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Förord.

Avertissement.

Nya för föreliggande adertonde årgång av
Statistisk årsbok för Sverige äro tab. 178,
223 och 224. Årsbokens internationella
avdelning har tillkommit genom samarbete
med de statistiska ämbetsverken i Danmark,
Finland, Island och Norge.

Dans la présente dix-huitième année de
l'Annuaire statistique de la Suède les tableaux
178, 223 et 224 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.
Stockholm le 12 août 1931.

Stockholm den 12 augusti 1931.
STATISTISKA CENTRALBYRÅN.

†—302452.
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Innehållsförteckning.
Tabell.

Index.
Sid.

— 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 1931, länsvis
Folkmängden i landskapen (samt landareal),
landstings- och hushållningssällskapsområdena,
stiften samt hovrättsområdena vid början av
år 1931, ävensom ecklesiastika och judiciella
indelningar

1

Tableau.

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

2
3.

Folkmängd vid slutet av åren 1750—1930
Folkmängd i de större städerna vid slutet av
åren 1800—1930
6. Folkmängd länsvis vid slutet av åren
1751—1930
7. Folkmängdens fördelning efter ålder, kön och
civilstånd vid slutet av åren 1750—1928
8. Folkmängden i varje åldersår och i femårsgrupper efter kön vid slutet av år 1928
9.
10.

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

Folkmängden efter civilstånd inom vissa åldersklasser vid slutet av år 1928
Folkmängdens på landsbygden och i städerna
fördelning efter ålder vid slutet av år 1920
samt kön och civilstånd vid slutet av 1910
och 1920
Folkmängdens fördelning efter trosbekännelse
vid slutet av åren 1910 och 1920
Främmande trosbekännare vid slutet av åren
1870—1920
Finnar och lappar vid slutet av åren 1870
—1920
Zigenare och tattare vid slutet av år 1920
Folkmängdens fördelning efter statsborgarskap
och födelseort vid slutet av åren 1870—1920
Utrikes födda och utländska undersåtar vid
slutet av åren 1860—1920
Svenskfödda personer, bosatta i utlandet omkring åren 1890, 1900, 1910 och 1920
Blinda, dövstumma, sinnesslöa, sinnes- och fallandesjuka vid slutet av åren 1860—1920
Folkmängdens fördelning å hushåll vid slutet av åren 1860—1920

Données géographiques et météorologiques
Superficie, densité de la population et divisions administratives an 1 e r janv. 1931, par
département
Population dans les provinces, districts des
conseils généraux, districts des sociétés d'économie rurale, diocèses, etc., au 1 e r janv. 1931

1
2
3

3

II. État de la population.

II. Folkmängden.
4.
5.
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4

4.
5.

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

Population au 31 déc. 1750—1930
4
Population des plus grandes villes au 31 déc.
1800—1930
5
Population par département au 31 déc.
1751—1930
6
Population par âge, par sexe et par état civil au 31 déc. 1750—1928
8
Population dans chaque année d'âge et par
groupes d'âge de cinq ans suivant le sexe
au 31 déc. 1928
9
Population dans certains groupes d'âge, par
état civil, au 31 déc. 1928
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

11
12
12
12
13
14
14
15
15

14. Bohémiens au 31 déc. 1920
15. Population par nationalité et par lieu de naissance au 31 déc. 1870—1920
16. Personnes nées à l'étranger et sujets étrangers
au 31 déc. 1860—1920
17. Personnes nées en Suède, demeurant à
l'étranger près de 1890, 1900, 1910 et 1920
18. Aveugles, sourds-muets, aliénés, idiots et épileptiques au 31 déc. 1860—1920
19. Ménages au 31 déc. 1860—1920

12
12
13
14
14
15
15

III
Sid.

Tabell.
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.

20.

16
16
18
20
24
24
33

Population des départements, par lieu de
naissance, au 31 déc. 1920
21. Nés dans les départements, par lieu de résidence, au 31 déc. 1920
22. 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
23. Population et capitaux au 31 déc. 1920 et
revenus en 1920 pour les grands groupes de
profession, par département
24. Population par grands groupes de profession au 31 déc. 1870—1920
25. Population et capitaux au 31 déc. 1920 et
revenus en 1920 pour les différentes professions
26. La quote-part de la population par départements et groupes de profession, au 31 déc. 1920

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—1930
Folkmängdens förändringar på landsbygden
och i städerna åren 1821—1930
Folkmängdens förändringar månadsvis, beräknade per år och 1000 av medelfolkmängden, åren 1816—1920
Folkmängdens förändringar länsvis åren
1926—1930 samt 1929 och 1930
Folkmängdens förändringar i de största städerna åren 1926—1930 samt 1929 och 1930
Giftermål åren 1801—1928
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—1928
Upplösta äktenskap och överskott av ingångna
åren 1751—1930
Hemskillnader, äktenskapsskillnader och återgång av äktenskap åren 1916—1930
Äktenskapsskillnader åren 1841—1925
Barnaföderskor åren 1751—1928
Flerbörder åren 1781—1920
Barnaföderskor med barn i äktenskap, fördelade efter ålder och tid mellan giftermål
och nedkomst. Summor för åren 1924—1928
Födda barn åren 1751—1928
Döda åren 1751—1928
Döda i olika åldrar på 1000 av medelfolkmängden i samma åldrar åren 1751—1928
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—
1928
Döda i tuberkulos (alla slag), länsvis, åren
1911—1930
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16
16
18
20
24
24
33

III. Mouvement de la population.
27.

45.

Aperçu du mouvement de la population
1749—1930
Mouvement de la population à la campagne
et dans les villes 1821—1930
Mouvement de la population par mois,
calculé pour l'année sur 1000 habitants
1816—1920
Mouvement de la population par département
1926—1930, 1929 et 1930
Mouvement de la population dans les plus
grandes villes 1926—1930, 1929 et 1930
Mariages 1801—1928
Mariages par âge et par état civil des
époux 1921—1925
Personnes entrées en premières noces aux
différents âges sur 1000 garçons et filles de
chaque groupe d'âge 1861—1928
Mariages dissous et excédent des mariages
contractés 1751—1930
Séparations de corps, divorces et nullité de
mariage 1916—1930
Divorces 1841—1925
Accouchées 1751—1928
Naissances multiples 1781—1920
Femmes accouchées d'enfants légitimes par
âge et par durée des mariages. Totaux pour
les années 1924—1928
Naissances 1751—1928
Décès 1751—1928
Décès aux différents âges sur 1000 habitants de chaque groupe d'âge 1751—1928
Tables de mortalité et de survie 1911—
1915
Tables de mortalité et de survie 1911—1920

46.

Tables de mortalité et de suivie 1921—1925 56

47.

Vie moyenne et vie probable 1816—1925

57

48.

Décédés par cause de décès 1911—1928

57

49.

Décès provenant de la tuberculose 1911—
1930
62

34
28.
40
29.
41
30.
42
31.
44
45

32.
33.

46
34.
46
35.
47
36.
47
48
49
50
50
51
52

37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.

53
44.
54

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

55
56
57
57
62

IV
Tabell.

Sid.

50.
51.

Självmördare åren 1781—1928
Döda i farsoter åren 1851—1930

52.

Döda i barnsbörd samt av våldsamma dödsorsaker åren 1851—1930
Naturaliserade utlänningar åren 1851—1930
Emigranter och immigranter, fördelade efter
länder, åren 1861—1930
Emigranter, fördelade efter kön, ålder och
civilstånd, åren 1861—1930
Immigranter, fördelade efter kön, ålder och
civilstånd, åren 1881—1930
Emigranter, fördelade efter yrke, åren 1911
—1930
Emigranter och immigranter länsvis samt
på landsbygden och i städerna åren 1881—
1930

53.
54.
55.
56.
57.
58.

62
63
64
64
65
66
66

Tableau.
50.
51.

Suicides 1781—1928
Décès provenant des maladies épidémiques
1851—1930
52. Décès provenant des accouchements et des
morts violentes 1851—1930
53. Naturalisations 1851—1930
54. Émigrants et immigrants par pays 1861—
1930
55. Émigrants par sexe, par âge et par état
civil 1861—1930
56. Immigrants par sexe, par âge et par état
civil 1881—1930
57. Émigrants par profession 1911—1930

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

Läkarbesiktningarna å värnpliktiga åren
1902—1929
Vid läkarbesiktningarna prövade värnpliktigas
längd åren 1887—1929
Sjukvårdspersonal och sjukvårdsanstalter vid
slutet av åren 1860—1929
Omsättningen vid sjukvårdsanstalterna åren
1861—1929
Civila sjukvårdsanstalter åren 1901—1929
Skyddskoppympningen åren 1801—1929
Militära sjukvården åren 1906—1930
Sjukdomsfall i vissa infektionssjukdomar
(smittsamma könssjukdomar inbegripna) åren
1861—1930

Inteckningar i fast egendom 1831—1929
Fast egendom av fideikommissnatur år 1910
Fast egendom, tillhörande inhemska aktie-olag, åren 1885—1910
70. Jordbruksfastighet, tillhörande inhemska aktiebolag, länsvis år 1919
71. Fast egendom, tillhörande utländska undersåtar, åren 1885—1910
72. Lantmäteriet åren 1828—1929
73. Förmedlat mantal åren 1870—1910
74. Lagfarna köp av fast egendom åren 1831—1929

67

64
64
65
66
66
66

IV. Hygiène publique.
59.

Inspection médicale des conscrits 1902—1929 68

68
60.

68
69
69
70
72
72
72

Taille des jeunes gens mesurés à l'inspection médicale des conscrits 1887—1929
61. Personnel et établissements sanitaires au 31
déc. 1860—1929
62. Mouvement des malades dans les établissements sanitaires 1861—1929
63. Établissements sanitaires civils 1901—1929
64. Vaccination 1801—1929
65. État sanitaire de l'armée et de la marine
1906—1930
66. Maladies infectieuses (y compris maladies
vénériennes) 1861—1930

68
69
69
70
72
72
72

V. Immeubles, arpentage, etc.
73
73
74
74
74
75
76
76

67. Hypothèques sur les immeubles 1831—1929
68. Fidéicommis 1910
69. Immeubles appartenant aux sociétés anonymes suédoises 1885—1910
70. Propriétés rurales appartenant aux sociétés
anonymes suédoises, par département 1919
71. Immeubles appartenant aux sujets étrangers
1885—1910
72. Arpentage 1828—1929
73. Unités cadastrales 1870—1910
74. Immeubles achetés 1831—1929

75.

Antal brukningsdelar, jordtorp och andra
jordlägenheter åren 1890—1911
76
76. Arealen fördelad efter ägoslag i hela riket
åren 1865—1926
77
77. Arealen fördelad efter ägoslag länsvis år 1927 77
Antal brukningsdelar och deras sammanlagda
åkerareal, med fördelning på storleksgrupper
och efter brukningssättet, länsvis år 1927
78

73
73
74
74
74
75
76
76

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

VI. Jordbruk och fiske. Hushållningssällskapen.

78.

63

58. Émigrants et immigrants par département
ainsi qu'à la campagne et dans les villes
1881—1930
67

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

62

66

IV. Sundhetsförhållanden och
sjukvård.
59.
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75.
76.

Exploitations agricoles 1890—1911

76

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

V
Tabell.
79.
80.
81.
82.
83.
84.
85.
86.
87.
88.
89.
90.
91.
92.
93.

Sid.

Åkerjordens användning samt täckdikning inom olika storleksgrupper av brukningsdelar
år 1927
Antal husdjur, gödselvård samt antal djurägare inom olika storleksklasser av bruk-ingsdelar den 15 sept. år 1927
Åkerjordens och ängens användning samt utsäde och skörd åren 1866—1930
Skörd och förbrukning av vete och råg åren
1871—1929
Markegångspriser åren 1836—1930
Åkerjordens och ängens användning 1927, utsäde samt skörd 1921—25 och 1930, länsvis
Nyodlingar, täckdikad åkerareal och begagnade torvmossar enligt lokalundersökningarna
åren 1913—1920
Husdjur vid slutet av åren 1865—1910
Husdjur länsvis den 15 sept. år 1927 och i
hela riket den 1 juni åren 1913—1919
Mejerihanteringen länsvis år 1929 och i
hela riket åren 1890—1929
Andelsföreningarna i jordbruket åren 1913
—1929
Statens utarrenderade jordbruksdomäner,
arrendeåren 1907/08—1925/26
Saltsjöfiskets i Göteborgs och Bohus län
avkastning åren 1881—1929
Saltsjöfisket åren 1914—1929
Hushållningssällskapen åren 1882—1929

Tableau.
79.

95.
96.
97.
98.
99.
100.
101.
102.
103.

Areal skogsproduktiv mark och myr enligt
den åren 1923—1929 verkställda riksskogstaxeringen
Antal vid brösthöjd minst 10 resp. 20 cm.
grova träd samt barrträdens antal enligt riksskogstaxeringen
Virkesförråd inom bark ävensom förråd av
barrskog inom bark enligt riksskogstaxeringen
Totala barrskogsförrådets fördelning å åldersklasser enligt riksskogstaxeringen
Årlig tillväxt inom bark samt tillväxtprocenten
för all barrskog m. m. enligt riksskogstaxeringen
Allmänna och enskilda skogar, länsvis och
fördelade på markägare, enligt fastighetstaxeringen år 1928, å landsbygden
Skogsfastigheter och skogsmark, länsvis, fördelade på markägare, enligt fastighetstaxeringen år 1928, å landsbygden
Allmänna skogarna åren 1871—1929
Statsskogar och ecklesiastika skogar. Areal,
taxeringsvärde, förvaltning åren 1925—1930
Flottningen i allmän flottled åren 1921/25,
1928 och 1929

VIII. Bergsbruk och industri.

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

80
80.

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

Bétail, traitement d'engrais et nombre de
possesseurs d'animaux dans différents groupes
d'exploitations agricoles au 15 sept. 1927
81. Emploi des terres, semences et récolte 1866
—1930
82. Récolte et consommation de froment et de
seigle 1871—1929
83. Taxe officielle des céréales, etc. 1836—1930
84. Emploi des terres en 1927, semences et
récolte 1921—25 et 1930, par département
85. Défrichements, champs drainés et tourbières
exploitées d'après les enquêtes locales en 1913
—1920
86. Bétail au 31 déc. 1865—1910
87. Bétail par département au 15 sept. 1927 et
dans le royaume 1913—1919
88. Industrie laitière par département 1929 et
dans le royaume 1890—1929
89. Sociétés coopératives dans l'agriculture 1913
—1929
90. Domaines affermés de l'État en 1907/08—
1925/26
91. Produit des pêches en eau salée du département de Gothembourg 1881—1929
92. Pêche en eau salée 1914—1929
93. Sociétés d'économie rurale 1882—1929

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

VII. Sylviculture.
94.
99
95.
100
96.
102
97.
104
98.

Superficie de terrains forestiers productifs et
marais selon l'estimation des forêts en 1923
—1929
99
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 100
Quantité de bois sans écorce et quantité de
conifères sans écorce selon l'estimation des forêts 102
Répartition de toute la quantité de conifères
par groupes d'âge selon l'estimation des forêts 104
L'accroissance annuelle selon l'estimation des
forêts
106

106
99.

Forêts publiques et privées par département,
réparties sur propriétaires selon l'évaluation
107
des propriétés faite à la campagne en 1928
100. Propriétés forestières et terrains forestiers par
département, réparties sur proprietaires selon
l'évaluation des propriétés en 1928
108
109 101. Forêts publiques en 1871—1929
102. Forêts d'état et ecclésiastiques. Superficie,
valeur taxée et administration en 1925—1930
110
103. Flottage dans les routes de flottage publique
en 1921/25, 1928 et 1929
112

107
108
109
110
112

VIII. Mines et industrie.

104. Produktion av järnmalm och tackjärn åren
104. Production de minerai de fer et de fonte
1836—1930
114
1836—1930
114
105. Produktion av malmer (utom järnmalm) och
105. Production de minerais, etc. 1871—1930 115
andra mineral åren 1871—1930
115
106. Production de métaux autres que fonte
106. Tillverkning av metaller, andra än tackjärn,
åren 1861—1930
115
1861—1930
115

VI
Tabell.
107. Bergshanteringen åren 1896—1929
108. Fabrikernas tillverkningsvärde åren 1836—
1929
109. Fabriksindustrien åren 1896—1912
110. Olika industrier år 1929
111. Industrien åren 1913—1929
112. Tillverkningen av viktigare industriprodukter
åren 1896—1929
113. Industrien länsvis år 1929
114. Vattenkraft, beräknad år 1931
115. Arbetsställen inom olika industrier, i grupper
efter arbetarantal, år 1925
116. Arbetsställen inom industrien, efter antalet
arbetare 1913, 1920, 1925
117. Antal företag inom handel, industri och
samfärdsel, år 1920
118. Hantverket åren 1896—1915

Sid.

Tableau.

116

107.
108.

117
117
118
120
122
125
126

109.
110.
111.
112.
113.
114.
115.

128
116.
132
117.
132
133 118.

IX. Commerce.

IX. Handel.
119. Handlande åren 1897—1915
120. Införsel och utförsel åren 1836—1930
121. Värde av införda och utförda varor, fördelade efter ursprung och ändamål, åren
1871—1929
122. Införda och utförda varor, fördelade i grupper, åren 1871—1929
123. Kvantitet och värde av de viktigaste in- och
utförda varorna åren 1871—1930
124. Kvantitet och värde av införda och utförda
varor åren 1927—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—1930
128. Värde av införda och utförda varor efter
inköps- och försäljningsländer samt grupper
av varuslag år 1929
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Mines et usines 1896—1929
116
Valeur des produits de l'industrie 1836—
1929
117
Industrie 1896—1912
117
Différentes catégories d'industries 1929
118
Industrie 1913—1929
120
Fabrication des principaux produits industriels
1896—1929
122
Industrie par département 1929
125
Forces hydrauliques 1931
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

133 119. Marchands 1897—1915
134 120. Importation et exportation 1836—1930
121. Valeur des marchandises importées et exportées, classées d'après domaines de production et d'après leur emploi 1871—1929
135
122. Marchandises importées et exportées, par
groupes, 1871—1929
136
123. Quantité et valeur des principales marchandises importées et exportées 1871—1930
138
124. Quantité et valeur des marchandises importées et exportées 1927—1929
142
125. Importation et exportation d'or et d'argent
en barres et de monnaies 1927—1929
171
126. Valeur des marchandises importées et exportées par pays de dernier embarquement
et de premier débarquement 1871—1904
171
127. Valeur des marchandises importées et exportées par pays d'achat et de vente 1906—
1930
172
128. Valeur des marchandises importées et exportées par pays d'achat et de vente et par
groupes de marchandises 1929
174

135
136
138
142
171
171
172
174

X. Navigation.

X. Sjöfart.
129. Handelsflottan vid slutet av åren 1830—1930 176
130. Handelsfartygens fördelning efter hemorter
den 31 december 1929
176
131. Handelsflottans ökning och minskning åren
1896—1930
177
132. Handelsfartygens fördelning efter dräktighet
och ålder m. m. samt värde vid slutet av åren
1910—1929
178
133. Handelsfartygens fördelning efter redare och
användning samt deras bemanning åren 1905
—1929
179
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—1929
180
135. Sjöfarten mellan Sverige och utlandet åren
1876—1930
182
136. Svenska fartyg, ankomna till och avgångna
från utrikes orter, åren 1873—1929
182

133
134

129.
130.

Marine marchande au 31 déc. 1830—1930 176
Domiciles des navires au 31 déc. 1929
176

131.

Accroissement et diminution de la marine
marchande 1896—1930
177
Marine marchande par catégories de tonnage,
par âge des navires etc, au 31 déc. 1910—
1929
178
Marine marchande par armateurs et par
emploi, équipages, 1905—1929
179

132.
133.
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—1929
180

135.

Navigation entre la Suède et l'étranger
1876—1930
182
Navigation suédoise à l'étranger, navires
entrés et sortis réunis, 1873—1929
182

136.

VII
Sid.

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

Handelsflottans bruttoinkomster samt rederiaktiebolagens för bevillning uppskattade inkomst av rederirörelsen åren 1901—1930
Fartyg, ankomna till och avgångna från Sverige,
fördelade efter nationalitet, åren 1876—1930
Trafiken i rikets hamnar och lastageplatser
åren 1886—1929
Sjöfartsavgifter, redovisade till statsmyndigheter, åren 1902—1929
Lots- och fyrinrättningen samt livräddningsväsendet åren 1871—1930
Kanalernas trafik och inkomster åren 1876
—1929

Tableau.
137.

Bénéfices réalisés par la marine marchande
et revenus nets des sociétés anonymes d'arma183
teurs 1901—1930
183
138. Navires arrivés en et sortis de la Suède,
183
par nationalité 1876—1930
183
139. Mouvement dans les ports 1886—1929
184
184
140. Droits de navigation, rendus aux autorités
185
de l'État 1902—1929
185
141. Pilotage, phares et sauvetage des naufragés
185
1871—1930
185
142. Mouvement et péages des canaux 1876—
186
1929
186

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

XI. Autres communications.

Samtliga järnvägars längd vid slutet av
åren 1860—1930
187
Samtliga järnvägars trafik och finanser m. m.
åren 1866—1930
187
Järnvägars av allmän betydelse trafik och
finanser m. m. åren 1881—1930
188
Järnvägar av allmän betydelse åren 1928
och 1929
190
Särskilda statsbanelinjer åren 1927 och 1928
samt statens järnvägar och större enskilda
järnvägar år 1929
192
Postverket åren 1865—1930
194
Telefon och telegraf åren 1855—1930
196
Nyanläggningar, omläggningar eller förbättringar av vägar, vartill statsbidrag beviljats
åren 1841—30/6 1929
198
Med statsbidrag understödda nyanlagda, omlagda eller förbättrade vägar, som avsynats
och godkänts åren 1876—1929
198
Motorfordon och deras beskattning åren 1922
—1930
199
Postdiligenstrafiken 1923—1930
200
Busslinjer i Sverige vid början av åren 1929—
1931
200
Den statsunderstödda svenska lufttrafiken
1925—1930
201
Trafiken å rikets civila flygplatser 1929 och
1930
201
Flygtrafiken i Sverige å de särskilda flygplatserna år 1930
202

XII. Aktiebolag, bank- och penningväsende, pensions- och försäkringsväsende samt stiftelser.
158.
159.
160.
161.
162.
163.
164.
165.
166.

Registrerade aktiebolag och bankbolag åren
1897—1930
Omsättningen å Stockholms fondbörs åren
1907—1930, börsindex 1924—1931
Riksbankens avista växelkurser åren 1891—
1931
Bankernas ställning vid slutet av åren 1876
—1930
Bankbolagens ställning vid slutet av år 1930
Bankernas räntesatser åren 1857—1930
Bankernas antal samt grund- och reservfonder vid slutet av åren 1875—1930
Hypoteksinrättningarna åren 1870—1930
Postsparbanken åren 1884—1930

Page.

143.

Longueur des chemins de fer au 31 déc.
1860—1930
144. Exploitation et finances des chemins de fer
1866—1930
145. Exploitation et finances des chemins de fer
d'intérêt général 1881—1930
146. Chemins de fer d'intérêt général 1928 et 1929

187
187
188
190

147. Différents chemins de fer 1927, 1928 et
1929
192
148. Postes 1865—1930
194
149. Téléphones et télégraphes 1855—1930
196
150. Constructions et améliorations des routes
auxquelles des subventions ont été allouées
par l'État 1841—30/6 1929
198
151. Constructions et améliorations des routes
subventionnées par l'État, achevées 1876—
1929
198
152. Machines motrices et leur imposition 1922
—1930
199
153. Service des diligences postales 1923—1930 200
er
154. Lignes des autobus en Suède au 1 janv. 1929
—1931
200
155. Le service aérien subventionné par l'État
1925—1930
201
156. Le service aérien civil 1929 et 1930
201
157.

Le service aérien en Suède en 1930

202

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

Sociétés anonymes enregistrées 1897—1930 202

202
159. Mouvement des fonds à la Bourse de Stockholm 1907—1930, index 1924—1931
160. Cours de change a/v de la Banque de Suède
1891—1931
203
161. Situation des banques au 31 déc. 1876—
204
1930
206 162. Situation des banques privées au 31 déc. 1930
207 163. Taux d'intérêt des banques 1857—1930
164. Nombre et fonds des banques au 31 déc.
207
1875—1930
208 165. Institutions hypothécaires 1870—1930
208 166. Banque d'épargne postale 1884—1930
203

203
203
204
206
207
207
208
208

VIII
Tabell.
167.
168.
169.

Sid.

Postgirorörelsen åren 1926—1930
208
Statens egnahemslånerörelse åren 1906—
1930
209
Enskilda sparbankerna länsvis år 1929
209

170.
171.

Enskilda sparbankerna åren 1856—1930
Centralkassorna för jordbrukskredit och jordbrukskassorna åren 1916—1929
172. Allmänna pensionsförsäkringen åren 1914—
1930
173. Statsunderstödda pensionsanstalter åren 1906
—1929
174. Svenska bolags livförsäkringsverksamhet åren
1887—1929
175. Utländska bolags livförsäkringsrörelse i Sverige åren 1887—1929
176. Ränte- och kapitalförsäkringsanstalterna åren
1876—1929
177. Registrerade sjukkassor åren 1892—1929

210

Tableau.

Page.

167.
168.

Virements postaux 1926—1980
Prêts de l'Etat aux gens peu aisés pour leur
procurer des immeubles ménagers 1906—1930
169. Banques d'épargne privées par département,
en 1929
170. Banques d'épargne privées 1856—1980
171. Caisses de crédit agricole 1916—1929

208
209
209
210
212

212
172.

