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Förord.

Avertissement.

Nya för föreliggande årgång av Statistisk
årsbok for Sverige äro tab. 28, 29, 189,
190, 195 och 213. Årsbokens internationella avdelning har tillkommit genom samarbete med de statistiska ämbetsverken i
Danmark (tab. 288, 294, 296, 298, 309,
310, 320—322), Finland (tab. 287, 312,
316, 318, 319), Island (tab. 317) och
Norge (tab. 289, 290, 292, 293, 295,
300—308).
Stockholm den 31 juli 1939.

Dans la présente année de l'Annuaire
statistique de la Suède les tableaux 28, 29,
189, 190, 195 et 213 sont nouveaux. Les
aperçus internationaux ont été préparés
avec la collaboration des services de statistique du Danemark (tabl. 288, 294, 296,
298, 309, 310, 320—322), de la Finlande
(tabl. 287, 312, 316, 318, 319), de l'Islande (tabl. 317) et de la Norvège (tabl.
289, 290, 292, 293, 295, 300—308).
Stockholm, le 31 juillet 1939.
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Källförteckning.
Sources.
Använda förkortningar:
Abréviations:
Bidrag = Bidrag till Sveriges officiella statistik;
S O S = Sveriges officiella statistik (se sid. 411 f.);
S M = Statistiska meddelanden (se sid. 415);
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 bien des
cas les données, puisées des sourêes ci-dessous, ont été préparées spécialement pour
l'Annuaire
statistique,
sans que l'on en ait fait mention dans la liste des sources.
Tab. 1. Statens meteorologisk-hydrografiska anstalts årsbok; uppgifter från nämnda anstalt
och rikets allmänna kartverk m. m.
Tab. 2—3. S O S : Folkräkningen 1930: 1; S O S : Folkmängden inom administrativa områden;
Sveriges statskalender; uppgifter frän väg- och vatten byggnadsstyrelsen m. m.
Tab. 4—8. Bidrag: A (särskilt 1880: 2); S O S : Befolkningsrörelsen; S O S : Folkmängden inom
administrativa områden; Statistisk tidskrift: h. 129, 138, 189; Sundbärg, Bevölkerungsstatistik
Schwedens 1750—1900; ms i S C.
Tab. 9—33. Bidrag: A; S O S: Folkräkningen 1910,1920, 1930 ; Särskilda folkräkningen 1935/36:
1—5; Statens off. utr. 1938: 24.
Tab. 34—49. Bidrag: A (särskilt 1851—55: 1 och 1876: bih.: Några grunddrag av Sveriges
befolkningsstatistik för åren 1748—1875); S O S : Befolkningsrörelsen ; S O S : Folkmängden inom
administrativa områden; Statistisk tidskrift: h. 123: Rikets folkmängd åren 1750—1899, 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 under 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. 50—51. S O S : Dödlighets- och livslängdstabeller: ms i S C.
Tab. 52—56. Bidrag: A; S O S : Dödsorsaker; S O S : Befolkniogsrörelsen.
Tab. 57. Bidrag: A; ms i S O.
Tab. 58—62. Bidrag: A; S O S : Dt- och invandring; ms i S C.
Tab. 63. Bidrag: K l ; Arméförvaltningens sjukvårdsstyrelses berättelse; S O S : Hälso- och
sjukvård vid armén samt flygvapnet.
Tab. 64. Statistik rörande de värnpliktiga (generalstaben); S O S : Hälso- och sjukvård vid
armén samt flygvapnet.
Tab. 65—67. Bidrag: K i, n ; 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 Sundbärg.
Tab. 68. Bidrag: A (särskilt 1851—55: 1); Bidrag: K. i; S O S : Allmän hälso- och sjukvård.
Tab. 69. Bidrag: K. i; Arméförvaltningens sjukvårdsstyrelses berättelse; Årsberättelse över
hälso- och sjukvården vid marinen; S O S : Hälso- och sjukvård vid armén samt flygvapnet;
S O S : Hälso- och sjukvård vid marinen.
Tab. 70. Bidrag: K I; S O S : Allmän hälso- och sjukvård; Översikt av sammandragen av
epidemirapporter (medicinalstyrelsen).
Tab. 71. Bidrag: O; S O S : Lantmäteri.
Tab. 72—73. Bidrag: B; S O S : Domstolarnas och de exekutiva myndigheternas verksamhet;
ms i S C.
Tab. 74—77. S O S : Jordbruksräkningen 1932.
Tab. 78—81. Bidrag: N : Hushållningssällskapens berättelser; Bidrag: N : Sammandrag av
Kungl. Maj:t8 befallningshavandes årsväxtberättelser; S O S : Jordbruk och boskapsskötsel; S O S :
Årsväxten; S M : A: I I : 5, I I I : 2, 3 ; Höijer, Tabeller till belysning av det svenska jordbrukets
utveckling 1871—1919 (Tull- och traktatkommitténs utredningar och betänkanden: 5). Tab. 80
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. 82. S H : A: I : 9, I I : 1, 3, I I I : 2, 3 ; S O S : Jordbruk och boskapsskötsel; S O S : Jordbruksräkningen 1932.
Tab. 83. Meddelanden från lantbruksstyrelsen: nr 169; S O S : Mejerihantering.
Tab. 84. Lantbruksstyrelsens berättelser; Kalender över svenska lantbruket; hushållningssällskapens handlingar m. m.

XIV
Tab. 85. SM: A: I: 2; S O S : Domänverket (Förteckning över statens jordbruksdomäner och
vissa andra av domänstyrelsen förvaltade egendomar; periodiska tabeller n:ris 69 och 70 år 1930).
Tab. 86. Bidrag: H; Fiskeriintendentens berättelser; S O S : Fiske.
Tab. 87. S O S : Fiske.
Tab. 88. Lantbruksakademiens handlingar; lantbruksstyrelsens berättelser; ms i lantbruksstyrelsen.
Tab. 89. Bidrag: Q; S O S : Domänverket; ms i domänstyrelsen.
Tab. 90. Gunnar Andersson: Sveriges allmänna skogar (Socialiseringsnämndens undersökningar);
ms i domänstyrelsen.
Tab. 91. Kommersiella meddelanden.
Tab. 92—95. Bidrag: C; S O S : Bergshantering; S O S : Sveriges bergshantering år 1913, specialundersökning; Kommersiella meddelanden; mg i kommerskollegium.
Tab. 96—102. 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. 103. Den disponibla effekten har beräknats enligt »Förteckning över Sveriges vattenfall»
eller för vattendrag, där denna ej är tillgänglig, enligt Sven Noriindh »Översikt över Sveriges
vattenkraft», meddelanden från Statens meteorologisk-hydrografiska anstalt, bd 1 n:r 5.
Tab. 104. Bidrag D; S O S : Industri.
Tab. 105. SM: A: IV: 10.
Tab. 106—113. Bidrag: F ; S O S : Handel; S M: A: III: 1; S M: C; Kommersiella meddelanden;
under tab. 96—101 nämnda kommittébetänkanden; ms i kommerskolleginm.
Tab. 114—115. Kommersiella meddelanden; ms i kommerskollegium.
Tab. 116—128, 130. Bidrag: E, F; S O S : Sjöfart; Kommersiella meddelanden; ms i kommerskollegium.
Tab. 129. Bidrag: T; S O S : Lotsverket; ms i lotsstyretsen.
Tab. 131—135. Bidrag: L; S O S : Järnvägar; SM: D; ms i järnvägsstyrelsen.
Tab. 136, 142. Bidrag: M; S O S : Postverket; ms i generalpoststyrelsen.
Tab. 137. Bidrag: I; S O S : Telefon och telegraf; ms i telegrafstyrelsen.
Tab. 138. Allmänna väghållningsbesväret på landet, statistisk tabell (utg. av väg- och vattenbyggnadsstyrelsen) .
Tab. 139—140. Bidrag: S; S O S : Allmänna väg- och vattenbyggnader; uppgifter från vägoch vattenbyggnadsstyrelsen.
Tab. 141. Statens offentliga utredningar 1925: 31; uppgifter från generalstaben, statskontoret
samt väg- och vattenbyggnadsstyrelsen.
Tab. 143. Sveriges A. & O. Kommunikationer: Busskommunikationerna, ms.
Tab. 144. SM: A: V: 2.
Tab. 145—146. Meddelanden från luftfartsmyndigheten (t. o. m. år 1935); ms hos samma myndighet.
Tab. 147. Kommersiella meddelanden; ms i patent- och registreringsverket.
Tab. 148. Statistisk årsbok för Stockholms stad; Ekonomiska meddelanden, utg. av Svenska
bankföreningen. Affärsvärlden, ekonomisk veckorevy.
Tab. 149. Sveriges riksbanks årsbok; Kommersiella meddelanden.
Tab. 150—153. Sammandrag av de solidariska enskilda bankernas samt aktiebankernas och
kreditaktiebolagens uppgifter; SM: E; Sveriges riksbanks årsbok.
Tab. 154. Uppgifter om hypoteksbanken och hypoteksföreningarna; styrelse- och revisionsberättelser för allmänna hypoteksbanken, stadshypotekskassan, bostadskreditkassan och skeppshypotekBkassan.
Tab. 155. Bidrag: Y n; S O S : Postsparbanken, Postverket; ms i generalpoststyrelsen.
Tab. 156. S O S : Postverket; ms i generalpoststyrelsen.
Tab. 157. Uppgifter från jordbruksdepartementet; Statens egnahemsstyrelses berättelser.
Tab. 158—159. Statistisk tidskrift; Bidrag: Y i; S O S : Allmän sparbanksstatistik.
Tab. 160. SM: A: IV: 1; V: 5.
Tab. 161. S O S : Allmänna pensionsförsäkringen; ms i pensionsstyrelsen.
Tab. 162. Riksdagens revisorers berättelser om statsverket.
Tab. 163—164, 171—174. Försäkringsväsendet i riket (utg. av civildepartementet och försäkringsinspektionen); S O S : Enskilda försäkringsanstalter.
Tab. 165. Statistisk tidskrift; Försäkringsväsendet i riket; S O S: Enskilda försäkringsanstalter.
Tab. 166. Registrerade sjukkassor (utg. av civildepartementet); Arbetsstatistik: Registrerade
sjukkassors verksamhet; S O S : Registrerade sjukkassor; ms i socialstyrelsen.
Tab. 167. Ms i socialstyrelsen.
Tab. 168—170. Försäkringsväsendet i riket; Riksförsäkringsanstaltens årsberättelse (fr. o. m.
1911 i SOS); S O S : Enskilda försäkringsanstalter; S O S : Olycksfall i arbete.
Tab. 175. Kommersiella meddelanden; Svensk handelstidning; Finanstidningen.
Tab. 176, 178—180, 187—188, 191—192, 194, 196—205, 207—21JJ. Arbetsstatistik; S O S :
Socialstatistik; Meddelanden från kommerskollegii avdelning för arbetsstatistik; Sociala meddelanden; ma i socialstyrelsen och Statens arbetslöshetskommission.
Tab. 177. Ms i S C.

XV
Tab. 181. Ms i S C och i kontrollstyrelsen.
Tab. 182—184, 186. Bidrag: V; S O S : Accispliktiga näringar, Rusdrycksförsäljningen m. m.;
ms i kontrollstyrelsen.
Tab. 185. S O S : Brottsligheten; ms i S C.
Tab. 189-190. Ms i S C.
Tab. 193. Bidrag: A; S O S : Särskilda folkräkningen 1935/36: III.
Tab. 195. S O S : Särskilda folkräkningen 1935/36: V.
Tab. 206. Bidrag: N: Hushållningssällskapens berättelser; S O S : Jordbrak och boskapsskötsel.
Tab. 213. S O S : Arbetsförhållandena inom det husliga arbetets område i stadssamhällen och ä
landsbygden.
Tab. 214—217. Bidrag: TI i; S O S : Fattigvård; ms i Socialstyrelsen,
Tab. 218—219. S O S : Samhällets barnavård.
Tab. 220—231. Bidrag: B; S O S : Rättsväsen; ms i S C.
Tab. 232. Bidrag: G; S O S : Fångvården; tvångsarbetsanstalternas årsberättelser; Riksdagens
revisorers berättelser om statsverket.
Tab. 233—244. Bidrag: P ; S O S : Undervisning; ms i skolöverstyrelsen; uppgifter från lantbruksstyrelsen och domänstyrelsen.
Tab. 245. Universitetens och högskolornas kataloger samt uppgifter från karolinska medikokirurgiska institutet.
Tab. 246. 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. 247—251. Kapitalkonto till rikshuvudboken (1854—1911); Utdrag ur rikshuvudboken,
innefattande budgetredovisning (1912—1919); Budgetredovisning (fr. o. m. 1920); Riksstaten; nppgifteT från statskontoret och riksräkenskapsverket m. m.
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Revue internationale d'agriculture. Institut international d'agriculture;
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Revue internationale du travail. Bureau international dn travail:
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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 buk) och
69°4' (xiksröset Koltajaure) n. bredd samt 10°58' (skäret Stora Drammen n. v. om Kosteröama) och 2410'
(ön Kataja s. om Torneälvs mynning) 8. om Greenwich. Landgränsen mot Finland 536 km, mot Norge
1 657 km. Kusten enligt Strelbitsky 7 624 km, mätt ä karta i 1 : 2 000 000 omkr. 2 500 km. Största
längd frän norr till söder 1574 km, största bredd 499 km.
Areal, se tab. 2. Superficie, voir tabl. 2.
ö a r . lies. Gotland 2 960, Öland 1345, Ornat 336, Värmda med Ingarö och Fägelbrolandet 267,
Hisingen 190, Tjörn 134, Väddö och Björkö 125, Fårö 102, Selaö 91, Gräsö 88, Svartsjölandet 79 km».
(Smäöar ej inräknade).
Bergshöjder. Hauteur des montagnes. L a p p l a n d : Kebnekaise 2 123, Sarjektjäkko 2 090, Kaskasatjäkko
2 076 m (Sulitälma endast 1877 m). J ä m t l a n d : Storsylen 1762 m (Åreskutan 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 : Galtäsen (ö. om Ulricehamn) 362, Kinnekulle 307, Billingen 298 m. Ö s t e r g ö t l a n d : Stensbohöjden i Ydre 327 m (Omberg 263 m). S m å l a n d :
Tomtabacken (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 : Söderåsen 211 m.
Vattenområden. Bassins. Vänern—Göta älv 50100 (därav inom Sverige 42 700), Torne älv 40 200
(d:o 25 300)1), Ångermanälven 31 900 (d:o 30 400), Dalälven 29 000 (d:o 27 900), Ume älv 26 700 (d:o
26 500), Indalsälven 26 700 (d:o 24 700), Lule älv 25 200 (d:o 24 500), Mälaren—Norrström 22 600, Ljusnan
19 800, Kalix älv 17 900'), Vättern—Motalaström 15500, Ljungan 12 800, Skellefte älv 11600, Pite älv
11200, Lagan 6 450, Helgeän 4 850, Emân 4 460 km 8 .
Sjöar. Lacs. Vänern 5 550, Vättern 1900, Mälaren 1140, Hjälmaren 480, Storsjön i Jämtland 456,
Siljan med Orsasjön 350, Torneträsk 322, Hornavan 251, Uddjaur 238, Bolmen 184, Storavan 172, Stora
Luleträsk 165, Storuman 163, Kallsjön 155, Åsnen 150, Strömsvattnet 147, Dellensjöarna 132, Skagern
131, Stora Le 137, Sömmen 130 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), Ångermanälven 450 (d:o 440), Ljusnan 430, Kalix älv
430, Järpströmmen—Indalsälven 420, Skellefte älv 410, Pite älv 370, Ljungan 350, Toftaån—Lagan 270,
Ätran 230 km.
Medeltemperaturen åren 1901—1930.
Medelnederbörd 1881—1920.
Températures moyennes.
Eau tombée en moyenne.

l

) Till Torne älvs område har räknats hela området ovan bifurkationen till Kalix älv (9 910 km 2 ).
1—390150. Statistisk årsbok 1939.

Tab. 2. Areal, folkmängdstäthet och indelningar vid början av år 1939, länsvis.1)
Superficie,

densité de la population

et divisions

administratives

au 1er janv. 1939, par département.

1

)

1) Börande folkmängden se tab. 6. Concernant la population, voir tabl. 6. — 2) Skanör och Falsterbo utgöra tillsammans en stad. — 3) Därav
12 tingslag. — 4) Tingslag. — 5) Därav 39 under landsrätt. — 6) Dessutom 4, som icke bilda egna kommuner och således utgöra municipalsamhällcn (i 1 fall del av sådana). — 7) Dessutom Malmbergets extra landsfiskalsdistrikt.

ke

Tab. 3. Folkmängden i landskapen (samt landareal), landstings- och hushållningssällskapsomrädena, stiften
samt hovrättsområdena vid början av år 1939, ävensom ecklesiastika och judiciella indelningar.
Population dans les provinces (superficie de terre), dans les districts des conseils généraux, les districts des sociétés d'économie
rurale, les diocèses et les districts des cours d'appel 1/1 1939 ainsi que les divisions ecclésiastiques et
judiciaires.

3
') Karlskrona amiralitetsförsamling inräknad. — ") Därav 4 s. k. lappförsamlingar. — 3) En hov- och en garnisonsförsamling ej inräknade. —
4) D&rav en hov- och en garnisonäförsamling.

4

Tab. 4. Folkmängd vid slutet ar åren 1750—1938.1) Population au 31 déc.

1
) Börande medelfotkmängden i riket ge tab. 35 samt f8r landsbygd och städer tab. 34. Beträffande
folkmängden vid slutet av varje särskilt år 1749—1909 se årg. 1922, tab. 26. I fråga om administrativa
omrâdesregleringar mellan landsbygd och städer före är 1931 se motsvarande
tabell i äldre årgångar. — 2) Områden
s
inv. (Vi) blev stad under året,
med 9 619 inv. (70 överflyttades nnder året till städerna. — ) Nybro med 4 252
varjämte nnder året till staderna överflyttades
områden med 169 inv. (Vi). — 4) Områden med 2 189 inv. (Vi)
5
överflyttades nnder året till städerna. — ) Områden med 7 239 inv. (VO överflyttades under året till städerna.
— 6) Områden med 5705 inv. (VO överflyttades nnder året till städerna. — 7) Ljungby med 4 831 inv. (VO
och Höganäs med 6915 inv. (Vi) blevo städer under året, varjämte nnder året till städerna överflyttades områden med 4 498 inv. ('/O- — 8) Områden med 9 495 inv. (VO överflyttades under året till städerna. — •) Områden med 1 459 inv. (VO överflyttades nnder året till städerna.

Tab. 5. Folkmängd i de större städerna vid slutet av åren
1800—1938. 1) Population

des plus grandes

5

villes au 31 déc.

A n m . Rörande folkmängden i övriga städer samt i köpingarna och municipalsamhällena se
tab. 283, 284. Pour la population det outre» villes, etc., voir tabl. 283, 284.
l
) Beträffande administrativa områdesregleringar före år 1921, som beröra ovan upptagna stader,
se noter till tab. 5 i ârg. 1929. — ») Ett område av Nacka med 488 inv. inkorp. l /i 1930. —
2) Örgryte med 22 300 inv. inkorp. 1/1 1922, ett område av Partille med 854 inv. Vi 1928 samt ett
område av Angered med 14 inv. Vi 1930. — ') Ett område av Torshälla landskommun med 705
inv. inkorp. l/i 1929. — 6) Ett område av Snöstorp med 4 899 inv. inkorp. Vi 1928. — 6) Kalmar
landskommun med 561 inv. inkorp. Vi 1925. — ') Blev stad V' 1922. — 8) Ett område av Nosaby med 22 inv. inkorp. Vi 1930. — •) Ett område av Varnum med 286 inv. inkorp. 1/i 1927. —
xo
) Ett område av Umeå landskommun med 1 359 inv. inkorp. Vi 1925. — ") E t t område av Säbrå
med 1 537 inv. inkorp. Vi 1922. — 12) Blev stad l /i 1926. — 13) Nya Varvets förs. med 373 inv.
inkorp. Vi 1931. — ") Fosie förs. med 7566 inv. inkorp. '/i 1931. Husie med 4 212 inv. inkorp.
Vi 1935. — 16) Borgs kommun med 4 172 inv. inkorp. Vi 1936. - 16) Största delen av Längbro
kommun med 5 875 inv. och ett område av Rinkaby kommun med 9 inv. inkorp. Vi 1937, varemot
12 inv. överfördes från Örebro till Ånstft kommun. — " ) Ett område av Karlstads landskommun
med 2 847 inv. och ett område av Grava med 1 227 inv. inkorp. Vi 1934. — 18) Ett område av
Augernm med 2 772 inv. inkorp. Vi 1934. — 19) Ett område av Nederluleå med 2 189 inv. Inkorp.
Vi 1933. — 20) Visby landskommun med 213 inv. inkorp. Vi 1936. — 21) Ett område av Råda
landskommun med 49 inv. inkorp. Vi 1936. — 22) Blev stad Vi 1917. — 25) Ett område av Stora Malm
med 1 L03 inv. inkorp. Vi 1937. — 24) Ett område av Asarum med 169 inv. inkorp.1/11932 samt
ett område av Asarum med 1 747 inv. Vi 1937.

6
Tab. 6. Folkmängd länsvis vid slutet av åren

7

1751—1938. Population par département au 31 déc.

8

Tab. 7. Folkmängdens fördelning efter ålder samt kön och civilstånd
vid slutet av åren 1750—1936.
Population par âge ainsi que par sexe et par état civil au 31 déc.

9
Tab. 8. Folkmängdens fördelning efter ålder, kön och civilstånd vid slutet av år 1936.
Population par âge, par sexe et par état civil au 31 déc.

10

Tab. 9. Folkmängdens på landsbygden och i städerna fördelning
Population par âge, par sexe et par état civil,

11
efter ålder, kön och civilstånd vid slutet av år 1935.
à la campagne et dans les villes, au 31 déc.

12
Tab. 10. Folkmängden efter ålder, kön och civilstånd inom grupper
Population par âge, par sexe et par état civil dans les communes rurales

Anm. A = kommuner med minst 75 % av befolkningen tillhörande jordbruk med binäringar (huvndmindre än
med 50—75 % av befolkn. inom huvudgrupp I. Communes avec 50—75 %. C = kommuner med
D = kommuner med till minst2/3agglomererad (= i tätorter boende) befolkning. Communes avec 2/s au moins

13
av landskommuner efter yrkeskaraktär, den 31 december 1935.
réparties en quatre groupes après leur caractère professionel.

grupp I). Communes avec au moins 75 % de la population dans l'agriculture etc. {groupe ï). B = kommuner
50 % av befolkn. inom huvudgrupp I, ej agglomererad. Commune» acec moins de 50 %, non agglomérées,
de la population dans les agglomérations {sauf villages agricoles).

14

Tab. 11. Folkmängdens fördelning länsvis efter ålder,
Population par âge, par sexe et par état civil

kön och civilstånd vid slutet av åren 1930 och 1935.
dans les différents départements au 31 déc.

