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Förord. 
Under titel »Sveriges officiella statistik i 

sammandrag» har från och med år 1870 
årligen offentliggjorts en tabellarisk sam
manställning av de viktigaste uppgifterna i 
vår officiella statistik eller en statistisk års
bok, såsom liknande publikationer numera 
pläga benämnas. Första årgången härav 
utgavs såsom en särskild publikation av 
dåvarande sekreteraren i Statistiska cen
tralbyrån Elis Sidenbladh. Från och med 
årgången 1871 har ifrågavarande sammandrag 
ingått såsom första häftet i varje årgång av 
Statistisk tidskrift. Utgivandet övertogs 
med årgången 1872 av dåvarande aktuarien 
i Statistiska centralbyrån Karl Sidenbladh, 
vilken från och med årgången 1906 efter
träddes av underteckilad Widell. Tillsam
man hava 44 årgångar utkommit, den sista 
bärande årtalet 1913. 

Under mer än fyra decennier har >Sve-
riges officiella statistik i sammandrag» för 
den stora allmänheten varit den förnämsta 
förmedlaren av kännedom om den officiella 
statistikens resultat. De krav, som numera 
behöva ställas på en statistisk årsbok, kan 
dock den ifrågavarande publikationen icke 
fylla. Trots betydande utvidgningar — från 
68 sidor tabeller år 1870 till 183 år 1913 
— har innehållet icke kunnat hålla jämna 
steg med den väldiga utvecklingen på den 
officiella statistikens område, och för en 
ytterligare utvidgning har tidskriftens be
gränsade omfång lagt oöverstigliga hinder i 
vägen. Ej heller kunde den i önskvärd 
utsträckning till utlandet sprida kännedom 
om den svenska statistikens resultat, då — 
frånsett en fransk innehållsförteckning — 
svenska språket uteslutande användes i den
samma. 

Den av Kungl. Maj:t den 20 januari 1905 
förordnade så kallade statistiska kommittén 
föreslog därför i sitt den 7 september 1910 

Avertissement. 
Sous le titre de Résumé de la statis

tique officielle de la Suède, a paru chaque 
année depuis 1870 un recueil de tableaux 
présentant les principales données de notre 
statistique officielle, c'est-à-dire un annuaire 
statistique puisqu'on a pris maintenant l'ha
bitude d'appeler ainsi ce genre de publica
tions. La première année a été éditée sous 
la forme d'un recueil spécial par les soins 
de M. Elis Sidenbladh qui était alors se
crétaire du Bureau central de statistique. 
A partir de 1871, ces tableaux ont formé 
chaque année le premier fascicule de la 
Revue de statistique. La publication a été 
assurée depuis 1872 par M. Karl Siden
bladh qui était alors actuaire au Bureau 
central de statistique et auquel a succédé 
en 1906 M. Widell, le signataire de ces 
lignes. En tout 44 années ont paru, la 
dernière en 1913. 

Pendant plus de quarante ans, le Résumé 
de la statistique officielle de la Suède 
a été pour le grand public la principale 
source de renseignements sur les résultats 
de la statistique officielle. Mais ce recueil 
ne répond plus suffisamment, à ce que l'on 
est en droit d'attendre maintenant d'un 
annuaire statistique. Bien que son volume 
se fût accru progressivement, passant de 68 
pages de tableaux en 1870 à 183 en 1913, 
il n'avait cependant pas pu prendre une 
ampleur correspondant au développement 
considérable de la statistique officielle et le 
cadre restreint de la Bévue ne permettait 
pas de lui donner plus d'extension. Les 
pays étrangers ne pouvaient pas non plus 
prendre suffisamment connaissance des ré
sultats de la statistique suédoise puisque, 
à part une table des matières en français, 
la langue suédoise était seule employée 
dans ces tableaux. 

C'est pourquoi le comité de statistique 
institué par le gouvernement de S. M. le 
Roi le 20 janvier 1905 a proposé dans un 
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avgivna slutliga betänkande, att Statistisk 
tidskrift och därmed även >Sveriges officiella 
statistik i sammandrag) skalle indragas och 
att i stället skalle utgivas en statistisk års
bok av betydligt större omfång än det nämn
da sammandraget och med samtliga tabell
huvuden dnbbelspråkiga (svenska och fran
ska). Vad kommittén sålunda föreslagit 
upptogs av vederbörande departementschef 
i det förslag till provisorisk omorganisation 
av statistiska centralbyrån, som av honom 
framlades i Statsrådet den 13 januari 1912 
och därvid vann Eungl. Maj:ts godkännande, 
samt blev jämväl av Riksdagen samma år 
lämnat utan anmärkning. 

Få grund härav offentliggöres na första 
årgången av >Statistisk årsbok». 

Till följd av det ansenliga arbete, som 
varit förenat med utarbetandet av årsbokens 
första årgång, har utgivandet blivit ej obe
tydligt fördröjt. Följande årgångar, vilka 
naturligtvis komma att kräva väsentligt 
mindre arbete, beräknas kunna utgivas un
der januari månad. 

Enligt den uppgjorda planen för årsbo
ken borde i varje fall jämförelsesiffror med
delas för äldre år, så långt tillbaka som 
användbara uppgifter stå att erhålla. På 
grand av det betydande arbete, som ofta 
är förenat med utarbetandet av dylika 
retrospektiva sifferserier, har det emeller
tid visat sig omöjligt att nu genomföra en 
sådan anordning beträffande samtliga tabel
ler i årsboken. I kommande årgångar skall 
emellertid flertalet av de tabeller, som nu 
sakna uppgifter för äldre år, efterhand kom
pletteras härutinnan. 

Även i ett annat avseende har planen för 
årsboken na ej kunnat fullt genomföras. 
Enligt denna skulle nämligen årsboken in
nehålla dels en förteckning över de källor, 
som använts vid de olika tabellernas utar
betande, dels ett utförligt sakregister. För 
att ej ytterligare fördröja offentliggörandet 
har likväl utarbetandet av så väl källför
teckning som sakregister måst uppskjutas 
till följande årgång. 

I en särskild tabell meddelas för varje 
landskommun i riket uppgifter om areal, 
folkmängd, taxeringar och finanser. Ända
målet med denna tabell är närmast att för 
de kommunala myndigheterna utgöra en er
sättning för de befolkningsstatistiska och kom
munalstatistiska publikationerna, vilkas ntde-

rapport en date du 7 septembre 1910 de 
supprimer la Revue de statistique ainsi que 
le Résumé de la statistique officielle de 
la Suède et de les remplacer par un an
nuaire statistique de plus grandes propor
tions que l'ancien Résumé et portant en 
tête des tableaux des rubriques en deux 
langues (suédois et français). La proposi
tion du comité fut reprise par le ministre 
compétent dans le projet de réorganisation 
provisoire du Bureau central de statistique 
qui fut présenté au Conseil des ministres 
et approuvé par le Roi le 13 janvier 1912 
et accepté la même année par le Riksdag 
sans observation. 

C'est ainsi que paraît pour la première 
fois VAnnuaire statistique. 

Par suite du travail considérable qu'a 
nécessité la préparation de ce premier vo
lume de l'annuaire, la publication en a été 
sensiblement retardée. Les années suivantes 
qui exigeront naturellement moins de tra
vail pourront paraître dans le courant du 
mois de janvier. 

D'après le plan fixé pour cet annuaire, 
chaque rubrique devrait comporter des 
chiffres de comparaison sur les années an
térieures aussi loin qu'on peut remonter 
pour trouver des données utiles. Toutefois, 
par suite des difficultés que présente sou
vent l'établissement de ces séries de chiffres 
rétrospectifs, il n'a pas été possible d'effec
tuer dès maintenant ce travail pour tous 
les tableaux de l'annuaire. Mais au cours 
des prochaines années, les lacunes sur ce 
point seront peu à peu comblées. 

Sur un autre point encore le plan fixé 
pour l'annuaire n'a pas pu être complète
ment exécuté. L'annuaire devrait en effet 
contenir d'une part une liste des sources 
utilisées pour la préparation des tableaux, 
d'autre part une table des matières détaillée. 
On a dû renvoyer la rédaction de l'une et 
de l'autre à l'année prochaine, afin de ne 
pas retarder davantage la publication de ce 
premier volume. 

Un tableau spécial donne pour chaque 
commune rurale des indications sur la 
superficie, le chiffre de la population, les 
impositions et les finances. Ce tableau est 
destiné à remplacer anprès des autorités 
communales les publications sur la statis
tique de la population et la statistique 
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lande till landskommunerna nu skall upp
höra. 

De i ett bihang meddelade internationella 
översikterna hava, liksom motsvarande i »Sve
riges officiella statistik i sammandrag», till
kommit genom samarbete med de norska 
och danska statistiska ämbetsverken på så
dant sätt, att tab. A—D samt O utarbetats 
av svenska statistiska centralbyrån, tab. 
E—G samt P—R av Danmarks statistiska 
departement, tab. H— N och T av Norges 
statistiska centralbyrå samt tab. S av Nor
ges kontor för socialstatistik. 

communale dont la distribution aux com
munes rurales cessera à partir de mainte
nant. 

Les aperçus internationaux donnés en 
appendice, et correspondant à ceux du 
« Résumé de la statistique officielle de la 
Suède », ont été préparés avec la collabora
tion des services de statistique de la Nor
vège et du Danemark: les tableaux A—D 
et 0 sont dûs au Bureau central de statis
tique de Suède; les tableaux E—-G et P—R 
au Bureau de statistique de Danemark; 
les tableaux H—N et T au Bureau central 
de statistique de Norvège ainsi que le ta
bleau S à l'Office de statistique sociale de 
Norvège. 

Stockholm den 31 mars 1914. 

LUDVIG WIDELL. 

Ernst Höijer. 
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Innehållsförteckning. 
Tabell. Sid. 

I. Indelning. Areal. 
1. Rikets indelningar vid början av år 1914 1 
2. Areal och folkmängdstäthet vid början av år 

1913 samt indelningar vid början av år 1914, 
länsvis 2 

II. Befolkning. 
3. Folkmängd vid slutet av åren 1750—1912 3 
4. Folkmängd, länsvis, åren 1800—1912 4 
5. Folkmängd efter kön, länsvis, vid slutet av 

år 1912 6 
6. Folkmängd i de större städerna vid slutet av 

åren 1800—1912 7 
7. Folkmängdens fördelning efter ålder åren 

1750—1911 8 
8. Folkmängdens fördelning efter kön och civil

stånd åren 1750—1911 9 
9. Folkmängdens fördelning efter kön, ålder 

och civilstånd, på landsbygden och i stä
derna, vid slutet av år 1910 10 

10. Födelseorter för rikets befolkning år 1900 12 
11. Utländska undersåtar vid slutet av åren 

1910 och 1900 12 
12. Finnar och lappar vid slutet av åren 1870 

—1910 13 
13. Folkmängdens fördelning efter huvudgrupper 

av yrken vid slutet av åren 1870—1900 13 
14. Folkmängdens fördelning efter yrken och 

kön vid slutet av år 1900 14 
15. Främmande trosbekännare vid slutet av år 

1900 16 
16. Med lyten behäftade personer vid slutet av 

år 1900 16 
17. Översikt av folkmängdens förändringar åren 

1749—1912 17 
18. Folkmängdens förändringar, på landsbygden 

och i städerna, åren 1821—1912 21 
19. Folkmängdens förändringar, länsvis och i de 

största städerna, i medeltal åren 1901— 
1910 samt åren 1911 och 1912 22 

20. Folkmängdens förändringar, länsvis och i de 
största städerna, på 1000 invånare av medel-
folkmängden, åren 1901—1910 samt 1911 
och 1912 24 

21. Folkmängdens förändringar månadsvis, be
räknade per år och 1000 av medelfolk
mängden 1816—1910 25 

22. Giftermål åren 1801—1911 26 
23. I äktenskap inträddas medelålder åren 1861 

—1911 26 
24. Giftermål, fördelade efter makarnas civil

stånd, åren 1801—1911 27 
25. Giftermål, fördelade efter makarnas ålder 

och civilstånd, åren 1901—1910 27 

Index. 
Tableau. Page. 

