling
inräknad. — ') Därav 4 8. k. lappförsamlingar. — 6) Därav en hov- och en garnisonsförsamling.

4
Tab. 4. Folkmängd vid slutet av åren 1750—1929.1) Population au 31 déc.

1) Börande medelfolkmängden i riket se tab. 27 samt för landsb. och städer tab. 28. Beträffande
folkmängden vid slutet av varje särskilt år 1749—1909 se arg. 1922, tab. 26. — ') Huskvarna, Esläv
och Arvika med tillsamman 16 251 inv. (Vi) blevo städer under året, varjämte under året till städerna överflyttades två socknar med tillsamman 8 791 inv. (Vi). — ') Områden med 28 192 inv. (Vi) överflyttades under
året från landsbygden till städerna. — 4) Djursholm, Nässjö och Hässleholm med tillsamman 12889 inv. ('/i)
blevo städer under året, varjämte under året till städerna överflyttades områden med 3857 inv. (Vi). —
•) Områden med 10 283 inv. (Vi) överflyttades under året från landsbygden till städerna. — 6) Trollhättan
med 13 985 inv. (Vi) blev stad under året, varjämte under året till städerna överflyttades områden med 16 751
inv. (Vi). — ') Katrineholm och Sollefteå med tillsamman 9 201 inv. (Vi) blevo städer under året, varjämte
under året till städerna överflyttades områden med 2526 inv. (Vi). — 8) Områden med 18467 inv. (Vi) överflyttades under året från landsbygden till Btädema. — •) Tranås, Avesta, Ludvika och Boden med tillsamman
21207 inv. (Vi) blevo städer under året, varjämte genom områdesregleringar städernas folkmängd vid årets
början ökades med 3774 inv. — 10) Mjölby, Vetlanda och Värnamo med tillsamman 12415 inv. (Vi) blevo
städer under året, varjämte under året till städerna överflyttades
områden med 5 969 inv. (Vi). — ") Ett område med 1702 inv. (VO överflyttades under året till stad. — u ) Mölndal med 12 796 inv. (Vi) blev stad under
året, varjämte under året till städerna överflyttades områden med 23837 inv. (Vi). — ") Områden med 2550
inv. (Vi) överflyttades under året till städerna. — ") Lidingö med 10 470
inv. (Vi) blev stad under året, varjämte
under året till städerna överflyttades områden med 115 inv. (Vi). — u) Sundbyberg med 6 750
inv. (Vi) blev
stad under året, varjämte under året till Btäderna överflyttades områden med 4 317 inv. (Vi). — 16) Områden med
5 803 inv. (Vi) överflyttades nnder året till städerna. — ") Områden med 1 044 inv. (V0 överflyttades under året
till städerna. — Genom områdesregleringar ökades städernas folkmängd vid början av år 1930 med 1096 personer
och utgjorde vid nämnda tidpunkt 1 970 951, 32-20 av rikets folkmängd.

Tab. 5. Folkmängd
i de större städerna vid slutet av åren
1
1800—1929. )

5

Population des plus grandes villes au 31 déc.

An m. Körande folkmängden i Srriga städer samt i köpingarna och municipalsamhällena se
tab. 287, 288. Pour la population det autree pilla, etc., voir tabl. 287, 288.
1) Beträffande administrativa områdesregleringar mellan land och stad fSre 1911 se noter till tab.
5 i statistisk årsbok årg. 1929. — 2) Brännkyrka förs. med 33 678 och Bromma förs. med 9 810 inr.
»Vi» 1920 inkorp. resp. »/i 1913 och Vi 1916. — 3) Med ett område av Nacka fdrs., som inkorp. '/t
1930, 486 672. — «) Örgryte förs. med 22200 inv. »'/« 1920 inkorp. V» 1922 samt ett område av
Partilie förs. 6med 854 inv. Vi 1928. — 5) Med ett område av Angereds färs., som inkorp. Vi 1930
241561. — ) Västra Skrävlinge
förs. med 5 822 inv. och Limhamns föra. med 11410 inv. »V»
1920 inkorp. resp. Vi 1911 och l /i 1915. — 7) Östra Eneby förs. med 10890 inv. och S:t Johannes
föra. med 3224 inv. »Vu 1920 inkorp. resp. Vi 1916 och Vi 1918. — •) Råns förs. och Hälsingborgs
landsfBrs. med tillsammans 9099 inv. »/is 1910 inkorp. Vi 1918 och Vi 1919- — 9) Ett område
av Hille förs. med 1130 inv. inkorp. Vi 1920. — '») Torpa kommnn med 2 451 inv. »/» 1910
inkorp. Vi 1920. — ") Ett område av Torshälla landskommun med 705 inv. ainkorp. 1/i 1929.
— ") S:t Dians och Lnndby förs. med 3 592 inv. »Vu 1920 inkorp. Vi 1918. — ) S:t Lars fors.
med 5 753 inv. »/it 1920 inkorp. Vi 1911. — ") Ett område av Lands landskommun med 1223
inv. inkorp. Vi 1913, och S:t Peters klosters fors. med 1062 inv. »Vu 1920 inkorp. Vi 1914- —
") Ett område av Snöstorps förs. med 4 899 inv. inkorp. Vi 1928. — ") Kalmar landsförs.
med 561 inv. inkorp. Vi 1925. — ") Blev stad Vi 1922. —
») Blev stad Vi 1916. — '») Ett område av Brunilo förs. med 2142 inv. inkorp. Vi 1918. — w ) Ett område av Nosaby förs. med 718
inv. inkorp. Vi 1916. — ") Med ett område av Nosaby förs., som inkorp. Vi 1930, 13 256. —22)Ett
område
med 286 inv. inkorp. Vi 1927. — 23) Ett område med 1537 inv. inkorp. Vi 1922. —
M
) Blev stad l /t 1926. — »») Ett område av Umeå landsfBrs. med 1359 inv. inkorp. Vi 1925. —
" ) Skövde landskommun med 2 467 inv. 1910 inkorp. Vi 1914.

6

Tab. 6. Folkmängd länsvis vid slutet av åren

1) Stockholms garnison (omkr. 5 000) och Karlskrona stad (omkr. 12 000) ej inräknade. — 2) Med fr&nbygdeng folkmängd i Stockholms län 212 895, Kalmar län 185 499, Kristianstads län 221 477, Alvsborgs

7
1751—1929. Population par département au 31 déc.

räknande ar folkmängden i områden, Bom den 1 ian. 1930 överflyttades till staderna utgjorde landalän 232 230 och i hela riket i 149 129.

8

Tab. 7. Folkmängdens fördelning efter ålder, kön och civilstånd vid
slutet av åren 1750—1926.
Population par âge, par sexe et par état civil au 31 déc.

9
Tab. 8. Folkmängden i varje åldersår och i femårsgrupper efter kön vid slutet
av år 1936.

Population dans chaque année d'âge et par groupes d'âge de cinq ans suivant le
sexe à la fin de 1926.

Tab. 9. Folkmängden efter civilstånd inom vissa åldersklasser vid slutet av år 1926.
Population dans certains groupes d'âge, par état civil à la fin de 1926.

10
Tab. 10. Folkmängdens på landsbygden och i städerna fördelning efter ålder
vid slutet ar år 1920 samt kön och civilstånd vid slutet av 1910 och 1930.
Population par âge, etc., au 31 déc. 1910 et 1920.

Campagne et villes.

11
Tab. 11. Folkmängdens fördelning efter trosbekännelse vid slutet av åren
1910 och 1920. Population par confession au 31 déc. 1910 et 1920.

1) Se tab. 12, not »). — ") Utom Stockholm.

Stockholm non compris.

12
Tab. 12. Främmande trosbekännare vid slutet av åren 1870—1920.1)Dissidents.

') Endast främmande trosbekännare, 1 församlingsboken (hnsförhörslängden) antecknade som sädana eller
(t. o. m. år 1910) tillhörande församlingar av främmande trosbekännare med rätt till egen kyrkobokföring.
Enligt vederbörande trossamfunds egna nppgifter utgjorde år 1920 antalet baptister 61120 och metodister
17 079 samt antalet medlemmar av svenska missionsförbundet 110608.

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

Tab. 14. Zigenare och tattare vid slutet av år 1920. Bohémiens au 31 déc.

') Dessutom säkerligen åtskilliga, som ej äro kyrkobokförda.

13
Tab. 15. Folkmängdens fördelning efter statsborgarskap och födelseort rid
slutet av åren 1870—1920.

') Se även tab. 16. Voir aussi tabl. 16.

Population

par nationalité et par lieu de naissance.

14
Tab. 16. Utrikes födda och utländska undersåtar vid slutet av åren 1860—
1920.

Personneg nées à l'étranger et sujets étrangers au 31 déc. 1860—1920.

') Österrike-Ungern. Autriche-Hongrie. — 2) Amerika utom Barthélémy. Amérique excepté Barthélémy.
— s ) Nordamerika. Amérique du Nord.

Tab. 17. Svenskfödda personer, bosatta i utlandet omkring åren 1890,
1900, 1910 och 1920.

r

) Endast finländska undersåtar.

Personnes nées en Suède, demeurant à l'étranger.

Seulement sujets d'origine finnoise.

15
Tab. 18. Blinda, dövstumma, sinnesslöa, sinnes- och fallandesjuka
vid slutet av åren 1860—1920. Aveugles, sourds-muets, aliénés, etc.

1) Uppgifterna äro sannolikt ofullständiga.

Données probablement incomplète/.

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

16

Tab. 20. Länens folkmängd, efter födelsePopulation des departements, par lieu de nais-

Tab. 21. I länen födda, efter boningsort, på 10 000 inv. vid slutet av år 1920.

ort, på 10 000 inv. vid slutet av år 1920.
sance, sur 10 000 hab. au 31 déc. 1920.

17

Nés dans les départements, par lieu de résidence, sur 10 000 hab. au 31 déc. 1920.

2—292221.

Statistisk årsbok 1930.

18

Tab. 22. Infödda och inflyttade befolkningens relativa fördelHabitants nés dans leur commune de résidence et ceux nés dans une

19

ning på civilstånd, efter kön och ålder vid slutet av år 1930.
autre, répartis par sexe, par âge et par état civil au 31 déc. 1920.

20

Tab. 23. Folkmängd och förmögenhet vid slutet av år 1920 samt
Population

et capitaux au 31 déc. 1920 et revenus en 1920

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

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

département.1)

se tab. 25 med tillhörande not '). ' Pour la division en groupes voir tall. 25.

21

22

TAB. 2 3 (forts.).

FOLKMÄNGD OCH FÖRMÖGENHET VID SLUTET AV ÅR 1 9 2 0

Population

et capitaux au 31 déc. 1920 et revenus en 1920

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

pour les grands groupes de professions, par

département.

23

24

Tab. 24. Folkmängdens fördelning efter huvudPopulation par grands groupes de professions1)

l

) Se tab. 25. Voir tall. 23. — 2) De officiella talen f8r åren 1870—1910 hava här omräknats fBr vinnande

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

v
) Uppgifterna om förmögenhet och inkomst äro hämtade från skattedeklarationerna och taxeringslängderna
pitalet och den därifrån härflytande inkomsten. Revmus a capitaux taxés. — Se även tab. 222—225. Voir

grupper av yrken 1) vid slutet av åren 1870—1920.2)
au 31 déc. 1870—1920.

25

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

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

les différentes

professions.1)

amt avse de taxerade yrkesutovarnes personliga förmögenhet ocn inkomst ej det i resp. näring nedlagda kaautti tabl. 222—225,

26

TAB. 2 5 (forts.).

FOLKMÄNGD OCH FÖRMÖGENHET VID SLUTET AV

ÅR 1 9 2 0 SAMT INKOMST UNDER SAMMA ÅR FÖR SÄRSKILDA YRKEN.

27

28

TAB. 2 5

(forts.).

FOLKMÄNGD OCH FÖRMÖGENHET VID SLUTET AV

ÅR 1 9 2 0 SAMT INKOMST UNDER SAMMA ÅR FÖR SÄRSKILDA YRKEN.

29

30

TAB. 2 5 (forts.).

FOLKMÄNGD OCH FÖRMÖGENHET VID SLUTET AV

ÅR 1 9 2 0 SAMT INKOMST UNDER SAMMA ÅR FÖR SÄRSKILDA YRKEN.

31

32

TAB. 2 5

(forts.). FOLKMÄNGD OCH FÖRMÖGENHET VID SLUTET AV ÅR 1 9 2 0
SAMT INKOMST UNDER SAMMA ÅR FÖR SÄRSKILDA YRKEN.

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

33

') Även grupperna V och VI (se tab, 23) inga häri men 8ro ej utproportionerade i uppgifterna för övriga grupper.
et VI, qui ne tönt par répariitét sur Ut autres.

1' compris ht groupes V

34

Tab. 27. Översikt av folkmängdens förändringar åren 1749—1929.') Aperçu du mouvement de la population.1)

') Bristande överensstämmelse mellan siffrorna för folkökningen och de har meddelade uppgifterna om befolkningsrörelsens samtliga faktorer
beror, utom på förekomsten av obefintliga, främst pä skillnaden mellan den faktiska och den i församlingsböckarna redovisade utvandringen. Den
verkliga utvandringen har av professor G. Snndb&rg beräknats till 1 ailigt medeltal: 1851/60 4 0 5 8 , 1861/70 15 783, 1871/80 16833, 1881/90 39 489,
1891/00 25 915, 1901/10 27 633. För årtiondet 1911/20 torde den kunna uppskattas till i årligt medeltal 13 000. — Le manque d'accord entre les
chiffres pour l'augmentation de la population et len données ici sur tous les Jaits du mouvement de la population dépend, sauf VexUtence des introuvables,
surtout de la différence entre l'émigration réelle et celle dans les registres des paroisses. L'émigration réelle a été calculée par M. le Professeur G. Sundbärg
à moyenne annuelle: 1851/60 i 058, 1861/70 13 783, 1871/80 16 833, 1881/90 39 489, 1891/00 25 915, 1901/10 27 633. Pour la dizaine 1911/20 elle devait
être estimée à une moyenne annuelle de 13000. — 2) P 4 1000 av medelfolkmäpgden. Sur 1000 l o i . — 3) Procent av samtl. levande födda. Pot, des
nit vUonu. — «) Procent »v levande födda. Pet. du nés vivants.

35

36

TAB.
27 (forts.).

ÖVERSIKT AV FOLKMÄNGDENS FÖRÄNDRINGAR ÅREN

1749—1929.

Aperçu du mouvement de la population.

37

38

TAB. 27

(forts.).

ÖVERSIKT AV FOLKMÄNGDENS FÖRÄNDRINGAR

ÅREN 1749—1929.
Aperçu du mouvement de la population.
39

') Delvis preliminära uppgifter.

Chiffru en partie préliminaires.

40

Tab. 28. Folkmängdens förändringar på landsbygden och i städerna åren
1821—1929.

Mouvement de la population à la campagne et dans les villes.

') Städernas starka folkökning under senare år beror till ej ringa del pa inkorporeringar och tillkomsten av
n j a städer. Jfr noterna till tab. 4—6. La forte augmentation de la population des villes pendant les dernières
années est en grande partie causée par des incorporations et par la création de nouvelles villes. — ' ) Delvis preliminära uppgifter. Chiffres en partie préliminaires.

41
Tab. 29. Folkmängdens förändringar månadsvis, beräknade
per år och
1 000 av medelfolkmängden, åren 1816—1920. 1)
1
Mouvement

de la population par mois, calculé pour l'année sur 1 000 habitants. )

>) Månaderna reducerade till lika längd.

Les mois réduits à longueur égale.

Mouvement de la population par

departement.1)

42

Tab. 30. Folkmängdens förändringar, länsvis, åren 1921—1925 samt 1928 och 1929.1)

43

') För åren 1921/25 medeltal ärligen. För åren 1928 och 1929 delvis preliminära uppgifter. Rörande ut- och invandring se tab. 58. Dour
1921125 moyennes annuelles, rour 1928 et 1929 chiffres préliminaires. Concernant l'émigration et l'immigration voir tabl. 68. — s ) Av samtliga levande
födda. Du total des nés vivants. — 3) Av samtliga födda. Du total des nés. — 4) Av levande födda. Des nés vivants.

Tab. 31. Folkmängdens förändringar i de största städerna åren 1921—1925 samt 1928 och 1929.1)
Mouvement

de la population

dans les plus grandes

villes.1)

44
l
) För åren 1921/25 medeltal årligen. För åren 1928 och 1929 delvis preliminära uppgifter. 1'our 1921/25 moyennes annuelles. Pour 1928 el 1929
chiffres préliminaires. — 2) Se noterna till tab. 5. — 3) Av samtliga levande födda. Dn total de» nés vivants. — 4) Av samtliga födda. Du total des nés.
— 5) Av levande födda. Des nés vivants.

Tab. 32. Giftermål åren 1801—1926. 1) Mariages.1)

45

') Se aven tab. 27—31. Voir aussi tabl. 27—31. — 2) Frånskilda inbegripna. Divorcés inclus. — 3) Av hela medelfolkmängden. Sur 1000
habitants. — «) Av alla ogifta män 20—50 âr. Sur 1000 garçons 20—50 ans. — 5) Av alla änklingar (o. frsk.) 15—65 ar. Sur 1 000 veufs
(et div.) 15—65 ans. — 6) Av alla ogifta kvinnor 20—45 &r. Sur 1000 «Iles 20—45 ans. — ') Av alla änkor (o. frsk.) 16—55 ar. Sur 1 000
veuves (et div.) 15—5S ans. - •) Stockholm: 1911/15 1130, 1916/20 1218, 1921/25 962, 1922 878, 1923 998, 1924 944, 1925 913, 1926 1034,
övriga städer autres villes: 1911/15 498, 1916/20 818, 1921/25 697, 1922 664, 1923 647, 1924 705, 1925 667, 1926 668, landsbygden campagne:
1911/15 607, 1916/20 1043, 1921/25 824, 1922 827, 1923 760, 1924 843, 1925 825, 1926 798.

46
Tab. 33. Giftermål, fördelade efter makarnas ålder och civilstånd, åren
1981—1985.
Mariages par âge et par état civil des époux.

') Frånskilda inbegripna.

Divorcée inclut.

Tab. 34. I första äktenskapet inträdda i olika åldrar på 1 000 av medelfolkmängden av ogifta i samma åldrar åren 1861—1926.
Personnes entrées en premières noces aux différents âges sur 1 000 garçons et filles
de chaque groupe d'âge.

47

Tab. 35. Upplösta äktenskap och överskott av ingångna åren 1751—1929.
Mariages dissous et excédent des mariages contractés.

') T. o. m. 1913 avse uppgifterna äktenskap upplösta genom skiljobrev lamt därjämte 1910—13
äktenskapsskillnader, där skiljobrev ej skolat attardas (1910 23, 1913 40). Fr. o. m. 1914 avse uppgifterna K. M:ts beslut ock domstolarnas lagakraftvunna utslag om äktenskaps upplösning genom skillnad eller återgång. Antérieurement à 1914: mariages disions par lettres de divorces délivrées par les consistoires ecclésiastiques; à partir de 1914: mariages dissous par autorisation du Roi et par arrêts des tribunaux.
— ') Jf «Y ingångna. En % des contractés.

Tab. 36. Hemskillnader, äktenskapsskillnader och återgång av äktenskap
åren 1916—1929. Séparations de corps, divorces et nullité de mariage.

1) E«p. 1915 1rs lag, 5 ock 6 kap. — ») Återg&ng av äktenskap. Nullité de mariage. — ») Efter
föregående hemskillnad. Après séparation. — 4) faktisk skilsmässa sedan tre år på grund av söndring.
Séparation de fait depuis trott ans causée par discorde. — 5) Ena maken har nnder två år egenvilligt undandragit sig sammanlevnaden. L'un des époux ayant refusé depuis deux ans de vivre avec l'autre. — 6) Ena
maken försvunnen sedan tre år. L'un des époua disparu depuis trois ans. — 7) Tvegifte eller horsbrott.
Bigamie ou'adultère. — 8) Smittsam könssjukdom, stämplande mot makes Hr eller misshandel.
Maladie
contagieuse des organes génitaux, voies de fait, etc. — 9) Straffdom. Condamnation. — ,0) Grovt missbruk av
rusgivande medel. Ivrognerie grove. — ) Sinnessjukdom. Aliénation mentale.

48
Tab. 37.

Äktenskapsskillnader åren 1841—1925.1) Divorces.1)

Äktenskapsskillnader i årligt medeltal åren 1921/25.
Divorces en moyennes annuelles 1921/25.

') Se tab. 35 not >) Återgång inräknad. r<ur tabl. 35, nots '). — 2) Slöseri, dryckenskap, våldsamt
sinnelag eller stridighet i lynne oeh tankesätt (Kongl. Haj:ts tillåtelse till äktenskapets upplösning);
nya giftennälsbalken 11: 8, 4, 12. — •) Gamla giftermalsbalken 13: 4; nya giftermalsbalken 11: 5.

Tab. 38. Barnaföderskor åren 1751-1926. Accouchéts.

49

') Samtliga barnaföderskor med barn inom resp. utom äktenskap i relation till angivna del av folkmängden gifta resp. ej gifta kvinnor. —
Total des accouchées avec enfants légitimes resp. illégitimes relativement à la part indiquées de la population des femmes mariées resp. non mariées.

50
Tab. 39. Flerbörder åren 1781—1920. . Naissances multiples.

Tab. 40. Barnaföderskor med barn i äktenskap, fördelade efter ålder och tid
mellan giftermål och nedkomst. Summor för åren 1924—1926. Femmes accouchées
d'enfants légitimes par âge et par durée des mariages. Totaux pour les années 1924—1926.

Tab. 41. Födda barn åren 1751—1926. 1) Naissances.1)

Pour let

51

1) Se fiven tab. 27—31. Voir autti tall. 37—.M. — ») F5r aren 1801—1830 torde uppgifterna om de dBdfödda vara ofullständiga.
années 1801—1830 let donnéet tont probablement incomplètet.

52

Tab. 42. Döda åren 1751—1926.1) Décès.1)

') Officiella tal (i tab. 27 korrigerade tal). Se även tab. 28—81 «amt 43. Chifret officiels (au tabl. 27 chiffra corrigii).
28—31, 43. — ') Frånskilda inräknade. Divorcét inclut.

Voir autii tabl.

Tab. 43. Döda i olika åldrar på 1 000 av medelfolkmängden i samma åldrar åren 1751-1926.
Décès aux différents âges sur 1 000 habitants de chaque groupe d'âge.

') ROrsnde dödligheten i fSrsta levnadsiret se tab. 42. Concernant la mortalité dont la première «n»/« d'âge voir tabl. 42.
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Tab. 44. Dödlighets- och livslängdstabeller för åren 1911—1915.
Tables de mortalité et de survie.

55
Tab. 45. Dödlighets- och livslängdstabeller för åren 1911—30.
Tables de mortalité et de survie.

56
Tab. 46. Dödlighets- och livslängdstabeller för åren 1921—1925.
Tables de mortalité et de survie.
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Tab. 47.

Återstående medellivslängd och sannolik återstående livslängd åren
1816—1925.

Vie moyenne

et vie

probable.

Tab. 48. Döda, fördelade efter dödsorsak, åren 1911—1926. 1)
Décédés

par cause de

'1 Se även tab. 49—52. Voir nussi tabl. 41.1—52.

décès.1)

58

l

TAB. 4 8 (forts.).

DÖDA, FÖRDELADE EFTER DÖDSORSAK,

) Självmord begånget änder sinnessjukdom har upptagits nnder gruppen X V I I Våldsam död. Suicide» causés

ÅREN 1911—1926.

Décédés par cause de décès.

par aliénation mentale sont compris dans les morts violentes (groupe

59

XVII),

60

TAB. 4 8 (forts.).

DÖDA, FÖRDELADE EFTER DÖDSORSAK,

ÅREN 1911—1926.

1

Décédés par cause de décès.

) I n r . stupade i krig.

Morts en guerre y compris.

61
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Tab. 49. Döda i tuberkulos (alla slag), länsvis, åren 1911—1929. 1)
Décès provenant de la tuberculose.1)

') Preliminära uppgifter för åren 1927—1929. Chijfres priliminalra

jpour 1927—1929.

Tab. 50. Självmördare åren 1781—1926.1) Suicides. 1)

') Se även tab. 48 och 52.

Voir aussi tabl. 48 et 52.

TAB. 50

1) Frånskilda inräknade.

(forts.).

SJÄLVMÖRDARE ÅREN 1781—1926.

Suicides.
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Divorcés inclus.

Tab. 51. Döda i farsoter åren 1851—1929.1) Décès provenant des maladies épidémiques.1)

l
) Se även tab. 48. Voir aussi tabl. 48. — 2) 1781/90 4 597, 1791.00 4123, 1801/10 2 026, 1811/20 397,
1821/30 359, 1831/40 876, 1841/50 212. — 3) Fläcktyfns, nervfeber och paratyfus samt t. o. m. 1900 >hjarnfeber>
och t. o. m. 1910 tropiska sjukdomar. Typhus, Jièvre typhoïdeoet paratyphus, jusqu'à 1900 aussi ^fièvre cérébrale» et
jusqu'à 1910 aussi maladies tropiques. — 4 ) År 1834 12 637. Aren 1861/80 äro inhemsk kolera och barnkolera inräknade. Année 1834 12 6:17. 1861J80 y compris choiera sporadique et infantile. — 6) Preliminära uppgifter,
Chiffres préliminaires.
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Tab. 52. Döda i barnsbörd samt av våldsamma dödsorsaker åren 1851—1929.1)
Décès provenant

des accouchements

et des morts

violentes.1)

') Se även tab. 48. Voir aussi tabl: 48. — s) Drunkning på grand av järnvägs-, automobil- el. flygolycka
ej 4inräknad. — 3) Inkläs, motorcykelolycka samt kombinerad järnvägs- och automobil- el. motorcykelolycka.
— ) Genom torpedering, minsprängning
o. dyl. (även efter världskrigets avslutande) omkomna personer inräknade. Non-combaiiants indus. — 6) Preliminära uppgifter. Chiffres préliminaires.

Tab. 53. Naturaliserade utlänningar åren 1851—1929. Naturalisations.
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Tab. 54. Emigranter och immigranter, fördelade efter länder, åren 1861—1929.1)
Émigrants et immigrants par

pays.1)

') Uppgifterna i såväl denna Mim följande tabeller avse den officiellt redovisade utvandringen. Rörande
samma nt- och invandring se tab. 27. Les données dans ce tableau comme dans le suivant se rapportent à Cimigration officiellement connue. Pour le total des emigrants et des immigrants voir tabl. 27. — a ) Finland och Ryssland.
— 3) Frankrike, Schweiz och Italien. — 4) Tyskland och Nederländerna. — 5) Tyskland, Nederländerna och
Belgien. — •) F5re 1919: Österrike-Ungern; fr. o. m. 1919: Österrike, Tjeckoslovakien och Ungern. — 7) Amerika.
— 8) Nordamerika.
5—292221.
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Tab. 55. Emigranter fördelade efter kön, ålder och civilstånd, åren 1861—19291).
Émigrants par sexe, par âge et par état civil.1)

') Se tab. 54, not ').

Voir tabl. 54, nött ').

Tab. 56. Immigranter fördelade efter kön, ålder och civilstånd, åren 1881—1929 1).
Immigrants

1) Se tab. 54, not ').

par sexe, par âge et par état civil.1)

Voir tabl. 34, möte ').