15

Population de chaque année d'âge par sexe, par état civil et par commune de naissance au 31 déc.

16

Tab. 12. Folkmängden i varje åldersår efter kön, civilstånd och födelsekommun vid slutet av år 1930.

17

18

TAB. 12 (forts.). FOLKMÄNGDEN I VARJE ÅLDERSÅR EFTER KÖN M. M. ÅR 1930.

Population de chaque année d'âge par sexe etc. au 31 déc.
19

20

Tab. 13. Folkmängdens fördelning efter födelseort vid slutet
av åren 1870—1930.

Population par lieu de naissance au 31 dec.

') Under benämningen bygder hava vid 1930 års folkräkning till naturliga områden från ekonomiskt-geografiska
synpunkter sammanförts i allmänhet grupper av härad inom samma län jämte därinom belägna städer. Unité nonadministrative introduite au point de vue économique-géographique lors du recensement de la population de 1930 et faisant
un intermédiaire entre le canton et le département. — 2) Inräknat personer med okänd födelseort. T compris personnes
sans lieu de naissance connu. — 3) Se även tab. 22. Voir aussi tabl. 22.

Tab. 14. Folkmängdens fördelning efter statsborgerskap vid
slutet av åren 1870—1930.

l

) Se även tab. 22.

21

Population par nationalité au 31 déc.

Voir aussi tall. 22.

Tab. 15. Medlemmar av svenska kyrkan, fördelade efter dop och nattvard vid
slutet av år 1930.
Membres de l'église suédoise répartis à l'egard du baptême et de la communion, au 31 déc.

22

Tab. 16. Dissenters och främmande trosbekännare

vid s l u t e t av år 1930. 1) Dissidents

23
au 31 dec.

1
) Uppgifterna grunda sig pä dels församlingsboksntdragens anteckningar rörande främmande trosbekännare,
dels särskilda å mantalsnppgifterna inhämtade upplysningar. Såsom ej tillhörande2 svenska kyrkan ha räknats
de personer, som enligt församlingsboksutdragen ej voro medlemmar av denna. — ) Membres de l'église suédoise.

—

3

) Non-membres

de Véglise

suédoise.

24

Tab. 17. Främmande trosbekännare vid slutetavåren 1870—1920.1) Dissidents au 31 déc.

1
) Endast främmande trosbekännare, i församlingsboken (husförhörslängden) antecknade som sådana eller
(t. o. m. år 1910) tillhörande församlingar av främmande trosbekännare med rätt till egen kyrkobokföring.

Tab. 18. Finnar och lappar vid slutet av åren 1870—1930.1) Finnois et Lapons au 31 déc.

') På grund av omläggningar i sättet för redovisningen äro siffrorna för år 1930 ej fnllt jämförbara med
desamma för tidigare år. — 2) Torneå tingslag samt Pajala och Korpilombolo tingslag. — s) Antalet nomader
och renägare bland lapparna utgjorde 4 884 år 1870, 4 573 år 1880, 4 098 år 1890, 3985 år 1900 och 3 671 år
1910.

25
Tab. 19. Blinda, dövstumma, sinnesslöa, sinnes- och fallandesjuka samt
vanföra vid slutet av år 1930. 1) Aveugles, sourds-muets, aliénés, etc. au 31 déc.

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

Tab. 20. Folkmängdens fördelning å hushåll vid slutet av åren
1860—1930.

Ménages au 31 déc.

1
) >Å församligcn skrivna» personer, vilka t. o. m. år 1920 räknats till 1-personshushåll, äro år
1930 till ett antal av 25 609 hänförda till personer utom hnshäll ; till egentliga eller personhushåll
äro ej heller räknade anstaltshnsbåll (ar 1930 3 882 hushåll med 90 445 medlemmar). — 2) Uppgifterna avse 1921 års ingång.

26

Tab. 21. Personhushållens fördelning efter storlek, länsvis vid slutet av år 1930.1)
Ménages proprement

l

dits, par

département,

au 31 déc.

) Angående anstaltahushâll samt andra till personhnshâll ej räknade personer se tab. 20, not 1).

27

Tab. 22. Utrikes födda och utländska undersåtar vid slutet av åren 1870—
1930.

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

1
) Europeiska. En Europe. — 2) Österrike-Ungern. Autriche-Hongrie. — 3) Amerika utom Barthélémy. Amérique excepté Barthélémy. — 4) Nordamerika. Amérique du Nord. — 5) Asiatiska. En Asie.

Tab. 23. Svenskfödda personer, bosatta i utlandet omkring åren 1890,
1900, 1910, 1920 och 1930.

Personnes nées en Suède, demeurant à l'étranger.

') Endast finska undersåtar. Seulement sujets d'origine finnoise. — 2) Uppgiften avser svenska
undersåtar. Sujets suédois. — s ) D:o; âr année 1925. — 4) D:o; år année 1933.

Tab. 24. Befolkningens över 15 år fördelning efter bildningsgrad,1) länsvis och efter ålder, vid slutet av år 1930.
28

Population au-dessus de 15 ans par degré d'instruction 1) au 31 dec.

29

1) Grupperna 1—IX avse: I. Varken läs- eller skrivkunniga; I I . Endast läskunniga; I I I . Läs- och skrivkunniga utan skolundervisning; IV. Småskola,
folkskola eller därmed jämställd skola; V. Folkskolans påbyggnader eller lägre specialutbildning; VI. Elementarbildning eller högre specialutbildning utan
studentexamen; VII. Studentexamen utan högre examen; VIII. Högre examen utom akademisk; IX. Akademisk examen. Les groupes I—IX indiquent:
I. Ne sachant ni lire ni écrire; II. Sachant lire seulement; III. Sachant lire et écrire sans enseignement scolaire; IV. Enseignement primaire, etc.; V. Enseignement
primaire supérieur ou enseignement spécial inférieur; Vf. Enseignement secondaire ou enseignement spécial supérieur sans Vexamen du baccalauréat; VIL Examen du
baccalauréat sans examen supérieur; VIII. Autre examen supérieur qu'examen universitaire; IX. Examen universitaire, etc. — 2) Till övervägande antal lytta
(sinnesglöa m. fl.) Pour la plupart idiots, etc. — s ) Uppgifter om bildningsgraden saknas för 70 058 män och 80 722 kvinnor å landsbygden samt 52 428 män
och 64 096 kvinnor i städerna. Données sur le degré d'instruction manquent pour 70 058 hommes et 80 722 femmes à la campagne et pour 52 428 hommes et
64 096 femmes dans Us villes.

30 Tab. 25. Barnlösa äktenskap i % av samtliga äktenskap samt medel1

varaktighet och hustruns vigselålder, länsvis, den 31 december 1930. )
dans les mariages avec enfants, répartis par durée du mariage et par

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

I—I

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

rapportent aux mariages où l'épouse n'avait pas 45 ans lors du mariage. — I de fall, där grundtalen
medieval stil. — 2) Année du mariage. {Durée du mariage). — 3) Age de l'épouse lors du mariage.

32

Tab. 26. Äktenskapens fördelning efter varaktighet, hustruns vigselpar durée du mariage, par âge de l'épouse lors

') Uppgifterna avse de äktenskap, där hustrun vid vigseln var under 45 àr. Les données se

ålder och barnantalet den 31 december 1930. 1) Répartition des mariages 33
du mariage et par nombre des enfants, au 31 déc. 1)

rapportent aux mariages où l'épouse n'avait pas 45 ans lors du mariage.
3—390150.

Statistisk årsbok 1939.

34

Tab. 27. Bestående äktenskap ingångna efter år 1900, fördelade efter
folkräkningen 1936. 1) Mariages contractés après 1900, par la durée

1) Den partiella folkräkningen i mars 1936 omfattade 20'7 % av folkmängden. Siffrorna i ovanà ljt de la population totale.

varaktighet, hustruns vigselålder och barnantalet, enligt partiella

35

du mariage, l'âge de l'épouse lors du mariage et nombre d'enfants. 1)

stående tabell avse alltså endast omkring 1/5 av hela befolkningen.

Recensement partiel, se referent

36

Tab. 28. Medelantalet levande födda barn inom bestående äktenskap ingångna efter
enligt partiella folkNombre moyen d'enfants nés vivants dans les mariages contractés après 1900, répartis

l
) Den partiella folkräkningen i mars 1936 omfattade S0'7 % av folkmängden. Siffrorna i ovanstående tabell
än 20, medieval stil, att deras antal är 20—49. Recensement partiel, se referent à 1/5 de la population totale. —
ning efter varaktighet och hustruns vigselålder verkställd beräkning. Ett kors betecknar för små tal för dylik

37

år 1900 efter mannens yrkes- och socialklass samt makarnas sammanlagda inkomst,
räkningen 1936. 1)
par la profession et la position sociale de l'époux et par les revenus totaux des époux.1)

avse alltså endast omkring 1k av hela befolkningen. En punkt betecknar, att antalet äktenskap utgör mindre
2
) Nombre moyen d'enfants par mariage. — 3) Observé. — 4) Jför eliniinering av ojämnheter i äktenskapens fördelberäkning.

38 TAB. 28 (forts.). MEDELANTALET LEVANDE FÖDDA BARN INOM BESTÅENDE
ÄKTENSKAP INGÅNGNA EFTER ÅR 1 9 0 0 , ENLIGT PARTIELLA FOLKRÄKNINGEN 1 9 3 6 .

v
) Voir les pages précédentes, note 2). — 2) Voir les pages précédentes, note 3). — 3) Se föregående uppslag, not 4).
Voir les pages précédentes, note 4).

39
Tab. 29. Relativa antalet barnlösa äktenskap samt medelantalet levande födda
barn inom bestående äktenskap, ingångna efter år 1900, med fördelning efter graden
av hustruns yrkesverksamhet, enligt partiella folkräkningen 1936.1)
Nombre

relatif des mariages sans enfants et nombre moyen d'enfants dans les mariages contractés après 1900; repartition d'après l'activité professionelle de la femme.1)

') Se tab. 28, not 1). Voir tabl. 28, note 1). — 2) Mariages sans enfants en pet. — 3) Nombre moyen d'enfants par
mariage. — 4) Observé. — 6) Se tab. 28, not 4). Voir tabl. 28, note 4). — 6) Activité professionelle totale pendant
tout le mariage. — 7) Âet. prof, totale pendant plus que la moitié du mariage. — 8) Âet. prof, partielle pendant tout
le mariage. — 9) Act. prof, d'un degré inférieur. — 10) Pas d'activité prof, ou pas de données.

40

Tab. 30. Folkmängd och förmögenhet vid slutet av år 1930 samt
Population et fortunes au 31 déc. 1930 et revenus en 1930

1) Uppgifterna om förmögenhet och inkomst äro hämtade från skattedeklarationerna och taxcringslängderna
särskilda yrke, vartill de hänförts. Fortunes et revenus taxés.

41

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

département.1)

samt avse do taxerade yrkesutövarnas hela inkomst och förmögenhet, således ej blott vad som härflutit från det

42

TAB. 3 0

(forts.).

FOLKMÄNGD, FÖRMÖGENHET OCH INKOMST ÅR 1 9 3 0

FÖR

HUVUDGRUPPER

AV YRKEN. Population, fortunes et revenus en 1930.

43
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Tab. 31. Folkmängden i hela riket, fördelad efter kön, ålder och
Population des grandes catégories professionnelles répartie par sexe,

Anm. I = jordbruk med binäringar [agriculture, etc.); II = industri o. hantverk (industrie); III =
publics et professions libérales): V = husligt arbete (travaux domestiques); VI = f. d. yrkesutövare och öv-

civilstånd inom huvudgrupper av yrken den 31 december 1930.

45

par âge et par état civil dans le royaume entier, au 31 déc.

handel o. samfärdsel (commerce et communications)} IV = allmän förvaltningstjänst o. fria yrken (services
riga ( retraites, teuves, etc).

46

Tab. 32. Folkmängdens fördelning efter huvudPopulation par grands groupes de

l

) De officiella talen för åren 1870—1910 hava här omräknats för vinnande av jämförbarhet, i möjligaste

Tab. 33. Folkmängd och förmögenhet vid slutet av år 1930
Population et fortunes

au 31 déc. et revenus

grupper av yrken vid slutet ar åren 1870—1930. 1)
professions au 31 déc.

män, med uppgifterna för Benare år.

samt inkomst under samma år för olika yrkesgrupper.1)

pour différents groupes de professions.1)

47
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TAB. 33 (forts.)

FOLKMÄNGD, FÖRMÖGENHET OCH INKOMST ÅR 1 9 3 0

FÖR OLIKA YRKESGRUPPER.

Population, fortunes et revenus.

49

50

TAB. 3 3 (forts.).

FOLKMÄNGD, FÖRMÖGENHET OCH INKOMST ÅR 1 9 3 0

FÖR OLIKA YRKESGRUPPER.

Population, fortunes et revenus.
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Tab. 34. Folkmängdens förändringar på landsbygden och i städerna åren
1821—1938. Mouvement de la population à la campagne et dans les villes.

l
) Städernas starka folkökning nnder senare är beror till ej ringa del pä inkorporeringar och tillkomsten av
nya städer. Jfr noterna till tab. 4—6. La forte augmentation de la population des villet pendant les dernières
années ett en grande partie causée par des incorporations et par la création de nouvelles villes. — 2 ) Delvis preliminära uppgifter. Chiffres en partie préliminaires.

Tab. 35. Översikt av folkmängdens förändringar åren 1749—1938. 1) Aperçu du mouvement de la population. 1)
52

53

') 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. Sundbärg beräknats till i årligt medeltal: 1851/60 4 058, 1861/70 15 783, 1871/80 16 833, 1881/90 39 489
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 les
chiffres pour t augmentation de la population et les données ici sur tous les faits du mouvement de la population dépend, sauf Vexistence des introuvables,
surtout de la différence entre l'émigration réelle et celle dans les registres des paroisses. L'émigration réelle a été calculée par M. le Professeur G. Sundbärg
à Moyenne annuelle: iSjrjôo 4 058, 1861I70 15 783, 1871)80 16 833, 1881(00 39 489, i8giloo 25 915, içoz/io 27 633. Pour la dizaine 1911/20 elle devait
être estimée à une moyenne annuelle de 13 O0O. — 2) På 1 000 av medelfolkmängden. Sur / 000 hab. — 3 ) Proeent av samtl. levande födda. Pct. des
nés vivants.

54
TAB. 35

(forts.).

ÖVERSIKT AV FOLKMÄNGDENS FÖRÄNDRINGAR ÅREN

1749—1938.

Aperçu du mouvement de la population.

55
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TAB. 35

(forts.).

ÖVERSIKT AV FOLKMÄNGDENS FÖRÄNDRINGAR

ÅREN 1749—1938.

Aperçu du mouvement de la population.

57

Mouvement de la population par département. 1)

58

Tab. 36. Folkmängdens förändringar, länsvis, åren 1931/1935 samt 1937 och 1938.1)

59

1
) För åren 1931/35 medeltal årligen. För åren 1937 och 1938 delvis preliminära uppgifter. Rörande nt- och invandring se tab. 62. Pour
1931/35 moyennes annuelles. Pour 1937 et 1938 chiffres préliminaires. Concernant l'émigration et l'immigration voir tabl. 62. — 2) Av samtliga levande
födda. Du total des nés vivants. — ') Àv samtliga födda. Du total des nés.

Tab. 37. Folkmängdens förändringar i de största städerna åren 1931/1935 samt 1937 och 1938. 1)
Mouvement de la population dans les plus grandes villes.1)

60
') För åren 1931/35 medeltal årligen. För åren 1937 och 1938 delvis preliminära uppgifter. Pour 1931/35 moyennes annuelles. Pour 1937 et 1938
thijfret préliminaires. — s ) Se noterna till tal). 5. — s ) Av samtliga levande födda. Du total det nés vivants. — 4) Av samtliga födda. Du total des nés,

Tab. 38. Giftermål åren 1801—1930. 1) Mariages. 1)

61

') Se även tab. 34—37. Voir aussi tall. 34—37. — a ) Av hela medelfolkmängden. Sur 1000 habitants. — 8) Stockholm: 1911/15 1130, 1916/20
1218, 1921/25 962, 1926/30 1108, 1931/35 1220, 1933 1132, 1934 1227, 1935 1259, 1936 1277, övriga städer autres villes: 1911/15 498, 1916/zo
818 1921/25 697, 1926/30 843, 1931/35 1 096, 1933 1 057, 19^4 1 218, 1935 1312, 1936 1380, landsbygden campagne: 1911/15 607, 1916/20 1 043, 1921/25
824, 1926/30 915, 1931/3; 1046, 1933 1028, 1934 1123, 1935 1079, 1936 1086. — 4) Av alla ogifta män 20—50 är. Sur 1 000 garçons 20—50 ans.
— 6) Av alla förut gifta män 15—65 år. Sur 1000 veufs (et div.) 15—65 ans. — 6) Av alla ogifta kvinnor 20—45 år. Sur 1000 filles 20—45
ans. — 7) Av alla förut gifta kvinnor 15—55 är. Sur 1 000 veuves (et div.) 15—55 ans.
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Tab. 39. Giftermål, fördelade efter makarnas ålder och civilstånd. Summor
för åren 1931—1935.

Mariages par âge et par état civil des époux.

Totaux pour les années 1931—1935.

Tab. 40. I första äktenskapet inträdda i olika åldrar på 1000 av medelfolkmängden av ogifta i samma åldrar åren 1861—1936.
Personnes entrées en premières noces aux différents âges sur 1 000 garçons et filles
de chaque groupe d'âge.

63
Tab. 41. Upplösta äktenskap och överskott av ingångna åren 1751—1938.
Mariages dissous et excèdent des mariages contractés.

l
) T. o. m. år 1913 avse uppgifterna äktenskap upplösta genom skiljobrev samt därjämte åren 1910—13
äktenskapsskillnader, dät skiljobreY ej skolat utfärdas (1910 23, 1913 40). Fr. o. m. àr 1914 avse uppgifterna K. M:ts beslut och domstolarnas lagakraftvunna utslag om äktenskaps upplösning genom skillnad eller återgång. Antérieurement à 1914: mariaget distous par lettres de divorces délivrées par let consistoires ecclésiastiques; à partir de 1914: mariage» dissous par autorisation du Hoi et par arrêts des tribunaux.
— 3) I $ av ingångna. En pet det contractéi. — ') Preliminära uppgifter. Chiffre» préliminaires.

Tab. 42. Hemskillnader, äktenskapsskillnader och återgång av äktenskap
åren 1916—1938. Séparations de corps, divorces et nullité de mariage.

l
) Kesp. 1915 års lag, 5 och 6 kap. — 2) Återgång av äktenskap. Nullité de mariage. För är 1934
inr. ett fall av ogiltighet av vigsel enl. 4 kap. 9 §. — ') Efter föregående hemskillnad. Aprèt séparation.
— 4) Faktisk skilsmässa sedan tre är pä grnnd av söndring. Separation de fait depuis trois ans causée
par discorde. — 5) Ena maken har under två år egenvilligt undandragit sig sammanlevnaden. L'un des
époux ayant refuté depuis deux ans de vivre avec Vautre. — 6) Ena maken försvunnen sedan tre år. L'un des
époux disparu depuis trois ans. — ') Tvegifte eller horsbrott. Bigamie on adultère. — 8) Smittsam könssjukdom, stämplande mot makes liv eller misshandel. Maladie contagieuse des organes génitaux, voies de
fait, etc. — •) Straffdom. Condamnation. — ,0 ) Grovt missbruk av rusgivande medel. Ivrognerie grave. —
u
) Sinnessjukdom. Aliénation mentale. — 1S) Preliminära uppgifter. Chiffres préliminaires.
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Tab. 43. Äktenskapsskillnader åren 1851—1935.1)Divorces.1)

Äktenskapsskillnader i årligt medeltal åren 1931/35.
Divorces en moyennes annuelles 1931/35.

') Se tab. 41 not ')• Återgång inräknad. Voir tnbl. 41, note '). — 2) Slöseri, dryckenskap, våldsamt
sinnelag eller stridighet i lynne och 3tänkesätt (Kangl. Maj:ts tillåtelse till äktenskapets upplösning);
nya giftermålsbalken 11: 3, 4, 12. — ) Gamla giftenn&lsbalken 13: 4; nya gifterm&lsbalken 11: 5.

Tab. 44. Barnaföderskor åren 1751—1936. Accouchées.
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l
) Samtliga
barnaföderskor med barn inom resp. utom äktenskap i relation till angivna del av folkmängden gifta resp. ej gifta kvinnor.
Total des accouchées avec enfants légitimes resp. illégitime» relativement à la part indiquée de la population des femmes mariées resp. non mariées.
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Tab. 45. Flerbörder åren 1781—1935. Naissances multiples.

Tab. 46. Barnaföderskor med barn i äktenskap, fördelade efter ålder och tid
mellan giftermål och nedkomst. Summor för åren 1931—1935. Femmes accouchées
d'enfants légitimes par âge et par durée des mariages. Totaux pour les années 1931—1935.

Tab. 47. Födda barn åren 1751—1936. 1) Naissances.1)
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') Se även tab. 34—37. Voir aussi tabl. 34—37. — 2) För Siren 1801—1830 torde uppgifterna om de dödfödda vara ofullständiga.
annéet 1801—1830 les données tant probablement incomplète».

Pour let

') Officiella tal (i tab. 35 korrigerade tal).
34—37,

49.

Se även tab. 34—37 samt 49.

Chiffres

officiels (au tabl. 35 chiffres corrigés).
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Tab. 48. Döda åren 1751—1936. 1) Décès. 1)

Voir aussi tabl.

Tab. 49. Döda i olika åldrar på 1 000 av medelfolkmängden i samma åldrar åren 1751—1936.
Décès aux différents âges sur 1 000 habitants de chaque groupe d'âge.
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Tab. 50. Dödlighets- och livslängdstabeller för aren 1931—1935.
Tables de mortalité et de survie.

Tab. 51. Återstående medellivslängd och sannolik återstående 71
livslängd åren 1816—1935.

Vie moyenne et vie probable.

Tab. 52. Döda, fördelade efter dödsorsak, åren 1911—1936.1)2)
Décédés par cause de décès.1)2)

l
) Se även tab. 53—56. Voir aussi tahl. 53—36. — 2) Pâ grund av förändrad dödsorsaksnomenklatur äro
uppgifterna fr. o. m. är 1931 ej alltid fullt jämförbara med de föregående årens. A cause de nomenclature modifiée,
les chiffres dès 1031 ne sont pas tout comparables à ceux des années antérieures.
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TAB. 5 2 (forts.).

DÖDA, FÖRDELADE EFTEK DÖDSORSAK,

ÅREN 1911—1936. Décidés par cause de décès.

73

1
) Se sid. 71, not 2 ). Voir p. 71, note 2 ). — 2) Självmord begånget under sinnessjukdom har upptagits under
gruppen XVII Våldsam död. Suicides causés par aliénation mentale sont compris dans les morts violentes (groupe XVII).

