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Förord. 

Av Statistisk årsbok för Sverige utgives 
härmed tredje årgången. I jämförelse med 
den föregående utvisar även denna årgång 
betydande ändringar och utvidgningar, var
igenom antalet tabellsidor stigit från 350 
till 365. I följd härav och på grund av de 
otillräckliga arbetskraftenia i ämbetsverket 
har tyvärr jämväl denna årgång av årsboken 
blivit försenad, och detta i högre grad än 
fallet var beträffande den närmast före
gående. För att icke utgivandet skulle 
ytterligare fördröjas, har Statistiska central
byrån nödgats att även nu avstå från in
förandet i årsboken av källförteckning och 
sakregister. 

De i ett biliang meddelade internationella 
översikterna hava, liksom motsvarande i års
bokens föregående årgångar, tillkommit ge
nom samarbete med de norska oeh danska 
statistiska ämbetsverken på sådant sätt, att 
tab. A—D samt O utarbetats av svenska 
statistiska centralbyrån, tab. E—G samt 
P—S av Danmarks statistiska departement, 
tab. H—N och U av Norges statistiska 
centralbyrå samt tab. T av Norges kontor 
för socialstatistik. 

Avertissement. 

Le Bureau central de statistique de Suède 
publie maintenant la troisième année de 
son Annuaire statistique. En comparant ce 
volume avec le précédent on y trouvera des 
modifications et des additions considérables, 
chose qui a fait monter le nombre des pages 
de 350 à 365. Sur cette raison et sur le 
manque des bras au bureau cette année 
aussi a été retardée malheureusement, et 
cela plus fort que la dernière année. Pour 
éviter un retardement encore plus grand le 
Bureau central de statistique a été obligé de 
renoncer, maintenant aussi, à insérer dans 
cet annuaire une liste des sources et une 
table alphabéthique des matières. 

Les aperçus internationaux donnés en 
appendice ont été préparés avec la colla
boration des services de statistique de la 
Norvège et du Danemark: les tableaux 
A—D et 0 sont dûs au Bureau central de 
statistique de Suède; les tableaux E—G et 
P—S au Bureau de statistique do Danemark; 
les tableaux H—N et U au Bureau central 
de statistique de Norvège; le tableau T à 
l'Office de statistique sociale de Norvège. 

Stockholm den 6 maj 1916. 

LUDVIG WIDELL. 

Sven Odén. 

†—152601. Statistisk årsbok 1916. 
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Tab. 1. Rikets indelningar vid början av år 1916. 

Divisions administratives au 1er janvier 1916. 

1—152601. Statistisk årsbok 1916. 
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Tab. 2. Areal, folkmängdstäthet1) och indelningar vid början av år 1916, länsvis.2) 

Superficie, densité de la population 1) et divisions administratives au 1er janv. 1916, par département.2) 

1) Beräknad med användande av folkmängdssiffrorna för den Vi 1915, dock med hänsyn tagen till Bromma sockens inkorporering i Stockholm 
den Vi 1916. Population au l'r janv. 1915. — ') Körande folkmängden se tab. 9, 10. Concernant la population voir tabl. 9, 10. 
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Tab. 3. Areal och folkmängd 1/1 1915 samt judiciella indelningar 1/1 1916 för 
hovrättsområden. Superficie et population 1/1 1915 et divisions judiciaires 1/1 1916 dans 

les districts des cours d'appel. 

Tab. 4. Areal och folkmängd 1/1 1915 i landstingsområden. Superficie et population 
dans les districts des conseils généraux. 

Tab. 5. Areal och folkmängd 1/1 1915 i hushållningssällskapsområden. Superficie 
et population dans les districts des sociétés d'économie rurale. 
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Tab. 6. Areal och indelningar 1/1 1916 samt folkmängd och folkmängdstäthet 
1/1 1915, stiftsvis. Superficie et divisions ecclésiastiques 1/1 1916, population et densité 

de la popul. 1/1 1915, par diocèse. 

Tab. 7. Areal, folkmängd och folkmängdstäthet vid början av år 1915, landskapsvis. 
Superficie, population et densité de la popul. dans les anciennes provinces au 1er janv. 1915. 
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Tab. 8. Folkmängd vid slutet av åren 1750—1914.1) Population au 31 déc. 