Tab. 57. Emigranter, fördelade efter yrke, åren 1911—1929. Émigrants par profession.
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Tab. 58. Emigranter och immigranter länsvis samt på landsbygden och i
städerna åren 1881—1929. Émigrants et immigrants par département.
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Tab. 59. Läkarbesiktningarna å värnpliktiga åren 1902—1928.
Inspection

médicale

des

conscrits.

') Med inräknande av dem, som inskrivits utan personlig inställelse. — s) Med frånräknande av dem,
Bom erhållit uppskov. — ä) Dessutom 2 frikaHade på grand av vanfrejd.

Tab. 60. Vid läkarbesiktningarna prövade värnpliktigas längd åren 1887—1928.
Taille

l

des jeunes gens mesurés

) Endast 20-åriga värnpliktiga.

à l'inspection

médicale

des

conscrits.
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Tab. 61. Sjukvårdspersonal och sjukvårdsanstalter vid slutet av åren
1860—1928.

Personnel et établissements sanitaires au 31 déc.

') Uppgifterna aTse t. o. m. år 1915 sjuksköterskor, anställda av landsting och kommuner, men fr.
o. m. ar i960 sjuksköterskor, även i enskild sjukvårdstjänst, som genomgått sådana kurser, att de kunnu
bliva berättigade till statsbidrag vid pensionering. Sjuksköterskor, enbart anställda vid sjukvårdsanstalter, äro ej inräknade. Fr. o. m. 1922 äro dispensärsköterskor inräknade. — 2) Civila lasarett i
egentlig bemärkelse (kurhus inbegripna), sjukstugor och epidemisjukhus. — 3) Upptagningsanstalter vid
hospitalen samt vissa andra självständiga upptagningaanstalter inräknade. — 4) År 1901.

Tab. 62. Omsättningen vid sjukvårdsanstalterna åren 1861—1928.
Mouvement des malades dans les établissements sanitaires.

') 1861—1900: lasarett och kurhus, sjukstugor, Stockholms epidemisjukhus och de militära sjukhusen; fr. o. m. 1901: civila lasarett i egentlig bemärkelse (kurhus inbegripna), sjukstugor och epidemisjukhus. — 2) Fr. o. m. 1901 tro upptagningsanstalter vid hospitalen samt vissa andra, självständiga
upptagningsanstalter inräknade. — 3) Antalet underhallsdagar dividerat med 365 (366).
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Tab. 63. Civila sjukvårdsanstalter åren

') De officiella siffrorna f8r aren 1901—1915 hava omräknats {Sr vinnande i möjligaste man av jâmi denna kolumn avse endast självständiga anstalter. Exempelvis äro nnder rubriken >taberkniosanstalter»
De finansiella uppgifterna
avse i regel de i förevarande kolnmn redovisade anstalterna i deras helhet. —
tälska inräknad. — s) Alkoholisianstalterna hava nteslutits. — 6) Landstingens upptagningsanstalter vid
vale8centavdelningen vid Sabbatsbergs sjokhas ej inräknade. — 9) Lasarettens tarbêrkulosavdelningar in-

1901—1928.1)

Établissements

sanitaires

civils.
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förbarhet med de följande årens uppgifter. I åtskilliga fall är» uppgifterna ofullständiga. — 2) Uppgifterna
i denna kol. ej inräknade lasarettens taberkolosavdelningar, vilka däremot inga i de följande kolumnerna.
3) Barasjnk-, tuberkulos-, barnWrds- och konvalescentavdelningarna fr&nräknade. — «) Asylen för spehospitalen inräknade.
— ') Siffrorna äro endast beräknade. — •) Tuberkulosavdelningarna samt konräknade. — 10) Landstingens upptagningsanstalter vid hospitalen ej inräknade.
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Tab. 64. Skyddskoppympningen åren 1801—1928.1) Vaccination.1)

') Ofullständiga nppg. under äldre tid, Bärak. jf5re 1851. Avant 1851 données incomplètes. — 2) Fr. o. m.
1851 endast med framgång vacc. Dès 1851: avec résultat positif. — 3) % av lev. födda under perioden.
Pet. des nés vivants de la période. — 4) % av lev. födda under föreg. år. Pet. des nés vivants de Vannée précédente.

Tab. 65.

1
Militära sjukvården åren 1906—1929.
)
1
la marine. )

État sanitaire de l'armée et de

') Rörande läkarbesiktningarna â värnpliktiga se tab. 59, 60. Concernant l'inspection médicale des conscrits voir tabl. 59, 60. — 2) För åren 1915 och 1916 ingå ej Bodens och Gotlands trapper. — 3) Daglönare undantagna; före 1921 finnas ej fällt jämförbara uppgifter ; uppgifterna avse redovisningsår, slutande
30 sept. Années finissant le 30 sept.

Tab. 66. Sjukdomsfall i vissa infektionssjukdomar (smittsamma könssjukdomar inbegripna) åren 1861—1929. Maladies infectieuses.

') Fläcktyios, nervfeber och paratyfus. Typhus exanthemalicus, Jebris typhoïdes et paratyphus. — 2) PoliomyelitU anterior acuta. — 3 ) Meningitis cercbro-spinalis epidemica. — 4) Tertiär ej inräknad. Tertiaria non
comprise. — 5) Årligen 1905/10 462. — ') Preliminära uppgifter. Chiffres préliminaires.
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1

Tab. 67. Inteckningar i fast egendom åren 1831—1928. )
Hypothèques sur les immeubles.

') Fr. o. m. år 1913 äro inteckningar, som beviljats o. s. v. vid både häradsrätt och rådhusrätt, upptagna änder såväl landsbygden som städerna. Vid beräknande av intecknade gälden i hela riket har
avdrag gjorts för de sålunda dubbelräknade beloppen. — ') Städer under landsrätt inräknade. —3)Av
taxeringsvärdet för bevillningsskyldig fast egendom./

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

') Av hela mantalet. — 2) Avi taxeringsvärdet for all bevillningsskyldig jordbruksfastighet i
landsbygden. — ') Avräkning har här skett för de personer, som igde fideikommiss i mer än ett län.
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Tab. 69. Fast egendom, tillhörande inhemska aktiebolag, åren 1886—1910. l )
Immeubles

appartenant

aux

sociétés anonymes

suédoises.

') Jäjrnvägsaktiebolag ej inbegripna. — ") Jfr även tab. 261. — ') Av hela mantalet. — 4)JAv taxeringsvärdet för all bevillningSBkyidig fastighet av ifrågavarande slag.

Tab. 70. Jordbruksfastighet, tillhörande inhemska aktiebolag, länsvis år 1919.1)
Propriétés

rurales

appartenant

aux sociétés

anonymes

suédoises,

par

département.

') Jfr även tab. 261. — 2) Av hela åkerarealen. — ») Av taxeringsvärdet för all bevillningsskyldig jordbraksfastighet. — 4) Efter avräkning f5r dnbbelräknade bolag.;

Tab. 71. Fast egendom, tillhörande utländska undersåtar, åren 1885—1910.
Immeubles

appartenant

aux sujets

étrangers.
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Tab. 72. Lantmäteriet åren 1828—1928. Arpentage.

l
) Tid 1928 ira utgång. An 31 dec. 1»ÎS. — 2) Uppgiften avser sammanlagda antalet tjänstemånader dividerat
med 12. Let données regardent le total det mois de service, divisées par 12. — ') Häri ingäx aven den areal, gom
inmatts vid s. k. ensittärflSrrättninear, enär denna ungefär motsvarar den areal, som avmätts. — 4) Budgetåret
1928/29.
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Tab. 73. Förmedlat mantal åren 1870—1910.
Unités cadastrales.

Tab. 74. Lagfarna köp av fast egendom åren 1831—1928. Immeubles achetés.

') Städer under landsrätt inräknade. — s) »Allmänna inrättningar, menigheter, bolag eller andra samfund.

Tab. 75. Antal brukningsdelar, jordtorp och andra jordlägenheter åren
1890—1911.

') Se även tab. 78 och 79.

1

) Exploitations

Voir aussi tahl. 78 el 79.

agricoles.

1

)
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Tab. 76. Arealen fördelad efter ägoslag i hela riket åren 1865—1926.
Superficie répartie d'après les différents groupes de terre pays entier, en 1865—1926.

l
) FBr âren 1865—1915 äro uppgifterna för låga. Pour 18BS—1915 les données sont trop basses. —
2) Dito f5r höga. Dito trop élevées. — ') Se även tab. 81, 84. Voir aussi tabl. 81, 84.

Tab. 77. Arealen fördelad efter, ägoslag länsvis år 1927, i hektar. Superficie
répartie d'après les différents groupes de terre, par département et en hectares, en 1927.

») Se även t»b. 84.

Voir autsi tabl. 84.
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Tab. 78. Antal brukningsdelar och deras sammanlagda åkerareal, med
Nombre

1

d'exploitations

agricoles

et étendue

du total des terres

labourables

) Utarrenderade brukningsdelars antal resp. åkerareal i % ay samtliga vid brukningsdelar med mera an 2 ha iker.

de i ha, de «erre» labourables.

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

Nombre d1'exploitations affermées resp. superficie des terres labourables en % du total, aux exploitations ayant au-dessus

Tab. 79. Åkerjordens användning samt täckdikning inom

80

Emploi des terres et drainage dans différents

:

) Häri ingå ej lägenheter, vid vilka icke finnas åker eller hnsdjur (110 294 st.)

Ici ne sont pas comprises

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

l

) Kycklingar ej inräknade.

Poulets non compris.

d'animaux

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

tenances n'ayant pas de terres labourables et de bétail.

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

6—29222t.
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82

Tab. 81. Åkerjordens och ängens användning samt utsäde och

1) Odling for mogen skörd. Céréales moissonnées en état mûr.— 2) Céréales pour pâturage et fourrages
l'année précédente. — 6) Toutes les céréales. — 6) Foin des {irairies artificielles. — ') Foin des prairies naturelles.

skörd åren 1866—1929.

Emploi des terres, semences et récolte.
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verts. — 3) Prairies artificielles pour pâturage et fourrages verts. — 4) Under föregående året. Pendant
— 8) Pailla de <jros grains. — 9; Paille de menus gi-ains. — ^ Preliminära uppgifter. Chiffres préliminaires.
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TAB. 81 (forts.). ÅKERJORDENS OCH ÄNGENS ANVÄNDNING SAMT UTSÄDE

') För åren 1881—1900 är skörden uppgiven för högt. Donnée» trop élevées pour 1SSI—1900. — 2) F ö r
rages verts compris 1866—1910. — •) Lin et chanvre. — ') Lin, tobak, klöyer- och gräsfrö m. m. Lin, tabac,

OCH SKÖRD ÅREN 1866—1929. Emploi des terres, semences et récolte.
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åren 1866—1910 avse uppgifterna sannolikt totala avkastningen (även bete och grönfoder). Pâturage
çraines de trèfle et de graminées, etc. — B) Preliminära uppgifter. Chiffres préliminaires.

etfour-
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TAB. 8 1 (forts.).

ÅKERJORDENS OCH ÄNGENS ANVÄNDNING SAMT UTSÄDE

") 1 skördeenhet = 1 kg vete, råg, korn, ärter, bönor eller vicker, 1"2 kg havre, I l kg blandsäd, 4
1 unité-récolte — i kg de froment, de seigle, d'orge ou de légumineuses, V2 kg d'avoine, î'1 kg de grains mélangés,
de paille, 12—15 kg de fane. — 2) Av" sockerbetor och foderrotfrukter. De betteraves à sucre et de racines

Tab. 82. Skörd och förbrukning av vete och råg åren 1871—1928.1)
Récolte et consommation de froment et de seigle.

') Uppgifterna avse skörden änder de angivna kalenderåren samt införäelöverskott m. m. under
förbrukningsåret (börjande 1 aug. angivna år.) — s) Preliminära uppgifter. Chiffres préliminaires.

OCH SKÖRD ÅREN 1866—1929.

Emploi des terres, semences et récolte.
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kg potatis eller sockerbetor, 10 kg foderrotfrukter, 2 - 5 kg hö, 3 5 — 5 kg halm, 12—15 kg blast.
4 hg de pommes de terre ou de betteraves à sucre, 10 kg de racines fourragères, 2'5 kg de foin, 3'5—5 kg
fourragères. — 3 ) Medelskörd = 3. Récolte moyenne = 3. — 4 ) Preliminära uppgifter. Chiffres préliminaires.

Tab. 83. Markegångspriser åren 1836—1929, i kronor.
Taxe officielle des céréales, etc., en couronnes.
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Tab. 84. Åkerjordens och ängens användning 1927 samt utsäde och skörd

') Skördens Tärde angivet för åren 1913 och 1929. Se f. ö. tab. 81 med tillhörande noter.
D'après les enquêtes locales. — s ) Stockholms stad inräknad. Y compris la capitale.

La valeur de la

1921—25 och 1929, länsvis 1 ). Emploi des terres, semences et récolte par département.1)

récolte donnée pour les années 191.1 et 1929.
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Voir tall. bl et les notes. — 2) Enligt loïalnndersôkningaTiia 1913/20.
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1

TAB. 8 4

) ^tockliolms stad inräknad.

(forts.).

ÅKERJORDENS OCH ÄNGENS ANVÄNDNING SAMT UTSÄDE OCH

T compi-U lu capitale.

SKÖRD LÄNSVIS.

Emploi des terres, semences et récolte par département.

91
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Tab. 85. Nyodlingar, täckdikad åkerareal och begagnade torvmossar enligt
lokalundersökningarna åren 1913—1920, i hektar.
Défrichements,

champs

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

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

Tab. 87. Husdjur länsvis den 15 september år 1927 och i hela riket den 1 juni åren 1913—1919. Bétail.
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) Kycklingar ej inräknade, roulett non compris. — ') Beräknade tal. Chiffres calculés. — ') Beräknade medeltal. Moyennes calai lies.
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Tab. 88. Mejerihanteringen länsvis år 1928 och i hela riket åren 1890—1927.
Industrie

laitière.

') Grädde inräknad (1 kg grädde räknat lika med 10 kg mjölk). — 2) Tasslesmör ej inräknat. Före år
1913 har den exporterade gräddens ekvivalent i smör inräknats. — ') Mesost ej inräknad. — 4) I färdigt tillstånd. — 6) Fullständigare uppgifter än för de föregående åren. Données plus compléta qu'auparavant.
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1

Tab. 89. Andelsföreningarna i jordbruket åren 1913—1928. )
Sociétés

coopératives

dans

l'agriculture.

') För vissa föreningar avse uppgifterna verksamhetsår, slutande under de angivna kalenderåren. —
) Åren Années 1918/20. — s) Uppgifterna avse endast till Svenska lantmännens riksförbund samt Sörmländska
lantmännens centralförening anslutna föreningar. — 4) År Année 1915. — ') Aren Années 1917/20.
— c) Uppgifterna avse endast till Sveriges allmänna fjärderfäavelsförening anslutna föreningar.
2
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Tab. 90. Statens utarrenderade jordbruksdomäner arrendeåren
1907/08—1925/26.

Domaines affermés de l'État.

') Antalet egendomar är angivet efter antalet arrendekontrakt. — 2) Virkesntsyningsbeloppet avser arrendatorns
kontraktsenliga rätt till ordinarie ntsyning per är. Summan av till arrendatorerna år 1925
utlämnat virke,
inberäknat extra ntsyning till nybyggnader, utgjorde för samtliga län tillsammans 37 922 m3.

Tab. 91. Saltsjöfiskets i Göteborgs och Bohus län avkastning åren 1881—1928.1)
Produit

des pêches

en eau salée du département

de

Gothembourg.

') "Uppgifterna avse delvis fiskeår, börjande den 1 april. — l ! ) Avser sillfiske med vadar och drivgarn. —
) Ofullständiga uppgifter, särskilt för de tidigare åren.
— ) för åren 1881, 82 och 85 ingår häri även
värdet av fångad6 skarpsill med ett mindre, belopp. — 5) Endast vinterfisket, skarpsillfisket (1883 och 84) s&mt
ostronfisket. — ) Stycken. Nombre. — ') Åren 1914 och 1915.
8

Tab. 92. Saltsjöfisket åren 1914—1928.1) Pêche en eau salée.1)

97

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

l
) Rörande sdtyattensfisket se årg. 1925, 26: tab. 85 och 87. Pour la pêche en eau douce voir années
1923, 26: tabl. 85 et 87. — s) Anskaffningsyärde. Coût d'aquisition. — 3) RBdtunga inbegripen.
7—292221. StatUtitk àrttok 1930.
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Tab. 93. Hushållningssällskapen åren 1882—1928.
Sociétés

d'économie

rurale.

l
) Överskott av tillgångar över skulder; fr. o. m. 1916 ingå i tillgångarna sällskapens fonder och reserverade
medel. Excédent de Vactif tur le passif; a partir de 1916 tous les fonds y compris. — 2 ) Fr. o. m. år 1915 ersättning
från staten för indragna brännvinsförsäljningsmedel. A partir de 1915 indemnités payées par l'État. — ') Mejerihushållning och veterinärväsen inbegripna. Y comprit Vindustrie laitière et les vétérinaires.
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Tab. 94. Areal skogsproduktiv mark och myr enligt den åren 1923—1929
verkställda riksskogstaxeringen.
Superficie de terrains forestiers productifs et marais selon l'estimation des forêts
dans tout le pays en 1923—1929.

faite

1) Egentlig skogsmark och hagniark (bådadera nedom barrskogsgränsen). — 2) Häri ingår ej myr belägen
ovan eller omedelbart nedom barrskogsgränsen (jfr not 8 )). — 3) Ifräga om här ej redovisad myr har
tveksamhet
ratt rörande lämpligheten för dikning till skogsbörd. — •) Kalmar läns landstingsområden. —
5
) Häri ingår ej Öland. — 6) Exklusive den ej taxerade Gotska Sandön (skogsprod. mark 36 km2). —
') Gräns mellan bergslag och slättbygd nppdragen8 efter naturliga linjer (således ej efter administrativa
gränser; se tidskriften »Skogen> n:r 6 1928). — ) Mark ovan barrskogsgränsen, som shär ej ingår, omfattar i Kopparbergs län 814 km',
29 % av landarealen; i Jämtlands län 11578 km , 243 %; i Västerbottens läns
lappmark 9 953 km2, 265 %; i Norrbottens läns lappmark 34 646 km!, 48'0 %; i hela riket
2
56 991 km , 13-9 0 av landarealen. Här har
då inräknats även myr belägen omedelbart nedom barrskogsgränsen (jfr not ')). — 9) Se tab. 95, not 10 ). — 10) Här ingår endast Torne älvs område ovan Jnnosnando.
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Tab. 95. Antal vid brösthöjd minst 10 resp. 20 cm grova träd samt barrträdens antal
Nombre

d'arbres

ayant

à hauteur

de l'homme

un diamètre

de du moins 10 resp. 20
des forêts faite dans tout

r
) Här ing&r ej träd växande ovan barrskogsgränsen i Norrland, ej heller
träd ä tomt och i trädgård eller i
3) A Vhectare de terrains forestiers productifs. — 4) Se tal).
94, not 4). — 6) Å Öland har endast den skogsproduktiva
8
i Malmöhus län 7'6 mill., i Hallands län 4'9 niill. — ) Härav bok: i Blekinge län 1°2 mill., i Kristianstads
givna summor överensstämma ej alltid med vad som erhålles vid addering av t. ex. fSr län eller dimensionsklasser
var fSr sig. — ") Se tab. 94, not I0 ).
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i olika grovleksklasser enligt den åren 1923—1929 verkställda riksskogstaxeringen.
centimètres et nombre de conifères
le pays en
1923—1929.

dans différentes

classes de diamètre

selon l'estimation

park, som är att hänföra
till trädgård. — ') Häri inräknat även andra trädslag än tall, gran, bjSrk. —
marken taxerats. — 6) Se tab. 94, not 6 ). — ') Härav bok: i Blekinge län 46 mill., i Kristianstads län 15'6 mill.,
län 4-5 mill., i Malmöhus län 3-1 mill., i Hallands lin 1-7 mill. — •) Se tab. 94, not '). — ") I tabellerna anangivna tal. Vid redigerandet av tabellerna har nämligen varje uppgift, sålunda även summauppgifter avrundats
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Tab. 96. Virkesförråd inom bark ävensom förråd av barrskog inom bark i
Quantité

de bois sans écorce et quantité

de conifères

sans écorce dans

différentes

') Se tab. 95, not '). — 2) Häri inräknat även andra trädslags än tall, gran, björk. — s) A Vhectart de terrains
i Blekinge län 092 still, m3, i Kristianstads
län 324 mill. m , i Malmöhus län 2'41 mill. m', i Hallands län
232 mill. m», 1 Hallands län 1'06 mill. m3. — •) Se tab. 94, not '). — 10) Se tab. 95, not l0 ). — ») Se tab. 94, not 10 ).
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olika grovleksklasser enligt den åren 1933—1929 verkställda riksskogstaxeringen.
classes de diamètre

selon l'estimation des forêts

faite dans tout le pays

en

1923—1929.

forestiers productifs.
— 4) Se tab. 94, not 4). — ') Se tab. 95, not 5 ). — 6) Se tab. 94, not 6 ). — ') Härar bok:
111 niill. ms. — 8) Härav bok: i Blekinge län 081 mill. m3, i Kristianstads län 301 mill. ra3, i Malmöhus län
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Tab. 97. Totala barrskogsförrådets fördelning å åldersklasser
Répartition de toute la quantité de conifères sans écorce par groupes d'âge

») Inom bark. — «) Se tab. 95, not >). — ») Se tab. 94, not '"). — 4) Se tab. 95, not 5). —
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enligt den åren 1923—1929 verkställda riksskogstaxeringen.
selon l'estimation des forêts faite dans tout le pays en

1923—1929.

) Se tab. 94, not •). — •) Se tab. 94, not '). — ') Se tab. 96, not ">). — 8) Se tab. 94, not ">).
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Tab. 98. Årlig tillväxt inom bark inalles samt tillväxtprocenten för all barrskog
ävensom för minst 10 cm grov barr- och lövskog enligt den åren 1923—1929
verkställda riksskogstaxeringen.
L'accroissance annuelle sans écorce selon l'estimation des forêts faite dans tout le pays
en 1923—1929.

') Se tab. 95, not 1). — 2) Häri inräknat även andra trädslag än tall, gran, björk. — 3) A l'hectare de terrains
forestiers productifs. — 4) Se tab. 94, not 4). — ») Se t a b . 95, not 6 ). — s ) Se tab. 94, not 6 ). — ') H ä r a r bok:
i Blekinge län 40 000 m s , i Kristianstads län 134 400 m», i Malmöhns län 81 500 m 3 , i Hallands län 34 000 m 8 .
— 8 ) Se tab. 94, not '). — ») Se tab. 95, not I 0 ). — 10) Se tab. 94, not 10 ).
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Tab. 99. Allmänna och enskilda skogar, länsvis och fördelade på
markägare,
enligt fastighetstaxeringen år 1928, å landsbygden.1)
Forêts publiques et privées par département, réparties sur propriétaires selon l'évaluation des
propriétés faite à la campagne en 1928.1)

l
) Preliminära uppgifter. Chiffra prcliminairti. — 2) Inom gruppen > övriga allmänna skogar» finnas en del skogar, vilka domänstyrelsen icke redovisar i sin statistik (kominnnskogar m. m.) och vilka icke av domänsstyrelsen räknas såsom allmänna (lyda
nämligen under 1923 ars allmänna skogsv&rdslag) — Kronohemmansskogarna, vilka egentligen äro allmänna skogar, äro i. tabellerna
redovisade pä enskilda skogar (bondehemmansgrapperna). — 3) Antalet fastighetsägare för godsen och bolagen för hela riket stämmer icke med snmman av de olika länens antal for dessa grupper. (Bolag och gods med fastigheter i olika län äro icke dnbbelförda.) — 4) Antalet taxeringsenheter för olika län äro icke jämförbara; taxeringslängderna redovisa ibland mänga små enheter,
ibland endast få större enheter.
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Tab. 100. Skogsfastigheter och skogsmark, länsvis, fördelade på
markägare,
enligt fastighetstaxeringen år 1928, å landsbygden.1)
Propriétés forestières et terrains forestiers par département, réparties sur propriétaires selon
l'évaluation des propriétés faite à la campagne en 1928.1)

') Se net ') till tab. 99.

Voir tabl. 99, noie >). — ») Se not ») till tab. 99. — ») Se not ') till tab. 99.
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Tab. 101. Allmänna skogarns åren 1871—1928.1) Forêts publiques.1)

') Rörande samtliga skogarnas areal se tab. 76, 77, 94 och 99. Pour V étendue dt toutes let forêts
voir tabl. 78, 77, 94 et 99. — •) Därav inägor 58844, skogsmark 5254181 och impediment 4637614 ha.
— ') Före är 1921 avse uppgifterna försäljningarna nnder aret. — 4) Uppgifterna avse under året tält
(el. använtt virke. — ') FBre ar 1912; statsverkets skogsmedel. Se även tab. 102. Voir aussi tabl. 102.
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Tab. 102. Statsskogar och ecklesiastika skogar
Forêts d'état et ecclésiastiques.

') Inbegriper även de kostnader fur skogsstatens värd och förvaltning av övriga allmänna skogar, som
icke ersättas domänfonden. — ! ) Överensstämmer ej med domänfondens överskott (tab. 265); utarrenderade
jordbrnksdomäner inga ej i denna tabell.
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Areal, taxeringsvärde och förvaltning åren 1924—29.
Superficie,

valeur

taxée et

administration.

r
) Särskild uppgift saknas. — a) Domânfondens och civila boställens skogar samt i Lappland belägna
kronoöverloppsmarker och oavmätta kronomarker. — 3) Ecklesiastika skogar, vilkas avkastning går till
biskopslonereglerings- o. d. fonder ej inräknade.}
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') Sågtimmer och småvirke.

Tab. 103. Flottningen i allmän flottled åren 1921/25,

1927 och 1928. Flottage dans les routes de flottage publiques.

8—292221.

StatistM

årsbok 1930.
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Tab. 104. Produktion av järnmalm 1) och tackjärn 2), i ton, åren 1836—1929.3)
Production de minerai de fer1)

et de fonte2), en tonnes.3)

•) Fr. o. m. i r 1906 : vunnen användbar järnmalm (även slig, men ej f5r anrikning avsedd malm). A partir de
1906: minerais directement utilisables ainsi que minerais enrichis. — s ) Grjutgods, framställt direkt från masugn,
inräknat. Y compris: ouvrages de fonte directement produits dans les hauts-fourneaux. — 3 ) Rörande uppgifter för
varje särskilt ar fr. o. m. 1836 se arg. 1922, tab. 94. Pour les années particulières, voir l'année 1922, tabl. 94.
4) Huvudsakligen frän de småländska länen. — 5) Preliminära uppgifter. Chijrcs préliminaires.
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Tab. 105. Produktion av malmer (utom järnmalm) och andra mineral, i ton,
åren 1871—1929.1)

Production de minerais, etc., en tonnes.1)

1) Förutom här upptagna malmer redovisas i >Bergshantering> arsenikmalm med en prodnktion av 13149 ton
ar 1926, 22100 ton år 1927, 22728 ton år 1928 samt 22 919 år 1929. Outre les minerais nommée on trouve dans
la publication i Bergshantering une production de minerai d'arsenic de 13 149 tonnes en 1926, de 22 100 tonnes en 1927,
de 22 728 tonnes en 1928 et de 22 919 en 1929. — 2) På grand av förändrat redovisningssätt äro siffrorna for åren
fr. o. m. 1906 delvis ej jämförbara med de föregående åren». — ») Ofullständiga uppgifter. — l) Preliminära
uppgifter. Chiffres préliminaires.

Tab. 106. Tillverkning av metaller, andra än tackjärn, åren 1861—1929.
Production de métaux, autres que fonte.