I. Divisions. Superficie. 
1. Divisions administratives au 1e r janvier 1914 1 
2. Superficie et densité de la population au 1 e r 

janv. 1913 et divisions administratives au 1e r 

janv. 1914 2 

II. Population. 
3. Population au 31 déc. 1750—1912 3 
4. Population par département 1800—1912 4 
5. Population par sexe et par département au 

31 déc. 1912 6 
6. Population des plus grandes villes 1800— 

1912 7 
7. Population par âge 1750—1911 8 

8. Population par sexe et par état civil 1750— 
1911 9 

9. Population par sexe, par âge et par état 
civil au 31 déc. 1910. Campagne et villes 10 

10. Lieux de naissance 1900 12 
11. Sujets étrangers au 31 déc. 1910 et 1900 12 

12. Finnois et Lapons 1870—1910 13 

13. Population par profession au 31 déc. 1870 
—1900 13 

14. Population par profession et par sexe au 31 
déc. 1900 14 

15. Dissidents au 31 déc. 1900 16 

16. Infirmes au 31 déc. 1900 16 

17. Aperçu du mouvement de la population 
1749—1912 17 

18. Mouvement de la population à la campagne 
et dans les villes 1821—1912 21 

19. Mouvement de la population dans chaque 
département et dans les plus grandes villes 
1901—1912 22 

20. Mouvement de la population dans chaque 
département et dans les plus grandes villes 
sur 1000 habitants 1901—1912 24 

21. Mouvement de la population par mois, cal
culée pour l'année sur 1000 habitants 
1816—1910 25 

22. Mariages 1801—1911 26 
23. Age moyen au mariage 1861—1911 26 

24. Mariages par état civil des époux 1801— 
1911 27 

25. Mariages par âge et par état civil des 
époux 1901—1910 27 
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Tabell. Sid. 

26. I första äktenskapet inträdda i olika åldrar 
på 1000 av medelfolkmängden av ogifta i 
samma åldrar åren 1861—1911 28 

27. Upplösta äktenskap och överskott av ingångna 
åren 1751—1911 28 

28. Äktenskapsskillnader samt genom skiljobrev 
upplösta trolovningar åren 1841—1910. 
Summor för tioårsperioder 29 

29. Barnaföderskor åren 1751—1911 30 
30. Flerbörder åren 1781—1910 30 
31. Barnaföderskor med äkta barn i olika åldrar 

på 1000 av medelfolkmängden gifta kvinnor 
i samma åldrar åren 1781—1911 30 

32. Barnaföderskor med oäkta barn i olika åldrar 
på 1000 av medelfolkmängden ej gifta kvin
nor i samma åldrar åren 1871—1911 31 

33. Barnaföderskor med äkta barn, fördelade ef
ter ålder och tid mellan giftermål och ned-
komst, år 1911 31 

34. Födda barn åren 1751—1911 32 
35. Döda åren 1751—1911 33 
36. Döda i första levnadsåret på 1000 levande 

födda åren 1751—1911 33 
37. Döda i olika åldrar på 1000 av medel

folkmängden i samma åldrar åren 1751— 
1911 34 

38. Återstående medellivslängden och sannolika 
återstående livslängden vid födelsen åren 
1816—1910 35 

39. Dödlighets- och livslängdstabeller för åren 
1901—1910 35 

40. Dödsfall genom barnsbörd, farsoter m. m. 
samt våldsamma dödsorsaker (utom själv
mord) åren 1861—1910 38 

41 . Självmördare åren 1781—1910 38 
42. Dödsorsakerna i städerna åren 1901—1910 40 
43. Emigranter och immigranter, fördelade efter 

länder, åren 1851—1912 41 
44. Emigranter och immigranter, fördelade efter 

kön, ålder och civilstånd, åren 1861—1912 42 
45. Emigranter och immigranter länsvis samt 

på landsbygden och i städerna åren 1881— 
1912 43 

46. Emigranter, fördelade efter yrke, åren 1891 
—1912 44 

III. Sundhetsförhållanden och 
sjukvård. 

47. Sjukdomsfall i infektionssjukdomar m. m. 
åren 1902—1911 44 

48. Läkarebesiktningarna å värnpliktiga år 1912 45 
49. Kassationsorsaker vid läkarebesiktningarna å 

värnpliktiga år 1912 45 
50. Hälso- och sjukvården åren 1909—1911 46 
51. Sjukvården vid hospital och asyler åren 

1907—1911 48 

IV. Jordbruk med binäringar. 
Fast egendom. 

52. Lagfarna köp av fast egendom åren 1902— 
1912 49 

53. Inteckningar i fast egendom åren 1902— 
1912 49 

Tableau. Page. 

26. Personnes entrées en premières noces aux 
différents âges sur 1000 garçons et filles de 
chaque groupe d'âge 1861—1911 28 

27. Mariages dissons et excédent des mariages 
contractés 1751—1911 28 

28. Divorces et fiançailles dissoutes par autorisa
tion des consistoires ecclésiastiques 1841— 
1910. Nombres totaux pour les décades 29 

29. Accouchées 1751—1911 30 
30. Naissances multiples 1781—1910 30 
31. Femmes accouchées d'enfants légitimes aux 

différents âges sur 1000 femmes mariées 
de chaque groupe d'âge 1781—1911 30 

32. Femmes accouchées d'enfants illégitimes aux 
différents âges sur 1000 femmes non mariées 
de chaque groupe d'âge 1871—1911 31 

33. Femmes accouchées d'enfants légitimes par 
âge et par durée des mariages 1911 31 

34. Naissances 1751—1911 32 
35. Décès 1751—1911 33 
36. Décès dans la première année de la vie sur 

1000 nés vivants 1751—1911 33 
37. Décès aux différents âges sur 1000 habi

tants de chaque groupe d'âge 1751—1911 34 

38. Vie moyenne et vie probable des nouveau-
nés 1816—1910 35 

39. Tables de mortalité et de survie 1901— 
1910 35 

40. Décès provenant des accouchements, des 
maladies épidémiques etc. et morts violentes 
(suicides exceptés) 1861—1910 38 

41. Suicides 1781—1910 38 
42. Causes de décès dans les villes 1901—1910 40 
43. Émigrants et immigrants par pays 1851— 

1912 41 
44. Émigrants et immigrants par sexe, par âge 

et par état civil 1861—1912 42 
45. Émigrants et immigrants par département 

ainsi qu'à la campagne et dans les villes 
1881—1912 43 

46. Émigrants par profession 1891—1912 44 

III. Hygiène publique. 

47. Maladies infectieuses etc. 1902—1911 44 

48. Inspection médicale des conscrits 1912 45 
49. Causes d'exemption des conscrits à l'inspec

tion médicale 1912 45 
50. Établissements sanitaires 1909—1911 46 
51. Service des aliénés 1907—1911 48 

IV. Agriculture etc. 
Bienfonds. 

52. Immeubles achetés 1902—1912 49 

53. Immeubles grevés d'hypothèques 1902— 
1912 49 



VI 

Tabell. Sid. 

54. Förmedlat mantal å landsbygden länsvis år 
1910 och i hela riket åren 1870—1900 50 

55. Arealen av odlad jord, naturlig äng, skog-
bärande mark och impediment år 1911 50 

56. Antal brukningsdelar, jordtorp och andra 
jordlägenheter länsvis år 1911 och i hela 
riket åren 1890—1910 51 

57. Åkerjordens användning samt utsädet läns
vis år 1911 och i hela riket åren 1865—1910 52 

58. Skörd (utan avdrag för utsädet) länsvis år 
1912 och i hela riket åren 1866—1911 54 

59. Totalskörden år 1913 (preliminära uppgifter) 56 
60. Skördens beräknade värde åren 1893—1913 58 
61. Kreatursantalet länsvis vid slutet av år 1911 

och i hela riket vid slutet av åren 1865— 
1910 58 

62. Mejerihanteringen åren 1890—1910 59 
63. Markegångspriser å spannmål, hö, halm och 

smör länsvis år 1913 och i hela riket åren 
1836—1912 60 

64. Allmänna skiftesverket åren 1910—1912 61 
65. Dödade rovdjur åren 1901—1911 61 
66. De allmänna skogarnas areal år 1911 62 
67. Skogsväsendet åren 1908—1911 62 
68. Statens utarrenderade domäner, arrendeåret 

1910/11 63 

V. Bergs- och fabrikshantering. 

69. Bergshanteringen åren 1908—1912 64 
70. Fabriksindustrien åren 1896—1912 66 
71. Fabriksindustrien inom olika län år 1911 66 

72. Fabriksindustrien efter olika fabriksgrupper 
år 1911 67 

73. Antal företag och arbetare samt tillverknings
värde inom vissa mera betydande slag av 
fabriker åren 1910 och 1911 68 

74. Industribyggnadernas taxeringsvärden år 
1911 70 

75. Hantverket åren 1896—1910 71 

VI. Handel och sjöfart. 

76. Handlande länsvis år 1911 samt i hela riket 
åren 1897—1910 72 

77. Införselns och utförselns värde åren 1836— 
1912 73 

78. Kvantitet och värde av införsel och utförsel 
år 1912, fördelade i grupper 75 

79. Sveriges handel med andra länder efter värdet 
av totala in- och utförseln, åren 1908—1912 90 

80. Till Sverige införda olika slag av varor (guld 
och silver i mynt och plantsar ej inräknade), 
fördelade efter inköpsländer, år 1912 92 

81. Från Sverige utförda olika slag av varor (guld 
och silver i mynt och plantsar ej inräknade), 
fördelade efter försäljningsländer, år 1912 94 

82. Handelsflottan åren 1875—1911 96 
83. Handelsflottan vid 1911 års slut 97 

Tableau. Page. 

54. Unités cadastrales à la campagne 1870— 
1910 50 

55. Étendue des terrains cultivés, des prairies 
naturelles et des forêts 1911 50 

56. Exploitations agricoles 1890—1911 51 

57. Emploi des champs cultivés et semences 
1865—1911 52 

58. Récolte (avant prélèvement des semences) 
1866—1912 54 

59. Récolte de 1913 (données provisoires) 56 
60. Évaluation de la récolte 1893—1913 58 
61. Bétail au 31 déc. 1865—1911 58 

62. Industrie laitière 1890—1910 59 
63. Taxe officielle des céréales, du foin, de la 

paille et du beurre 1836—1913 60 

64. Travaux d'arpentage 1910—1912 61 
65. Carnassiers tués 1901—1911 61 
66. Étendue des forêts publics 1911 62 
67. Forêts 1908—1911 62 
68. Les domaines affermés de l'État 1910/11 63 

V. Industrie. 

69. Industries minérales 1908—1912 64 
70. L'industrie manufacturière 1896—1912 66 
71. L'industrie manufacturière par département 

1911 66 
72. L'industrie manufacturière dans les différents 
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Tab. I. Rikets indelningar vid början av år 1914. 
Divisions administratives au 1er janvier 1914. 