Assurance générale des pensions 1914—1930 214

214
173.

Caisses de pensions subventionnées par l'État
1906—1929
215
174. Assurances sur la vie: sociétés suédoises
216
1887—1929
216
175. Assurances sur la vie: sociétés étrangères
218
1887—1929
218
176. Tontines 1876—1929
218
218
219 177. Caisses enregistrées de secours mutuels en
cas de maladies 1892—1929
219
178. Understödsföreningar åren 1916—1928
220 178. Sociétés de secours mutuels 1916—1928
220
179. Olycksfallsförsäkringen åren 1890—1917
221 179. Assurances contre les accidents 1890—1917 221
180. Försäkringen för olycksfall i arbete enligt
180. Assurances contre les accidents du travail
1916 års lag åren 1918—1929 samt olycksselon la loi de 1916 en 1918—1929 et
fall i arbete åren 1918—1927
221
accidents du travail 1918—1927
221
181. Försäkringsbolagens, utom arbetsgivarbolagen,
181. Assurances contre les accidents et contre les
olycksfalls- och sjukförsäkringsrörelse åren
maladies 1918—1929
224
1918—1929
224
182. Svenska bolags husdjursförsäkringsrörelse
182. Assurances sur le bétail: sociétés suédoises
åren 1887—1929
224
1887—1929
224
183. Brandförsäkringen åren 1887—1929
225 183. Assurances contre l'incendie 1887—1929
225
184. Svenska bolags sjöförsäkringsrörelse åren 1890
184. Assurances maritimes: sociétés suédoises 1890
—1929
226
—1929
226
185. Svenska bolags ansvars-, inbrotts- och ma185. Assurances diverses: sociétés suédoises 1914
skinförsäkringsrörelse åren 1914—1929
227
—1929
227
186. Stiftelser år 1910
226 186. Fondations 1910
226
215

XIII. Priser, levnadskostnader och konsumtion.
187.
188.

Partiprisernas förändringar åren 1860—1931
Minuthandelspriser för livsmedel m. m. åren
1904—1930
189. Livsmedelskostnadernas förändringar å vissa
orter åren 1914—1930
190. Levnadskostnadernas förändringar åren 1915
—1931
191. Inkomster och utgifter för arbetare- och medelklasshushåll åren 1913/14, 1920 och
1922/23
192. Konsumerade kvantiteter av viktigare varuslag åren 1913/14, 1920 och 1922/23

227

194.
195.
196.
197.
198.

Förbrukningen av alkoholhaltiga drycker,
tobak, kaffe, te och socker åren 1856—1930
Brännvins- och maltdryckstillverkningen åren
1856—1930
Rusdrycksförsäljningen åren 1913—1930
Systembolagens verksamhet åren 1921—1930
Fylleriförseelser åren 1913—1930
Sockers tillverkning och beskattning åren
1856—1928

187.
188.

229
189.
230
190.

Variations des prix de gros 1860—1931
227
Prix de détail des denrées ménagères 1904
—1930
229
Variations des coûts des denrées alimentaires,
etc. dans certaines localités 1914—1930
230
Variations du coût de la vie 1915—1931 230

230
191.

Recettes et dépenses de ménages 1913/14,
1920 et 1922/23
231

192.

Quantités consommées de certaines denrées
importantes 1913/14, 1920 et 1922/23
231

231
231

XIV. Alkoholhaltiga drycker, tobak, socker
m. m.
193.

XIII. Prix, coût de la vie et consommation.

XIV. Boissons alcooliques, tabac, sucre etc.
193.

232
194.
233
234 195.
235 196.
235 197.
198.
236

Consommation de boissons alcooliques, de
tabac, de café, de thé et de sucre 1856—1930
Fabrication d'eau-de-vie et de boissons de
malt en 1856—1930
Vente des spiritueux en 1913—1930
Opérations des sociétés de vente des spiritueux
Délits d'ivresse en 1913—1930
Fabrication et imposition du sucre en 1856—
1928

232
233
234
235
235
236

IX
Sid.

Tabell.

Tableau.

XV. Statistique sociale.

XV. Socialstatistik.
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.
226.
227.
228.

Kooperation. Konsumtionsföreningarnas verksamhet åren 1908—1929
237
Byggnadsverksamheten i städer och stadsliknande samhällen åren 1912—1929
237
Bostadsförhållandena i vissa städer och stadsliknande samhällen åren 1912—1915 samt
hyresåren 1926/27 och 1928/29
238
Den offentliga arbetsförmedlingen åren 1902
—1931
240
Arbetslöshetens omfattning inom olika län
och yrkesgrupper år 1927
241
De arbetslösa, fördelade efter graden av arbetsförmåga, år 1927
241
De arbetslösa, fördelade efter ålder, år 1927 241
Arbetslösheten inom fackorganisationerna åren
1912—1930
242
Arbetsinställelser åren 1903—1929
242
Kollektivavtal åren 1908—1929
243
Jordbrukets medelarbetstid under sommaren
åren 1911—1929
243
Lantarbetares löneförmåner åren 1866—1928
(enl. jordbruksstatistiken)
243
Arbetslöner inom industri, handel och samfärdsel m. m. åren 1913, 1915—1930
244
Löneinkomster per arbetstimme för vuxna
arbetare inom olika dyrortsgrupper åren 1928
och 1929
246
Lantarbetares löneförmåner åren 1911—1930
(enl. socialstatistiken)
250
Löneförhållanden 1914—1929 för hantverksoch transportarbetare
251
Löneförhållanden 1914—1929 för i restaurangrörelse och i husligt arbete anställd personal 251
Löneutvecklingen 1913—1929 för i enskild
tjänst anställd förvaltningspersonal
251
Löneförhållanden inom sjömansyrket åren
1860—1929
253
Skogsarbetarnas löneförhållanden i norra
Sverige, vintersäsongerna 1913/14—1930/31 253
Fattigvården åren 1874—1929
254
Fattigvården år 1929
255
Fattigvården länsvis år 1929
256
Fattigvården inom olika grupper av kommuner år 1929
257
Barnavården år 1928
258
Barnavården länsvis år 1928
259
Samtliga yrkesutövare fördelade efter kön,
ålder, civilstånd och inkomst, år 1920
260
Samtliga yrkesutövare fördelade efter kön,
ålder, civilstånd och förmögenhet, år 1920 262
De manliga och de kvinnliga yrkesutövarna
fördelade efter yrken i inkomst- och förmögenhetsklasser, år 1920
264
Enskilda personers år 1921 redovisade inkomster och förmögenheter, kombinerade i
grupper efter inkomst- och förmögenhetsbeloppens storlek. Sammandrag för hela
riket och för samtliga yrkesutövare
270

199.
200.
201.

230.

Vid de allmänna underrätterna slutligt handlagda mål och ärenden åren 1861—1929
272
Hovrätternas verksamhet åren 1861—1930 274

Sociétés coopératives de consommation 1908
—1929
237
Constructions de maisons dans les agglomérations urbaines 1912—1929
237
Habitations dans les agglomérations urbaines
1912—1915 et 1926/27, 1928/29
238

202.

Bureaux de placement publics 1902—1931 240

203.

Extension du chômage dans les différents
départements et professions 1927
241
Chômeurs, répartis d'après la qualité de leur
travail, en 1927
241
Chômeurs par âge en 1927
241
Chômage parmi les ouvriers syndiqués 1912
—1930
242
Grèves et lock-outs 1903—1929
242
Conventions collectives 1908—1929
243
Durée du travail quotidien dans l'agriculture
pendant l'été 1911—1929
243
Salaires des ouvriers agricoles 1866—1928
(d'après la statistique agricole)
243
Salaires dans l'industrie, le commerce et les
communications, etc. 1913, 1915—1930
244
Salaires par heure de travail pour ouvriers
dans différents groupes de la cherté du coût
de la vie en 1928 et 1929
246
Salaires des ouvriers agricoles 1911—1930
(d'après la statistique sociale)
250
Salaires 1914—1929 des ouvriers de métier
et de transport
251
Salaires 1914—1929 du personnel de restaurant et du personnel domestique
251
Appointements en 1913—1929 du personnel
administratif des entreprises privées
251
Salaires des marins 1860—1929
253

204.
205.
206.
207.
208.
209.
210.
211.
212.
213.
214.
215.
216.
217.
218.
219.
220.
221.
222.
223.
224.
225.
226.
227.
228.

Salaires des ouvriers forestiers au nord de la
Suède pendant les hivers 1913/14—1930/31
Service des assistés 1874—1929
Service des assistés 1929
Service des assistés par département 1929
Service des assistés par groupes de communes en 1929
Protection l'enfance 1928
Protection de l'enfance par département
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

253
254
255
256
257
258
259
260
262
264
270

XVI. Justice. Prisons.

XVI. Rättsväsende. Fångvård.
229.

Page.

229.

Affaires terminées par les tribunaux ordi272
naires de 1ère instance 1861—1929

230. Cours d'appel 1861—1980

274

X
Tabell.
231.
232.
233.
234.
235.
236.
237.

Sid. Tableau.

Högsta domstolens verksamhet åren 1861—
1930
Ägodelningsrätternas, vattendomstolarnas,
gränstullrätternas och krigsdomstolarnas verksamhet åren 1861—1930
Av överexekutorerna slutligt handlagda mål
åren 1881—1930
Protesterade växlar åren 1913—1930
Konkurser, konkursärenden och ackordsförhandlingar utan konkurs åren 1866—1930
Konkursboen åren 1916—1920
Lagfarter, inteckningar och tomträtt åren
1886—1929

238.

För förbrytelser sakfällda i första instans
åren 1866—1929
239. För förbrytelser sakfällda i första instans,
om vilka uppgift lämnats till straffregistret,
fördelade efter ålder och föregående bestraffning, åren 1916—1929
240. Till tvångsarbete dömda personer, upptagna
i straffregistret, fördelade efter kön, ålder, föregående bestraffning m. m. åren 1921—1929
241. Fångvården åren 1886—1929
XVII.
242.
243.
244.
245.
246.
247.
248.
249.
250.
251.
252.
253.
254.

231.

Cour suprême 1861—1930

274

232.

Tribunaux spéciaux 1861—1930

275

274
275
233. Affaires terminées par les sur-exécuteurs
275
1881—1930
275
276 234. Lettres de change protestées 1913—1930
276
235. Faillites, etc. 1866—1930
276
276
277 236. Masses des faillites 1916—1920
277
237. Homologation de propriétés immobilières,
inscriptions hypothécaires et droit de terrains
277
1886—1929
277
238. Condamnés en 1 è r e instance 1866—1929 278
278
239. Condamnés en 1 è r e instance, inscrits dans
le casier judiciaire, par âge et par récidive
1916—1929
280
280
240. Personnes condamnées aux travaux publics
inscrites dans le casier judiciaire, par sex,
280
âge et par punition antérieure 1921—1929 280
281 241. Service des prisons 1836—1929
281

Undervisning.

XVII. Enseignement.

Folkundervisningen åren 1881—1929
282
Folkundervisningen, länsvis, redogörelseuret
1928/29
284
Folkskolans högre avdelning åren 1901—
1929
286
Högre folkskolorna åren 1882—1930
286
Folk- och småskoleseminarierna åren 1871
—1930
287
Kommunala mellanskolorna höstterminen åren
1910—1930
287
Statens allmänna läroverk höstterminen åren
1876—1927
288
Statens allmänna läroverk höstterminen åren
1928—1930
288
Lärjungar, som avlagt godkänd studentexamen åren 1866—1930
288
Lärjungar, som avlagt godkänd realskolexamen åren 1907—1930
290
Lärjungar i vissa anstalter för yrkesundervisning åren 1920—1930
290
Universitet och motsvarande högskolor höstterminen åren 1866—1930
291
Lärjungar i vissa andra undervisningsanstalter
åren 1876—1930
292

242.
243.

Enseignement primaire 1881—1929
282
Enseignement primaire, par département,
1928/29
284
244. Section supérieure de l'école primaire 1901
—1928
286
245. Écoles primaires supérieures 1882—1930 286
246. Écoles normales primaires 1871—1930
287
247.

Écoles communales moyennes, semestres d'automne 1910—1930
287
248. Lycées de l'État, semestres d'automne 1876
—1927
288
249. Lycées de l'État, semestre d'automne 1928
—1930
288
250. Élèves reçus à l'examen du baccalauréat
1866—1930
288
251. Élèves reçus à l'examen du certificat d'études
1907—1930
290
252. Élèves de certaines écoles professionnelles en
1920—1930
290
253. Universités, semestres d'automne 1866—1930 291
254.

Élèves de certains autres établissements d'enseignement 1876—1930
292

255.

Résultats des exercises clos en comparaison
des évaluations des budgets 1854—1929/30 293

XVIII. Finanser.
Statsregleringarnas överskott och brister, i
jämförelse med riksstatsberäkningarna, enligt
räkenskaperna åren 1854—1929/30
256. Statsverkets inkomster och utgifter enligt
räkenskaperna åren 1912—1929/30
257. Statens inkomster åren 1861—1925, 1927/32
258. Taxeringarna till bevillning eller kommunal
inkomstskatt samt till inkomst- och förmögenheteskatt och till kommunal progressivskatt
åren 1862—1930
259. Taxeringarna till fastighetsskatt och kommunal
inkomstskatt, länsvis år 1930
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XVIII. Finances.

255.

293

256. Recettes et dépenses de l'État d'après les
293
comptes définitifs 1912—1929/30
294 257. Recettes de l'État 1861—1925, 1927/32
258. Impositions du «bevillning» ou de l'impôt
communal et de l'impôt sur les revenus et sur
les capitaux et de l'impôt progressif communal
298
1862—1930
259. Impositions de l'impôt sur les immeubles et
300
de l'impôt communal, par département, 1930

293
294

298
300

XI
Tabell.
260.

261.
262.
263.

264.
265.
266.
267.
268.
269.
270.
271.
272.
273.

Sid. Tableau.

Taxeringarna till kommunal progressivskatt,
skogsaccis samt påförda skogsvårdsavgifter och
tilläggsavgifter enl. lagen om allmän pensionsförsäkring, länsvis, år 1930
302
Taxeringen till statlig inkomst- och förmögenhetsskatt samt uträknad utjämningsskatt,
länsvis år 1930
303
Taxeringarna till inkomst- och förmögenhetsskatt åren 1913, 1917, 1920 och 1921
304
Till inkomstskatt taxerade inländska aktiebolags och solidariska bankbolags kapital
och inkomst driftsåren 1908, 1912, 1916,
1919 och 1920
306
Svenska aktiebolags och solidariska bankbolags
fastighetsvärden enligt fastighetstaxeringen
år 1930
306
Tullmedlen åren 1871—1930
308
Beskattningen av alkoholhanteringen åren
1871—1930
310
Tobaksmonopolet åren 1916—1930
310
Statens affärsverksamhet åren 1912—1930 311
Riksstatsutgifterna åren 1913, 1920—1925,
1927/32
312
Riksstatsutgifterna åren 1912—1920
317
Statens tillgångar och skulder åren 1912—1930 318
Statsskulden åren 1857—1930
320
Landstingens finanser åren 1913, 1920—1929 321

260.

Imposition de l'impôt de l'État sur les
revenus et sur les capitaux et impôt d'égalisation calculé
303
262. Impositions de l'impôt sur les revenus et
sur les capitaux 1913, 1917, 1920 et 1921 304
263. Capitaux et revenus des sociétés anonymes
suédoises frappées par l'impôt sur les revenus
1908, 1912, 1916, 1919 et 1920
306
264.
265.
266.
267.
268.
269.
270.
271.
272.
273.

Landskommunernas finanser åren 1913, 1920
274.
—1928
322
275. De särskilda landstingens finanser år 1929 324 275.
276. Landskommunernas finanser, länsvis år 1928 324 276.

279.
280.
281.
282.

Städernas finanser åren 1913, 1920, 1923—1929 325
Prästlönekassornas finanser åren 1914—1928
(ecklesiastikåren 1914/15—1928/29)
330
Municipalsamhällenas finanser åren 1923—
1929
330
Utdebitering av kommunala utskylder för åren
1906—1930
331
Kommunala finanserna åren 1875—1928
332
Samtliga skatter åren 1906—1930
334

277.
278.
279.
280.
281.
282.

Valeurs évaluées des immeubles des sociétés
anonymes suédoises selon les impositions de
l'impôt sur les immeubles en 1930
306
Recettes des douanes 1871—1930
308
Impôts sur les boissons alcooliques 1871—
1930
310
Monopole des tabacs 1916—1930
310
Exploitations de l'État 1912—1930
311
Dépenses de l'État 1913, 1920—1925,
1927/31
312
Dépenses de l'État 1912—1920
317
Actif et passif de l'État 1912—1930
318
Dette publique 1857—1930
320
Finances des conseils généraux 1913, 1920—
1929
321
Finances des communes rurales 1913, 1920
—1928
322
Finances des différents conseils généraux 1929 324
Finances des communes rurales par département 1928
324
Finances des villes 1913, 1920, 1923—1929 325
Finances des caisses de traitement du clergé
en 1914—1928
330
Finances des agglomérations dites «municipalsamhällen» 1923—1929
330
Impôts communaux sur les revenus 1906—
1930
331
Finances des communes 1875—1928
332
Imposition totale 1906—1930
334

XIX. Élections.

XIX. Allmänna val.
Valen till riksdagens första kammare åren
1911, 1919 och 1921—1930
284. Rösträtten och valdeltagandet inom olika
yrkesgrupper vid valen till riksdagens andra
kammare år 1928
285. Valen till riksdagens andra kammare åren
1911—1928
286. Landstingsmannavalen åren 1922—1930
287. Kommunala rösträtten åren 1923, 1927 och
1931
288. Kommunal- och municipalfullmäktigvalen åren
1920—1930
289. Stadsfullmäktigvalen åren 1919—1930

Impositions de l'impôt progressif communal,
de l'impôt sur l'exploitation des forêts, par
département, en 1930
302

261.

274.

277.
278.

Page.

283.

283.
336

Élections à la Première chambre du Riksdag
1911, 1919 et 1921—1930
336
284. Droit devote et votants pour la Seconde chambre
du Riksdag par groupes de profession en 1928 336

336
285.
338
340 286.
287.
342
288.
342
343 289.

XX. Uppgifter rörande de särskilda städerna,
köpingarna och municipalsamhällena.

Élections à la Seconde chambre du Riksdag
1911—1928
338
Élections aux conseils généraux 1922—1930 340
Droit de vote communal 1923, 1927 et
1931
342
Élections aux conseils des communes rurales
et des «municipalsamhällen» 1920—1930
342
Élections aux conseils des villes 1919—1930 343

XX. Données diverses pour chaque ville,
bourg et «municipalsamhälle».

Städernas areal och folkmängd vid början av
290. Villes: superficie et population au 1 e r janv.
1931 et impositions 1930/31
344
år 1931 samt beskattning år 1930/31
344
291. Bourgs et «municipalsamhällen»: superficie et
291. Köpingarnas och municipalsamhällenas areal
er
346
population au 1 janv. 1931
och folkmängd vid början av år 1931
346
290.

XII
Sid.

Tabell.
292.
293.
294.
295.
296.
297.
298.
299.
300.
301.
302.
303.
304.
305.

XXI. Internationella översikter.
Areal, folkmängd och folkökning

310.
311.
312.
313.
314.
315.
316.
317.
318.
319.

Page.
XXI.

348 292.

Folkmängd i städer med minst 100000
invånare
354
Utvandringen från vissa europeiska länder till
främmande världsdelar åren 1926—1930
356
Invandringen till Förenta staterna finansåren
1925/26—1929/30
357
Invandringen till Kanada, efter folkslag,
finansåren 1927/28—1929/30
357
Folkmängdens fördelning efter kön och ålder 358
Befolkningens fördelning efter yrken (yrkesutövare)
360
Folkmängdens förändringar
362
Arealens fördelning efter ägoslag samt åkerjordens användning och skörd åren 1926—1930 366
Produktionen av vissa världsartiklar åren 1927
—1930
372
Saltsjöfisket i vissa länder åren 1925—1928 384

Husdjur
Automobiler och motorcyklar 1929—1930
Världshandelsflottans utveckling åren 1890
—1930
306. Fartyg, sjösatta åren 1927—1930
307. Sjöfarten på utlandet
308. Världens sjögående handelsflotta juni 1930
309. Järnvägarna i vissa länder åren 1927—1929

Tableau.

293.
294.
295.
296.
297.
298.
299.
300.
301.
302.

386 303.
387 304.
305.
388
388 306.
389 307.
390 308.
391 309.

Postväsendet i vissa länder åren 1928—1929 392
Telegraf- och telefonväsendet i vissa länder
år 1928
393
Införselns och utförselns värde åren 1927—
1930
394
Värdet av olika myntslag åren 1929—1930
samt diskonto åren 1930—1931
396
Guldbehållning vid slutet av åren 1926—1930 398
Utelöpande sedlar vid slutet av åren 1927—1930 398
Statsskulden åren 1913—1929
399
Partiprisernas förändringar åren 1921—1931 400
Levnadskostnadernas förändringar åren 1921
—1931
401
Förbrukningen av socker, kaffe, te och
tobak
402
Arbetslösheten inom fackorganisationerna åren
1913—1930
403
Arbetskonflikter i vissa länder 1927—1930 404

310.
311.
312.
313.
314.
315.
316.
317.
318.

Tableaux internationaux.

Superficie, population et augmentation de la
population
348
Population des villes de 100000 habitants
au moins
354
Émigration européenne pour les pays hors
d'Europe 1926—1930
356
Immigration aux États-Unis 1925/26—
1929/30
357
Immigration, d'après races au Canada, 1927/28
—1929/30
357
Population par sexe et par âge
358
Population par profession (population active)
360
Mouvement de la population
362
Superficie des terrains, emploi des terres
labourables et récolte 1926—1930
366
Production de certains articles universels
1927—1930
372
Pêches maritimes des pays principaux 1925
—1928
384
Bétail
386
Automobiles et motocyclettes 1929—1930 387
Développement de la marine marchande en
1890—1930
388
Navires construits 1927—1930
388
Navigation extérieure
389
Marine marchande du monde juin 1930
390
Chemins de fer dans les principaux pays
1927—1929
391
Postes des principaux pays 1928—1929
392
Télégraphes et téléphones des principaux pays
en 1928
393
Valeur des marchandises importées et exportées
1927—1930
394
Valeur des monnaies 1929—1930 et taux de
l'escompte en 1930—1931
396
Réserves d'or 31 déc. 1926—1930
398
Billets en circulation au 31 déc. 1927—1930 398
Dette publique 1913—1929
399
Variations des prix de gros 1921—1931
400
Variations du coût de la vie 1921—1931 401

319.

Consommation de sucre, de café, de thé
et de tabac
402
320.
320. Chômage parmis les ouvriers syndiqués 1913
—1930
403
321.
321. Conflits collectifs du travail dans les divers
pays 1927—1930
404
322. Fackföreningsrörelsen i vissa länder 1921,
322. Effectifs des syndicats ouvriers dans les
1925, 1927 och 1928
405
divers pays 1921, 1925, 1927 et 1928
405
Förteckning över den officiella statistiken
406 Catalogue de la statistique officielle
406

Källförteckning.
Sources.
Använda förkortningar:
Abréviations:
Bidrag = Bidrag till Sveriges officiella statistik;
S O S = Sveriges officiella statistik (se sid. 406 f.);
SM = Statistiska meddelanden (se sid. 408):
ms = manuskript (S C = statistiska centralbyrån).
I många fall hava de nr här nedan angivna källor hämtade uppgifterna underkastats särskild,
bearbetning för Statistisk årsbok, utan att detta omnämnes i källförteckningen. Dans him de»
tas leS données, puisées des sources ri-dessous, ont ité préparées spéåakment
powr VAnrmaire
ttatistique,
sans que Von en ait fatt mention dans la hsté des sources.

XIII
Tab. 1. Statens meteorologisk-hydrografiska anstalts årsbok; uppgifter från nämnda anstalt
och rikets allmänna kartverk m. m.
Tab. 2—3. S O S : Folkräkningen 1920: 1; S O S : Folkmängden inom administrativa områden
1929; Sveriges statskalender 1931; Allmänna väghållningsbesväret pä landet (kommunikationadepartementet) m. m.
Tab. 4—9. Bidrag: A (särskilt 1880: 2); S O S : Befolkningsrörelsen; S O S : Folkmängden inom
administrativa områden; Statistisk tidskrift: h. 129, 138, 139; Sundbärg, Bevölkerungsstatistik
Schwedens 1750—1900; ms i S 0.
Tab. 10—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.: Några grunddrag av Sveriges
befolkningsstatistik för åren 1748—1875); S O S : Befolkningsrörelsen; S O S: Folkmängden inom
administrativa områden 1930; Statistisk tidskrift: h. 123: Rikets 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; Sundbärg, Bevölkerungsstatistik
Schwedens 1750-1900; ms i S C.
Tab. 44—47. S O S: Dödlighets- och livslängdstabeller 1911—1920; SM: A: 1:1; Skandinavisk
aktnarietidskrift 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 : Dt- 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, I I ; S O S : Allmän hälso- och sjukvård; S O S : Sinnessjukvården i
riket; S O S : Det civila veterinärväsendet; Sweden, its people and its industry, utg. av Snndbärg.
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; Araberättelse Över
hälso- och sjukvården vid marinen; S O S : Hälso- och sjukvård vid armén; S O S : Hälso- och
sjukvård vid 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.
Tab. 75. Bidrag: N: Hushållningssällskapens berättelser.
Tab. 76. Bidrag: N: 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 : Jordbrnksräkningen 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
befallningshavandes 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 av 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: K: Hushållningssällskapens berättelser.
Tab. 87. S M: A: I: 7, 9, II: 1, 3, III: 2, 3; S O S: Jordbruk och boskapsskötsel 1920; Jordbruksräkningen 1927.
Tab. 88. Meddelanden från lantbruksstyrelsen: nr 169; S O S: Mejerihantering.
Tab. 89. Lantbruksstyrelsens berättelser; Kalender över svenska lantbruket; hushållningssällskapens handlingar m. m.
Tab. 90. SM: A: I: 2; S O S : Förteckning över statens jordbruksdomäner och vissa andra av
domänstyrelsen förvaltade egendomar; periodiska tabeller n:ris 69 och 70 år 1925.
Tab. 91. Bidrag: H; Fiskeriintendentens berättelser; S O S : Fiske.
Tab. 92. S O S : Fiske.
Tab. 93. Lantbruksakademiens handlingar; .Lantbruksstyrolsens berättelser; ms i lantbruksstyrelsen.
Tab. 94—98. Ms i riksskogstaxeringsnämnden.
Tab. 99—100. Ms i finansdepartementet.
Tab. 101. Bidrag: Q; S O S : Domänverket; ms i domänstyrelsen.