') Ofullständiga uppgifter för åren 1876/85. — 2) Degel- o. brännstål m. m. Acier fondu au creuset, etc. — J) Smitt
och valsat järn och stål, inbegripet biooms och billets fBr export, tnbämnen och annat ämnesjärn, vinkeljärn,
järnvägsskenor, skarvjärn, finjärn samt stångjärnsavhngg (ej axlar och annat grovjärn, plåt, manufakturvaror,
annat skrot). Se även tab. 112. Voir aussi tabl. 112. — 4) Metall, framställd av skrot, ej inräknad. A'on compris
les métaux produits de débris. — •) Preliminära uppgifter. Chiffres préliminaires.

Tab. 107. Bergshanteringen åren 1896—1928.1) Mines et usines.1)
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') Se även tab. 104—106. Voir autii tail. 104—106. — •) Fr. o. m. 1921 ntmål med järnmalmsfangst (nntalet gravor med d:o var 239 är 1921,
antalet utmål 290). — «) UppfordringBSchakt, stollar m. m. — •) 1861/65 222, 1866/70 212, 1871/75 215, 1876/80 200, 1881/85 186, 1886/90 159,
1891/95 150. — ') I medeltal för den tid verken varit i gitng nnder redogörelseåret. — 76) Fr. o. m. ar 1913 (beträffande nettoinkomst fr. o. m.
1912) avse uppgifterna även tillverkningen av manufakturvaror m. m. vid järnverken. — ) Fr. o. m. 1916 ingå även lagerarbetare, kuskar o. d.
— •) Sjö- och myrmalm ej inräknad. — •) Gjutgods, framställt direkt frän masugn, inräknat. — ">) Brännst&l inräknat. — ") Se tab. 106, not s ).
— ") Enligt påföljande arets bevillningstaxeringar. — •3) Stenbrott och stenhnggerier samt kalk- och kritbrnk inräknade fr. o. ni. 1921. — ")
Försäljningsvärde har ej kunnat uppgivas â 2 506 ton bruten kopparhaltig svavelkis.
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l

Tab. 108. Fabrikernas tillverkningsvärde åren 1836—1928. )
Valeur des produits de l'industrie.1)

1) I tabellen inga ej bergverk och mejerier, ej heller före ar 1896: mj61- och grynkvarnar, bagerier, sågverk
och hyvlerier, boktryckerier, flottans varv och statens ammunitionsfabriker, samt före är 1893 charkuterivarufabriker, bränn vinsbrännerier, destilleringsverk, punschbryggerier, kalkbruk, krutbruk och den del av järnbrukens tillverkning, som är hänfSrlig till fabriksindustrien. — De uppgivna tillverkningsvärdena äro betydligt
högre än de verkliga, emedan (före 1896 delvis, fr. o. m. 1896 i regel) mellanprodukter, som inom landet ytterligare förädlats, äro dubbelräknade (t. ex. pappersmassa, som använts vid pappersbruken). Non compris dans le
tableau: usines et laiteries, ainsi avant 1890: moulins, boulangeries, scieries, etc., et avant Î892: fabriques de
charcuterie, fabriques d'eau de vie brute, distilleries, etc. — Les chiffres du tableau sont trop élevés, parée que les
produits qui subissent dans le pays plusieurs perfectionnements successifs entrent en compte plus d'une fois. — 2) På
grund av ändrat redovisningssätt äro fabriksstatistikens uppgifter för aren fr. o. m. 1896 ej jämförbara med
föregående årens. Se not l). A partir de 1896 la statistique de l'industrie est dressée d'après d'autres principes
qu'auparavant. Voir note '). — 3) Fr. o. m. 1913 ingå bergverk och mejerier i den allmänna industristatistiken.
Samtidigt hava de i not ') omnämnda dnbbelräkningarna betydligt inskränkts. Be i förevarande tabell för 1913
och följande år uppgivna tillverkningsvärdena äro emellertid beräknade på samma sätt som för de föregående åren.
A partir de 1913 la statistique de l'industrie est dressée d'après un plan nouveau. Cependant la valeur des produits
indiquée dans ce tableau a été calculée d'après la méthode employée auparavant. — 4) Rörande uppgifter för de särskilda åren före 1920 se årg. 1922, tab. 102. Pour les années particulières antérieurement à 1920 voir Tannée 1922,
tabl. 102.

Tab. 109. Fabriksindustrien åren 1896—1912.1) Industrie.1)

') I tabellen ingå ej bergverk och mejerier. Fr. o. m. 1913 utarbetas indnstristatistiken efter väsentligen förändrade grunder. Se tab. 108 not '). Non compris: usines et laiteries. A partir de 1913 la statistique de l'industrie
est dressée d'après o» plan nouveau. — ') För varje verk i medeltal för den tid verket varit i g&ng under redogörelseåret. — 3) Se tab. 108 not ») och »). Voir tabl. 108, notes ') et 3).

Tab. 110. Olika industrier år 1988.1)
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') Se tab. 108 not
regel upptaget endast
nnder redogörelseäret.
ävensom förädling mot

a

). Voir tabl. 108, note '). — ') Uppgifterna avse antalet arbetsställen, vilkas
ä ett ställe. Till nämnda antal hänföra sig uppgifterna i de följande kol. om
— 4) Directement employée pour actionner les machinée. — 6) Pour actionner let
lön av främmande vara. Snmmasiffrorna innesluta vissa dnbbelräkningar.

Différentes catégories d'industries.1)

119

h u v u d s a k l i g a tillverkning faller inom angivna industrigrupper, och är härvid varje arbetsställe som
personal, drivkraft och produktvärde. — ') FBr varje verk i medeltal för den tid verket varit i gång
générateurs électrique». — 6) Även tillverkning för leverans till annat verk, tillhörande samma ägare,
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Tab. 111. Industrien åren

') Se tab. 108 not >). Voir tabl. 108, note »). — ! ) Se tab. 110. Voir tabl. 110. — •) För varje verk i
les machines. — ft) Pour actionner les générateurs électriques. — 6 ) Grapp- och summasiffrorna innesluta
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1

1

1913—1928. ) Industrie. )

medeltal fBr den tid verket Tarit i gäng under redogörelseåret. — 4) Directement employée pour actionner
vissa dubbelräkningar. Les chiffres des groupes et les totaux embrassent certains doubles calculs.

Tab. 112. Tillverkningen av viktigare industriprodukter åren 1896—1928.1) Principaux produits industriels.1)
122

123

') Uppgifterna i denna tabell avse totala produktionen, icke såsom i tab. 11(1 och 111 endast salutillverkningarna. — Rörande brytningen av malmer
o«h viss» andra mineral samt tillverkningen av metaller se tab. 104—107, rörande tillverkningen av mejeriprodukter'tab. 88 samt av socker, brännvin
och. maltdryckor tab. 197, 193. Production totale (dana les tabl. 110 et 111 seulement la production destinée à la vente). — Pour la production des minerais et des métaux voir tabl. 104—107; des produits des laiteries tabl. 88; du sucre, de l'eau de vie et des boissons de malt tabl. 197, 193. — a ) Inkl.
st&ngjärnsavhugg. — 3) Inklusive elektriska lokomotiv. — 4) Av furu eller gran. De pin ou sapin. — 5) FOrädlingslön fär främmande råvara ej
inräknad. — ') Träskor och läster inräknade. — ') Torr vikt. Poids à l'état sec.

124

Principaux produits industriels.
Quantité calculée d'acide anhydre. — •) 1899/00. — 4) 1913/15.

TAB. 112 (forts.). TILLVERKNINGEN AV VIKTIGARE INDUSTRIPRODUKTER 1896—1928.

') Förädlingslön för främmande r&varor ej inräknad. — ') Beräknad som 100-procentig.

Tab. 113. Industrien länsvis år 1928. Industrie par département.
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') För varje verk i medeltal f6r den tid verket varit i gäng under redogBrelseåret. — •) Häri ftro samtliga primirmotorer inräknade, varav för
omedelbar maskindrift 378 698 hkr.
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Tab. 114. Vattenkraft, beräknad

') Tabellen har utarbetats i statens meteorologisk-hydrografiska anstalt. Ct tableau a été rédigé
vattenmängd utgör 15'8 mill. hkr. Dessutom tillkomma en del mindre fall med en uppskattad
utgör sålunda c:a 18 mill. hkr. Den disponibla effekten har beräknats enligt >Förteckning över
sikt över Sveriges vattenkraft>, meddelanden frän Statens meteorologisk-hydrografiska anstalt, bd 1
till år 1923 i vattendrag i mellersta och södra Sverige.

år 1928.

1

)

Forces

hydrauliques.

1

)
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dans l'Institut météorologique et hydrographique de l'État. — 2) Den här redovisade effekten vid medeleffekt om c:a 2 mill. h kr. Den totala beräknade och uppskattade effekten vid medelvattenmängd
Sveriges vattenfall» eller f3r vattendrag, där denna ej är tillgänglig enligt Sven Norlindh >Övern:r 5. — 3 ) Den utbyggda effektens storlek hänför sig till år 1928 i Norrlands älvar och Dalälven och
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Tab. 115. Arbetsställen inom olika industrier, i grupper efter arbetar-

129
antal, år 1925. Établissements

9—29222 t.

Slatiltisk âribok 19.10.

des divers industries, par nombre des ouvriers.
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TAB. 1 1 5 ( f o r t s . ) .

ARBETSSTÄLLEN INOM OLIKA INDUSTRIER,

I GRUPPER EFTER ARBETARANTAL, ÅR 1 9 2 5 .
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Tab. 116. Arbetsställen inom industrien, efter antalet arbetare,
1913, 1920, 1925.

Établissements

de l'industrie par nombre des ouvriers.

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

Tab. 119. Handlande åren 1897—1915. Marchands.

134
Tab. 120. Införsel och utförsel åren 1836—1929. 1)
Importation

et exportation.1)

l
) Före å r 1871 är värdet av den del av införseln och utförseln, som fraktats på svenska fartyg,
beräknat efter prisen i de främmande lastnings- och lossningshamnarna. Börande nppgifter för de
särskilda åren före 1901 se årg. 1922, tab. 110. Antérieurement i 1871 la valeur des marchandises
transportées par des navires suédois a été calculée d'après les prix dans les ports étrangers. Pour les
années particulières antérieurement à 1901 voir l'année 1922, tabl. 110. — ') Uppgifterna äro mycket
ofullständiga för tiden före världskriget. Les données sont très incomplètes pour les années antérieures
à la guerre mondiale. — ") 1912/15. — 4) Preliminära nppgifter. Chiffres préliminaires.
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Tab. 121. Värde, i tusental kronor, av införda och utförda varor, fördelade efter
ursprung och ändamål, åren 1871—1928. Valeur, en milliers de cour., des marchandises
importées et exportées, classées d'après domaines de production et d'après leur emploi.

L

) Inf. = importatian.

Utf. = expwtation.
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Tab. 122. Införda och utförda varor, fördelade i grupper, åren

') På grund ay ändrad gruppindelning äro den officiella statistikens uppgifter för åren fr. o. ra. 1912
omräknats till överensstämmelse med uppgifterna för de följande åren. Les données pour 1911 et suiv. ne
voir tabl. 124. — 2) Före år 1911 även pappersmassa och tändstickor. Pâte à papier et allumettes incluses
120 och 125. Marchandises seulement. C/r. tabl. 120 et 125. — 6) Värdeminskningen beror på tillförlitligare

icke
sont
voir
be-

1871—1929.1)

Marchandises importées et exportées, par groupes.

1

)
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jämförbara med de föregående årens. I förevarande tabell hava emellertid de officiella uppgifterna för år 1911
pas en tout point comparables avec celles pour les années antérieures. — Pour la traduction des noms des groupes
1911. — a ) Se not 2 ). Voir note s ). — 4) Rörande mynt samt oarbetat gnid och silver (här ej inräknade) se tab.
räkningar. Calculs plus exacts qu'auparavant. — 6 ) Preliminära uppgifter. Chiffres préliminaires.
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Tab. 123. Kvantitet och värde1) av de viktigaste
Quantité

et valeur

des

principales

') Fr. o. m. år 1914 deklarerade värden. — ! ) Härunder inbegripet strömming. — ') Härunder inbegripet kli
motsvara
102 1. F3r aren 1871—1888 hava uppgifterna hämtats från 1891 års tullkommittés betänkande. —
— 8) T. o. m. år 1906 äro förslitna kautschuksvaror inräknade. — 9) Preliminära siffror. Chiffres préliminaires.
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in- och utförda varorna åren 1871—1929.
marchandises

importées

et

exportées.

(även av ris). — 4) F5r åren6 fr. o. m. 1889 har vid redaktion frän kilogram till liter (vin pä fat) 1 kg. antagits
) Stampad filt inräknad. — ) T. o. m. år 1906 äro bensololjor och karbolinenm inräknade. — ') Täxtfett inräknat.

5
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TAB. 1 2 3 (forts.).

KVANTITET OCH VÄRDE AV DE

M Plankor, hattens, scandings, bräder, planschetter, bräd- och plankstump samt lådämnen. Hyvlade : nominellt
smärgel-, glas- och flintpapper (fr. o. m. 1882). — s ) Även av animaliskt ursprung. R&fosfat inräknat; fr. o. m.
T. o. m. år 1896 äro slip- och kvarnstenar inräknade. — ') Kisel- och kiselmanganjärn samt grannlerat järn
uppgifterna »instrument, kirurgiska m. m.>, vilka varor emellertid i utförseln nästan uteslutande utgjorts av telefonsiffror.
Chiffres
préliminaires.

VIKTIGASTE IN- OCH UTFÖRDA VARORNA ÅREN 1871—1929.

141

mått (fast mått före hyvlingcn). — ') Takspån inräknade. — s) Fr. o. m. år 1897 torr vikt — «) Utom poler-,
1928 gödningskalk inräknad. — 6) Arbeten under n:r 25, 27, 28 och 30 i statistiska varaförteckningen inbegripna,
inräknade. — 8) T. o. m. år 1891 även skrot ay bly, zink, tenn och ädla metaller. — 9) T. o. m.10 år 1906 avse
och telegrafapparater ; övriga hithörande instrument hade 1907 ett värde av endast 108 329 kr. — ) Preliminära
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Tab. 124. Kvantitet och värde av införda och utförda varor åren

') Deklarerade värden ntom i fråga om importen ar s. k. sorteringsgods. Preliminära uppgifter för ar 1929.
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1

1927—1929. )

1

Quantité et valeur des marchandises importées et exportées. )

Valeurs déclarées pour la plupart.

Chiffres préliminaires pour 1929.
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TAB. 124 (forts.). KVANTITET OCH VÄRDE AV INFÖRDA OCH UTFÖRDA VAROR ÅREN

1927—1929.

Quantité et valeur des marchandises importées et exportées.

') Generalhandel.
10—292221.

Commerce général. — ') S. k. chopped äpples m. m. inr&knadc.

StatùtUk årsbok 1930.
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TAB. 124 (forts.). KVANTITET OCH VÄRDE AV INFÖRDA OCH UTFÖRDA VAROR ÅREN

>) Manioka-, tapioka-, kaasava- och srrowrot Bttmt ej «pec rStter. — 2) FSr brännvin och sprit pa fat liter

1927—1929.

Quantité et valeur des marchandises importées et exportées.

à 50 » alkohol. — 3) 1 kg h»r antajita motsvara V02 liter.
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TAB. 1 2 4 (forts.).

KVANTITET OCH VÄRDE AV INFÖRDA OCH UTFÖRDA VAROR ÅREN

') Andra än monterade fruntimmershattar,

g. k. filtatumpar inräknade;— 2)' Lösa övertyg ej inräknade.

1927—1929.

Quantité et valeur des marchandises importées et exportées.
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TAB. 1 2 4 (forts.).

1) Utom pälsverk (se grupp 10)

KVANTITET OCH VÄRDE AV INFÖRDA OCH UTFÖRDA VAROR ÅREN

Excepté fourrwet

(voir groupe 10).

1927—1929.

Quantité et valeur des marchandises importées et exportées.
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152

TAB. 124 (forts.). KVANTITET OCH VÄRDE AV INFÖRDA OCH UTFÖRDA VAROR ÅREN

1927—1929.

Quantité et valeur des marchandises importées et exportées.
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') Hârtinktur; lnkt- el. toalettvatten, eter- el. sprithaltiga; parfymer o. kosmetiska medel, ej spec; pomador;
puder o. smink; tandpalver o. tandpasta. — ') Rymduppgifterna i grupperna 14 och 15 avse fast mått.
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TAB. 124 (forts.). KVANTITET OCH VÄRDE AV INFÖRDA OCH UTFÖRDA VAROR ÅREN

1) N:r 243 B och 244 C i statist. varafSrteckningen. — 2) Med undantag av möbler, belagda med massa,
»Snickararbeten m. m., ej s p e o ; de förra Sro särskilt upptagna, de senare ingå under »Andra slag». — s) Tyngre

1927—1929.

Quantité et valeur des marchandises importées et exportées.
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vilka inga under >andra slag». Möbler, försedda med stoppning, sunt 8. k. WienermöblerTtillhöra ej rubriken
sådana höra under >Snickararbeten m. m., ej s p e o .
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TAB. 124 (forts.). KVANTITET OCH VÄRDE AV INFÖRDA OCH UTFÖRDA VAROR ÅREN

') N:r 128 A, 133 A i statistiska varufSrteckningen. — ») Utom garrämnesextrakter (se grupp 19). —

1927—1929.

3

Quantité et valeur des marchandises importées et exportées.

) Rörande kli se grupp 3. — 4) Rednc«rad till torr rikt.

Réduction au poidt à C état « c .

157

158

TAB. 1 2 4

(forts.).

KVANTITET OCH VÄRDE AV INFÖRDA OCH UTFÖRDA VAROR ÅREN

•) tJt»n rednVtfrm (ne not 4) sid. 157).

Sa»s réduction (voir note ') page 157).

1927—1929.

Quantité et valeur des marchandises importées et exportées.

159
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TAB. 1 2 4 (forts.).

KVANTITET OCH VÄRDE AV INFÖRDA OCH UTFÖRDA VAROR ÅREN

') Ändra än ay eldfest massa. — 2) Nr 667, 668 och 672 A i statistiska varafBrteckningen.

1927—1929.

11—292221.

Quantité et valeur des marchandises importées et exportées.

Statistisk årsbok 1930.
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TAB. 124 (forts.). KVANTITET OCH VÄRDE AV INFÖRDA OCH UTFÖRDA VAROR ÅREN

') Rörande införsel och ntförsel av oarbetat gnid och silver se tab. 125.
perforerad plåt av koppar, mässing, aluminium eller nysilver inräknade.

Pour l'importation et Vexportation <Tor

1927—1929.

Quantité et valeur des marchandises importées et exportées.

et d'argent c« barra

voir tall.
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J15. — 3) Hamrad o. s. v. pl&t av mässing, aluminium eller nysilver samt
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TAB. 1 2 4 (forts.).

KVANTITET OCH VÄRDE AV INFÖRDA OCH UTFÖRDA VAROR ÅREN

') Guld- och silverskrot, kvicksilver och kvicksilverlegeringar. — ') N:r 778 A, 790—796 i statistiska
teckningen. — 4) Rörande införsel och utförsel av m y n t se tab. 125. Pour l'importation et l'exportation de

1927—1929.

Quantité et valeur des marchandises importées et exportées.

varnflSrteckningen. RBrande lokomotiT och vagnar se grnpp 24. —
monnnies voir tabl. 125.

s
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) N:r 755—759 A, B i statistiska varofBr-
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TAB. 124 (forts.). KVANTITET OCH VÄRDE AV INFÖRDA OCH UTFÖRDA VAROR ÅREN

1) BetrSffande ntfSraeln även delar till kokapparater. — 2) N:r 954, 956, 957 1 statistiska varufSrteckningen.
krydd- och köttkvarnar m. fl. för hnshallsbehov eller eljest för beredning av matvaror avsedda ej spec.
Handredakap höra under an dra grupper, huvudsakligen 23 a).

1927—1929.

Quantité et valeur du marchandises importées et exportées.
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— 3) Ej till jarnyags- och splrvägsvagnar. — 4) Däribland/ragnshjnl, försedda med gnmmiringar. — 5) Kaffemaskiner och apparater, ävensom kltdrridningsmasklner. — 6) N:r 1 024—1028 i statistiska varnfBrteekningen.
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TAB. 124 (forts.).

KVANTITET OCH VÄRDE AV INFÖRDA OCH UTFÖRDA VAROR ÅREN

l
) Kulor till centrifuger samt jäst- och slamcentrifuger inräknade. — 2) N:r 997 B, 998—1002, 1005—1011
statistiska varuförteckningen. — 6) Rörande sågblad se grupp 23 a). — •) Vridmaskiner ingå under hushålls-

1927—1929.

Quantité et valeur des marchandises importées et exportées.

169

i statistiska varufSrteckningen. — 3) Sy- och stickmaskiner äro särskilt upptagna. — 4) N:r 1012—1016 i
maskiner.
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TAB. 124 (forts). KVANTITET O. VÄRDE AV INF. O. UTF. VAROR 1927—1929.
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Tab. 125. Införsel och utförsel av oarbetat guld och silver samt av mynt åren
1927—1929.

Importation et exportation d'or et d'argent en barres et de monnaies.

1) Preliminära uppgifter.

Chiffres préliminaires.

Tab. 126. Värde, i tusental kronor, av införda och utförda varor efter länder,
därifrån varorna närmast ankommit eller dit de närmast avgått, åren 1871—1904.1)
Valeur, en milliers de cour., des marchandises importées et exportées par pays de dernier
embarquement et de premier débarquement. l )

') Oarbetat gnid och silver samt mynt ej inräknade. — Fr. o. m. 190Ô förändrat redovisningssätt (inköp»-,
resp. försäljningsländer), se tab. 127. Monnaies et or et argent, en barres non compris. — A partir de i905 la sta~
tistique se rapporte aux pays oVaehat et de vente, voir tabl. 127. — ') För âren 1898—1901 äro uppgifterna om
exporten till Norge synnerligen ofullständiga. /Vur les années 1898—1901, les données concernant l'exportation en
Norvège sont très incomplètes.
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Tab. 127. Värde, i tusental kronor, av införda och utförda varor
Valeur, en milliers de couronnes, des marchandises

') Mynt samt oarbetat guld och silver ej inräknade. FSre 1905 annat redovisningssätt, se tab. 126. Voir tabl.
Danzig inbegripet nnder Tyskland. Antérieurement à 192.1 Dantzig est compris dans V Allemagne. — 4) Jämte Monaco.
Madeira. Apec les Açores et la Madire. — 8 ) 1923—1925. — s ) Med Kanarieöarna. Avec les Canaries. — 10) T. o. m.
Marino och Albanien.
T. o. m. 1920 ingår här även Cypern, som efter denna tid redovisas nnder Övriga Asien.
Reste de l'Asie. — 12) Beträffande Österrike, Estland, Lettland, Litauen, Polen, Ryssland, Tjeckoslovakien, Ungern
/Joj/aurae des Serbes, Croates et Slovènes 1919/20. — l3 ) Ingår t. o. m. 1922 i Övriga Amerika. Jusqu'à 1S22 compris dans
16
) J ä m t e Brittiska Malakka och Singapore. Y compris la Malaisie et Singapore. — l e ) Inkl. Syrien, Palestina, Irak

efter varornas inköps- och försäljningsländer åren 1906—1929.1)
importées et exportées par pays d'achat et de vente.1)
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126, note J ) . — 2) I = införsel frân importation, V = utförsel till resp. länder exportation. — s ) Före 1923 är
Avec Monaco. — •) Med Kreta. Avec Crète. — •) Före 1919 Serbien. Avant 1919 Serbie. — ») Med Azorerna och
1910 jämte Irland. Jusqu'à 1910 avec Irlande. - - " ) Fr. o. m. 1921 ingå häri Gibraltar, Malta, Andorra, San
Depuis 1921 Gibraltar, Malte, Andorre, St. Marin et Albanie. Jusqu'à 1920 aussi Chypre, qui depuis est comprise dans
och Jugoslavien 1919/20. Pour Autriche, Esthonie,_ Lettonie, Lithuanie, Pologne, Russie, Tchécoslovaquie, Hongrie et
Reste de l'Amérique. — 14) Ingår t. o. m. 1920 i Övriga Amerika. Jusqu'à 1920 compris dans Reste de l'Amérique. —
och Arabien. La Syrie, la Palestine, Virale et l'Arabie y comprises. — n ) Preliminëra uppgifter. Chijfres préliminaires.
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Tab. 128. Värde, i tusental kronor, av införda och utförda varor efter
Valeur, en milliers de couronnes, des marchandises importées et exportées,

1

) Pour la traduction des nomg des groupes voir tabl. 124 ; pour la traduction des noms des paus voir tail. 127.
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inköps- och försäljningsländer samt grupper av varuslag år 1928.
par pays d'achat et de vente et par groupes de marchandises.1)
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Tab. 129. Handelsflottan vid slutet av åren 1830—1929. 1)
Marine marchande au 31 déc. 1830—1929.1)

') Korrigerade siffror, ej fullt jämförliga med uppg. i tab. 132 och 133. Fr. o. m. 1895 endast
fartyg om 20 nettoton och däröver. Pråmar ej inräknade. A'on comparables à tabl. 132 et 133. A partir
de 1895 navires de 20 tonn. nets et au-dessus. Chalands non compris. — 2) T. o. m. 1900 nominella,
därefter indikerade. Jusqu'à 1900 nominels, depuis indiqués. — 3 ) Fartyg med hjälpmaskin inräknade. Y compris les navires avec machine auxiliaire. —4) Preliminära uppgifter. Chiffres préliminaires.

Tab. 130. Handelsfartygens fördelning efter hemorter den 31 dec. 1928.
Marine marchande par domicile des navires au 31 déc. 1928.
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Tab. 131. Handelsflottans ökning och minskning åren 1896—1929. 1)
Accroissement et diminution de la marine

marchande.1)

') Fartyg om 20 nettoton och däröver. Pråmar ej inräknade. Ökning o. minskning genom förbyggnad,
iständsättande o. d. ej inräknad. Navires de 20 tonn. et au-dessus. Chalands non compris. — 2) Preliminära uppgifter. Chiffres préliminaires.
12—292221.

Statistisk årsbok 1930.

Tab. 132. Handelsfartygens fördelning efter dräktighet och ålder m. m. samt värde vid slutet av åren 1910—1928.1)
Marine

marchande

par

catégories

de tonnage,

par

âge des navires,

etc. au 31 déc.

1910—1928.1)
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') Siffrorna ej fällt jämförliga med uppg. i tab. 129. F a r t y g om 20 nettoton ock däröyer. Pråmar ej inräknade. Chiffres non comparables à tall.
ii». Navires de 20 tunn. net» et au-dessus. Chalands non compris. — ! ) Indikerade. Indiques. — 3) I regel försäkringsvärdet. En général valeur d'assurances.

Tab. 133. Handelsfartygens fördelning efter redare och användning samt deras bemanning åren 1905—1928.
Marine marchande par armateurs et par emploi, équipages.

179
') Vid slutet av aret. Se tab. 132, not '). Au 31 déc. Voir tahl. 132, nole '). — 2) Å de i kol. >verklig handelssjBfart» redovisade fartygen.
I medeltal för seglationstiden. Équipages, moycmnts pour Vannée de navigation det navires employés dans la navigation marchande.