K. 1—132282. Statistisk årsbok. 
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Tab. 2. Areal och folkmängdstäthet vid början av år 1913 samt indelningar vid början av år 1914, länsvis. 

Superficie et densité de la population au 1er janv. 1913 et divisions administratives au 1er janv. 1914. 
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Tab. 3. Folkmängd vid slutet av åren 1750—1912.1) 
Population au 31 déc. 1750—1912. 

1) Rörande folkmängden i riket nnder varje särskilt år fr. o. m. 1749 se tab. 17. — 2) Ett område med 
945 inv. (Vi) överflyttades nnder aret från städerna till landsbygden. — "•) Örnsköldsvik med 1884 inv. (Vi) 
Hev stad under året. — 4) Lysekil med 3 284 inv. (Vi) blev stad nnder året. — s) Ett område med 1 676 inv. 
(Vi) överflyttades nnder året från landsbygden till städerna. — 6) Områden med 12 162 inv. (Vi) överflyttades 
under året från landsbygden till städerna. — ') Områden med 13515 inv. (Vi) överflyttades nnder året från 
landsbygden till städerna. — ") Områden med 5626 inv. (Vi) överflyttades nnder året från landsbygden till 
städerna. — ») Tidaholm med 4768 inv. (Vi) blev stad och ett område med 1834 inv. (Vi) och andra områden 
med 4785 inv. (31/») överflyttades från landsbygden till städerna nnder året. — ,0) Huskvarna, Eslöv och 
Arvika med tillsamman 16251 inv. (Vi) blevo städer under året, varjämte under året till städerna överflytta
des två socknar med tillsamman 8 791 inv. (Vi). — ") Med frånräknande, resp. inräknande av folkmängden å 
områden, som den Vi 1913 överflyttades från landsbygden till städerna, utgjorde folkmängden : på landsbygden 
8064993 mankön, 2076775 kvinnkön, summa 4141768 och i städerna 675744 mankön, 786680 kvinnkön, 
ramma 1462 424 eller 26-10 % av rikets befolkning. 
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Tab. 4. Folkmängd länsvis åren 
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1800—1912. Population par département. 
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Tab. 5. Folkmängd efter kön, länsvis, vid slutet av år 1912. 
Population par sexe et par département au 31 déc. 1912. 



7 

Tab. 6. Folkmängd i de större städerna vid slutet av åren 1800—1912. 
Population des plus grandes villes. 
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Tab. 7. Folkmängdens fördelning efter ålder åren 1750—1911. 
Population par âge. 
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Tab. 8. Folkmängdens fördelning efter kön och civilstånd åren 1750—1911. 
Population par sexe et par état civil. 



10 

Tab. 9. Folkmängdens fördelning efter kön, ålder och civil-
Population par sexe, par âge et par état 
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stånd, på landsbygden och i städerna, vid slutet av år 1910. 
civil au 31 déc. 1910. Campagne et villes. 
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Tab. 10. Födelseorter för rikets befolkning år 1900. 
Lieux de naissance. 

Tab. 11. Utländska undersåtar vid slutet av åren 1910 och 1900. 
Sujets étrangers au 31 déc. 1910 et 1900. 
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Tab. 12. Finnar och lappar vid slutet av åren 1870—1910. Finnois et Lapons. 

Tab. 13. Folkmängdens fördelning efter huvudgrupper av yrken vid slutet av åren 
1870-1900.1) Population par profession au 31 déc. 1870—1900. 

1) Gruppen »utan uppgivet yrke» har här fördelats på de övriga grupperna. 
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Tab. 14. Folkmängdens fördelning efter yrken och kön vid slutet av år 1900. 

Population par profession et par sexe au 31 déc. 1900. 
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Tab. 15. Främmande trosbekännare vid slutet av år 1900. 
Dissidents au 31 déc. 1900. 

Tab. 16. Med lyten behäftade personer vid slutet av år 1900. 
Infirmes au 31 déc. 1900. 
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Tab. 17. Översikt av folkmängdens förändringar åren 1749—1912. 
Aperçu du mouvement de la population. 

2—132282. Statistisk årsbok. 



18 TAB. 17 ( f o r t s . ) . ÖVERSIKT AV FOLKMÄNGDENS FÖRÄNDRINGAR ÅREN 1 7 4 9 — 1 9 1 2 . 



19 Aperçu du mouvement de la population. 



20 TAB. 17 (forts.) . ÖVERSIKT AV FOLKMÄNGDENS FÖRÄNDRINGAR ÅREN 1749—1912. 

Aperçu du mouvement de la population. 
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Tab. 18. Folkmängdens förändringar på landsbygden och i städerna åren 1821/1912. 
Mouvement de la population à la campagne et dans les villes. 
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Tab. 19. Folkmängdens förändringar länsvis och i de största 
Mouvement de la population dans chaque dépar-

1) Uppgifterna för år 1912 äro preliminära. Pour 1912 chiffra préliminaire!. — 2) Jämför noterna till 
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städerna, i medeltal åren 1901—1910 samt åren 1911 och 1912.1) 
tement et dans les plus grandes villes.1) 

tab. 4. Cfr la notes du tabl. 4. 
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Tab. 20. Folkmängdens förändringar länsvis och i de största städerna på 1000 
invånare av medelfolkmängden åren 1901—1910 samt 1911 och 1912. 1) 

Mouvement de la population dans chaque département et dans les plus grandes villes sur 
1000 habitants.1) 

1) Se noterna till tab. 19. Voir les notes du tabl. 19. 
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Tab. 21. Folkmängdens förändringar månadsvis, beräknade per år och 
1000 av medelfolkmängden.1) 

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

'1 Månaderna redncerade till lika längd. 
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Tab. 22. Giftermål åren 1801—1911. 1) Mariages.1) 

') Rörande giftermål und«r varje särskilt år samt 10- och 5-årsperioder åren 1749—1912 86 tab. 17, 
på landsbygden och i städerna 1821—1912 tab. 18 samt länsvis och i de största städerna 1901—1912 
tab. 19 och 20. Concernant les mariage» dan» chaque axnée ainsi que dans chaque période décennale et quin
quennale 1749—1912 voir tabl. 17, à la campagne et dans les ville» tabl, 18, dan» chaque département et dans 
le» plus grande» ville» 1901—1912 tabl. 19, 20. — 2) Av hela medelfolkmängden. Sur 1000 habitant». — 
") A v alla ogifta män 20—50 år. Sur / 000 garçon» 20—50 an». — 4) A v alla änklingar (o. frsk.) 
15—65 år. Sur 1 000 veuf» (et div.) 15—65 ans. — 5) Av alla ogifta kvinnor 20—45 år. Sur 1000 
fille» 20—45 an». — e) Âv alla änkor (o. frsk.) 15—55 år. Sur I 000 neuve» (et div.) 15—55 an». — 
') Stockholm: 1909 382, 1910 694, 1911 958, övriga städer autres villes: 1909 273, 1910 307, 1911 405, 
landsbygden campa.jne: 1909 293, 1910 390, 1911 500. 

Tab. 23. I äktenskap inträddas medelålder åren 1861—1911. Age moyen au mariage. 
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Tab. 24. Giftermål, fördelade efter makarnas civilstånd, åren 1801—1911. 
Mariages par état civil des époux. 

Tab. 25. Giftermål, fördelade efter makarnas ålder och civilstånd, åren 
1901—1910. 

Mariages par âge et par état civil des époux. 
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Tab. 36. I första äktenskapet inträdda i olika åldrar på 1000 av medelfolk
mängden av ogifta i samma åldrar åren 1861—1911. 

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

Tab. 27. Upplösta äktenskap och överskott av ingångna åren 1751—1911. 
Mariages dissous et excédent des mariages contractés. 
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Tab. 28. Äktenskapsskillnader samt genom skiljobrev upplösta trolovningar 
åren 1841—1910. Summor för tioårsperioder. Divorces et fiançailles dissoutes 

par autorisation des consistoires ecclésiastiques. Nombres totaux pour les décades. 
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Tab. 29. Barnaföderskor åren 1751—1911. Accouchées. 

Tab. 30. Flerbörder åren 1781—1910. Naissances multiples. 

Tab. 31. Barnaföderskor med äkta barn i olika åldrar på 1000 av medel
folkmängden gifta kvinnor i samma åldrar åren 1781—1911. Femmes accouchées 
d'enfants légitimes aux différents âges sur 1000 femmes mariées de chaque groupe d'âge. 
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Tab. 32. Barnaföderskor med oäkta barn i olika åldrar på 1000 av medelfolk-
mängden ej gifta kvinnor i samma åldrar åren 1871—1911. 

Femmes accouchées d'enfants illégitimes aux différents âges sur 1000 femmes non mariées de 
chaque groupe d'âge. 

Tab. 33. Barnaföderskor med äkta barn, fördelade efter ålder och tid mellan 
giftermål och nedkomst, år 1911. 

Femmes accouchées d'enfants légitimes par âge et par durée des mariages. 
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Tab. 34. Födda barn åren 1751—1911.1) Naissances.1) 

') Hörande födda barn under varje särskilt år samt fem- och tioårsperioder 1749—1912 se tab. 17, pä landsbygden och i städerna 1821—1912 
tab. 18, länsvis och i de största städerna 1901—1912 tab. 19 och 20 samt månadsvis 1816—1910 tab. 21. Concernant la mortalité dans chaque année 
att»j que dans chaque période quinquennale et décennale 1749—1912, voir tabl. 17, à la campagne et dam le$ villee 1821—1912 tabl. 18, par département et dans 
les plut grandet villee 1901—1912 tabl. 19 et 20, par mois 1816—1910 tabl. 21. — 2) För åren 1801—1830 torde uppgifterna om de dödfödda vara ofall-
ständiga. Pour let annéet 1801—1830 let données tont incomplètes. 
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Tab. 35. Döda åren 1751—1911. 1) Décès.1) 

J) Officiella tal (i tab. 17 korrigerade tal). Rörande dödligheten under varje särskilt å r samt fem- och 
tioårsperioder 1749—1912 se tab. 17, på landsbygden och i städerna 1821—1912 tab. 18, länsvis och i de 
största städerna 1901—12 tab. 19, 20 samt månadsvis 1816—1910 tab. 21. Chiffres officiels (dans tabl. 17 
chiffres corrigés). Concernant la mortalité pendant chaque année, ainsi que dans chaque période quinquennale et 
décennale 1749—1912 voir tabl. 17; à la campagne et dans les villes 1S21—1912 tabl. 18; par département et dans 
les plus grandes villes 1901—1912 tabl. 19, 20; par mois 1816—1910 tabl. 21. — s) Frånskilda inräknade. 
Divorcés inclus. 

Tab. 36. Döda i första levnadsåret på 1000 levande födda åren 1751—1911. 
Décès dans la première année de la vie sur 1000 nés vivants. 

3—132282. Stat. ârsbok. 
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Tab. 37. Döda i olika åldrar på 1000 av medelfolkmängden i samma åldrar åren 1751—1911. 

Décès aux différents âges sur 1000 habitants de chaque groupe d'âges. 
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Tab. 38. Återstående medellivslängden och sannolika återstående livslängden vid 
födelsen åren 1816—1910. 

Vie moyenne et vie probable des nouveau-nés. 

Tab. 39. Dödlighets- och livslängdstabeller för åren 1901—1910. 
Tables de mortalité et de survie. 