74

1) Se sid. 71, not 2). Voir p. 71, note 2 ).

TAB. 52 (forts.).

DÖDA, FÖRDELADE EFTER DÖDSORSAK,

ÅREN 1911—1936. Décédés par cause de décès.

1) Se 8id. 71, not ').

Voir p. 71, note 2 ). — 2) Inr. stupade i krig.
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Morts en guerre y comprit.
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Tab. 53. Döda i tuberkulos (alla slag), länsvis, åren 1911—1938. 1)
Décès provenant de la tuberculose. 1)

Tab. 54. Självmördare åren 1781—1936. 1) Suicides.1)

1

) Se även tab. 52 och 56.

Voir aussi tabl. 52 et 56.

TAB. 54 (forts.).

SJÄLVMÖRDARE ÅREN 1781—1936.

Suicides.
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Tab. 55. Döda i farsoter åren 1851—1936.1) Décès provenant des maladies épidémiques. 1)

1) Se även tab. 52. Voir aussi tabl. 52. — 2) 1781/90 4 597, 1791/00 4123, 1801/10 2 026, 1811/20 397,
1821/30 359, 1831/40 876, 1841/50 212. — a) Fläcktyfus, nervfeber och paratyfns samt t. o. m. 1900 >hjärnfeber>
och t. o. m. 1910 tropiska sjukdomar. Typhus, fièvre typhoïdeaet paratyphus, jusqu'à 1900 aussi ifièvre cérébrale et
jusqu'à 1910 aussi maladies tropiques. — 4) Ar 1834 12 637. Åren 1861/80 äro inhemsk kolera och barnkolera inräknade. Année 1834 12 637. 1861/80 y compris choléra sporadique et infantile.
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Tab. 56. Döda i barnsbörd samt av våldsamma dödsorsaker åren 1851—1936. 1)
Décès provenant des accouchements et des morts violentes. 1)

l
) Se även tab. 52. Voir aussi tabl. 52. — 2) Drunkning på grand av järnvägs-, automobil- el. flygolycka
ej inräknad. — s) Inkläs, motorcykelolycka samt kombinerad järnvägs- och automobil- el. motorcykelolycka.
— 4) Genom torpedering, minsprängning o. dyl. (även efter världskrigets avslutande) omkomna personer inräknade. Non-combattants inclus.

Tab. 57. Naturaliserade utlänningar åren 1851—1938. Naturalisations.
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Tab. 58. Emigranter och immigranter, fördelade efter länder, åren 1861—1938.1)
Émigrants et immigrants

par pays. 1)

1) Uppgifterna i såväl denna som följande tabeller &VBe den officiellt redovisade utvandringen. Rörande
summa ut- och invandring se tab. 35. Les données dans ce tableau comme dans le suivant se rapportent à l'émigration officiellement connue. Pour le total des emigrants et des immigrants voir tabl. 35. — 2) Finland och Ryssland.
— s ) Frankrike, Schweiz och Italien. — 4) Tyskland och Nederländerna. — 6) Tyskland, Nederländerna och
Belgien. — 6) Före år 1919: Österrike-Ungern; fr. o. m. âr 1919: Österrike, Tjeckoslovakien och Ungern.
— 7) Amerika. — 8 ) Nordamerika.
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Tab. 59. Emigranter, fördelade efter kön, ålder och civilstånd, åren 1861—1938. 1)
Émigrants par sexe, par âge et par état civil.1)

') Se tab. 58, not ').

Voir tabl. 58, note »).

Tab. 60. Immigranter, fördelade efter kön, ålder och civilstånd, åren 1881—1938. 1)
Immigrants par sexe, par âge et par état civil.1)

l

) Se tab. 58, not l).

Voir tabl. 58, note »).

Tab. 61. Emigranter, fördelade efter yrke, åren 1911—1938. Émigrants par profession.
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Tab. 62. Emigranter och immigranter länsvis samt på landsbygden och i
städerna åren 1881—1938. Émigrants et immigrants par département.
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Tab. 63. Läkarbesiktningarna å värnpliktiga åren 1906—1937.
Inspection

médicale

des

conscrits.

Tab. 64. Vid läkarbesiktningarna prövade värnpliktigas längd åren 1891—1938. 1)
Taille

des jeunes gens mesurés à l'inspection

médicale

des

conscrits.

') Fr. o. m. år 1925 endast 20-åriga värnpliktiga. — 2) Ar 1914 sänktes värnpliktsaldern från 21 till 20 år.

Tab. 65. Sjukvårdspersonal och sjukvårdsanstalter vid slutet av
åren 1860—1937.
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Personnel et établissements sanitaires au 31 déc.

Tab. 66. Omsättningen vid sjukvårdsanstalterna åren 1861—1937.
Mouvement des malades dans les établissements sanitaires.

') Åren 1861—1900: lasarett och kurhus, sjukstugor, Stockholms epidemisjnkhus och de militära sjukhusen; fr. o.2 m. år 1901: civila lasarett i egentlig bemärkelse (kurhus inbegripna), sjukstugor och epidemisjukhus. — ) Fr. o. m. år 1901 aro upptagningsanstalter
vid statens sinnessjukhus ävensom vissa städers
sinnessjukvårdsanstalter inräknade. — s) Antalet underhållsdagar dividerat med 365 (366).
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Tab. 67. Civila sjukvårdsanstalter åren

1) De officiella siffrorna för år 1910 hava omräknats för vinnande i möjligaste mån av jämförbarhet
kolumn avse endast självständiga anstalter. Exempelvis äro under rubriken > tuberkulosanstalter» i
De finansiella uppgifterna avse i regel de i förevarande kolumn redovisade anstalterna i deras helhet. —
tälska inräknad. — 5) Alkoholistanstalterna 8hava uteslutits. — a) Inräknat vissa städers anstalter; Be ock
för annat ändamål disponerade platser. — ) Siffrorna äro endast beräknade. — •) Tuberkulosavdelninavdelningar inräknade. — ") Landatingens upptagningsanstalter vid sinnessjukhusen ej inräknade före 1931.

1910—1937. 1) Établissements sanitaires civils.
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med de följande årens uppgifter. I åtskilliga fall äro uppgifterna ofullständiga. — 2) Uppgifterna i denna
denna kol. ej inräknade lasarettens tuberkulosavdelningar, vilka däremot ingå i de följande
kolumnerna.
') Barnsjuk-, 2 tuberkulos-, barnbörds- och konvalescentavdelningarna franräknade. — 4) Asylen för spetab. 66, not ). — ') Häri äro inräknade platser vid i reserv lagda sjukhus,
däremot frånräknade
garna samt konvalescentavdelningen vid Sabbatsbergs sjukhus ej inräknade. — 10) Lasarettens tuberkulos-
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Tab. 68. Skyddskoppympningen åren 1801—1937. 1) Vaccination. 1)

') Ofullständiga uppg. under äldre tid, särsk. före 1851. Avant 18SI données incomplètes. — a) Fr. o. m.
1851 endast mod framgång vacc. Det 1831: avec résultat positif. — $) % av 1er. födda. Pet. des nés vivants.

Tab. 69. Militära sjukvården åren 1906—1937.1) État sanitaire de l'armée, de la
marine et deg forces aeriennes.1)

l
) Rörande läkarbesiktningarna a värnpliktiga se tab. 63, 64. Concernant l'inspection médicale des contcrits voir tabl. 63, 64. — 2) För åren 1915 och 1916 ingå ej Bodens och Gotlands trupper. — 3) Inr.
våldsamma dödsfall utan samband med sjukvård. — 4) Daglönare nndantagna; föreo1921 finnas ej fullt
jämförbara uppgifter; nppgifterna avse före 1931 redovisningsår, slutande 30 sept. — 6) Åren Années 1927/30.

Tab. 70. Sjukdomsfall i Tissa infektionssjukdomar (smittsamma könssjukdomar inbegripna) åren 1861—1938. Maladies infectieuses.

') Fläcktyfas, nervfeber och paratyfas. Typhus exanthemaiicus, febris typhoïdes et paratyphus. — s ) Poliomyelilis anterior actita. — 3) Meningitis cerebro-spinalis epidemica. — 4) Febris undulatu. — 6) Tertiär ej
inräknad. Tertiaria non comprise. — 6) Åren Années 1905/10. — ') Preliminära uppgifter. Chiffres préliminaires
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Tab. 71. Lantmäteriet åren 1828—1937. Arpentage.

') Vid årets utgång. Au 31 dec. — a) I medeltal nnder året. Moyennes. — 5) Häri ingår även den
areal, som inlösts vid s. k. ensittarförrättningar, enär denna ungefär motsvarar den areal, som avmätts.
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TAB. 71 (forts.).

LANTMÄTERIET ÅREN

1928—1937.

Arpentage.

Tab. 72. Inteckningar i fast egendom åren 1831—1937. 1)
Hypothèques sur les immeubles.

') Fr. o. m. år 1913 äro inteckningar, som beviljats o. s. v. vid både häradsrätt och rådhusrätt, upptagna under såväl landsbygden som städerna. Vid beräknande av intecknade gälden i hela riket har
avdrag gjorts för de sålunda dubbelräknade beloppen. — a ) Städer nnder landsrätt inräknade. —
3
) Åren 1931/34. Bestämmelserna om förnyelse av inteckning ha upphört att gälla Vi 1935. —
4
) Av taxeringsvärdet för bevillnings(fr. o. m. år 1929 fa8tigbetsskatte)pliktig fast egendom.
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Tab. 73. Lagfarna köp av fast egendom åren 1831—1937. Immeubles achetés.

') Städer under landsrätt inräknade. — ä) Fysiska personer och sterbhus.

Tab. 74. Arealen fördelad efter ägoslag, länsvis år 1932, i hektar.
Superficie répartie d'après les différents groupes de terre, par département et en hectares.

') Se även tab. 81.

Voir autsi tabl. 81.
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Tab. 75. Antal brukningsdelar och deras sammanlagda åkerareal, med
Nombre d'exploitations agricoles et étendue du total des terres labourables

l

) Utarrenderade brukningsdelars antal resp. åkerareal i % av samtliga vid brukningsdelar med mera än 2 ha åker.
2 ha de terrei labourable).
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fördelning på storleksgrupper och efter brukningssättet, länsvis år 1932.
réparties par différents groupes et par mode de culture, par département.

Nombre d'exploitations affermées resp. superficie det terres labourables en % du total, aux exploitations ayant au-dessus
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Tab. 76. Åkerjordens användning samt täckdikning inom
Emploi des terres et drainage dans différents

Tab. 77. Antal husdjur, gödselvård samt antal djurägare inom
Bétail, traitement d'engrais et nombre de possesseurs d'animaux

') Kycklingar ej inräknade. Pouhti non compris. — 2) I % av samtliga brukningsdelar med hnadjnr av något slag.

olika storleksgrupper av brukningsdelar år 1932.
groupes d'exploitations agricoles.

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

olika storleksklasser av brukningsdelar den 15 september 1932.
dans différents groupes d'exploitations agricoles.
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Tab. 78. Åkerjordens och ängens användning samt utsäde och

') Odling för mogen skörd. Céréales moissonnées en état mår.— 2) Céréales pour pâturage et fourrages
l'année précédente. — 6) Toutes les céréales. — a ) Foin des prairies artificielles. — ') Foin des prairies naturelles.

skörd åren 1866—1938.

Emploi des terres, semences et récolte.
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TAB. 78 (forts.).

ÅKERJORDENS OCH ÄNGENS ANVÄNDNING SAMT UTSÄDE

OCH SKÖRD ÅKEN 1866—1938. Emploi

des terres, semences et récolte.
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TAB. 78 (forts.).

ÅKERJORDENS OCH ÄNGENS ANVÄNDNING SAMT UTSÄDE.

Tab. 79. Skörd och förbrukning ar vete och råg åren 1871—1937. 1)
Récolte et consommation de froment et de seigle.

l
) Uppgifterna avse skörden under de angivna kalenderåren samt införselöverskott m. m, under
förbrukningsåret (börjande 1 aug. angivna år). — 2) Preliminära uppgifter. Chiffres préliminaires.

OCH SKÖRD ÅREN 1866—1938.

Emploi des terres, semences et récolte.
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kg potatis eller sockerbetor, 10 kg foderrotfrukter, 2'6 kg hö, 3'5—5 kg halm, 12—15 kg blast.
4 kg de pommes de terre ou de betteraves à sucre, 10 kg de racines fourragères, 2'5 kg de foin, 3,5—5 kg
fourragères. — s ) Medelskörd = 3. Récolte moyenne = 3. — 4) Preliminära uppgifter. Chiffres préliminaires.

Tab. 80. Markegångspriser åren 1841—1938, i kronor.
Taxe officielle des céréales, etc., en couronnes.
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Tab. 81. Åkerjordens och ängens användning 1932, utsäde samt skörd

1931/35 och 1938, länsvis1). Emploi des terres, semences et récolte par département.1101
)

D'aprit ht enquêtes locales. — 2) Stockholms stad inräknad.

T compris la capitale.
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TAB. 8 1 (forts.).

') Stockholms stad inräknad.

ÅKERJORDENS OCH ÄNGENS ANVÄNDNING SAMT UTSÄDE OCH

T comprit la capitale.

SKÖRD LÄNSVIS. Emploi des terres, semences et récolte par département.
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Tab. 82. Husdjur länsvis år 1932 samt i hela riket åren 1913/14, 1916—1919, 1927 och 1938.1) Bétail.1)
104
l
) Bärande aren 1865^-1910 se ârg. 1932, tab. 86. Pour les années 1865-1910 voir Vannée 1932, tail 86. — 2) Kycklingar ej inräknade. PouleU
non compris. — ») Beräknade medeltal. Moyennes calculées.
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Tab. 83. Mejerihanteringen åren 1890—1937.
Industrie laitière.

J
) Grädde, omräknad till mjölk, ingår. — •) Vasslesmör ej inräknat. Före år 1913 har den exporterade
gräddens ekvivalent i smör inräknats. — s) Mesost ej inräknad. — «) I färdigt tillstånd. — 6) Fullständigare
uppgifter än för de föregående åren. Données plut complète) qu'auparavant.
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Tab. 84. Andelsföreningarna i jordbruket åren 1913—1937. 1)
Sociétés coopératives

1
) För vigsa föreningar
) Uppgifterna avse endast
1918/20. — 4) Uppgifterna
till central(läns)föreningarna
J

dans

l'agriculture.

avse uppgifterna verksamhetsår, slutande under de angivna kalenderåren.
—
till Sveriges fjäderfåavelsförening anslutna föreningar. — 5) Åren Annie»
avse endast till Svenska lantmännens riksförbund anslutna föreningar eller
direkt anslutna medlemmar.— 6) År Annie 1915. — e) Aren Annie» 1917/20.

Tab. 85. Statens utarrenderade jordbruksdomäner arrendeåren
1910/11—1935/36.
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Domaines afermés de l'État.

1) Antalet egendomar är angivet efter antalet arrendekontrakt.

Tab. 86. Saltsjöfiskets i Göteborgs och Bohus län avkastning åren 1886—1937.1)
Produit des pêches en eau salée du département de Gothembourg.

1) Uppgifterna avse delvis fiskeâr, börjande pä våren (april). — ! ) Avser endast sillfiske med Bnörpvadar och
drivgarn. — 3) Före är 1906 benämnt fluhdrefisket och åren 1906—1919 fisket med kvassar. — é) Ofullständiga
uppgifter, särskilt för de tidigare åren. — 5) Stycken. Nombre. — 6) Aren 1914 och 1915.
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Tab. 87. Saltsjöfisket åren 1914—1937.1) Pêche en eau salée. 1)

Fångstmängd och fångstvärde.

Quantités et valeurs des pêches.

') Rörande sötvattensflsket se årg. 2925, 26: tab. 85 och 87. Pour la pêche en eau douce voir annie»
1925, 26: tail. 85 et 87. — a) Anskaffningsvärde. Ceût d'aquUition. — ') Bergtcnga inbegripen fr. o. m.
ir 1933. — 4) Rödtunga inbegripen är 1915.
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Tab. 88. Hushållningssällskapen åren 1882—1937.
Sociétés d'économie rurale.

') Överskott av tillgångar över skulder; häri ingå sällskapens fonder och reserverade medel. Excédent de Vactif
sur le passif; tous les fonds y compris. — 2) Innefattar även brännvinsförsäljningsmedel eller ersättning för dylika.
T compris droits sur la vente d'eau de vie ou indemnités payées par l'État. — ') Mejerihushållning och veterinärväsen
inbegripna. Y compris l'industrie laitière et les vétérinaires.
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Tab. 89. Allmänna skogarna åren 1871—1937.1) Forêts publiques. 1)

1) Rörande samtliga skogarnas areal se tab. 74 ävensom årg. 1934, tab. 78—80. Pour l'étendue
de toutes let forêts voir tabl. 74 ainsi que l'année 1934, tabl. 78—80. — ! ) Efter avskiljande av
nära 2 miljoner hektar fjällmark och större vatten. — 3 ) Inberäknat 90 280 hektar oavmätta kronomarker. — 4) Därav inägor 52 961, skogsmark 5 388 596 och impediment 2 258532 ha. — 6) Uppgifterna avse i regel under året aält (el. använt) virke. — 6) Före år 1912: statsverkets skogsmedel. Se även tab. 90. Voir aussi tabl. 90. — ') Avser tiden '/s 1934— 3 % 1935. — 8 ) Avser
tiden V>—31/i2 1935.
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Tab. 90. Statsskogars areal, taxeringsvärde och förvaltning åren 1933—1938.
Superficie, valeur taxée et administration des forêts

d'État.

') Produktiv skogsmark och inägor å skogarna. — ! ) Åren för arbetare.
— 3) Även pension för arbetare och.
4
familjepension för
efterlevande
till
tjänstemän
och
arbetare.
—
)
Endast
s. k. hantlangningskostnad åren
1933—1936. — e) Överensstämmer ej med domänfondens överskott (tab. 252); utarrenderade jordbruksdomäner
samt, fr. o. m. 1934, sågverk, sulfatfabrik och virkesmagasin ingå êj i denna tabell.
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Tab. 91. Flottningen i allmän flottled åren 1921—

') Vid årets (periodens) slut, A la fin de tannée (de la période), — 2) S&gtimmer och sm&virko.

1937. Flottage dans les routes de flottage publiques.
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Tab. 92. Produktion av järnmalm 1) och tackjärn 2), i ton, åren 1836—1938. 3)
Production de minerai de fer 1) et de fonte 2), 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 minerai» enrichit. — 2) Gjutgods, framställt direkt från masugn,
inräknat. T compris: ouvrages de fonte directement produits dans les hauts-fourneaux. — 3) Rolande nppgifter för
varje särskilt ar fr. o. m. 1836 se årg. 1922, tab. 94. Tour les années particulières, voir l'année 1922, tubl. 94.
4) Preliminära nppgifter. Chiffres préliminaires.

115

Tab. 93. Produktion av malmer (utom järnmalm) och vissa andra mineral, i ton,
åren 1871—1938. Production de minerais, etc., en tonnes.

l
) På grund av förändrat redovisningssätt äro siffrorna för åren fr. o. m. 1906 delvis ej jämförbara med de
föregående årens. — a ) Innehåller även silver, koppar, arsenik m. m. Le minerai contient aussi de l'argent, du
cuivre, de l'arsenic, etc. — a ) Preliminära uppgifter. Chiffres préliminaires.

Tab. 94. Tillverkning av metaller, andra än tackjärn, åren 1861—1938.
Production de métaux, autres que fonte.

') Ofullständiga uppgifter för åren 1876/85. —2)Degel- o. brännstal m. m. Acier fondu au creuset, etc. — ') Smitt
och valsat järn och stål, inbegripet biooms och billets för export, tubämnen och annat ämnesjärn, vinkeljärn,
järnvägsskenor, skarvjärn, finjärn samt stängjärnsavhngg. Pr. o. m. âr 1931, dl även skrot ingår, är omfattningen
delvis ändrad; motsvarande siffra för år 1930 är 498240 ton till värde av 93-540 milj. kr. Se även tab. 99.
Voir austi tabl. 99. — 4) Metall, framställd av skrot, ej inräknad. Non comprit let métaux vroduitt de débrit. —
6
) Preliminära nppgifter. Chiffre» préUminairet

Tab. 95. Bergshanteringen åren 1896—1937. 1) Mines et usines. 1)
116
') Se även tab. 92—94. Voir aussi tabl. 92—94. — 2) Fr. o. m. år 1921 utmål med järnmalmsfångst (antalet gruvor med d:o var 239 är 1921,
antalet utmål 290).b — 3) 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 för den tid verken varit i gäng under redogSrelseåret. — Fr. o. m. år 61913 avse uppgifterna även tillverkningen
av manufakturvaror m. m. vid järnverken.
— Fr. o. m. ar 1916 ingå även lagerarbetare, kuskar o. d. — ) Gjutgods, framställt direkt från masugn,
inräknat. — 7) Brännstål inräknat. — 8) Se tab. 92, not 3 ). — •) Stenbrott och stenhuggerier samt kalk- och kritbruk inräknade fr. o. m. år 1921.
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1

Tab. 96. Fabrikernas tillverkningsvärde åren 1836—1937. )
Valeur des produits de l'industrie. 1)

') I tabellen ingå ej bergverk och mejerier, ej heller före är 1896: mjöl- och grynkvarnar, bagerier, sågverk
och hyvleriet, boktryckerier, flottans varv och statens ammunitionsfabriker, samt före är 1892 charkuterivarufabriker, brännvinsbrännerier, deatilleringsverk, punschbryggerier, kalkbrak, krutbruk och den del av järnbrukens tillverkning, som är hänförlig till fabriksindustrien. — De uppgivna tillverkningsvärdena äro betydligt
högre an de verkliga, emedan (före år 1896 delvis, fr. o. m. år 1896 i regel) mellanprodukter, som inom landet ytterligare förädlats, äro dubbelräknade (t. ex. pappersmassa, Bom 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 chiffres du tableau sont trop élevés, parée que les
produits qui subissent dans le pays plusieurs perfectionnements successifs entrent en compte plus d'une fois. — ') Pâ
grund av ändrat redovisningssätt äro fabriksstatiatikens uppgifter för åren fr. o. m. är 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 1). — 2) Fr. o. m. âr 1913 ingå bergverk och mejerier i den allmänna indnstristatistiken.
Samtidigt hava de i not ') omnämnda dubbelräkningarna betydligt inskränkts. De i förevarande tabell för 1913
och följande år uppgivna tillverkningsvärdena äro emellertid beräknade på samma sätt som för de föregående åren.
A partir de 1913 la statistique de l'industrie est dressée d'après un plan nouveau. Cependant la valeur des produits
indiquée dans ce tableau a été calculée d'après la méthode employée auparavant.