180

Tab. 134. Svenska lastade fartyg, ankomna till och till Sverige
fördelning efter länder, dit fartygen ankommit eller
Navigation

suédoise à l'étranger (navires chargés) et frets bruts, par

l
) Se tab. 136, not l ). Voir tabl. 1.16, note 1). — 2) = fartygens dräktighet, i nettoton tonnage net det navirei.
137) frets brute, en cour. — 4) Åren Années 1919/20. — 5) Rumänien och Jugoslavien inbegripna. — •) Med
ter vid fart pä Norge icke inräknade. Jusqu'à 1903 les frets gagnés dans le trafic avec la Norvège ne sont pas

avgångna från utrikes orter, jämte intjänta bruttofrakter, med
därifrån de avgått till Sverige, åren 1876—1928.1)

181

pays où les navires sont arrivés ou d'où ils sont partis pour la Suède. 1)

') = brnttofrakter, i kronor. Fr. o. m. 1914 äro passagerar- och postbefordringsavgifter inräknade (jfr tab.
Azorerna och Madeira. — ') Med Kanarieöarna. — ') Marocko inbegripet. — •) T. o. m. år 1903 äro frakcompris.
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Tab. 135. Sjöfarten mellan Sverige och utlandet åren 1876—1929.
Navigation

l
) =
fartyg
navires,
gifter.

entre la Suède et l'étranger.

resor. — 2) Motorfartyg inräknade. — 3) J ä m t e pråmar och båtar. — 4) Fr. o. m. 1913 hänföras till lastade
passagerarångare m. fl. fartyg, som tidigare räknats såsom barlastade. A partir de 1913 beaucoup de
auparavant regardés comme allant sur lest, sont comptés parmis les navires chargés. — fi) Preliminära uppFartyg under 10 nettoton ej inräknade. Chiffres préliminaires.

Tab. 136. Svenska fartyg, ankomna till och avgångna från utrikes orter åren
1873—1928. ')

Navigation

') Pråmar ej inräknade.
Chalands non compris.

Tabellen

suédoise à l'étranger, navires entrés et sortis réunis.1)

arser endast fartyg, som anlöpt resp. orter för lossning eller lastning.
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1

Tab. 137. Handelsflottans bruttoinkomster ) samt rederiaktiebolagens för bevillning
uppskattade inkomst av rederirörelsen, i tusental kronor, åren 1901—1929.
Bénéfices réalisés par la marine marchande 1) et revenus nets des sociétés anonymes d'armateurs,
en milliers de cour.

l
) Pråmar ej inräknade. Chalands non compris. — s ) Se även tab. 134. Navigation internationale. Voir aussi
tabl. 734. — 3) Navigation intérieure. — 4 ) Nettoinkomst under åren 1901/05 o. B. v., således enligt taxeringarna
aren 1902/06 o. s. v. — 6 ) Preliminära uppgifter. Ångfärjetratiken ej inräknad. Chiffres préliminaires.] a

Tab. 138. Fartyg, ankomna till och avgångna från Sverige, fördelade efter nationalitet, åren 1876—1929. Navires arrivés en et sortis de la Suède, par nationalité.

l

) Hemmahörande i FSrenta staterna.

États-Unis. — 2) Preliminära uppgifter.

Chiffres préliminaires.
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Tab. 139. Trafiken i rikets hamnar och lastageplatser
å r e n 1886—1928.1).

Mouvement dans les ports.

') Endast hamnar och lastageplatser, för vilkas begagnande argifter ntgå efter ar Kungl. Jfaj:t fastställda
hamntaxor, ingå i tabellen. — J) Fartyg om mer än 10 nettoton. Lastageplatserna äro ej inräknade före år 1921.
Navires au-dessus de 10 tonn. nets. Les petits ports nommés ilastageplatser
non compris avant 1921. — 3) Linjen
Trälleborg—Sassnitz är inräknad först fr. o. m. år 1899. — 4) Levande djnr ej inräknade. Även i övrigt ofullständiga
uppgifter. Animaux vivants non compris. — 5) Fr. o. m. år 1913 (beträffande avgifterna fr. o. m. 1911) äro mätta
pråmar inräknade. Chalands compris à partir de 1913. — 6 ) För transport till inrikes ort lastade inräknade
endast för frihamnen. Navigation intérieure non comprise.
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Tab. 140. Sjöfartsavgifter, i kronor, redovisade till statsmyndigheter, åren
1902—1928. 1) Droits de navigation, en cour., rendus aux autorités de

l'État.1)

l
) Rörande hamnavgifterna Be tab. 139, rSrande kanalavgifterna tab. 142. Pour les droit» de ports voir tabl.
139, pour les péages des canaux tabl. 142. — 2) Hemvägsersättning inräknad. — 3) Till sjömanshusen och svenska
kyrkan i London. Attribués aux bureaux <Tenregistrement des équipages de commerce et à l'église suédoise de Londres.
— 4) Till sjömanshusen. Sur les navires suédois. Attribués aux bureaux d'enregistrement. — 5) 1913—1915.

Tab. 141. Lots- och fyrinrättningen samt livräddningsväsendet åren 1871—1929.
Pilotage, phares et sauvetage des naufragés.

') Kronans. Appartenant à VÉtat. — 2) Underbefäl och betjäning. Officiers non compris. — 3) Underbefäl och
betjäning vid fyrinrättningen och vid livräddningsanstalterna. Personer, som tillika tillhöra lotspersonalen,
äro ej här inräknade. — 4) Lotspersonalens egna båtar ej inräknade. Bateaux appartenant aux pilotes non commis. — 5) Hemvägsersättning ej inräknad. Autre mode de calcul que dans le tabl. 140. — •) Vid Sveriges
knster (åren 1863—1929 sammanlagt 13 393, därav 2 829 fall, i vilka fartyget blivit vrak). Sur les cotes de la
Suède (1863—1929 total 13 393, dont 2 829 navires à l'état d'épave). — ') Av livräddningsstationerna räddade (åren
1856—1929 sammanlagt 2 284). Sauvés par les stations de sauvetage (1856—1929 total 2 284). — 8 ) Fr. 0. m. år
1923 avse uppgifterna budgetar, börjande den 1 juli angivna åren. A partir de 1923 années budgétaires commandant au 1er juillet.
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Tab. 142. Kanalernas trafik1) och inkomster åren 1876—1928.2)
Mouvement1) et péages des canaux.2)

l
) Endast mätta fartyg, i allmänhet om 10 nettoton och däröver (t. o. m. år 1913 över 10 ton). Prämar
ej inräknade före år 1916. Kavires jaugés, ordinairement de 10 tonn. nets et au-dessus. Chalands non compris
«vant 1916. — 2) Rörande kanalernas längd och anläggningskostnad m. m. se årg. 1924, tab. 121. Pour lo
longueur, les frais de construction, etc. voir l'année 1924, tabl. 121. — s ) Upptagen i statistiken först år 1910
(1910—12: »Tjuvholmssundets kanal», 1913 ff.: »Farleden till Luleå förbi Finnklipporna eller genom Tjnvholmssuadet>). — 4) Bogserångare ej inräknade i trafiken före år 1915. — s ) För åren 1926—1928 avse uppgifterna såväl slussen vid Karl Johans torg som Hammarbvslussen. För Bammarbyslnssen redovisas åren 1926,
192? och 1928 resp. 6 509, 12 329 och 7 968 fartyg, 292 80"l, 789 798 och 470784 nettoton samt 34 697, 67 453
och 39 218 kr. i slnssinkomster. — •) Pråmar ej inräknade. Chalands non compris. — ') Pråmar inräknade.
Chalands compris.

187
Tab. 143. Samtliga järnvägars längd, i km, vid slutet av åren 1860—1929.1)
Longueur des chemins de fer, en kilom., au 31 déc.1)

') Preliminära nppgifter för år 1929. Chiffres préliminaires pour 1929. — 2) 37 km normalsp. och 3 km smalsp.
järnvägar tillhöra staten men räknas i statistiken såsom enskilda järnvägar. — ') A voie normale. — 4) A voie étroite.

Tab. 144. Samtliga järnvägars trafik och finanser m. m. åren 1866—1929.
Exploitation et finances des chemins de fer.

') Paket-, il- och fraktgods; för järnvägar >utan allmän betydelse» fr. o. m. 1913 även annat avgiftspliktigt
gods. Marchandises proprement dites. — 2) Preliminära nppgifter. Chiffres préliminaires.
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Tab. 145. Järnvägars av allmän betydelse1)
Exploitation et finances des

') Järnvägarna utan allmän betydelse hade vid slutet av är 1929 en längd av 285'8 km, därav normalspariga
inräknade, y compris les routes des bacs à vapeur. — ') rar kilom. — 6 ) Procent av inkomsterna. Pet. des recettes.
gifter. Chiffres vréliminaires. — •) Järnvägarna fördelade efter ägare noder resp. år. D'après la possession pour

trafik och finanser m. m. åren 1881—1939.
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chemins de fer d'intérêt général.

132"0, smalspåriga 153'8 (samtliga enskilda). — ') Milliers de cour. — 3) Cour, par kilom. — 4) Ångfärjesträckoma
— 7) Procent av avkomstberättigad byggnadskostnad. Pct. des dépensa d'établissement. — 8) Preliminära nppchaque année.
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1) Se även tab. 145, 147.

Tab. 146. Järnvägar av allmän betydelse åren

Voir uusti tabl. 145, 147. — 2) Uppgifterna avse även järnvägar utan allmän

191
1927 o c h 1928. 1) Chemins de fer

betydelse.

d'intérêt

général.1)
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Tab. 147. Särskilda statsbanelinjer åren 1927 och 1928 samt

£1') Avkomstberättigad. — 2) Med sidolinjer till Stockholm4 S. och Södertälje. — 3) Med sidolinjer till Sundsvall,
Hudiksvall, Orsa, StngBnnd, Värtan och Stockholm Ö. — ) Med sidolinjer till Haltebo och Svarta. — 5) Med
sidolinje till Fryksta. — •) Med sidolinjer till Nyhyttan, Persbergs gruvor, Särna och Hede. — ') Med
sidolinje till Katrineholm. — 5) Med sidolinjer till Lygnern, Mölle, Hälsingborg, Landskrona, Barsebäckshamn
och Sjöbo. — •) Med sidolinjer till Hammerdal och Strömsund. — w ) Med sidolinjer till Sollefteå, Örnsköldsvik,
Holmsele hamn, Holmsund, Lycksele, Kallholmen, Arvidsjaur och Piteå. — ") Med sidolinje till Övertorneå.

större enskilda järnvägar år 1928. Différents chemins de fer.

193

— ") Med sidolinjer till Malmberget och Kosknllskalle. — ") Halva våglängden. — u) Med avdrag f6r
dabbelräknade bandelar. — '5) Uppgifterna för de särskilda linjerna utom ångfärjeledema avse ar 1926. —
10) Avgiftsfritt gods inräknat. — ") Av järnvägsdriften.
13—292221. Statistisk årsbok 1930.
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Tab. 148. Postverket åren

') Till postkontor hava hänförts även fasta postexpeditioner (84 ar 1929) och till poststationer s. k.
ningar). — 3). Se avcn tab. 254, 265. l'oir avssi tabl. 254, 265. —.4)Före â.r 1911 inga även utgifter f5r ayanskaff— 6) Hnmmerexemplar. Pr. o. m. är iV
1923 äro avgiftapliktiga tidningsbilagor ej Inräknade. — 7) iivg. = till
— •) Med Färöarna och Grönland. — ) Jämte besittningarna i Nordafrika. — ") Jämte inbetalnings- och ut-

1865—1929. Postes.
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brevsamlingsst&llen (20 &r 1939). -«- 2) Pr. o. m. 4r 1905 endast personal med faat placering (antal fasta-befattning av inventarier (numera ej räknade såsom driftkostnader). — 5) Preliminära uppgifter. Chiffrée pïrlimlttatrn.
utlandet expédié», Ank. — fr&n ntlandet rectu. — •) Ingå aren i fortgående kolumner. Comprit demt Ut tel: préeéd.
betalningskort.

196

Tab. 149. Telefon och telegraf åren

') De enskilda telefonnäten och järnvägstelegraferna inga i tabellen endast där detta uttryckligen angives.
expressément indiqué. — 2) Central- och växelstationer. — s)Appartencnt à V Administration des télégraphes. —
är 1929). — ä ) Upptaget änder andra rubriker (huvudsakligen telegrafnätet). Compris dam le réseau téléoch ankomna telegram. Télégrammes expédiés et re^us. — a ) Åren 1921—1924 endast handelsfartygens stationer,
dels telegrafin komat Avant 1921 comprises dans les recettes téléphoniques et télégraphiques. — ") Procent av i
1921 compris dans les autres branches. — ") 1857/60.

1855—1929. 1) Téléphones et télégraphes.1)
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Les réseaux téléphonique! privé» et les télégraphes des chemins de fer paraissent dans le tableau seulement où cela est
4) Med inräknande av järnvägarna tillhörig» atolplinjer, & vilka telegrafverket har ledningar npplagda (479 km.
graphique, - - •) Beräknade iiffror fSr aren 1900—1910. Pour 1900—1910 chiffres calculés. — ') Samman avsända
Navires marchands. — •) Jämte ej sänkilt upptagna inkomster. — 10) Före är 1921 inbegripen änder dels telefon-,
medeltal disponerat kapital. Pet. du capital moyen. — '") Före 1931 inbegripet under Övriga rörelsegrenar. Avant
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Tab. 150. Nyanläggningar, omläggningar eller förbättringar av vägar, vartill statsbidrag beviljats åren 1841— 30/6 1928. Constructions et améliorations des
routes auxquelles

des subventions ont été allouées par l'État pendant 1841—30/6

1928.

Tab. 151. Med statsbidrag understödda nyanlagda, omlagda eller förbättrade
vägar, som avsynats och godkänts åren 1876—1928. Constructions et améliorations
des routes subventionnées par l'État, achevées pendant 1876—1928.

') Aren 1881—-1910 beräknad, 1911 ft. verklig kostnad. Années 1881—1910 frais prévus au devis, 1911
et années suivantes frais réels. — •2) Åren 1881—1910 beviljat statsbidrag, 1911 S. utbekommet statsbidrag. Années 1881—1910 subventions allouées, 1911. et années suivantes subventions reçues.

Tab. 152. Motorfordon och deras beskattning åren 1920—1929.1) 199
Machines motrices et leur

imposition.1)

') För aren 1920—1922 sannolikt fBr höga uppgifter. Pour 1920—1922 données trop élevées. — 2) Samtliga
Fordautomobiler inräknade. — ') Specialautomobiler här aren inräknade. — ') Pä grand av räkenskapernas omläggande frän kalenderår till budgetår avse uppgifterna fSr 1927 endast första halvåret, för senare är tiden
1 juli—30 jnni. Par suite du changement en année budgétaire les données pour 1927 regardent seulement les premiers
six moi, pour les années postérieures la période ier juillet—30 juin. — 6) Häri ingå även av Generaltullstyrelsen
levererad skatt samt redovisade indrivningsavgifter.
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Tab. 153. Postdiligenstrafiken åren 1933—1929.
Service des diligences postales pendant les années 1923—1929.

Tab. 154. Busslinjer i Sverige vid början ar år 1929 och 1930.1)
Lignes des autobus en Suède au 1er janvier 1929 et 1930.

') Häri ingi postverkets diligenslinjer.
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Tab. 155. Den statsunderstödda svenska lufttrafiken åren 1925—1929.
Le service aérien subventionné par l'État en 1925—1929.

') Förhållandet i procent mellan antalet utnyttjade personkilometer (antalet betalande passagerare multiplicerat med den ar varje passagerare flugna sträckan i kilometer) och högsta möjliga antalet personkilometer
(flygplanens största tillåtna passagerareantal multiplicerat med de av flygplanen i regelbunden linjefart tillryggalagda flygsträckorna i kilometer). — 2) Förhållandet i procent mellan antalet utnyttjade tnnkilometer (vikten
i ton av antalet betalande passagerare, räknade efter SO kg. vikt, samt av resgods, post och fraktgods, för
vilka transporter avgift erlagts, multiplicerad med den flygsträcka i kilometer, varje transportslag medförts) och
högsta möjliga antalet tonkilometer (flygplanens största tillåtna kommersiella lastvikt i ton multiplicerad med de
av flygplanen i regelbunden linjefart tillryggalagda flygsträckorna i kilometer). — a) Förhållandet i procent mellan
under startdagen från avgångsorten till ankomstorten genomförda enkelturer och enligt tidtabell angivna enkelturer.
— 4) Häri ingå även Icke betalande passagerare.

Tab. 156. Trafiken å rikets civila flygplatser åren 1928 och 1929.
Le service aérien civil en 1928 et

1929.
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Tab. 157. Flygtrafiken i Sverige å de särskilda flygplatserna, år 1929.
Le service

aérien

en Suède,

duns

les différentes places de vol, en

1929.

Tab. 158. Registrerade aktiebolag och bankbolag åren 1897—1929.
Sociétés

anonymes

enregistrées.

') Åren Années 1899/1900. — 2) Ökning genom överföring av besparade vinstmedel inräknad.
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Tab. 159. Omsättningen å Stockholms fondbörs åren 1907—1929 samt
b ö r s i n d e x å r e n 1924—1930. Mouvement des fonds à la bourse de
1907—1929
et index
1924—1930.

Stockholm

') Korrigerade med hänsyn till utdelningar,
nyteckningar m. m. Ej direkt jämförbara med de
i föregående
årgångar publicerade. — a) Övervägande hemmaindustrier med konkurrens från uts
landet. — ) Hemmaföretag utan nämnvärd konkurrens från utlandet. — 4) Ingår ej i totalindex.

Tab. 160. Riksbankens a vista växelkurser, i kronor, åren 1891—1930.1)
Cours de change a/v de la Banque

de Suède,

en

couronnes.1)

M Jfr tab. 310. Cfr. tabl. 310. — a) Fr. o. m. 1 jan. 1926 100 mark = 9-40 kr. A partir du moi»
de janvier 1926 100 marc» = 9'iV couronna. — 2) Fr. o. m. 27 okt. 1926 per 100 belgas; guldparitet:
100 belgas = 51-8848 kr. A partir cPoct. 1926 100 bligat. — ») Nytt pariv&rde 14"62 kr. fr. o. m.
25 juni 1928! A partir àv 25 juin 1928 nouvelle parité = l i e 2 couronna. — 5) Fr. o. m. 17 jan. 1922
noteras Milano. A partir du 17 janv. 1922 Milano. —6)Nytt parivärde = 19'64 kr. fr. o. m. 22 dec. 1927.
A partir du 22 déc. 1927 nouvelle parité = lf 11 couronnes. — ') Fr. o. m. 1924 100 riksmark av år
1924 ( — 100 billioner pappersmark). A partir de 1924 100 mara de 1924 ( = 100 billion» de marctpapier).

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

1) Rörande uppgifter for de särskilda åren före 1915 se årg. 1922: tab. 155,156. — ') Medeltal for femkr. 1929). Titra d'État strongers (186-711 millions de cour, en 1929) non compris. — 4) Folio- samt upp-och
pa girorakning hos riksbanken. -— "\ Be för bankbolagen upptagna beloppen avse icke banker och spar-

1876—1929. 1) Situation des banques, en millions de vouronnes, au 31 déc.
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årsperioderna. Moyennes pour les période^ quinquennales. — s ) Ober&knat utländska statspapper (186711 mill.
avskrivningBräkning inbegripna. — 5) Övrigt mynt samt bankbolagens riksbankssedlar och tillgodohavande
banker utan endast allmänheten.

206 Tab. 162. Bankbolagens ställning, i millioner kronor, vid slutet av år 1929.1)
Situation des banques privées, en millions de couronnes, au 31 déc. 1929.1)

l

) Se även tab. 161, 164.

Voir «»<« tibl. 161, 164. — »), Växlar inräknade.
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Tab. 163. Bankernas räntesatser åren 1857—1929.
Taux

d'intérêt

des

banques.

') Riksbankens officiella diskonto för 3 månaders växlar. — 2) Uppgifterna avse de största
bankbolagen (särskilt
Skandinaviska kreditaktiebolaget). — ') Deposition pä minst i månaders
uppsägning. — 4) Resp. ränta pä upp- och avskrivningsräkning. — 5) Rörande åren 1857 ff. se
årg. 1922 tab. 157. Pour let annéet 1857 et luivantet voir l'année 1922: tabl. 157.

Tab. 164. Bankernas antal samt grund- och reservfonder vid slutet av
åren 1875—1929.
Nombre

et fonds,

en cour., des banques au 31

déc.

^I Häri ingår ej liksbanken. Banque de Suède' non comprise (grundfond fore 1879 25 mill.,
187^-81 30 miU., 1882—84 35 mill., 1885—89 ,40 mill., 1890—92 45 mill., fr. o. m. 1893 50
mill. kr.; reservfond t. o: m. 1899 5 miU., 1900 6 min., 1905 8110 000, 1910—maj 1929 12 500 000,
fr. o. m. jnni 1929 20 mill. kr.). — 2) Eommanditfonder inräknade.
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Tab. 165. Hypoteksinrättningarna åren 1870—1929. Institutions hypothécaires.

') .Resp. allmänna hypotekskassans f5r Sveriges städer.

Tab. 166. Postsparbanken åren 1884—1929. Banque d'épargne postale.

l

) Genom uttag av behållningen. — •) Efter avdrag f8r insättarnaa räntor. — 5) Inr. avkortningar o. d.

Tab. 167. Postgirorörelsen åren 1925—1929.

Virements postaux.

Tab. 168. Statens egnahemslånerörelse åren 1906—1929.
Prêts

de l'État aux gens peu aisés four

') Vid periodens (&rets) slnt.

leur procurer

des immeubles

A la fin de la période (de l'année). — J) Preliminära uppgifter. '

Tab. 169. Enskilda sparbankerna, länsvis år 1928.
Banques

') Genom slututtagning.
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ménagers.

d'épargne

privées

par

département.
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Tab. 170. Enskilda sparbankerna åren

') Utan avdrag för insättarna påförd et&mpel för ränta. Le timbre sur let intérêts non déduit. — 2) Efter
ej inbetalt» räntor, Pour la plupart intérêts couru». — 4) Preliminära uppgifter. Chiffres préliminaires.
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1856—1929.

Banques d'épargne privées.

avdrag för insattarna gottgjorda räntor. Déduction faite du intériti dts dépomttt. — ') Huvudsakligen upplupna
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Tab. 171. Centralkassorna for jordbrukskredit och jordbruks-

') Fr. o. m. 1926 länemaximum. Maximum d'emprunt dès 1926. — 2) Fr. o. m. 1926 8ro uppgifterna ej fullt
fait eotnparablet aux années précédentes par mite det conditions modifiées. — 3) Preliminära uppgifter. Chiffres
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kassorna åren 1916—1928. Caisses de crédit agricole.

jämförbar» med de föregående årens pä grnnd^av ändrade bestämmelser. Dis 1926 les données ne tönt pas tout à
préliminaires.
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Tab. 172. Allmänna pensionsförsäkringen åren 1914—1929.
Assurance générale des pensions.

1) Personer i åldern 15/66 år. Uppgifterna avse början av resp. âr. Personnes âgées de 15f66 ans.
Les données se rapportent au 1er janv. — 2) Enligt pensionsbrev utfärdade intill resp. års slut. Barntillägg
ej inräknade. — s ) Fr. o. m. 1923 den 30 juni. Depuis 192.3 le 30 juin. — 4) Fr. o. m. 1924 budgetår,
slutande under angivet år. Depuis 1924 années financières finissant le 30 juin. — 5) Jämte fondfnllmäktiges. Åv länsstyrelserna bestridda resekostnader för pensioosstyrelsens ombud ej inräknade liksom ej
keller ersättning till häradsskrivaroe för pensioniförteckningar. — •) Inberäknat ansökningar om jämkningar av tidigare utfärdade pensionsbrev ävensom om återbetalning av erlagda avgifter. — ') Inberäknat
jämkningar av tidigare utfärdade pengionsbrev. — 8) Med avdrag av restituerade. — 9) Delvis preliminära uppgifter. Chijfres en partie préliminaires.
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Tab. 173. Statsunderstödda pensionsanstalter åren 1906—1928. Kronor.
Caisses de pensions subventionnées par l'État.

Couronnes.

') Fr. O. m. 1923 r&kenskapsâr, börjande den 1 joli. — 2) Före 1920 folkskollärarnas pensionsinrättning,
småskollärares m. rt. ålderdomsunderstödsanstalt och barnmorskornas pensionsanstalt, därefter statens anstalt
för pensionering av folkskollärare m. fl. Fr. o. m. 1926 inga Lärarnas vid elementarläroverken nya änke- och
pupillkassa samt Lasarettsläkarnas pensionskassa, vilka fornt redovisats bland >övriga pensionsanstalter'. —
3) Kassans enskilda fonder ej inräknade. — «) Anstalten började sin verksamhet 1911; ingår åren 1911/1915
bland »övriga penaionsanstalter>. — 5) Räkenskapsår,
börjande den 1 maj. — 6) Inkomster, som före 1921 ej
hänförts till statsbidrag. — 7) Se not 8) och 4).
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Tab. 174. Svenska bolags livförsäkringsrörelse åren 1856—
1928.

Kronor.1)

Assurances

sur la vie: sociétés suédoises.

Cour.

') Aktiebolaget De förenade, allmänna änke- och pupillkassan, allmänna pensions- och änkekassan i
GSteborg samt bolag, som nteslntande driva återförsäkring, ingå ej i tabellens översta avdelning, men
äro inräknade i de båda nedre avdelningarna. •— 2) Försäkringar för livsfall ej inräknade. — 3) 1921/25
direkt avslutade försäkringar. — 4) Avgifter för försäkringsbrev och inträdesavgifter inr&knade. —
") Tantiem inräknade. — ') Blandade försäkringar inräknade.
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Tab. 175. Utländska bolags livförsäkringsrörelse i Sverige åren 1887—1928. Kr.
Assurances sur la vie: sociétés étrangères.

Couronnes.

1) Fr. o. m. år 1914: direkt avslutade försäkringar; änder de föregående aren torde i äterförsäkring
övertagna försäkringar delvis Tara inräknade. A partir de 1914 assurances souscrites directement. — 2) Brattobelopp (se tab. 174 anm.). Montants bruts. — 3) Andra försäkringsavgifter inräknade.

Tab. 176. Ränte- och kapitalförsäkringsanstalterna åren 1876—1928. Tontines.

x

) 1/r. — 2) Uppgifter saknas för år 1886.

Renseignements manquent pour 1886.
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Tab. 177. Registrerade sjukkassor åren 1892—1928.
Caisses de secours mutuels

en cas de maladie

enregistrées.

l
) S. k. fortsättningskassor ej inräknade. — ') Därav i kassor, som varit verksamma hela året, men vilkas
övergång till annan sjukkassa registrerades under december 1926. — ') S. k. fortsättningskassor inräknade. —
4) Moderskapshjälp inräknad. — •) Häri ingår ej av sjukkassorna bekommet extra statsbidrag. — •) Häri ingår
ej av sjukkassorna förskottsvis utgivet
extra statsbidrag. — ') För vilka sjukhjälp utgått. S. k. fortsättningskassor inräknade t. o. m. 1920. — 8) Preliminära uppgifter.
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Tab. 178. Olycksfallsförsäkringen åren 1890—1917. Assurances contre les accidents.

1) Återförsäkringsbolag samt ensk. järnvägars fSrsäkringsanstalt mot olycksfall ej inräknade.

Tab. 179. Försäkringen för olycksfall i arbete enligt 1916 års lag åren 1918—
1928 samt olycksfall i arbete åren 1918—1926. Assurances contre les accidents du
travail selon la loi de 1916 en 1918—1928 et accidents du travail en 1918—1926.