36 TAB. 39 (forts.). DÖDLIGHETS- OCH LIVSLÄNGDSTABELLER FÖR ÅREN 1 9 0 1 — 1 9 1 0 . 



Tables de mortalité et de survir. 37 
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Tab. 40. Dödsfall genom barnsbörd, farsoter m. m. samt 
Décès provenant des accouchements, des maladies 

Tab. 41. Självmördare 
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våldsamma dödsorsaker (utom självmord) åren 1861—1910. 
épidémiques etc. et morts violentes (suicides exceptés). 

åren 1781—1910. Suicides. 
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Tab. 42. Dödsorsakerna i städerna åren 1901—1910. 
Causes de décès dans les villes. 
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Tab. 43. Emigranter och immigranter, fördelade efter länder, 
åren 1851—1912. Émigrants et immigrants par pays. 

Anm. Uppgifterna i såväl denna som följande tabeller ayse den officiellt redovisade utvandringen. Den 
verkliga utvandringen är ej obetydligt högre; den har av professor G. Sundbärg beräknats till i medeltal: 
1851/60 4058, 1861/70 15 78a, 1871/80 16 833, 1881/90 39489, 1891/00 25 915, 1901/10 27 633. 
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Tab. 44. Emigranter och immigranter, fördelade efter kön, ålder och civilstånd, åren 1861—1912. 

Émigrants et immigrants par sexe, par âge et par état civil. 
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Tab. 45. Emigranter och immigranter länsvis samt på landsbygden och i 
städerna åren 1881—1912. 

Émigrants et immigrants par département ainsi qu'à la campagne et dans les villes. 
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Tab. 46. Emigranter, fördelade efter yrke, åren 1891—1912. 
Émigrants par profession. 

Tab. 47. Sjukdomsfall i infektionssjukdomar m. m. åren 1903—1911. 
Maladies infectieuses etc. 
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Tab. 48. Läkarebesiktningarna å värnpliktiga år 1912. 
Inspection médicale des conscrits. 

Tab. 49. Kassationsorsaker vid läkarebesiktningarna å värnpliktiga år 1912. 
Causes d'exemption des conscrits à l'inspection médicale. 
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Tab. 50. Hälso- och sjukvården åren 

') Angående sjukvården vid hospital och asyler se tab. 51. Pour le tervice des aliénés voir tabl. 51. 
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1909—1911.1) Établissements sanitaires. 1) 
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Tab. 51. Sjukvården vid hospital och asyler åren 1907—1911. 
Service des aliénés. 
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Tab. 52. Lagfarna köp av fast egendom åren 1903—1912. Immeubles achetés. 

Tab. 53. Inteckningar i fast egendom åren 1902—1912. 
Immeubles grevés d'hypothèques. 

4—132282. Statistisk årsbok. 
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Tab. 54. Förmedlat mantal å landsbygden länsvis år 1910 och i hela riket 
åren 1870—1900. Unités cadastrales à la campagne. 

Tab. 55. Arealen av odlad jord, naturlig äng, 
Étendue des terrains cultivés, des prairies 
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Tab. 56. Antal brukningsdelar, jordtorp och andra jordlägenheter länsvis år 
1911 och i hela riket åren 1890—1910. Exploitations agricoles. 

skogbärande mark och impediment år 1911, i hektar. 
naturelles et des forêts, en hectares. 
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Tab. 57. Åkerjordens användning samt utsädet länsvis år 1911 och i 
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hela riket åren 1865—1910. Emploi des champs cultivés et semences. 



54 

Tab. 58. Skörd (utan avdrag för utsädet) länsvis år 1912 och i 
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hela riket åren 1866—1911. Récolte (avant prélèvement des semences). 

K—132282. Statistisk årsbok. 
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Tab. 59. Totalskörden år 1913, 
Récolte de 1913, 
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i deciton (preliminära uppgifter). 
en quintaux (données provisoires). 
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Tab. 60. Skördens beräknade värde, i millioner kronor, åren 1893—1913. 
Évaluation de la récolte, en millions de couronnes. 

Tab. 61. Kreatursantalet länsvis, vid slutet av år 1911 och i hela riket vid slutet 
av åren 1865—1910. 1) Bétail au 31 déc. 1865—1911. 1) 

1) Antal renar Nombre det rennet: år 1911 276084 (Jämtlands län 20037. Västerbottens län 65 077, Norr
bottens län 190970), 1910 273343, 1905 225779, 1900 231960, 1895 287894, 1890 296 220. 
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Tab. 62. Mejerihanteringen åren 1890—1910. Industrie laitière. 
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Tab. 63. Markegångspriser å spannmål, hö, halm och smör länsvis år 
1913 och i hela riket åren 1836—1912, i kronor. 

Taxe officielle des céréales, du foin, de la paille et du beurre, en couronnes. 
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Tab. 64. Allmänna skiftesverket åren 1910—1912. 
Travaux d'arpentage. 

Tab. 65. Dödade rovdjur åren 1901—1911. 
Carnassiers tués. 



62 

Tab. 66. De allmänna skogarnas areal år 1911, i hektar. 
Étendue des forêts publics, en hectares. 

Tab. 67. Skogsväsendet åren 1908—1911. Forêts. 
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Tab. 68. Statens utarrenderade domäner, arrendeåret 1910/11. 

Les domaines affermés de l'État. 
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Tab. 69. Bergshanteringen 
Industries 



65 

åren 1908—1912. 
minérales. 

5—132282. Statistisk årsbok. 



66 Tab. 70. Fabriksindustrien åren 

Tab. 71. Fabriksindustrien inom olika län år 1911. 
L'industrie manufacturière par département. 



1896—1912. L'industrie manufacturière. 67 

Tab. 72. Fabriksindustrien efter olika fabriksgrupper år 1911. 
L'industrie manufacturière dans les différents groupes de fabriques. 
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Tab. 73. Antal företag och arbetare samt tillverkningsvärde inom vissa 
mera betydande slag av fabriker åren 1910 och 1911. 

L'industrie manufacturière dans certaines des principales classes de fabriques. 



TAB. 73 (forts . ) . ANTAL FÖRETAG OCH ARBETARE SAMT TILLVERKNINGSVÄRDE. 69 



70 TAB. 73 (forts.) ANTAL FÖRETAG OCH ARBETARE SAMT TILLVERKNINGSVÄRDE. 

Tab. 74. Industribyggnadernas taxeringsvärden år 1911.1) 
Valeur des bâtiments industriels. 

1) Förutom de i industristatistiken eljest redovisade grupperna ingå häri även slakterier, meje
rier, apotek och vattenledningsverk. — 2) Pour U nom de» groupes 1—VI voir traduction page fi~. 
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Tab. 75. Hantverket åren 1896—1910. Industrie manuelle. 
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Tab. 76. Handlande länsvis år 1911 samt i hela riket åren 1897—1910. Marchands. 
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Tab. 77. Införselns och utförselns värde åren 1836—1912, i kronor.1) 
Valeur de l'importation et de l'exportation, en couronnes. 

1) Före år 1871 är värdet av den del av införseln och utförseln, som fraktats på svenska fartyg, beräknat 
efter prisen i de främmande lastnings- och lossningshamnarna. Antérieurement ù if^Tl la valeur det marchan
dises transportées par des navires suédois a été calculée d'après les prix dans les ports étrangers. — 2) Uppgifterna 
4ro mycket ofullständiga, särskilt beträffande exporten under de senare åren. Les données sont tris incomplètes, 
spécialement concernant l'exportation pendant les dernières annies. 



74 TAB. 77 (forts.). INFÖRSELNS OCH UTFÖRSELNS VÄRDE ÅREN 1836—1912. 

Valeur de l'importation et de l'exportation. 
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Tab. 78. Kvantitet och värde av införsel och utförsel år 1912, fördelade i grupper. 
Quantité et valeur de l'importation et de l'exportation par groupes. 



76 TAB. 78 (forts.). INFÖRSEL OCH UTFÖRSEL ÅR 1912. 



Importation et exportation. 77 



78 TAB. 78 (forts.). INFÖRSEL OCH UTFÖRSEL ÅR 1 9 1 2 . 



Importation et exportation. 79 



80 TAB. 78 (forts.). INFÖRSEL OCH UTFÖRSEL ÅR 1912. 



Importation et exportation. 81 

6—132282 Statistisk årsbok 



82 TAB. 78 (forts.). INFÖRSEL OCH UTFÖRSEL ÅR 1 9 1 2 . 



Importation et exportation. 83 



84 TAB. 78 (forts.). INFÖRSEL OCH UTFÖRSEL ÅR 1 9 1 2 . 



Importation et exportation. 85 



86 TAB. 78 (forts.). INFÖRSEL OCH UTFÖRSEL ÅR 1 9 1 2 . 



Importation et exportation. 87 



88 TAB. 78 (forts.). INFÖRSEL OCH UTFÖRSEL ÅR 1912. 



Importation et exportation. 89 
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Tab. 79. Sveriges handel med andra länder efter 
Commerce extérieur par valeur de 
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värdet av totala in- och utförseln, åren 1908—1912. 
l'importation et de l'exportation. 
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Tab. 80. Till Sverige införda olika slag av varor (guld och silver i 
Valeur des marchandises 
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mynt och plantsar ej inräknade) fördelade efter inköpsländer, år 1912. 
importées, par pays d'achat. 
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Tab. 81. Från Sverige utförda olika slag av varor (guld och silver i mynt 
Valeur des marchandises 
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och plantsar ej inräknade), fördelade efter försäljningsländer, år 1912. 
exportées, par pays de vente. 
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Tab. 82. Handelsflottan åren 1875—1911.1) Marine marchande.1) 

') Fr. o. m. år 1895 omfatta uppgifterna endast fartyg om 20 registerton och däröver. Dis l'année 189S 
les navires au-dessous de 20 tonneaux n'y sont pas compris — ') Segelfartygens tontal + 3 gånger ångfartygens 
tontal. Le tonnage des voiliers + 3 fois le tonnage des vapeurs. 
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Tab. 83. Handelsflottan vid 1911 års slut. Marine marchande au 31 déc. 1911. 

Tab. 84. Handelsflottans fartyg fördelade efter dräktighet år 1911 o. åren 1895—1911. 
Les navires de la marine marchande, d'après le tonnage. 

7—132282 Statistisk årsbok. 
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Tab. 85. Till och från Sverige ankomna och avgångna fartygs nationalitet, år 1911. 
Navires entrés et sortis dans les ports suédois, d'après la nationalité. 
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Tab. 86. Lots- och fyrinrättningen samt livräddningsväsendet åren 1909—1912. 
Pilotage, éclairage des côtes et sauvetage des naufragés. 

Tab. 87. Allmänna vägar, länsvis, år 1911. Routes. 
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Tab. 88. Skjutsanstalter och skjutslega vid 1910 års slut samt skjutsning och utdebiterade bidrag till 

skjutsentreprenaderna åren 1905—1910. Service de poste des routes. 
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Tab. 89. Sveriges järnvägar länsvis vid slutet av år 1911 och i hela riket 
åren 1856—1911. Chemins de fer au 31 déc. 1856—1911. 

Tab. 90. Statens järnvägar åren 1911 och 1912. Chemins de fer de l'État. 



102 TAB. 90 (forts.). STATENS JÄRNVÄGAR. Chemins de fer de l'État. 
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Tab. 91. Statens järnvägars trafik, inkomster och utgifter åren 1856—1912. 
Mouvement, recettes et dépenses des chemins de fer de l'État. 
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Tab. 92. Statens och enskilda järnvägars trafik m. m. år 1910 samt trafikinkomst per 



105 

dag och bankilometer åren 1910—1912. Exploitation des chemins de fer de l'État et privés. 