1) Rörande folkmängden i riket under varje särskilt är fr. o. m. 1749 se tab. 22. — ') Lysekil med 
3 284 inv. (Vi) blev stad nnder året. — ") Ett område med 1679 inv. (Vi) överflyttades under året frän lands
bygden till städerna. — 4) Områden med 12 162 inv. ('/i) överflyttades nnder året från landsbygden till städerna. 
— 6) Områden med 13515 inv. (Vi) överflyttades nnder året från landsbygden till städerna.— 6) Områden med 
5 626 inv. (Vi) överflyttades nnder året från landsbygden till städerna. — T) Tidaholm med 4 768 inv. (Vi) blev 
stad och ett område med 1834 inv. f/0 samt andra områden med 4 785 inv. ("/") överflyttades från lands
bygden till Btäderna under året. — 8) Huskvarna, Eslöv och Arvika med tillsamman 16 251 inv. ('/t) blevo 
städer under året, varjämte under året till städerna överflyttades två socknar med tillsamman 8 791 inv. (Vi). 
— •) Områden med 28 192 inv. (Vi) överflyttades under året från landsbygden till städerna. — 10) Djursholm, 
Nässjö och Hässleholm med tillsamman 12 889 inv. (Vi) blevo städer under året, varjämte under året till stä
derna överflyttades områden med 3,857 inv. (Vi). — Med frånräknande, resp. inräknande av folkmängden & 
områden, som den '/i 1915 överflyttades från landsbygden till städerna, utgjorde folkmängden på landsbygden 
4 146 434 och i städerna 1 533 173 eller 26'99 % av rikets befolkning. 
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Tab. 9. Folkmängd länsvis vid slutet av åren 
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1800—1914. Population par département au 31 déc. 
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Tab. 10. Folkmängd efter kön, länsvis, vid slutet av år 1914. 
Population par sexe et par département au 31 déc. 1914. 
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Tab. 11. Folkmängd i de större städerna vid slutet av åren 1800—1914. 
Population des plus grandes villes au 31 déc. 
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Tab. 12. Folkmängdens fördelning efter ålder vid slutet av åren 1750—1912. 
Population par âge au 31 déc. 
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Tab. 13. Folkmängdens fördelning efter kön och civilstånd vid slutet av åren 
1750—1912. 

Population par sexe et par état civil au 31 déc. 
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Tab. 14. 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. 15. Födelseorter för rikets befolkning år 1900. Lieux de naissance. 

Tab. 16. Utländska undersåtar vid slutet av åren 1910 och 1900. 
Sujets étrangers au 31 déc. 1910 et 1900. 
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Tab. 17. Finnar och lappar vid slutet av åren 1870—1910. Finnois et Lapons. 

Tab. 18. Folkmängdens fördelning efter huvudgrupper av yrken vid slutet av åren 
1870—1900. 1 ) Population par profession au 31 déc. 1870—1900. 

1) Gruppen s utan uppgivet yrke» har här fördelats pa de övriga grupperna. 
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Tab. 19. 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. 20. Främmande trosbekännare vid slutet av år 1900. 
Dissidents au 31 déc. 1900. 

Tab. 21. Med lyten behäftade personer vid slutet av år 1900. 
Infirmes au 31 déc. 1900. 



19 

Tab. 22. Översikt av folkmängdens förändringar åren 1749—1914. 
Aperçu du mouvement de la population. 



20 TAB. 22 (forts.) . ÖVERSIKT AV FOLKMÄNGDENS FÖRÄNDRINGAR 



ÅREN 1749—1914. Aperçu du mouvement de la population. 21 



22 TAB. 22 (forts.). ÖVERSIKT AV FOLKMÄNGDENS FÖRÄNDRINGAR ÅREN 1749—1914. 
Aperçu du mouvement de la population. 
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Tab. 23. Folkmängdens förändringar på landsbygden o. i städerna åren 1821—1914. 
Mouvement de la population à la campagne et dans les villes 
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Tab. 24. Folkmängdens förändringar på landsbygden och i städerna, 
Mouvement de la population à la campagne et dans 
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länsvis, i medeltal åren 1901—1910 samt åren 1912—1914. Absoluta tal. 
les villes de chaque département. Chiffres absolus. 
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Tab. 25. Folkmängdens förändringar, 
Mouvement de la population par 
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länsvis, åren 1901—1914. Relativa tal. 
département. Chiffres relatifs. 
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Tab. 26. Folkmängdens förändringar i de största städerna åren 1901—1914.1) 
Mouvement de la population dans les plus grandes villes.1) 