') Beräknat efter 300 arbetsdagar. — 2) Tilläggsavgifter enligt lagens 16 § inräknade. — ) Utbetalningar fSr statsanställda arbetare samt arbetare hos arbetsgivare, vilka medgivits självrisk, ej inräknade.
— 4) Tilläggsavgifter och bidrag enligt lagens 16 §. — ') Uppgifterna avse för riksförsäkringsanstalten
hela verksamheten. — •) Utan avdrag f5r återfSrsäkrares andelar. Montants bruts. — ) Preliminära uppgifter rörande antalet årsarbetare. Chiffres préliminaires concernent le nombre des ouvriers.
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TAB. 1 7 9 (forts.).

FÖRSÄKRINGEN FÖR OLYCKSFALL I ARBETE ENLIGT 1 9 1 6 ÅRS

') Aktiebolag, arbetsgivare vid sågverk och sjöfart samt i övrigt arbetsgivare med minst Ö arbetare. Patrons employant
försäkringen. Les données ne regardent qne l'assurance obligatoire. — ) Olycksfall med sjukpenning fr. o. m. 36:e dagen.
36' jour. —
) Då i regel varje arbetsgivare räknats lika mänga gånger som antalet speciella yrkesgrupper (dessa iro
rorna mycket för höga; verkliga antalet ntgör för samtliga grnpper tillsammantagna endast 41795. Grand nombre de
t de carence .

LAS SAMT OLYCKSFALL I ARBETE ÅREN 1918—1926.

Accidents du travail.
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en règle 5 ouvriers au moins. — ') Staten inräknad. Y compris TÈtat. — ) Uppgifterna avse endast den obligatoriska
Accidents par cause desquels indemnité' de maladie a été payée dis le 36' jour. — ) Fr. o. ro. 36:e dagen. Dis le
tillsammans omkring 600), inom Tilka han bedriver verksamhet, ära de för bär nedan upptagna huTndgrnpper angivna siffpatrons a été compté plus aVune fois; le chiffre réel des patrons ut de 41 7I>5. — Y) Dont assurés pour la période

222

Tab. 180. Försäkringsbolagens, utom arbetsgivarbolagen, olycksfalls- och
sjukförsäkringsrörelse åren 1918—1928. Assur. contre les accidents et les maladies.

') Resp. periodens. — ) Andra försäkringsavgifter inräknade. — ) Skaderegleringskostnader inräknade. — 4) F5r svenska bolag netto-, f3r utländska brnttobelopp (se tab. 174 anm.). — 6) Uppgifterna
ej fallständiga.

Tab. 181. Svenska bolags husdjursförsäkringsrörelse åren 1887—1928.1)
Assurances

sur le bétail:

sociétés

suédoises.

') I någon män ofullständiga uppgifter, särskilt för de tidigare aren. — ') Se tab. 174 anm. — ) Ändra
försäkringsavgifter inräknade. — ) Skaderegleringskostnader inräknade. — •) Åren 1912/15.
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Tab. 182. Brandförsäkringen åren 1887—1928. Assurances contre l'incendie.

') Se tab. 174. anm. — ') Andra försäkringsavgifter inräknade. — ') Skaderegleringskostnader
inräknade. — ) ÅterfSrsäkringsbolagen inbegripna. — •) Länsbolagen inbegripna. — •) Vid periodens (årets) slut. A la fin de la période (de l'année).
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Tab. 183. Svenska bolags sjöförsäkringsrörelse åren 1890—1928. Kr.
Assurances maritimes:

sociétés suédoises.

Cour.

') Se tab. 174 anm. — ) F5r vissa bolag avse uppgifterna fr. o. m. år 1913 beståndet vid räkenskapsårets slut. — ) Skaderegleringskostnader inräknade. — 4) FSre år 1919 avse uppgifterna för vissa bolag
beståndet vid räkenskapsårets slut.

Tab. 185. Stiftelser år 1910. Fondations.
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Tab. 184. Svenska bolags ansvars-, 1 ) inbrotts- och maskinförsäkringsrörelse
åren

1914—1928.

Kronor.

Assurances

diverses:

sociétés suédoises.

Couronnes.

1) Inber. antomobilförsäkring. — 2) Se tab. 174 anm. — 3) Andra försäkringsavgifter inräknade. —
4) Skaderegleringskostnader inräknade. — 6)—') Därav antomobilförsäkringar resp. 5520159244, 12317286
och 5854 589 kr.

Tab. 186. Partiprisernas förändringar åren 1860—1930. Variations des
prix de gros.

') Fr. o. m. år 1914 Silverstolpes index mnltiplicerat med 1-1614.
15—282221.

Statistiilc årsbok 1930.
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TAB. 186 (forts.). PARTIPRISERNAS FÖRÄNDRINGAR ÅREN 1860—1930.

Variations des prix de gros.

') R&varor och fabrikat.
) Articles de consommation.

Matière» premières et objets fabriqués.

— ) Articles nécessaires pour la production.
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Tab. 187. Minuthandelspriser för livsmedel m. m., i öre, åren 1904—1929.1)
Prix

de détail

des denrées ménagères,

en öre.

') Siffrorna utgöra medeltal ay de särskilda månadernas medelpriser for 28 orter aren 1904—1909, 39
orter åren 1910—1912, 44 orter åren 1913—1919 samt 49 orter fr. o. m. ar 1920. — ) Maximipris.
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Tab. 188. Livsmedelskostnadernas1) förändringar å vissa orter åren 1914—1929.
Variations

des coûts des denrées alimentaires,

etc.

dans

vertaines

localités.

') Utgifter för livsmedel, lyse och bränsle i mindre bemedlade familjer. — •) 44 åren 1914—1919,
49 fr. o. m. år 1920.

Tab. 189. Levnadskostnadernas förändringar åren 1915—1930.1)
Variations

du coût de la

vie.1)

') Uppgifterna ayse utgifter för en normalfamilj med en utgiftsstat år 1914 av 2 000 kr. — Rörande
partiprisernas förändringar se tab. 186, rörande minuthandelsprisernas tab. 187, 188. Les données se
rapportent aux dépenses d'un ménage normal ayant un budget de 2 0Q0 cour, e» 1914.2 — Pour les variations
des prix de gros voir tabl. 186, pour les variations des prix de détail tabl. 187, 188. — 1 Juli måuad.
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Tab. 190. Inkomster och utgifter för arbetare- och medelklasshushåll åren
1913/14, 1920 och 1922/23. Recettes et dépenses de ménages.

) Uppgifterna avse 36 städe och stadsliknande samhällen. — ) D:o 33 d:o. — s) Enligt den s.Jk. amerikaneka konsumtionsenhetsskalan.

Tab. 191. Konsumerade kvantiteter pr år och normalhushåll 1) av viktigare varuslag åren 1913/14, 1920 och 1922/23. Quantités consommées de certaines denrées importantes.

l
) Normalhushâll = 3 3 konsnmtionsenheter. — ) Se tab. 190, not '), ). — s) a = hela konsumerade kvantiteten consommation totale, b) = därav kontant inköpt dont quantité achetée au comptant.
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TAB. 1 9 1 ( f o r t s . ) .

KONSUMERADE KVANTITETER AV VIKTIGARE VARUSLAG.

Tab. 192. Förbrukningen
av alkoholhaltiga drycker, tobak, kaffe, te och socker
1
åren 1856—1929. ) Consomm. de boissons alcooliques, de tabac, de café, de thé et de sucre.

l
) Rörande förbrukningen av brödsäd se tab. 82. — ) 50 % alkoholhalt. 50
d'alcool. — ») För tiden
före âr 1919 äro siffrorna endast beräknade. Antérieurement à 1919 chiffrée calculés. — 4 ) Samtliga drycker
reducerade till ren alkohol; antagen alkoholhalt: vin 10, 81 4 (1918—23 8»/ ; fr. o. m. 1924 33/«), svagdricka
IV» . Taux de réduction: n n l 10, bière 4 (1918—23 3l/i; à partir de 1924 33/t), petite bière J /» % — ) Fabrikat
av tobak. Produits manufacturés. — •) Råsocker. Sucre brut. — ' ) Preliminära uppgifter. Chiffre) préliminaires.
— 8 ) Fr. o. m. âr 1929 ändrat beräkningssätt; för å r 1928 äro motsvarande siffror 268 000 t och 4 3 9 kg. pr i n v .
Dit 1929 calcul changé; pour 1928 les chiffres correspondents sont 288 000 tonnes et 43'S kg. pr habitant.
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Tab. 193. Brännvins- och maltdryckstillverkningen åren 1856—1929.
Fabrication d'eau-de-vie et de boissons de malt.

l
) Fr. o. m. Ir 1868 tillverknings&r slätande den 30 sept. — ) Bet- och melassbrannerier inräknade. —
) Per liter 6à 50 %. Jäst- och snlfltbrännerier ej inbegripna. Par litre à 50 %. — ') Tiilverkningsår
slutande den
30 sept. —
) Soumises à l'impôt. — ) Exemptes d'impôt. — ') Pilsnertyp för export. — 8) Pilsuertyp för export
9
m. m. — ) Därav maltdricka 12 013.
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Tab. 194. Rusdrycksförsäljningen åren 1913—1929.
Vente des spiritueux.

) Ofullständiga nppgifter före är 1917. — ) Autre débit. — 3) Eau-de-vie de pommes de terre, etc. — 4 ) Eau-de-vie
de vin, entre autres cognac. — 5) Vins forts. — 6 ) Des sommes directement payées par les consommateurs, en millions de
couronnes. — ') Dont impôts etc. livrés au Trésor. — 8 ) Såväl dénaturerai! som icke denatnrerad ; siffrorna avse före
år 1924 ntlämning.

Tab. 195. Systembolagens verksamhet åren 1921—1929.
Opérations des sociétés de vente.
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) Recettes brutes de marchandises. — 2 ) Frais (exe. frais de débit effectué par les sociétés). — 3) Dividende aux sociétaires.
- ) Salaires et honoraires. — 6 ) Se sid. 232, tab. 194 rörande försäljningen.

Tab. 196. Fvlleriförseelser, för vilka personer sakfällts i första instans,
åren 1913—1929. Délits d'ivresse.

') Noter, se sid. 234.

Notes, voir page 234.
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TAB. 1 9 6 ( f o r t s . ) . FYLLERIFÖRSEELSER, FÖR VILKA PERSONER SAKFÄLLTS I FÖRSTA INSTANS.

') Enligt uppgifter till rättsstatistiken. — 2) Städer under landsrätt inräknade. — s ) Enligt medelfolkmängden nnder resp. år. — 4I Enligt uppgifter från kontrollstyrelsen. — 6 ) Enligt medelfolkmängden är 1928.
— ö ) Kvinnor. Femmes. — 7) Personer under eller i 25-årsåldern. Personnes au-dessous de ou environ 25 ans. —
8
) Brott eller andra förseelser ntom S. L. 11:15. — ') Omfattar i fråga om män endast 8 à 9 % av samtliga förseelser.
— 10) Preliminära uppgifter. Chiffres préliminaires.

Tab. 197. Sockers tillverkning och beskattning1) åren 1856—1928.
Fabrication

et imposition

du

sucre.1)

') Rörande förbrukningen se tab. 192. Pour la consommation voir tabl. 192. — 3) Uppgifterna avse tillverkningsår, b ö r j a n d e under de angivna kalenderåren, t. o. m. år 1916 den 1 sept., därefter den 1 aug. Années de
production commençant pendant les années indiquées (V» ou '/»). — s ) Saftstationer inräknade. — ) Tillverkningsskatten (t. o. m. år 1905) är inräknad i värdet. — ) Utbyte av socker i % av avverkade betor (för åren fr. o.
m. 1886 hava härvid andra och tredje produkter reducerats med 25 resp. 35 %). — •) Uppgifterna avse för åren
1856/85 de angivna kalenderåren; för åren 1891/05 de kalenderår, under vilka det framställda betsockret raffinerats (alltså kalenderåren 1892/06): för de följande åren se not ). Voir note ). — ') Skatten är inräknad i värdet.
— ") T. o. m. år 1905 avse uppgifterna s k a t t per kg tillverkat råsocker (i verkligheten utgick skatten i förhållande till mängden in vägda betor) ; fr. o. m. år 1906 s k a t t per kg till fritt bruk utlämnat socker. Om beskattningen se vidare tab. 254. — ») Åren 1873/74. — ">) Skatten nedsattes 1 juli 1925 till 14 öre, 1 juli 1926 till
8 öre och den 1 juli 1928 till 4 öre samt avskaffades från den 1 juli 1929.
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Tab. 198. Kooperation. Konsumtionsföreningarnas verksamhet åren 1908—1928.l)
Sociétés coopératives de consommation.

1) Häri ingå i konsumentintresse drivna produktionsföretag, men däremot ej kooperativa förbundet. — ) Insatskapital, fonder och överskottsmedel ej inräknade. Capital, fonds, etc. non compris.

Tab. 199. Byggnadsverksamheten i städer och stadsliknande samhällen åren
1912—1928.

Constructions

de maisons

dans les agglomérations

1) Om högst 2 mm och kOk. Jtuqu'à 2 piecet et cuirine incl.

urbaines.

236 Tab. 200. Bostadsförhållandena i vissa städer och stadsliknande samHabitations dans les

') För Stockholm och Göteborg 1915, för övriga städer 1912 eller 1913. Pour Stockholm et Gothembourg 1915,
såväl utan som med centralvärme; för de senare ä r värmeersättning m. m. ej inräknad (med nnd. för Stockgifter. Remboursement des frais du chavjfage central non compris. — ) Städer med minst 10 000 inv. vid början
52, för år 1924 182, för år 1926 17 och för år 1928 225 orter. Siffrorna för de båda sista åren äro sålunda

hällen åren 1912—19151) samt hyresåren 1924/252), 1926/27 och 1928/29. 237
agglomérations

urbaines.1)2)

s
pour les autres villes 1912 ou 191.1. — ) För Stockholm 1925/26. Pour Stockholm 1925126
) Avser lägenheter
holm 1915). S. k. medievala siffror angiva, att ifrågavarande tal Sr beräknat på mycket fåtaliga primärapp5
av år 1928, ordnade efter folkmängden. Villes ayant une population de 10 000 au moins. — ) Avser för år 1920
icke jämförbara.
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Tab. 201. Ben offentliga arbetsförmedlingen åren 1902—1930.
Bureaux

de placement

publics.

1) Vid periodens (åretBl slut. A la fin de la période {de Vannée). — s ) Agriculture et éco nomie Joresticre. — 3) Sjöfart och fiske samt allmän och litterär verksamhet inbegripna.
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Tab. 202. Arbetslöshetens omfattning inom olika län och yrkesgrupper år 1927. 1)
Extension du chômage dans les différents départements et professions en 1927.1)

) Undersökningen ägde ram den 5 maj 1927. L'enquête eut lieu le S mai 1927. — ) Räkningen har omfattat
878 kommuner. Le recensement a été étendu à 878 commune . — ') Hela antalet vid räkningen anmälda personer
uppgick till 64 075, varav 4 1 5 3 icke medtagits i undersökningen, såsom icke i egentlig mening arbetslösa. Le
nombre total de» chômeurs rapportés était de 64 075 personnes, dont 4153 ont été éliminés comme chômeurs non pas proprement dits.
1

Tab. 203. De arbetslösa, fördelade efter graden av arbetsförmåga, är 1927. )
Les chômeurs, répartis d'après la qualité de leur

travail.1)

1
) Siffrorna hänföra sig till lokal Undersöknin gar, företagna i olika delar av landet. Les chiffres se rapportent
aux enquêtes locales, faites dans diverses parties du pays. — ' ) De enligt egen uppgift arbetsofÖrmögna medräknade.
T compris ceux qui sont inutilisables selon leur propre donnée.

Tab. 204. De arbetslösa, fördelade efter ålder, år 1927. Les chômeurs par âge.
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Tab. 205. Arbetslösheten inom fackorganisationerna åren 1912—1929.
Chômage parmi

les ouvriers

syndiqués.

') Uppgifterna avse ej hela antalet medlemmar i fackorganisationerna.

Tab. 206. Arbetsinställelser åren 1903—1928.1) Grèves et lock-outs.

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

Tab. 207. Kollektivavtal åren 1908—1928. Conventions collectives.

241

1) Vid slutet ar varje särskilt är.

Tab. 208. Jordbrukets medelarbetstid, i timmar per dag, under sommaren åren
1911—1928. Durée

du travail

quotidien

dans l'agriculture

pendant

l'été, en

heures.

Tab. 209. Lantarbetares löneförmåner, i kronor, åren 1866—1928.1)
Salaires

des ouvriers

agricoles,

en

couronnes.

') Enligt jordbruksstatistiken. Jfr tab. 212. — •) Enligt förhållandena Tid årets slut. — ) Oberäknat
bostad och bränsle.
16—292221. Slatistiih årsbok 1930.
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Tab. 210. Arbetslöner inom industri, handel och sam-

') Om vilka uppgifter erhållits, i medeltal. Jfr tab. 110,111 och 115, som omfatta hela industrien
sättning nnder hela året, resp. säsongen; siffror inom parentes ange d a g l C n inom vissa säsongyrken
arbetare över 18 år kommet au-dessus de 18 ans, K = kvinnliga arbetare över 18 &r femma au-detsui
Chiffres préliminaires.

färdsel m. m. åren 1913—1929.

Salaires dans l'industrie, etc.
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men däremot icke handel och samfärdsel m. m. — ) Beräknad under förutsättning av jämn sysselo. d., d&r årslön ej kunnat beräknas. — ') Därav ett antal utan angivet kän. — ) H = manliga
de K on», U = arbetare under 18 är ouvriers ou-deitous de 18 an». — ) Preliminära uppgifter.
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Tab. 211. Löneinkomster per arbetstimme för vuxna
Salaires

par

heure de travail pour

ouvriers

l
) Ortsgrupperna A och B omfatta i stort sött landsbygd, grupperna C—E flertalet städer och tätare bestäder jämte ett fatal dyrorter i norra Sverige. Indextalen för grupperna äro: (levnadskostnadernas riksgrupp E 1111—1170; grupp F 1171—1^30; grupp G 1231 o. däröver. LBnesiffror, som gälla färre än

arbetare inom olika dyrortsgrupper åren 1937 och 1928.1)
dans différents

groupes

245

de la cherté du coût de la vie.

byggda samhällen, grapp F en del större städer och indnstrisamhällen samt grupp G Stockholm med f5rmedeltal = 1000) grupp A t. o. m. 930; grapp B 931—990; grupp C 991—1050; grnpp D 1051-1110;
150 arbetare, äro betecknade med medieval stil.

Tab. 212. Lantarbetares löneförmåner, i kronor, åren 1911—1929.1)

Salaires des ouvriers agricoles, en cour.1)
246

') Enligt socialstatistiken. Jfr. tab. 209. D'aprèt la itaiittique sociale. Cfr. tabl. 209. — ) Kreatutsskötare ej inbegripna; värde av bostad
och bränsle ing&r 1 naturaförmåner. — ) Preliminära uppgifter. Chiffrtt préliminaires.
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Tab. 213. Löneförhållanden 1914—1928 för vissa hantverks- och transportarbetare.
Salaires 1914—1928 des ouvriers de métier et de transport.

Tab. 214. Löneförhållanden 1914—1928 för i restaurangrörelse och i husligt
arbete anställd personal.
Salaires 1914—1928 du personnel de restaurant et du personnel doméstique.

Tab. 215. Löneutvecklingen under åren 1913—1928 för i enskild tjänst anställd
förvaltningspersonal. Niveau des appointements en 1913—1928 du personnel
administratif des entreprises privées.
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Niveau

TAB. 215 (forts.). LÖNEUTVECKLINGEN UNDER ÅREN 1913—1928 FÖR I
ENSKILD TJÄNST ANSTÄLLD FÖRVALTNINGSPERSONAL.

des appointements

en 1913—1928

du personnel administratif

des entreprises privées.

l
) Med hänsyn t i l l den kvinnliga personalens f&talighct inom samfärdseln h a r denna grupp s&mmanslagits
med handeln. Par suite du petit nombre du personnel féminin dans les entreprise des communications ce groupe est
compris dans celui du commerce. — 2 ) Inberäknat personal ntan angivet kön. T compris le personnel sans sexe déclaré.
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Tab. 216. Löneförhållanden inom vissa grupper ar sjömansyrket åren
1860—1928.1) Salaires des marins dans certains groupes.1)

') Omfattar, med hänsyn till SY&righeten att erhålla tillförlitliga lönenppgifter för segelfartygens
besättning, endast manskapsgrupper å ång- och motordrivna fartyg. Comme des moyennes normala
maintenant »ont difficile» à avoir pour les voilier», le tableau donne seulement le personnel des vapeurs
et des navire» à vapeur.

Tab. 217. Skogsarbetarnas löneförhållanden i norra Sverige vintersäsongerna 1913/14—1929/30. Salaires des ouvriers forestiers au nord de la Suède
pendant les hivers 1913/14—1929/30.

250
Tab. 218. Fattigvården åren 1874—1928.1)2)

Service des assistés.1)2)

l
) Om utgifterna för fattigvården se tab. 270—278. Concernant les frais de l'assistance publique voir tabl. 270—
278. — s ) På grund av statistikens omorganisation äro uppgifterna fr. o. m. år 1923 ej M i t jämförbara med de
föregående årens. Setsamma gäller, p& grand ar barnavårdslagens ikraftträdande, beträffande de direkt understödda barnen fr. o. m. år 1926. Dès 1923 les données ne sont pas tout à fait comparables avec celles des années
précédentes par suite de la réorganisation de la statistique. Il en est de même avec les enfants directement assistés dès
1928. — ') Av folkmängden. Pet. de la population. — ) Fr. o. m. &r 1923 avse uppgifterna antalet understSdsfall
(ej personer). A partir de 1923 cas d'assistance.

Tab. 219. Fattigvården år 1928 (1927). 1) Service des assistés.1)

') Se även tab. 218.

Voir aussi tabl. 218. — ) Av folkmängden.

Pet de la population.
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Tab. 220. Fattigvården länsvis år 1928. Service des assistés par département.
252

Uppgifterna avse antalet understödsfall under aret.

Ca» d'assistance.

Tab. 221. Fattigvården inom olika grupper av kommuner år 1928. Service des assistés par groupes de communes.
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') Till denna grupp ha förts kommuner, där antingen industri eller eljest annan näring än jordbruk, resp. skogsbruk är övervägande. Se f. ö.
specialpublikatiouen: Fattigvården år 1924. — s) Till grupp 1 äro hänförda städer med industribefolkningen uppgående till mindre än 40 % av hela
folkmängden; till grupp 2 städer med 40—50 industribefolkning; till grupp 3 städer med 50—60 % ock till grupp 4 städer med 60 % och däröver.

254 Tab. 222. Samtliga yrkesutövare fördelade efter kön, ålder, civilstånd
Population totale active par sexe,

») Se not till tab. 25.

Voir tabl. 25 note.

och inkomst inom hela riket, dess landsbygd och städer, år 1920.1)
âge, état civil et revenus en 1920. 1)

255

256 Tab. 223. Samtliga yrkesutövare fördelade efter kön, ålder, civilstånd
Population totale active par sexe,

J

) Se not till tab. 25.

Voir tabl. 25 note.

och förmögenhet inom hela riket, dess landsbygd och städer, år 1920.1) 257

âge, état civil et capitaux, en 1920.1)

17—292221.

Stalittiik àribok 1930.
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Tab. 224. De manliga och de kvinnliga yrkesutövarna
Population active hommes et femmes, par pro-

') So not till tab. 25.

Voir tabl. 25 note.

fördelade efter yrken i inkomst- och förmögenhetsklasser år 1920.1)

fessions d'après groupes de revenus et de capitaux en 1920.1)

259
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TAB. 224 (forts.). DE MANLIGA OCH DE KVINNLIGA YRKESUTÖVARNA FÖR-

DELADE EFTER YRKEN I INKOMST- OCH FÖRMÖGENHETSKLASSER ÅR 1 9 2 0 .
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TAB. 2 2 4 (forts.). DE MANLIGA OCH DE KVINNLIGA YRKESUTÖVARNA FÖR-

DELADE EFTER YRKEN I INKOMST- OCH FÖRMÖGENHETSKLASSER ÅR 1 9 2 0 .
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264 Tab. 225. Enskilda personers år 1921 redovisade inkomster och förmögenheter,
Sammandrag för hela riket och för samtliga yrkesutövare.

kombinerade i grupper efter inkomst- och förmögenhetsbeloppens storlek. 265
Revenus et capitaux des personnes privées, déclarés en 1921, par groupes de leur grandeur.
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Tab. 226. Vid de allmänna underrätterna slutligt handlagda mål1) och ären-

1) Till annan domstol förvista brottmål ej inräknade. — ) F6re är 1913 avse uppgifterna inkomna ärenden,
inbegripna nnder civila mal. — ») Tomträtts- och vattenfallsrättsärenden inräknade. — •) Fr. o. m. ar 1913 även
rådhusrätterna
(polisdomstolarna och, beträffande mål i vilka poliskammare äger domsrätt, poliskamrarna inring. — 51) Utom i fråga om fast egendom och immateriella förmögenhetsrätter. — u ) Fr. o. m. år 1923 äro jämingå jämväl mål, däri förlikning av ritten stadfästs, bland avskrivna civila mål.

267
den 2 ) åren 1861—1928.3) Affaires terminées par les tribunaux

ordinaires de 1ère instance.

— ') Se även tab. 67, 74, 232, 234. — «) Fr. o. m. år 1913 Sro brottmål,
i vilka talan om ansvar ej fört»,
god mans. — ) Konkurser och ackordsförhandlingar inräknade. — 8) Hr = häradsrätterna campagne, Er =
begripna) ville», T:n = tillsamman ensemhle. — •) Jämte Immateriella förmögenhetsrätter. — ">) Utom sjöfBreäkväl ansökningar om hemskillnad resp. äktenskapsskillnad inräknade bland civila mil. — ") Fr. o. m. år 1923
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Tab. 227. Hovrätternas verksamhet åren 1861—1929.1) Cours d'appel.

l
) Siffror för vattenöverdomstolen (fr o. m. år 1919) ingå jämväl i tabellen. Börande krigshovrätten se
tab. 229. — s ) Procent av i första instans avdömda motsvarande mål. Pct. des affaires jugées en i "
instance. — s ) Preliminära uppgifter. Chiffres préliminaires. — ) 1913—15.

Tab. 228. Högsta domstolens verksamhet åren 1861—1929. Cour suprême.

') Även hemställda mil. Krigshovråtten inbegripen. — ) Procent av i hovrätt avdömda motsvarande
mål. Pct. des aff. jugées par les cours d'appel. — ') Preliminära uppgifter. Chiffres prélim. — ) 1873/75.
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Tab. 229. Ägodelningsrätternas, vattendomstolarnas, gränstullrätternas och
krigsdomstolarnas verksamhet åren 1861—1929. Tribunaux spéciaux.

') Fr. o. m. är 1876 avra uppgifterna även skiftesmål och -ärenden, handlagda ar magistraterna. —
) Trib. pour les aff. des eaux. — ') Trib. de douane frontière, af. terminée!. — ) Till annan domstol förvista mil ej inräknade. — ) Procent av i första instans avdömda 8mil. Pct. det affaires jugées en 1 " instance. — •) Kungl. brev och remisser ej inräknade. — ') 1919/20. — ) Besvär i disciplinmål ej inräknade.
— ) Preliminär uppgift. Chiffres préliminaires.

Tab. 230. Av överexekutorerna slutligt handlagda mål åren 1881—1929. 1)
Affaires

terminées par les

sur-exécuteurs.