106 TAB. 92 (forts.). STATENS OCH ENSKILDA JÄRNVÄGARS TRAFIK M. M. 



Exploitation des chemins de fer de l'État et privés. 107 



108 TAB. 92 (forts.). STATENS OCH ENSKILDA JÄRNVÄGARS TRAFIK M. M. 

Exploitation des chemins de fer de l'État et privés. 
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Tab. 93. Postverkets verksamhet och förvaltning åren 1910—1912. Postes. 



110 TAB. 9 3 (forts .) . POSTVERKETS VERKSAMHET O. FÖRVALTNING ÅREN 1 9 1 0 — 1 9 1 2 . Postes. 
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Tab. 94. Statens telegraf- och telefonväsende åren 1910—1912. 
Télégraphes et téléphones de l'État. 



112 TAB. 94 (forts.). STATENS TELEGRAF OCH TELEFONVÄSENDE ÅREN 1910 — 1912. 

Télégraphes et téléphones de l'État. 
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Tab. 95. Registrerade aktiebolag och bankbolag åren 1905—1913. 
Sociétés anonymes enregistrées. 

Tab. 96. Bankernas antal samt grund- och reservfonder vid slutet av 
åren 1875—1913. Nombre et fonds des banques au 31 déc. 

3—132282. Statistisk årsbok. 
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Tab. 97. Bankernas ställning vid slutet av åren 1912 och 1913. 
Situation des Banques au 31 déc. 



TAB. 97 (forts.). BANKERNAS STÄLLNING VID SLUTET AV ÅREN 1912 OCH 1913. 115 
Situation des Banques au 31 déc. 
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Tab. 98. Bankernas [Riksbanken inräknad] guldkassa, utländska betalningsbalans 
och sedelutgivning vid slutet av åren 1875—1913. 

Banques; Encaisse or, valeurs étrangères et émission de billets au 31 déc. 
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Tab. 99. Bankernas [Riksbanken inräknad] viktigaste inländska ut- och inlånings
räkningar vid slutet av åren 1875—1913. 

Banques: Opérations à l'intérieur du pays au 31 déc. 
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Tab. 100. Riksbankens officiella diskonto åren 1857—1913. Taux d'escompte de la 
Banque de Suède. 

Tab. 101. Avista växelkurser på London och Hamburg—Berlin åren 1890—1913. 
Cours du change a/v sur Londres et Hambourg—Berlin. 
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Tab. 102. Enskilda sparbankerna åren 1861—1912. Banques d'épargne privées. 



120 TAB. 102 (forts.). ENSKILDA SPARBANKERNA. Banques d'épargne privées. 

Anm. Inlåningsräntan utgjorde i medeltal: 1895 3884, 1896 3-832, 1897 3721, 1898 3-745, 1899-
4-258, 1900 4-663, 1901 4738, 1902 4488, 1903 4328, 1904 4324, 1905 4-342, 1906 4479, 1907 4729, 
1908 5-020, 1909 4-806, 1910 4-536, 1911 4400, 1912 4-355 %. Utlåningsräntan utgjorde : rid utlåning-
mot inteckning i fast egendom 1911 5-10, 1912 505 % och vid utlåning mot borgen 1911 566,1912 562 %. 



121 

Tab. 103. Postsparbanken åren 1884—1913. Banque d'épargne postale. 

Tab. 104. Vissa sparbanksliknande penninginrättningar (före år 1904 kal
lade folkbanker) vid slutet av åren 1895—1912. 

Certains établissements de crédit (au 31 déc.). 
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Tab. 105. Hypoteksföreningarna och Allmänna hypoteksbanken vid slutet av åren 
1870—1912. Sociétés hypothécaires et Banque hypothécaire au 31 déc. 

Tab. 106. Allmänna hypoteksbankens och Stadshypotekskassans obligationslån år 
1912. Dette en obligations des Banques hypothécaires. 
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Tab. 107. Ränte- och kapitalförsäkringsanstalterna åren 1875—1911. 
Établissements d'assurances sur les rentes et sur les capitaux (Tontines). 

Tab. 108. Svenska livförsäkringsbolagen 1855—1912. Sociétés suédoises d'assurances sur la vie. 



124 TAB. 108 (forts.). SVENSKA LIVFÖRSÄKRINGSBOLAGEN Assurances sur la vie. 

Tab. 109. Utländska livförsäkringsbolags 
verksamhet i Sverige åren 1890—1912. 

Sociétés étrangères d'assurances sur la vie. 

Tab. 110. Allmänna änke- och pupillkas
san samt Allmänna pensions- och änke
kassan i Göteborg åren 1909—1911. Cer
taines sociétés d'assurances pour procurer des 

pensions à des veuves etc. 



125 

Tab. 111. Olycksfallsförsäkringen åren 1890—1912. Assurances contre les accidents. 

Tab. 112. Sjöförsäkringen åren 1890—1912. Kronor. Assurances maritimes. Cour. 

Tab. 113. Kreatursförsäkringen åren 1890—1911.1) Assurances sur le bétail.1) 

1) Ofullständiga uppgifter. Iieleris incomplet/. — !) För åtskilliga bolag avse uppgifterna räkenskapsår, som ej 
sammanfalla med kalenderåret. 
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Tab. 114. Brandförsäkringen åren 1890—1912. Kronor. 
Assurances contre l'incendie. Cour. 
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Tab. 115. Pensionsanstalter och fromma stiftelser år 1905. Caisses de pensions, fondations pieuses. 



128 

Tab. 116. Registrerade sjukkassor åren 1901—1911. 
Caisses de secours mutuels en cas de maladie enregistrées. 
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Tab. 117. Olycksfall i arbete år 1910. Accidents du travail. 

9—132282. Siat. årsbok. 
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Tab. 118. Sveriges offentliga arbetsförmedling åren 1909—1913. 
Bureaux de placement publics. 



131 

Tab. 119. Arbetslösheten inom fackorganisationerna vid början av varje 
m å n a d åren 1911—1913. Chômage des ouvriers organisés. 

Tab. 120. Kooperation. Konsumtionsföreningarnas verksamhet åren 
1908—1910. 1) Sociétés coopératives de consommation. 

1) Uppgifterna omfatta även i konsumentintresse drivna produktionsföretag. 



132 

Tab. 121. Arbetsinställelser åren 1907—1912. 1) Grèves et lock-outs. 

1) Varje arbetsinställelse redovisas flSr det är änder vilket den påbörjats. — 2) Approximativa siffror 
Nombre approximatif. 



133 
Tab. 122. Kollektivavtalens utbredning åren 1908—1913. Contrats collectifs. 



134 

Tab. 123. Livsmedelspriser åren 1904—1913. Prix des denrées ménagères. 



135 

Tab. 124. Arbetspris för jordbruksarbetare åren 1866—1912. 
Salaires des ouvriers agricoles. 



136 

Tab. 125. Förbrukningen per invånare av rusdrycker, tobak, kaffe, te 
och socker åren 1856—1912. 

Consomm. par hab. de boissons alcooliques, de tabac, de café, de thé et de sucre. 

Tab. 126. Förbrukningen per invånare av rusdrycker åren 1896—1912. 
Consommation par habitant de boissons alcooliques. 
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Tab. 127. Antal fattighjon (understödstagare) åren 1810—1912. 
Nombre des assistés. 

Tab. 128. Fattigvården 1) åren 1908—1912. Service des assistés. 1) 

1) Om utgifterna för fattigvården se tab. 162 och 163. Concernant les frais de l'assistance publique 
voir tabl. 182 et lö.l. — 2) Bland dessa äro ej inräknade mindre fattigstugor. 
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Tab. 129. Understödstagare, länsvis, åren 1910—1912. Assistés. 



139 

Tab. 130. Rättsväsendet åren 1906—1912. 
Statistique judiciaire. 



140 
Tab. 131. Antal brott och förseelser samt därför i första instans anklagade och sakfällda personer jämte 

ådömda straff år 1912. Crimes, délits et contraventions. 
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Tab. 132. Sakfällda i första instans 1), fördelade efter kön samt ådömda straff, på 
landsbygden och i städerna åren 1881—1912. 

Condamnés en 1ère instance1); par sexe et par peine infligée à la campagne et dans les villes. 

1) För alla slags förbrytelser utom mot krigslag och tryckfrihetsförordning. Pour toutes sortes d'infractions 
excepté celles contre le code de justice militaire et contre la loi sur la presse. 
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Tab. 133. Fångvården åren 1906—1912. Service des prisons. 
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Tab. 134. Folkskolorna åren 1880—1912. Écoles primaires. 



144 

Tab. 135. Folkskolorna, länsvis, år 1911. Écoles primaires, par département. 
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Tab. 136. Statens allmänna läroverk år 1912. Lycées. 

10—132282. Stat. årsbok. 
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Tab. 137. Antalet lärjungar i högre undervisningsanstalter, fack- och 
abnormskolor åren 1880—1912. 

Élèves des écoles supérieures, spéciales etc. 
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Tab. 138. De allmänna valen till Första kammaren i november år 1911. 
Élections à la Première Chambre de la Diète. 



148 Tab. 139. De allmänna valen till Andra kammaren 



å r 1911. Élections à la Seconde Chambre de la Diète. 149 



150 Tab. 140. Landstingsmannavalen år 1912 samt inom 



samma valkretsar år 1910. Élections au Conseils généraux. 151 



152 TAB. 1 4 0 (forts.). LANDSTINGSMANNAVALEN ÅR 1 9 1 2 SAMT INOM 



SAMMA VALKRETSAR ÅR 1910. Élections aux Conseils généraux. 153 
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Tab. 141. Statens inkomster åren 1906—1914. Recettes de l'État. 



155 
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Tab. 142. Statens utgifter enligt riksstaterna för åren 1912—1914.1) 

1) För åren 1912 och 1913 hava anslagen omgrupperats t i l l överensstämmelse med grupperingen 
år 1914. Pour 1912 et 1913 les différents crédits ont été groupés suivant le système de 1914. 
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Dépenses de l'Etat d'après les budgets. 1) 



158 TAB. 142 (forts.). STATENS UTGIFTER ENLIGT RIKSSTATERNA FÖR ÅREN 1912—1914. 



Dépenses de l'État d'après les budgets. 159 
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Tab. 143. Statens utgifter enligt räkenskaperna år 1912. Dépenses de l'État d'après les comptes définitifs. 



161 
Tab. 144. Översikt av statsregleringarnas resultat enligt räkenskaperna åren 1881—1912. 

Aperçu des résultats des budgets d'après les comptes définitifs. 

11—
132282. 

S
ta

t. årsbok. 
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Tab. 145. Skatter till staten åren 1861—1912.1) Impôts de l'Etat. 



163 



164 Tab. 146. Skattetaxeringarna länsvis år 1913 samt i hela riket åren 1911 



och 1912. Impositions par département en 1913 et dans le Royaume en 1911, 1912. 165 
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Tab. 147. Bevillningstaxeringarna åren 1862—1913. Impositions du »bevillning». 
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Tab. 148. Taxeringen till inkomst- och förmögenhetsskatt år 1912. 

Impôt sur les revenus et sur les capitaux. 

Anm. Preliminära uppgifter. Chiffres pråliminaira. 
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Tab. 149. Inkomstskattetaxerade enskilda personer år 1908, fördelade efter ålder 
och civilstånd samt inkomstens storlek. Nombre des personnes frappées par l'impôt 

sur les revenus, par âge, par état civil et par montant du revenu. 