XIV
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, special nndersökning; Kommersiella meddelanden; ms i kommerskolleginm.
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 affärsanställda.
Tab. 119. Bidrag: E, F; S O S : Handel.
Tab. 120—128. Bidrag: F; S OS: Handel; SM: A: III: 1; SM: C; Kommersiella meddelanden;
under tab. 108—113 nämnda kommittébetänkanden; ms i kommerskolleginm.
Tab. 129—140, 142. Bidrag: E, F ; S O S : Sjöfart; Kommersiella meddelanden; ms i kommerskollegium.
Tab. 141. Bidrag: T; S O S : Lotsverket; ms i lotsstyrelsen.
Tab. 143—147. Bidrag: Ii; S O S : Järnvägar; SM: D; ms i järnvägsstyrelsen.
Tab. 148, 153. Bidrag: M; S O S : Postverket; ms i generalpoststyrelsen.
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 från generalstaben,
statskontoret samt väg- och vattenbyggnadsstyrelsen.
Tab. 154. Sveriges Automobil- och Omnibuskommunikationer; ms.
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, ntg. ar Svenska
bankföreningen. Affärsvärlden, ekonomisk veckorevy.
Tab. 160. Sveriges riksbanks årsbok; Kommersiella meddelanden.
Tab. 161—164. Sammandrag av de solidariska enskilda bankernas samt aktiebankernas och
kreditaktiebolagens uppgifter; SM: E; Sveriges riksbanks årsbok.
Tab. 165. Uppgifter om hypoteksbanken och hypoteksföreningarna; styrelse- och revisionaberättelser för allmänna hypoteksbanken och stadshypotekskassan.
Tab. 166. Bidrag: Y II; S O S : Postsparbanken, Postverket; ms i generalpoststyrelsen.
Tab. 167. S O S : Postverket; ms i generalpoststyrelsen.
Tab. 168. Ms i S O enligt uppgifter från jordbruksdepartementet samt statens egnahemsstyrelse.
Tab. 169, 170. Statistisk tidskrift; Bidrag: Y i; S O S : Allmän sparbanksstatistik; ms i SO.
Tab. 171. SM: A: IV: 1; ms i S C.
Tab. 172. S O S : Allmänna pensionsförsäkringen; ms i pensionBstyrelsen.
Tab. 173. Riksdagens revisorers berättelser om statsverket.
Tab. 174. Försäkringsväsendet i riket (utg. av civildepartementet och försäkringsinspektionen),•
S O S : Enskilda föreäkringsenstalter.
Tab. 175, 179—181. Försäkringsväsendet i riket; Riksförsäkringsanstaltens årsberättelse (fr. o. m.
1911 i SOS); S O S : Enskilda försäkringsanstalter; S O 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. 178. Ms i socialstyrelsen.
Tab. 182—185. Försäkringsväsendet i riket; S O S : Enskilda försäkringsanstalter.
Tab. 186. S O S : Stiftelser.
Tab. 187. Kommersiella meddelanden; Svensk handelstidning; Svensk finanstidning.
Tab. 188—192, 199—209, 211—218. Arbetsstatistik; S O S : Socialstatistik; Meddelanden från
kommerskollegii avdelning för arbetsstatistik; Sociala meddelanden; ms i socialstyrelsen.
Tab. 193. Ms i S C och i kontrollstyrelsen.
Tab. 194—198. Bidrag: V; S O S : Accispliktiga näringar, Rusdrycksäljningen m. w.; ms i
kontrollstyrelsen,' ms i statistiska centralbyrån.
Tab. 210. Bidrag: N: Hushållningssällskapens berättelser; S O S : Jordbruk och boskapsskötsel.
Tab. 219—222. Bidrag: U i; S O S : Fattigvård; ms i SO.
Tab. 223; 224. Ms i SC.
Tab. 225—228. S O S : Folkräkningen 1920.
Tab. 227—240. Bidrag: B; S O S : Rättsväsen; ms i S C.
Tab. 241. Bidrag: G; S O S : Fångvården: tvångsarbetsanstaltemas årsberättelser; Riksdagens
revisorers berättelser om statsverket.
Tab. 242—252. Bidrag: P; S O S : Undervisning; ms i skolöverstyrelsen; uppgifter från lantbruksstyrelsen och domänstyrelsen.
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Tab. 253. Universitetens och högskolornas kataloger samt uppgifter från karolinska medikokirurgiska institutet.
Tab. 254. Bidrag: H; S O S : Undervisning; Riksdagsberättelserna om rikets styrelse; Riksdagens revisorers berättelser om statsverket; lantbruksstyrelsens berättelser; uppgifter från skolöverstyrelsen, lantbruksstyrelsen och de olika anstalterna.
Tab. 255—257. Kapitalkonto till rikshnvudboken (1854—1911); Utdrag nr riksbnvndboken,
innefattande bndgetredovisning (1912—1919); Budgetredovisning) fr. o. m. 1920); Riksstaten; uppgifter från statskontoret och riksräkenskapsverket m. m.
Tab. 258—261. Generalsammandrag Över bevillningen m. m. (t. o. m. 1921); SOS: Skattetaxeringarna (fr. o. m. 1922).
Tab. 262, 263. Finansstatistiska utredningar, ntgivna genom finansdepartementet; S O S :
Taxering till inkomst- och förmögenhetsskatt 1917, 1920; ms i S C.
Tab. 264. S O S: Skattetaxeringarna.
Tab. 265. Samma som tab. 252—254 samt dessutom Bidrag: F; S O S : Handel; ms i kommerskollegium.
Tab. 266, 267. Bidrag: V; S O S : Accispliktiga näringar, Rusdrycksförsäljningen m. m.; Aktiebolaget Tobaksmonopolets årsberättelser m. m ; ms i kontrollstyrelsen m. m.
Tab. 268. S O S : Postverket, Telegrafverket, Statens järnvägar, Statens vattenfallsverk, Domänverket; Sveriges riksbanks årsbok; Statistiska tablåer m. m. till belysning av statens affärsverksamhet under år 1930; riksräkenskaps verkets revisionsberättelse.
Tab. 269, 270. Utdrag nr rikshnvudboken, innefattande budgetredovisning; Budgetredovisning.
Tab. 269 dessutom Riksstaten.
Tab. 271. Utdrag ur rikshnvudboken, innefattande budgetredovisning (1912—1919); Utdrag ur
rikshuvudboken, innefattande kapitalsammandrag (fr. o. m. 1920); Utdrag nr fonders och diverse
medels räkenskaper; Översikt, utvisande riksbankens tillgångar och skulder.
Tab. 272. Riksgäldskontorets årsbok; Riksdagens revisorers berättelser om riksgäldsverket m. m.
Tab. 273—282. Bidrag U; S O S : Kommunernas finanser; ms i S C.
Tab. 283—289. S O S : Riksdagsmannavalen och Kommunala valen; ms i S C.
Tab. 290. Årsbok för Sveriges kommuner.
Tab. 291. S O S : Folkmängden inom administrativa områden; ms i S C.
Använda huvudkällor för de internationella

tabellerna:

Tab. 292—322. De främmande ländernas statistiska årsböcker och periodiska publikationer, för
vissa tabeller därjämte specialpublikationer för olika länder.
Bland de internationella statistiska publikationerna angivas följande:
Annuaire statistique international. Société des Nations, section économique et financiére;
Bulletin mensuel de statistique. Société des Nations;
Annuaire international de statistique agricole. Institut international d'agricnlture;
Bulletin international de statistique agricole. Institut international d'agriculture;
Revue internationale d'agriculture. Institut international d'agriculturc;
Apercu de la démographie des divers pays du monde. Office permanent de 1'Institut international de statistique;
Annuaire statistique des gran des villes. Office permanent de 1'Institut international de statistique;
International labour Teview. International labour office;
Annual report of the commissioner general of immigration. United States Department of Labour;
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Tab. 1. Geografiska och meteorologiska uppgifter.
Données géographiques
et
météorologiques.
L ä g e , g r ä n s e r m . m . Situation, frontières, etc. Sverige är beläget mellan 55°20' (Smyge huk) och
<59°4' (riksröset Koltajaure) n. bredd samt 10°Ö8' (skäret Stora Drammen n. v. om Kosteröarna) och 2410'
<6n Kataja s. om Torneälvs mynning) ö. om Greenwich. Landgränsen mot Finland 536 km, mot Norge
1 657 km. Knsten enligt Strelbitsky 7 624 km, mätt å karta i 1:2 000 000 omkr. 2 500 km. Största
längd frän norr till söder 1 574 km, största bredd 499 km.
Areal, se tab. 2. Superficie, voir tabl. 2.
Öar. lie». Gotland 2 960, Öland 1345, Orast 336, Värmda med iDgarö och Pâ gel brolandet 271,
Hisingen 195, Tjörn 134, Väddö och Björkö 125, Fårö 102, Selaö 91, Gräaö 88, Svartsjölandet 79 km».
(Smäöar ej inräknade).
Bergshöjder. Hauteur des montagnes. L a p p l a n d : Kebnekaise 2123, Sarjeoktjåkko 2 090, Kaskasatjåkko
2 076 m (Sulitälma endast 1877 m). J ä m t l a n d : Storsylen 1762 m (Areskntan 1420 m). H ä r j e d a l e n : Helagsfjället 1796 m. D a l a r n e : Storvätteshogna 1204, Molnet 1191, Härjehogna 1185, Städjan
1131 m. V ä r m l a n d : Brånberget 691 m. V ä s t e r g ö t l a n d : Galtâsen (8. om Ulricehamn) 362, Kinneknlle307, Billingen 298 m. Ö s t e r g ö t l a n d : Stensbohöjden i Ydre 327 m (Omberg 263 m). S m å l a n d :
Tomtabacken (s. v. om Nässjö) 377 m (Taberg 342 m). H a l l a n d och S k å n e : Hallandsås 226 m.
S k å n e : Linderödsäsen 196 m.
V a t t e n o m r å d e n . Bassins. Vänern—Göta älv 50100 (därav inom Sverige 42 500), Torne älv 40 200
(d:o 25 300) 1 ), Ångermanälven 31900 (d:o 30 400), Dalälven 29 300 (d:o 28 900), Ume älv 26 700 (d:«
26 500), Indalsälven 26 700 (d:o 24 700), Lule älv 25 200 (d:o 24500), Mälaren—Norrström 22300, Ljusnan
19 800, Kalix älv 17 900 >), Vättern—Motalaström 15 500, Ljungan 12 800, Skellefte älv 11 600, Pite älv
11200, Lagan 6 450, Helgeän 4 840, Emån 4 450 km 3 .
Sjöar. Lacs. Vänern 5 546, Vättern 1899, Mälaren 1140, Hjälmaren 493, Storsjön i Jämtland 448,
Torneträsk 317, Siljan 290, Hornavan 262, Dddjanr 203, Bolmen 184, Storavan 170, Stora Lnleträsk 168,
Storuman 164, Kallsjön 155, Åsnen 153, Skagern 133 km s .
Floder. Fleuves. Klarälven—Göta älv 720 (därav .inom Sverige 520), Muonio—Torne älv 570, Dalälven
520, Ume 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, Toftaan—Lagan 250,
Ätran 230 km.

Medeltemperaturen åren 1859—1925.

Medelnederbörd 1881—1920.

Températures moyennes.

Eau tombée en moyenne.

1) Till Torne älvs område har räknats hela området ovan bifurkationen till Kalii älv (9 900 km').
1—302452. Statistisk årsbok 1931.

Tab. 2. Areal, folkmängdstäthet och indelningar vid början av år 1931, länsvis.1)

1) Rörande folkmängden se tab. 6. Concernant la population, voir tabl. 6. — 2) Köpingar, som icke bilda egna kommuner, inräknade. — 3) År 1929.
— 4) Skanör och Falsterbo utgöra tillsammans en stad. — 5) Därav 12 tingslag. — 6) TingBlag. — 7) Dessutom 6, Bom icke bilda egna kommuner.

2

Superficie, densité de la population et divisions administratives au 1er janv. 1931, par département.1)

Tab. 3. Folkmängden i landskapen (samt landareal), landstings- och hushållningssällskapsområdena,
stiften
samt hovrättsområdena vid början av år 1931, 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 1931 ainsi que les divisions ecclésiastiques et judiciaires.

3

1
) Vid början ar maj 1931. — 2) Vid början av 1931. — 3) En hov- och en garaisonsforsamling ej inräknade. — 4) Karlskrona amiralitetsförsamling inräknad. — 5) Därav 4 s. k. lappförsamlingar. — e) Därav en hov- och en garnisonsföreamling.
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Tab. 4. Folkmängd vid slutet av åren 1750—1930.1) Population, au 31 déc.

1
) Rörande medelfolkmängden i riket se tab. 27 samt för landsb. och städer tab. 28. Beträffande
folkmängden vid slutet av varje särskilt år 1749—1909 se årg. 1922, tab. 26. — •) Huskvarna, Eslöv
och Arvika med tillsamman 16 251 inv. (Vi) blevo städer8 under året, varjämte under året till städerna överflyttades tvä 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 12 889 inv, ('/i)
blevo städer under året, varjämte under året till städerna överflyttades områden med 3 857 inv. (Vi). —
») Områden med 10 283 inv. (VO överflyttades under året från landsbygden till städerna. — ") Trollhättan
med 13 985 inv. (Vi) blev stad under året, varjämte under året till Btäderna överflyttades områden med 16 751
inv. (Vi). — ') Katrineholm och Sollefteå med tillsamman 9 201 inv. 8 (Vi) blevo städer under året, varjämte
under året till staderna överflyttades områden med 2 526 inv. (VO- — ) Områden med 18 467 inv. (VO överflyttades under året från landsbygden till städerna. — •) Tranås, Avesta, Ludvika och Boden med tillsamman
21207 inv. (Vi) blevo städer nnder året, varjämte genom områdesregleringar städernas folkmängd vid årets
början ökades med 3774 inv. — 10) Mjölby, Vetlanda och Värnamo med tillsamman 12 415 inv. (Vi) blevo
städer under året, varjämte nnder året till städerna överflyttades
områden med 5969 inv. (Vi). — ") Ett område med 1702 inv. (VO överflyttades under året till stad. — la) Mölndal med 12 796 inv. (VO blev stad under
året, varjämte under året till städerna överflyttades områden med 23837 inv. (Vi). — ") Områden med 2 550
inv. (VO överflyttades under året till städerna. — ") Lidingö med 10 470 inv. (VO blev stad under året, varjämte
under året till städerna överflyttades områden med 115 inv. (VO- — ") Sandbyberg mod 6 750 inv. (VO blev
stad under året, varjämte under året till städerna överflyttades områden med 4 317 inv. (Vi). — 16) Områden med
5 803 inv. (VO överflyttades
under året till städerna. — ") Områden med 1 044 inv. (VO överflyttades under året
till städerna. — as ) Områden med 1096 inv. (Vi) överflyttades under året till städerna. — Genom områdesregleringar
ökades städernas folkmängd vid början av år 1931 med 9 619 personer och. utgjorde vid nämnda tidpunkt 2005285,
32'65 # av rikets folkmängd.

Tab. 5. Folkmängd
i de större städerna vid slutet av åren
1
1800—1930. )

5

Population des plus grandes villes au 31 déc.

Anm. Rörande folkmängden i övriga städer samt i köpingarna och municipalsamhällena se
tab. 290, 291. Pour la population des autres villes, etc., voir tabl. 290, 291.
1) Beträffande administrativa områdesregleringar mellan land och stad före 1911 se noter till tab.
5 i statistisk årsbok årg. 1929. — 2) Brännkyrka förs. med 33 678 och Bromma förs. med 9 810 inv.
»Vu 1920 inkorp. resp. Vi 1913 och Vi 1916. — •) Ett område av Nacka förs. med 488 inv. inkorp.
Vi 1930. — 4) Orgryte förs. med 622 200 inv. "Vu 1920 inkorp. Vi 1922 samt ett område av Partilie
förs. med 854 inv. Vi 1928. — ) Med Nya Varvets förs.,
som inkorp. '/'i 1931, 243 690; ett område av Angereda förs. med 14 inv. inkorp.
Vi 1930. — 6) Västra Skrävllnge förs. med
5 822 inv.
8
och Limhamns förs. med U 410 inv. V« 1920 inkorp. resp. Vi 1911 och Vi 1915. — r ) Med Fosie
förs., som inkorp. Vi 1931. 127 870. — ») Östra Eneby förs. med 10890 inv. och S:t Johannes
förs. med 3 224 inv. »V» 1920 inkorp. resp. '/i 1916 och lVi 1918. — ") Råns förs. och
Hälsingborgs
landsfdrs. med tillsammans 9 099 inv. »Vu 1910 inkorp.
/i 1918 och V» 1919. — ,0) Ett område
u
1910
av Hille förs. med la1130 inv. inkorp. Vi 1920. — ) Torpa kommun med 2 451 inv. »Vu
inkorp.
Vi 1920. — ) Ett område av Torshälla landskommun med 705 inv. inkorp. l/i 1929.
ls
— ) S:t Ilians och Lnndby förs. med 3 592 inv. »Vis 1920 inkorp. Vi 1918. — ") S:t Lars förs.
med 5 753 inv. »Via 1920 inkorp. Vi 1911. — 15) Ett område av Lnnds landskommun med 1223
inv. inkorp. Vi 1913, och S:t Peters klosters förs. med 1062 inv. »Vi» 1920 inkorp. Vi 1914. —
i") Ett område av Snöstorps förs. med 4899 inv. inkorp. Vi 1928. — ") Kalmar ! landsförs.
med 561 inv. inkorp. Vi 1925. - ™) Blev stad Vi 1922.S1— '•) Blev stad Vi 1916. — °) Ett område av Brunflo förs. med 2 142 inv. inkorp. Vi 1918. — ) Ett område av Nosaby förs. med 718
inv. inkorp. Vi 1916. — •») Ett område av Nosaby förs. med 22 inv. inkorp. Vi 1930. — 23) Ett
område med 286 inv. inkorp.
'/i 1927. — 24) Ett område med 1537 inv. inkorp. Vi 1922. —
»») Blev Btad Vi 1926. — M) Ett område av Umeå landsförs. med 1359 inv. inkorp. Vi 1925. —
«) Skövde landskommun med 2467 inv. 1910 inkorp. Vi 1914.

6

Tab. 6. Folkmängd länsvis vid slutet av åren

7
1751—1930. Population par département au 31 déc.

8

Tab. 7. Folkmängdens fördelning efter ålder, kön och civilstånd vid
slutet av åren 1750—1928.
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 1928.

Population dans chaque année d'âge et par groupes d'âge de cinq ans suivant le
sexe, au 31 déc. 1928.

Tab. 9. Folkmängden efter civilstånd inom vissa åldersklasser vid slutet av år 1928.
Population dans certains groupes d'âge, par état civil, au 31 déc. 1928.

10
Tab. 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.
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.

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

1
) Endast främmande trosbekännare, 1 församlingsboken (husförhörslängden) antecknade som sådana eller
(t. o. m. år 1910) tillhörande församlingar av främmande trosbekännare med rätt till egen kyrkobokföring.
Enligt vederbörande trossamfunds egna uppgifter utgjorde år 1920 antalet baptister 61120 och metodister
17 079 samt antalet medlemmar av svenska missionsförbundet 110 608.

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.

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

Population

par nationalité et par lieu de naissance.

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

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

Tab. 17. Svenskfödda personer, bosatta i utlandet omkring åren 1890,
1900, 1910 och 1920. Personnes nées en Suède, demeurant à l'étranger.

15
Tab. 18. Blinda, dövstumma, sinnesslöa, sinnes- och fallandesjuka
vid slutet av åren 1860—1920.

Aveugles, sourds-muets, aliénés, etc.

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

16

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

Tab. 21. I länen födda, efter boningsort, på 10000 inv. vid slutet av år 1920.

ort, på 10000 inv. vid slutet av år 1920.
sance, sur 10000 hab. au 3l déc. 1920.

17

Nés dans les départements, par lieu de résidence, sur 10000 hab. au 31 déc. 1920.

2—302452.

Statistisk årsbok 1931.
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Tab. 22. Infödda och inflyttade befolkningens relativa fördelHabitants nés dans leur commune de résidence et ceux nés dans une

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

19

20

Tab. 23. Folkmängd och förmögenhet vid slutet av år 1920 samt
Population et capitaux au 31 dèc. 1920 et revenus en 1920

1) Rftrande de särtrkilda yrkenas fôfdelaing p i grappefrn» och inneb&ïdeti av orden förmögenhet och inkomat

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

département.1)

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

21

22

TAB. 23 (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

l

par grands groupes de

professions1)

) Se. tab. 25. Voir tabl. 25. — 2) J>e offjciella talen f6ï âr«n 1870—1910 hava häi omräknats fBr vinnande

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

1

) Uppgifterna om förmögenhet och inkomst äro hämtade från skattedeklarationerna och taxeringslängderna
pitalet och den därifrån härflytande inkomsten. Revenus et capitaux taxé». — Se även tab. 225—228. Voir

grupper av yrken1) vid slutet av åren 1870—1920.2)
au 31 déc. 1870—1920.

25

av jämförbariiet, i möjligaste mån, med uppgifterna för år 1920.

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

samt avse de taxerade yrkesntövarnes personliga förmögenhet och inkomst ej det i resp. näring nedlagda kaauiri tabl. 225—228.

26

TAB. 25 (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 1920 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. 25 (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.
3—302452.
Slatistisk årsbok 1931.
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Tab. 27. Översikt av folkmängdens förändringar åren 1749—1930.1) Aperçu du mouvement de la population.1)
34

35

1) Bristande överensstämmelse mellan siffrorna för folkökningen och de här meddelade uppgifterna om befolkningsrörelsens samtliga faktorer
beror, utom på förekomsten av obefintliga, främst pä skillnaden mellan den faktiska och den i församlingsböckerna redovisade utvandringen. Den
verkliga utvandringen har av professor G. Snndbärg beräknats till i ärligt medeltal: 1851/60 4058, 1861/70 15 783, 1871/80 16833, 1881/90 39489,
1891/00 25 915, 1901/10 27 633. För årtiondet 1911/20 torde den kunna uppskattas till i årligt medeltal 13000. — Le manque d'accord entre let
chiffres pour Vaugmentation de la population et les données ici sur tous les faits du mouvement de la population dépend, sauf l'existence des introuvables,
surtout de la différence entre Vémigration réelle et celle dans les registres des paroisses. L'émigration réelle a été calculée par M. le Professeur G. Sundbârg
à moyenne annuelle: 1851J60 i 058, 1861/70 15 783, 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 «ne moyenne annuelle de 13000. — ') På 1 000 av medelfolkmängden. Sur 1000 hab. — ') Procent av samtl. levande födda. Pct. des
nis KxiafUt. — 4) Procent av levande födda. Pet. des nés vivants. — 5) Preliminära uppgifter. Chiffres préliminaires.

36
TAB. 27 (forts.).

ÖVERSIKT AV FOLKMÄNGDENS FÖRÄNDRINGAR ÅREN

1749—1930.

Aperçu du mouvement de la population.

37

38
TAB. 27 (forts.).

ÖVERSIKT AV FOLKMÄNGDENS FÖRÄNDRINGAR

ÅREN 1749—1930. Aperçu du mouvement de la population.

39

40

Tab. 28. Folkmängdens förändringar på landsbygden och i städerna åren
1821—1930. Mouvement de la population à la campagne et dans les villes.

41
Tab. 29. Folkmängdens förändringar månadsvis, beräknade
per år och
1000 av medelfolkmängden, åren 1816—1920.1)
1

Mouvement de la population par mois, calculé pour l'année sur 1000

1) Månaderna redncerade till lika längd.

Les mois réduits à longueur égale.

habitants. )

42

Tab. 30. Folkmängdens förändringar, länsvis, åren 1926—1930 samt 1929 och 1930.1)
Mouvement de la population par

département.1)

43

1) För åren 1926/30 medeltal ärligen. För area 1929 och 1930 delvis preliminära uppgifter. Rörande nt- och invandring se tab. 58. Pour
1926/30 moyennes annuelles. Pour 1929 et 1930 chiffres préliminaires. Concernant l'émigration et Vimmigration voir tabl. 58. — 2) 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 1926—1930 samt 1929 och 1930.1)
Mouvement de la population dans les plus grandes villes.1)

44
1) För åren 1926/30 medeltal årligen. För åren 1929 och 1930 delvis preliminära uppgifter. Pour 1926/30 moyenne» annuelles. Pour 1929 et 1930
ckiffres préliminaires. — s ) Se noterna till tab. 5. — 3) A v samtliga levande födda. Du total det nés vivants. — 4) Av samtliga födda. Du total des nés,
— 5) Av levande födda. Det net vivants.