) Pä grund av rättsstatistikens omorganisation äro en del av uppgifterna för åren fr. o. m. 1913 ej
jämförbara med motsvarande för de föreg. area. Körande utmätningsmannens verksamhet m. m. se irg.
1924: tab. 184. — ) Beträffande handräckningsmål: mil, vari meddelats bevis, att ansökningen Unnats
obestridd eller att jäv gjorts allenast i fråga om handräckningskostnaden. — ') Beträffande handräckningsmil: mål, vari ansökningen förfallit på grund av gjort jäv. — > 1908/10.
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Tab. 231. Protesterade växlar åren 1913—1929.1) Lettres de change protestées.

') Uppgifterna avse endast accepterade och egna växlar, protesterade av notarii pnblici.

Tab. 232. Konkurser, konkursärenden och ackordsförhandlingar utan konkurs
åren 1866—1929. Faillites, etc.

') Preliminära uppgifter. Chiffres prtlimmairct. — ') Häri inga fr. o. m. ir 1925 konkurser, som upphört i följd av konkurs beslutets hävande.
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Tab. 233. Konkursboen, i kronor, åren 1916—1920.1) Masses des faillites, en cour.1)

') I konkurser avslutade änder resp. är genom utdelning eller redovisning utan ntdeln.

Faillite» terminées.

Tab. 234. Lagfarter, inteckningar och tomträtt åren 1886—1928.
Homologation

de propriétés

immobilières,

inscriptions

hypothécaires

et droit

de

terrains.

) Rörande beloppen se tab. 67, 74. Pour les montant! voir tabl. 67, 74. — ) d'héritage ou de mariage. — ) d'autres
modes d'acquisition. — ) Hr = härad sr. camp., Rr = rådhusr. villes. — •) 1908/10.
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Tab. 235. För förbrytelser sakfällda i första instans

') Där någon i ett och samma utslag dömts for brott av mer än ett slag, har han t. o. m. år 1912 1 regel uppmotsvarande fall varje Bakfälld räknad blott en gäng, nämligen under det svaraste brottet; exempelvis äro
lyen vissa ordningsföreskrifter), varemot de, som sakfällts samtidigt enligt t. ex. 11: 15 och 18: 15, räknats
ej jämförbara med de följande arens. Concernant certaine infractions la chiffra pour 1866—1912 ne sont pat
— ') 1—8 §§. — «) 22-28 §§. — ) 12-15 §§. — •) 1—4 och 6 - 1 2 §§. — ») 1—5 §§. — •) 13 § samt
densf5r de i not ') omnämnda dubbelräkningarna. Déduction faite da pertonna compiéa plut d'une foie. — n ) Städer
code militaire.

åren 1866—1928. Condamnés en 1ère instance.
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tagits under vart och ett ar de särskilda brotten och alltså dobbelråknata. Fr. o. m. år 1913 är däremot i
fr. o. m. 1913 under »fylleri» upptagna endast de, som sakfällts uteslutande för brott mot 18: 15 (eventuellt
nnder förstnämnda lagram. På grnnd härav äro ifråga om vissa förbrytelser siffrorna för åren t. o. m. 1912
comparables à ceux pour les années suivantes. — ') 15 § (före 1913 även 9 § 2 mom. och före 1891 jämväl 12 §).
utom 3 kap. 9 och 10 §§. — ") 5 § 3 och 4 mom. samt 12 och 17 §§. — 10) För åren 1866—1912 med avdrag
under landsrätt inräknade. — ") Sakfällda för förbrytelser mot krigslag ej inräknade. Excepté infractions au
IS—292221.

Statistisk årsbok 19.10.
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Tab. 236. För förbrytelser sakfällda i första instans, om vilka uppgift
lämnats till straffregistret1), fördelade efter ålder och föregående bestraffning, åren 1916—1928.
Condamnés en 1ère instance, inserits dans le casier judiciaire,

par âge et par

récidive.

l
) Personer, dBmda till urbota straff eller flSr snatteri till bBter, m. fl. — •) Inr. ett fatal av
okänd ålder. — 3) Avser endast bestraffningar, varom uppgift skolat lämnas till straffregistret.

Tab. 237. Till tvångsarbete dömda personer,1) upptagna i straffregistret,
fördelade efter kön, ålder, föregående bestraffning m. m., åren 1921—1928.
Condamnés

aux travaux

publics, inscrits dans le casier judiciaire,
par punition
antérieure.

par

sexe, âge et

») Dömda av länsstyrelser och poliskamrar. — ) F8r lBsdrireri och fSr bettleri; dessutom för
tredska enligt 12 § 6 mom. i lösdrivarligen. — ) Enligt 75 §. — ) HSri inberäknat dem, som
fSrut såväl straffats fOr brott som ådSmts tvångsarbete.
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1

Tab. 238. Fångvården åren 1836—1928. ). Service des prisons.

') Fångar, förvarade i regementsarrester samt härads- och stadshäkten, ej inräknade. I övrigt
omfattar tabellen alla slag av fångar (även bysatta samt frivilliga vid kronoarbetskaren) med
undantag av soldatklassen vid kronoarbetskaren. Fr. o. in. ar 1921 lyda tyångsarbétsanstalterna
ej längre nnder fångvårdsstyrelsen, de äro emellertid fortfarande inräknade i denna tabell. — ^Antalet utgjorde ärligen i medeltal: Moyenne annudla: 1751/60 36% 1761f70 268, 1771/80 14'1,
1781/90 6-2, 1791/1800 6-0, 1801/10 7-0, 1811/20 9-6, 1821/30 11-0, 1831/35 15-4. - ) 1837/40.—
4
) Med fränräknande av utgifter för arbetens bedrivande (t. o. m. 1922) samt extra anslag till
byggnadsarbeten o. dyl. Före 1911 inga ej heller övrig» frän extra anslag bestridda utgifter. —
) Inkomst, förd linom linjen», inräknad. Fr. o. m. är 1921 äro tvångsarbetBanstalterna ej inräknade. — ) Fr. o. m. år 1923 avse uppgifterna budgetår, börjande den i juli.
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Tab. 239. Folkundervisningen åren

1) Nomadskolorna (ar 1928 visteskolor 34 och byskolor 8, med resp. 19 och 10 lärare samt 237 och 169 lärjungar)
F. S. § 62 fr. o. m. är 1922. — ) Fast folkskola med både folk- och gmåskoleavdelning samt med två eller
av litt. A-typen har fr. o. m. år 1901 varje serie av fyra parallellklasser (avdelningar) räknats såsom en särtenninen. A la fin du semestre de printemps. — •) Uppgifterna avse redovisningsår slntande nnder de angivna
et compensatoires non compris. — ) Uppgifterna avse förhållandena vid början av de nnder resp. redogSrelseär
ningsskolor, 45 205 år 1928. — ^ Vadmission à Vécole différée à Vouverture des cours du semestre d'automne. —

1881—1928.1) Enseignement primaire.
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ingå i tabellen endast i vad angår redovisningen av barn i skolåldern, vilket även gäller enskilda skalor enl.
flera lärare räknas såsom två skolor, en folkskola (eller mindre folkskola) och en småskola. I fråga om skolor
Bkild skola. — ') Enligt befolkningsstatistiken. D'après la statistique dt la population. — ) Vid slutet av varåren. AnnéesfinissantU 30 juin. — •) Fortsättnings- ochs ersättningsskolor ej inräknade. Court complémentaires
(slätande änder de angivna åren) pågående
knrser. — ) Inräknat barn tillhörande fortsättnings- och ersfttt10
) Dito à une époque ultérieure. — n ) Enligt folkskolestatistiken. D'après la statistique scolaire.
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Tab. 240. Folkundervisningen, länsris, redogörelseåret 1927/28.1) Enseignement primaire, par département.
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') Nomadskolorna inräknade. — ) Uppgifterna avse rodogörolBeåret 1925/26. L'année 1923/26. — a ) Den 30 juni eller slutet av vårterminen.
Au 30 juin. — ) Fortsättnings- och ersättningsskolor ej inräknade. Court compUmentairet et compentaloiret non comprit. — ') Vid början av
kurserna. Au commencement det court. — •) Se tab. 239, not '). — ') Voir tabl. 230, note ). — •) Dito 10 ).
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Tab. 241. Folkskolans högre avdelning åren 1901—1928. 1)
Section supérieure de l'école primaire. 1)

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

Tab. 242. Högre folkskolorna åren 1882—1929.1) Écoles primaires supérieures.1)

) Uppgifterna avse i allmänhet läsår, slutande nnder de angivna åren. Années scolaires finissant
le 30 juin. — ') Särskilda lärare i övningsämnen (år 1929 125 manliga, 193 kvinnliga) alltså ej inbegripna.
— ') Fr. o. m. år 1917: vid läsårets slut. A partir de 1917: à la fin de tannée scolaire. — ) t'arriére
prévue: agriculture. — 6 ) Dito: autres écoles. — 6) Dito: autres métiers ou carrière inconnue. — 7) Preliminära nppgifter. Chijres préliminaires.
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Tab. 243. Folk- och småskoleseminarierna 1871—1929. Écoles normales primaires.

') Ensk. semin. ej inräknade. — ) Ensk. semin. inräknade. — s) Preliminära uppgifter. — ) Kvinnliga lärjungar rid seminariet i Luleå äro inräknade nnder lärarinneseminarierna.^

Tab. 244. Kommunala mellanskolorna höstterminen åren 1910—1929.
Écoles communales

l
) Preliminära uppgifter.
stateSvertagande.

moyennes,

semestres

d'automne.

Chiffra préliminaim. — 2) Därav 21 under statsövertagande. — 3) Därav 89 under
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Tab. 245. Statens allmänna läroverk höstterminen

') Pedagogier och kommunala gymnasier inräknade. — ) Ar 1905 resp. 21 och 14. — ) Aren 1901/04 resp.
20. — •) År 1905 303.

Tab. 246. Statens allmänna läroverk höstterminen

') Gymnasier under statsövertagande inräknade. — ) Gymnasier under statsövertagande ej inräknade. —

Tab. 247. Lärjungar, som avlagt godkänd studentexamen

') B. = reallinjen section moderne, L. = latinlinjen section latine, S:a = samtliga total.
— ') DimUsions•) Dfaav 23 flickor.
— ') Därav 83 flickor. — •) Därav 31 flickor. — ») Därav
87 flickor. — w ) Därav 25 flickor. —
M
1S
inräknade. — ) Därav 8 från arméns underofficersskola inräknade. — ) Arméns underofficersskola 50 X. —

åren 1876—1927. 1) Lycées de l'État, semestres d'automne.
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24 och 81, år 1905 resp. 2 och 7. — 4) Manliga vikarier k ämneslärarinnetjänster inräknade. — ) År 1905
å r e n 1928 och 1929.

s

Lycées de l'État, semestres

d'automne.

) Kommunala mellanskolor under statsövertagande inräknade. — ) Preliminära uppgifter. Chiffra préliminaires.

å r e n 1866—1929.

Élèves reçus à l'examen

du

baccalauréat.

berättigade. — ) Preliminära
uppgifter. Chiffrée préliminaire . — «) Därav 2 flickor. — ) Därav 10 flickor. —
") Därav 65 flickor. — a) Därav 1 arméns underofficersskola. — ' ) Därav 7 &&n arméns nnderofficersikola
16)Arméns underofficerskola 70 %. — ") Arméns underofficersskola 66'7 %.
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Tab. 248. Lärjungar, som avlagt godkänd realskolexamen åren 1907—1929.1)
Élèves reçus à l'examen

du certificat

d'études

(cycle des classes

inférieures).1)

1) De godkändas medelålder ntgjorde, i år: Age moyen, atu: 1907/10 174, 1911/15 17-2, 1916/20 17% 1921/25
17-1, 1925 171, 1926 171, 1927
170, 1928 17-1 och 1929 17-1. — «) G. = gossar garçon,, FI. = flickor Jilles,
S:a = samtliga ensemble. — 3) Endast dimissionsberättigade 6 skolor. — 4) Preliminära uppgifter. Chiffra préliminaire: — ) Häri ingå 2 från arméns underofficersskola. — ) Häri ingå 51 från arméns underofficersakola. —
') Arméns nnderofficersäkola 981 %. Medelåldern för dessa lärjungar utgjorde 25'8.

Tab. 249. Lärjungar i vissa anstalter för yrkesundervisning åren 1920—1929. 1)
Élèves de certaines

écoles professionnelles

en

1920—1929.1)

l
) Uppgifterna avse i regel höstterminen, dår ej annat angives. En général stmettrti d'automne. — s) Lärlings-,
verkstads- och yrkesskolor, handelsskolor,
hnsmoderSBkolor in. fl. — ) Tekniska gymnasier, tekniska fackskolor
och tekniska elementarskolor. — 4) Närvarande ordinarie och extra elever. — ) I allmänhet kalenderår. —
•) Skog8hSgskolans förberedande kurs ej inräknad, ej heller fortsättningsskolan vid Kloten. — ') Preliminära
nppgilter. Chiffre» préliminaire .
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Tab. 250. Universitet och motsvarande högskolor höstterminen åren 1866—1929. 1)
Universités,

semestres

d'automne.

1) Bland lärare äro inräknade även vakanta lärarplatser. Uppgifterna avse, förutom docenter, endast ordinarie lärare; lektorer och andra pä vissa är förordnade lärare likväl härunder inbegripna. Exercitiemästare (f. n.
3 vid Uppsala och 3 vid Lands universitet) äro ej inräknade. Bland lärjungar äro inräknade i studentkorporationerna kvarstående universitetslärare ooh -tjänstemän. Lärjungar utan angiven stadieriktaing hava hänförts
till filosofiska fakulteten. De kvinnliga lärjungarna vid samtliga universitet och högskolor ar 1929 fördela sig
efter studieriktning sålunda: teologiska fak. 80, juridiska fak. 75, medicinska fak. 163 samt filosofiska fak. 952;
för tidigare år se årg. 1929: tab. 239. — •) Före år 1915 är antalet kvinnliga lärjungar endast approximativt.
— ') Stockholms högskola, vars verksamhet började år 1879, ingår i tabellen först fr. o. m. år 1904, då hög
skolan erhöll examensrätt. — ) Åren 1904—1905.
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Tab. 251. Lärjungar i vissa andra undervisningsanstalter åren 1876—1929. 1)
Élèves de certains autres établissements d'enseignement.1)

1 Uppgifterna avse höstterminen, där ej annat angives. En général semestra d'automne. — ) Uppgifterna
avse de nnder resp. år slntande kurserna. — ') Distriktens anstalter.
— ) Anstalten i Vänersborg
(Lnnd) inr. — ') Vid slutet av resp. ar. — •) Åren 1878—80. — 7)10Reservofficersknrsema ej inbegripna. —
•) Åren 1898—1900. — ») Åren 1911—13, resp. 1917—20.
— ) Åren 1909 ock 1910. — ") Läsår,
börjande angivna aren. — ") Farmaci» kandidater. — 13) Utexaminerade nnder resp. är. — M) Veterinärelever vid slntet av resp. är. — ") Mejeriinstitutens högre knrser inräknade men ej lantbruksinstitutens
lägre kurser ock. hospitanter. — •) Före
1915 skogsinstitutet; skogshögskolans förberedande kurs ej
inräknad. — ") Andrad organisation. — 18) Preliminära nppgifter. Chiffra préliminaires.
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Tab. 252. Statsregleringarnas överskott och brister, i kronor, i jämförelse
med riksstatsberäkningarna, enligt räkenskaperna åren 1854—1928/29. 1)
Résultats des exercises elos en comparaison

des évaluations

des budgets, en cour.

') Före är 1869 avse uppgifterna endast den s. k. ordinarie statsregleringen. Börande uppgifter för
de särskilda åren före 1931 se arg. 1922: tab. 246. — ) Med inräknande fr. o. m. är 1876 av myntverkets disponibla överskott — ) De officiella siffrorna för aren 1912 och 1913 hava omräknats för vinnande
av överensstämmelse med föregående och efterföljande är. — ) Kalenderåren 1921 och 1922 samt budgetåren 1923/24—1925/26.

Tab. 253. Statsverkets inkomster och utgifter, i kronor, enligt räkenskaperna åren 1912—1928/29. Recettes et dépenses de l'État d'après les comptes définitifs.

') Andel i aktiebolaget vin- och spritcentralens vinst inräknad. — ) Andel i riksbankens vinst
inräknad. — ) Kettontgifter. Dipmtu netto. — 4) Se tab. 252, not <).

Tab. 254. Statens inkomster, i kronor, åren 1861—1930/31. 1) Recettes de l'État, en couronnes.
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') De officiella siffrorna hava här omräknats fSr vinnande av jämförbarnet de olika aren emellan. Uppgifterna avse i regel de inflntna beloppen,
sä vitt möjligt med avdrag för reBtitntioner. De rustnings- och roteringsbesvär, för vilka avgifter icke ingått till statsverket, äro ej inräknade.
Vid mitten av 1880-talet hade dessa besvär ett värde av omkr. 4V« mill. kr. Rörande nppgifter för de särskilda åren före 1926/27 se årg. 1916:
tab. 199,1917: tab. 220, '.922: tab. 226 och 1928: tab. 248. — •) Före är 1911 endast inkomstskatt. Extra inkomst- och förmögenhetsskatt samt tilläggsskatt
inräknade. Fr. o. m. 1928/29 ingår häri ntskiftningsskatt, fr. o. m. 1929/30 ntjämningsskatt. — ') Häri ingår även den personliga skyddsavgiften
för aren 1861—83 samt den av 1867 års riksdag beviljade vapenskatten. — ) Hit är även förd kortstämplingsavgiften (-bevillningen) för aren
1861—83, varemot den före 1874 utgående avgiften för stämpling av tidningar icke upptagits i tabellen. — ) Impôt pour la réorganitatia» de la
di!femt len luis), impôt tur let profitt provenant de la guerre (en 1916/22) et impôt tur let båtimentt (en 1921122), — ) Kalenderåren 1921 och 1922 samt
budgetåren 1923/24—1925/26. Halvaret Vi— % 1923 ingår ej i tabellen. — ') Enligt riksstaten. D'après le budget.
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') Uppgifterna avse för aren 1870—1907 försälj ningsar, slätande den 30 sept, (delvis den 31 okt.). Försäljningsbolagens vinstmedel äro inräknade, liksom även pnnscbskatten (kalenderår även före är 1907) och de änder åren fr. o. m. 1917 utgående särskilda skatterna i. viss rasdrycksförsäljning. Även statens andel i aktiebolaget vin- och spritcentralens och aktiebolaget J. D. Grönstedt och C:is vinst har här inräknats. —
') För aren 1861/67 äro hemvägsersättning och Infartspenningar inräknade. — ') Försäkringsrådet och riksförsäkringsanstalten, bankinspektionen, fondinspektionen, sparbanksinspektionen, tillsyn över sparbankerna och försäkringsinspektionen. — ) Vattendomstolsavgifter, avgifter för besiktning och
registrering av motorfordon, hyresmedel, avgifter för kontroll 1 handeln med skattefri sprit och för granskning av biografbilder, inkomster av tandläkarinstitntet, statens lagerhus och fryshus, central frökontrollanstalt och statens provningsanstalt, totalisatormedel samt (åren 1921/22) inkomster av postsparbanksrörelsen. Börande statens reproduktionaanstalt se grupp IV. — ) Enligt riksstaten. D'aprii It budget.
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TAB. 254
(forts.).
STATENS INKOMSTER

. ') Uppgifterna t. o. m. år 1922 avse resultaten av driften nnder resp. är, varemot i tab. 253 redovisas de nettobelopp, som enligt riksbokalntet tillgodoförts statsreglcringen. Fr. o. m. år 1923 redovisas sistnämnda belopp även i tab. 254; rörande resultaten av driften se tab. 265.
— ') T. o. m. år 1910 äro ntgiftcr för inköp av inventarier inräknade bland driftkostnaderna (numera hänföras de till utgifter för kapitalökning).
Nettoinkomsten för dessa år är därför bär uppgiven något för lågt. — 8) Utgifter för nybyggnader och anskaffning av inventarier hava räknats
såsom driftkostnader, och är alltså nettot minskat med beloppet av dessa kostnader. — ) Enligt riksstaten. D'après le budget.

ÅREN 1861—1930/31.
Recettes de l'État.
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') Andra an till statens otl&ningsfonder hörande. Ranta a lan till telegrafverket ej inräknad. Osäkra uppgifter före år 1903. — ') EnJigt riksstaten. D'après le budget. — s ) P& riksstaten ingår denna inkomst under »diverse inkomster» (i grupp III). Dans le budget cet recettes sont
comprises dans la trtcettes diverses {groupe III). — ) H&rav 185 476 kr. från statsverkets fond av Tnsdrycksmcdcl, vilket belopp pâ riksstatens
utgiftssida motsvaras av anslag till avsättning till nämnda fond. — ") Dito 473 668 kr. — ") Dito 994 738 kr. — ') Dito 1 004 500 kr. — «) Dito
1066 351 kr. — ») Dito 1423 500 kr.
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Tab. 255. Taxeringarna till bevillning eller kommunal inkomstskatt samt till inkomstImpositions

du «bevillning» ou de l'impôt

communal

sur les revenus et de l'impôt sur

l
) Rörande uppgifter för de särskilda åren före 1916 se årg. 1922: tab. 227 och 228. Taxering till kommunal inkomatde skattskyldiga fr. o. m. är 1903. Fr. o. m. år 1929 inkomst enligt förordningen
om kommunal inkomstskatt,
ej inräknad. Dividende) d'actions non comprit antérieurement à 1920. — 6) Före ar 1911 är 8rubriken: >av tjänst eller
Antérieurement à 1911 impôt tur let revenus tellement. — ') Utom s. k. B-akatt10& bolag. — ) Ar 1910 extra inkomst
skatt, fr. o. m. ar 1920 . k. B-skatt a bolag. — ») Aren Années 1903/05. — ) Fr. o. m. är 1929 enligt förord244) ingår häri ej, icke heller fr. o. m. år 1929 utgående utjämningsskatt och utskiftningsskatt. Se tab. 258. —
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och förmögenhetsskatt och till kommunal progressivskatt, i kronor, åren 1862—1929.1)
les revenus

et sur les capitaux

et de l'impôt progressif

communal,

en

couronnes.1)

skatt fr. 0. m. âr 1929. Impositions d Vimpôt communal sur Us rerenu» dis 1929. — ) Deklarationsskyldighet tir
— «) Ir. o. m. år 1929 fastighetsikattepliktig, resp. fastighetaskattefri. — «) Fore år 1920 är utdelning a aktier
pension», fr. o. m. ftr 1929 >av tjänst eller tillfällig förvärvsverksamhet». — •) Före 4r 1911 endast inkomstskatt,
skatt, år 1918 tilläggsskatt och extra inkomst- och förmögenhetsskatt, Ir 1919 extra inkomst- och förmogenhetsningen om kommunal inkomstskatt — ") S. k. B-skatt ä bolag, som åtgick aren 1920—1926 (se arg. 1929: tab.
") Nya grunder fr. o. m. år 1929.
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Tab. 256. Taxeringarna till fastighetsskatt
Impositions

de l'impôt sur les immeubles

') Börande svenska aktiebolags och solidariska bankbolags fastighetsvärden se tab. 261.

et de

l'impôt

och kommunal inkomstskatt, länsvis, år 1929.
communal sur les revenus, par département, en 1929.
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Tab. 257. Taxeringarna till kommunal progressivskatt, skogsaccis samt påförda
skogsvårdsavgifter och tilläggsavgifter enligt lagen om allmän pensionsförsäkring, i kronor, länsvis, år 1939. Impositions de l'impôt progressif communal, de l'impôt
sur l'exploitation des forêts ainsi que montants débités de l'impôt de l'État sur l'exploitation
des forêts et des primes additionnelles d'après la loi sur l'assurance générale des pensions,
en couronnes, par département, en 1929.

') Därav för gemensamt kommunalt ändamäl tillgänglig andel 300049 kr.
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Tab. 258. Taxeringen till statlig inkomstoch
förmögenhetsskatt
samt
uträknad
l

utjämningsskatt, länsvis, år 1929. ) Impositions de l'impôt de l'État sur les revenus et
sur les capitaux et de l'impôt d'égalisation calculé.

') F6rntom h&r upptagna skatter utg&r även utskiftningsskatt med uträknat belopp av sammanlagt 60 455 kr.

298 Tab. 259. Taxeringarna till inkomst- och förmögenhetsskatt åren 1913,

') Eftertaxeringar ej inräknade. — ) Inkomsten + '/•» av förmögenheten. Les revmus + 1/»t> des
(ej utdelning) i $ av kapitalet. Produit net en pet. du capital. — s ) Reservfonder inräknade. Fonds

1917, 1920 och 1921.1) Impositions de l'impôt sur les rev. et sur les capit.
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capitaux. — ) Juridiska personer, utländska undersåtar m. fl. (ej avdragsberättigade). — ) Inkomst
de réserve comprit.
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Tab. 260. Till inkomstskatt taxerade1) inländska aktiebolags och solidariska
Capitaux

et revenus des sociétés

anonymes

') Bolag, som g&tt utan rinst eller med förlast, ingå alltså icke i tabellen. — ) Taxeringaaren

Tab. 261. Svenska aktiebolags och solidariska bankbolags
Valeurs

•) Se tab. 69 och 256.

évaluées des immeubles

des sociétés anonymes

suédoises
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bankbolags kapital och inkomst driftsåren 1908, 1912, 1916, 1919 och 1920.2)
suédoises frappées par l'impôt sur les revenus.

1909, 1913, 1917, 1920 och 1921. — ») Reservfonder

inbegripna.

fastighetsvärden, i kronor, enligt fastighetstaxeringen år 1929. 1)
selon les impositions de l'impôt sur les immeubles, en couronnes.
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Tab. 262. Tullmedlen,1) i kronor, åren 1871—

) Utan avdrag för restitntioner. Restitution non déduite». — •) Inregistreringsavgift (aren 1881 och 1882)
) N:r 543—650 i statistiska varaförteckningen. —- ) Före år 1907 äro velocipedringar hänförda under maskirubriken: maskiner, redskap och verktyg. Fr. o. m. nämnda år är ett stort antal artiklar, som tidigare npp« 1912: machines, appareils et outils.

4
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1

1929. Recettes des douanes, ) en couronnes.

inräknad. — ') Beträffande vilka varor som hänförts till de olika grupperna, ge tab. 121. Cfr. tabl. 121. —
ner m. m. — ') Före år 1907 inbegripna under metaller och arbeten därav: andra slag. — •) FSre är 1912 är
tagits under denna rubrik, hänförda till andra varagrupper, särskilt till gruppen järn och stal. Antérieurement
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Tab. 263. Beskattningen1) av alkoholhanteringen, i kronor, åren 1871—1929.
Impôts

sur les boissons

alcooliques,

en

couronnes.

') Direkta skatter till stat och kommuner ej inräknade. — ) T. o. m. år 1918 även försäljningsavgifter. —
) Nämnda medel först bndgetåret 1927—1928 i riksstaten uppförda under rubriken Eusdrycksförsäljningsmedel.
— ) Spiritnosaaccis, spritdrycksaccis samt omsättnings- och ntskänkningBskatt å spritdrycker.
s

Tab. 264. Tobaksmonopolet åren 1916—1929. 1) Monopole des tabacs.1)

) Börande tobaksförbrnkningen se tab. 192. Pour la consommation de tabac voir tabl. 192. — •) Bäknat i prisKurantpris. — ) Tobaksmonopolets egna försäljningar samt tobakshandlarnas import tillBammantagna. — ) Rörande tobaksskördena mängd, se tab. 81,
sid. 85. Pour la quantité dé la récolte du tabac, voir tab. 81, page 85. — ") Beräknade belopp. Montant évalué: — 6) Direkta skatter ej inräknade. Impôts direct! non comprit.
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Tab. 265. Statens affärsverksamhet åren 1912—1929.1) Exploitations de l'État.1)

1) Se även tab. 90, 102, 145—149. Voir aussi tabl. 90, 102, US—149. — «) Utgifter för riksbankens rSrelse
(räntor, avskrivningar o. d.) hava franräknats inkomsterna. Bland driftkostnaderna ingå även ntgifter f6r nybyggnader och anskaffning av inventarier.
20—292221. Statistisk årsbok 1930.