Tab. 150. Ej inkomstskattetaxerade enskilda personer, som år 1908 påförts bevill-
ning, fördelade efter civilstånd. Nombre des personnes soumises seulement au »bevillning» 

sur les immeubles et sur les revenus, par état civil. 
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Tab. 151. Tullmedlen, kronor, åren 1908—1912. 1) Produits des douanes en couronnes1). 

1) Utan avdrag för restitutioner. Restitutions non déduites. — !) På grnnd av ändrad specifikation i tulltaxan 
äro 1912 års siffror delvis ej fällt jämförbara med do föregående arens. Les chiffres pour 1912 ne sont pas en 
tout point comparables à ceux des années précédentes. — 3) Beräknade tullavgiften är något lägre än den verkliga. 
La chiffres sont un peu plus bas qu'en réalité. 
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Tab. 152. Debiterad införseltull å särskilda varuslag åren 1871—1912. 
Droits d'entrée par groupes de marchandises. 

Tab. 153. Rusdrycksbeskattningen åren 1871—1912. Impôts sur les boissons alcooliques. 
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Tab. 154. Accispliktiga näringar åren 1856—1912. Fabrications etc. soumises à l'accise. 



172 TAB. 154 (forts.). ACCISPLIKTIGA NÄRINGAR. Fabrications etc. soumises à l'accise. 
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Tab. 155. Statens affärsverksamhet år 1912. 
Exploitations industrielles et domaines de l'État. 
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Tab. 156. Statens tillgångar och skulder vid slutet av år 1912. 
Actif et passif de l'État le 31 déc. 1912. 
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Tab. 157. Statens obligationsskuld åren 1857—1913. Dette publique en obligations. 
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Tab. 158. Sveriges nationalförmögenhet åren 1885, 1898 och 1908. 
Fortune nationale de la Suède. 

Tab. 159. Från mantalspenningar befriade personer år 1908, fördelade efter 
civilstånd och ålder. 

Exempts de la capitation, par état civil et par âge. 



177 

Tab. 160. Skatter till staten och kommunerna1) åren 1906—1911. 
Impôts de l'État et des communes. 

12—132282. Statistisk årsbok. 



178 TAB. 160 (forts.). SKATTER TILL STATEN OCH KOMMUNERNA ÅREN 1 9 0 6 — 1 9 1 1 . 

Impôts de l'État et des communes. 
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Tab. 161. På inkomsten utdebiterade kommunalutskylder i städerna 
å r e n 1909—1914. Contributions communales dans les villes. 

Anm. Talen omfatta även utdebiteringen för kyrka och folkekola, i allmänhet dock med un
dantag av uttaxerade avlöningsmedel till prästerskapet. — I de fall, där utdebiteringen varit olika 
för olika beskattningsföremål, avse uppgifterna utskyld»beloppet per 100 kr. inkomst av kapital 
eller arbete. — För de städer, i vilka utdebiteringen varit olika i olika församlingar, har i all
mänhet angivits medeltalet, beräknat pä sådant sätt, att samman för hela staden av utdebiterade 
utskylder dividerats med hundradedelen av inkomstsamman. Pä liknande sätt hava medeltalen 
för samtliga städer uträknats. — Uppgifterna avse den utdebitering, som beslöts i december 1908— 
1913 och på grund varav utskylder erlades under åren 1909—1914. 
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Tab. 162. Landskommunernas finanser åren 



181 

1880—1911. Finances des communes rurales. 
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Tab. 163. Stadskommunernas finanser åren 



183 
1880—1911. Finances des villes et des bourgs. 



184 TAB. 163 (forts.). STADSKOMMUNERNAS FINANSER ÅREN 



1880—1911. Finances des villes et des bourgs. 185 
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Tab. 164. Landstingens finanser åren 1880 



187 

—1911. Finances des Conseils généraux. 



188 

Tab. 165. Uppgifter rörande rikets särskilda landskommuner. 
Anm. I tabellen ingå icke de köpingar, Bom utgöra egna kommuner. För dessa redogöres i tab. 166. — En * ut

märker, att kommunen icke odelad tillhör det härad eller tingslag, under vilket densamma i tabellen finnes i sin helhet 
upptagen. — Uppgifterna om arealen odlad jord äro de senaste tillgängliga, vilka ofta avse rätt långt tillbaka liggande 
år. Hänsyn till under sista åren skedda inkorporeringar och områdesregleringar har endast undantagsvis kunnat tagas. 
För kommun, inom vars område köping är belägen, avse uppgifterna i regel även denna. — Uppgifterna om utdebiterad 
kommunalskatt avse jämväl utskylder lör kyrka och folkskola, i allmänhet dock med undantag av uttaxerade avlönings-
medel till prästerskapet. 1 de fall, där utdebiteringen varit olika för olika beskattningsföremål, avse uppgifterna ut-
skyldsbeloppet per 100 kr. inkomst av kapital och arbete. — Uppgifterna om inkomster, utgifter, tillgångar och 
skulder avse jämväl den kyrkliga kommunen. Prästerskapets avlöningsmedel äro här inräknade. 
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TAB. 165 (forts.). UPPGIFTER RÖRANDE RIKETS SÄRSKILDA LANDSKOMMUNER. 191 



192 TAB. 165 (forts.). UPPGIFTER RÖRANDE RIKETS SÄRSKILDA LANDSKOMMUNER. 



TAB. 165 (forts . ) . UPPGIFTER RÖRANDE RIKETS SÄRSKILDA LANDSKOMMUNER. 193 

13—132282. Statistisk årsbok. 
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TAB. 1 6 5 (forts.). UPPGIFTER RÖRANDE RIKETS SÄRSKILDA LANDSKOMMUNER. 197 



198 TAB. 165 (forts.). UPPGIFTER RÖRANDE RIKETS SÄRSKILDA LANDSKOMMUNER. 



TAB. 1 6 5 (forts .) . UPPGIFTER RÖRANDE RIKETS SÄRSKILDA LANDSKOMMUNER. 199 
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14—132282. Statistisk årsbok. 
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15—132282. Statistisk årsbok. 
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Anmärkningar till tab. 165. 

Stockholms län. 1) I följande kommuner är värdet ä kosthåll åt rotehion, omgångshjon o. dyl. 
icke upptaget i räkenskaperna: Järfälla 3 780 kr., Ed 7 322 kr., S:t Olof och S:t Per 1300 kr., 
Skånela 600 kr., Hammarby 1200 kr., Edebo 1500 kr., Unnnge 1635 kr., Ingarö 2 900 kr., Salem 
9 000 kr., Huddinge 8 000 kr., Östertälje 3 500 kr., Västertälje 4 052 kr., Tveta 2 900 kr. — 2) Vissa 
för Bromma och Sundbybergs köping (tab. 166) gemensamma finanser äro i sin helhet redovisade 
pa den förstnämnda kommunen. Detsamma gäller ock för Sigtuna stad (tab. 166) samt S:t Olof 
och S:t Per; Skånela och Norrsunda; Fresta och Hammarby; Danderyd samt Djursholms och 
Stocksunds köpingar (tab. 166); Vaxholms stad (tab. 166) och Värmdö; Ösmo och Nynäshamns kö
ping (tab. 166); Nacka och Saltsjöbadens köping (tab. 166); Södertälje stad (tab. 166) samt Östertälje, 
Västertälje och Tveta. — s) Inom en del av kommunen 705 kr. — 4) D:o 3'20 kr. — 5) D:o 640 
kr. — 6) Uppgiften avser den största av kommunens tre fattigvårdsrotar; inom de båda andra 
resp. 3-32 och 4-44 kr. 

Uppsala län. ') Vissa för Håtuna och Håbo-Tihle gemensamma finanser äro i sin helhet re
dovisade på den förstnämnda kommunen. Detsamma gäller ock för Hacksta och Löt. — 2) I föl
jande kommuner är värdet å kosthåll åt rotehjon, omgångshjon o. dyl. icke upptaget i räkenska
perna: Håtnna 2 900 kr., H&bo-Tible 2 740 kr., BTO och Lossa 3949 kr., Nysätra 1100 kr., Gi-
resta 900 kr. — 3) Inom en del av kommunen 405 kr. — 4) Uppgifterna om inkomster och ut
gifter, tillgångar och skulder avse icke Lövsta bruks särskilda kyrko- och folkskoleräkeuskaper. 

Södermanlands län. ') Vissa för Tuna samt Bcrgshammar och Tunaberg gemensamma finanser 
äro i sin helhet redovisade på den förstnämnda kommunen. Detsamma gäller ock för Barbo 
och Råby-Rönö; Nyköpings stad (tab. 166) och Helgona; Lilla Malma och Malmköpings köping 
(tab. 166); Torshälla stad (tab. 166) och Torshälla landskommun; Tumbo och Eåby-Eekarne; Sträng
näs stad (tab. 166) och Strängnäs landskommun; Mariefreds stad (tab. 166) samt Kärnbo och Taxinge. 
— 3) I följande kommuner är värdet å kosthåll åt rotehjon, omgångshjon o. dyl. ej upptaget i 
räkenskaperna: Barbo 2 000 kr., Vagnhärad 4500 kr. — 3) Inom en del av kommunen 4'72 kr. 

Östergötlands län. ') Uppgiften avser den största av kommunens fyra fattigvårdsrotar. Inom 
två av de övriga 640 kr. och inom den fjärde 3'40 kr. — 8) Inom en mindre del av kommunen 
5'70 kr. — 3) Vissa för Rök och Heda gemensamma finanser äro i sin helhet redovisade på den 
förstnämnda kommunen. Detsamma gäller ock för Motala landskommun och Motala stad (tab. 
166); Vadstena stad (tab. 166) och S:t Per; Älvestad och Skeppsås. 

Jönköpings län. ') I uppgifterna om inkomster och utgifter, tillgångar och skulder för Eog-
berga och Hakarp ingå även vissa med Huskvarna stad (tab. 166) gemensamma finanser. — s) Vissa 
för Barnarp och Månsarp gemensamma finanser äro i sin helhet redovisade på den förstnämnda 
kommunen. Detsamma gäller ock för Gränna stad (tab. 166) och Gränna landskommun: Säby 
och Tranås köping (tab. 166); Vetlanda och Vetlanda köping (tab. 166); Myresjö och Lanna-
skede; Värnamo och Värnamo köping (tab. 166). — 3) I räkenskaperna ej upptaget värde å kosthåll 
åt rotehjon, omg&ngshjon o. dyl. utgjorde 275 kr. 

Kronobergs län. ') Vissa för Väckelsång och Uråsa gemensamma finanser äro i sin helhet 
redovisade på den förstnämnda kommunen. Detsamma gäller ock för Öjaby och Härlöv; Stenbro-
hult och Älmhnlts köping (tab. 166). — 5) I följande kommuner är värdet å kosthåll åt rotehjon, 
omgångshjon o. dyl. icke upptaget i räkenskaperna: Asa 2 288 kr., Gårdsby 2 700 kr. 

Kalmar län. ') I följande kommuner är värdet ä kosthåll åt rotehjon, omgångshjon o. dyl. 
icke upptaget i räkenskaperna: Östra Ed 1420 kr., Vena 2 411 kr., Kalmar landskommun 1350 
kr., Långlöt 274 kr. — 2) Vissa för Misterhult och Figeholms köping (tab. 166) gemensamma fin-
nanser äro i sin helhet redovisade på den förstnämnda kommunen. Detsamma gäller ock för 
Högsby och Fågelfors; Mönsterås och Mönsterås köping (tab. 166); Madesjö och Nybro köping (tab. 
166); Gärdslösa och Bredsätra; Mörbylånga och Mörbylånga köping (tab. 166). 