Tab. 32. Giftermål åren 1801—1928. 1) Mariages.1)

45

1) Se även tab. 27—31. Voir aussi tabl. 27—31. — 2) Av hela medelfolkmängden. Sur 1000 habitants. — 3) Av alla ogifta män 20—50 âr.
Sur 1000 garçons 20—50 ans. — 4) Av alla förut gifta män 15—65 âr. Sur / 000 veufs (et div.) 15—65 ans. — 6) Av alla ogifta kvinnor
20—45 âr. Sur 1000 filles 20—45 ans. — 6) Av alla förut gifta kvinnor 15—55 âr. Sur 1 000 veuves (et div.) 15—55 ans. — ') Stockholm: 1911/15
1130, 1916/20 1218, 1921/25 962, 1924 944, 1925 913, 1926 1034, 1927 1126, 1928 1057, övriga städer autres villes: 1911/15 498, 1916/20 818,
1921/25 697, 1924 705, 1925 667, 1926 668, 1927 801, 1928 842, landsbygden campagne: 1911/15 607, 1916/20 1043, 1921/25 824, 1924 843,
1925 825, 1926 798, 1927 866, 1928 915.

46

Tab. 33. Giftermål, fördelade efter makarnas ålder och civilstånd, åren
1921—1925.
Mariages par âge et par état civil des époux.

Tab. 34. I första äktenskapet inträdda i olika åldrar på 1000 av medelfolkmängden av ogifta i samma åldrar åren 1861—1928.
Personnes entrées en premières noces aux différents âges sur 1000 garçons et filles
de chaque groupe d'âge.

47

Tab. 35. Upplösta äktenskap och överskott av ingångna åren 1751—1930.
Mariages dissous et excédent des mariages contractés.

Tab. 36. Hemskillnader, äktenskapsskillnader och återgång av äktenskap
åren 1916—1930. Séparations de corps, divorces et nullité de mariage.

48

Tab. 37. Äktenskapskillnader åren 1841—1925.1) Divorces.1)

Äktenskapsskillnader i årligt m e d e l t a l åren 1921/25.
Divorces en moyennes annuelles
1921/25.

1) Se tab. 35 not 1). Återgång inräknad. Voir tabl. 35, note l ). — 2) Slöseri, dryckenskap, våldsamt
sinnelag eller stridighet i lynne och tänkesätt (Kungl. Maj:ts tillåtelse till äktenskapets upplösning);
nya giftermälsbalken 11: 8, 4, 12. — 3) Gamla giftermälsbalken 13: 4; nya giftermalsbalken 11: 6.

Tab. 38. Barnaföderskor åren 1751—1928. Accouchées.
4—302452. Statistisk årsbok 1931.

49

1) Samtliga barnaföderskor med barn inom resp. atom äktenskap i relation till angivna del av .folkmängden gifta resp. ej gifta kvinnor. —
Total des accouc\ées 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—1928. Femmes accouchées
d'enfants légitimes par âge et par durée des mariages. Totaux pour les années 1924—1928.

Tab. 41. Födda barn åren 1751—1928.1) Naissances.1)

Pour les

51

1) Se även tab. 27—31. Voir aussi tabl. 27—31. — 2) FSr åren 1801—1830 torde uppgifterna om de dedfödda vara ofullständiga.
années J$0i—1830 les données sont probablement incomplètes.

1) Officiella tal (i tab. 27 korrigerade tal).
28—31, 43.

Se även tal). 28—31 samt 43.

Chiffres officiels (au tabl. 27 chiffres corrigés).

52

Tab. 42. Döda åren 1751—1928.1) Décès.1)

Voir aussi tabl.

Tab. 43. Döda i olika åldrar på 1000 av medelfolkmängden i samma åldrar åren 1751—1928.
Décès aux différents âges sur 1000 habitants de chaque groupe d'âge.

53

54
Tab. 44. Dödlighets- och livslängdstabeller för åren 1911—1915.
Tables de mortalité et de survie.

55
Tab. 45. Dödlighets, och livslängdstabeller för åren 1911—20.
Tables de mortalité et de survie.

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

Tab. 47.

57
Återstående medellivslängd och sannolik återstående livslängd åren
1816—1925. Vie moyenne et vie probable.

Tab. 48. Döda, fördelade efter dödsorsak, åren 1911—1928.1)
Décédés par cause de décès.1)

]

1 Se även tab. 49—52. Voir aussi tabl. 49 — 52.

58

TAB. 48 (forts.).

DÖDA, FÖRDELADE EFTER DÖDSORSAK,

ÅREN 1911—1928.

Décédés par cause de décès.

59

60

TAB. 48 (forts.).

DÖDA, FÖRDELADE EFTER DÖDSORSAK,

ÅREN 1911—1928. Décédés par cause de décès.

61

62

Tab. 49. Döda i tuberkulos (alla slag), länsvis, åren 1911—1930.1)
Décès provenant de la tuberculose.1)

1) Preliminära uppgifter för åren 1929 och 1930.

Chifres préliminaire» pour 1929 et 19.30.

Tab. 50. Självmördare åren 1781—1928.1) Suicides.1)

1) Se även tab. 48 och 52.

Voir aussi tabl. 48 et 5'd.

TAB. 50 (forts.).

Tab. 51.

SJÄLVMÖRDARE ÅREN 1781—1928.

Suicides.

63

Döda i farsoter åren 1851—1930.1) Décès provenant des maladies épidémiques.1)

1) Se även tab. 48. Voir aussi tall. 48. - 2) 1781/90 4 597, 1791/00 4123, 1801/10 2 026, 1811/20 397,
1821/30 359, 1831/40 876, 18il/50 212. — 8) Fläcktyfua, nervfeber och paratyfus samt t. o. m. 1900 >hjärnfeber>
och t. o. m. 1910 tropiska sjukdomar. Typhus, fièvre typhoïde aet paratyphus, jusqu'à 1900 aussi ifièvre cérébrale» et
jusqu'à 1910 aussi maladies tropiques. — 4) År 1834 12 637. Åren 1861/80 äro inhemsk kolera och barnkolera inräknade. Année 1834 12 637. 1861/80 y compris choléra sporadique et infantile. — 5) Preliminära uppgifter.
Chiffres préliminaires.

64

Tab. 52. Döda i barnsbörd samt av våldsamma dödsorsaker åren 1851—1930.1)
Décès provenant

des accouchements

et des morts

violentes.1)

1) Se även tab. 48. Voir aussi tabl. 48. — 2) Drunkning på, grund av järnvägs-, automobil- el. flygolycka
ej inräknad. — 8) Inklus. motorcykelolycka samt kombinerad järnvägs- och automobil- el. motorcykelolycka.
— 4) Genom torpedering, minsprängning o. dyl. (även efter världskrigets avslutande) omkomna personer inräknade. Non-combattants indus. — ') Preliminära uppgifter. Chiffres préliminaires.

Tab. 53. Naturaliserade utlänningar åren 1851—1930. Naturalisations.

65
Tab. 54. Emigranter och immigranter, fördelade efter länder, åren 1861—1930.1)
Émigrants et immigrants par pays.1)

1
) Uppgifterna i såväl denna som följande tabeller avse den officiellt redovisade utvandringen. Rörande
summa ut- och invandring Be tab. 27. Les données dant ce tableau comme dans le suivant se rapportent à l'émigration officiellement connue. Pour le total des emigrants et des immigrants voir tabl. 27. — 2) Finland och. Ryssland.
— 3) Frankrike, Schweiz och Italien. — 4) Tyskland och Nederländerna. — 5) Tyskland, Nederländerna och
Belgien. — 6) Före 1919: Österrike-Ungern; fr. o. m. 1919: Österrike, Tjeckoslovakien och Ungern. — ') Amerika.
— 8 ) Nordamerika.

5—302452.

Statistisk årsbok 1931.
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Tab. 55. Emigranter, fördelade efter kön, ålder och civilstånd, åren 1861—19301).
Émigrants par sexe, par âge et par état civil.1)

1) Se tab. 54, not ').

Voir tabl. 54, note J ).

Tab. 56. Immigranter, fördelade efter kön, ålder och civilstånd, åren 1881—19301).
Immigrants par sexe, par âge et par état civil.1)

1

) Se tab. 54, not 1).

Voir tabl. 54, note ').

Tab. 57. Emigranter, fördelade efter yrke, åren 1911—1930. Émigrants par profession.
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Tab. 58. Emigranter och immigranter länsvis samt på landsbygden och i
städerna åren 1881—1930. Émigrants et immigrants par département.

68

Tab. 59. Läkarbesiktningarna å värnpliktiga åren 1902—1929.
Inspection médicale des conscrits.

Tab. 60. Vid läkarbesiktningarna prövade värnpliktigas längd åren 1887—1929.
Taille des jeunes gens mesurés à l'inspection médicale des conscrits.

69
Tab. 61. Sjukvårdspersonal och sjukvårdsanstalter vid slutet av åren
1860—1929.

Personnel et établissements sanitaires au 31 déc.

Tab. 62. Omsättningen vid sjukvårdsanstalterna åren 1861—1929.
Mouvement des malades dans les établissements sanitaires.

70

Tab. 63. Civila sjukvårdsanstalter åren

1) De officiella siffrorna för åren 1901—1915 hava omräknats för vinnande i möjligaste män av järni denna kolumn avse endast självständiga anstalter. Exempelvis äro nnder rubriken »tnberkulosanstalter>
Be finansiella uppgifterna avse i regel de i förevarande kolumn redovisade anstalterna i deras helhet. —
tälska inräknad. <— 5) Alkoholistanstalternå hava uteslutits. — 6) Landstingens upptagningsanstalter vid
valescentavdelningen vid Sabbatsbergs sjukhus ej inräknade. — ») Lasarettens turberkalosavdelningar in-

1901—1929. 1 )

Établissements

sanitaires

civils.

71

förbarhet med de följande arens uppgifter. I åtskilliga fall äro uppgifterna ofullständiga. — 2) Uppgifterna
i denna kol. ej inräknade lasarettens tuberkulosavdelningar, vilka däremot inga i de följande kolumnerna.
») Barnsjok-, tuberkulos-, barnbörds- och konvalescentavdelningarna
franräknade. — 4) Asylen för spehospitalen inräknade.
— ') Siffrorna äro endast beräknade. — e) Tuberkulosavdelningarna samt kon10
räknade. — ) Landstingens upptagningsanstalter vid hospitalen ej inräknade.
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Tab. 64. Skyddskoppympningen åren 1801—1929.1) Vaccination.1)

1
) Ofullständiga uppg. under äldre tid, särsk. före 1851. Avant 1851 donnée» incomplètes. — 2) Fr. o. m.
1851 endast med framgång vace. Dès 1851: avec résultat positif. — s ) % av lev. födda under perioden.
Pet. des nés vivants de la période. — 4) % av lev. födda nnder föreg. âr. Pet. des nés vivants de Vannée précédente.

Tab. 65. Militära sjukvården åren 1906—1930.1) État sanitaire de l'armée et de
la marine.1)

1) Rörande läkarbesiktningarna å värnpliktiga se tab. 59, 60. Concernant l'inspection médicale des conscrits voir tabl. 59, 60. — s ) För åren 1915 och 1916 ingå ej Bodens och Gotlands trupper. — 3) Daglönare andan tagna; före 1921 finnas ej fullt jämförbara uppgifter; uppgifterna avse redovisningsâr, slutande
30 sept. Années finissant le 30 sept.

Tab. 66. Sjukdomsfall i vissa infektionssjukdomar (smittsamma könssjukdomar inbegripna) åren 1861—1930. Maladies infectieuses.
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Tab. 67. Inteckningar i fast egendom åren 1831—1929.1)
Hypothèques sur les immeubles.

1) Fr. o. m. är 1913 &ro inteckningar, som beviljats o. s. v. vid både häradsrätt och rådhusrätt, upptagna änder såväl landsbygden som städerna. Vid beräknande av intecknade gäldea i hela riket har
avdrag gjorts för de sâlnnda dubbelräknade beloppen. — 2) Städer under landsrätt inräknade. — 3) Av
taxeringsvärdet för bevillningsskyldig fast egendom.

Tab. 68. Fast egendom av fideikommissnatur år 1910. Fidéicommis.
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Tab. 69. Fast egendom, tillhörande inhemska aktiebolag, åren 1885—1910.1)
Immeubles appartenant aux sociétés anonymes suédoises.

1) Järnvägsaktiebolag ej inbegripna. — 2) Jfr även tab. 261. — 3) Av hela mantalet. — 4) Av taxeringsvärdet för all bevillningsskyldig fastighet av ifrågavarande slag.

Tab. 70. Jordbruksfastighet, tillhörande inhemska aktiebolag, länsvis år 1919.1)
Propriétés rurales appartenant aux sociétés anonymes suédoises, par

département.

1) Jfr även tab. 261. — 2) Av hela åkerarealen. — 3) Av taxeringsvärdefför all bevillningsskyldig jordbruksfastighet. — 4) Efter avräkning för dubbelräknade 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—1929. Arpentage.

76

Tab. 73. Förmedlat mantal åren 1870—1910.
Unités cadastrales.

Tab. 74. Lagfarna köp av fast egendom åren 1831—1929. Immeubles achetés.

Tab. 75. Antal brukningsdelar, jordtorp och andra jordlägenheter åren
1890—1911. 1 )

1) Se även tab. 78 och 79.

Exploitations

Voir ainsi tabl. 18 et 79.

agricoles.1)

77

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.

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.

78

Tab. 78. Antal brukningsdelar och deras sammanlagda åkerareal, med
Nombre d'exploitations agricoles et étendue du total des terres labourables

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

79

80

Tab. 79. Åkerjordens användning samt täckdikning inom
Emploi des terres et drainage dans différents

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

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

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

6—302452.
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82

Tab. 81. Åkerjordens och ängens användning samt utsäde och

skörd åren 1866—1930.

Emploi des terres, semences et récolte.

83

84

TAB. 81 (forts.). ÅKERJORDENS OCH ÄNGENS ANVÄNDNING SAMT UTSÄDE

OCH SKÖRD ÅREN 1866—1930. Emploi des terres, semences et récolte.

85
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TAB. 81 (forts.).

ÅKERJORDENS OCH ÄNGENS ANVÄNDNING SAMT UTSÄDE

Tab. 82. Skörd och förbrukning av vete och råg åren 1871—1929.1)
Récolte et consommation de froment et de seigle.

1) Uppgifterna avse skörden under de angivna kalenderåren samt införselöverskott m. m. under
färbrakniagsåret (bärjande 1 ang. angivna år.) — 2) Preliminära uppgifter. Chiffres préliminaires.

OCH SKÖRD ÅREN 1866—1930.

Emploi des terres, semences et récolte.

Tab. 83. Markegångspriser åren 1836—1930, i kronor.
Taxe officielle des céréales, etc., en couronnes.
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Tab. 84. Åkerjordens och ängens användning 1927, utsäde samt skörd

1) Skördens värde angivet för åren 1913 och 1930. Se f. B. tab. 81 med tillhörande noter. La valeur de la
D'april les enquêtes locales. — 2) Stockholms stad inräknad. Y compris la capitale.

1921—25 och 1930, länsvis 1 ). Emploi des terres, semences et récolte par département.1)

récolte donnée pour les années 1913 et 1930.
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Voir tabl. 81 et les notes. — 2) Enligt lokalundeisökningarna 1913/20.
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TAB. 84 (forts.).

ÅKERJORDENS OCH ÄNGENS ANVÄNDNING SAMT UTSÄDE OCH

SKÖRD LÄNSVIS.

Emploi des terres, semences et récolte par département.
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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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Tab. 88. Mejerihanteringen länsvis år 1929 och i hela riket åren 1890—1929.
Industrie laitière.
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Tab. 89. Andelsföreningarna i jordbruket åren 1913—1929.1)
Sociétés coopératives dans l'agriculture.

1) För vissa föreningar avse uppgifterna verksamhetsår, slutande under de angivna kalenderåren. —
) Åren Année» 1918/20. — s ) Uppgifterna avse endast till Svenska
lantmännens riksförbund samt Sörmländska lantmänaens centralförening anslutna föreningar. — 4) År Année 1915. — 6) Åren Années 1917/20.
— 6) Uppgifterna avse endast till Sveriges allmänna fjäderfäavelsförening anslutna föreningar.

s
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Tab. 90. Statens utarrenderade jordbruksdomäner arrendeåren
1907/08—1925/26.

Domaines

affermés

de

l'État.

Tab. 91. Saltsjöfiskets i Göteborgs och Bohus län avkastning åren 1881—1929.1)
Produit des pêches en eau salée du département de Gothembourg.

1
) Uppgifterna avse delvis fiskeår, börjande den 1 april. —4 2) Avser sillfiske med vadar och drivgarn. —
3) Ofullständiga uppgifter, särskilt för de tidigare åren.
— ) För åren 1881, 82 och 85 ingår häri även
värdet av fångad8 skarpsill med ett mindre belopp. — 6) Endast vinterfisket, skarpsillflsket (1883 och 84) samt
ostronfisket. — ) Stycken. Nombre. — ') Åren 1914 och 1915.

Tab. 92. Saltsjöfisket åren 1914—1929.1) 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.

1) Rörande aötvattensflsket se ârg. 192o, 26: tab. 85 och 07. Pour la peehe en eau douce votr armée»
1925, 26: tabl. 85 et 87. — 3) Anskaffningavärde. Coût d'aquirition. — s) Eödtunga inbegripen.
7—302452. Statistisk årsbok 1931.
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Tab. 93. Hushållningssällskapen åren 1882—1929.
Sociétés d'économie rurale.
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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 faite
dans tout le pays en 1923—1929.
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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

101
i olika grovleksklasser enligt den åren 1923—1929 verkställda riksskogstaxeringen.
centimètres et nombre de conifères dans différentes classes de diamètre selon l'estimation
le pays en 1923—1929.

102
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

103

olika grovleksklasser enligt den åren 1923—1929 verkställda riksskogstaxeringen.
classes de diamètre selon l'estimation des forêts faite dans tout le pays en 1923—1929.
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Tab. 97. Totala barrskogsförrådets fördelning å åldersklasser
Répartition de toute la quantité de conifères sans écorce par groupes d'âge

105
enligt den åren 1923—1929 verkställda riksskogstaxeringen.
selon l'estimation des forêts faite dans tout le pays en 1923—1929.
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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.
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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)

1) Preliminära uppgifter. Chiffres préliminaires. — 2) Inom gruppen »övriga allmänna skogar» finnas en del skogar, vilka domänstyrelsen icke redovisar i sin statistik (kommnnskogar m. m.) och vilka icke av domänsstyrelsen räknas s&som allmänna (lyda
nämligen nnder 1923 års allmänna skogsv&rdslag) — Kronohemmansskogarna, vilka egentligen äro allmänna skogar, äro i "tabellerna
redovisade pä enskilda skogar (bondehemmansgrupperna). — 8) Antalet fastighetsägare för godsen och bolagen för hela riket stämmer icke med summan nv de olika länens antal för dessa grupper. (Bolag och god» med fastigheter i olika län äro icke dnljbelförda.) — 4) Antalet taxeringsenheter för olika län äro icke jämförbara; taxeringslängderna redovisa ibland många sm& enheter,
ibland endast fä större enheter.

108
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)

1) Se not >) till tab. 99.

Voir tabl. 99, noie '). — ») Se not ! ) till tab. 99. — 8) Se not 3) till tab. 99.
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1

Tab. 101. Allmänna skogarna åren 1871—1929. ) Forêts publiques.1)

1
) Rörande samtliga skogarnas areal se tab. 76, 77, 94 och 99. Pour l'étendue de toutes let forêts
voir tabl. 76, 77, 94 et 99. — 2) Därav inägor 59 030, skogsmark 5276311 och impediment 4626117 ha.
uppgifterna försäljningarna nnder året. — 4) Uppgifterna avse under året salt
— 3) Före är 1921 avse
(el. använt) virke. — 6) Före år 1912: statsverkets skogsmedel. Se även tab. 102. Voir aussi tabl. 102.

110
Tab. 102. Statsskogar och ecklesiastika skogar
Forêts d'état et ecclésiastiques.

111
Areal, taxeringsvärde och förvaltning åren 1925—30.
Superficie, valeur taxée et administration.

112

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

1928 och 1929.

8—302452.

Flottage dans les routes de flottage publiques.
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Tab. 104. Produktion av järnmalm1) och tackjärn2), i ton, åren 1836—1930.3)
Production de minerai de fer1) et de fonte2), en tonnes.3)

1) Fr. o. m. år 1906: vunnen användbar järnmalm (även slig, men ej för anrikning avsedd malm). A partir de
1906: minerais directement utilisables ainsi que minerais enrichis. — 2) Gjutgods, framställt direkt från masagn,
inräknat. Y compris: ouvrages de fonte directement produits dans les hauts-fourneaux. — 8) Rörande uppgifter för
varje särskilt àr fr. o. m. 1836 se årg. 1922, tab. 94. Pour le» années particulières, voir l'année 1922, tabl. 94.
4) Huvudsakligen frân de småländska länen. — 6) Preliminära uppgifter. Chiffres préliminaires.
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Tab. 105. Produktion av malmer (utom järnmalm) och andra mineral, i ton,
åren 1871—1930.1) Production de minerais, etc., en tonnes.1)

1) Förutom här upptagna malmer redovisas i >Bergshantering» arsenikmalm med en produktion av 13149 ton
är 1926, 22100 ton år 1927, 22 728 ton år 1928, 22 919 år 1929 samt 21 649 år 1930. Outre les minerais nommés
on trouve dans la publication » Bergshantering » une production de minerai d'arsenic de 1-1149 tonnes en 1926, de 22 100
tonnes en 1927, de 22 728 tonnes en 1928, de 22 919 en 1929 et de 21849 tonnes en 1930. — 2) På grund av förändrat redovisningssätt äro siffrorna för åren fr. o. m. 1906 delvis ej jämförbara med de föregående årens. —
3) Ofullständiga uppgifter. — 4) Preliminära uppgifter. Chiffres préliminaires.

Tab. 106. Tillverkning av metaller, andra än tackjärn, åren 1861—1930.
Production de métaux, autres que fonte.

Tab. 107. Bergshanteringen åren 1896—1929.1) Mines et usines.1)

116
1) Se även tab. 104—106. Voir aussi tabl. 104—106. — 2) Fr. o. m. 1921 utmål med järnmalmsfångst (antalet grnvor med d:0 var 239 är 1921,
antalet ntmâl 290). — ») Uppfordringsschakt, stollar m. m. — 4) 1861/65 222, 1866/70 212, 1871/75 215, 1876/80 200, 1881/85 186, 1886/90 159,
1891/95 150. — •) I medeltal f5r den tid verken varit i gång nnder redogSrelseåret. — 6 ) Fr. o. m. år 1913 (beträffande nettoinkomst fr. o. m.
1912) avse uppgifterna även tillverkningen av manufakturvaror m. m. vid järnverken. — ') Fr. o. m. 1916 ingå även lagerarbetare, knakar o. d,
— 8 ) Sj8- och myrmalm ej inräknad. — •) Gjntgods, framställt direkt från masugn, inräknat. — 10) Brännstål inräknat. — u ) Se tab. 106, not s ).
— 12) Enligt påföljande årets bevillningstaxeringar. — ,s ) Stenbrott och stenbnggerier samt kalk- och kritbruk inräknade fr. o. m. 1921. — l4 )
Försäljningsvärde hat ej kunnat uppgivas å % 506 ton bruten kopparhaltig s-yavelkis.
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1

Tab. 108. Fabrikernas tillverkningsvärde åren 1836—1939. )
Valeur des produits de l'industrie.1)

1) I tabellen ingå ej bergverk och mejerier, ej heller före är 1896: mjöl- och grynkvarnar, bagerier, sågverk
och hyvlerier, boktryckerier, flottans varv och statens aramunitionsfabriker, samt före år 1892 charkuterivarufabriker, brännvinsbrännerier, destilleringsverk, punschbryggerier, kalkbruk, krutbruk och den del av järnbrukens tillverkning, som ä r hänförlig 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 1896: moulins, boulangeries, scieries, etc., et avant 1892; fabriques de
charcuterie, fabriques d'eau de vie brute, distilleries, etc. — Les chijfres du tableau sont trop élevés, parce que les
produits qui subissent dans le pays plusieurs perfectionnements successifs entrent en compte plus d'une fois. — s ) På
grund av ändrat redovisningssätt äro fabriksstatistikens uppgifter för åren fr. o. m. 1896 ej jämförbara med
föregående årens. Se not 1). A partir de 1896 la statistique de l'industrie est dressée d'après d'autres principes
qu'auparavant. Voir note '). — ') Fr. o. m. 1913 ingå bergverk och mejerier i den allmänna industristatistiken.
Samtidigt hava de i not •) omnämnda dubbelräkningarna betydligt inskränkts. De i förevarande tabell för 1913
och följande år uppgivna tillverkningsvärdena äro emellertid beräknade pä 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 l'année 1922,
tabl. 102.

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

1
) I tabellen ingå ej bergverk och mejerier. Fr. o. m. 1913 utarbetas industristatistiken efter väsentligen förändrade grunder. Se tab. 108 not s ), -Von compris: usines et laiteries. A partir de 1913 la statistique de. l'industrie
est dressée d'après un plan nouveau. — ') För varje verk i medeltal î'6r den tid verket varit i gång under redogörelseåret. — 3) Se tab. 108 not 1) och 3). Voir tabl. 108, notes 1) et s ).