Tab. 97. Fabriksindustrien åren 1896—1912. 1) Industrie.1)

') I tabellen ingå ej bergverk och mejerier. Fr. o. m. år 1913 utaAetas industristatistiken efter väsentligen förändrade grunder. Se tab. 96 not 8 ). Non compris: usines et laiteries. A partir de 1913 la statistique de l'industrie
est dressée d'après un plan nouveau. — s ) För varje verk i medeltal för den tid verket varit i gång under redogörelseåret. — 3) Se tab. 96 not ') och 3). Voir tabl 96, notes ') et s ).
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Tab. 98. Industrien åren

') Se tab. 96 not s ). Voir tabl. 96 note s ). — ') Se tab. 101. Voir tabl. 101. — 3) F8r varje verk i
let machina. — ) Pour actionner les générateurs électriques. — 6) Grupp- och summasiffrorna innesluta
Années 1929/30.
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1

1913-1937. )

1

Industrie. )

medeltal f5r den tid verket varit i gång under redogörelseåret. — ') Directement employée pour actionner
vissa dubbelräkningar. Les chijfres des catégories et les totaux embrassent certains doubles calculs. — 7) Âr en
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Tab. 99. Tillverkningen av viktigare industriprodukter åren1896—1937.1) Principaux produits industriels.1)
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l
) Uppgifterna i denna tabell avse totala produktionen, icke såsom i tab. 98 och 101 endast salutillverkningarna. — Rörande brytningen av malmer
och vissa andra mineral samt tillverkningen av metaller se tab. 92—95, rörande tillverkningen av mejeriprodukter tab. 83 samt av brännvin
och maltdrycker tab. 182. Production totale (dans les tabl. 98 et 101 seulement la production destinée à la vente). — Pour la production des minerais
et des métaux voir tabl. 92—95; des produits des laiteries tabl. 83; de l'eau de vie et des boissons de malt tabl. i82. — 2) På grund av ändrad redovisning äro uppgifterna fere är 1931 ej jämförbara med senare är. — s ) Fr. o. m. är 1931 inr. tunnplåt. — 4) Inklusive elektriska lokomotiv. —
5) Åren Années 1913/15. För tidigare är inräknade i »andra vagnar». — 6) För tidigare är inräknade i »andra slag>. — ') Av furu eller gran
avsaluproduktion. De pin ou sapin. — 8) Förädlingslön för främmande råvara ej inräknad. — 9) Träskor och läster inräknade. 10) Torr vikt. Poids
à Petat sec.
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Principaux produits industriels.

TAB. 99 (forts.). TILLVERKNINGEN AV VIKTIGARE INDUSTRIPRODUKTER 1896—1937.

Tab. 100. Industrien länsvis år 1937. Industrie par département.

123
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Tab. 101. Olika industrier år 1937. 1)

') Se tab. 96 not '). Voir tall. 96, note 3). — s ) Uppgifterna avse antalet arbetsställen, vilkas
regel upptaget endast â ett ställe. Till nämnda antal hänföra sig uppgifterna i de följande kol. oin
under redogörelseåret. — 4) Directement employée pour actionner les machines. — 5) Pour actionner les
ävensom förädling mot lön av främmande vara. Snmmasinrorna innesluta vissa dubbelräkningar.

Différentes catégories d'industries. 1)
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huvudsakliga tillverkning faller inom angivna
industrigrupper, och är härvid varje arbetsställe som
personal, drivkraft och produktvärde.
— a) För varje verk i medeltal for den tid verket varit i gång
a
générateurs électriques. — ) Även tillverkning för leverans till annat verk, tillhörande samma ägare,
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Tab. 102. Arbetsställen inom olika industrier,
Établissements des divers industries,

127
i grupper efter arbetarantal, år 1935.
par

nombre des ouvriers.
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TAB. 102 (forts.).

ARBETSSTÄLLEN INOM OLIKA INDUSTRIER,

I GRUPPER EFTER ARBETARANTAL, ÅR 1935.
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Tab. 103. Vattenkraft, beräknad år 1939. 1) Forces hydrauliques. 1)

1) Tabellen har utarbetats i statens meteorologisk-hydrografiska anstalt. Ce tableau a été rédigé dans
l'Institut météorologique et hydrographique de l'État. — 2) Den här redovisade effekten vid medelvattenmängd
åtgör 159 milj. hkr. Dessutom tillkomma en del mindre fall med en uppskattad effekt om c:a 2 milj.
hkr. Den totaia beräknade och nppskattade effekten vid medelvattenmängd utgör sålunda c:a 18 milj. hkr
— a ) Den utbyggda effektens storlek hänför sig till 1938 års utgång och har meddelats av Svenska Vattenkraftföreningen.

Tab. 104. Produktion och förbrukning av elektrisk kraft, åren 1921—1937. 1)
Production

et consommation

d'énergie

électrique.
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1) Uppgifterna avse dels egentliga distribationsverk med egen kraftkälla om minst 50 kilovoltampère, dels större kraftverk för vissa industriföretags eget kraftbehov. — s ) Skillnaden mellan alstrad och använd energi utgöres av transformerings-, omformnings- och linjeförluster. —
) Tidigare huvudsakligen redovisade under rubriken hantverk etc.

3

Tab. 105. Antal företag, omsättning, sysselsatta personer och drivkraft inom olika huvudgrupper av yrken
enligt företagsräkningen år 1931.
132

Entreprises, leur mouvement, personnel et force motrice, d'après le recensement des entreprises de 1931.

Tab. 106. Införsel och utförsel åren 1836—1938. 1)
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Importation et exportation. 1)

1
) Före är 1871 är värdet av den del av införseln och utförseln, som fraktats på svenska fartyg,
beräknat efter prisen i de främmande lastnings- och lossningshamnarna. Rörande uppgifter för de
särskilda åren före 1901 se årg. 1922, tab. 110. Antérieurement à 1871 la valeur des marchandises
transportées par des navires suédois a été calculée d'après les prix dans les ports étrangers. Pour les
années particulières antérieurement à 1901 voir Vannée 1922, tabl. 110. — a) Uppgifterna äro mycket
ofullständiga för tiden före världskriget. Les données sont très incomplètes pour les années antérieures
à la guerre mondiale. — 8) 1912/15. — 4) Preliminära uppgifter. Chiffres préliminaires.
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Tab. 107. Kvantitet och värde 1) av de viktigaste
Quantité et valeur des principales

1
) Fr. o. m. år 1914 deklarerade värden. — s) Härunder inbegripet strömming. — 3) Härunder inbegripet kli
motsvara
102 1. PBr åren 1871—1888 hava uppgifterna hämtats frän 1891 åra tullkommittés betänkande. —
— 8l T. o. m. år 1906 äro förslitna kantschnksvaror inräknade. — •) Preliminära nppgifter. Chiffra prilimmairet,
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in- och utförda varorna åren 1871—1938.
marchandises importées et exportées.

(även av ris). — 4) F8r årens fr. o. m. 1889 har vid reduktion frän kilogram till liter (vin pa
fat) 1 kg. antagits
) Stampad flit inräknad. — ) T. o. m. ar 1906 äro bensololjor och karbolinenm inräknade. — 7) Växtfett inräknat.

6
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TAB. 107 (forts.). KVANTITET OCH VÄRDE AV DE

VIKTIGASTE IN- OCH UTFÖRDA VARORNA ÅREN 1 8 7 1 — 1 9 3 8 .
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Tab. 108. Kvantitet och värde av införda och utförda varor åren

') Deklarerade -värden ntom i fråga om importen av s. k. sorteringggods, dä detta ej inkommit i kolli om
slag, angivet i annan kvantitetsenhet, se texttabell i handelsberättelsen (S. O. S. Handel). Preliminära upp-

1931—1938. 1) Quantité et valeur des marchandises importées et exportées. 1)

139

fullt ensartat innehåll. Beträffande evalveringstalea vid omräkning till vikt av import eller export av varugifter för år 1938. Valeurs déclarées pour la plupart. Chiffres préliminaires pour 1938.
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TAB. 108 (forts.).

KVANTITET OCH VÄRDE AV INFÖRDA OCH UTFÖRDA VAROR ÅREN

1931—1938.

Quantité et valeur des marchandises importées et exportées.
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TAB. 108 (forts.).

KVANTITET OCH VÄRDE AV INFÖRDA OCH UTFÖRDA VAROR ÅREN

1931—1938.

Quantité et valeur des marchandises importées et exportées.
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TAB. 108 (forts.).

KVANTITET OCH VÄRDE AV INFÖRDA OCH UTFÖRDA VAROR ÅREN

1931—1938.

Quantité et valeur des marchandises importées et exportées.
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TAB. 108 (forts.).

KVANTITET OCH VÄRDE AV INFÖRDA OCH UTFÖRDA VAROR ÅREN

1931—1938. Quantité et valeur des marchandises importées et exportées.
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TAB. 108 (forts.).

KVANTITET OCH VÄRDE AV INFÖRDA OCH UTFÖRDA VAROR ÅREN

1931—1938. Quantité et valeur des marchandises importées et exportées.
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TAB. 108 (forts.).

KVANTITET OCH VÄRDE AV INFÖRDA OCH UTFÖRDA VAROR ÅREN

1931—1938. Quantité et valeur des marchandises importées et exportées.
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TAB. 108 (forts.).

KVANTITET OCH VÄRDE AV INFÖRDA OCH UTFÖRDA VAROR ÅREN

1931—1938.

Quantité et valeur des marchandises importées et exportées.
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TAB. 108 (forts.). KVANTITET OCH VÄRDE AV INFÖRDA OCH UTFÖRDA VAROR ÅREN

1931—1938.

Quantité et valeur des marchandises importées et exportées.
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TAB. 108 (forts.).

KVANTITET OCH VÄRDE AV INFÖRDA OCH UTFÖRDA VAROR ÅREN

1931—1938.

Quantité et valeur des marchandises importées et exportées.
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TAB. 108 (forts.).

KVANTITET OCH VÄRDE AV INFÖRDA OCH UTFÖRDA VAROR ÅREN

1931—1938. Quantité et valeur des marchandises importées et exportées.
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TAB. 108 (forts.).

KVANTITET OCH VÄRDE AV INFÖRDA OCH UTFÖRDA VAROR ÅREN

1931—1938.

Quantité et valeur des marchandises importées et exportées.
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TAB. 108 (forts.).

KVANTITET OCH VÄRDE AV INFÖRDA OCH UTFÖRDA VAROR ÅREN

1931—1938.

Quantité et valeur des marchandises importées et exportées.
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TAB. 108 (forts.).

KVANTITET OCH VÄRDE AV INFÖRDA OCH UTFÖRDA VAROR ÅREN

1931—1938.

Quantité et valeur des marchandises importées et exportées.
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TAB. 108 (forts.). KVANTITET O. VÄRDE AV INF. O. UTF. VAROR 1931 — 1938.

Tab. 109. Införsel och utförsel av oarbetat guld och silver samt av mynt åren
1931—1938.

Importation et exportation d'or et d'argent en barret et de monnaies.
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Tab. 110. Värde, i tusental kronor, av införda och utförda varor, fördelade efter
ursprung och ändamål, åren 1871—1937. Valeur, en milliers de cour., des marchandises
importées et exportées, classées d'après domaines de production et d'après leur emploi.

Tab. 111. Värde, i tusental kronor, av införda och utförda varor, fördelade efter länder åren 1921—1938. 1)
Valeur, en milliers de couronnes, des marchandises importées et exportées par pays. 1)
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1) Mynt samt oarbetat guld och silver ej inräknade. F5r tidigare är ge ârg. 1932, tab. 126. Voir l'armée 1932, tabl. 126. — 2) Preliminära uppgifter, ej
fullt överensstämmande med motsvarande uppgifter i tab. 106 och 108. Chiffres préliminaires. — 3) Före år 1923 är Danzig inbegripet under Tyskland. Antérieurement à 1923 Oantzig est compris dans l'Allemagne. — 4) 1923—1925. — 6 ) Jämte Monaco. Avec Monaco. — •) Med Kreta. Avec Crète. — ') T. o. m. år 1934 är
Nordirland redovisat tillsammans med Irländska fristaten. Jusqu'à 1934 Irlande du Nord est compris dans l'État libre d'Irlande. — 8 ) Med Azorerna och Madeira.
Avec les Açores et la Madère. — 8) Fr. o. m. âr 1931 inräknat asiatiska Turkiet. Depuis 1931 aussi la Turquie en Asie. — 10) Fr. o. m. 1 juli 1938 är Österrike
inbegripet under Tyskland. Depuis 1 juillet 1938 Autriche est compris dans l'Allemagne. — n ) Jan—juni. Janv.—juin. — 12) Fr. 0. m. år 1921 ingå häri
Gibraltar, Malta, Andorra, San Marino och Albanien. Depuis 1921 Gibraltar, Malte, Andorre, St. Marin et Albanie. — ls ) Ingår t. o. m. år 1922 i Övriga Amerika.
Jusqu'à 1922 compris dans Reste de l'Amérique. — ") Jämte Brittiska Mabikka och Singapore. Y compris la Malaisie et Singapore. — 1S) Se not 9 ). Voir note 9 ).
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Tab. 112. Värde, i tusental kronor, av införda och utförda varor efter
Valeur, en milliers de couronnes, des marchandises importées et exportées,
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inköps- och försäljningsländer samt grupper av varuslag år 1937.
par pays d'achat et de vente et par groupes de marchandises.
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Tab. 113. Värde, i tusental kronor, av införda och utförda varor efter
Valeur, en milliers de couronnes, des marchandises importées et exportées,

173
ursprungs- och förbrukningsländer samt grupper av varuslag år 1937.
par pays d'origine et de consommation et par groupes de marchandises.
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Tab. 114. Sveriges betalningsbalans, i milj. kronor, åren 1931—1937.
La balance des paiements de la Suède en millions de cour.

Tab. 115. Upplagda svenska fartyg om 300 brattoton och däröver, i början av varje
månad, åren 1935—1939.

Navires suédois restés sans emploi.
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Tab. 116. Svenska handelsflottans i utrikes fart intjänta bruttofrakter, i kronor,
åren 1937—1938.

Frets bruts de la navigation suédoise à l'étranger, en cour.
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Tab. 117. Handelsflottan vid slutet av åren 1830—1938. 1)
Marine marchande au 31 déc. 1)

1) Fr. o. m. år 1895 endast fartyg om 20 nettoton och däröver. Pråmar ej inräknade. A partir
de 1895 navires de 20 tortn. nets et au-dessus. Chalands non compris. — 2) T. 0. m. år 1900 nominella,
därefter indikerade. Jusqu'à 1900 uominels, depuis indiqués. — ') Fartyg med hjälpmaskin inräknade. T compris les navires avec machine auxiliaire. — 4) Preliminära uppgifter. Chiffres préliminaires.

Tab. 118. Handelsfartygens fördelning efter hemorter den 31 dec. 1937.
Marine marchande par domicile des navires au 31 déc.
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Tab. 119. Handelsflottans ökning och minskning åren 1896—1938.1)
Accroissement et diminution de la marine marchande. 1)

1
) Fartyg om 20 nettoton och däröver. Pråmar ej inräknade. Ökning o. minskning genom förbyggnad,
iståndgättande 0. d. ej inräknad. Navire» de 20 tonn. et awdessus. Chalands non comprit. — 2) Preliminära nppgifter. Chiffres préliminaires.

12—390150.

Statistisk årsbok 1939.

Tab. 120. Handelsfartygens fördelning efter dräktighet och ålder m. m. samt värde vid slutet av åren 1910—1937.1)

1) Fartyg om 20 nettoton och däröver. Pråmar ej inräknade. Navires de 20 ton», nets et au-dessus. Chalands non comprit. — 3) Indikerade.
Indiqués. — a ) I regel försäkringsvärdet. En général valeur d'assurances.
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Marine marchande par catégories de tonnage, par âge des navires, etc. au 31 déc. 1)

Tab. 121. Handelsfartygens fördelning efter redare och användning samt deras bemanning åren 1905—1937.
Marine marchande par armateurs et par emploi, équipages.
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Tab. 122. 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. 124, not '). Voir tabl.J24, note '). — 2) = fartygens dräktighet, i nettoton. Tonnage net det navires.
123). Frets brute, en cour. — 4) Åren Annies 1919/20. — 5) Knmänien och Jugoslavien inbegripna. — ') Med
vid fart pa Norge icke inräknade. Jusqu'à 1903 les frets gagnés dans le trafic avec la Norvège ne sont pas compris.

med
avgångna från utrikes orter, jämte intjänta bruttofrakter,
därifrån de avgått till Sverige, åren 1876—1937.1)
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pays où les navires sont arrivés ou d'où ils sont partis pour la Suède. 1)

3
) = bruttofrakter, i kronor. Fr. o. m. âr 1914 äro paesagerar- och postbefordringsavgifter inräknade (jfr tab.
Azorerna och Madeira. — ') Med Kanarieöarna. — 8) Marocko inbegripet. — ') T. o. m. år 1903 äro frakter
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Tab. 123. Sjöfarten mellan Sverige och utlandet åren 1876—1938.
Navigation entre la Suède et l'étranger.

Tab. 124. Svenska fartyg, ankomna till och avgångna från utrikes orter åren
1873—1937. 1) Navigation suédoise à l'étranger, navires entrés et sortis réunis. 1)

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

183
1

Tab. 125. Handelsflottans bruttoinkomster ), i tusental kronor, åren 1901—1937.
Bénéfices réalisés par la marine marchande 1), en milliers de cour.

l
) Pråmar ej Inräknade. Chalands non compris. — 2) Se även tab. 122. Navigation internationale. Voir aussi
tabl. 122. — 8) Navigation intérieure.

Tab. 126. Fartyg, ankomna till och avgångna från Sverige, fördelade efter nationalitet, åren 1876—1938. Navires arrivés en et sortis de la Suède, par nationalité.

l

) Hemmahörande i Färenta staterna.

États-Unis. — 2) Preliminära uppgifter.

Chiffres préliminaires.
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Tab. 127. Trafiken i rikets hamnar och lastageplatser
åren 1886—1937.1).

Mouvement dans les ports.

1
) Endast hamnar och lastageplatser, för vilkas begagnande avgifter utgå, efter av Kungl. Maj:t fastställda
hamntaxor, ingå i tabellen. — s ) Fartyg om mer än 10 nettoton. Lastageplatserna äro ej inräknade före är 1921.
Navires au-dessus de 10 tonn. nets. Les petits ports nommés <lastageplatser> non compris avant 1921. — 3) Linjen
Trelleborg—Sassnitz är inräknad först fr. o. m. är 1899. — 4 ) Levande djnr ej inräknade. Även i övrigt ofullständiga
nppgifter. Animaux vivants non compris. — 5) För transport till inrikes ort lastade inräknade endast för frihamnen. Navigation intérieure non comprise. — 6) Varor, som avgått till inrikes ort, redovisas ej. — 1) Pr. o. m. âr
1913 (beträffande avgifterna fr. o. m. 1911) äro mätta pråmar inräknade. Chalands compris a partir de 1913.
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Tab. 128. Sjöfartsavgifter, i kronor, redovisade till statsmyndigheter, åren
1902—1937. 1) Droits de navigation, en cour., rendus aux autorités de l'État. 1)

') Börande hamnavgifterna se tab. 127, rörande kanalavgifterna tab. 130. Pour let droits de ports voir tabl.
127, pour les péages det canaux tabl. 130. — s) Hemvägsersättning inräknad t. o. m. so/e 1937. — 3) Till sjömanshusen och 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. 129. Lots- och fyrinrättningen samt livräddningsväsendet åren 1871—1938.
Pilotage, phares et sauvetage des naufragés.

l
) Kronans. Appartenant à l'Etat. — 2) Underbefäl och betjäning. Officiers non compris. — a ) Underbefäl och
betjäning vid fyrinrättningen och vid livräddningsanstalterna. Personer, som tillika tillhöra lotsperBonalen,
äro ej här inräknade. — 4) Lotspersonalens egna båtar ej inräknade. Bateaux appartenant aux pilotes non compris. — •) Hemvägsersättning ej inräknad. Autre mode de calcul que dans le tabl. 128. — •) Vid Sveriges
kuster (åren 1863—1938 sammanlagt 15 052, därav 2 975 fall, i vilka fartyget blivit vrak). Sur les côtes de la
Suède (1863—1938 total 15 052, dont 2 975 navires à l'état d'épave). — ' ) Av livräddningsstationerna räddade (åren
1856—1938 sammanlagt 2 331). Sauvés par les stations de sauvetage (1856—1938 total 2 331). — 8) Fr. o. m. ar
1923 avse nppgifterna budgetår, börjande den 1 juli angivna åren. A partir de 1923 années budgétaires commançant au 1er juillet.
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Tab. 130. Kanalernas trafik 1) och inkomster åren 1876—1937. 2)
Mouvement 1) et péages des canaux.2)

1) Endast mätta fartyg, i allmänhet om 10 nettoton och däröver (t. o. m âr 1913 över 10 ton). Primär
ej inräknade före är 1916. Navires jaugés, ordinairement de 10 totm. nets et au-dessus. Chalands non comprit
avant 1916. — 2) Rörande kanalernas längd och anläggningskostnad m. m. se ârg. 1924, tab. 121. four la
longueur, les frais de construction, etc. voir Vannée 1924, tabl. 121. — ") Upptagen i statistiken först &r 1910.
— 4) Bogserângare ej inräknade i trafiken före år 1915. — 5) Pråmar ej inräknade. Chalands non compris. —
6
) Pråmar inräknade. Chalands compris.

Tab. 131. Samtliga järnvägars längd, i km, vid slutet av åren 1860—1938. 1)
Longueur des chemins de fer, en kilom., au 31 déc. 1)
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2
1) Preliminära uppgifter för år 1938. Chiffra préliminaires pour 1938. —
) 3 km smalsp. järnvägar tillhöra
3
staten men trafikeras och räknas i statistiken såsom enskilda järnvägar. — ) A voie normale. —4)A voie étroite.