Gottlands län. ') Vissa för Visby stad (tab. 166) och Visby landskommun gemensamma finan
ser äro i sin helhet redovisade på den förstnämnda kommunen. Detsamma gäller ock för Roma 
och Björke; Västkinde och Bro: Öja och Hamra: Vamlingbo och Sundre; Havdhem och Näs; 

-Nardhem samt Linde och Lojsta. — a) I följande kommuner är värdet å kosthåll åt rotehjon, om
gångshjon o. dyl. icke upptaget i räkenskaperna: Slite 665 kr., Lye 120 kr. 
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Blekinge län. ') Vissa för Sturkö och Tjnrkö gemensamma finanser äro i sin helhet redovisade 
på den förstnämnda kommunen. Setsamma gäller ock för Ronneby stad (tab. 166) och Ronneby 
landskommun; Sölvesborgs stad (tab. 166) och Sölvesborgs landskommun. — 2) Uppgiften gäller en
dast Hasslö; inom Aspö 1000 kr. 

Kristianstads län. 1) Vissa för Åhns och Åhns köping (tab. 166) gemensamma finanser äro i 
sin helhet redovisade på den förstnämnda kommunen. Detsamma gäller ock för Södra Mellby och 
Vitaby. — 2) Inom en del av kommunen 420 kr. — ») D:o 3'60 kr. 

Malmöhus län. ') I arealen odlad jord ingår även den del av kommunen, som år 1908 inför
livades med Trälleborg. — ») Vissa för Hälsingborgs stad (tab. 166) och Hälsingborgs landskommun 
gemensamma finanser äro i sin helhet redovisade på förstnämnda kommun. Detsamma gäller ock 
för Kropp och Hörarp; Lunds stad (tab. 166) och Lunds landskommun: Hörby och Hörby köping 
(tab. 166); Billeberga och Saxtorp; Västra Sallernp och Eslövs stad (tab. 166). — 3) Uppgiften avser 
endast Igelösa; i Västra Odarslöv 5'70 kr. 

Mallands län. 1) Vissa för Laholms stad (tab. 166) och Laholms landskommun gemensamma 
finanser äro i sin helhet redovisade på den förstnämnda kommunen. Detsamma gäller ock för 
Halmstads stad (tab. 166) och Övraby; Årstad och Asige; Lindberg och Torpa. — a) Inom en del 
av kommunen 3-93 kr. — ') I räkenskaperna ej upptaget värde å kosthåll åt rotehjon, omgångs
hjon o. dyl. utgjorde 180 kr. 

Göteborgs och Bohus län. ') Vissa för Kungälvs stad (tab. 166) och Rödbo gemensamma finan
ser äro i sin helhet redovisade på den förstnämnda kommunen. Detsamma gäller ock för Backa 
och Säve; Uddevalla stad (tab. 166) och Bäve; Skee och Tjärnö. — J) Inom en del av kommunen 
(Vikens folkskoledistrikt) 520 kr. — •) Inom Rönnängs kapell 10'65 kr. — 4) Inom en del av 
kommunen 870 kr. — 6) D:o 1080 kr. 

Alvsborgs län. 1) Inom en del av kommunen 7'90 kr. — !) Vissa för Herrljunga och Tarsled 
samt Remmene, Fölene och Eggvena gemensamma finanser äro i sin helhet redovisade på de båda 
förstnämnda kommunerna. Detsamma gäller ock för Alingsås landsförsamling, Rödene och Bä-
linge samt Ödenäs och Hemsjö; Nårunga och Ljur samt Ornunga, Kvinnestad och Asklanda; 
Norra Åsarp och Smula samt Kölaby och Solberga; Blidsberg och Humla samt Dalum. — 3) Upp
giften avser endast Bråttensby; i Landa 9-13 kr. — 4) För Skogsbygden äro inkomster och utgif
ter, tillgångar och skulder redovisade tillsammans med Nårunga och Ljur. — 6) I följande kommuner 
är värdet å kosthåll åt rotehjon, omgångshjon o. dyl. ej upptaget i räkenskaperna: Bälinge 120 
kr., Torestorp 300 kr., Humla 140 kr.. Håcksvik 200 kr., Steneby 15422 kr. — ") Vissa för Eriks
berg samt Broddarp och Mjäldrunga gemensamma finanser äro i sin helhet redovisade på den 
förstnämnda kommunen. Detsamma gäller ock för Örby och Kinna; Borås stad (tab. 166) och 
Torpa: Bredared samt Tämta, Vänga och Sandhnlt; Holm och Melleruds köping (tab. 166); Åmåls 
stad (tab. 166) och Åmåls landskommun. — ') För Gingri äro inkomster, utgifter och tillgångar 
redovisade tillsammans med Fristad. — 8) Uppgifterna om inkomster och utgifter, tillgångar och 
skulder avse icke de av Rydboholms aktiebolag för sina underlydande verk och hemman inrättade 
särskilda folkskolor. — 9) Inom en del av kommunen 18'00 kr. 

Skaraborgs län. ') Vissa för Ekby och Utby gemensamma finanser äro i sin helhet redovisade 
på den förstnämnda kommunen. Detsamma gäller ork för Björsäter samt Lugnas och Bredsäter; 
Hassle, Enåsa och Berga samt Färed; Björkäng och Töreboda köping (tab. 166); Hovaoch Älgarås; 
Berg samt Lerdala, Böja och Timmersdala; Skövde stad (tab. 166) samt Skövde landskommun, 
Ryd, Öm, Våmb, Hagelberg och Norra Kyrketorp; Hjo stad (tab. 166) och Hjo landskommun: Fal
köpings stad (tab. 166) samt Tornbjörntorp, Friggeråker, Falköpings västra och östra landskom
muner och Luttra; Dala samt Högstena och Borgnnda; Varv samt Kungslena och Hömb; Acklinga 
samt Agnetorp och Baltak; Agnetorp och Tidaholms stad (tab. 166); Valstad samt Vättak, Kymbo 
och Suntak; Vartofta-Åsaka och Kälvene; Börstig samt Brismene och Kärråkra (Älvsborgs län); 
Vinköl och Marum; Synnerby samt Skallmeja och Västra Geram; Skara stad (tab. 166) och Skara 
landskommnn: Norra Ving samt Stenum och Skärv; Tengene och Grästorps köping (tab. 166); 
Lekåsa samt Barne-Asaka, Fåglum, Kyrkas och Essunga; Hnsaby samt Skälvnm och Ova; Norra 
Härene och Hovby; Sävare samt Lindärva och Hasslösa; Götene samt Holmestad, Vättlösa och 
Ledsjö; Råda samt Kållands-Åsaka och Mellby. — 2) Uppgiften avser endast Hassle och Enåsa; 
inom Berga 540 kr. — ') I följande kommuner är värdet å kosthåll åt rotehjon, omgångshjon 
o. dyl. icke upptaget i räkenskaperna: Säter 150 kr., Norra Kyrketorp 2 410 kr.. Högstena 511 kr., 
Åsle 539 kr.. Östra Gernm 100 kr., Tun 1500 kr., Husaby 3 300 kr., Medelplana 6 480 kr., Öster
plana 3 680 kr., Kestad 150 kr., Sil 150 kr., Bredsäter 480 kr., Otterstad 2 526 kr. — 4) Inom en 
del ar kommunen 8-85 kr. — •) D:o 4-80 kr. — •) För Härlnnda äro inkomster och utgifter, 
tillgångar och skulder redovisade tillsammans med Bjärka. — ') Vissa för Skarke och Norra 
Lundby samt Eggby, Istrum och Öglunda gemensamma finanser äro i sin helhet redovisade på 
de båda förstnämnda kommunerna. Detsamma gäller ock för Skärstad och Hällum samt Önum 



247 

och Vara; Önam och Vara samt Vara köping (tab. 166); Österbitterna och Västerbitterna samt 
Eling och Laske-Vedum: Källby och Broby samt Skeby och Hangelösa. — 8) För Bolum äro in
komster och utgifter, tillgångar och skalder redovisade tillsammans med Broddetorp, Hornborga och 
Sätuna. — 9) Inom en del av kommunen 490 kr. — 10) D:o 840 kr. — ") D:o 300 kr. — ») D:o 
885 kr. — 1S) D:o 1120 kr. — 14) Uppgiften avser den största av kommunens sjn fattigvärdsrotar; 
inom de övriga dels 4'5o kr., dels 400 kr., dels 3'50 kr. — 16) Uppgiften innefattar ej rotarnas 
ntskylder till fattigvården. 

Värmlands län. ') Vissa för Färnebo och Filipstads stad (tab. 166) gemensamma finanser äro 
i sin helhet redovisade på förstnämnda kommun. Detsamma gäller ock för Kroppa och Lung-
snnd; Karlstads stad (tab. 166) och Karlstads landskommun: By och Säffie köping (tab. 166); Arvika 
landskommun och Arvika stad (tab. 00); Brunskog samt Mangskog och Boda. — a) Uppgiften inne
fattar ej rotarnas utskylder till fattigvården. — a) I följande kommuner är värdet å kosthåll åt 
rotehjon, omgångshjon o. dyl. icke upptaget i räkenskaperna: Kroppa 24 766 kr., Lungsund 10 700 
kr., Ed 2 000 kr., Svanskog 200 kr., Västra Fågelvik 756 kr., Karlanda 250 kr. 

Örebro län. 1) Vissa för Kil och G-räve gemensamma finanser äro i sin helhet redovisade på 
den förstnämnda kommunen. •— Detsamma gäller ock för Axberg och Hovsta; Knista och Hidinge; 
Nora landskommun och Nora stad (tab. 166); Lindesbergs stad (tab. 166); och Lindesbergs landskom
mun; Ljusnarsberg och Kopparbergs köping (tab 166). — s) Uppgiften avser den största av kom
munens tre fattigvärdsrotar; inom de båda övriga resp. 10'90 kr. och 8"20 kr. — 3) I uppgifterna 
om inkomster och utgifter, tillgångar och skulder för Hallsberg och Kumla ingå även vissa med 
Hallsbergs köping (tab. 166) gemensamma finanser. — 4) Uppgiften innefattar ej skolrotarnas ut
skylder för anskaffning och underhåll av skolhus. 

Västmanlands län. ') Uppgiften innefattar ej rotarnas fattigvårdskostnader, vilka utgått in 
natura. — 2) I räkenskaperna ej upptaget värde å kosthåll åt rotehjon, omgångshjon o. dyl. ut
gjorde 3 273 kr. — s) Vissa för Köpings stad (tab. 166) och Köpings landskommun gemensamma 
finanser äro i sin helhet redovisade på den förstnämnda kommunen. Detsamma gäller ock för 
Kung Karl samt Torpa och Knngsörs köping (tab. 166). — 4) Uppgiften avser den största av kom
munens två fattigvårdsrotar; inom den andra 525 kr. 

Kopparbergs län. 'j Falu landskommun och Falu stad (tab. 166) hava vissa finanser gemen
samma, av vilka en del äro redovisade på den förra och en del på den senare kommunen. — 
2) Inom Svartnäs bruksförsamling 5 13 kr. — s) Inom Hosjö kapell 6'16 kr. — 4) Vissa för Stora 
Tuna och Borlänge köping (tab. 166) gemensamma finanser äro i sin helhet redovisade på den 
förstnämnda kommunen. Detsamma gäller ock för Säters stad (tab. 166) och Säters landskommun; 
Hedemora stad (tab. 166) och Hedemora landskommun; Bjursås och Ål; Mora och Morastrands kö
ping (tab. 166). — 5) Inom Mockfjärds kapell 7-85 kr. — •) Inom Djura kapell 5'08 kr. — ') Ingår 
i uppgiften för Mora. — 8) Inom Tyngsjö kapell 8'50 kr. 