Tab. 110. Olika industrier år 1929.1)
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1) Se tab. 108 not
regel upptaget endast
under redogörelseåret.
ävensom förädling mot

3

). Voir tabl. 108, note 3). — 2) Uppgifterna avse antalet arbetsställen, vilkas
å ett ställe. Till nämnda antal hänföra sig uppgifterna i de följande kol. 0111
— 4) Directement employée pour actionner les machines. — b) Pour actionner les
lön av främmande vara. Summasiffrorna innesluta vissa dabbelräkningar.

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. — 3) För varje verk i medeltal för den tid verket varit i gång
générateurs électriques. — 6) Även tillverkning för leverans till annat verk, tillhörande samma ägare,

120
Tab. 111. Industrien åren

1) Se tab. 108 not »). Voir tall. 108, note s ). — 2) Se tab. 110. Voir tabl. 110. — ») För varje verk i
les machines. — 5) Pour actionner let générateurs électriques. — 6) Grupp- och summasiffrorna innesluta
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1913—1929.1)

Industrie.1)

modeltal för den tid verket varit i gång under redogörelseåret. — 4) Directement employée pour actionner
vissa dnbbelräkningar. Les chiffres des groupes et les totaux embrassent certains doubles calculs.

Tab. 112. Tillverkningen av viktigare industriprodukter åren 1896—1929.1) Principaux produits industriels.1)
122

123

1
) Uppgifterna i denna tabell avse totala produktionen, icke såsom i tab. HO och 111 endast salutillverkningarna. — Rörande brytningen av malmer
och vissa andra mineral samt tillverkningen av metaller se tab. 104—107, rörande tillverkningen av mejeriprodukter tab. 88 samt av socker, brännvin
och maltdrycker tab. 198, 194. Production totale (dans 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 Veau de vie et des boissons de malt tabl. 198, 194. — 2) Inkl.
stångjärnsavhngg. — 3) Inklusive elektriska lokomotiv. — 4) Av furu eller gran. De pin ou sapin. — 5) Förädlingslön för främmande råvara ej
inräknad. — e ) Träskor och läster inräknade. — ') Torr vikt. Poids à l'état sec.
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Principaux produits industriels.

TAB. 112 (forts.). TILLVERKNINGEN AV VIKTIGARE INDUSTRIPRODUKTER 1896—1929.

Tab. 113. Industrien länsvis år 1929.

Industrie par département.
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Tab. 114. Vattenkraft, beräknad

1) Tabellen l a r utarbetats i statens meteorologisk-hydrografiska anstalt. Ce tableau a été rédigé
vattenmängd utgör 15'8 mill. hkr. Dessutom tillkomma en del mindre fall med en nppskattad
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 är 1923 i vattendrag i mellersta och södra Sverige.

år 1931. 1 )

Forces

hydrauliques.1)
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dans Vlnstiiut météorologique et hydrographique de l'État. — 2) Ben här redovisade effekten vid medeleffekt om c:a 2 mill. hkr. Den totala beräknade och uppskattade effekten vid medelvattenmängd
Sveriges vattenfall» eller för vattendrag, där denna ej är tillgänglig enligt öven Norlindh >Övern:r 5. — s ) Den utbyggda effektens storlek hänför sig tiil är 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.

9—302452.

Statistisk

Établissements

årsbok

1931.

des divers industries, par nombre des ouvriers.
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TAB. 1 1 5 (forts.).

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.
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Tab. 120. Införsel och utförsel åren 1836—1930.1)
Importation et exportation.1)

1
) F8re år 1871 är värdet a r den del av införseln och utförseln, som fraktats på. svenska fartyg,
beräknat efter prisen i de främmande lastnings- och lossningshamnarna. Börande uppgifter för de
särskilda åren före 1901 se &rg. 1922, tab. 110. Antérieurement o 1871 la valeur des marchandises
trantportées par det navires suédois a été calculée d'après les prix dant let portt étrangert. Pour let
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. — 3) 1912/15. — 4) Preliminära uppgifter. Chiffres préliminaires.
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Tab. 121. Värde, i tusental kronor, av införda och utförda varor, fördelade efter
ursprung och ändamål, åren 1871—1929. Valeur, en milliers de cour., des marchandises
importées et exportées, classées d'après domaines de production et d'après leur emploi.
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Tab. 122. Införda och utförda varor, fördelade i grupper, åren

1
) På grund av ändrad gruppindelning äro den officiella statistikens uppgifter för åren fr. o. m.vil912 icke
omräknats till överensstämmelse med uppgifterna för de följande åren. Les données pour 1911 et suiv. ne toni
voir tabl. 124. — 2) Före är 1911 även pappersmassa och tändstickor. Pâte à papier et allumettes incluses voir
120 och 125. Marchandises seulement. Cfr. tabl. 120 et 125. — 6) Värdeminskningen beror på tillförlitligare be-

1871—1929.1)

Marchandises importées et exportées, par groupes.1)

137

jämförbara med'de föregående årens. I förevarande tabell hava emellertid de officiella nppgifterna för är 1911
pat en lotit point comparables avec celles pour les années antérieures. — Pour la traduction des noms des groupes
79/j, — «) Se not 2 ). Voir note s ). — 4) Börande mynt samt oarbetat guld och silver (här ej inräknade) se tab.
räkningar. Calculs plus exacts qu'auparavant.
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Tab. 123. Kvantitet och värde1) av de viktigaste
Quantité

et valeur des

principales

1) Fr. o. m. år 1914 deklarerade värden. — 2) Härunder inbegripet strömming. — 3) Härunder inbegripet kli
motsvara 102 1. FSr aren 1871—1888 hava uppgifterna hämtats från 1891 års tullkommittés betänkande. —
— 8) T. o. m. årjl906 äro förslitna kautschuksvaror inräknade. — 9) Preliminära siffror. Chiffres préliminaire».
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in- och utförda varorna åren 1871—1930.
marchandises

importées

et

exportées.

(även av ris). — 4) För åren 6fr. o. m. 1889 har vid redaktioa frän kilogram till liter (vin pä7 fat) 1 kg. antagits
) Stampad flit inräknad. — ) T. o. m. är 1903 äro bensololjor och karbolineum inräknade. — ) Växtfett inräknat.

ä
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TAB. 1 2 3 (forts.).

KVANTITET OCH VÄRDE AV DE

VIKTIGASTE IN- OCH UTFÖRDA VARORNA ÅREN 1 8 7 1 — 1 9 3 0 .

141

142
Tab. 124. Kvantitet och värde av införda och utförda varor åren

1

) Deklarerade värden ntom i fråga om importen av g. k. sorteringsgods. Valeurs déclarées pour la plupart.
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1927—1929.1)

Quantité et valeur des marchandises importées et exportées.1)
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TAB. 124 (forts.). KVANTITET OCH VÄRDE AV INFÖRDA OCH UTFÖRDA VAROR ÅREN

1927—1929.

10—302452.

Quantité et valeur des marchandises importées et exportées.

Statistisk årsbok 1931.
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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.
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TAB. 1 2 4 (forts.).

KVANTITET OCH VÄRDE AV INFÖRDA OCH UTFÖRDA VAROR ÅREN

1927—1929.

Quantité et valeur des marchandises importées et exportées.
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150

TAB. 124 (forts.).

KVANTITET OCH VÄRDE AV INFÖRDA OCH UTFÖRDA VAROR ÅREN

1927—1929.

Quantité et valeur des marchandises importées et exportées.

151

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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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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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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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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160

TAB. 124 (forts.).

KVANTITET OCH VÄRDE AV INFÖRDA OCH UTFÖRDA VAROR ÅREN

1927—1929.

11—302452.

Quantité et valeur des marchandises importées et exportées.

Statistisk

årsbok

1931.

161

162

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

1927—1929.

Quantité et valeur des marchandises importées et exportées.

163

164

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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166

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

1927—1929.

Quantité et valeur des marchandises importées et exportées.

169
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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.

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. 1 )

1
) Oarbetat guld och silver samt mynt ej inräknade. — Fr. o. m. 190ö förändrat redovisningssätt (inköps-,
resp. försäljningsländer), se tab. 127. Monnaies et or et argent en barre» non compris. — A partir de 1905 la statittique se rapporte aux pays d'achat et de vente, voir tabl. 127. — 2) F8r âren 1898—1901 äro uppgifterna om
exporten till Norge synnerligen ofullständiga. Pour 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

efter varornas inköps- och försäljningsländer åren 1906—1930.1)
importées et exportées par pays d'achat et de vente.1)
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126, note 1). — 2) I = införsel från importation, TJ = utförsel till resp. länder exportation. — 8) Före 1923 är
Avec Monaco. — 5) Med.Kreta. Avta Crète. — 6) Före 1919 Serbien. Avant 1919 Serbie. — T) Med Azorerna och
1910 jämte Irland. Jusqu'à 1910 avec Mande. — " ) Fr. o. m. 1921 inga 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. — " ) Ingår t. o. m. 1920 i Övriga Amerika. Jusqu'à 1920 compris dans Reste de l'Amérique. —
och Arabien. La Syrie, la Palestine, l'Irak et l'Arabie y comprises. — H ) Preliminära uppgifter. Chiffres 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 exportée

1

) Pour la traduction det noms det groupes voir tabl. 124 ; pour la traduction du noms, det paya voir tabl. 127.
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inköps- och försäljningsländer samt grupper av varuslag år 1929.
par pays d'achat et de vente et par groupes de marchandises.1)

176
Tab. 129. Handelsflottan vid slutet av åren 1830—1930.1)
Marine marchande au 31 dèc. 1830—1930.1)

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. jVon comparabless à tabl. 132 et 133. A partir
de 1895 navires de 20 tonn. nets et au-dessus. Chalands non compris. — ) T. o. m. 1900 nominella,
därefter indikerade. Jusqu'à 1900 nominels. depuis indiqués. — ') Fartyg med hjälpmaskin inräknade. T compris les navires avec machine auxiliaire. — 4) Preliminära uppgifter. Chiffres préliminuires.

Tab. 130. Handelsfartygens fördelning efter hemorter den 31 dec. 1929.
Marine

marchande

par

domicile des navires au 31 dèc.

1929.
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Tab. 131. Handelsflottans ökning och minskning åren 1896—1930.1)
Accroissement et diminution de la marine marchande.1)

1) Fartyg om 20 nettoton och däröver. Pråmar ej inräknade. Ökning o. minskning genom förbyggnad,
latändsättande o. d. ej inräknad. Navires de 20 tonn. et au-dessus. Chalands non compris. — 2) Preliminära uppgifter. Chiffres préliminaires.
12—302452. Statistisk årsbok 1931.

Tab. 132. Handelsfartygens fördelning efter dräktighet och ålder m. m. samt värde vid slutet av åren 1910—1929.1)

1) Siffrorna ej fullt jämförliga med appg. i tab. 129. Fartyg om 20 nettoton och däröver. Pråmar ej inräknade. Chiffres non comparables à tabl.
139. Navires de 20 (onn, nets et au-dessus, Chalandt non compris, — 2) Indikerade. Indiqués, — 3)' I regel försäkringsvärdet. En général valeur ^assurances.
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Marine marchande par catégories de tonnage, par âge des navires, etc. au 31 déc. 1910—1929.1)

Tab. 133. Handelsfartygens fördelning efter redare och användning samt deras bemanning åren 1905—1929.
Marine marchande par armateurs et par emploi, équipages.
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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

1
) Se tab. 136, not l). Voir tabl. 13a, note '). — 2) = fartygens dräktighet, i ncttoton tonnage net des natures.
137) frets bruts, en cour. — 4) Aren Années 1919/20. — 5) Rumänien och Jugoslavien inbegripna. — 6) Med
ter Tid fart pa Norge icke inr&knade. Jusqu'à 1903 les frets gagnés dans îe trafic avec la Norvège ne sont pas

avgångna från utrikes orter, jämte intjänta bruttofrakter,
med
därifrån de avgått till Sverige, åren 1876—1929.1)
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pays où les navires sont arrivés ou d'où ils sont partis pour la Suède.1)

'") = bruttofrakter, i kronor. Fr. o. m. 1914 äro passageraroch postbefordringsavgifter inräknade (jfr tab.
Azorerna och Madeira. — ') Med Kanarieöarna. — 8) Marocko inbegripet. — 9) T. o. m. år 1903 äro frakcompris.
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Tab. 135. Sjöfarten mellan Sverige och utlandet åren 1876—1930.
Navigation entre la Suède et l'étranger.

Tab. 136. Svenska fartyg, ankomna till och avgångna från utrikes orter åren
1873—1929.1)

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

1) Pråmar ej inräknade. Tabellen avser endast fartyg, som anlöpt resp. orter för lossning eller lastning.
Chalands non compris.
,
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1

Tab. 137. Handelsflottans bruttoinkomster ) samt rederiaktiebolagens för bevillning
uppskattade inkomst av rederirörelsen, i tusental kronor, åren 1901—1930.
Bénéfices réalisés par la marine marchande1) et revenus nets des sociétés anonymes d'armateurs,
en milliers de cour.

1) Pråmar ej Inräknade. Chaland» non comprit. — 2) Se även tab. 134. Navigation internationale. Voir aussi
iabl. 134. — 3) Navigation intérieur». — 4) Nettoinkomst nnder åren 1901/05 o. s. v., B&ledes enligt taxeringarna'
åren 1902/06 o. s. v. — 5) Preliminära uppgifter. Angfärjetraflken ej inräknad. Chiffres préliminaires.
Tab. 138. Fartyg, ankomna till och avgångna från Sverige, fördelade efter nationalitet, åren 1876—1930. Navires arrivés en et sortis de la Suède, par nationalité.
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Tab. 139. Trafiken i rikets hamnar och lastageplatser
åren 1886—1929.1).

Mouvement dans les ports.

1) Endast hamnar och lastageplatser, far vilkas begagnande avgifter utgå efter av Enogl. Maj:t fastställda
hamntaxor, ingå i tabellen. — 2) Fartyg om mer än 10 nettoton. Lastageplatserna äro ej inräknade före är 1981.
Navires au-dessus de 10 ton», net9. Let petit» ports nommés
ilastageplatser> non compris avant 1921. — 3) Linjen
Trälleborg—Sassnitz är inräknad först fr. o. m. är 1899. — 4) Levande djur ej inräknade. Även i övrigt ofullständiga
uppgifter. Animaux vivants non compris. — •) Fr. o. m. är 1913
(beträffande avgifterna fr. o. m. 1911) äro mätta
pr&mar inräknade. Chalands compris à partir de 1913. — e)1 För transport till inrikes ort lastade inräknade
endast för frihamnen. Navigation intérieure non comprise. — ) Varor, som avgått till inrikes ort, redovisas ej.
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Tab. 140. Sjöfartsavgifter, i kronor, redovisade till statsmyndigheter, åren
1902—1929.1)

Droits de navigation, en cour., rendus aux autorités de l'État. 1 )

1) Rörande hamnavgifterna ge tab. 139, rörande kanalavgifterna tab. 142. Pour les droits de ports voir tabl.
ï.îfl, pour les péages des canaux tabl. 142. — s ) Hemvägsersättning inräknad. — 8) Till sjömanshusen oeh svenska
kyrkan i London. Attribués aux bureaux d'enregistrement des équipages de commerce et à l'église suédoise de Londres.
— 4) Till sjömanshusen. Sur les navires suédois. Attribués aux bureaux d'enregistrement. — ') 1913—1915.

Tab. 141. Lots- och fyrinrättningen samt livräddningsväsendet åren 1871—1930.
Pilotage, phares et sauvetage des naufragés.
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Tab. 142. Kanalernas trafik1) och inkomster åren 1876—1929.2)
Mouvement1) et péages des canaux.2)

1
) Endast mätta fartyg, i allmänhet om 10 nettoton och däröver (t. o. m. är 1913 Sver 10 ton). Pråmar
ej inräknade före är 1916. Navirtt jaugée, ordinairement de 10 tonn. nef et awdeitut. Chalande non comprit
avant 1916. — 2) Körande kanalernas längd och anläggningskostnad m. m. se årg. 1924, tab. 121. Pour là
longueur, let frait de ebnttruetion, etc. voir l'année 1924, tabl. 121. — 3) Upptagen i statistiken först âr J910
(1910—12: »Tjuvholmssnndetg kanal», 1913 ff.: »Farleden till Luleå "förbi Finnklipporna eller genom Tjuvholmgsnndet>). — 4) Bogserängare ej inräknade i trafiken före är 1915. — 5)' För åren 1926—1929 avse uppgifterna såväl glassen vid Earl Johans torg som Hammarbyslassen. För Hammarbyslnssen redovisas aren 1926,
1927, 1928 och 1929 resp. 6509, 12 329, 7 968 och 13013 fartyg, 292 801, 789 798, 470 784 och 783 045 nettoton
samt 34 697, 67 453, 39 218 och 51403 kr. i slussinkomster. — 6) Pråmar ej inräknade. Chalands non comprit.
— ') Pråmar inräknade. Chalande compris.
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Tab. 143. Samtliga järnvägars längd, i km, vid slutet av åren 1860—1930.1)
Longueur

des chemins de fer,

en kilom., au 31

déc.1)

1) Preliminära uppgifter för år 1980. Chiffres préliminaires pour 1930. — 2) 37 km normalsp. och 3 km smalsp.
järnvägar tillhSra staten men räknas i statistiken såsom enskilda järnvägar. — 3) A voie normale. —4)A voie étroite.

Tab. 144. Samtliga järnvägars trafik och finanser m. m. åren 1866—1930.
Exploitation et finances des chemins de fer.
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Tab. 145. Järnvägars av allmän betydelse1)
Exploitation et finances des

1) Järnvägarna utan allmän betydelse hade vid slutet av är 1930 en längd av 285'8 km, därav normalspäriga
inräknade. Y compris les routes des bacs à vapeur. — 4) Par kilon. — 6) Procent av inkomsterna. Pet. des recettes.
gifter. Chiffres préliminaires. — 9). Järnvägarna fördelade efter ägare under resp. är. D'après la possession pour

trafik och finanser m. m. åren 1881—1930.

189

chemins de fer d'intérêt général.

132-0, smalspåriga 153'8 (samtliga enskilda). — 2) Milliers de cour. — 3) Cour, par kilom. — 4) Ångf&rjesträckorna
— ') Procent av avkomstberättigad bjggnadskostnad. Pct. det dépentei d'établiatemtnt. — 8) Preliminära uppchaque année.
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Tab. 146. Järnvägar av allmän betydelse åren

1) Se även tab. 145, 147. Voir tmtti tall. US, 147. — 2) Uppgifterna avse ftven järnvägar titan allmän

1928 och 1929. 1 )

betydelse.

Chemins de fer d'intérêt général.1)

191
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Tab. 147. Särskilda statsbanelinjer åren 1927 och 1928 samt statens

järnvägar och större enskilda järnvägar år 1929. Différents chemins de fer.193

13—302452.

Statistisk årsbok 1931.
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Tab. 148. Postverket åren

1865—1930. Postes.
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Tab. 149. Telefon och telegraf åren

1) Be enskilda telefonnäten och järnvägstelegraferna inga i tabellen endast där detta uttryckligen angiv es.
txprettément indiqué. — ') Central- och väzelstationer. — ^Appartenant à l'Administration det télégraphe». —
âr 1930). — 5) Upptaget nnder andra rubriker (huvudsakligen telegrafnätet). Comprit dam le réaeau téléoch ankomna telegram. Telegrammet expédié» et reçu». — 8) Åren 1921—1924 endast handelsfartygens stationer,
dels telegrafinkomst. Avant 1921 compritet dam les recette» téléphonique» et télégraphique». — u ) Procent av i
1921 comprit dam Ut autre» branches. — 18) 1857/60.

1855—1930.1)

Téléphones et télégraphes.1)

197

Les réseaux téléphoniques privés et let télégraphes des chemins de fer paraissent dans le tableau seulement où cela est
4) Med inräknande av järnvägarna tillhöriga gtolplinjer, & vilka telegrafverket har ledningar upplagda (472 km.
graphique. — e ) Beräknade siffror för åren 1900—1910. Pour 1900—1910 chiffres calculés. — ') Summan avsanda
Navires marchands. — •) Jämte ej särskilt npptagna inkomster. — l0 ) Före är 1921 inbegripen under dels telefon-,
medeltal disponerat kapital. Pet. du capital moyen. — 11) Före 1921 inbegripet nnder övriga rörelsegrenar. Avant
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Tab. 150. Nyanläggningar, omläggningar eller förbättringar av vägar, vartill statsbidrag beviljats åren 1841—30/6 1929. Constructions et améliorations des
routes auxquelles des subventions ont été allouées par l'État pendant 1841—30/6 1929.

Tab. 151. Med statsbidrag understödda nyanlagda, omlagda eller förbättrade
vägar, som avsynats och godkänts åren 1876—1929. Constructions et améliorations
des routes subventionnées par l'État, achevées pendant 1876—1929.

Tab. 152. Motorfordon och deras beskattning åren 1922—1930.1) 199
1
Machines motrices et leur imposition. )

1) För âr 1922 sannolikt fBr höga uppgifter. Pour 1922 donnée» trop élevées. — 2) Samtliga Fordautomobiler
inräknade. — ») Specialautomobiler här även inräknade. — 4) P å grund av räkenskapernas omläggande från
kalenderår till budgetär avse uppgifterna för 1927 endast första halvåret, för senare är tiden 1 jnli—30 jnni.
Par suite du changement en année budgétaire les données pour 1927 regardent seulement les premiers six mois, pour les
années postérieures la période 1er juillet—30 juin.\ — 6) Häri inga även av Qeneraltullstyrelsen levererad skatt
samt redovisade indrivningsavgifter.
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Tab. 153. Postdiligenstrafiken åren 1923—1930.
Service des diligences postales pendant les années 1923—1930.

Tab. 154. Busslinjer i Sverige vid början av åren 1929—1931.1)
Lignes des autobus en Suède au 1er janvier

1) Häri ingå. postverkets diligenelinjer.

1929—1931.
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Tab. 155. Den statsunderstödda svenska lufttrafiken åren 1925—1930.
Le service aérien subventionné par l'État en 1925—1930.

Tab. 156. Trafiken å rikets civila flygplatser åren 1929 och 1930.
Le service aérien civil en 1929 et 1930.
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Tab. 157. Flygtrafiken i Sverige å de särskilda flygplatserna, år 1930.
Le service aérien en Suède, dans les différentes places de vol, en 1930.

Tab. 158. Registrerade aktiebolag och bankbolag åren 1897—1930.
Sociétés anonymes enregistrées.
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Tab. 159. Omsättningen å Stockholms fondbörs åren 1907—1930 samt
börsindex åren 1924—1931. Mouvement des fonds à la bourse de Stockholm
1907—1930 et index 1924—1931.

Tab. 160. Riksbankens a vista växelkurser, i kronor, åren 1891—1931.1)
Cours de change a/v de la Banque de Suède, en couronnes.1)

1) Jfr tab.^313. C/r. tabl. 313. — 2) Fr. o. m. 1 jan. 1926 100 mark = 9-40 kr. A partir du mois
de janvier 1928 100 marc» = 9-40 couronne». — s ) Fr. o. m. 27 okt. 1926 per 100 belgas; gnidparitet:
100 belgas = 51-8843 kr. A partir d'oct. 1926 100 belgas. — 4) Nytt parivarde 14'62 kr. fr. o. m.
25 jnnl 1928. A partir du 25 juin 1928 nouvelle parité = U'6i couronnes. — 6) Fr. o. m. 17 jan. 192a
noterais 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. 1917 nouvelle parité = W6i couronnes. — 7) Fr. o. m. 1924 100 riksmark av år
1924 C = 100 billioner pappersmark). A partir de 1924 100 marcs de 1924 ( = 100 billions de marcspapier)
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Tab. 161. Bankernas ställning, i millioner kronor, vid slutet av åren

1) EöTande uppgifter for de särskilda aren före 1917 se arg. 1922 : tat). 155, 156. — 2) Medeltal för femkr. 1930). Titres d'État étranger» (23T064 milliont de cour, en 1930) non compris. — 4) Folio- samtupp-och
pa giroräkning hos riksbanken. — 5) De för bankbolagen upptagna beloppen avse icke banker och spar-

1876—1930.1)

Situation des banques, en millions de couronnes, au 31 déc.
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årsperioderna. Moyennes pour Je» période» quinquennale». — 3) Oberäknat utländska Btatspapper (237·064 mill.
avskrivningsrakning inbegripna. — e) Övrigt mynt samt bankbolagens riksbankssedlar och tillgodohavande
banker utan endast allmänheten.
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Tab. 162. Bankbolagens ställning, i millioner kronor, vid slutet av år 1930.1)
Situation des banques privées, en millions de couronnes, au 31 déc. 1930.1)

1) Se även tab. 161, 164. Voir aturi tall. 161, 164. — 2) Växlar inräknade.

Tab. 163. Bankernas räntesatser åren 1857—1930.
Taux d'intérêt des banques.
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Tab. 164. Bankernas antal samt grund- och reservfonder vid slutet av
åren 1875—1930.
Nombre et fonds, en cour., des banques au 31 déc.
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Tab. 165. Hypoteksinrättningarna åren 1870—1930. Institutions hypothécaires.

Tab. 166. Postsparbanken åren 1884—1930. Banque d'épargne postale.

Tab. 167. Postgirorörelsen åren 1926—1930.

Virements postaux.

Tab. 168. Statens egnahemslånerörelse åren 1906—1930.

209

Prêts de l'État aux gens peu aisés pour leur procurer des immeubles ménagers.

Tab. 169. Enskilda sparbankerna, länsvis år 1929.
Banques d'épargne privées par département.