Tab. 266. Riksstatsutgifterna, i kronor, åren 1913, 1920—1930/31. 1) Dépenses de l'État, en couronnes.1)
306
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') Nettoutgifter, besparingsfonderaa» (1913) ej inräknade. Mpen.ei nttte: — •) Kalenderaren 1921 och 1922 »aiat budgetåren 1923/24—1925/26.
Halvaret '/i—»%> 1923 ingår ej i tabellen.
— •) Utgifter för tvångsarbetsanstalter inräknade. — «) Kostnader (1178 246 kr.) f6r tryggande av
rikets neutralitet inräknade. — 5) Värnpliktigas avlöning sammanförd med förplägnad, beklädnad m. m. — ) Utgifter för flygvapnet fördelade
pä armén och marinen. — ') Har tidigare ing&tt under Diverse.
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TAB. 266

(forts.).

RIKSSTATSUTGIFTERNA, I KRONOR.

ÅREN 1913, 1920—1930/31.
Dépenses de l'État, en couronnes.
309
>) Åvne endast överstyrelsen for rikets allmänna läroverk. — >) På grund ar oppbordsmedel nppstod ä gruppens anslagssumma ett överskott av
ii 0601er., vilket belopp ar i iuvndtitelns alatBumma.fråndragot. — •) Driftförluster & postverket, som i tab. 267 inräknats i VI huvudtitelns slutsumma.
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TAB. 266 (forts.). RIKSSTATSUTGIFTERNA ÅREN 1913, 1920—1930/31.

') SpannmålsUgerhu» m. m.
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1

Tab. 267. Riksstatsutgifterna, i kronor, åren 1912—1920. )
Dépenses de l'État, en couronnes. 1)

) Nettootgifter enligt räkenskapen». Dtpauet »tttet cTaprà Ut comptes cUfmilift. — ) Med inräknande
ar avsättning till underlättande av åtgärder för arbetares olycksfallsförsäkring och sjukkassors bildande
samt anslag till arbetarförsäkringsfonden ävensom atom huvudtitlarna uppförda anslag för täckande av
driftförlust vid postverket och statens järnvägar.

Tab. 268. Statens tillgångar och skulder, i kronor, åren 1912—1929. Actif et passif de l'État, en cour.
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') Statsverkets kassafond, utestående riksitatsinkomster, reservationer å riksBtatens ntgiftsanslag tamt huvudtitlarnas allmanna besparingsfonder.
Förskott och propriebalanser frånräknade t. o. m. 1927, vilket år de utgjorde 41135150 kr. Motsvarande siffra för 1928 är 40 393G32, varav
större delen är utbalanserad bland statsverkets >Svriga sknlder>. — ') Jämte kristidskommissionernas rörelsekapitals fond. Förskott frånräknade
t. o. m. 1927, vilket är de utgjorde 100 000 kr. — •) Fonden för statsskuldens amortering, upplagd fr. o. m. budgetaret 1926/27, har tillförts dels
under detta år verkställd avsättning med 13 984112 kr. samt årets
räntemedel 628526 kr., dels ock tidigare verkställda avsättningar, som nu omförts
fr&n riksgäldsverkets
fond (13 967 250 kr.) — ) Nettoskuld. — 8) Propriebalanser frånräknade.
— •) Fondens benämning ändrad fr. o. m. budget7
året 1926/27. — ) Fondens benämning ändrad fr. o. m. budgetåret 1928/29. — 8) Fondens benämning ändrad fr. o. m. budgetåret 1927/28. —
»Ï Överfört från riksstatsanslag. — 10) Fonden för rörelsekapital (endast för år 1920 med 20 000 kr.), en per mille fonden, Norrbottens hästjägarskvadrons fond, förenade mötespaBsevolanskassornas fond, garnisonsskolans i Landskrona fond, undsättningsfonden, Drottningholms o. Ålmare Stakets
broars arrendemedels fonder samt automobilskattemedel (endast för är 1925 med 26 105 181 kr. ; ingå numera i riksstaten). — ") Endast riksbankens
samt i statskontoret och riksgäldskontoret bokförda tillgångar. Dessutom finnas andra, mestadels ej bokförda tillgångar, vilka» värde kan uppskattas vid år 1912 till omkr. 400, år 1918 till omkr. 650 millioner kr. och år 1928 till omkr. 800 millioner kr. Actifs partit en compte par la
Trésorerie, par l'Administration de la dette publique et par la Banque de Suède. En outre actifs, pour la plupart no» portés en compte, d'une valeur en
1912 de 400, en 1918 de SSÙ et en 1928 de 800 millions de cour, environ.
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Tab. 269. Statsskulden åren 1857—1929. Dette publique.

') Lån hos statens pensionsanstalt, som förut hänförts till tillfällig skald, inga fr. o. m. 1923 under
den fonderade skulden. — ') Inkläs, årsanslaget till H. H:t Konungen samt rlnta a konung Earl XIII:s hemgiftskapital. — ) Statslån med kort löptid inräknade t. o. m. år 1910. Emprunt/ occasionnels comprit jusqu'en
1910. — ') Statsräntelån. — ») A T lånet hava försålts 85 656 360 kr. — •) Linet löpte nrsprnngligen med 4 %
ränta, som emellertid genom pästämpling blivit är 1895 nedsatt till 3 7» %. — ') Av länet hava försålts
72 614 500 M. — ') Endast hälften av ursprungliga beloppet har försålts. — ') Lånet återbetalt den
15 december 1929. — ") Lånet skall återbetalas kontant »eller med 5 statsobligationer i sept. 1931. — u ) Obligationer, som ej utfallit med vinst,IS skola inlösas kontant eller med 5 statsobligationer år 1933. — ") Av lånet
hava försålts 28459800 kr. — ) Lånet skall återbetalas den 1 nov. 1954. — ") Lånets slutbelopp var vid
slutet av år 1929 ännu ej fastställt.

Tab. 270. Landstingens finanser, i kronor, åren 1913, 1919—1928. 315
Finances

des conseils généraux,

en

couronnes.

') Se även tab. 377, 273. Voir ami (ai/. 277, 179. — •) Bidragen till skjatsentreprenaderna ej inräknade. —
') POre 1926 inräknat
skyddshem. — «) Aren 1926—1928 inräknat barnavård (resp. 964 244, 1224041 och
1531518 kr.). — s) Inräknat för nästfSijande års behov avsedda, men änder aret influtna skatter.
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Tab. 271. Landskommunernas finanser, i kronor, åren

) Köpingskomnuinerna inräknade. T compris la bourgt. — ) Se även tab. 277, 279. Avkortningar,
kristidsyerksamheten hava fråndragits motsvarande utgifter, som upptagits netto. — ) Åren 1926 och 1927
) Huvudsakligen kristidsverksamheten och arbetslöshetsunderstöd. Se not ').
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1913, 1919—1927.1) Finances des communes rurales, en couronnes.1)

som ersatts ar statsbidrag till skattelindring frandragna. Voir mun tall. 277, 279. — ) Statsbidragen till
inräknat bamayârd (resp. 534 631 och 1211083 kr.). — 5) D:o (resp. 4 510240 och 6099 710 kr.). —
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Tab. 272. De särskilda landstingens finanser, i kronor, år 1928.
Finances des différents conseils généraux, en couronnes.

Tab. 273. Landskommunernas finanser, i kronor, länsvis år 1927.
Finances des communes rurales, en couronnes, par

département.
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Tab. 374. Städernas finanser, i kronor, åren 1913, 1920, 1922—1928.
Finances

des villes, en

couronnes.

1) Se »Ten tab. 377, 379. Voir mut taàl 277, 279. — ') Statabidragen till kristidsverksamheten bara fråndragits motsvarande utgifter, som upptagits netto. — ') Åren 1926—1928 inräknat barnavård (resp. 1368 207,
1452 512 och 1752 610 kr.).'
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TAB. 274 (forts.).

STÄDERNAS FINANSER, I KRONOR, ÅREN

') Åren 1926—1928 inräknat barnavård (resp. 7 667 905, 8205034 och 8825 976 kr.).

1913, 1920, 1922-1928. Finances des villes, en couronnes.

21—292121.

Statistisk årsbok 1930.
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TAB. 2 7 4

(forts.).

STÄDERNAS FINANSER, I KRONOR, ÅREN

') Magistrat, ridhosratt, krononppbörds- och exekationsY&sen. Justice, exécntiom et percepteur: — ) Hsvndsak-

1913, 1920, 1922—1928.

Finances des villes, en couronnes.

ligen kriitidsverksimheten'och arbetslöshetsunderstöd. Se lid. 319, not ).
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Tab. 275. Prästlönekassornas enligt lagen den 9 dec. 1910 finanser, i kronor,
åren 1914—1927 (ecklesiastikåren 1914/15—1927/28).
Finances des caisses des traitements du clergé, en couronnes.

') Fördelade p& län efter moderförsamlingens belägenhet. — ) Omfatta 1377 pastorat.

Tab. 276. Municipalsamhällenas1) finanser, i kronor, åren 1922—1928.
Finances des agglomérations dites «municipalsamhäller», en couronnes.

Tab. 277. Utdebitering av kommunala utskylder för åren 1906—1929.1) 325
1
Impôts communaux sur les revenus. )

') Rörande kommunala progressivskatten se tab. 257, rörande utdebiteringen i de särskilda staderna se tab. 287.
Voir aussi tabl. 257, 287. — ) FOre är 1929 inkomst i hundratal kr., vara ntskylder debiterats. — ») Uppgifterna
avse de under resp. ar beslutade, på gamma ars taxeringar grundade utdebiteringarna. —
) Uppgifterna omfatta även ntskylder till den kyrkliga kommunen, däri inbegripna ntskylder till prästerskapets
avlöning enl. lagen den 9 dec. 1910, men i allmänhet icke sådana ntskylder enl. äldre bestämmelser. Höjningen
av utdebiteringen sedan år 1915 beror till en del pä sistnämnda omständighet. — •) Köpingskommnnerna inräknade. — I fråga om utdebiterade beloppen har hänsyn ej tagits till att i vissa skattetyngda kommuner de
skattskyldiga fått åtnjuta skattclindring genom avkortningar, som ersatts av riksstatsanslag eller särskilda akattentjämningsmedel. — «) Före år 1917 avse uppgifterna de under nistfoljande &r influtna beloppen, influtna
restantier inräknade. — ') Köpingar, som ej utgöra egna kommuner, inräknade. — Före år 1914 avse uppgifterna
om inkomsten endast de samhällen, där utdebitering förekommit. — •) Preliminära uppgifter. Chiffra préliminaires.
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Tab. 278. Kommunala finanserna, i kronor, åren

') På grand av den kommunala finansstatistikens omorganisation äro uppgifterna fSr aren fr. o. m. 1918 ej
är 1911 manicipalsamhällena; under städerna äro inräknade for stader och landskommuner gemensamma anstalter.
avec celle» pour les armées antérieures. Let chiffres des tmunicipalsamhäUen» sont compris dans ceux des commun
) Grundavgifterna till allmänna pensionsförsäkringen äro ej inräknade, utan haTa frändragits motsvarande utfattigvård och barnavård. — •) Räntor à län, upptagna for ifrågavarande ändamål, ingå här före år 1906. — ') Dito
landskommunerna resp. 4 510240 och
6099710 kr., städerna resp. 7 667905 och 8205034 kr., samtliga resp.
fattigvård och »övriga utgiften. — 10) FSre år 1906 avse uppgifterna endast räntor å lån upptagna enl. beslut av

1875—1927.1)

Finances des communes, en couronnes.1)
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i allo jämförliga med de föregående årens. — Under landskommunerna åro inbegripna köpingarna och fr. o. m.
Par eauss de la réorganisation de la statistique le» données pour i9ÎS et suiv. ne eomt pas en tout point comparable
rurales (Ländsk.) — ) Se sid. 316, not. ). — ) BrännviBSfSrs&ljningsinedel och tolajBersättning inräknade. —
gifter, som upptagit» netto. — ) Med frånräknande av landatingens bidrag till landskommunernas och at&dernas
före år 1911, delvis. — •) Åren 1926 och 1927 inräknat barnavård (landstingen resp. 964244 och 1224041 kr.,
13142389 och 15328785 kr.). — •) Fore år 1906 inräknade bland utgifterna for kyrkliga ändamål, folkskela,
stadsfullmäktige (allm. rådatag»). — ") Fer Lren 1906/10 efter avdrag ar 980 310 kr. dnbbelraknade råntor; se not ').
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Tab. 279. Samtliga skatter åren

') Med undantag av de utskylder till tingslagen, som ej ingå i de kommunala skatterna. I motsats mot vad
år 1923 avse uppgifterna budgetär, börjande den 1 juli angivna aren. A partir de 1923 annéesfinanciircteomextra sådan o. d.), bevillning ar fast egendom samt ay inkomst, värnskatt, krigskonjunkturskatt, byggnadsskatt,
å bensin och motorsprit. Jfr tab. 152. — •) Grundskatt (tionde 10och vakansavgifter), bevillningsavgifter f6r
debiterade belopp. — •) Fr. o. m. är 1918 debiterade belopp. u — ) Resp. utdeb. på inkomsten, fyrktalet
Fr. o. m. år 1918 avse uppgifterna
de debiterade beloppen. — ) Hed fr&nr&knande av de belopp, som i vissa
skattens utjamningsandel. — a) Debiterat belopp. — u ) Fattigvård in natura till s. k. rotehjon m. fl. inräknad,
utdeb. på inkomsten, berillningen. Debiterade belopp. — ' ) Köpingar, som icke utgöra egna kommuner, in-

1906—1929.1) Imposition totale.
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fallet år i tab. 377 avse uppgifterna i denna tabell de år, under vilka
utskylderna uppbnrits. — ) Fr. o. m.
matfant le 1 juillet. — ) Debiterade belopp (i tab. 254 influtna). — 4) Inkomst- och förmögenhetsskatt (jämte
utjämnings- och utakiftningsskatt. — ) Automobilskatt, skatt a antomobilgummiringar samt särskild skatt
särskilda förmåner och rättigheter, lastpenningar, tonnageavgift. — ) Se tab. 254. — ) Fr. o. m. Sr 1912
T. o. m. år 1917 äro inräknade influtna restantier av föregående åra utskylder, även de i följande kol. upptagna,
skattetyngda kommuner kommit de skattskyldiga till godo från statsanslaget till skattelindring eller progressiv— ") Till väsentlig del utskylder till prästerskapets avlönande enligt äldre lönekonventioner. — ) Resp.
räknade. — ") Utom municipalsamhällena. — ") Preliminära uppgifter. Chiffrée préliminaires.
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Tab. 280. Valen till riksdagens första kammare åren 1911 1),

') Endast allmänna valen. — ) Därav 1 s. b. vilde. — s) Jordbrukarnas riksförbund inräknat. — ) Vänster
23 frisinnade och 1 frisinnad vilde.

Tab. 281. Rösträtten och valdeltagandet inom olika yrkesDroit

de vote et votants pour

la Seconde

Chambre

1919 1 ) och 1921—1929. Élections à la Première Chambre du Riksdag.
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socialisten!» inräknade. — •) Ange även partiställningen rid början av 1930 åra riksdag.— ) Därav 6 liberala,

grupper vid valen till riksdagens andra kammare år 1928.
du Riksdag par groupes de profession.
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Tab. 282. Valen till riksdagens andra kammare,

) Av röstberättigade. Pct. det personnes ayant droit dé vote. — s) S. k. liberala ffirsvarsvänner inräknade
städer bar skett efter riksdagsmännens boningsorter. — °) Beräknat rösttal. -— •) Därav 26301 tillhörande
hörande HBglandsriktningen. — ) 1914 = valen i september, 1914 v = valen i mars ocb april.
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åren 1911—1928. Élections à la Seconde Chambre du Riksdag.

år 1914. — ) Jordbrukarnas riksförbund inräknat åren 1917 och 1920. — 4) Fördelningen på8 landsbygd och
HSglnndBriktningen och 63601 tillhörande Kilbomsriktningen. — ») Däray 1 s. k. Tilde. — ) Därav 1 till-

Élections aux conseils généraux.
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Tab. 283. Landstingsmannavalen åren 1919—1926.
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') Vänstersocialisterna inräknade. — •) Därav 1 s. k. vilde. — ) Häri inga 81 786 vänstersocialistiska roster. — ) Häri inga 9 278 vänstersoci»listiska röster. — ) Häri inga 91 064 vänstersocialistiska röster. — 6) Häri ingå 46 vänstersocialister. — ') Häri ingå 6 vänstersocialister. — 8) Häri ing!
51 vänstersocialister. <— ') Avgivna i Stockholm nnder partibeteckningen »Socialdemokratiska vänsterpartiet».
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Tab. 284. Kommunala rösträtten åren 1919,1923 och 1927.1) Droit devotecommunal.

') Enligt de åren 1919, resp. 1922 och 1926 upprättade röstlängderna.

Tab. 285. Kommunal- och municipalfullmäktigvalen åren 1919—1926.
Élections

aux conseils des communes

rurales

et des

«municipalsamhällen».

') A = kommuner (samhällen), i vilka vid valet förekommit olika partibeteckningar, B = Svriga kommuner
(samhällen), i vilka fallmäktigval ägt ram.

Tab. 286. Stadsfullmäktigvalen åren 1919—1927. Elections aux conseils des villes.
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') .Vänstersocialisterna inräknade år 1922. — ) Avgivna under partibeteckningen > Socialdemokratiska vänsterpartiet!. — e) Häri ingå 201 vänstereoclalistiaka röster. — ) H8ri ing» 95 vänstersocialistiska röster. — s ) Häri inga 349 vänstersocialistiska raster. — ) Häri inga 6714 vänstor«ocialtotjska röster. — ') Medeltal
ar de för 2- och 4-årsperloderna avgivna valsedlarna. — ) Häri ingå 81488 vänstersocialistiska röster. — •) Häri
inga 148 ttfieteraocialister. — w ) Häri ingå öl vänstersocialister. — ") Häri tag» 1359 vänstersocialistiska röster.

338

Tab. 287. Städernas areal och folkmängd
Villes: superficie

et population

au

') Se tab. 277, not. 5 ). Där utdebiteringen varit olika för olika beskattningsforem&l, avser uppgiften
debiteringen är olika i olika församlingar, utgSr den angivna debiteringen ett medeltal.

vid början av år 1930 samt beskattning år 1929/30.
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1er janv. 1930 et impositions en 1929/30.

den efter taxeringen till allmän kommunalskatt beslutade uttaxeringen. För vissa städer, i vilka ut-
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Tab. 288. Köpingarnas och municipalsamhällenas
Bourgs

et «municipalsamhällen»: super-

T i l l s a m m a n s : 45 köpingskommuner: 16 715 ha, 95110 inv.; 207 mnnicipalsamhâllen (atom Drottsamhällcn, för vilka nppgiff finnes i tabellen), 260266 inv.; gamma 252 samhällen, 45007 na,
') Ej organiserat såsom mnnicfpalsamhälle. — ) Häri ingår Gamleby köping med 33 ha, 820 Isv.
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areal och folkmängd vid början av år 1930.
ficie et population

au 1er janv.

1930.

ningholm, men med inräknande av köpingar, som ej ntgSra egna kommuner) : 28293 ha (för municipal355 S?6 Inv.
— ) CtgSr ai egen konrmun.
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Tab. 289. Areal, folkmängd och folkökning.1)

) Inom nuvarande gränser. Dans les frontière» actuelles. — ) Senaste folkräkning eller annan officiell
Nationernas förbands internationella årsbok. Fin de Tannée; en général selon VAnnuaire de la Société des Na296. Moyenne pour les derniers trois années ou après la dernière donnée officielle. Cfr. tabl. 296. — 6 ) Berâkde asiatiska delarna. Pour la Russie et la Turquie aussi les parties d'Asie. — 7) Uppgifterna avse endast omräutländska undersåtar ej inräknade. Population de fait, sujets étrangers non compris. — ) Folkmängdsnppgifkm . La superficie totale géographique était de 40 828 ibns. — u ) Kanarieöarna, resp. Azorerna och
resp. Portagal. Sans les Canaries resp. sans les Acores et la Madère, dans les autres tableaux de l'Annuaire
— ") T. o. m. år 1925 Kirgisien och Karakirgisien. Jusqu'à 1925 la Kirghisie et la Karakirghisi».
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Superficie, population et augmentation de la population.1)

beräkning. Dernier recensement ou autre évaluation officielle. — ) Arter slutet av året; i allmänhet enligt
tions. — 4) Medeltal för närmast förflutna tre åren eller sedan nästföregående officiella uppgift. Jämför lab.
nat på medelfolkmängden. Calculée sur la population moyenne. — •) I fråga om Ryssland och Turkiet aren
den i Enropt. Seulement let territoires en Europe. — e ) FolkmiagdauppgStena arse de» faktiska befolkningen,
terna m e den rättslig» befolkningen. Population de droit. — u ) Hela den geografiska arealen Tar 40888
Madeira ej inräknade. I örrig» tabeller i årsboken haVa däremot data» öar rakast» till europeiska Spaaien
considérée comme territoires européens. — u ) Jämte Cent» i Afrika (6 km1, 36 219 inr. 19Ï0). Avta Céutm.
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TAB.

2 8 9 (forts.).

AREAL, FOLKMÄNGD OCH FOLKÖKNING.

M Med fr nräkna»d« «T «et 3 0 j n i 1935 till Italien arttädda Ja-balmd (92 74» km1, 16000 IDT.).
lUlen , Atcemio» et Trittan da Cunka. — ) Utom SinaihalTOn. Sant Im Péninnle dt Sinai. ~ ) Dårar » inräknade. Ktrgmelen et autrtt ttn etc. f comprit . — ) Jobakad inräknat, M m '). Djou&abmd y comprit. —
ock TauL nelÄritf, Tanganyika, Nyata et Teiad. — )Oa»riden i annaa världsdel ej inräknade. JV<W comprit
staterna» i regel »Continental U. S. A.» Dant let tableaux tuivantt de VAnnaire le nom d'Etatt-Unit tignijie
étant part det grand» lact. — , s ) Se Earopa. Voir l'Europe. — ") Jämte Sokotra. DeWis lydande under Brittiska

Superficie, population et augmentation de la population.
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Dj9uhalamë M » cvmjH-M. — ) Seychellerna, Srt Hriena, Awetwion oeh Tristan da Cnnna. Séckellu, Ste
bott av befäst beftiHmiag 36000 km 3 . .Dont hatnUe par un» pepukttion Jtxe 35 090 kw^. — ) Kcrgneien m. 4. öar
') Utom Cents, se sid. 343, not " ) . Sant Céuta, voir p. 343, not " ) . — ) Viktoriasjön, Tanganjika, Njana
la territoire! situés dant une autre partie du monde. — 10) I följande tabeller i inboken avser uttrycket »Förenta
en général let >Continental V. S. A.' — ") Därav 157854 km andel i de stora sjöarna. Dont 157 81 km .
Indien. Avec Socotra,
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TAB. 2 8 9 (forts.).

AREAL, FOLKMÄNGD OCH FOLKÖKNING

l
) Aden och Perim frânraknade. Aden et Périra non comprit. — 5 ) Jämte Labaan, Kokosöarna och Jalon.
compris les territoires situés aans une autre partie du monde. — 4 ) Jämte Sin-Tiiang (Oittnrkettaa m. m.).
) Gemenaam fniuk-engelak koloni. Communauté franco-britannique. — ') Sen gUciârfria delen. La partie tous

Superficie, population et augmentation de la population.
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Sammanfattning.
Résumé.

LabouaHj Iles Coco» et Ile de ffoël y comprises. — a ) Områden i annan världsdel ej inräknade. Non
Avec Sin-Tsiang. — ) Endut nominellt tillhörande Kina. La souveraineté de la Chine n'est oyse nominellt. —
glacier. — •) Uppskattning ST folkmängden för 1938. Estimation pour 1928.
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Tab. 290. Folkmängd i städer med minst 100 000 invånare.

•) Pour la traduction des noms des pays voir tall. 289. — ) Stockholm me4 förorter (Lidingö, Solna, Enebybergs
Rönniags) 1»? 572 952 invånare. Stockholm mute tertsûns faubourgs a 571 »Si habitants. — 3 ) Göteborg ined förorter
a 282 978 habitants. — ) Malmö med förorter (Lomma, Arlövs och Fosie municipaliamhällen) har 130 283 invånare.
avec faubourgs avait 731 496 habitants. — 6) Förstad till Köpenhamn. Faubourg de Copenhague. — 7) Förstad till Bryssel,
till London. Faubourg de Londres. — I0 ) Stor-Berlin. Grand-Berlin. — ") Med Kleinmunchen. Avec Kleinmûnchen. —
vilken redovisar fyra städer med över 100000 invånare. L'Annuaire statistique de Turquie pour 1928 n connaît pas le
1920 7 910 415 habitants. — 16) Se not " ) . Voir note " ) .

Population des villes de 100 000 habitants au moins.
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villastad, Stocksund, Djursholm, Spïnga, Hässelby villastad, Sundbyberg, Nacka, Saltsjöbaden, Huddinge, Tumba och
(Partilie, Mölndal, Vistat Frölunda, Nya Varvet ock Backa) har 282 976 invånare. Gothtnbourg av c certains faubourgs
Malmö avee certains famimrgi a MuiS3 habitants. — 6) Köpenhamn med förorter hade år 1325 731496 invånare. Copenhague
Faubourg de Bruxelles. — '») Stor-london har 7 864130 invånare. Grand-Londres a 7 864130 habitants. — ) Förstad
") Europeiska och asiatiska. Eu Europe et eu Asie. — ") Namnet Konstautinonel finn» ej i Turkiets årsbok för 1928,
nom de Constant'mople. — ") Stor-New-York hade Vi 1920 7 910 415 invånare. Gramd-Neu-Yori: avait k fr janvier
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TAB. 2 9 0 (forts.).

FOLKMÄNGD I STÄDER MED MINST 1 0 0 0 0 0 INVÅNARE.

Population des villes de 100 000 habitants au moins.

) Jämte Hanjang och Vutschang. Avec Hanyang et Wouchang.

Tab. 291. Utvandringen från vissa länder till främmande världsdelar åren 1925—1929.
Émigration de certains pays européens pour les pays hors d'Europe.

') Pour la traduction det nomt det pays voir tabl. 289. — ) H&rï ingi även Skottland och Nordirland.
et rïrlande du Nord y tout comprises.

VÉcom
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Tab. 292. Invandringen till Förenta staterna finansåren 1924/25—1928/29.
Immigration

aux

États-Unis.

) Pour la traduction de$ nomt des payé voir tabl. 289.

Tab. 293. Invandringen till Kanada, efter folkslag, finansåren 1926/27—1928/29.
Immigration,

d'après races, au Canada.