Tab. 132. Samtliga järnvägars trafik och inkomster m. m. åren 1880—1938.
Exploitation et recettes des chemins de fer.

l
) Inkomst av järnvägsrörelsen med avdrag f8r drift- och underhållskostnader, avsättning till fBrnyelsefond,
skatter och diverse saldoposter,
dock ej räntor; ej heller ingå inkomster och utgifter för annan verksamhet än
själva järnvägsrörelsen. — s) Preliminära uppgifter. Chiffre» préliminaires.
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Tab. 133. Järnvägars av allmän betydelse trafik samt
Exploitation,

recettes et dépenses

1) Järnvägarna ntan allmän betydelse hade vid slutet a r år 19S8 en längd av 176-2 km, därav normalspåriga
uppgifterna om byggnadskostnad, inkomster, driftkostnader och nettoinkomst icke fnllt jämförbara med for tiden
le» routes det bac» à vapeur. — ') Por kilom. — 6 ) Procent av inkomsterna. Pet. de» recette». — ') Procent av
préliminaire». — 8) Järnvägarna fördelade efter ägare nnder resp. âr. D'aprè» la po»se»»ion pour chaque année.

inkomster och utgifter m. m. åren 1881—1938. 1)
des chemins de fer d'intérêt général.
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91-5, smalspåriga b4'7. På grund av frän 1 jan. 1931 gällande lag om bokföring vid enskild järnväg äro
inräknade. Y compris
före år 1931 angivna data. — ') Milliers de cour. —3)Cour, par kilom. —4)Ångfärjesträckorna
avkomstberättigad byggnadskostnad. Pet. des dépenses d'établissement. — e) Preliminära nppgifter. Chiffres
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Tab. 134. Järnvägar av allmän betydelse åren

l
) So även tab. 133, 135. Voir ainsi tahl. 133, 135, — ») Evalverat till utländska kols bränslevärde. —
överensstämmelse med motsvarande uppgifter i tab. 253. — 6) De i not 4) omnämnda räntorna äro här icke

1936 och 1937. 1) Chemins de fer d'intérêt général. 1)
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3) Exkl. avgiftsfritt gods. — 4) Beräknad ränta å räntepliktigt statskapital. — 6) F6r statens järnvägar ej full
fränräknade.
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Tab. 135. Större enskilda järnvägar ordnade efter inkomststorlek,

åren. 1936—1937. Différents chemins de fer privés par leur grandeur de revenus.
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Tab. 136. Postverket åren

1866—1938. Postes.
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Tab. 137. Telefon och telegraf åren

1) De enskilda telefonnäten och järnvägstelegraferna ingå i tabellen endast där detta uttryckligen angives.
expressément indiqué. — 2) Central- och växelstationer. — ^Appartenant à VAdministration det télégraphes. —
ar 1938). — 6) Upptaget under andra rubriker (huvudsakligen telegrafnätet). Compris dans le réseau téléoch ankomna telegram. Télégrammes expédiés et reçus. — 8) Åren 1921—1924 endast handelsfartygens stationer,
dels telegrafinkomst. Avant 1921 comprises dans tes recettes téléphoniques et télégraphiques. — n ) Angående de
1931 voir l'année 1932, page 196. — a2) Procent av i medeltal disponerat kapital. Pot. du capital moyen. — I3) In" ) Franräknat Bromma, Brännkyrka och Enskede färs. Les anciennes paroisses rurales non comprises. — n) 1857/60.

1855—1938. 1) Téléphones et télégraphes. 1)
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Les réieaux téléplioniques privé» et les télégraphes des chemins de fer paraissent dans le tableau seulement où cela ett
) Med inräknande av järnvägarna tillhöriga stolplinjer, & vilka telegrafverket har ledningar upplagda (976 km.
graphique. — 6) Beräknade siffror för åren 1900—1910. Pour 1900—1910 chiffres calculés. — ') Samman avsända
Navires marchands. — •) Jämte ej särskilt npptagna inkomster. — 10) Före är 1921 inbegripen under dels telefon-,
olika rörelsegrenarna åren 1911—1931 se ârg. 1932, sid. 196. Pour les différentes branches de l'exploitation 1911—
räknat järnvägarnas och övriga apparater 127'3. Les appareils des chemins de fer inclus, le nombre monte à 127'S. —
4
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Tab. 138. Allmänna vägar å landet år 1937.1) Routes à la campagne.1)
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1) Rörande vägdistriktena antal är 1938 se tab. 2. Pour le nombre des district» des routes en 1938 voir tabl. 2.
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Tab. 139. Med statsbidrag understödda anläggningar och förbättringar av
allmänna vägar å landet, som fullbordats och godkänts åren 1876—1937. 1)
Constructions et améliorations des routes à la campagne subventionnées par
achevées 1876—1937. 1)

l'Etat,

1
) Inräknat broar samt ödebygdsvägar och tillfartsvägar till inlandsbanan, men i regel icke företag
understödda med automobilskattemedel, varom se tab. 140. Travaux subventionnia de l'impôt sur les automobiles
non compris; voir tail. 140. — s ) Åren 1876—1910 beräknad, 1911 ff. verklig kostnad. Années 1876—1910
frais prévus au devis, dès 1911 frais réels. — 3) Åren 1876—1910 beviljat statsbidrag, 1911 ff. utbekommet
statsbidrag. Années 1876—1910 subventions allouées, dès 1911 subventions reçues.

Tab. 140. Med automobilskattemedel understödda förbättringar, omläggningar
och ombyggnader av allmänna vägar å landet, som fullbordats och godkänts
åren 1931—1937. 1)

Améliorations des routes à la campagne subventionnées de l'impôt
sur les automobiles, achevées 1931—1937.

1)Jfr tab. 139, not 1). — 2) Därav frän vägfonden 50 000.

Tab. 141. Motorfordon och deras beskattning åren 1925—1938.
Machines motrices et leur imposition.
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Tab. 142. Postdiligenstrafiken åren 1930—1938. Service des diligences postales.

Tab. 143. Busslinjer för persontrafik vid början av åren 1932—1937.
Lignes des autobus au 1er janvier.

203

Tab. 144. Motortrafikolyckor åren 1936—1938.
Accidents de circulation à moteur.

Tab. 145. Aktiebolaget Aerotransports regelbundna lufttrafik åren 1928—1938.
Daglinjetrafik.

Le service aérien de l'»Aerotransport».
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Tab. 146. Trafiken å rikets civila flygplatser åren 1937 och 1938.
Le service aérien civil.

Tab. 147. Registrerade aktiebolag och bankbolag åren 1897—1938.1)
Sociétés anonymes enregistrées. 1)

1
) JFr. o. m. år 1917 ingå ej försäkringsaktiebolag. Sociétés^d'aisurance non comprises a partir de 1917. — s ) Ökning
genom överföring av besparade vinstmedel inräknad. — 3) Åren Années 1899/1900.
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Tab. 148. Omsättningen å Stockholms fondbörs åren 1907—1938 samt
börsindex åren 1930—1939. Mouvement des fonds à la bourse de Stockholm
et nombres indices de bourse.

Tab. 149. Riksbankens a vista växelkurser, i kronor, åren 1891—1939.1
Cours de change a/v de la Banque de Suède, en couronnes. 1)

1) Jfr tab. 313. Cfr. tabl. 313. — 2) Nytt parivärde fr. o. m. 1 jan. 1926. Nouvelle parité à partir
du mois de janvier 1926. — 3 ) Fore 27 okt. 1926 per 100 francs. Nytt parivärde fr. o. m. 31 mars
1935. Avant le 27 oct. 1926 par 100 francs.
Nouvelle parité à partir du 3t mar» 1935. — 4) Nytt
parivärde fr. o. m. 25 jnni 1928. Guldmyntfoten suspenderad i sept. 1936. Nouvelle parité à partir
6
du 25 juin 1928. — ) Före 17 jan. 1922 Bom. Avant le 17 janv. 1922 Rome. — «) Nytt parivärde
fr. o. m. 22 dec. 1927. Nouvelle parité à partir du 22 déa. 1927. — ') Nytt parivärde fr. o. m. 17
febr. 1934. Nouvelle parité à partir du 17 Jevr. 1934. — 8) Fr. o. m. år 1924 100 riksmark av âr
1924. A partir de 1924. 100 marcs de 1924. — 9) Guldmyntfoten suspenderad i okt. 1936.
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Tab. 150. Bankernas ställning, i miljoner kronor, vid slutet av åren

1) Rörande uppgifter för de särskilda åren före 1920 ge arg. 1922, tab. 155, 156. — 2) Medeltal för femoch ntrikea växlar ej inräknade (de förra redovisade â skuldsidan ä särskild rad under strecket). —
d'État étrangers (128'8Q0 million! de cour, en 1937 et 12i'720 millions de cour, en 1938) non compris. — 6) Foliotillgodohavande på checkräkning hos riksbanken. — 7) Se not 3 ). — 8) De för affärsbankerna upptagna

1876—1938. 1) Situation des banques, en millions de couronnes, au 31 déc.
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årsperioderna. Moyennes pour leg périodes quinquennales. — ') Fr. o. ro. år 1935 äro rediskonterade inrikes
4) Oberäknat utländska statspapper (128500 milj. kr. år 1937 och 124-720 milj. kr. år 1938). Titre»
samt upp- och avskrivningsräkning inbegripna. — 6) Övrigt mynt samt affärsbankernas riksbankssedlar och
beloppen avse icke banker och sparbanker ntan endast allmänheten.
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Tab. 151. Affärsbankernas ställning, i miljoner kronor, vid slutet av åren 1936—
1938. 1) Situation des banques privées, en millions de couronnes, au 31 déc. 1)

1

) Se aveu tab. 150, 153. Voir aussi tabl. 150, 153. — >) Växlar inräknade. — 3) Se tab. 150, not 8).

Tab. 152. Bankernas räntesatser åren 1857—1938.
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Taux d'intérêt des banques.

Tab. 153. Affärsbankernas antal samt grund- 1och reservfonder vid slutet
av åren 1875—1934. )
Nombre et fonds, en cour., des banques privées au 31 déc.

1) För senare âr se tab. 151. — 8) Ar 1934 ombildade till aktiebolag. — •) Häri ingår ej riksbanken. Banque de Suède non comprise (grnndfond f»re 1879 25 milj., 1879—8l 30 milj., 1882—84
35 milj., 1885—89 40 milj., 1890—92 45 milj., fr. o. m. 1893 50 milj. kr.; reservfond t. o. m.
1899 5 milj., 1900 6 milj., 1905 8110 000, 1910—maj 1929 12 500 000, fr. o. m. juni 1929 20
milj. kr.). — 4) Kommanditfonder inräknade.
14—390150.

Statistisk

årsbok 1939.
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Tab. 154. Hypoteksinrättningar åren 1870—1938. 1) Institutions hypothécaires.

1

) Tabellen upptager inrättningar för inteckningslân med av staten tillskjutna grundfonder. — 2) Inräknat
hypoteksföreningama, varom se årg. 1934, sid. 190. — 3) Resp. allmänna hypotekskassan för Sveriges städer.

Tab. 155. Postsparbanken åren 1885—1938. Banque d'épargne postale.

Tab. 156. Postgirorörelsen åren 1926—1938.

Virements postaux.

Tab. 157. Statens egnahemslånerörelse åren 1906—1938.
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Prêts de l'État aux gens peu aisés pour leur procurer des immeubles ménagers.

Tab. 158. Enskilda sparbankerna, länsvis år 1937.
Banques d'épargne privées par département.

212
Tab. 159. Enskilda sparbankerna åren

213
1856—1937.

Banques d'épargne privées.
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Tab. 160. Centralkassorna för jordbrukskredit och jordbruks-

1) På grand av ändrad lagstiftning äro uppgifterna för de särskilda åren ej fullt jämförbara med varandra.
d'tmprunt en 1920. — 3) Därav 6 som ej utövat verksamhet under året. — 4) För jordbrukskassor anslutna till

kassorna åren 1920—1937. 1) Caisses de crédit agricole.1)

215

Les données pour les différentes années ne sont pas tout à fait comparables. — 2) För år 1920 lånerätt.
Mälarprovinsernas ek. avse uppgifterna tiden Vu 1936—'Vi» 1937.

ïacuité
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Tab. 161. Folkpensioneringen (Allmänna pensionsförsäkringen) åren 1916—1937.
Assurance générale des pensions.
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Tab. 162. Statsunderstödda pensionsanstalter åren 1906—1937. Kronor.
Caisses de pension subventionnées par l'État.

Couronnes.

218
Tab. 163. Svenska bolags livförsäkringsverksamhet åren 1887—1937. 1)

1) För tidigare år se årg. 1930. I tabellen ingå även bolag, gom meddela livåterförsäkring. Uppgifter saknas
för Allmänna änke- och pupillkassan i Sverige för tidigare är än 1904 och för ömsesidiga försäkringsbolaget
Allmänna
pensions- och änkekassan i Göteborg för tidigare är än 1909. — 3) Exkl. tantième âren 1912/31.
— s) Medeltalen för åren 1912/15. — 4) Avsättning till premieåterbäringsreserv gjordes första gången för år
1920 med i rnnt tal 387 000 kr. — 5) Uppgifterna avse för liv- och brandförsäkringsaktiebolagen hela verksamheten. — ") Aterköpsreserver, ntjämningsreserver, icke disponerade överskott och övriga avsättningar (exkl.
fonder svarande mot aktieägares tillskottsförbindelser, skattereserver och reserver för brandförsäkringsändamål
i liv- och brandförsäkringsaktiebolagen).
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Tusental kronor.

Assurances sur la vie: Sociétés suédoises. Milliers de couronnes.
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Tab. 164. Utländska bolags livförsäkringsrörelse i Sverige åren 1887—1937.
Tusental kronor.
Assurances sur la vie: sociétés étrangères. Milliers de couronnes.

Tab. 165. Ränte- och kapitalforsäkringsanstalterna åren 1876—1937. Tontines.
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Tab. 166. Registrerade sjukkassor åren 1892—1932.
Caisses de secours mutuels en cas de maladie enregistrées.
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Tab. 167. Understödsföreningar åren 1916—1928. Sociétés de secours mutuels.
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Tab. 168. Olycksfallsförsäkringen åren 1890—1917. Assurances contre les accidents.

Tab. 169. Försäkringen för olycksfall i arbete enligt 1916 års lag åren 1918—
1937 samt olycksfall i arbete åren 1918—1935. Assurances contre les accidents du
travail selon la loi de 1916 en 1918—1937 et accidents du travail en 1918—1935.
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TAB. 169 (forts.).

FÖRSÄKRINGEN FÖR OLYCKSFALL I ARBETS ENLIGT 1916 ÅRS

LAG SAMT OLYCKSFALL I ARBETE ÅREN 1918—1935.

Accidents

du

travail.
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Tab. 170. Försäkringsbolagens, utom liv- och arbetsgivarbolagen, olycksfallsoch sjukförsäkringsrörelse åren 1918—1937. Tusental kronor.
Assurances

contre les accidents

et les maladies.

Milliers

de

cour.

Tab. 171. Svenska bolags husdjursförsäkringsrörelse åren 1887—1937. 1)
Assurances

sur le bétail: sociétés

suédoises.

1
) I någon mån ofullständiga uppgifter, särskilt för de tidigare åren. — ') Andra försäkringsavgifter
inräknade. — 3) Skadercgleringskostnader inräknade. — 4) Åren 1912/15.
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Tab. 172. Brandförsäkringen åren 1887—1937. Tusental kronor.
Assurances contre l'incendie.

Milliers de cour.
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Tab. 173. Svenska bolags ansvarighets-, automobil- och trafik-, inbrottsoch maskinförsäkringsrörelse åren 1914—1937. Tusental kronor.
Assurances diverses: sociétés suédoises. Milliers de couronnes.
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Tab. 174. Svenska bolags sjöförsäkringsrörelse åren 1890—1937. Tusental
kronor.

Assurances maritimes: sociétés suédoises.

Milliers de couronnes.

Tab. 175. Partiprisernas förändringar åren 1860—1939. Variations des
prix de gros.
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TAB. 175 (forts.). PARTIPRISERNAS FÖRÄNDRINGAR ÅREN 1860—1939.
Variations des prix de gros.
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Tab. 176. Minuthandelspriser för livsmedel m. m., i öre, åren 1904—1938. 1)
Prix de détail des denrées ménagères, en »öre».

1
) Siffrorna utgöra medeltal av de särskilda månadernas medelpriser för 28 orter åren 1904—1909, 39
orter åren 1910—1912, 44 orter åren 1913—1919
u samt 49 orter fr. o. m. år 1920. — ») Fr. o. m. âr 1932
ayse uppgifterna rostad Santoablandning. — a) Aren 1932/1935. — 4) Aren 1913/1915.
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Tab. 177. Orterna i riket fördelade i grupper efter levnadskostnadernas höjd.
Les lieux du Royaume répartis en groupes à l'égard de la cherté du coût de la vie.

Tab. 178. Levnadskostnadernas förändringar åren 1922—1939. 1)
Variations du coût de la vie. 1)

1
) Uppgifterna avse utgifter för en normalfamilj med en utgiftagtat år 1914 av 2 000 kr. Les données te rapportent aux dépenses d'un ménage normal ayant un budget de 2 000 cour, en 1914.

Tab. 179. Inkomster och utgifter inom hushåll i städer och1 industri- 233
orter samt på landsbygden (kr. per år och normalhushåll) ). Recettes
et
1
dépenses de ménages (cour. par an et par ménage normal) ).

1) Normalhushållet = 3-3 konsumtionsenheter enligt den s. k. amerikanska skalan. Le ménage normal =
3'3 unitét de consommation suivant l'échelle »américaine.
— 2) Uppgifterna avse 36 städer och stadsliknande
samhällen. — 3) Uppgifterna avse 64 städer och industriorter. — 4) Uppgifterna avse 94 städer och industriorter.
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Tab. 180. Konsumerade kvantiteter av viktigare livsmedel per år och normalhushåll.
Quantités consommées des denrées les plus importantes par an et par ménage normal.
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Tab. 181. Brännvins- och maltdryckstillverkningen åren 1856—1938.
Fabrication d'eau-de-vie et de boissons de malt.

236

Tab. 182. Rusdrycksförsäljningen åren 1913—1938.
Vente des spiritueux.

Tab. 183. Systembolagens verksamhet åren 1921—1938.
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Opérations des sociétés de vente des spiritueux.

Tab. 184. Förbrukningen
av alkoholhaltiga drycker, tobak, kaffe, te och socker
1

åren 1856—1938. ) Consomm. de boissons alcooliques, de tabac, de café, de thé et de sucre.

1) Börande förbrukningen av bröda&d se tab. 79. — s ) 50
före år 1919 äro siffrorna endast beräknade. Antérieurement à
reducerade till ren alkohol; antagen alkoholhalt: vin 10, öl 4 (åren
I 1 /» % Taux de réduction: vins 10, bière 4 (1918—23 3l/i; a partir
av tobak. Produits manufacturés. Fr. o. m. år 1931 delvis ändrat
ändrat beräkningssätt. Sucre brut. Dès 1929 calcul changé. — ')

% alkoholhalt. 50 % d'alcool. — s) För tiden
1919 chiffra calculés. — 4) Samtliga drycker
1918—23 3 1 /4; fr. o. m. år 1924 33/4), svagdricka
de 1924 3 3/4, petite bière 1 l/i %. — 6) Fabrikat
beräkningssätt. — 8 ) Råsocker. Fr. o. m. år 1929
Preliminära uppgifter. Chiffres préliminaires.
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Tab. 185. Fylleriförseelser, för vilka personer sakfällts, åren 1913—1938.
Délits d'ivresse jugés.

Tab. 186. Fylleriförseelser begångna åren 1923—1938. Délits d'ivresse commis.
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Tab. 187. Kooperation. Konsumtionsföreningarnas verksamhet åren 1908—1937. 1)
Sociétés coopératives

de

consommation.

1
) Häri ingå i konsumentintresse drivna produktionsföretag, men däremot ej Kooperativa förbundet. —2)Insatskapital, fonder och överskottsmedel ej inräknade. Capital, fonds, etc. non comprit.

Tab. 188. Byggnadsverksamheten i städer och stadsliknande samhällen åren
1912—1937.

Constructions de maisons dans les agglomérations urbaines.

1

240 Tab. 189. Antalet boendehushåll fördelade efter storlek och barnantal )
Nombre de ménages repartis par membres et d'enfants
A. Egentliga landsbygden. Campagne proprement dite.

1) I barnantalet ingå icke inneboendehushållens barn, vilka emellertid endast uppgå till 2 à 3 %o av sarut(sans cuisine). — 4) Dels lägenheter utan uppgift om antalet rum och kök, dels lägenheter, som blott utgöras

inom olika lägenhetsgrupper, enligt partiella folkräkningen 1936.2)
du ménage dans les différentes groupes de logements. 2)
B. Agglomererade landsbygden. Campagne agglomérée.

liga bara. — 2) Se tab. 28, not '). Voir tabl. 28. note '). — •) Inräknat tripletter.
av del i rnm, kök e. d. Pas de données, etc.
16—390150.
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Y comprit trois chambres

242 TAB. 189 (forts.). ANTAL BOENDEHUSHÅLL FÖRDELADE EFTER STORLEK OCH BARNANTAL INOM OLIKA LÄGENHETSGRUPPER, ENL. PARTIELLA FOLKRÄKNINGEN 1936.1)
C. Städerna.

1

) Noterna 1—4, se föregående uppslag.

Villes.

Tab. 190. Förekomsten av vissa bekvämligheter inom olika lägen- 243
hetsgrupper, enl. partiella folkräkningen 1936.1) Confort moderne de certaines espèces dans les différentes groupes de logements. 1)

1) Se tab. 28, not '). Voir tabl. 28, note 1 ). — 2) Tambur cl. förstuga (tamb.) = vestibule; hall = thalh; badram
= chambre de bains; duschrum = chambre de douche; intetdera = rie» du tout; endast = seulement; uppgift saknas =
pas de données. — s ) Se tab. 189, not 3 ). Voir tabl. 189, note 3 ). — 4) Se tab. 189, not 4). Voir tabl. 189, note 4).

244

Tab. 191. Hyresförhållandena i vissa städer och stadsliknande
Loyers dans les

245
samhällen hyresåret 1933/34 samt åren 1912—1915 och 1928/29.
agglomérations urbaines.
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Tab. 192. Bostadsstandarden i vissa städer och stadsliknande samhällen
Le standard des logements dans
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hyresåren 1933/34 och 1934/35 (samt åren 1912/15, 1920/21 och 1924/25).
les agglomérations urbaines.

Tab. 193. Bostadsförhållandena inom 100 landskommuner med övertägande jordbruksbefolkning år 1936.
Logements dans 100 communes rurales avec principalement population agricole.
248
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Tab. 194. Den offentliga arbetsförmedlingen åren 1902—1939. 1)
Bureaux de placement publics.

1) Fr. o. m. âr 1931 medräknas ej reservarbets platser bland lediga och tillsatta platser. — 2) Vid periodens
(arets) slnt. A la fin de la période (de l'année). — 3) Agriculture et économie forestière. —4)Sjöfart och flgke samt
allmän och litterär verksamhet inbegripna.
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Tab. 195. Under någon del av år 1935 arbetslösa funktionärer och arbetare i åldern
hetsveckor, enligt partiella folkräkningen 1936.1) Employés et ouvriers, âgés de 16—66
avec le nombre des

1) Se tab. 28, not. ').

Voir tabl. 28, note 1).
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16—66 år, fördelade efter huvudyrke och kön i kombination med antalet arbetslösans, chômeurs en 1935, répartis d'après la profession principale et le sexe en combinaison
semaines de chômage.
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Tab. 196. Hjälpsökande arbetslösa vid slutet av åren (månaderna) 1929—1938.
Chômeurs rapportés à la fin des années (mois).
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Tab. 197. Arbetslösa, som erhållit hjälp av stat eller kommun samt arbetslöshetskommissionens utgifter åren 1929—1938.
Chômeurs secourus par l'État ou par les communes et dépenses de la commission du chômage.