14—302452. Statistisk årsbok 1931.
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Tab. 170. Enskilda sparbankerna åren

211
1856—1930. Banques d'épargne privées.
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Tab. 171. Centralkassorna för jordbrukskredit och jordbruks-

213
kassorna åren 1916—1929.

Caisses de crédit agricole.

214
Tab. 172. Allmänna pensionsförsäkringen åren 1914—1930.
Assurance générale des pensions.
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Tab. 173. Statsunderstödda pensionsanstalter åren 1906—1929. Kronor.
Caisses de pensions subventionnées par l'État. Couronnes.
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Tab. 174. Svenska bolags livförsäkringsverksamhet åren 1887—1929.1)

1) För tidigare är se årg. 1930. I tabellen ingå även bolag, som meddela livåterförsäkring. Uppgifter saknas
för Allmänna änke- och pupillkassan i Sverige för tidigare år än 1904 ochä för Ömsesidiga försäkringsbolaget
Allmänna
pensions- och änkekassan i Göteborg för tidigaie &T än 1909. — ) Exkl. tantième fr. o. m. år 1912.
— a) Medeltalen för åren 1912/15. 6— / ) Avsättning till premieåterbäringsreserv gjordes första gängen för år
1920 med i rnnt tal 387 000 kr. — ) Återköpsreserv, utjämningsreserv, icke disponerat överskott och övriga
avsättningar (exkl. garantifonder, skattereserver och reserver för brandförsäkringsändamål i Jiv- och brandförsäkringsaktiebolagen) .
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Tusental kronor.

Assurances sur la vie: Sociétés suédoises. Milliers de couronnes.
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Tab. 175. Utländska bolags livförsäkringsrörelse i Sverige åren 1887—1929. Kr.
Assurances sur la vie: sociétés étrangères.

Couronnes.

Tab. 176. Ränte- och kapitalförsäkringsanstalterna åren 1876—1929. Tontines.
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Tab. 177. Registrerade sjukkassor åren 1892—1929.
Caisses de secours mutuels en cas de maladie enregistrées.
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Tab. 178. Understödsföreningar åren 1916—1928. Sociétés de secours mutuels.
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Tab. 179. Olycksfallsförsäkringen åren 1890—1917. Assurances contre les accidents.

Tab. 180. Försäkringen för olycksfall i arbete enligt 1916 års lag åren 1918—
1929 samt olycksfall i arbete åren 1918—1927. Assurances contre les accidents du
travail selon la loi de 1916 en 1918—1929 et accidents du travail en 1918—1927.
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TAB. 1 8 0 (forts.).

FÖRSÄKRINGEN FÖR OLYCKSFALL I ARBETE ENLIGT 1 9 1 6 ÅRS

LAG SAMT OLYCKSFALL I ARBETE ÅREN 1918—1927.

Accidents

du

travail.

223
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Tab. 181. Försäkringsbolagens, utom liv- och arbetsgivarbolagen, olycksfalls- och
s j u k f ö r s ä k r i n g s r ö r e l s e å r e n 1918—1929.

Assur.

contre les accidents et les

maladies.

Tab. 182. Svenska bolags husdjursförsäkringsrörelse åren 1887—1929.1)
Assurances

sur le bétail: sociétés

suédoises.

1) I någon mån ofullständiga uppgifter, särskilt för de tidigare åren. — 2) Andra försäkringsavgifter
inräknade. — 3) Skaderegleringskoatnader inräknade. — 4) Åren 1912/15.
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Tab. 183. Brandförsäkringen åren 1887—1929. Assurances contre l'incendie.

15—302452.

Statistisk

årsbok

1931.
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Tab. 184. Svenska bolags sjöförsäkringsrörelse åren 1890—1929. Kr.
Assurances maritimes: sociétés suédoises.

T a b . 186. Stiftelser å r 1910.

Cour.

Fondations.
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1

Tab. 185. Svenska bolags ansvars-, ) inbrotts- och maskinförsäkringsrörelse
åren 1914—1939. Kronor. Assurances diverses: sociétés suédoises. Couronnes.

1
) Inber. antomobilförsäkring samt för âr 1929 trafikförsäkring. — 2) Andra försäkringsavgifter inräknade. — 3) Skaderegleringakostnader inräknade. — 4) T. o. m. är 1928 inga utbetalda livräntebelopp
för alla bolag, men är 1929 för utländska bolag utbetalda livräntebelopp och för svenska bolag kapitalvärdena av nybeviljade livräntor. — 6)—') Därav trafik- och antomobilförsäkringar resp. 9 243 924182,
16 278119 och 7 128 916 kr.

Tab. 187. Partiprisernas förändringar åren 1860—1931. Variations des
prix de gros.

228

TAB. 187 (forts.).

PARTIPRISERNAS FÖRÄNDRINGAR ÅREN 1860—1931.
Variations des prix de gros.
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Tab. 188. Minuthandelspriser för livsmedel m. m., i öre, åren 1904—1930.1)
Prix

de détail des denrées ménagères,

en öre.

1) Siffrorna utgöra medeltal av de särskilda månadernas medelpriser fBr 28 orter åren 1904—1909, 39
rorter åren 1910—1912, 44 orter åren 1913—1919 samt 49 orter fr. o. ra. år 1920. — 2) Maximipris.
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Tab. 189. Lirsmedelskostnadernas1) förändringar å vissa orter åren 1914—1930.
Variations des coûts des denrées alimentaires, etc. dans certaines localités.

1) Utgifter för livsmedel, lyse och bränsle i mindre bemedlade familjer. — 2) 44 åren 1914—1919,
49 fr. o. m. år 1930.

Tab. 190. Levnadskostnadernas förändringar åren 1915—1931.1)
Variations du coût de la vie.1)

1
) Uppgifterna avse ntgifter för en .normalfamilj med en ntglftsstat är 1914 av 2 000 kr. — BO rande
partiprisernag förändringar se tab. 187, rörande minnthandelsprisernas tab. 188, 189; Le» donnée» »e
rapportant aux dépense» d'un minage normal ayant va budget de 2000lcourj en .1914. — Pour les variation
de» prix de gro» voir tahl. 187, pour le» variation» de» pria de détail tabj. 188, 189. — 2) Juli manad.
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Tab. 191. Inkomster och utgifter för arbetare- och medelklasshushåll åren
1913/14, 1920 och 1922/23. Recettes et dépenses de ménages.

Tab. 192. Konsumerade kvantiteter pr år och normalhushåll1) av viktigare varu-

slag åren 1913/14, 1920 och 1922/23. Quantités consommées de certaines denrées importantes.

1
) NormalîwhâU = ?"8 konsnmtiongeBhetflr. — •) Se tab. 131, not '), '). — s ) a = heia konsumerade kvantiteten coiMommotion totale, h) =» därav kontant inköpt dont quantité achetée au comptant.
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TAB. 1 9 2 (forts.).

KONSUMERADE KVANTITETER AV VIKTIGARE VARUSLAG.

Tab. 193. Förbrukningen av alkoholhaltiga drycker, tobak, kaffe, te och socker

åren 1856—1930. 1) Consomm. de boissons alcooliques, de tabac, de café, de thé et de sucre.

1
) Rörande förbrukningen av brtds&d se tab. 82. — 2) 50 % alkonolhalt. 50 # d'alcool. — 3) För tiden
före ar 1919 äro siffrorna endast beräknade. Antérieurement à 1919 chiffres calculés. — ') Samtliga drycker
reducerade till ren alkohol; antagen alkonolhalt: vin 10, 81 4 (1918—23 3 J A; fr. o. m. 1924 3SA), svagdricka
11/2 tf. Taux dt réduction: vint 10, bière 4 (1918—23 31/4; à partir de 1924 33/4), petite bière l\'t %. — 5) Fabrikat
av tabac. Produit» manufacturés. — •) Råsocker. Sucre brut. — ') Preliminära uppgifter. Chiffres préliminaires.
— 8 ) Fr. o. m. år 1929 ändrat beräkningssätt; for âr 1928 äro motsvarande siffror 268000 t och 43-9 kg. pr inv.
Dis 1929 calcul changé; pour 1928 let chiffres correspondent? sont 268 000 tonnes et 43'» kg. pr habitant.
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Tab. 194. Brännvins- och maltdryckstillverkningen åren 1856—1930.
Fabrication d'eau-de-vie et de boissons de malt.
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Tab. 195. Rusdrycksförsäljningen åren 1913—1930.
Vente des spiritueux.

Tab. 196. Systembolagens verksamhet åren 1921—1930.
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Opérations des sociétés de vente.

Tab. 197. Fylleriförseelser, för vilka personer sakfällts i första instans,
åren 1913—1930. Délits d'ivresse.
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TAB. 197 (forts.). FYLLERIFÖRSEELSER, FÖR VILKA PERSONER SAKFÄLLTS I FÖRSTA INSTANS.

Tab. 198. Sockers tillverkning och beskattning1) åren 1856—1928.
Fabrication

et imposition

du

sucre.1)

1) Rörande förbrukningen ge tab. 193. Pour la consommation voir tabl. 193. — 2) Uppgifterna »786 tillverkningsår, börjande nnder de angivna kalenderåren, t. o. m. är 1916
den 1 sept., därefter den 1 ang. Années de
production commençant pendant les années indiquée! (V»5 ou V«). — s) Saftstationer inräknade. — 4) Tillverkningsskatten (t. o. m. âr 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, nnder vilka det framställda betsockret raffinerats (alltså kalenderåren 1892/06); för de följande åren se not 2). Voir note »). — ') Skatten är inräknad i värdet.
— •) T. o. m. år 1905 avse uppgifterna skatt per kg tillverkat rågocker (i verkligheten utgick skatten i förhållande till mängden invägda betor); fr. o. m. är 1906 skatt per kg till fritt bruk utlämnat socker. Om beskattningen se vidare tab. 257. — •) Åren 1873/74. — l0) 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. 199. Kooperation. Konsumtionsföreningarnas verksamhet åren 1908—1929.1)
Sociétés coopératives

de

consommation.

1
) Häri ingå i konsumentintresse drivna produktionsföretag, men däremot ej kooperativa förbundet. — 2) Insatskapital, fonder ock överskottsmedel ej inräknade. Capital, fonda, ete. non comjn-U.

Tab. 200. Byggnadsverksamheten i städer och stadsliknande samhällen åren
1912—1929.

Constructions

de maisons

dans les agglomérations

urbaines.
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Tab. 201. Bostadsförhållandena i vissa städer och stadsliknande
Habitations dans les

1) För Stockholm och ö&teborg 3915, för övriga, städer 1912 eller 1913. Pour Stockholm et OotheMoarff 191S,
varmeersättning m. m. ej inräknad (med nnd. för Stockholm 1915). S. k. medievala siffror angiva, att ifragacomprU. — 3) Städer med minst 10000 inv. vid början av är 1928, ordnade efter folkmängden. Villes ayant une
orter. Siffrorna för de bida sista aren äro sålunda icke jämförbara. — 8) Häri ingå: enkelkök, enkelram, 2 och

samhällen åren 1912—19151) samt hyresaren 1926/27 och 1928/29.

239

agglomérations urbaines.1)

pour les autres villes 1912 ou 1913. — 2) Avser lägenheter såväl utan som med centralvärme; för de senare är
varande tal är beräknat pä mycket fåtaliga primäruppgifter. Remboursement des frais du chauffage central non
population de 10 000 au moins. — 4) Avser fflr âr 1920 52, för âr 1924 182, fôr âr 1926 17 och för år 1928 225
flera mm utan kök, delköksläg., 1 mm och kök samt 2 mm och kök.
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Tab. 202. Den offentliga arbetsförmedlingen åren 1902—1931.
Bureaux de placement publics.
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Tab. 203. Arbetslöshetens omfattning inom olika län och yrkesgrupper år 1927.1)
Extension du chômage dans les différents départements et professions en 1927.1)

1) Undersökningen ägde rum den 5 maj 1927. L'enquêté eut lieu le S mai 1927. — s ) Räkningen har omfattat
878 kommuner. Le recensement a été étendu à 878 commune». — 3) Hela antalet vid räkningen anmälda personer
uppgick till 64 075, varav 4 153 icke medtagit» i undersökningen, såsom icke i egentlig mening arbetslösa. Le
nombre total det chômeur! rapportés était de 64 075 personnes, dont 4153 ont été éliminé» comme chômeur» non pas proprement dit».

Tab. 204. De arbetslösa, fördelade efter graden av arbetsförmåga, är 1927.1)
Les chômeurs, répartis d'après la qualité de leur travail.1)

1) Siffrorna hänföra sig till lokalundersökningar, företagna i olika delar av landet. Let chiffres se rapportent
aux enquêtes locales, jattes dans diverses parties du pays. — 2) De enligt egen uppgift arbetsoförmögna medräknade.
Y compris ceux gui »ont inutilisables selon leur propre donnée.

Tab. 205. De arbetslösa, fördelade efter ålder, år 1927. Les chômeurs par âge.

16—302452.

Statistisk årsbok 1931.
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Tab. 206. Arbetslösheten inom fackorganisationerna åren 1912—1930.
Chômage parmi les ouvriers syndiqués.

Tab. 207. Arbetsinställelser åren 1903—1929.1) Grèves et lock-outs.

1
) Varje arbetsinställelse redovisas för det år, under vilket den påbörjats. — s) Antal arbetsinställelser.
Nombre du conflits. — 3) Antal direkt berörda arbetare. Nombre des ouvriers intéressés. — 4) Räknade på det år
under vilka de förlorades, även om arbetsinställelsen påbörjats och redovisats tidigare. Nombre des jours chômés.

Tab. 208. Kollektivavtal åren 1908—1929. Conventions collectives. 243

Tab. 209. Jordbrukets medelarbetstid, i timmar per dag, under sommaren åren
1911—1929. Durée du travail quotidien dans l'agriculture pendant l'été, en heures.

Tab. 210. Lantarbetares löneförmåner, i kronor, åren 1866—1928.1)
Salaires des ouvriers agricoles, en couronnes.

1
) Enligt jordbruksstatistiken. Jfr tab. 213. — 2) Enligt förhållandena vid årets slnt. — 3) Oberäknat
bostad och. bränsle.
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Tab. 211. Arbetslöner inom industri, handel och sam-

färdsel m. m. åren 1913, 1915—1930. Salaires dans l'industrie, etc.

245

246
Tab. 212. Löneinkomster per år och arbetstimme för vuxna
Salaires par année et par heure de travail pour ouvriers

1
) Ortsgrupperna A och B omfatta i stort sött landsbygd, grupperna C—E flertalet stader och tätare bestäder jämte ett fåtal dyrorter i norra Sverige. Indextalen för grupperna äro: (levnadskostnadernas riksgrupp E 1111—1170; grupp F 1171—1230; grupp G 1231 o. däröver. Lönesiffror, som gälla färre än

247

arbetare inom olika dyrortsgrupper åren 1928 och 1929.1)
dans différents groupes de la cherté du coût de la vie.

byggda samhällen, grupp F en del större städer och industrisamhällen samt grupp G Stockholm med förmedeltal = 1000) grupp A t. o. m. 930; grnpp B 931—990; grupp C 991—1050; grupp D 1051—1110;
150 arbetare, äro betecknade med medieval stil. — 2) Häri ingå även icke dyrortsgrupperade företag.
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TAB. 212 (forts.).

LÖNEINKOMSTER PER ÅR OCH ARBETSTIMME FÖR VUXNA

Salaires par année et par heure de travail pour ouvriers

249
ARBETARE INOM OLIKA DYRORTSGRUPPER ÅREN 1928 OCH 1929.

dans différents groupes de la cherté du coût de la vie.

Tab. 213. Lantarbetares löneförmåner, i kronor, åren 1911—1930.1)

Salaires des ouvriers agricoles, en cour.1)
250

1) Enligt socialstatistiken. Jfr. tab. 210. D'après la statistique sociale. Cfr. tabl. 210. — 2) Kreatursskötare ej inbegripna; värde av bostad
och bränsle ingår i naturaförmåner. — 3) Preliminära uppgifter. Chiffres préliminaires.
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Tab. 214. Löneförhållanden 1914—1929 för vissa hantverks- och transportarbetare.
Salaires 1914—1929 des ouvriers de métier et de transport.

Tab. 215. Löneförhållanden 1914—1929 för i restaurangrörelse och i husligt
arbete anställd personal.
Salaires 1914—1929 du personnel de restaurant et du personnel doméstique.

Tab. 216. Löneutvecklingen under åren 1913—1929 för i enskild tjänst anställd
förvaltningspersonal. Niveau des appointements en 1913—1929 du personnel
administratif des entreprises privées.

252

TAB. 2 1 6 (forts.). LÖNEUTVECKLINGEN UNDER ÅREN 1 9 1 3 — 1 9 2 9 FÖR I
ENSKILD TJÄNST ANSTÄLLD FÖRVALTNINGSPERSONAL.

Niveau des appointements en 1913—1929 du personnel administratif

des entreprises privées.
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Tab. 217. Löneförhållanden inom vissa grupper av sjömansyrket åren
1860—1929.1) Salaires des marins dans certains groupes.1)

1) Omfattar, med hänsyn till svårigheten att erhålla tillförlitliga löneuppgifter för segelfartygens
besättning, endast manskapsgrupper & å.ng- och motordrivna fartyg. Comme des moyenne» normale»
maintenant tont difficile/ à avoir pour lei voiliers, le tableau donne feulement le personnel des vapeurs
et des navires à vapeur.

Tab. 218. Skogsarbetarnas löneförhållanden i norra Sverige vintersäsongerna 1913/14—1930/31. Salaires des ouvriers forestiers au nord de la Suède
pendant les hivers 1913/14—1930/31.
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Tab. 219. Fattigvården åren 1874—1929.1) 2) Service des assistés.1) 2)

1
) Om utgifterna för fattigvården se tab. 276—284. Concernant les frais de l'assistance publique voir tabl. 276—
284. — >) Pä grand av statistikens omorganisation äro uppgifterna fr. o., m. är 1928 ej fullt jäniforbara med de
föregående arens. Detsamma gäller, pä grund av 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 du années
précédentes par suite de la réorganisation de la statistique. Il en est de même avec les enfants directement assistés dès
1928. — 3) À v folkmängden. Pet. de la population. — 4) Fr. o. m. âr 1928 avse uppgifterna antalet understödsfall
(ej penoner).. 4 partir de 1623 cas d'assistance.
., .

Tab. 220. Fattigvården år 1929 (1927).1) Service des assistés.1)

1) Se även tab. 219. Voir aussi tabl. 219. — 2) A v folkmängden.

Pet de la population.
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Tab. 221. F a t t i g v å r d e n länsvis å r 1929. Service des assistés par

département.
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Tab. 222. Fattigvården inom olika grupper av kommuner år 1929. Service des assistés pat groupes de communes.
17—302452.
Statistisk årsbok 1931.
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Tab. 223. Barnavården år 1928. Protection de l'enfance.

Tab. 224. Barnavården länsvis år 1928.

Protection de l'enfance par département.

259
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Tab. 225. Samtliga yrkesutövare fördelade efter kön, ålder, civilstånd
Population totale active par sexe,

1) 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)

261

262

Tab. 226. Samtliga yrkesutövare fördelade efter kön, ålder, civilstånd
Population totale active par sexe,

1) Se not till tab. 25.

Voir tabl. 25 note.)

och förmögenhet inom hela riket, dess landsbygd och städer, år 1920.1) 263
âge, état civil et capitaux, en 1920.1)

264

Tab. 227. De manliga och de kvinnliga yrkesutövarna
Population active hommes et femmes, par pro-

1) Se not till tab. 25.

Voir tabl. 25 note.

fördelade efter yrken i inkomst- och förmögenhetsklasser år 1920.1)
1

fessions d'après groupes de revenus et de capitaux en 1920. )

265
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TAB. 227 (forts.).

DE MANLIGA OCH DE KVINNLIGA YRKESUTÖVARNA FÖR-

DELADE EFTER YRKEN I INKOMST- OCH FÖRMÖGENHETSKLASSER ÅR 1920.

267

268

TAB. 227 (forts.).

DE MANLIGA OCH DE KVINNLIGA YRKESUTÖVARNA FÖR-

DELADE EFTER YRKEN I INKOMST- OCH FÖRMÖGENHETSKLASSER ÅR 1 9 2 0 .
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270

Tab. 228. Enskilda personers år 1921 redovisade inkomster och förmögenheter,
Sammandrag för hela riket och för samtliga yrkesutövare.

kombinerade i grupper efter inkomst- och förmögenhetsbeloppens storlek. 271
Revenus et capitaux des personnes privées, déclarés en 1921, par groupes de leur grandeur.
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Tab. 239. Vid de allmänna underrätterna slutligt handlagda mål1) och ären-

1) Till annan domstol förvista brottmål ej inräknade. — 2) Före år 1913 avse uppgifterna inkomna ärenden,
inbegripna nnder civila mål. — 5) Tomträtts- och vattenfallsrättsärendon inräknade. — 6) Fr. o. m. år 1913 även
rådhusrätterna
(polisdomstolarna och, beträffande mål i vilka poliskammare äger domsrätt, poliskamrarna inring. — u ) Utom i fråga om fast egendom och immateriella förmögenhetsrätter. — ") Fr. o. m. år 1923 äro järningå jämväl mål, däri förlikning av rätten stadfästs, bland avskrivna civila mål.
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2

3

den ) åren 1861—1929. ) Affaires terminées par les tribunaux ordinaires de 1

ère

instance.

— 3) Se aven tab. 67, 74, 235, 236. — 4) Fr. o. m. âr 1913 ftro brottmål,
i vilka talan om ansvar ej förta,
inräknade. — 8) Hr = häradsrätterna 10campagne, Er =
god mans. — ') Konkurser och ackordsförhandlingar
9
begripna) villet, T:n — tillsamman ensemble. — ) Jämte immateriella förmögenhetsrätter. — ) Utom sjöförsftkväl ansökningar om hemskillnad resp. äktenskapsskillnad inräknade bland civila mål. — ") Fr. o. m. år 1923
18—302452. Statistisk årsbok 1931.
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Tab. 230. Hovrätternas verksamhet åren 1861—1930.1) Cours d'appel.

1
) Siffror för vattenöverdomstolen (fr o. m. år 1919) inga, jämväl i tabellen. Hörande krigshovrätten se
tab. 232. — ') Procent av i första instans avdömda motsvarande mål. Pet. de» affaire» jugée» en 1ère
instance. — ») 1913—15.

Tab. 231. Högsta domstolens verksamhet åren 1861—1930. Cour suprême.
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Tab. 232. Ägodelningsrätternas, vattendomstolarnas, gränstullrätternas och
krigsdomstolarnas verksamhet åren 1861—1930. Tribunaux spéciaux.

Tab. 233. Av överexekutorerna slutligt handlagda mål åren 1881—1930.1)
Affaires terminées par les sur-exécuteurs.

1) Fä grund av rättsstatistikens omorganisation äro en del av uppgifterna fer åren fr. o. m. 1913 ej
jämförbara med motsvarande för de föreg. aren. Körande utmätningsmannens verksamhet m. m. se arg.
1924: tab. 184. — 2) Beträffande handräckningsmål: mål, vari meddelats bevis, att ansökningen lämnats
obestridd eller att jäv gjorts allenast i fråga om handräckningskostnaden. — 3) Beträffande handräckningsmål: mål, vari ansökningen förfallit på grund av gjort jäv. — 4) 1908/10.
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Tab. 234. Protesterade växlar åren 1913—1930.1) Lettres de change protestées.

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

Tab. 235. Konkurser, konkursärenden och ackordsförhandlingar utan konkurs
åren 1866—1930. Faillites, etc.
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1

Tab. 236. Konkursboen, i kronor, åren 1916—1920. ) Masses des faillites, en cour.1)

1

) I konkurser avslutade under resp. år genom utdelning eller redovisning utan utdeln. Faillites terminée!.

Tab. 237. Lagfarter, inteckningar och tomträtt åren 1886—1929.
Homologation de propriétés immobilières, inscriptions hypothécaires et droit de terrains.
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Tab. 238. För förbrytelser sakfällda i första instans

åren 1866—1929. Condamnés en 1ère instance.
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Tab. 239. För förbrytelser sakfällda i första instans, om vilka uppgift
lämnats till straffregistret1), fördelade efter ålder och föregående bestraffning, åren 1916—1929.
Condamnés en 1ère instance, inscrits dans le casier judiciaire, par âge et par récidive.

1) Personer, dömda till urbota straff eller fBr snatteri till böter, m. fl. — s) Inr. ett fätal av
okänd älder. — 8) Avser endast bestraffningar, varom uppgift skolat lämnas till straffregistret.

Tab. 240. Till tvångsarbete dömda personer,1) upptagna i straffregistret,
fördelade efter kön, ålder, föregående bestraffning m. m., åren 1921—1929.
Condamnés aux travaux publics, inscrits dans le casier judiciaire, par sexe, âge et
par punition antérieure.

1) Dömda av länsstyrelser och poliskamrar. — 2) För lösdriveri och för bettleri; dessutom för
tredska enligt 12 § 6 mom. i lösdrivarlagen. — 3) Enligt 75 §. — 4) Häri inberäknat dem, som
fornt såväl straffats för brott som ådömts tvångsarbete.
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Tab. 241. Fångvården åren 1836—1929. 1) Service des prisons.