Tab. 294. Folkmängdens fördelning efter kön och ålder. Population par sexe et par âge.
352

353

) Personer med okänd Mder inräknade. Y comprit les personne) d'âge inconnu. — s) Åldersgrupperna Ages 20/35, 35/45, 45/65. — s ) Åldersgrupperna
Ages 0/5, 5/16, 16/21, 21/31, 31/51, 51—. — ') Endast den rita befolkningen. Population de race blanche. — ) Urinvånarna ej inräknade. Aborigènes
non compris.
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Tab. 295. Befolkningens fördelning
Population par

profession

Anm. F ä grand av olikheterna mellan enskilda länder med hänsyn till den använda yrkesgrupperingen
utövare av ett yrke, i det man utelämnat de B. k . självständiga yrkeslösa (t. ex. kapitalister, studenter, personer
chiffres donnés dans le tableau ne présentent pas une comparabilité absolue. Les chiffres représentent dans la mesure
personnes n'exerçant pas une profession active et lucrative, par exemple, des rentiers, des étudiants, des détenus, etc.
' ) Se not 2 ). — ) Uppgifterna avse såväl bergsbruk som hantverk och industri. — ») Uppgifterna avse även
jarens yrke. Population active et dépendants travaillant dans les entreprises de la population active. — 6 ) 10 år ech
— 10) Se not '). — " ) 12 å r och däröver. — " ) Uppgifterna avse handel och samfärdsel. — l s ) Se not " ) . —
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efter yrken (yrkesutövare), i tusental.
(population active), en milliers.

äro de lämnade uppgifterna icke fullt jämförbara. Tabellen upptager, så vitt möjligt, personer, som äro aktiva
i fängelse etc.). Se dock noterna 5, 6, 11, 15, 16. Comme les classifications utilisées varient d'un pays à Vautre, les
du possible la population active ayant une profession lucrative, c. à d. abstraction faite: 1° des dépendants et 2° des
Voir notes S, 6, 11, 15, 18.
fria yrken. — ) Se not s ). — 6 ) Uppgifterna avse försörjare och s i d a n a delvis försörjda, som arbeta i färsördäröver. — ') Uppgifterna avse även här och flotta. — ") Se not ). — •) Uppgifterna omfatta all samfärdsel.
" ) Uppgifterna omfatta även tjänstefolk. — " ) 5 år och däröver. — le ) 14 är och däröver.

Tab. 296. Folkmängdens förändringar. 1) Mouvement de la population.1)
356

357

') Rörande ntvandringen se tab. 291. Pour l'émigration voir tabl.291.—
) P i 1000 av medelfolkmängden. Sur 1 000 de la population moyenne
— •) Återgång (nnllitet) inräknad. V compris nullité de moriaje. — ) Procent av antalet levande födda. Sur 1000 nés vivants. — ) DBdfBdfla ej
s
inräknade. Mort-nés non compris. — ') Se sid. 343 not ). Voir p. 34.1, note ). — ') Se sid. 842 not •). Voir p. .142, note '). — 8) Bland levando
födda (och döda) äro inräknade barn, som framfötts levande men avlidit före registreringen (officiellt räknade som dödfödda). Les enfants présentés
sans vie mais ayant vécu moins de 3 jours ont été comptés parmi les nés vivants {et parmi les décédés); officiellement ils sont comptés parmi les mort-nés.
— •) Inom Lausanne-fredens gränser. Dans les frontières de la paix de Lausanne.

358

TAB. 296

(forts.).

FOLKMÄNGDENS FÖRÄNDRINGAR.

Mouvement de la population.
359

) Dödfödda inräknade. Y compris les mort-nés. — 2) Endast den vita befolkningen. Sydvästafrika ej inbegripet. Population de race blanche
det quatre province/. — ) Utom territorierna. Sans les territoires. — ) Uppgifterna om medelfolkmängd, födelser och dödsfall avse endast den
s. k. birth registration area (1927 omkr. 87 % av staternas folkmängd); uppgifterna om giftermål och äktenskapsskillnader avse däremot hela
unionen utom territorier och kolonier. Pour la population moyenne, les naissances et les décès: (Birth registration area>; pour les mariages et les
divorces: t Continental U. 8. A. — 6 ) »Registration area>. — ') Uppgifterna avse ej hela landet. Les données ne regardent pas le pays entier. —
') Folkmängden den 1 okt. Population au l'r oct. — 8 ) Urinvånarn» ej inräknade. Aborxg'mes non compris.
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Tab. 297. Arealens fördelning efter ägoslag enligt senaste uppSuperficie des terrains d'après les renseignements les plus récents;

1) För l&oder p i sSdra halvklotet skördeåren 1925/26—1929/30. Pour l'hémisphère méridional années de récolte
asiatiska Hyssland. Russie en Europe et en Asie. — 4) Uppgifterna avse ej hela landet. Les données ne regardent

361
gifter samt åkerjordens användning och skörd åren 1925—1929.1)
emploi des terres labourables et récolte en

1925—1929.l)

3923/26—1929/30. — ) Vingårdar och vinberg inräknade.
pas le pays entier.

Vignes comprises. — s) Uppgifterna avse europeiska och
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TAB. 2 9 7 (forts.).

AREALENS FÖRDELNING EFTER ÄGOSLAG ENLIGT SENASTE

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

För Tunis majs och dnrra.

Pour la Tunisie maû et iorgho. — ) Se not 3, sid. 361.

Voir note 3 page 381.

UPPGIFTER SAMT ÅKERJORDENS ANVÄNDNING OCH SKÖRD ÅREN 1 9 2 5 — 1 9 2 9 .

emploi des terres labourables et récolte en 1925—1929.

— ) Se not 4, sid. 360.

Voir note 4, page .380.
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TAB. 2 9 7 (forts.).

AREALENS FÖRDELNING EFTER ÄGOSLAG ENLIGT SENASTE

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

Anm.
Världsprodnktionen år 1928 har av internationella lantbruksinstitutet i Rom beräknats till, i millioner
selon VInstitut International a"Agriculture, en millions de tonnes: froment 126, seigle?44, orge 40, avoine 13, maïs 108,
') Medeltal för åren 1925/28 eller dem av nämnda år, för vilka nppgifter förefinnas om areal och skörd.
361. Voir note 3, page 361. — s ) Majs och darra. Mais et sorgho. — 4 ) Se not 4, sid. 360. Voir note 4, page 3fi0.

UPPGIFTER SAMT ÅKERJORDENS ANVÄNDNING OCH SKÖRD ÅREN 1 9 2 5 — 1 9 2 9 .
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emploi des terres labourables et récolte en 1925—1929.

ton: vete 126, råg 44, korn 40, havre 73, majs 108, potatis 184 och sockerbetor 61.
vommes de terres 184 et betteraves à sucre 61.

Production mondiale en 1928

Moyennes pour 1925/28 ou celles des dites années pour lesquelles on dispose des données nécessaires. — ) Se not 3, sid.
— ») 1921/25.

Tab. 298. Produktionen av vissa världsartiklar åren 1926—1929. 1) Production de certains articles universels.1)
366

367

') Se även tab. 297, 299. Voir aussi tall. 297, 289. — «) F6r länder pä BBdia halvklotet avse uppgifterna skördeåren 1926/27—1929/30. Pour
l'hémisphère méridional années de récolte 1921)/27—1929130. — a) I nägon mân ofullständiga uppgifter. Donnée) un peu incomplètes. — 4) gamman avser ej
världsproduktionen, ntan endast de i tabellen redovisade länderna. Le total ne se rapporte pas à la production mondiale mais seulement aux pays compris
dans le tableau. — ») B&socker. Sucre brut. — ») Uppgifterna avse produktionsåren 1926/27—1929 30. Années de production 1920/27—1929/30. — ') Ej
officiell uppgift. Donnée »on officielle. — 8 ) 1 hl. must har ansetts motsvara 0 9 hl. vin, 1 hl. vin har antagits väga 98 kg. 1 hl. de moût — 0'9 hl. de
vin, 1 hl. de ti» = 98 kg. — ') Export. Exportation. — 10) Export frän Åden. Exportation d'Aden.
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TAB. 298

(forts.).

PRODUKTIONEN AV VISSA VÄRLDSARTIKLAR

ÅREN 1926—1929.
Production de certains articles universels.
369

l
) Export. Exportation. — •) Se sid. 367, not ) . Voir p. 361, n. ) . — •) Se sid. 367, not J ). Voir p. 367, n. a ). — «) EuropeiBka och asiatiska.
En Europe et en Asie. — ') Infödingarnas produktion ej inräknad. Production det indigènes non comprise. — 6 ) Utbytet av råailke utgör omkr. 10 Ji
av kokongernas vikt. Le rendement de soie grège est de 10 % environ. — ') Produktionen i länder, ej redovisade i tabellen, Kina undantaget, kan uppskattas till omkr. 50 000 ton ; Kinas produktion har för ar 1914 uppgivits, måhända överdrivet, till 903 000 ton. La production des pays pas nommés
dans le tableau, excepté la Chine, peut être évaluée à 50 000 tonnes/ la production de la Chine en 1914 a été évaluée à 903 000 tonnes. — 6) Se sid. 367, not e ).
Voir p. 367, note •). — ) >Egrenerad> bomull. Coton égrené. — 10) Uppgifterna avse delvis exporten frän resp. länder. Les chiffres se rapportent en
partie à Vexportation.
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TAB. 298 (forts.).

PRODUKTIONEN AV VISSA VÄRLDSARTIKLAR

ÅREN 1926—1929. Production de certains articles universels.
Huiie de schiste comprise. — ) Europeiska ock

371

') Kspartomassa. Pâte de sparte. — s) Papp inräknad. Carton comprii. —, ) Skifferolja inräknad.
asiatiska. En Europe et en Asie. — ') Export. Exportation.
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TAB. 298

(forts.).

PRODUKTIONEN AV VISSA VÄRLDSARTIKLAR

ÅREN 1926—1929. Production de certains articles universels.
373

') Europeiska och asiatiska. En Europe et en Asie. — •) Export. Exportation. — ') Kopparhaltig inräknad. Inclue let cuprifère». — 4) Grönlands
kryolitexport, i ton: Exportation de cryolite de Groenland, en tonnes: 1925 31612, 1926 24 716. — 6 ) Beräknade siffror. Chiffrée 'calcula.

374

TAB.

298

(forts.).

PRODUKTIONEN

AV

VISSA

VÄRLDSARTIKLAR

ÅREN 1926—1929.
Production de certains articles universels.
375

') Manganhaltig inräknad. Inclus les manganésifères. — ! ) Europeiska och asiatiska. En Europe et en Asie. — ) Ferrolegeringar sa vitt möjligt
inräknade. 1" compris Us ferro-aUiages. — ) Uppgifterna avse metallhalten i den uti resp. länder hrutna malmen. Les données regardent le métal
«m<enu dans les minerais extraits dans les différents pays. — 6) Uppgifterna avse den inom resp. länder av inhemsk eller importerad malm framställda
metallen. Let données regardent la production métallurgique des différents pays. — 6) Export (metallhalt).
Exportation.
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TAB. 298

(forts.).

PRODUKTIONEN AV VISSA VÄRLDSARTIKLAR

ÅREN 1926—1929. Production de certains articles universels.
377

') Se sld. 375, not ). Voir page 375, note ). — a) Se sid. 375, not 6). Voir page H75y note B). — •) Export (beträffande malm dess metallhalt).
Exportation. — ) Europeiska och asiatiska. En Europe et en Asie. — B) Jämte Britt. V. Afrika och Rhodesien. Avec V Afrique occ. britann. et h Rhodésie.
— ) Råmetallens beräknade halt avfinplatina enligt i Mineral industry». Quantités calculées de platinefinselon le Minerai industryy.
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Tab. 299. Saltsjöfisket i vissa
Pêches maritimes

des pays

J
) Omfattar havs- och kustfisket. Där icke annat angives inga även skaldjur. Pêche en mer et
— s ) Färsk och saltad. Frais et salt. — ) Uppgifterna avse nederländska och främmande fiskedon» les ports des Pays-Bas. — ) Uppgifterna avse endast fisk lossad i Storbritannien av engelska
värde av 1 297 000 £ . Seulement poistons pris par navires britanniques et débarqués dans le ports de
— ) Skaldjur ej medräknade. Värdet 1927 11C S 000 riksmark. Mollusques non compris. —
till 13 812 000 $. Dans la valeur sont compris les produits des poissons {conserves). — ) Uppfiskbaukar
på kusten av U. S. A., New Foundland och Kanada. — 10) Omfattar även insjö- och

länder åren 1924—27.1 1)

principaux

1924—1927.
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)

pêche côtièré. Sauf autre indication y compris les mollusques. — ) Rättade uppgifter. Chiffres revisés.
fartygs fångst, lossad i Nederländerna. Poissons pris par les navires néerlandais et étrangers débarqués
fartyg. Främmande fiskefartygs fångst lossad i Storbritannien uppgick 19"27 till 75 748 ton med ett
la Grande-Bretagne. — e ) Skaldjur ej medräknade. Värdet 1927 528000 £ . Mollusques non comprit.
) Värdet a ï fiskprodukterna medräknade. Det approximativa värdet därav uppgick 1927
gifterna avse den av amerikanska fiskare lossade fångsten i Boston, Gloucester och Portland från
flodfisket. Vikten avser lossad fisk. Värdet är marknadsvärdet. Y comprit pêche en lacs et Jleuvet.
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Tab. 300. Husdjur, i tusental, i vissa länder.
Bétail, en milliers, des divers pays.

>) Är 1920. — a) Inkl. getter. Y comprit chèvret. — 8) 1 3 1 8 0 0 0 kameler. 1318 000 chameaux.
— ) År 1923. — 5 ) Kameler. Chameaux.. — •) Dessutom 788 000 bufflar. En outre 788 000 buffles. —
') Ar 1924. — 8 ) Dessutom 37 837000 bufflar. En outre 37 837 000 buffles.
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Tab. 301. Antal automobiler och motorcyklar i vissa länder.
Automobiles et motocyclettes des divers pays.

Anm. Rörande de flesta länder härröra talen från publikationer utgivna a r U. S. A:s Departement of Commerce.
Officiella källor ligga till grand för de flesta länder, men för några äro de dock beräknade. Pour la plupart des
pays à"après lu publications du i Department of Commerce' des États-Unis. Chiffres officiels pour la plupart des pays,
quelquefois chiffres évalués.
) Omnibnsar inräknade. Autobus y compris. — ) Häri ingå 490 specialautomobiler. — ) D:o 581. — ) Omnibusar
inräknade under lastautomobiler. Autobus compris sous chariots automobiles.
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Tab. 302. Världshandelsflottans utveckling åren 1890—1929.1)
Développement de la marine marchande du monde en 1890—1929.1)

1) Enligt Lloyd's register. Uppgifterna avse ång- och motorfartyg om minst 100 brnttoton och
segelfartyg om minst 100 nettoton. D'après Lloyd's Regitter. Compris sont navires à vapeur et à
moteur dépassant 100 tonnaux bruts et navires à voiles dépassant 100 tonneaux nets. — ) För åren
lb90—1916 nettoton. Pendant lés années 1890—1916 tonneaux nets.

Tab. 303. Fartyg, sjösatta åren 1926—1929. 1)
Navires construits en 1926—1929.1)

') Enligt Lloyd's register. Uppgifterna avse fartyg om minst 100 bruttoton.
Register. Compris sont navires dépassant 100 tonneaux bruts.

D'après Lloyd's
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Tab. 304.

Sjöfarten på utlandet.

Navigation

extérieure.

') P ä grund av de speciella mätningsreglerna i Sverige ha tontalen reducerats med 20'6 %. Les chiffra ont
été réduits de 20 6 %. — ') Sjöfarten på Ladoga inräknad. Navigation sur le lac Ladoga comprise. — s ) P å grand
IV de speciella mätningsreglerna i Belgien ha tontalen reducerats med 15 %. Les chiffres ont été réduits de lö %.
— ) Endast lastade fartyg. Navires chargés seulement. — 4) M ät enhet >Toneladas de arq.ueo>. Unité de jauge
t Toneladas de arqueo . — 8 ) Brittisk flagg. Pavillon britannique.— ') Inrikessjöfarten ej medräknad. Navigation
sur les grands lacs non comprise.

384

Tab. 305. Världens sjögående handelsflotta juni 1929.1)
Marine marchande du monde au mois de juin

1929.1)

') Enligt Lloyd's register. Uppgifterna arse ång- och motorfartyg (fartyg med hjälpmaskin inräknade) om minst 100 brnttoton och segelfartyg om minst 100 nettoton. Fartyg på Kaspiska havet och
träfartyg på de kanadiska sjöarna äro ej inräknade, liksom ej heller segelfartyg i Japan. Biländernas
och koloniernas handelsflottor äro inräknade under moderländerna. D'après Lloyd's Register. Vapeurs (navires à moteurs et à machine auxiliaire y inclus) dépassant 100 tonn. bruts et navires à voiles dépassant 100
tonn. nets. Les navires naviguant sur la Mer Caspienne et les navires en bois naviguant sur les Lacs Canadiens
sont exclus du tableau ainsi que les navires à voiles japonais ont été exclus. Les marines des colonies sont partout
comprises dans Us chiffres de la mère patrie.
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Tab. 306. Järnvägarna i vissa länder åren 1926—1928.l)
Chemins de fer dans les principaux pays

Anm.

1926—1928.1)

Uppgifterna äro hämtade nr resp. linden årsböcker. Les donnia ont été tirets des «nnuairw det différente pays.

') Uppgifterna avse icke blott kalenderår utan även driftsir, i vilket lenare fall t. ex. desamma för 1935—
1926 uppförts nnder 1926. Les années sont quelquefois let exercises. — ) Lokalbanor icke medtagna. Chemins de
fer d'intérêt 4ocal no» comprit. — ) Avse blott statsbanorna. Linjernas längd 1926 2 808 km. Chemiht de fer
d'État seulement. — 4) Exklusive Alaska och Havaii. Alaska et Jlawai non compris. — ) Elektriska järnvägar
icke medtagna. Dessas längd 1927 2 658 km. Chemins de jer électr. non compris.
26—292221.

Statistisk årsbok 1930.
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Tab. 307. Postväsendet i vissa länder åren 1927 och 1928.
Postes des principaux pays en 1927 et 1928.

Anm.
internationale

Uppgifterna äro hämtade frän den internationella statistiken om postvasendet. I)'après la stathligue
du service

postat.
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Tab. 308. Telegraf- och telefonväsendet i vissa länder år 1927.
Télégraphes et téléphones des principaux pays en 1927.

Anm.
Uppgifterna 5ro hämtade fras den internationella statistiken om telegraf- och telefonväsendet. I frtga om telegrafväsendet äro transito- och tjSnstetelegram ej medtagna. I allmänhet inga ej heller järnvägarnas telegrafanläggningar. Uppgifterna angående telefonväsendet omfatta både offentliga och enskilda anläggningar. D'après ^Statistique Générale it la Télégraphie,
et ^Statistique Générale de ta Téléphonie . Télégramme» en transit et télégrammes du service intérieur
non compris, ni en général les télégraphes des chemins de fer Les données du service des téléphones se
rapportent d l'exploitation publique tt prirée.
') Häri ingå Sven telegram, ffir vilka betalning ej erlagts, ävfnrom tj&nstctelegfam. Y comprit
télégrontmfs (x<mpts de la taxe et télégrammes du service intérieur. — ) Ar 1926. Année 1926.
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Tab. 309. Införselns och utförselns värde åren 1926—1929. 1)

l
) Specialhandel, mynt och myntmetall ej inräknade, där ej annat angives. Commerce spécial, monnaies,
i tab. 310. Cf. tabl. 310. — ) Mynt och myntmetall inräknade. Or et argent en lingots compris. — ) Avser
) Handeln med Sudan ej Inräknad. Lt commerce orec It Sudan non comprit. — •) Generalh&ndel. Commerce

s

Valeur des marchandises importées et exportées.1)

389

or et argent «a lingot no» comprit, tau/ indication contraire. — ) I allmänhet evalverat enl. kurserna
endast handeln över gränsen mot Europa. Seulement le commerce o tratert let frontière» européenne!. —
général. — 7 ) Endast handeln sjövägen. Seulement le commerce maritime.
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Tab. 310. Värdet av olika myntslag åren
Valeur des monnaies en 1928—1929

') I bkandinaviska kronor (gnid). En couronnes Scandinaves {or). — ) I procent av parivärdet samt i
des États-Unis a été considéré comme représentant l1 or. — 3) Nominell knrs. Cours nominal. •— ) Pariteten
à New York années resp.
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1928—1929 samt diskonto åren 1929—1930.
et taux de l'escompte en 1929—1930.

fSrhällande till Förenta staternas dollar,. som ansetts representera guldet. En pet. de la parité; le dollar
beräknad efter medelpriset pä silver i New York resp. år. ta parité calculée d'après le prix atoyot de l'argent
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Tab. 311. Guldbehållning1) i 1millioner skandinaviska kronor vid slutet av åren
1925—1929. Réserves d'or ) en millions de couronnes scandinaves au 31 déc.

l
) Guld i utlandet ej inräknat. Or à Vétranoer non comprit. — ) Jämte Luxemburg, Avec le Luxembourg. — s ) Uppgifterna avse endast statsbanken, het données regardent la Banque d'État. — ) Utom Estland, Turkiet ock stater
med mindre än 1 mill. inv. VEsthonie, la Turquie et États ayant une population inférieure à une million non compris.

Tab. 312. Utelöpande sedlar1) i millioner av myntenheten vid slutet av åren
1926—1929.

Billets en circulation en millions de l'unité monétaire au 31 déc.

') Banksedlar samt statens och kommuners m. fl. sedlar. Billett det banquet, de l'État et det communes. — ) Jämte
Luxemburg. Avec le Luxembourg. — 8) Fr. o. m. 1928 kroon. Det 1928 troon. — ) Papperspeso ( = 44 % av gnldpeson).
Peto-papier ( = 44 % du peto-or).

Tab. 313. Statsskulden åren 1913—1928 1). Dette publique.
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') SiÇtoraa äro ej follt ensartade, särskilt vad beträffar gränsen meUaa fonderad och svävande samt
mellan inländsk och utländsk skald, ävensom omräkningen av utländsk sköld till landets mynt. Uppgifterna avse bruttobelopp (utan fränräknande av behållning i amorterings- o. dyl. fonder). För förbandsstaterna, med nndantag av Sydafrikanska nnionen, är delstaternas sknld ej inräknad. — ) För
Sverige, Island, Finland, Nederländerna, Belgien,
Frankrike och Schweiz den "it, för Norge. Italien,
Förenta staterna och Anstral. förbundet den M/e,
för Danmark, Storbrit. o. Irland, Tyskland, Japan,
S1
Sydafrik. nnionen, Kanada och Nya Zeeland den t. — s) •/», — «) S1 /j. — 6) "Is.

Tab. 314. Partiprisernas förändringar åren 1920—1930.1)

Variations des prix de gros.1)
394

')' Officiella tal med aret 1913 såsom basperiod (= 100), där ej annat angives. Chiffra officiel» ayant l'année 1913 pour baie (= 100), tau/ let eat
d'exception ci-prèt. — ) Där ej annat angivea, ära ârssiffrorna medeltal av de tolv månadernas siffror, vilka i regel avse mitten eller slutet av
månaden (början av följande manad). En général let chiffrée pour let moit regardent le milieu ou la fin du mois {le commencement du moit raivnnf). —
«(1920—1924 enl. Finanstidende (bas juli 1912 -juni 1914). — ) Ny serie
med 1926 som baB (= 100). — ) 1920-1922 enl. Ökonomisk Eevue
(bas dec. 1913—juni 1914). - •) Bas april 1914. — ') Enl. prof. Bachi. — 8) År 1914 som
bas. Fr. o m. 1926 ny serie; fr. o. m. 1927 i nya zlotys. —
•) T. o. m. 1925 enl. dr. Lorenz (bas juni-juli 1914). — ">)
Enl. Board of Trade. — u ) Bas juli 1914. — ») Beräknat i guldmynt. — ") 16 620
ls
milliarder. — ") Beräknat
i
gnidmark,
reBp.
shilling.
—
)
Ny
indexserie.
—.
'")
Bas
juni
1914. — ") Bas jan. 1913—juli 1914 — •) Ny serie
med 1926 som bas. — IB) Enl. Japans bank. — w) Bas febr. 1913.

Tab. 315. Levnadskostnadernas förändringar åren 1921—1930.1)

Variations du coût de la vie.1)

Anm. Uppgifterna äro för de flesta länder hämtade nr >Bulletin mensuel de StatiBtiquo, utgiven av Nationernas Förbund.
des pays les donnée» sont tirées du >Bulletin mensuel de statistique- , publié par la Société des Nations.

Pour la plupart
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') Officiella tal. Basperioden (= 100) är för Finland, Frankrike och Italien jan.—juni 1914, för Nederländerna åren 1911—1918, för Belgien
1921, för Tyskland okt. 1913—jult 1914, för Spanien och Sydafr. unionen 1914, för Grekland augusti 1914, för Polen jan. 1914, för Förenta
staterna 1913, för Kanada 1926 och Chile mars 1928, för Austral, förbundet 1911, för Egypten jan. 1913—juli 1914, för övriga länder juni eller
juli 1914. Chiffres officiel?,, dans la plupart des pays ayant pour base (— 100) l'année 1914. — ) Årsuppgifterna äro i regel medeltal av uppgifter för
de särskilda månaderna, kvartalen eller halvåren. Månadsnppgifterna avse för åtskilliga länder början av månaden (annorlunda 1 tab. 310). En général
moyennes pour les années. — ') Frin 1926 beräknad efter guldvärdet. — ) Oktober. — ) 1921 som bas (=100). — •) 1921—1929 andra kvartalet
efter guldvärdet. — ') Blott livsmedel, bränsle och lyse. — ") Från 1928 beräknad efter guldvärdet. — «) Från 1922 ny serie beräknad efter zlotys.
— ">) Från 1927 beräknadls efter nya ilotys. — ") Från dec. 1929 beräknade efter guldvärde . — ") Från 1924le beräknad efter riksmark (= 1
billion pappersmark). — ) December. —' ") Tusental. Milliers. — ") Från 1923 beräknad efter guldvärdet. - ) Mars 1928 som bas (= 100)
— ") T. o. m. 1927 medeltal. - 1K) 1926 som bas ( = 100).

Consommation

de sucre, de café, de thé et de

tabac.

') För flertalet länder, däribland Sverige, raffinerat soclrer. Pour la plupart det payn: Sucre raffine". — ") Uppgifterna avse Belgien och
Luxemburg. Belgique et Luxembourg. — ') År 1927. — ) Preliminära uppgifter. Chiffres préliminaire . — ) 1927—1938.
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Tab. 316. Förbrukningen av socker, kaffe, te och tobak.

Tab. 317. Arbetslösheten inom fackorganisationerna åren
1913—1929.1)

397

Chômage parmi les ouvriers syndiqués.1)

') Arbetslösa i % av antalet medlemmar. — P l grand av arbetslöshetsstatistikens olika omfattning i
olika länder kan en jämförelse länderna emellan ske endast beträffande utvecklingen, men icke ifråga om
arbetslöshetsprocentens Btorlek. Chômeurs en pet. des ouvrier syndiqués. — A cause de retendue différente
de la statistique de chaînage, ce -n'est -que le mouvement dans Us différents pays qui se compare et non pas la
grandeur absolue du pet. de chômage.
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Tab. 318. Arbetskonflikter i vissa länder åren 1926—1929.
Conflits collectifs du travail dans les divers pays.
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Tab. 319. Fackföreningsrörelsen i vissa länder åren 1921, 1925, 1927 och 1928.1)
Effectifs

des syndicats ouvriers dans les divers pays.

') Uppgifterna avse slutet av resp. år.
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Förteckning över den officiella statistiken (den 8 juli 1930).
Catalogue de la statistique officielle.

Sveriges officiella statistik.
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