Tab. 198. Arbetsinställelser åren 1903—1937. 1) Grèves et lock-outs.

1
) Varje arbetsinställelse redovisas för det ar, under vilket den påbörjats. — 2) Antal arbetsinställelser.
Nombre des conflits. — s) Antal direkt berörda arbetare. Nombre des ouvriers intéressés. — 4) Räknade på, det är,
under vilka de förlorades, även om arbetsinställelsen påbörjats och redovisats tidigare. Nombre des jours chômés.

254 Tab. 199. Arbetslösheten inom fackorganisationerna åren 1912—1938.
Chômage parmi les ouvriers syndiqués.

Tab. 200. Kollektivavtal åren 1908—1937.

Conventions collectives.

Tab. 201. Lantarbetares löneförmåner, i kronor, åren 1911—1938.1)
Salaires

des ouvriers

agricoles, en cour.

1
) Enligt socialstatistiken. Jfr tab. 206. D'après In statistique sociale. Cfr tabl. 206. — 2) Kreatarsskötare oj inbegripna; värde av bostad och bränsle ingår i naturaförmåner. —3) Statistiken omlagd fr. o. m.
är 1937.
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Tab. 202. Löneinkomster för vuxna industriarbetare länsvis år 1937. Salaires
pour ouvriers par

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

1) Ortsgrapperna A och B omfatta i stort sett landsbygd, grupperna C—E flertalet städer och tätare bestäder och Göteborg jämte ett fätal andra orter (jfr tab. 175). Indextalen för grupperna äro: (levnadskost1051—1110; grupp E 1111—1170; grupp P 1171—1230; grupp G 1 231 o. däröver. Lönesiffror, som

näringsgrenar och dyrortsgrupper åren 1934—1937. 1)

257

groupes de la cherté du coût de la vie.

byggda samhällen, grupp F en del större städer och. industrisamhällen samt grupp G Stockholm med förnadernas riksmedeltal = 1000) grnpp A t. o. m. 930; grupp B 931—990; grupp C 991—1 050; grupp D
gälla färre än 150 arbetare, äro betecknade med medieval stil.
17—390150. Statistisk àrshok 1939.
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Tab. 204. Arbetslöner inom industri, handel och sam-

färdsel m. m. åren 1913—1938. Salaires dans l'industrie, etc.

259
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Tab. 205. Genomsnittliga löneinkomster för vissa yrkeskategorier av lantarbetare fyllda 18 år inom olika län och hushållningssällskapso m r å d e n m. m. år 1938. Salaires des ouvriers agricoles.

Tab. 206. Lantarbetares löneförmåner, i kronor, åren 1866—1928. 1)
Salaires des ouvriers agricoles, en couronnes. 1)
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1

) Jfr tab. 201. Cfr. tahl. 201. — 2) Enligt förhållandena vid årets slnt. — 3) Oberäknat bostad och bränsle.

Tab. 207. Manliga lantarbetare, fyllda 18 år (med minst 250 arbetsdagar per år),
fördelade efter årsavlöningens storlek, år 1938.
Ouvriers agricoles, repartis par salaire annuel.

Tab. 208. Löneförhållanden för i hotell- och restaurangrörelse samt i husligt
arbete anställd personal åren 1914—1938.
Salaires du personnel d'hôtel et de restaurant et du personnel domestique.
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Tab. 209. Löneförhållanden för i enskild tjänst anställd förvaltningspersonal
åren 1913—1937. Salaires du personnel administratif des entreprises privées.

Tab. 210. Löneförhållanden

inom vissa grupper av sjömansyrket åren

1860—1937. 1) Salaires des marina dans certains groupes. 1)

1) Omfattar endast manskapsgrupper å ang- och motordrivna fartyg i utrikes fart. Le tableau donna
seulement le personnel det vapeurs et des navires à moteur employés en navigation à l'étranger.
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Tab. 211. Löneförhållanden för med vägunderhåll sysselsatta grovarbetare åren 1935—1938.
Salaires des ouvriers occupés à l'entretien des routes à la campagne.

Tab. 212.

Skogsarbetarnas löneförhållanden

1913/14—1938/39.

i norra Sverige åren

Salaires des ouvriers forestiers au nord de la Suède.
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Tab. 213. Hembiträdenas arbetsförhålLes conditions de travail des employées de

1
) Uppgifterna för stadshnshållen avse är 1936 ocb uppgifterna för lanthushållen år 1938. Les
hållen avse vintertid. Les chiffres des fermes se referent à l'hiver. — 3) Uppgifterna för stadshustout faire, logées par l'employeur.

265

landen i stads- och lanthushåll. 1)
maison dans les villes et à la campagne.

chiffres des villes se referent à 193S et les chiffres des fermes à 1938. — 2) Uppgifterna för lanthushållen avse ensamjungfrur, boende hos arbetsgivaren. Les chiffres des villes se referent à bonnes à
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Tab. 214. Fattigvården åren 1876—1937. 1) 2) Assistancepublique.1)2)

1) Om utgifterna för fattigvården se tab. 266, 267, 269, 270, 274. Concernant les frais de l'assistance publique voir
tabl. 266, 267, 269, 270, 274. — 2) På grund av statistikens omorganisation äro uppgifterna fr. o. m. âr 1923 ej
fullt jämförbara med de föregående årens. Detsamma gäller, på 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 det années précédentes par suite de la réorganisation de la statistique. Il en est de même avec les enfants
directement assistés dès 1926. — ') Av folkmängden. Pet. de la population. — 4) Preliminära uppgifter. Chiffres
préliminaires. — 6) Fr. o. m. âr 1923 avse uppgifterna antalet understödsfall (ej personer). A partir de 1923 cas
aVassistance.

Tab. 215.

1

) Se även tab. 214.

Fattigvården år 1936 (1935). 1) Assistance publique. 1)

Voir aussi tnbl. 214. — 2) Av folkmängden.

Pel de la population.
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Tab. 216.

Fattigvården länsvis år 1937.1 )

Assistance publique par departement. 1)
268

1

) Preliminära uppgifter.

Chiffres préliminaires. — 2) Uppgifterna ayge antalet nnderstödsfall under året. Cas d'assistance.

Tab. 217.

Fattigvården inom olika grupper av landskommuner år 1937. 1) Assistance publique par groupes de
communes rurales. 1)

269

1
) Preliminära uppgifter. Chiffre» préliminaires. — 2) Till denna grupp ha förts kommuner, där mindre än 50 % av befolkningen tillhöra jordbruk med binäringar. — 3 ) Här ingå ej indirekt understödda barn.
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Tab. 218. Barnavården år 1934. Protection de l'enfance.

Tab. 219. Barnavården länsvis år 1934 och i hela riket åren 1928 och 1931. Protection de l'enfance par département.

271

272

Tab. 220. Vid de allmänna underrätterna slutligt handlagda mål 1) och ären-

1) Till annan domstol förvista brottmål ej inräknade. — 2) Före år 1913 avse uppgifterna inkomna ärenden,
inbegripna änder civila mål. — 6) Fr. o. m. år 1923 ingå jämväl mål, däri förlikning av rätten stadfästs,
beträffande mål i vilka poliskammare äger domsrätt, poliskamrarna inbegripna) villes,
T:n = tillsamman
9
och vattenfallsrättsärendon inräknade. —
) Fr. o. m. år 1913 även
1933 onder >Andra ärenden>. — 8) Tomträtts12
13
äktenskapsskillnad inräknade. — ) Jämte' immateriella förmögenhetsrätter. — ) Utom sjöförsäkring. —
1933/36. — ") Delvis preliminära siffror. Chiffres en partie 2>rèliminaires.
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d e n 2) å r e n 1861—1937. 3) Affaires

terminées par les tribunaux

ordinaires

de 1ère instance.

— 3) Se även tab. 72, 73, 226, 228. — 4) Fr. o. m. 4P 1913 äro brottmål, i vilka talan om ansvar ej förts,
bland avskrivna civila mål. — •) Hr = häradsrätterna campagne, Rr = rådhusrätterna (polisdomstolarna och,
) S. k. anteckningsärenden hörande till lagfarts- och inteckningsprotokollen redovisas fr. o. m. ar
ensemble. — 710
hemskillnad, resp.
god mans. — ) Konkurser och ackordsförhandlingar inräknade. — u ) Ansökningar om
") Dtom i fråga om fast egendom och immateriella förmögenhetsrätter. — 15) 1/7 1932—31/19 1935. — 16) iren
18—380150.
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Tab. 221. Hovrätternas verksamhet åren 1861—1938. 1) Cours d'appel.

1
) Siffror för vattenöverdomstolen (fr. o. m. är 1919) Ingå jämväl i tabellen. Börande krigsaovrätten se
tab. 223. — 3 ') Procent ar i första instans avdömda motsvarande mil. P«t. de» affaira jugêes en 1ère
instance. — ) 1913/15. — 4) Preliminära uppgifter. Chiffrtt préliminaire/.

Tab. 222. Högsta domstolens verksamhet åren 1861—1938. Cour suprême.
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Tab. 223. Ägodeluingsrätternas, vattendomstolarnas, gränstullrätternas och
krigsdomstolarnas verksamhet åren 1861—1938. Tribunaux spéciaux.

Tab. 224. Av överexekutorerna slutligt handlagda mål åren 1881—1938. 1)
Affaires terminées par les

sur-exécuteurs.

1
) En del av uppgifterna för åren fr. o. m. 1913 äro ej jämförbara med motsvarande för de föreg.
åren. Börande utmätningsmannens verksamhet m. m. se årg. 1924, tab, 184. Under är 1938 ha större
delen av Iagsökningsmalen och målen om handräckning för fordran handlagts av särskilda lagsökningsdomare. — 2) Beträffande handräckningsmål: mål, vari ansökningen förfallit p& grand av gjort jäv. —
3) 1908/10.
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Tab. 225. Protesterade växlar åren 1913—1938. 1) Lettres de change protestées.

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

Tab. 226. Konkurser, konkursärenden och ackordsförhandlingar utan konkurs
åren 1866—1938. Faillites, etc.

Tab. 227. Konkursbon, i kronor, åren 1916/1920, 1926—1928. 1)
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Masses des faillites, en cour. 1)

1
) I konkurser upphörda genom utdelning eller redovisning ntan utdelning, enligt slutredovisningarna. Faillites
terminée», telon let complet rendus. — 2) Åren 1916/1920 >godemän och syssloman». — 3) Avser endast konkurser,
upphörda genom utdelning.

Tab. 228. Lagfarter, inteckningar och tomträtt åren 1886—1937.
Homologation de propriétés immobilières, inscriptions hypothécaires et droit de terrains.
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Tab. 229. För förbrytelser sakfällda i första instans

åren 1866—1937. Condamnés en 1ère instance.
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Tab. 230. För förbrytelser sakfällda i första instans, om vilka uppgift
lämnats till straffregistret 1), fördelade efter ålder och föregående bestraffning, åren 1916—1937.
Condamnés

en 1ère instance pour infractions, inscrits
par âge et par récidive.

dans le casier

judiciaire,

1
) Personer, dömda till urbota straff eller för snatteri till beter, m. fl. — 2) Inr. ett fatal av
okänd
ålder. — 3) Avser endast bestraffningar, varom uppgift skolat lämnas till straffregistret. —
4
) Preliminära nppgifter. Chiffre» préliminaires.

Tab. 231. Till tvångsarbete dömda personer,1) upptagna i straffregistret,
fördelade efter kön, ålder, föregående bestraffning m. m., åren 1921—1937.
Condamnés

aux

travaux

correctionnels, inscrits dans le casier judiciaire,
par âge et par punition
antérieure.

par

sexe,

1) Dömda av länsstyrelser och poligkamrar. — •) För lösdriveri och för bettleri; dessutom
för
tredska enligt 12 § 6 mom. i lösdrivarlagen. — 3) 75 § (inr. 72 § barnavârdslagen).
— 4) Häri
6
inberäknat dem, som f6mt såväl stramats som adömts tvångsarbete. — ) För aren 1921—25 15/25
är samt fr. o. m. år 193s 21/25 år.
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Tab. 232. Fångvården åren 1836—1937. 1) Service des prisons.

1
) Fångar, förvarade i regementsarrester samt härads- och stadshatten ej inräknade. I övrigt
omfattar tabellen alla slag av fångar (även bysatta samt frivilliga vid kronoarbetskåren) med
andantag av soldatklassen vid kronoarbetskåren. Fr. o. m. ar 1921 lyda tvångsarbetsanstalterna
ej längre under fångvårdsstyrelsen, de äro emellertid fortfarande inräknade i denna tabell. —2)Antalet utgjorde årligen i medeltal: Moyennes annuelles: 1751/60 36-2, 1761/70 26'S, 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. 0. m. år 1922) samt extra anslag till
byggnadsarbeten o. dyl. Före år 1911 ingå ej heller övriga från extra anslag bestridda utgifter. —
6
) Fr. o. m. år 1928 avse uppgifterna budgetår, börjande den 1 juli. — 6) Fr. o. m. år 1921 äro
tvångsarbetsanstalterna ej inräknade.
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Tab. 233. Folkundervisningen åren

1
) Nomadskolorna (âr 1937 visteskolor 27 och byskolor 8, med resp. 19 och. 11 lärare samt 228 och 195 lärjungar)
F. S. § 62 fr. o. m. är 1922. — ') Fast folkskola med både folk- och sm&skoleavdelning samt med två eller
ar litt. A-typen har fr. o. m. är 1901 varje serie av fyra parallellklasser (avdelningar) räknats såsom en särterminen. A la fin du »émettre de printemps. — •) Uppgifterna avse redovisningsår slutande under de angivna
görelseåren 1920/21, 1925/26 och 1930/31. Année» 1920/21, 1925/26 et 1930/31. — ') Fortsättnings- och ersättredovisningsåret 1928/1929
förhållandena vid slntet, före nämnda
år vid början av de nnder resp. redogörelseår
u
u

»émettre d'automne. — ) L'admiaeion à une époque ultérieure. — ) Enligt folkskolestatistiken. D'oprè» îo ttaiittique

1881—1938. 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 våråren. Annéesfinissantle 30 juin. — 5) Preliminära uppgifter. Chiffres préliminaires. —
7) Uppgifterna avse redonon compris. — e) Uppgifterna avse fr. o. m.
ningsskolor ej inräknade. Cours complémentaire» et compensatoires
10
(slutande under de angivna åren) pågående kurser. — ) L'admission à l'école différée o l'ouverture des cours du
scolaire. — ls ) Därav 44 649 barn tillhörande fortsättnings- och ersftttningsskolor.

Tab. 234.

Folkundervisningen, länsvis, redogörelseåret 1935/36.1)

Enseignement primaire, par

département.
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1
) Preliminära siffror. Nomadskolorna ej inräknade. — 2) Redogörelseåret 1930/31. Année 1930/31. — 3) Den 30 juni eller slntet av vårterminen.
Au 30 juin. — 4) Fortsättnings- och ersättningsskolor ej inräknade. Cours complémentaires et compensatoires non compris. — 5) Vid slntet av kurserna.
A la fin des cours. — 6 ) Därav 2 ntan vikarie. — ') D:o 1.

Tab. 235. Barn i skolåldern vid mitten av år 1936. Enfants à l'âge scolaire au 30 juin.

285

286
Tab. 236. Folkskolans högre avdelning åren 1901—1936. 1)
Section supérieure de l'école primaire. 1)

1
) Fr. o. m. ar 1916 avse uppgifterna redovisnings&r, slutande under de angivna aren. A partir de
1916 années scolaires finissant le 30 juin. — 2) I vilka folkskolans högre avdelning förekom. Ayant la
section supérieure de l'école primaire. — ') Före ar 1916 >klasser».

Tab. 237. Högre folkskolorna åren 1882—1937. 1) Écoles primaires supérieures. 1)

1
) Uppgifterna avge i allmänhet läsår, slutande under de angivna àren. I tabellen ingå förefintliga
praktiska mellanskolor (1937 12 skolor med 3736 lärjungar). Années scolaires finissant le 30 juin. —
2) Särskilda lärare i övningsämnen (âr 1937 140 manliga, 200 kvinnliga) alltså ej inbegripna. — 3) Fr. o. m.
är 1917: vid läsårets slut. A partir de 1917: à la fin de l'année scolaire. — 4) Carrière prévue: agriculture.
— 5) Dito: autres écoles. — 6) Dito-: autres métiers ou carrière inconnue.

287

Tab. 238. Folk- och småskoleseminarierna åren 1871—1938. Écoles normales.

Tab. 239. Kommunala mellanskolorna höstterminen åren 1910—1938.
Écoles communales moyennes, semestres d'automne.
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Tab. 240. 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. 241. Statens allmänna läroverk höstterminen

1) Gymnasier under ståtsövertagande inräknade. — 2) Gymnasier under statsavertagaude ej inräknade. —
) Fr. o. m. 1938 e. o. och extra lärare i läroämnen. — 6) Därav 281 i kommunala gymnasier.

5

Tab. 242. Lärjungar, som avlagt godkänd studentexamen

1) R. = reallinjen tection moderne, L. = latïalinien section latine, S:a = samtliga total. — s ) Dimissionaminairei. — ") Underofflcersskolor 87'5 %. — ") D:o 93'8 %. — ') D:o 91-7 %. — 8 ) D:o 92-3 %. — •) D:o 80'0 %. —

å r e n 1876—1927.

1

) Lycées

de l'État,

semestres

d'automne.
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24 och 21, år 1905 resp. 2 och 7. — 4) Manliga vikarier ä ämneslärarinnetjänster inräknade. — 5) År 1905
å r e n 1928—1938.

Lycées

de l'État, semestres

d'automne.

3) Kommunala aellanskolor under statsövertagande inräknade. —4)Preliminära uppgifter. Chiffre» préliminaires.
å r e n 1866—1938.

Élèves reçus à l'examen

du

baccalauréat.

berättigade. — ») Inräknat ett antal elever från underofficersskolor. — 4) Preliminära uppgifter.
10) D:o 848 %.
19—3901 BO. Statistisk årsbok 1939.

Chiffres

prtli-
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Tab. 243. Lärjungar, som avlagt godkänd real(skol)examen åren 1907—1938. 1)
Elèves reçus à l'examen du certificat d'études (cycle des classes inférieures).1)

l
) Be godkändas medelålder utgjorde, i år: Age moyen, ans; 1907/10 174, 1911/15 17-2, 1916/20 17-1, içsî/zj
17-1, 19Z6/30 17,1, 1931/35 170, 1936 17-1, 1937 17-1, 1938 17-2. — 2)4 G. = gossar garçons, Fl. = flickor filles, S:a =
samtliga ensemble. — ') Endast dimissionsberättigade skolor. — ) Inräknat ett antal elever från arméns underofficersskola (för år 1938 45) och statens normalskola för flickor (fer år 1938 19). — 5) Preliminära uppgifter.
Chiffrée préliminaires.

Tab. 244. Lärjungar i vissa anstalter för yrkesundervisning åren 1921—1938. 1)
Élèves de certaines écoles professionnelles.

1) Uppgifterna avse i regel höstterminen, där ej annat angives. En général semestres d'automne. —2)Lärlings-,
verkstads- och yrkesskolor, handelsskolor,
hnsmodersskolor m. fl. — 3) Tekniska gymnasier, tekniska fackskolor
och tekniska
elementarskolor. — 4) Närvarande ordinarie och extra elever. — 5) Läsår,1 slutande 81/io angivna
e
år. — ) I allmänhet kalenderår. — »)> Skogshögskolan», förberedande kurs ej inräknad, ej.heller fortsättningsskolan vid Kloten. — 8) Fr. o. m. ht 1934 10avses antalet elever resp. läsår utan dubbelräkning. — 9) Preliminära uppgifter. Chiffres préliminaires. — ) Åren före 1937 vävskolan i Borås, därefter även Lennings vävskola
i Norrköping.
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Tab. 245. Universitet och motsvarande högskolor höstterminen åren 1866—1938. 1)
Universités, semestres d'automne.

1
) Bland lärare äro inräknade även vakanta lärarplatser. Uppgifterna avse, förutom docenter, endast ordinarie lärare; lektorer och andra på vissa är förordnade lärare likväl härunder inbegripna. Exercitienjästare (f. n.
4 Tid Uppsala och 2 vid Lunds universitet) äro ej inräknade. Bland lärjungar äro inräknade i studentkorporationerna kvarstående universitetslärare och -tjänstemän. Lärjungar ntan angiven atudieriktaing hava hänförts
till filosofiska fakulteten. De kvinnliga lärjungarna vid samtliga universitet och högskolor är 1938 fördela sig
efter studieriktning sålunda: teologiska fak. 16, juridiska fak. 161, medicinska
fak. 194 samtfilosofiskafak. 1594.
—2)Före är 1915 är antalet kvinnliga lärjungar endast approximativt. — 8) Stockholms högskola, vars verksamhet
började år 1879, ingår i tabellen först fr. o. m. år 1904, dä högskolan erhöll examensrätt. — «) Åren 1904—1905.
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Tab. 246. Lärjungar i vissa andra undervisningsanstalter åren 1876—1938. 1)
Élèves de certains autres établissements d'enseignement. 1)

1
) Uppgifterna avse höstterminen, där ej annat angives. En général ternaires d'automne. — 2) Uppgifterna
avse de under resp. år slutande kurserna. — 8) Distriktens anstalter.
— 4) Anstalten i Vänersborg
ej inbegripna.
(Lnnd) inr. — •) Vid slutet av resp. är. — 6) Åren 1878/80. „— 7) Keservofflcerskurseraa
— 8) Preliminära uppgifter. Chiffres préliminaire». — ») Aren 1898/1900. — 10) Aron 1911/13, resp.
1917/20. — ") Före år 19,36 Chalmers tekniska institut. Vid ombildningen till högskola utbröts den
lägre avdelningen. — l2) Aren 1909 och 1910. — 13)18 Läsår, börjande angivna åren. — ") Farmacie
kandidater. — ") Utexaminerade under resp. är. — ) Uppgifterna, som avse slutet av resp. är, omfatta icke hovslagarlärlingar. — ") Lantbruksinstitutens lägre kurser
och hospitanter ej inräknade; institutet vid Ultuna år 1932 ombildat till lantbrukshögskola.
— 1S) Före 1915 skogsinstitutet; skogs19
högskolans förberedande kurs ej inräknad. — ) 1903—05. — 20) Aren 1932/35. — ») Därav 52 utländska undersåtar.
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Tab. 247. Statsregleringarnas överskott och brister, i kronor, i jämförelse
med riksstatsberåkningarna, enligt räkenskaperna åren 1854—1937/38. 1)
Résultats des exercises clos en comparaison des évaluations des budgets, en cour.