1) Fångar, förvarade i regementsarrester samt härads- och stadshäkten, ej inräknade. I övrigt
omfattar tabellen alla slag av fångar (även bysatta samt frivilliga vid kronoarbetskåren) med
undantag av soldatklassen vid kronoarbetskåren. Fr. o. m. ar 1921 lyda tvångsarbetsanstalteraa
ej längre nnder fångvårdsstyrelsen, de äro emellertid fortfarande inräknade i denna tabell. — ') Antalet utgjorde årligen i medeltal: Moyennes annuelles: 1751/60 36-2, 1761/70 26-3, 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 frånräknande av utgifter för arbetens bedrivande (t. o. m. 1922) samt extra anslag till
byggnadsarbeten o. dyl. Före 1911 ingå ej heller övriga från extra anslag bestridda utgifter. —
5) Inkomst, eförd >inom linjen», inräknad. Fr. o. m. år 1921 äro tvångsarbetsanstalterna ej inräknade. — ) Fr. o. m. år 1923 avse uppgifterna budgetår, börjande den 1 juli.
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Tab. 242. Folkundervisningen åren

1) Nomadskolorna (âr 1929 risteskolor 34 och byskolor 8, med resp. 19 och 8 lärare samt 264 och 154 lärjungar)
F. S. § 62 fr. o. m. àr 1922. — ') Fast folkskola med både folk- och småskoleavdelning samt med två eller
av Htt. A-typen har fr. o. m. är 1901 varje serie av fyra parallellklasser (avdelningar) räknats såsom en särterminen. A la fin du semestre de printemps. — 5) Uppgifterna avse redovisningsår slntande nnder de angivna
et compensatoires non comprit. — ') Uppgifterna avse fr. o. m. redovisnings&ret 1928—1929 förhållandena vid
kurser. — 8) Inräknat barn tillhörande fortsättnings- och ersättningsskolor, 45 372 år 1929. — '1 L'admission à
skolestatistiken. D'après la statistique scolaire.

1881—1929.1) Enseignement primaire.
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ingå, i tabellen endast i vad angår redovisningen av barn i skolåldern, vilket även gäller enskilda skolor enl.
flera lärare räknas såsom tvä skolor, en folkskola (eller mindre folkskola) och en småskola. I fråga om skolor
skild skola. — s ) Enligt befolkningsstatistiken. D'après la statistique de la population. — 4) Vid slutet av varåren. Années finissant le 30 juin. — •) Fortsättnings- och ersättningsskolor ej inräknade. Cours complémentaires
slutet, före nämnda år vid början av de nnder resp. redogörelseär (slutande under de angivna åren) pågående
l'école différée à l'ouverture des cours da semestre d'automne. — 10) Dito à une époque ultérieure. — n ) Enligt folk-
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Tab. 243. Folkundervisningen, länsvis, redogörelseåret 1928/29.1) Enseignement primaire, par département.
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1) Nomadskolorna inräknade. — 2) Uppgifterna avse rcdogörelseäret 1925/26. L'année 192S/2S. — 3) Den 30 juni eller slntet av vårterminen.
Au 30 juin. — 4) Fortsättnings- och ersättningsskolor ej inräknade. Cours complémentaires et compensatoires non compris. — 6) Vid slutet av
kurserna. Au commencement des cours. — 6) Se tab. 242, not e ). — ') Voir tabl. 242, note •). — ") Dito l 0 ).
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Tab. 244. Folkskolans högre avdelning åren 1901—1929.1)
Section supérieure de l'école primaire.1)

1
) Fr. o. m. år 1916 avse uppgifterna redovisningsår, slutande under de angivna åren. A partir de
1916 année» scolaires finissant U 30 juin. — ' ) I vilka folkskolans högre avdelning förekom. Ayant la
section supérieure de ïécole primaire. — 8) Före ar 1916' »klasser».

Tab. 245. Högre folkskolorna åren 1882—1930.1) Écoles primaires supérieures.1)

1) Uppgifterna avse i allmänhet läsår, slutande under de angivna åren. Années scolaires finissant
le 30 juin. — 2) Särskilda lärare i övningsämnen (âr 1930 125 manliga, 191 kvinnliga) alltså ej inbegripna.
— 3) Fr. o. m. år 1917: vid läsårets slut. A partir de 1917: à la fin de l'année scolaire. — 4) Carrière
prévue: agriculture. — 6) Dito: autres écoles. — e) Dito: autres métiers ou carrière inconnue. — 7) Preliminära uppgifter. Chijjres préliminaires.
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Tab. 246. Folk- och småskoleseminarierna 1871—1930. Écoles normales primaires.

Tab. 247. Kommunala mellanskolorna höstterminen åren 1910—1930.
Écoles communales moyennes, semestres d'automne.
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Tab. 248. Statens allmänna läroverk höstterminen

1) Pedagogier och. kommunala gymnasier inräknade. — 2) År 1905 resp. 21 och 14. — 3) Åren 1901/04 resp.
20. — 6) År 1905 303.

Tab. 249. Statens allmänna läroverk höstterminen

Tab. 250. Lärjungar, som avlagt godkänd studentexamen

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

24 och 21, år 1905 resp. 2 och 7. — 4) Manliga vikarier â ämneslärarinnetjänster inräknade. — 5) År 1905

åren 1928—1930.

Lycées de l'État, semestres d'automne.

åren 1866—1930.

Élèves reçus à l'examen du baccalauréat.

19—302452.

Statistisk

årsbok

1931.
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Tab. 251. Lärjungar, som avlagt godkänd realskolexamen åren 1907—1930.1)
Élèves reçus à l'examen du certificat d'études (cycle des classes inférieures).1)

1) Do godkändas medelålder utgjorde, i år: Age moyen, ans: 1907/10 174, 1911/15 17-2, 1916/20 17l, 1921/25
17-1, 1926/80 17-1, 1925 17-1, 1926 17-1,1927 17-0,
1928 17-1, 1929 17-1 och 1930 17-1. — ") G. = gossar jarçon»,
TI. = flickor filles, S:a = samtliga ensemble. — 8) Endast dimissionsberättigade6 skolor. — 4) Preliminära uppgifter.
Chiffres préliminaires. — •) Häri ingå 21 frän arméns underofficersskola. — ) Häri ingå 2 från arméns nnderofficersskola. — ») Häri ingå 51 från arméns nnderofficersskola. — 8) Arméns underofficersskola 98-l %. Medelåldern för dessa lärjungar utgjorde 1929 25"8 och 1930 26-2.

Tab. 252. Lärjungar i vissa anstalter för yrkesundervisning åren 1920—1930.1)
Élèves de certaines écoles professionnelles en 1920—1930.1)

1
) Uppgifterna avBe i Tegel höstterminen, där ej annat angives. En général semestres d'automne. — 2) Lärlings-,
verkstads- och yrkesskolor, handelsskolor,
hnsmodersskolor m. fl. — •) Tekniska gymnasier, tekniska fackskolor
och tekniska elementarskolor. — 4) Närvarande ordinarie och extra elever. — 5) I allmänhet 7kalenderår. —
6) Skogshögskolans förberedande kurs ej inräknad, ej heller fortsättningsskolan vid Kloten. — ) Preliminära
Uppgifter. Chiffres préliminaires.
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Tab. 253. Universitet och motsvarande högskolor höstterminen åren 1866—1930.1)
Universités, semestres d'automne.

1) Bland lärare äro inräknade även vakanta lärarplatser. Uppgifterna avse, förutom docenter, endast ordinarie lärare; lektorer och andra pä vissa år förordnade lärare likväl härunder inbegripna. Exercitiemästare (f. n.
3 vid Uppsala och 3 vid Lunds universitet) äro ej inräknade. Bland lärjnngar äro inräknade i studentkorporationerna kvarstående universitetslärare och -tjänstemän. Lärjungar utan angiven stadieriktaing hava hänförts
till filosofiska fakulteten. De kvinnliga lärjungarna vid samtliga universitet och högskolor år 1930 fördela sig
efter studieriktning sålunda: teologiska fak. 29, juridiska fak. 73, medicinska fak. 162 samtfilosofiskafak. 965;
för tidigare år se arg. 1929:
tab. 239 samt årg. 1930 tab. 250. — 2) JFöre år 1915 är antalet kvinnliga lärjungar
endast approximativt. — 8) Stockholms högskola, yars verksamhet började år 1879, ingår i tabellen först fr. o. m.
år 1904, då högskolan erhöll examensrätt. — 4) Åren 1904—1905.
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Tab. 254. Lärjungar i vissa andra undervisningsanstalter åren 1876—1930.1)
Élèves de certains autres établissements d'enseignement.1)

1) Uppgifterna avse höstterminen, där ej annat angives. En général temtttret d'automne. — 2) Uppgifterna
avse de under resp. ftr slutande kurserna. — s) Distriktens anstalter. — 4) Anstalten i Vänersborg
(Lund) inr. — •) Vid slntet av resp. år. — 6) Åren 1878—80. — ') Reservofflcerskurserna ej inbegripna. —
•) Aren 1898—1900. — •) Åren 1911—13, resp. 1917—20.
— »•) Åren 1909 och 1910. — ") Läsår,
börjande angivna åren. — ") Farmacie kandidater. — ls ) Utexaminerade under resp.ftr.— ") VeterinäreleveT vid slutet av resp. år. — ") Mejeriinstitutens högre kurser inräknade men ej lantbruksinstitutens
lägre kurser och, hospitanter. — ") Före 1915 skogsinstitutet; skogshögskolans förberedande kura ej
inräknad. — ") Andrad organisation. — ") Preliminära uppgifter. Chijfre» préliminaires.
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Tab. 255. Statsregleringarnas överskott och brister, i kronor, i jämförelse
med riksstatsberäkningarna, enligt räkenskaperna åren 1854—1929/30.1)
Résultats

des exercises clos en comparaison

des évaluations

des budgets, en cour.

1
) Före är 1869 avse uppgifterna endast den i. k. ordinarie statsregleringen. Börande uppgifter för
de Bärskilda åren före 1921 se8 arg. 1922: tab. 246. — ') Med inräknande fr. o. m. ar 1876 av myntverkets disponibla överskott — ) De officiella siffrorna för åren 1912 och 1913 hava omräknats för vinnande
av överensstämmelse med föregående och efterföljande är. — 4) Kalenderåren 1921 och 1922 samt bodgetåren 1923/24—1925/26.

Tab. 256. Statsverkets inkomster och utgifter, i kronor, enligt räkenskaperna åren 1912—1929/30. Recettes et dépenses de l'Etat d'après les comptes définitifs.

Tab. 257. Statens inkomster, i kronor, åren 1861—1925, 1927/32.1) Recettes de l'État, en couronnes.
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1
) De officiella siffrorna hava har omräknats för vinnande av jämfBrbarhet de olika åren emellan. Uppgifterna avse i regel de influtna beloppen,
besvär, för vilka avgifter icke ingått till statsverket, äro ej inräknade.
så vitt möjligt med avdrag för restitntioner. T>e röstnings- och roterings
Vid mitten av 1880-talet hade dessa besvår ett värde av omkr. 4l/s mill. kr. Rörande uppgifter för de särskilda åren före 1927/28 se årg. 1916:
tab. 199,1917: tab. 220,1922: tab. 226 och 1928: tab; 248. — ') Tore år 1911 endast inkomstskatt. Extras inkomst- och förmögenhetsskatt samt tilläggsskatt
inräknade. Fr. o. m. 1928/29 ingår häri utskiftningsskatt, fr. o. m. 1929/30 utjämningsskatt. — ) Häri ingår även den personliga skyddsävgiften
för åren 1861—83 samt den av 1867 års riksdag beviljade vapenskatten. — 4) Hit är även förd kortstämplingsavgiften (-bevillningen) fSr ftren
1861—83, varemot den före 1874 utgående avgiften för stämpling av tidningar icke upptagits i tabellen. — 5) Impôt pour la réorganisation de la
défense (en l&U), impôt sur les profits provenant de la guerre (en 1916/22) et impôt sur les bâtiments (en 1921/22). — •) Kalenderåren 1921 och 1922 samt
budgetåren 1923/24—1925/26. Halvåret Vi—"/• 1923 ingår ej i tabellen. — ') Enligt riksstaten. D'après le budget.
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TAB. 257 (forts.).

STATENS INKOMSTER

ÅREN

1861—1925, 1927/32. Recettes de l'Etat.
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Tab. 258. Taxeringarna till bevillning eller kommunal inkomstskatt samt till inkomstImpositions du «bevillning» ou de l'impôt communal sur les revenus et de l'impôt sur

1
) Hörande uppgifter för de särskilda åren före 1916 se årg. 1922: tab. 227 och 228. Taxering till kommunal inkomatde skattskyldiga fr. o. m. år 1903. Fr. o. m. år 1929 inkomst enligt förordningen om kommunal inkomstskatt,
ej inräknad. Dividendes d'actiom non comprit antérieurement à 1920. — 6) Före âr 1911 är rubriken: >av tjänst eller
Antérieurement à 1911 impôt tur let revenut seulement. — 7) Utom s. k. B-skatt å bolag. — 8) Ar 1910 extra inkomstskatt, fr. o. m. år 1920 s. k. B-skatt à bolag. — 9) Åren Années 1903/05. — 10) Fr. o. m. år 1929 enligt förord244) ingår häri ej, icke heller fr. o. m. år 1929 utgående utjämningsskatt ooh utskiftningsskatt. Se tab. 261. —
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och förmögenhetsskatt och till kommunal progressivskatt, i kronor, åren 1862—1930.1)
les revenus et sur les capitaux et de l'impôt progressif communal, en couronnes.1)

skatt fr. o. m. år 1929. Impositions de l'impôt communal sur les revenus dès 1929. — 2) Deklarationsskyldighet för
— ») Fr. o. m. år 1929 fastighetsskattepliktig, resp. fastighetsskattefri. — «) Före år 1920 är utdelning å aktier
pension >, fr. o. m. år 1929 >av tjänst eller tillfällig förvärvsverksamhets — •) Före år 1911 endast inkomstskatt,
skatt, år 1918 tilläggsskatt och extra inkomst- och förmögenhetsskatt, år 1919 extra inkomst- och förmögenhetsningen om kommunal inkomstskatt. — ") S. k. B-skatt å bolag, söm utgick åren 1920—1926 (se årg. 1929: tab.
") Nya grunder fr. o. m. år 1929.
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Tab. 259. Taxeringarna till fastighetsskatt
Impositions de l'impôt sur les immeubles et de l'impôt

och kommunal inkomstskatt, länsvis, år 1930.
communal sur les revenus, par département, en 1930.

301

302

Tab. 260. Taxeringarna till kommunal progressivskatt, skogsaccis samt påförda
skogsvårdsavgifter och tilläggsavgifter enligt lagen om allmän pensionsförsäkring, i kronor, länsvis, år 1930. Impositions de l'impôt progressif communal, de l'impô
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 1930.
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Tab. 261. Taxeringen till statlig 1inkomst- och förmögenhetsskatt samt uträknad
utjämningsskatt, länsvis, år 1930. ) Impositions de l'impôt de l'État sur les revenus et
sur les capitaux et de l'impôt d'égalisation calculé.

1) Förutom Mi upptagna skatter utg&r aven utskiftningsskatt med uträknat belopp av sammanlagt 152 607 kr.

304 Tab. 262. Taxeringarna till inkomst- och förmögenhetsskatt åren 1913,

1) Eftertaxeringar ej inräknade. — 2) Inkomsten + 7«o av förmögenheten. Let revenu/ + l/n> des
(ej utdelning) i » »T kapitalet. Produit net en pot. du capital. — 5) Reservfonder inräknade. Fonds

1917, 1920 och 1921.1) Impositions de l'impôt sur les rev. et sur les capit.
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capitaux. — 3) Juridiska personer, utländska undersåtar m.fl.(ej avdragsberättigade). — 4) Inkomst
de réserve

compris.

20—302452.

Statistisk

årsbok

1931.
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Tab. 263. Till inkomstskatt taxerade1) inländska aktiebolags och solidariska
Capitaux et revenus des sociétés anonymes

1

) Bolag, som gått utan vinst ellei med förlust, ingi alltså icke i tabellen. — 2) Taxeringsåren

Tab. 264. Svenska aktiebolags och solidariska bankbolags
Valeurs évaluées des immeubles des sociétés anonymes suédoises

1) Se tab. 69 och 259.
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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. — 3) Reservfonder inbegripna.

fastighetsvärden, i kronor, enligt fastighetstaxeringen år 1930.1)
selon les impositions de l'impôt sur les immeubles, en couronnes.
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Tab. 265. Tullmedlen,1) i kronor, åren 1871—

1) Utan avdrag tär restitutioner. Restitutions non déduites. — 2) Inregistreringgavgift (aren 1881 och 1882)
4) N:r 643—560 i statistiska varnförteckningen. — 5) Före ar 1907 aro velocipedringar httnfärda under maskirabriken: maskiner, redskap och verktyg. Fr. o. m. nämnda är är ett stort antal artiklar, som tidigare uppä 1912: machinée,

appareils

et

outils.
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1930. Recettes des douanes,1) en couronnes.

inräknad. — 3) Beträffande vilka varor som hänförts till de olika grupperna, se tab. 124. Cfr. tabl. 124. —
ner m. m. — 6) Före år 1907 inbegripna under metaller och arbeten därav: andra slag. — ') Före är 1912 är
tagits nnder denna rubrik, hänförda till andra varugrupper, särskilt till grnppen järn och stal. Antérieurement
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Tab. 266. Beskattningen1) av alkoholhanteringen, i kronor, åren 1871—1930.
Impôts

sur les boissons alcooliques,

en

couronnes.

1) Direkta skatter till stat och kommuner ej inTäknade. — 2) T. o. m. år 1918 även försäljningsavgifter. —
3) Nämnda medel först budgetaret 1927—1938 i riksstaten uppförda nnder rubriken Busdrycksförsäljuingsmedel.
— 4) Spiritnosaacci», spritdrycksaccis samt omsättnings- och utskänkningsskatt à spritdrycker.

Tab. 267. Tobaksmonopolet åren 1916—1930.1) Monopole des tabacs.1)

1) Börande tobaksförbrukningen se tab. 193. Pour la consommation de tabac voir tahl. 193. — 2) Bäknat i prisknrantpris. — 3) Tobaksmonopolets egna försäljningar samt tobakshandlarnas import tillsammantagna. — 4) Börande tobaksskördens mängd, se tab. 81,e sid. 85. Pour la quantité dé la récolte du tabac, voir tabl. 81, page 85. — 5) Beräknade belopp. Montant! évalués. — ) Direkta skatter ej inräknade. Impôts directs non compris.
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1

Tab. 268. Statens affärsverksamhet åren 1912—1930. ) Exploitations de l'Ètat.1)

1
) Se även tab. 90, 102, 145—149. Voir aussi tail. 90, 102, 143—149. — ») Utgifter för riksbankens TIT&SB
(räntor, avskrivningar o. d.) hava frånräknats inkomsterna. Bland driftkostnaderna ingå även utgifter för »ybyggnader och anskaffning av inventarier.

Tab. 269. Riksstatsutgifterna, i kronor, åren 1913, 1920—1925, 1927/32.1) Dépenses de l'État, en couronnes.1)
312
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1) Nettoutgifter, begparingBfondernas (1913) ej inräknade. Dépenses nettes. — 2) Kalenderåren 1931 och 1922 samt budgetåren 1923/24—1925/26.
— 3) Utgifter för tvångsarbetsanstalter inräknade. — 4) Kostnader (1178 246 kr.) för tryggande av
Halvåret '/i— 3 % 1923 ingår ej i tabellen.
rikets neutralitet inräknade. — 6) Värnpliktigas avlöning sammanförd med förplägnad, beklädnad m. m. — e) Utgifter för flygvapnet fördelade
på armén och marinen. — ') Har tidigare ingått under Diverse.
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TAB. 269 (forts.).

RIKSSTATSUTGIFTERNA, I KRONOR.

ÅREN 1913, 1920—1925, 1927/32.

Dépenses de l'Etat, en couronnes.
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TAB. 269 (forts.).

RIKSSTATSUTGIFTERNA ÅREN 1913, 1920—1925, 1927/32.
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Tab. 270. Riksstatsutgifterna, i kronor, åren 1912—1920. 1)
Dépenses de l'État, en couronnes.1)

1) Nettoutgifter enligt räkenskaperna. Dépense/ nettes d'après les comptes définitifs. — 2) Med inräknande
av avsättning till underlättande av åtgärder för arbetares olycksfallsförsäkring och sjukkassors bildande
samt anslag till arbetarförsäkringsfonden ävensom utom huvudtitlarna uppförda anslag för täckande av
driftförlust vid postverket och statens järnvägar.

Tab. 271. Statens tillgångar och skulder, i kronor, åren 1913—1930. Actif et passif de l'État,encour.

318

319

320

Tab. 272. Statsskulden åren 1857—1930. Dette publique.

Tab. 273. Landstingens finanser, i kronor, åren 1913, 1920—1929. 321
Finances des conseils généraux, en couronnes.

21—302452.
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Tab. 274. Landskommunernas finanser, i kronor, åren

1

) Köptngskommunema inräknade. T comprit let lom-gt. — 8) Se även tab. 280, 282.o Avkortningar,
kristidsverksaniheten hava frändragits motsvarande utgifter, som upptagits netto. — 4) Aren 1926—1928.
— 6) För de tidigare aren huvudsakligen kristidsverksamheten och arbetslöshetsunderstöd. Se not 2.

323
1

1913, 1920—1928. )

1

Finances des communes rurales, en couronnes. )

som ersatts av statsbidrag till skattelindring frândragna. Voir af si tabl. 280, 282. — ') Statsbidragen till
inräknat barnavård (resp. 534631,1211083 och 1764645 kr.). — 6) D:o (resp. 4510240, 6099710 och 6952146 kr.).

324

Tab. 275. De särskilda landstingens finanser, i kronor, år 1929.
Finances des différents conseils généraux, en couronnes.

Tab. 276. Landskommunernas finanser, i kronor, länsvis år 1928.
Finances des communes rurales, en couronnes, par département.
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Tab. 277. Städernas finanser, i kronor, åren 1913, 1920, 1923—1929.
Finances des villes, en couronnes.
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TAB. 2 7 7 (forts.).

STÄDERNAS FINANSER, I KRONOR, ÅREN

1913, 1920, 1923—1929.

Finances des villes, en couronnes.
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328

TAB. 277 (forts.).

STÄDERNAS FINANSER, I KRONOR, ÅREN

1913, 1920, 1923—1929. Finances des villes, en couronnes.

329

330

Tab. 278. Prästlönekassornas enligt lagen den 9 dec. 1910 finanser, i kronor,
åren 1914—1928 (ecklesiastikåren 1914/15—1928/29).
Finances des caisses des traitements du clergé, en couronnes.

Tab. 279. Municipalsamhällenas1) finanser, i kronor, åren 1923—1929.
Finances des agglomérations dites «municipalsamhällen», en couronnes.

1

) Köpingar, gom icke bilda egna kommuner, inräknade. — s) Se även tab. 280, 282. Voir ausai tabl. 280, 282.

Tab. 280. Utdebitering av kommunala utskylder för åren 1906—1930.1) 331
1
Impôts communaux sur les revenus. )

1
) Rörande kommunala progressivskatten se tab. 260, rörande utdebiteringen i de särskilda staderna se tab. 290.
Voir autsi tabl. 280, $90. — ') Tore är 1929 inkomst i hundratal kr., varâ utskylder debiterats. — 8) Uppgifterna
avse de under resp. år beslutade, på samma års t a x e r i n g a r grundade u t d e b i t e r i n g a r n a . —
4) Uppgifterna omfatta även utskylder till den kyrkliga kommunen, däri inbegripna utskylder till prästerskapets
avlöning enl. lagen den 9 dec. 1910, men i allmänhet icke sådana utskyldor enl. äldre bestämmelser. Höjningen
av utdebiteringen sedan är 1915 beror till en del på sistnämnda omständighet. — °) Köpingskommunerna inräknade. — I fråga om utdebiterade beloppen har hänsyn ej tagits till att i vissa skattetyngda kommuner de
skattskyldiga fått åtnjuta
Bkattclindring genom avkortningar, som ersatts av riksstatsanslag eller särskilda skatteutjämningsmedel. — 8) 7 Före år 1917 avse uppgifterna de under näs t följ ande år 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. — 8) Preliminära uppgifter. Chiffre» préliminaires.
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Tab. 281. Kommunala finanserna, i kronor, åren

1
) På grand av den kommunala flnansstatistikens omorganisation äro uppgifterna för åren fr. o. m. 1918 ej
år 1911 municipalsamhällena; under städerna aro imäknade för städer och landskommuner gemensamma anstalter.
avec celles pour les années antérieures. Les chiffre» des imunicipalsamhällen> sont compris dans ceux des communes
4) Grundavgifterna till allmänna pensionsförsäkringen äro ej inräknade, utan hava fråndragits motsvarande
utfattigvård och barnavård. — •) Räntor å lån, upptagna för ifrågavarande ändamål, ingå här /öre år 1906. — 7) Dito
landskommunerna resp. 4510240, 6099710 och 695<J146 kr., städerna resp.7667905, 8205034 och 8825976kr., samtliga
skola, fattigvård och »övriga utgifter». — I0) Före år 1906 avse uppgifterna endast räntor å lån upptagna enl. beslut av

1875—1928.1)

Finances des communes, en couronnes.1)

333

i allo jämförliga med de föregående årens. — Under landskommunerna äro inbegripna köpingarna och fr. o. tn.
Par cause de la réorganisation de la statistique les données pour 1918 et suiv. ne sont pas en tout point comparable
rurales (Ländsk.) — a) Se sid. 6322, not. 8). — 8) Brännvinsförsäljningsmedel och tolagsersättning inräknade. —
gifter, som upptagits netto. — ) Med frlnräknande av landstingens bidrag till landskommunernas och städernas
före år 1911, delvis. — ") Åren 1926—1928 inräknat barnavård (landstingen resp. 964 244,1224041 och 1531518 kr.,
resp. 13142389, 15 528785 och 17309640 kr.). — ») Före år 1906 inräknade bland utgifterna för kyrkliga ändamål, folkstadsfullmäktige (allm. rådstuga). — ll ) För åren 1906/10 ofter avdrag av 980 310 kr. dubbelräknade räntor; se not ').