Gävleborgs län. ') Inom Amots kapell 6'38 kr. — 2) Vissa för Bollnäs och Bollnäs köping 
(tab. 166) gemensamma finanser äro i sin helhet redovisade på den förstnämnda kommunen. — 
3) Inom en del av kommunen 7-54 kr. — 4) Inom Lingbo kapell 8'50 kr. — 6) Uppgiften avser 
den ena av kommunens fattigvårdsrotar; inom den andra 6'70 kr. — 6) Inom en del av kommu
nen 7'44 kr. — ') D:o 7-12 kr. — 8) Inom Kårböle kapell, oberäknat utdebiteringen till fattig
vården, 7-30 kr. 

Västernorrlands län. 1) I räkenskapBma ej upptaget värde å kosthåll åt rotehjon, omgångs
hjon o. dyl. utgjorde 167 kr. — 2) Vissa för Överlännäs och Sånga gemensamma finanser äro i sin 
helhet redovisade på den förstnämnda kommunen. Detsamma gäller ock för Sollefteå och Sollefteå 
köping (tab. 166). 

fjämtlands län. ') I följande kommuner är värdet å kosthåll åt rotehjon, omgångshjon o. dyl. 
icke upptaget i räkenskaperna: Borgvattnet 225 kr., Laxsjö 100 kr. — 2) Därjämte förekom utdebite
ring inom de olika skolrotarna. — 3) Vissa för Alsen och Mattmar gemensamma finanser äro i sin 
helhet redovisade på den förstnämnda kommunen. — 4) Inom en mindre del av kommunen 700 
kr. — B) Inom Ljusnedals bruksförsamling 8"30 kr. 

Västerbottens län. ') Inom Holmö kapell 12-44 kr. — 2) Vissa för Skellefteå landskommun och 
Skellefteå stad (tab. 166) gemensamma finanser äro i sin helhet redovisade på den förstnämnda 
kommunen. 

Norrbottens län. ') Uppgiften avser endast Nederkalix; inom Tore 1020 kr. — 2) Vissa för 
Nedcrtorneå och Haparanda stad (tab. 166) gemensamma finanser äro i sin helhet redovisade på den 
förstnämnda kommunen. 
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Tab. 166. Uppgifter rörande rikets särskilda 
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städer samt köpingar, som bilda egen kommun. 
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Anm. Uppgifterna om utdebiterad kommunalskatt avse jämväl ntskylder för kyrka och folkskola, i 
olika för olika beskattningsförem&l, avse uppgifterna utskyldsbeloppet per 100 kr. inkomst av kapital och arbete, 
även vissa med nägon landskommun gemensamma finanser, varom se anm. till tab. 16f>. — ** IfSr de med ** 
dessa i sin helhet redovisade pa resp. landskommun (se anm. till tab. 165). — ') Uppgiften avser endast år 1910. 
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allmänhet dock med undantag av uttaxerade avlöningsmedel till prästerskapet. I de fall där utdebiteringen varit 
— * För de med * betecknade städerna omfatta uppgifterna om inkomster och utgifter, tillgångar och skulder 
betecknade städerna och köpingarna, som även hava vissa finanser gemensamma med någon landskommun, äro 
— ») Uppgiften avser endast aren 1905—1910. — ») Uppgiften avser endast Skanör; i Falsterbo 2'70 kr. 
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Tab. 167. Municipalsamhällen vid början av år 1913. 
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17—132282. Statistisk årsbok. 
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Bihang. Internationella översikter. 
Appendice. Tableaux internationaux. 

Tab. A. Ländernas areal och folkmängd.1) 
Superficie et population des pays.1) 

1) Enligt senaste uppgifter. D'après ht dénient données. — 2) Se vidare tab. B. Detailt au tabl. B. — 
3) Härav egentliga Egypten 642 000 kv.-km. med 9 734 000 inv. (1907). Dont VÉgyptt propre: 642 000 Ulom. c. et 
» 734 000 hai. {1907). — 4 Utom (SOM) Cent» o. Kanariska Barna. — 5) Utom {Sant) Azorerna och Madeira. 
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Tab. B. De europeiska staternas areal och folkmängd m. m. 
Pays de l'Europe: superficie, population etc. 

Anm. Areal och folkmängd fBr staterna pä Balkanhalvön efter krigen (Superficie et population des ÈtaU 
du Balkan après les guerres): Rumänien 139 690 kvkm., 7 602000 inv.; Bulgarien 114 000 kvkm., 4767 000 inv.; 
Serbien 87 300 kvkm., omkr. 4 700000 inv.; Monténégro 14180 kvkm., omkr. 400000 inv.; Albanien omkr. 
28000 kvkm., omkr. 800000 inv.; Grekland (med Kreta! 115975 kvkm., 4256000 inv.; Turkiet 26100 kvkm., 
1891000 inv. 
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Tab. C. Giftermål, födelser och dödsfall i europeiska länder. 
Pays de l'Europe: mariages, naissances et décès. 
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Tab. D: I. Utvandringen från Europa till främmande världsdelar.1) 
Emigration européenne d'outre-mer. 

Tab. D: II. Invandringen till Amerikas Förenta stater.3) 
Immigration aux États-Unis de l'Amérique. 

1) Talen avse i allmänhet endast utvandring sjSvägen. Par mer. — 2) Fr. o. m. 1896 endast emigrationen 
flver tyska hamnar. Dis 1896: Par ports allemands. — ') Uppgifterna avse finansår (1 juli—30 jnni). Amies 
du 1er juiiut au 30 juin. — 4) T. o. m. finansåret 1897/98 äro samtliga polacker — även från Tyskland och 
Österrike — inräknade under Byssland. Pour les années 1880:81 à 1897/98 tous les Polonais sont inclus dans les 
chijfres pour la Russie. 
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Tab. E. Den odlade jordens användning i de europeiska och vissa andra länder. 
Emploi de la terre dans les pays de l'Europe et dans d'autres pays. 
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Tab. F. Skörden i de europeiska och vissa andra länder. 
Produit des récoltes dans les pays de l'Europe et dans d'autres pays. 
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Tab. G. Kreatursantalet i de europeiska och vissa andra länder. 
Bétail dans les pays de l'Europe et dans d'autres pays. 
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Tab. H. Utrikeshandeln i de viktigaste länderna. 
Valeur du commerce des principaux pays avec l'Étranger. 

A n m . För Ryssland, Schweiz, Nederländerna, Grekland, Argentina och Chile specialhaodel, for Sve
rige väsentligen specialhandel, för övriga länder i regel generalhandel. — Russie, Suisse, Pays-Bas, Grèce, 
Rép. Argentine et Chili: Commerce spécial, pour la Suède: principalement commerce spécial; pour la plupart 
des autres pays: Commerce général. 
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Tab. I. Handelsflottan i de viktigaste länderna. 
(Fartyg över 50 ton.) 

Marines marchandes des principaus pays. 
(Navires dépassant 50 tonneaux.) 
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Tab. K. Utrikes sjöfarten i de viktigaste länderna. 
Navigation extérieure des principaux pays. 
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Tab. L. Järnvägarna i de viktigaste länderna. 
Chemins de fer dans les principaux pays. 

Anm. 1. Talen gälla delvis icke kalenderår utan drifts&r. Uppgifterna omfatta icke för alla Under 
samtliga banor. FBr Egypten aro sålunda privatbanoma icke medräknade. Let données tont partiellement 
incomplètes. Let années sont quelquefois celles des exercices. 

Anm. 2. Tåridens hela järnvägsnät utgjorde vid utgången av är 1911 (longueur det chemine de fer 
à la fin de Tannée 1911): Enropa 338880 km., Amerika 541 028 km., Asien 106011 km., Afrika 40489 
km., Australien 32401 km., tillsammans (total) 1067809 km. Ar 1910 tillsammans 1030014 km. (Stat. 
Jahrb. fiir à. Deutsche Keich.) 
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Tab. M. Postväsendet i de viktigaste länderna. 
Postes des principaux pays. 

Anm. Uppgifterna äro hämtade från den internationella poststatistiken. D'après la statistique inter
nationale du service postal. 
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Tab. N: I. Telegrafväsendet i de viktigaste länderna. 
Télégraphes des principaux pays. 

Anm. Uppgifterna äro för samtliga länder (med undantag för linjernas längd i Norge) 
hämtade från den internationella telegrafstatistikea. Transittelegram äro icke medräknade och i 
allm. ej heller järnyägatelegrafy&sendet. D'après la statistique internationale de la télégraphie (sauf 
pour let lignes dans la Norvège). Dépèches en transit non compris, ni en général les télégraphes des 
chemins de fer. 
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Tub. N: II. Rikstelefonväsendet i de viktigaste länderna år 1911. 
Téléphones exploitées par l'Étal des principaux pays. 

Anm. 1. Tabellen omfattar endast det av staten drivna telefonväsendet. P r iva t a telefon-
an läggn ingar : Norge 13849 km. internrbana och 12840 km. lokala med resp. 4-l och 66'7 mill. 
samtal: Danmark internrbana och lokala sammanlagt 41847? km. med resp. 380 och 170'6 mill. 
samtal; Nederländerna 1004 km. lokala linjer med 32'5 mill. samtal och 2 088 km. lokala kom
munala linjer med 1044 mill. samtal. Motsvarande uppgifter för Sverige saknas. 

Anm. 2. Uppgifterna gälla delvis icke kalenderår utan driftsår. Siffrorna äro hämtade från 
den internationella telefonstatistiken. D'après la statistique internationale de la téléphone. 

18—132282. Statistisk årsbok. 
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Tab. O. De skandinaviska samt de viktigaste övriga sedelutgivande 
centralbankernas ställning. 

Situation de quelques banques d'émission. 
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Tab. P. De fackliga arbetarorganisationerna. Syndicats ouvriers. 

Tab. Q. Arbetsinställelser i de skandinaviska länderna. Grèves des pays scandinaves. 
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Tab. R. Produktionen av några världsartiklar. 
La production de quelques articles universelles. 

Anm. De i ovanstående tabell meddelade uppgifter kunna helt naturligt vira varken absolnt noggranna 
eller fullt uttömmande, da de i flera fall stödja sig på uppskattningar, och det därjämte icke varit möjligt att 
erhålla uppgifter från alla länder. I det stora hela torde dessa brister dock knappast vara av nämnvärd be
tydelse vid bedömande av produktionens omfattning. 
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Tab. S: I. Förbrukningen av brännvin, vin och öl 1) i de viktigaste länderna. 

Consommation totale de l'eau-de-vie, du vin et de la bière 1 ) dans les pays de l'Europe et dans d'autres pays. 

Anm. Talen gälla delvis icke kalenderår utan flnansâr. — För de vinproducerande länderna saknas delvis nppgifter om förbrukningen i de 
vinproduccrande distrikten. 

1) Svagdricka i regel inbegripet. Y compris ordinairement petite biire. — a) Medeltal för åren 1910—1911. Moyenne pour 1910—1911. — 3) Preli
minära tal. Chiffra préliminaire). 
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Tab. S: II. Förbrukningen per invånare av brännvin, vin och öl 1) i de viktigaste länderna. 

Consommation par habitant de l'eau-de-vie, du vin et de la bière 1) dans les pays de l'Europe et dans d'autres pays. 

Anm. Se föreg. tabell. 
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Tab. T. Statsskulden i vissa länder. 
Dette publique dans les différents pays. 
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