1) Före år 1869 avse uppgifterna endast den g. k. ordinarie statsregleringen. — 2) Hed inräknande
fr. o. m. är 1876 av myntverkets disponibla överskott — 3) De officiella siffrorna för åren 1912
och 1913
hava omräknats för vinnande av överensstämmelse med föregående och efterföljande år. — 4) Kalenderåren 1921 och
1922 samt budgetåren 1923/24—1925/26. — 5) Budgetåren 1926/27—1930/31 och 1931/32—
1935/36. — 6) Övergångsstaten för budgetåret 1937/38, vilken avser reglering av statens nettoförmögenhet
i samband med övergången till den nya riksstatsuppställningen, är här ej medräknad.

Tab. 248. Riksstaten för budgetåret 1939/40, i kronor.

Le budget, en cour.

Tab. 249. Statens inkomster (driftbudgeten), i kronor, åren 1921/25—1939/40. 1)
Rentrées publiques (Budget des recettes et dépenses courantes), en cour.
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1) Uppgifterna avse i regel de influtna beloppen, sä vitt möjligt nied avdrag för restitntioner. — s) Kalenderaren 1921 och 1922 samt budgetåren 1923^24—
— 4) Tilläggsstaten inräknad. Pä grand av
1925/26. Halvåret Vi—M/e 1923 ingår ej i tabellen. — «) Bndgetåren 1926/27—1930/31 samt 1931/32—1935/36.
förmögenhetsskatt, tillriksstatens omläggning äro nppg. fr. o. m. 1938/39 ej. alltid jämförliga med de tidigare aren. — e) Häri ingå även extra inkomst- och
läggsskatt och särskild skatt å aktiebolag, särskild skatt à förmögenhet, ntjämningsskatt, utskiftningsskatt och ersättningsskatt. — 6) T. o. m. 1929/30. — ')
Fr. o. m. 1932/33 accis å silke, fr. o. m. 1933/34 accis å margarin m. m., skatt å oljekakor m. m. — 8) Försäljningsbolagens vinstmedel äro inräknade; liksöm
även punschskatten och de under åren fr. o. m. är 1917 utgående särskilda skatterna å viss rusdrycksförsäljning. Även statens andel i aktiebolaget vin- och
spritcentralens och aktiebolaget J. D. Grönstedt och O.is vinst har här inräknats. — 9) Försäkringsrädet och riksförsäkringsanstalten, bank- och fondinspektionen, sparbanksinspektionen,
tillsyn över sparbankerna, försäkringsinspektionen samt (fr. o. m. 1935/36) pensionsstyrelsen, statens bränslekontrollerande verksamhet. — 10) Ingår i »övrig uppbörd>. — ") Vattendomstolsavgifter, hyresmedel, (t. o. m. 1934/35), avgifter för besiktning och registrering av motorfordon,
för kontroll å handeln med skattefri sprit och farmacevtiska specialiteter, för granskning av biografbilder, inkomster vid tandl&karinstitutet «amt (fr. o. m.
1936/37) statens lager- och fryshus, centrala frökontrollanstalt och provningsanstalt, totalisatormedel (t. o. m. 1935/36), inkomster vid fångvården (fr. o. m.
1934/35) samt (1921—22) inkomster av sparbanksrörelsen. Fr. o. m. 1935/36 ingå även inkomster vid statens metcorologisk-hydrografiska anstalt, rikets allmänna kartverk, länsarkitektinstitutionen, statens tvångsarbets- och alkoholist- m. fl. anstalter, statens bakteriologiska och rättskemiska laboratorium, avgifter
för statskontroll å krigsmaterieltillverknin-jen, för registrering i förenings- m. fl. register, inkomster av vadhållning vid idrottstävlingar m. m. Fr. o. m.
1939/40 ingå även inkomster vid sjökarteverket, statens epileptikeranstalt, statens lantbrukskemiska kontrollanstalt samt inkomster av lantbrnksingenjörsförrättningar. — ") Rörande resultaten av driften se tab. 252.

Tab. 250. Statens utgifter (driftbudgeten), i kronor, åren 1921/25—1939/40.1)
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Dépenses publiques (Budget des recettes et dépenses courantes), en cour. 1)

297

1) Nettoutgifter, beaparingsfonderna» (1913) ej inräknade. Dipetuu ne««. — 2) Kalenderaren 1921 och 1922 samt budgetåren 1923/24—1925/26. Halvåret Vi—20/6 1923 ingår ej i tabellen. — «) Budgetåren 1926/27—1930/31 samt 1931/32—1935/36. — <) Pä grand ar riksstatens omläggning äro uppgifterna fr. o. m. 1935/36 ej alltid jämförliga med de tidigare årens. — 5) Övergångsstaten för budgetaret 1937/38,
vilken avser reglering av statens
nettoförmögenhet i samband med övergången till den nya riksstatsnppställningen, är här ej medräknad. — 6) Tilläggstaten inräknad. — ') T. o. m.
är 1936/37 även undervisning. — 8) Värnpliktigas avlöning sammanförd med förplägnad, beklädnad m. m. — ") Utgifter för flygvapnet fördelade pä
armén och marinen. — l0) Ingår under Diverse.
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TAB. 250

(forts.).

STATENS UTGIFTER (DRIFT-

BUDGETEN), ÅREN 1921/25—1939/40.

299

Placements des capitaux de l'État (Budget pour l'augmentation de l'actif), en cour.
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Tab. 251. Statens kapitalinvestering (kapitalbudgeten), i kronor, åren 1921/25—1939/40.
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Tab. 252. Statens affärsverksamhet åren 1912—1938. 1) Exploitations de l'État. 1)

1) Se även tab. 85, 90, 133, 134, 136, 137. Voir aussi tabl. 85, 90, 133, 134, 136, 137. — 2) Utgifter för riksbankens rörelse (räntor, avskrivningar o. d.) hava frånräknats
inkomsterna. Bland driftkostnaderna ingå även
ntgifter för nybyggnader och anskaffning av inventarier. — 3) På grnnd av riksstatens omläggning
äro uppgifterna
i föregående årgångar av statistisk årsbok ej jämförbara med föreliggande årgångs. — 4) Investerade medel = i
medeltal disponerat kapital med tillägg av avskrivna kapitaltillgångar (för 1935—1937 i medeltal disponerade lånemedel och andra statsmedel).

302

Tab. 253. Statens tillgångar och skulder, i kronor, åren 1936—1938. 1)
Actif et passif de l'État, en couronnes.1)

1

) På grnnd av ändrad redovisning hava uppgifterna i viss utsträckning omlagts för budgetåren 1935/36—
1936/37.
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Tab. 254. Statsskulden åren 1861—1938. Dette publique.
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Tab. 255. Taxeringarna till fastighetsskatt, allmän kommunalskatt, inkomst- och
Impositions du «bevillning», de l'impôt communal général, de l'impôt sur les

1) Taxering till bevillning fr. o. ta. ar 1929 ersatt av taxering till allmän kommunalskatt. Dii 1929 impoeition
fr. o. m. ar 1903. — 3) Före är 1929 inkomst enligt bevillningsförordningen. — ') Före ar 1929 bevillno» comprit antérieurement à 1920. — •) Före âr 1911 endast inkomstskatt. Antérieurement à 1911 impôt »ur les reve
år 1918, extra inkomst- och förmögenhetsskatt åren 1918 och 1919 samt fr. o. m. är 1932, a. k. B-skatt å bolag
förmögenhet fr. o. m. år 1934 samt särskild skatt ä aktiebolags inkomst är 1938. — •) Åren Année» 1903/05.
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förmögenhetsskatt, kommunal progressivskatt m. m., i kronor, åren 1862—1938.1)
revenus et sur les fortunes, de l'impôt progressif communal, etc., en couronnes. 1)

de l'impôt communal général au lieu d'imposition du ibevillningi. — s ) Deklarationsskyldighet för de skattskyldiga
ningspliktig, resp. bevillningsfri. — 6) Fore år 1920 är utdelning à aktier ej inräknad. Dividendes d'actions
seulement. — ') Frånsett s. k. B-skatt à bolag, tilläggsskatt o. d. — 8) Extra inkomstskatt år 1910, tilläggsskatt
åren 1920—1926, utjämningsskatt och utskiftningsskatt fr. o. m. år 1929, ersättningsskatt och särskild skatt å
— 10) Före år 1929 inräknat utjäinningsandelen motsvarande den nya statliga utjämningsskattens grundbelopp.
20—390150.

Statistisk årsbok 1939.
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Tab. 256. Taxeringarna till fastighetsskatt
Impositions de l'impôt sur les immeubles et de l'impôt

och kommunal inkomstskatt, länsvis, år 1938.
communal sur les revenus, par département.
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Tab. 257. Taxeringarna till kommunal progressivskatt och skogsaccis samt påförda skogsvårdsavgifter och pensionsavgifter till allmänna pensionsförsäkringen,
i kronor, länsvis, år 1938. Impositions de l'impôt progressif communal et de l'impôt sur
l'exploitation des forêts ainsi que montants débités de l'impôt de l'État sur l'exploitation des
forêts et des primes de l'assurance générale des pensions, en couronnes.
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Tab. 258. Taxeringen till statlig inkomst- och förmögenhetsskatt samt uträknad
utjämningsskatt, länsvis, år 1938. 1) Impositions de l'impôt de l'État sur les revenus et
sur les fortunes et impôt d'égalisation calculé.

1
) Förutom här upptagna skatter utgår även utskiftningsskatt och ersättningsskatt med uträknat belopp av
sammanlagt resp. 4 579 982 och 111 265 kr. — s) Dessutom extra inkomst- och förmögenhetsskatt 29 845 031 kr.
samt särskild skatt å förmögenhet 30498117 kr. (pä en beskattningsbar förmögenhet om 8694 463 845 kr.).
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Tab. 259. Svenska aktiebolags och solidariska bankbolags fastighetsValeurs évaluées des immeubles des sociétés anonymes suédoises selon les

Tab. 260. Inkomst- och förmögenhetsfördelningen
Répartition des revenus et des fortunes dans les différentes
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värden, i tusental kronor, enligt fastighetstaxeringarna åren 1933—1938. 1)
impositions de l'impôt sur les immeubles, en milliers de couronnes. 1)

inom olika yrkes- och socialklasser år 1930.
catégories professionnelles et sociales.

312
Tab. 261. Yrkesutövarna, fördelade efter kön och ålder samt efter inkomst och
riksområdena, år 1930.

Personnes actives, réparties par sexe et par

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

314 Tab. 262. Enskilda personers år 1931 redovisade inkomster och förmögenheter,
Revenus et fortunes des personnes privées,

1
) Utöver i tabellen redovisade yrkesutövare tillkomma 606600, för vilka varken inkomst eller förmögenhet
visad men däremot ej någon inkomst. Inkomst- och förmögenhetsbeloppen äro avrundade nedåt till närmast

kombinerade i grupper efter inkomst- och förmögenhetsbeloppens storlek.1)

315

déclarés en 1931, par groupes de leur grandeur.

funnits angiven. I inkomstklassen »under 1 000> ingår ett antal personer, för vilka förmögenhet funnits redolägre 1000-tal kronor.
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Tab. 263. Tullmedlen,1) i kronor, åren 1871—

l
) Utan avdrag för reatitntioner. Restitutions non déduites. — 2) Inregistreringsavgift (åren 1881 och 1882)
4) N:r 543—550 i den äldre statistiska varoförteckningen, n:r 992—998, 1076 och 1077 i den nya. — 5) F5re
arbeten därav: andra slag. — ') Före år 1912 är rnhriken: maskiner, redskap och verktyg. Fr. o. m. nämnda
särskilt till grnppen järn och stål. Antérieurement à 1912: machines, appareils et outils.
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1938. Recettes des douanes, 1) en couronnes.

inräknad. — 3) Beträffande vilka varor som hänförts till de olika grupperna, Be tab. 124 i ârg. 1981. —
ar 1907 äro velocipedringar hänförda nnder maskiner m. m. — 8) Före är 1907 inbegripna under metaller och
år är ett stort antal artiklar, som tidigare upptagits under denna rubrik, hänförda till andra varugrupper,
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Tab. 264. Beskattningen 1) av alkoholhanteringen, i kronor, åren 1881—1938.
Impôts sur les boissons alcooliques, en couronnes.

') Direkta skatter till stat och kommuner ej inräknade. — 2) T. o. m. ar 1918 även försäljningsavgifter. —
) Nämnda medel törst budgetåret 1927—1928 i riksstaten uppförda under rubriken Rnsdryckstorsäljningsmedel.
— 4) Spirituosaaccis, spritdrycksaccis samt omsättnings- och ntskänkningsskatt å spritdrycker (frän och med år
1935 jämväl å inhemskt vin).

s

Tab. 265. Tobaksmonopolet åren 1916—1938. 1) Monopole des tabacs. 1)

1
) Rörande tobaksförbrukningen se tab. 184. Pour la consommation de tabac voir tall, 184. — ') Räknat i priskurantpris. — s ) Tobaksmonopolets egna försäljningar samt tobakshandlarnas import tillsammantagna. — 4) Rörande tobaksskördens mängd, se tab. 78, sid. 97. Pour la quantité dé la récolte du tabac, voir tabl. 78, page 97. — 5) Beräknade belopp. Montants évalué». — 6) Direkta skatter ej inräknade. Impéta direct» non compris. — 7) Approximativ uppgift.
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Tab. 266. Landstingens finanser, i kronor, åren 1918—1937.
Finances des conseils généraux, en couronnes.
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Tab. 267. Landskommunernas finanser, i kronor,

1
) Köpinggkommnnerna inräknade. Y compris lu bourgs. — ") Se även tab. 273, 275. Avkortningar,
kriBtideverksamheten hava frândragits motsvarande utgifter, som upptagits netto. — 4) Åren 1926—1935
och är 1935 3 907 620 kr.). — «) D:o (resp. 6 621852, 9109 402, 8442192,
3 359 691, är 1934 3 761042
hetsunderstöd. Se not 8 ).
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1

1

åren 1918—1935. ) Finances des communes rurales, en couronnes. )

som ersatts av statsbidrag till skattelindring, framdragna. r«ir aussi tabl. 275, 275. — s) Statsbidragen till
iifråknat barnavård (årl. 1926/30 1658057, 1931/35 3 403323, år 1931 2 876 870, ir 1932 3111394, ar 1933
«908162, 9175 526, 9 439 972 och 9581157 kr.). — 5) Huvudsakligen kristidsvpirksamheten och arbetsl5s21—390150.
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Tab. 268. De särskilda landstingens finanser, i kronor, år 1937.
Finances des différents conseils généraux, en couronnes.

Tab. 269. Landskommunernas finanser, i kronor, länsvis år 1937.1)
Finances des communes rurales, en couronnes, par département.

1

) Preliminära uppgifter.

Chiffres préliminaires.
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Tab. 270. Städernas finanser, i kronor, åren 1918—1937. 1)
Finances des villes, en couronnes. 1)

1
) Preliminära uppgifter för år 1937. Chiffrtt préliminaires en 1937. — 2) Se även tab. 273, 275. Avkortningar,
som ersatts av statsbidrag, frändragna. Voir aussi tabl. 27.), 275. —4 ') Statsbidragen till kristidsverksamheten
hava frandragits motsvarande utgifter, som upptagits netto. — ) Åren 1926—1937 inräknat barnavård (ftrl.
1926/30 1753130, 1931/35 2 833012 är 1935 3165492, år 1936 3319182 och är 1937 3502037 kr.).
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TAB. 2 7 0 (forts.).

STÄDERNAS FINANSER, I KRONOR, AREN

1918—1937.

Finances des villes, en couronnes.
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TAB. 2 7 0 (forts.).

STÄDERNAS FINANSER, I KRONOR, ÅREN

1918—1937.

Finances des villes, en couronnes.
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Tab. 271. Pastoratskassornas finanser år 1935 (övergångstiden 1/5—31/12 1935).
Finances des caisses des pastorats.

Tab. 272. Municipalsamhällenas 1) finanser, i kronor, åren 1918—1937.
Finances des agglomérations dites «municipalsamhällen», en couronnes.

1) Köpingar, som Icke bilda egna kommuner, inräknade. — 2) Se även tab. 273, 275. Avkortningar, som
ersatta av statsbidrag, fråndragna. Voir auui tabl. 273, 275.

Tab. 273. Utdebitering av allmän 1kommunalskatt och landstingsskatt
å r e n 1906—1938. ) Impôts communaux généraux.

329

l
) Uppgifterna avse de under resp. är beslutade, pä samma års t a x e r i n g a r grundade utdebiter i n g a r n a och omfatta även utskylder till prästerskapets avlöning enl. lagen den 9 dec. 1910, men i allmänhet
icke sådana utskylder enl. äldre bestämmelser; höjningen av utdebiteringen inom primärkommunerna sedan är
1915 beror till en del pä sistnämnda omständighet. — 2) Före är 1929 inkomst i hundratal kr., vari utskylder
debiterats. — 3) Par couronne impotable. — 4) Före år 1917 avse uppgifterna om utdebiterat belopp de under nästfBljande år influtna beloppen, influtna restantier inräknade. — ') Köpingar, som ej utgöra egna kommuner, inräknade. Före år 1914 avse uppgifterna om skattekronor endast de samhällen, där utdebitering förekommit. — •) Rörande
de särskilda städerna se tab. 283. Voir aussi tabl. 283. — ') Preliminära uppgifter. Chiffres préliminaires.
— 8) Medeltal. Moyennes.

330

Tab. 274. Kommunala finanserna, i kronor, åren

l
) Uppgifterna för åren fr. o. m. 1918 äro ej i allo jämförliga med de föregående årens. — Under landskomstäder och landskommuner gemensamma anstalter. Par cause de la réorganisation de la statistique, les données pour
samhällen« sont compris dans c««œ des communes rurales {Ländsk.) — 2) Se sid. 320, not '). — s ) Brännvinsförsäljräknade bland inkomsterna, utan hava fiåndragits utgifterna. — 5) Med frånräknande av landstingens bidrag till
ingå här före år 1906. — ') Dito före år 1911, delvis. — ») Fr. o. m. år 1926 inräknat barnavård (landstingen årl.
iierna resp. 6 621852, 9109 402, 9175526, 9 439 972 och 9 581157 kr., städerna resp. 8 648265, 9 518 464,
kr.). — ») Före år 1906 inräknade bland utgifterna för kyrkliga ändamål, folkskola, fattigvård och >övriga utrâdstuga). — " ) För åren 1906/10 efter avdrag av 980 310 kr. dubbelräknade räntor; se not '),

1875—1935. 1) Finances des communes, en couronnes. 1)

331

mimerna äro inbegripna köpingarna och fr. o. m. år 1911 municipalsamhällena; under städerna äro inräknade för
1918 et suiv. ne sont pas en tout point comparable» avec celles pour tes années antérieures. Les chiffres des tmunicipalningsmedel och tolagsersättning inräknade. — 4) Grundavgifterna till allmänna pensionsförsäkringen äro ej inlandskommunernas och Btädernas fattigvård och barnavård. — •) Räntor & län, upptagna för ifrågavarande ändamål,
1926/30 1480202, 1931/3; 1949 397, år 1933 1930 543, år 1934 1895836 och år 1935 i 994 823 kr., landskommu8832 017, 9 212 917 och 10124 064 kr., samtliga resp. 16 750 319, 20 577 263, 19 938 086, 20 548 725 och 21 700 044
gifter». — 10) Före år 1906 avse uppgifterna endast räntor å lån upptagna enl. hes lut av stadsfullmäktige (allm.
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Tab. 275. Samtliga skatter åren

1) Med undantag av de ntakylder till tingslagen, som ej ingå i de kommunala skatterna. I motsats mot vad
bäras. — 2) Fr. o. m. år 1923 avse uppgifterna budgetår, bSrjande den 1 juli angivna åren. A partir de 1923
mögenhetsskatt (jämte extra sådan o. d.), särskild skatt å förmögenhet, bevillning av fast egendom samt av
') Pr. o. m. är 1931 debiterade10 belopp. — 6) Jfr tab. 141. — ') Grundskatt
(tionde ock vakansavgifter), bevillår 1912 debiterade belopp. — ) Fr. o. m. år 1918 debiterade belopp. — l l ) Uppgifterna aro ej fullt jämförbara
aro inräknade influtna restantier av föregående ars utBkylder, även de i följande kol. upptagna. Fr. o. m. år
skattskyldiga till godo i form av skattelindring. — ") Debiterat belopp. — ") Fattigvård in natura till s. k.
konventioner. — "J Resp. utdeb. på inkomsten, bevillningen. Debiterade belopp. — ") Utom municipalsam-

1906—1937. 1) Imposition totale.
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fallet är i tab. 273 avse uppgifterna eri denna tabell
de är, under vilka utskylderna uppburits eller börjat uppannéeifinancièrescommençant au 1 juillet. —8) Debiterade belopp (i tab. 249 influtna). — 4) Inkom&t- och f&rinkomst, värnskatt, krigskonjunkturskatt, byggnadsskatt, utjämnings-, utgkiftningsoch ersättningsskatt. —
ningsavgifter för särskilda förmåner och rättigheter, lslastpenningar, tonnageavgift. — 8) Se tab. 249. — •) Fr. o. m.
alla åren eller med övriga l8uppgifter i tabellen. — ) Resp. utdeb. på inkomsten, fyrktalet. T. o. m. är 1917
1918 debiterade belopp. — ) Med franräknande av de belopp, som i vissa skattetyngda kommnner kommit de
rotehjon m. fl. inräknad. — 16) Till väsentlig del utskylder till prästerskapets avlönande enligt äldre lönehällena. — ") Preliminära uppgifter. Chiffres préliminaires.
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Tab. 276. Valen till riksdagens första kammare åren 1911 1), 19191)

l
) Allmänna valen. — 2) Före är 1934 liberala och frisinnade — s ) En plats tillkommen vid fyllnadsval
det 24, folkpartiet 15, socialdemokratiska gruppen 69, kommunisterna 1. — B) Vänstersocialisterna inräknade.

Tab. 277. Rösträtten och valdeltagandet inom olika yrkesDroit

de vote et votants pour la Seconde

Chambre

och 1921 1) samt 1931—1938. Elections à la Première Chambre du Riksdag.
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år 1931. — 4) Partiställningen vid början av 7 1939 års riksdag: högern 41 (varav 1 s. k. vilde), bondeförbun— 6) Jordbrukarnas riksförbund inräknat. — ) Partiställningen delvis beräknad.

grupper vid valen till riksdagens andra kammare år 1936.
du Riksdag

par groupes

de

profession.
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Tab. 278. Valen till riksdagens andra kammare

åren 1911—1936.

Élections à la Seconde Chambre du Riksdag.
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Tab. 279. Landstingsmanna- och elektorsvalen åren 1926—1938. 1)
338

Élections aux conseils généraux.

1) För år 1938 landstingsmannavalen och stadsfollmäktigvalen i de städer, som icke deltaga i landsting. — 2) FBre 1934 liberala och frisinnade. — 3) Därav
6 höger, 1 folkpartiet och 38 socialdemokrater. — 4) Sveriges kommunistiska parti. — 5) Häri ingå 4 nationella. — 6) Inräknad I nationalsocialist.
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340

Tab. 280. Kommunala rösträtten åren 1927, 1931, 1935 och 1938.
Droit de vote communal.