334

Tab. 282. Samtliga skatter åren

1) Med undantag av de utskylder till tingslagen, som ej ingå i de kommunala Bkatterna. I motsats mot vad
är 1923 avse uppgifterna budgetår, börjande den 1 juli angivna åren. A partir de 1923 année»financièrescomextra sådan o. d.), bevillning av fast egendom samt av inkomst, värnskatt, krigskonjnnktnrskatt, byggnadsskatt,
å bensin och motorsprit. Jfr tab. 152. — •) Grundskatt (tionde 10och. vakansavgifter), bevillningsavgifter för
debiterade belopp. — ») Fr. o. m. år 1918 debiterade belopp. — ) Resp. ntdeb. på inkomsten, fyrktalet.
Fr. o. m. år 1918 avse uppgifterna
de debiterade beloppen. — ") Med frånräknande av de belopp, som i vissa
in natura till s. k. rotehjon m. fl. inräknad,
skattens utjftmninggandel. — 1S) Debiterat belopp. — ") Fattigvård
ntdeb. på inkomsten, bevillningen. Debiterade belopp. — ls ) Köpingar, som icke utgöra egna kommuner, in-

1906—1930.1) Imposition totale.
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fallet ai i tab. 280 avse
•uppgifterna i denna tabell de år. under vilka utskylderna uppburits. — 2) Fr. o. m.
mtnqant le 1 juillet. — s) Debiterade belopp
(i tab. 257 influtna). — 4) Inkomst- och förmögenhetsskatt (jämte
utjämnings- och utskiftningsskatt. — 6) Automobilskatt, skatt ä automobilgummiringar 8 samt särskild skatt
särskilda förmåner och rättigheter, lastpenningar, tonnageavgift. — ') Se tab. 257. — ) Fr. o. m. âr 1912
T. o. m. âr 1917 aro inräknade influtna restantier av föregående ära 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. — 16) Eesp.
räknade. — 17) Utom municipalsamhällena. — 18) Preliminära uppgifter. Chiffre» préliminaires.
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Tab. 283. Valen till riksdagens första kammare åren 19111),

1) Endast allmänna valen. — s) Därav 1 s. k. vilde. — a) Jordbrukarnas riksförbund inräknat. — 4) Vänsterbondeförbundet 17, liberala 5, frisinnade 23 (varav 1 s. k. vilde;, socialdemokrater 54, kommunist 1. — 6) Därav

Tab. 284. Rösträtten och valdeltagandet inom olika yrkesDroit de vote et votants pour la Seconde Chambre

19191) och 1921—1930.

Élections à la Première Chambre du Riksdag.

337

socialisterna inräknade.— 5) Partiställningen vid början av 1931 ars riksdag: högern 50 (varav 2 s. k. vildar),
6 liborala ocb. 22 frisinnade.

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

22—302452.
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Tab. 285. Valen till riksdagens andra kammare,

339
åren 1911—1928.

Élections à la Seconde Chambre du Riksdag.

Élections aux conseils généraux.

340

Tab. 286. Landstingsmannavulen åren 1922—1930.

341

342

Tab. 287. Kommunala rösträtten åren 1923, 1927 och 1931.1) Droit de vote communal.

1) Enligt de åren 1922, resp. 1926 och 1930 upprättade röstlängderna.

Tab. 288. Kommunal- och municipalfullmäktigvalen åren 1920—1930.
Élections aux conseils des communes rurales et des «municipalsamhällen».

Tab. 289. Stadsfullmäktigvalen åren 1919—1931. Elections aux conseils des villes.

343

344

Tab. 290. Städernas areal och folkmängd
Villes: superficie et population au

vid början av år 1931 samt beskattning år 1930/31.
1er janv. 1931 et impositions en 1930/31.

345

346

Tab. 291. Köpingarnas och municipalsamhällenas
Bourgs et «municipalsamhällen»: super-

347

areal och folkmängd vid början av år 1931.
ficie et population au 1er janv. 1931.

348

Tab. 292. Areal, folkmängd och folkökning.1)

1) Inom nuvarande gränser. Dant let frontière» actuelles. — s ) Senaste folkräkning eller annan officiell
Nationernas förbands internationella årsbok. Fin de Vannée; en général telon l'Annuaire de la Société det Na299. Moyenne pour let derniers trois années ou aprèt la dernière donnée officielle. Cfr. tabl. 299. — 6) Beräkde asiatiska delarna. Pour la .Russie et la Turquie aussi les partiet d'Asie. — ') Uppgifterna avse endast omrantländska nndersåtar ej inräknade. Population de fait, sujets étrangers non compris. — 9 ) Folkmângdsuppgifkm J . La superficie totale géographique était de 40 828 km2. — " ) Kanarieöarna, resp. Azorerna och
resp. Portngal. Sans let Canaries resp. sans les Açores et la Madère, dans les autres tableaux de l'Annuaire
— " ) T. o. m. ar 1925 Kirgisien och Karakirgisien. Jusqu'à 1925 la Kirghisie et la Karakirghisie.

349
Superficie, population et augmentation de la population.1)

beräkning. Dernier recentement ou autre évaluation officielle. — 3) Avser slutet av året; i allmänhet enligt
tion». — 4) Medeltal för närmast förflutna tre åren eller sedan nästföregående officiella uppgift. Jämför tab.
nat pä medelfolkmängden. Calculée sur la population moyenne. — 6) I fr&ga om Ryssland och Turkiet även
den i Europa. Seulement les territoire» en Europe. — 8) Folkmängdsuppgifterna avse den faktiska befolkningen,
terna avse den rättsliga befolkningen. Population de droit. — 10) Hela den geografiska arealen var 40828
Madeira ej inräknade. I övriga tabeller i årsboken hava däremot dessa öar räknat» till europeiska Spanien
considérées comme' territoires européens. — n) Jämte Cents i Afrika (6 km2, 35219 inv. 19Ö0). Avec Céuta.

350

TAB. 2 9 2 (forts.).

AREAL, FOLKMÄNGD OCH FOLKÖKNING.

Superficie, population et augmentation de la population.

351

352

TAB. 2 9 2 (forts.).

AREAL, FOLKMÄNGD OCH FOLKÖKNING

Superficie, population et augmentation de la population.

Sammanfattning.
Résumé.

23—302452.

Statistisk årsbok 1931.

353
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Tab. 393. Folkmängd i städer med minst 100000 invånare.

Population des villes de 100000 habitants au moins.

355

356
TAB. 293 (forts.).

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

Population des villes de 100000 habitants au moins.

Tab. 294. Utvandringen från vissa länder till främmande världsdelar åren 1926—1930.
Émigration de certains pays européens pour les pays hors d'Europe.

357
Tab. 295. Invandringen till Förenta staterna finansåren 1925/26—1929/30.
Immigration aux

États-Unis.

Tab. 296. Invandringen till Kanada, efter folkslag, finansåren 1927/28—1929/30.
Immigration,

d'après races, au Canada.

Tab. 297. Folkmängdens fördelning efter kön och ålder. Population par sexe et par âge.
358

359

360

Tab. 298. Befolkningens fördelning
Population

par

profession

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

361

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

äro de lämnade uppgifterna icke fullt jämförbara. Tabellen upptager, sä vitt möjligt, personer, som äro aktiva
i fängelse etc.). Se dock noterna 5, 6, 11, 15, 16. Comme les classifications utilisées varient d'un pays à l'autre, let
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, 16.

Tab. 299. Folkmängdens förändringar.1) Mouvement de la population.1)
362

363

1) Rörande utvandringen se tab. 294. Pour l'émigration voir iabl. 294. — 2) Pä 1 000 av medelfolkmängden. Sur 1 000 de la population moyenne.
— 3) Återgång (nnllitet) inräknad. Y comprit nullité de mariage. — 4) Procent av antalet levande födda. Sur 1000 nés vivants. — 5) Dödfödda ej
inräknade. Mort-nés non comprit. — 6) Se sid. 349 not •). Voir p. 349, note 8 ). — ') Se sid. 348 not 9 ). Voir p. 348, note 9 ). — 8) Bland levande
födda (och döda) äro inräknade barn, som framfötts levande men avlidit före registreringen (officiellt räknade som dödfödda). Les enfant» 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 let mort-nés.
— 9) Inom Lansanne-fredena gränser. Dans let frontières de la paix Je Lausanne.

364

TAB. 299

(forts.).

FOLKMÄNGDENS

FÖRÄNDRINGAR.

Mouvement de la population.

365

366
Tab. 300. Arealens fördelning efter ägoslag enligt senaste uppSuperficie des terrains d'après les renseignements les plus récents;

1) F8r l&oder p i «ödla halvklotet skördeåren 1926/27—1930/31. Pour l'hémisphère méridional années de récolte
asiatiska Ryssland. Russie en Europe et m Asie. — 4) Uppgifterna avge ej hola landet. Les données ne regardent

367
gifter samt åkerjordens användning och skörd åren 1926—1930.1)
emploi des terres labourables et récolte en 1926—1930.1)

1926/27—1930/31. — 2) Vingårdar och vinberg inräknade.
pas le pays entier.

Vignes comprises. — 3) Uppgifterna avse europeiska och

368

TAB. 3 0 0 (forts.).

AREALENS FÖRDELNING EFTER ÄGOSLAG ENLIGT SENASTE

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

UPPGIFTER SAMT ÅKERJORDENS ANVÄNDNING OCH SKÖRD ÅREN 1 9 2 6 — 1 9 3 0 .

emploi des terres labourables et récolte en 1925—1929.

23††—302452.
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370

TAB. 3 0 0 (forts.).

AREALENS FÖRDELNING EFTER ÄGOSLAG ENLIGT SENASTE

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

Anm.
Världsproduktionen år 1929 har av internationella lantbruksinstitutet i Kom beräknats till, i millioner
telon VInstitut International d'Agriculture, en millions de tonnes: froment 112, seigle 48, orge 43, avoine 72, maïs 113,

UPPGIFTER SAMT ÅKERJORDENS ANVÄNDNING OCH SKÖRD ÅREN 1 9 2 6 — 1 9 3 0 .
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emploi des terres labourables et récolte en 1926—1930.

ton: vete 112, råg 46, korn 43, havre 72, majs 113, potatis 158 och sockerbetor 60. Production mondiale en 1929
sommes de terres 158 et betteraves à sucre 60.

Tab. 301. Produktionen av vissa världsartiklar åren 1927—1930.1) Production de certains articles universels. 1)
372

373

1
) Se även tab. 300, 302. Voir aussi tabl. 300, 302. — 2) För länder på södra halvklotet avse uppgifterna skördeåren 1927/28—1930/31. Pour
l'hémisphère méridional années de récolle 1927(28—1930/31. — s ) I någon man ofullständiga uppgifter. Données un peu incomplètes. — 4) Summan avser ej
världsproduktionen, utan endast de i tabellen redovisade länderna. Le total ne se rapporte pas à la production mondiale mais seulement aux pays comprit
dans h tableau. — 5) Râsoeker. Sucre brut. — 8 ) Uppgifterna avse proäuktionsaren 1927/28—1930/31. Années de production 1927/28—1930/31. — ' ) Europeiska och asiatiska. En Europe et en Asie. — 8) Ej officiell uppgift. Donnée non officielle. — 9) 1 hl. must har ansetts motsvara 0 9 M. vin, 1 hl. vin
har antagits väga 98 kg. / hl. de moût = 0'9 hl. de vin, 1 hl. de vin = 98 kg. — ,0 ) Export. Exportation. — u ) Export frän Aden. Exportation cfAden.

374
TAB. 301

(forts.).

PRODUKTIONEN AV VISSA VÄRLDSARTIKLAR

ÅREN 1927—1930. Production de certains articles universels.
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376
TAB. 301

(forts.).

PRODUKTIONEN AV VISSA VÄRLDSARTIKLAR

ÅREN 1927—1930. Production de certains articles universels.
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378
TAB. 301

(forts.).

PRODUKTIONEN AV VISSA VÄRLDSARTIKLAR

ÅREN 1927—1930.

Production de certains articles universels.
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380
TAB. 301

(forts.). PRODUKTIONEN AV VISSA VÄRLDSARTIKLAR

ÅREN 1927—1930. Production de certains articles universels.
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382
TAB. 301

(forts.).

PRODUKTIONEN AV VISSA VÄRLDSARTIKLAR

ÅREN 1927—1930. Production de certains articles universels.

383

384

Tab. 302. Saltsjöfisket i vissa
Pêches maritimes des pays

1) Omfattar havs- och kustfisket. Där icke annat angives ingå även skaldjur. Péche en mer et
— 8) Färsk och saltad. Frai» et salé. — 4) Uppgifterna avse nederländska och främmande fiskedan» le» ports des Pays-Bas. — e) Uppgifterna avse endast fisk lossad i Storbritannien av engelska
värde av 1 371 000 £ . Seulement poissons pris par navires britanniques et débarqués dans les ports de
— ') Skaldiur ej medräknade. Värdet 1927 1108 000 riksmark. Mollusques non compris. —
1927 till 13 812 000 $. Dans la valeur sont compris les produits des poissons (conserves). — 9) Uppfiskbankar på knsten av U. S. A., New Foundland och Kanada. — " ) Omfattar även insjö- och

länder åren 1925—28.1)
principaux

385

1925—1928.1)

péeht côlièrt. Sauf autre indication y compris les mollusques. — 2) Bättade 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 1908 till 7416« ton med ett
la Grande-Bretagne. — 6) Skaldjur ej medräknade. Värdet 1928 535 000 £ . Mollusques non compris.
8
) Värdet av fiskprodukterna medräknade i tabellen t. o. m. 1927. Det approximativa värdet därav uppgick
gifterna avse den av amerikanska fiskare lossade fångsten i Boston, Gloucester och Portland från
tlodfisket. Vikten avser lossad fisk. Värdet är marknadsvärdet. Y compris pêche en lacs et fleuves.

386
Tab. 303. Husdjur, i tusental, i vissa länder.
Bétail, en milliers, des divers pays.

387
Tab. 304. Antal automobiler och motorcyklar i vissa länder.
Automobiles et motocyclettes des divers pays.

Anm. Körande de flesta länder härröra talen frän publikationer utgivna av U. S. A:B Departement of Commerce.
Officiella källor ligga till grand för do flesta länder, men för några äro de dock beräknade. Pour la plupart des
pays d'après les publications du « Department of Commerce> des États-Pnii. Chiffrée officiell pour la plupart det paye,
quelquefois chiffres évalués.
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Tab. 305. Världshandelsflottans utveckling åren 1890—1930.1)
Développement da la marine marchande du monde en 1890—1930.1)

1

) Enligt Lloyd's register. Uppgifterna avse ång- och motorfartyg om minst 100 bruttoton och

segelfartyg om minst 100 nettoton. D'après Lloyd't Register. Compris sont navires à vapeur et à
moteur dépassant 100 tonnaux bruts et navires à voiles dépassant 100 tonneaux net). — s ) För âren
1890—1916 nettoton. Pendant Ifo années 1890—1Q1Ö tonneaux nets.

Tab. 306. Fartyg, sjösatta åren 1927—1930.1)
Navires construits en

1927—1930.1)

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

D'après Lloyd's

389
T a b . 307.

Sjöfarten på utlandet.

Navigation extérieure.

390
Tab. 308. Världens sjögående handelsflotta juni 1930.1)
Marine marchande du monde au mois de juin

1930.1)

1) Enligt Lloyd's register. Uppgifterna avse äng- och motorfartyg (fartyg med hjälpmaskin inräknade) om minst 100 bruttoton och segelfartyg om minst 100 nettoton. Fartyg på Kaspiska havet och
träfartyg pä 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. Vapeurt (»avirtt k 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 la navires à voiles japonais ont été exclus. Les marines des colonies sont partout
comprises dans les chiffres de la mère patrie.
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Tab. 309. Järnvägarna i vissa länder åren 1927—1929. 1)
Chemins de fer dans les principaux pays

Anm.

1927—1929.1)

Uppgifterna aro hämtade ur resp. länders årsböcker. Les données ont été tirée» de» annuaire» de» différent» pays.

1
) Uppgifterna avse icke Mött kalenderår utan även driftsâr, i vilket senare fall t. ex. desamma för 1925—
]926 uppförts under 1926. Let années »ont quelquefois le» exercises. — 2) Lokalbanor icke medtagna. Chemin» de
fer d'intérêt local non compris. — 3) Avse blott statsbanorna. Chemins de fer d'État seulement. — 4) Àr 1987.
Année 1927. — 5) Exklusive Alaska och Havaii. Alaska et Hawaï non compris. — 6) Elektriska järnvägar icke
medtagna. Dessas längd 1928 2 660 km. Chemins de Jer électr. non compris.
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Tab. 310. Postväsendet i vissa länder åren 1928 och 1929.
Postes des principaux pays en 1928 et 1929.

Anm.
Uppgifterna àro hämtade från den internationella statistiken om postväsendet.
internationale du service postai.

D'après la statistique
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1

Tab. 311. Telegraf- och telefonväsendet i vissa länder år 1928. )
Télégraphes et téléphones des principaux pays en 1928.

Anm.
Uppgifterna äro hämtade frän den internationella statistiken om telegraf- och telefonväsendet. I fråga om telegrafväsendet äro transite- och tjänstetelegram ej medtagna. I allmänhet ingå ej heller järnvägarnas telegrafanläggningar. Uppgifterna angående telefonväsendet omfatta bäde offentliga och enskilda anläggningar. D'après >8tatistique Générait dt la Télégraphie>,
et > Statistique Générale de la 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 à l'exploitation publique et privée.
1) För några länder avse uppgifterna badgetåret 1928/29. Pour quelques pays les données se
rapportent à l'année budgétaire 1928/29. — 2) i r 1927. Année 1927. — 3) Häri inga även telegram,
för vilka betalning ej erlagts, ävensom,, tjänstetelegram. Y compris télégrammes exempts de la taxe
et télégrammes du service intérieur. — 4) Ar 1926. Année i 928.
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Tab. 312. Införselns och utförselns värde åren 1927—1930.1)

1
) Specialhandel, mynt och myntmetall ej inräknade, där ej annat angives. Commerce spécial, monnaie»,
i tab. 313. Cf. tabl. 313. — 3) Mynt och myntmetall inräknade. Or et argent en lingoti comprit. — 4) Avser
5) Handeln med Sudan ej inräknad. Le commerce avec le Sudan non compris. — 6) Generalhandel. Commerce

Valeur des marchandises importées et exportées.1)
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or et argent en lingots non comprit, sauf indication contraire. — s ) I allmänhet evalyerat enl. kurserna
endast handeln över gränsen mot Europa. Seulement le commerce à travers les frontières européennes. —
énfral. — 7) Endast handeln sjövägen. Seulement le commerce maritime.
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Tab. 313. Värdet av olika myntslag åren
Valeur des monnaies en 1929—1930
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1929—1930 samt diskonto åren 1930—1931.
et taux de l'escompte en 1930—1931.
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Tab. 314. Guldbehållning1) i 1millioner skandinaviska kronor vid slutet av åren
1926—1930. Réserves d'or ) en millions de couronnes Scandinaves au 31 déc.

1) Gnid i utlandet ej inräknat. Or à Vétranger non comprit. — 2) Jämte Luxembarg. Avtc le Luxembourg. — 8 ) Uppgifterna avse endast statsbanken. Lu données regardent la Banque d'État. — 4) Utom Estland, Turkiet och stater
med mindre än 1 mill. inv. VEsthonie, la Turquie et États ayant une population inférieure à une million non compris.
— 5) Se tab. 315, not 5). Voir tab. 315, note 5).

Tab. 315. Utelöpande sedlar1) i millioner
av myntenheten vid slutet av åren
1
1927—1930. Billets en circulation ) en millions de l'unité monétaire au 31 déc.

1
) Banksedlar samt statens och kommuners m. fl. sedlar. Billets des banques, de l'État et des communes. — 2) Jämte
Luxemburg. Avec U Luxembourg. — 3) Pr. o. m. 1928 kroon. Dis J»28fcroon.— 4) Papperepcso ( = 44 % av guldpeson).
Peso-papier ( = 44 % du peso-or). — 5) Fr. o. m. 1929 sol. Dès 1929 sol.

Tab. 316. Statsskulden åren 1913—19291). Dette publique.
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1) Siffrorna äro ej fullt ensartade, särskilt vad beträffar gränsen mellan fonderad och svävande samt
mellan inländsk och utländsk skuld, ävensom omräkningen av utländsk skald till landets mynt. Uppgifterna avse bruttobelopp (utan frånräknande av behållning i amorterings- o. dyl. fonder). För
förbundsstaterna, med undantag av Sydafrikanska unionen, är delstaternas skuld31ej inräknad. — 2) För
Sverige, Island, Finland, Nederländerna, Belgien, Frankrike och Schweiz den />a, för Norge, Italien,
för Danmark, Storbrit. o. Irland, Tyskland, Japan,
Förenta staterna och Austral, förbundet den 30/B,
Sydafrik. unionen, Kanada och Nya Zeeland den al/a. — 3) a7<>- — 4) S1/V — 6) 31/3.

Tab. 317. Partiprisernas förändringar åren 1921—1931.1) Variations des prix de gros.1)
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1

) Officiella tal med aret 1918 såsom basperiod (= 100), där ej annat angives. Chiffres officiel» ayant Vannée 1913 pour bote (= 100), ta»/ let cas
d'exception ci-pris, — 2) Där ej annat angives, äro arssiffrorna medeltal ar de tolv månadernas siffror, vilka i regel avse mitten eller slutet av
m&naden (bSrjan av följande manad). £» général let chiffrée pour les mois regardent le milieu ou la fi» dn mois [le commencement du mois tuivqnt). —
3) 1921—1924 enl. Finanstidende (bas jnli 1912 -juni 1914). — «) Ny serie
med 1926 som bas ( = 100). -, 5) 1921—1922 enl. Ökonomisk Eevne
(bag dec. 1913—inni 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. Lprenz (bas juni—juli 1914). —u «•) Enl. Board of Trade. — >») Bas jnli 1914. — «) Beräknat i guldmynt. —
") 16 620
milliarder. — 14) Beräknat i gnidmark, reBp. shilling. — ) Ky indexserie. — 16) Bas jan.—juni 1914. — 17) Bas jan. 1913—juli 1914. — 18) Ny serie
med 1926 som bas. — 19) Enl. Japans bank. — 20) Bas febr. 1913.

Tab. 318. Levnadskostnadernas förändringar åren 1922—1931.1) Variations du coût de la vie.1)
24—302452.
Statistisk årsbok 1931.

Anm. Uppgifterna äro fSr de flesta länder hämtade nr »Bulletin mensuel de Statistique», utgiven av Nationernas Förbund. Pour la plupart
des pays les données sont tirées du ^Bulletin mensuel de statistique>, publié par la Société des Nations.
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^Officiella tal. Basperioden (= 100) är för Finland och Italien jan.—juni 1914, för Frankrike jan —mans 1914, för Nederländerna åren 1911
—1913, för Belgien 1921, för Tyskland okt. 1913—juli 1914, för Spanien, och Sydafr. unionen 1914, för Polen jan. 1914, för Ungern 1918, för
Kanada 1926, för Grekland 1928, för Chile mars 1928, för Austral, förbundet nov. 19Ï4, för Egypten jan. 1913—juli 1914, för övriga länder juni eller
juli 1914. Chiffres officiels, dans la plupart des paus ayant pourf base ( = 100) f année, 1914. — _l) Från 1926.beräknad efter guldvärdet. — s ) Oktober.
— 4) 1922—1930 andra kvartalet. — ") Frän 1928 beräknad efter guldvärdet.
— «) Frän 1922 ny serie beräknad efter zlotys. — ') Från 1927 beräknad efter nya zlotys. — 8) Blott livsmedel, bränsle och lyse. — 8) Fr&n dec. 1929 lsberäknad efter guldvärdet. — 10) Tusental. Milliers. —
") Frän 1924 beräknad efter riksmark (= 1 billion pappersmark). — ") December. — ) Från 1923 beräknad efter guldvärdet. — ") T. o. m.
1927 medeltal. — ») Från 1925 beräknad efter gnidvärdet. — »•) 1922 november, 1923—1927 årsmedeltal, 1928—1930 andra kvartalet.

Consommation de sucre, de café, de thé et de tabac.
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Tab. 319. Förbrukningen av socker, kaffe, te och tobak.

Tab. 320. Arbetslösheten inom fackorganisationerna åren
1913—1930.1)
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Chômage parmi les ouvriers syndiqués.1)

1) Arbetslösa i % av antalet medlemmar. — På grund av arbetslöshetsstatistikens olika omfattning i
olika länder kan en jämförelse länderna emellan ske endast beträffande utvecklingen, men icke ifråga om
arbetslöshetsprocentens storlek. Chômeurs en pct. det ouvriers syndiqués. — A cause de Vêtendue différente
de la statistique de chômage, ce n'est que le mouvement dans les différents pays qui se compare et non pas la
grandeur absolue du pct. de chômage.
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Tab. 321. Arbetskonflikter i vissa länder åren 1927—1930.
Conflits collectifs du travail dans les divers pays.
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Tab. 322. Fackföreningsrörelsen i vissa länder åren 1921, 1925, 1927 och 1928.1)
Effectifs des syndicats ouvriers dans les divers pays.

1) Uppgifterna avse slutet av resp. år.
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Förteckning över den officiella statistiken (den 19 augusti 1931).
Catalogue de la statistique officielle.

Sveriges officiella statistik.
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