Tab. 281. Kommunal-, municipal- och kyrkofullmäktigvalen åren 1926—1938.
Élections aux conseils des communes rurales, des «municipalsamhållen» et des paroisses.

Tab. 282. Stadsfullmäktigvalen åren 1919—1938. Élections aux conseils des villes.

341

342

Tab. 283. Städernas areal och folkmängd
Villes: superficie et population au

vid början av år 1939 samt beskattning år 1938.
1er janv. 1939 et impositions en 1938.

343

344

Tab. 281. Köpingarnas och municipalsamhällenas
Bourgs et «municipalsamhällen»: super-

areal och folkmängd vid början av år 1939. 1)
ficie et population

au 1er janv.

345

1939.

ningholm, men med inräknande av köpingar, gom ej ntgBra egna kommuner): 55133 ha (för municipal418164 inv.
Bonus län samt Domnarvet i Kopparbergs län, där Tissa s. k. stadsstadgar gälla för hela kommunen. —
4) Utgör ej egen kommun.
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Tab. 285. Areal, folkmängd och folkökning.

1) I allmänhet enligt Nationernas förbanda internationella årsbok. En général telon l'Annuaire de la Société
officielle. — 8 ) Avser Blntet av året. Fin de l'année. — 4) Moyenne en pet pour les années entre les deux
Turquie aussi les parties d'Asie. -7- ") Uppgifterna avse endast områden i Europa. Seulement les territoires en
tion de Jait, sujets étrangers non compris. — 8 ) Förutvarande Irländska friataten. Le ci-devant État libre
km2 med 140 000 inv.) frän Litauen till Tyskland. — ,0 ) Hela den geografiska arealen Tar 408S8 km». La
rådena. Vid de nåder är 1938 vidtagna områdesregleringarna mellan å ena sidan Tjecko-Slovakien och & andra
W med 3 700000 inv., till Polen 1086 km2 med 242 000 inv. och till Ungern 12 000 km" med 1033 000 inv.

347
Superficie, population et augmentation de la population.

de» Nations. — J ) Senaste folkräkning eller annan officiell beräkning. Dernier recensement ou autre évaluation
derniers recensements. — 8) I fråga om Sovjetunionen och Tnrkiet även de asiatiska delarna. Pour U. K. S. S. et la
Europe. — ') Folkmängdsnppgifterna] avse den faktiska befolkningen, utländska undersåtar ej inräknade. Populad'Irlande. — 9) Uppgifterna avse de före är 1938 gällande områdena. I mars 1939 överflyttades Memel (2 800
superficie totale géographique était de 40 828 km2. — n ) Uppgifterna avse de före ar 1938 gällande omsidan Tyskland, Polen och Ungern överflyttades från förstnämnda land till Tyskland ett område om 28 000
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TAB. 2 8 5 (forts.).

AREAL, FOLKMÄNGD OCH FOLKÖKNING.

Superficie, population et augmentation de la population.
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350

TAB. 2 8 5

(forts.).

AREAL, FOLKMÄNGD OCH FOLKÖKNING.

Superficie, population et augmentation de la population.

Sammanfattning.
Résumé.

351

352

Tab. 286. Folkmängd i de större städerna.1)

1
) I tabellen hava medtagit» för Europa städer med minst 100 000 inv., för övriga världsdelar städer med minst 200 000
— 4) Med förorter 315 665. Avec certains faubourgs 313 66$. — B) Med förorter 157 445. Avec certains faubourgs
— •) Stor-London 8 655 000. Grand-Londres 8 65S 000. — 9) Förstad till London. Faubourg de Londres. — 10) EnroSkutari. — 1S) Rör. Sovjetunionen och Turkiet se Europa. Concernant U. X. S. S. et Turquie voir Europe. —

Population des plus grandes villes.

353

in T . —2) Pour la traduction des noms des pays voir tabl. 285. — 3) Med förorter 692 028. Avec certains faubourgs 892 028.
157 445. — 6) Med förorter 883 222. Avec faubourgs 883 H22. — 7) Förstad till Köpenhamn. Faubourg de Copenhague.
peiska och asiatiska. En Europe et en Asie. — l l ) Häri ingå Pera, Stambnl och Skntari. Y compris Fera, Stambut et
13
) Med förorter. Avec faubourgs.

Tab. 287. Folkmängdens fördelning efter kön och ålder. Population par sexe et par âge.
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355

356

Tab. 288. Befolkningens fördelning
Population par profession

efter yrken (yrkesutövare), i tusental.
(population active), en milliers.
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Tab. 289. Befolkningens fördelning efter yrken (yrkesutövare). Procenttal.
Population par profession (population active).

Pour-cent.

Tab. 290. Medellivslängden.1)

Vie moyenne. 1)

359

Anm. Uppgifterna äro hämtade från internationella statistiska byrån: »Aperçu de la Démographie» med tillägg av senaste officiella uppgifter.
Le tableau est tiré de la publication du Bureau International de Statistique: Aperçu de la Démographie et les dernières données officielles y sont ajoutées.
1
) Ang. upprättande av dödlighetstabeller i de olika länderna se: Quant à la construction de tableaux de vie dans les diverses pays voir: Revue de
l'Institut International de Statistique 3. Année. Livraison 4. La Haye 1D3S. — •) Bagge könen. Les deux sexes. — 3) För perioden 1899—1902 Böhmen,
Hähren och Schlesien. — 4) Den europeiska befolkningen. Population européenne. — 6) Den vita befolkningen i de sex New England staterna, staterna New York, New Jersey, Michigan, Indiana och Colombiadistriktet. Population Hanche des états mentionnés.

Tab. 291. Folkmängdens förändringar. Mouvement de la population.
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361

362
TAB. 291

(forts.).

FOLKMÄNGDENS FÖRÄNDRINGAR.

Mouvement de la population.
363

364

Tab. 292. Fruktsamheten efter moderns ålder. Bruttoreproduktionstal.
Fécondité par groupes d'âge de la mère.

Taux brut de reproduction.

Tab. 293. Dödligheten i olika åldersklasser. Mortalité des classes d'âge.

365

366
TAB. 293

(forts.).

DÖDLIGHETEN I OLIKA ÅLDERS-

KLASSER.

Mortalité des classes d'âge.

367

368
Tab. 294. Arealens fördelning efter ägoslag enligt senaste uppSuperficie des terrains d'après les renseignements les plus

1) F8r länder på, södra halvklotet skördeåren 1936/37—1938/39. Pour l'hémisphère méridional années de récolte
Europe et en Asie. — 4) Endast England och Wales. V Angleterre et Pays de Galles seulement.

369
gifter samt åkerjordens användning och skörd åren 1936—1938. 1)
récents; emploi des terres labourables et récolte. 1)

1936/37—1938/39. — 2) Vingårdar och vinberg inräknade.

24.—390150.

Statistisk årsbok 1939.

Vignes comprises. — 8) Europeiska och asiatiska.

En
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TAB. 2 9 4 (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 3 6 — 1 9 3 8 .

emploi des terres labourables et récolte.

371

372

Tab. 295. Saltsjöfisket i vissa
Pêches maritimes des

1) Omfattar havs- och kustfisket. Där icke annat angivea inga även skaldjur. Pêche en mer et
3) Uppgifterna avse nederländska och främmande fiskefartygs fångst, lossad i Nederländerna. Poissons
avse endast fisk lossad i Storbritannien av engelska fartyg. Främmande
fiskefartygs fångst lossad
britanniques et débarqués dans les ports de la Grande-Bretagne. — 6) Skaldjur ej medräknade. Värlossade fångsten i Boston, Glonccster och Portland frän fiskbankar
pä knsten av U. S. A., New
det är marknadsvärdet. Y compris pêche en lacs etfleuves.— 8) Omfattar kustfiske och havsfiske i

länder åren 1934-1937. 1)

373

principaux pays. 1)

pèche câtière. Sauf autre indication y compris les mollusques. — s ) Färsk och saltad. Frais et talé. —
pri» par les navires néerlandais et étrangers débarqués dans les ports des Pays-Bas. — 4) Uppgifterna
i Storbritannien uppgick 1937 till ett värde av 2 994 301 £ . Seulement poissons pris par navires
det 1937 540 346 £ . Mollusques no» compris. — 6 ) Uppgifterna avse den av amerikanska fiskare
Foundland och Kanada. — ') Omfattar även insjö- och flodfisket. Vikten avser lossad fisk. Vfirhemfarvatten. Y compris les pêcheries côtières et tes pêcheries pélagiques en hautemer seulement.
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Tab. 296. Husdjur, i tusental, i vissa länder.
Bétail, en milliers, des divers pays.

Tab. 297. Produktionen av vissa världsartiklar åren 1936—1938. 1) 375
Production de certains articles universels. 1)

1
) Se även tab. 294, 295. Siffrorna för världsproduktionen i allmänhet beräknade. Voir aussi tabl. 294, 295.
hes données dt la prod. mond. généralement estimées. — s ) För länder pä södra halvklotet avse nppgifterna skördeåren
1936/3T—1938/39. Pour l'hémisphère méridional années de récolte 1936/37—1938139. — 8) Europeiska och asiatiska. E»
Europe et en Asie. — 4) Inkl. Burma. Y compris la Birmanie. — 6) Raffinerat socker. Sacre raffiné. — 6) Uppgifterna avse produktionsåren 1936/37—1938,39. Années de production 1936/37—1938/39. — ') Ej officiell uppgift.
Donnée non officielle. — 8) Beräknade siffror. Estimation. — °) Jämte Österrike. Y compris l'Autriche. — 10) 1 hl. must
har ansetts motsvara 0 9 hl. vin, 1 hl. vin har antagits väga 98 kg. i hl. de moût = 0-9 hl. de vin, 1 hl. de vin = 98
kg. — n ) Ofullständiga uppgifter. Données incomplètes.
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TAB. 297 (forts.). PRODUKTIONEN AV VISSA VÄRLDSARTIKLAR

ÅREN 1936—1938. Production de certains articles universels.
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TAB. 297 (forts.).

PRODUKTIONEN AV VISSA VÄRLDSARTIKLAR

ÅREN 1936—1938. Production de certains articles universels.
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380

TAB. 297

(forts.).

PRODUKTIONEN AV VISSA VÄRLDSARTIKLAR

ÅREN 1936—1938. Production de certains articles universels.
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382

TAB. 297 (forts.).

PRODUKTIONEN AV VISSA VÄRLDSARTIKLAR

ÅREN 1936—1938.

Production de certains articles universels.
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384

TAB. 297

(forts.).

PRODUKTIONEN AV VISSA VÄRLDSARTIKLAR

ÅREN 1936—1938. Production de certains articles universels.
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Tab. 298. Index för industriproduktionen (1935=100).
Nombres-indices de la production industrielle

(1935=100).
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Tab. 299. Införseln och utförseln av vissa världsartiklar, i tusental ton, åren
1936—1938. Importation et exportation de certains articles universels, en milliers de tonnes.
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TAB. 299 (forts.). INFÖRSELN OCH UTFÖRSELN AV VISSA VÄRLDSARTIKLAR, I TUSENTAL TON,

ÅREN

1936—1938. Imp. et exp. de certains articles universels, en milliers de tonnes.
389

390

TAB. 2 9 9 (forts.). INFÖRSELN OCH UTFÖRSELN AV VISSA VÄRLDSARTIKLAR, I TUSENTALTON,

ÅREN 1936—1938. Imp. et exp. de certains articles universels, en milliers de tonnes.

Tab. 300. Införselns och utförselns värde åren 1935-1937. 1) 391
Valeur des marchandises importées et exportées. 1)

1) Specialhandel, mynt och myntmetall ej inräknade, där ej annat angives. Commerce spécial,
monnaie», or et argent en lingots non compris, sauf indication contraire. — 2) Par hab. en cour .-or
scand. — 3 ; År Année 1935. — 4) Handeln med Sudan ej inräknad, Le commerce avec le Soudan
«on comprù.

392

TAB. 300

(forts.).

INFÖRSELNS OCH UTFÖRSELNS VÄRDE.

Valeur

des

marchandises importées et exportées.

Tab. 301. Värdet av den samlade världshandeln (i milj. gamla guld $).1)
Valeur du commerce mondial (en millions d'anciens dollars-or). 1)

1) Se sid. 391, not. ').
1836 et 1937 sant Espagne.

Voir page 391, note '). — s ) För 1936 och 1937 exkl. Spanien.

Pour

393
1

Tab. 302. Världshandelsflottan ) i juni 1938, fördelad efter fartygens storlek
och ålder.

Marine

marchande

répartie

d'après

la grandeur

et l'âge.

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

Tab. 303. Fartyg, sjösatta åren 1934—1937. 1)
Navires

1

construits.

1

)

) Enligt Lloyd's register. Uppgifterna avse fartyg om minst 100 bruttoton. D'après Lloyd's Register.

Comprit sont navires dépassant 100 tonneaux bruts.
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Tab. 304. Sjöfarten på utlandet.

Navigation extérieure.

395
1

Tab. 305. Världens sjögående handelsflotta i juni 1938. )
Marine marchande du monde en juin 1938. 1)

1) Enligt Lloyd's regieter. Uppgifterna avse ång- och motorfartyg (fartyg med hjälpmaskin inräknade) om
minst 100 bruttoton och segelfartyg om minst 100 nettoton. Fartyg pä Kaspiska havet och träfartyg pä de
kanadiska sjöarna äro ej inräknade, liksom ej heller segelfartyg i Japan, Grekland, Turkiet och sydligare
delen av Sovjetunionen. Biländernas och koloniernas handelsflottor äro inräknade under moderländerna.
D'après Lloyd's Register. Vapeurs (navires à moteurs et à machine auxiliaire y inclus) dépassant 100 tonn. bruts
et navires à voiles dépassant 100 tonn. nets. Les navires naviguant sur la Mer Caspienne et les navires en bois
naviguant sur les Lacs Canadiens sont exclus du tableau ainsi que les navires à voiles appartenant au Japon, à la
Grèce, à la Turquie et au sud de la Russie ont été exclus. Les marines des colonies sont partout comprises dans
les chiffres de la mère patrie. — 2) Par 1000 habitants dt la mère patrie seulement. — s ) Segelfartyg med hjälpmotor inräknade. Y compris les navires à voiles munis de moteur auxiliaire. — 4) Ang- och motortankfartyg om
minst 1 000 bruttoton. Pétroliers à vapeur et à moteur dépassant 1 000 tonneaux bruts.
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Tab. 306. Järnvägarna i vissa länder åren 1934—1936. 1)
Chemins de fer dans les principaux pays. 1)

1) Uppgifterna avse icke alltid kalenderår titan driftsär, i vilket senare fall desamma för t. ex. 1934—1935
uppförts under 1935. Le» année» »ont quelquefois le» exercise». — 2) Lokalbanor icke medtagna. Chemin» de
ftr d'intérêt local non compris. — 3) Avse blott statsbanorna. Chemins de fer d'État seulement. — 4) År 1935.
Année 1935. — 5) Privata järnvägar, exkl. de som överförts till »London Passengar Transport Board> (1 juli
1933). Chemins de fer privés. — 6) Exklusive Alaska och Havaii. Alaska et Hawaï non compris. — 7) Elektriska
järnvägar icke medtagna. Dessas längd 1935 c:a2 950km. Chemins de fer électr. non compris.

Tab. 307. Postväsendet i vissa länder åren 1936 och 1937.
Postes des principaux

pays.

397

1
398 Tab. 308. Telegraf- och telefonväsendet i vissa länder åren 1936 och 1937. )

Télégraphes et téléphones des principaux pays. 1)

1
) För några länder bndgetâret 1936/37. Pour quelques pays Vannée budgétaire 1936/37. — ! ) För telegrafväsendet medräknat Algeriet. Pour le télégraphe VAlgérie comprise. — 8) För telefonvftsendet år 1934.
Pour le téléphone Vannée 1934. — 4) För telegrafväsendet år 1936, för telefon väsendet år 1930. Pour le
télégraphe Vannée 1936, pour le téléphone Vannée 1930. — 6) År Année 1935. -~- •) För telegrafväsendet år
1934, för telefonväsendet år 1935. Pour U télégraphe Vannée 1934, pour le téléphone Vannée 1935. — ') År
Année 1936. — 8) För telegrafväsendet år 1932", för telefonväsendet år 1933. Pour le télégraphe Vannée
1932, pour le téléphone Vannée 1933. — 9) För telegrafväsendet âr 1936. Pour le télégraphe Vannée 1936.
— 10) År Année 1934. — " ) För rikstelefonen perioder. Unités pour des conversations inttrurb. et intern.
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Tab. 309. Automobiler och motorcyklar i vissa länder åren 1937 och 1938.
Automobiles et motocyclettes des divers pays.
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Tab. 310. Lufttrafik år 1937. Trafic aérien.

401
Tab. 311. Insättarnas behållning i sparbanker och affärsbanker, i miljoner av
myntenheten, vid slutet av åren 1934—1938. 1) Dépôts dans les caisses d'épargne et les
banques privées au 31 dec. 1)

1
) I vissa fall avse uppgifterna annan tidpunkt. En certains cas une autre date. — 2) Uppgifterna beträffande
vissa sparbanker avse endast Slavonien. Concernant certaines caisses d'épargne les données se réfèrent seulement
à la Slovénie. — 8) Nationalsparbanken. Caisse nationale. — 4) Papperspeso. Peso-papier.

26—390150. Statistisk årsbok 1939.

Tab. 312. Indextal för värdet av industriaktierna i vissa länder åren 1928—1939.
Indices des cours des actions industrielles dans certains pays.
402

Tab. 313. Värdet av olika myntslag åren 1937 och 1938 samt diskonto1) 403
den 31 dec. 1938.

Valeur des monnaies et taux d'escompte.

1
) För allmänheten. Pour le public. — 2) Relationen till gnid har npphört. — s) Provisorisk paritet:
£ 1 = 540—550 drachmer. — 4) Regeringen kan nedsätta liran med högst 610 %. — 6) Enl. dekret 27o J936
är £ 1 = Lats 25-2215 motsv. den före sept. 1931 gällande pariknrsen. — ) Provisorisk paritet: £ 1 (papper)= 110 escndos. — 7) Sedan rumänska
gnidpriset (i jnni 1936) höjts med 38 % är guldinnehallet teo"/i 1937). —9)Off. not.
retiskt
1 len = 0-00625176 gr. fint. — 8) I USA dollar = rubel 5-80 (prov. sedan
10
— ) Fria marknaden. — ") 1 gnldpeso = l'A pence fr. o. m. Vi 1935. — ia ) Laglig paritet: 1 USA
$ = sucre 10-50. — ") I New e York. — ") I förhållande till pariteten ar 1930. Ny paritet 1931. —
") Japanska guldpriset är sedan /s 1936 yen 3 500 pr kg.
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Tab. 314. Guldbehållning 1) i miljoner av myntenheten vid slutet av åren
1935—1938. Réserves d'or 1) en millions de l'unité monétaire au 31 déc.

1
) Guld i utlandet i allmänhet inräknat. Or à refränger en général comprit. — 2) Jämte Luxemburg.
Luxembourg. — 3) Endast statsbanken. Seulement la Banque d'État. — 4) 80/9 — 5) 1/5 — 6) 80/4 1938.

Avec le

Tab. 315. Utelöpande sedlar 1) i miljoner
av myntenheten vid slutet av åren
1
1935—1938.

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

1) Banksedlar samt statens och kommuners m. fl. sedlar. Billett âet banquet, de l'État et des communes. — ') Jämte
Luxemburg. Avec le Luxembourg.— 8) Papperspeso. Peto-papier,

Tab. 316. Partiprisernas förändringar åren 1930—1939.1) Variations des prix de gros. 1)

405

1
) Officiella tal. En général chiffrée officiels. — 2) Där ej annat angivcs, äro årssiffroma medeltal av de tolv månadernas siffror, vilka i regel
avse mitten eller si ätet av månaden (början av följande månad). En général le» chiffres pour les mois regardent le milieu ou la fin du mois (le commencement du mois suivant). — 3) Enl. Board of Trade. — 4) Enl. Japans bank. — 6 ) Enl. National Tariff Commission.

1) De officiella talen äro omräknade med året 1935 såsom basperiod ( = 100). Chiffres officiels ayant Tannée 1935 pour base ( = 100). —
2) Oktober. — 3) Beklädnad och hyror ej medräknade. — 4) Bränsle och lyge ej medräknade. — 5) Beklädnad ej medräknad. — 6) Bas juli
1933—jnni 1934. Hyror ej medräknade.
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Tab. 317. Levnadskostnadernas förändringar åren 1929—1939.1) Variations du coût de la vie. 1)
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Tab. 318. Förbrukningen av socker, kaffe, te och tobak åren 1934—1937.
Consommation de sucre, de café, de thé et de tabac.
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Tab. 319. Arbetslösheten åren 1931—1938. 1) Chômage. 1)

1
) Arbetslösa i %. På grund av arbetslöshetsstatistikens olika omfattning i olika länder kan en
jämförelse länderna emellan ske endast beträffande utvecklingen, men icke ifråga om arbetslöshetsprocentens storlek. För Belgien, Nederländerna, Schweiz och Storbritannien grunda sig uppgifterna
pä statistiken över arbetslöshetsförsäkringen, för Polen och Tyskland på statistiken över arbetsförmedlingen och för övriga länder på uppgifter om fackföreningarna eller dessas försäkringskassor.
Chômeurs en pel. A cause de l'étendue 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 pet. de chômage. —
») Fr. o. m. sept. 1933 exkl. personer i arbetsläger. — s ) Fr. o. m. mars 1935 inkl. Saarområdet.

Tab. 320. Arbetskonflikter i vissa länder. Conflits collectifs du travail
409
dans les divers pays.

Tab. 321. Fackföreningsrörelsen i vissa länder åren 1935—1938.
Effectifs des syndicats ouvriers dans les divers pays.
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Tab. 322. Statsskulden åren 1935—1938 1 ). Dette publique.

1) Siffrorna äro ej fnllt ensartade, Bärskilt vad beträffar gränsen mellan fonderad och. svävande samt
mellan inländsk och utländsk skuld, ävensom omräkningen av utländsk skuld till landets mynt. Uppgifterna avse brnttobelopp (utan frinräknande av behållning i amorterings- o. dyl. fonder). F8r
förbundsstaterna,
med undantag av Sydafrikanska
unionen, är delstaternas skuld ej inräknad.
— a) 80/e.
s SI
6
l
— ) /io. — 4) Krigsskuld ej medräknad. — ) Endast Centralregeringens skuld. — ") h.
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Officiella statistiska berättelser utgivna i n t i l l den 31 j u l i 1939:
Publications

statistiques

de l'État

éditées

jusqu'au

31 juillet

1939:

[Försäljas genom Nordiska bokhandeln, Stockholm. En vente chez : Nordiska bokhandeln, Stockholm.]

Sveriges officiella statistik.
Statistique officielle de la Suède.
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