1) Börande folkmängdens förändriDgar i övriga städer se tab. 232. Concernant le mouvement de la population 
dans les autres villes voh\ tabl. 232. — 2) Preliminära uppgifter. Chiffres préliminaires. 3) Se noterna ti l l tab. 11. 
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Tab. 27. Folkmängdens förändringar månadsvis, beräknade per år och 
1000 av medelfolkmängden, åren 1816—1910. 1) 

Mouvement de la population par mois, calculé pour l'année sur 1000 habitants.1) 

1) Månaderna reducerade till lika längd. Les mois réduits à longueur égale. 
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Tab. 28. Giftermål åren 1801—1912. 1) Mariages.1) 

1) Rörande giftermål under varje särskil t är samt 10- och 5-årsperioder area 1749—1914 se tab. 22, 
på landsbygden och i städerna 1821—1914 tab. 23, länsvis och i de största städerna 1901—1914 tab. 
24—26 samt månadsvis 1816—1910 tab. 27. Voir aussi tabl. 22—27.— a) Av hela medelfolkmängden. 
Sur 1000 habitants. — 3) Av . alla ogifta män 20—50 år. Sur 1000 garçons ,20—.50 ans. — 4) Av alla 
änklingar (o. frsk.) 15—65 år. Sur / 000 veufs {et div.) 13—63 ans. — 6) Av alla ogifta kvinnor 20— 
45 år. Sur 1 000 filles 20—43 ans. — •) Av alla änkor (o. frsk.) 15—55 år. Sur t 000 veuves (et div.) 
13—33 ans. — ») Stockholm: 1&09 382, 1910 694, 1911 958, 1912 1082, övriga städer autres villes: 1909 
273, 1910 307, 1911 405, 1912 468, landsbygden campagne: 1909 293, 1910 390, 1911 500, 1912 578. 

Tab. 29. I äktenskap inträddas medelålder åren 1861—1912. Age moyen au mariage. 
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Tab. 30. Giftermål, fördelade efter makarnas civilstånd, åren 1801—1912. 
Mariages par état civil des époux. 

Tab. 31. Giftermål, fördelade efter makarnas ålder och civilstånd, åren 
1901—1910. 

Mariages par âge et par état civil des époux. 
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Tab. 32. I första äktenskapet inträdda i olika åldrar på 1000 av medelfolk-
mängden av ogifta i samma åldrar åren 1861—1912. 

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

Tab. 33. Upplösta äktenskap och överskott av ingångna åren 1751—1913. 
Mariages dissous et excédent des mariages contractés. 
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Tab. 34. Äktenskapsskillnader samt genom skiljobrev upplösta trolovningar 
åren 1841—1910. Summor för tioårsperioder.1) Divorces et fiançailles dissoutes 

par autorisation des consistoires ecclésiastiques. Nombres totaux pour les décades.1) 

1) Rörande äktenskapsskillnader under åren 1831—40 samt varje särskilt är 1898—1913 se tab. 33. 
Concernant les divorces en 1831—40 ainsi que pour chaque année 1898—1913 voir tabl. 33. — a ' Orsak till 
skilsmässan. Etant cause Ju divorce. 

3—152601. Statistisk årsbok 1916. 
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Tab. 35. Barnaföderskor åren 1751—1912. Accouchées. 

Tab. 36. Flerbörder åren 1781—1910. Naissances multiples. 

Tab. 37. Barnaföderskor med barn i äktenskap på 1000 av medelfolkmängden 
gifta kvinnor i olika åldrar åren 1781—1912. Femmes accouchées d'enfants 

légitimes sur 1000 femmes mariées de chaque groupe d'âge. 
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Tab. 38. Barnaföderskor med barn utom äktenskap på 1000 av medelfolkmängden 
ej gifta kvinnor i olika åldrar åren 1871—1912. Femmes accouchées d'enfants illégitimes 

sur 1000 femmes non mariées de chaque groupe d'âge. 

Tab. 39. Barnaföderskor med barn i äktenskap, fördelade efter ålder och tid 
mellan giftermål och nedkomst. Summor för åren 1911 och 1912. Femmes accouchées 
d'enfants légitimes par âge et par durée des mariages. Totaux pour les années 1911 et 1912. 
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Tab. 40. Födda barn åren 1751—1912.1) Naissances.1) 

1) Börande födda barn under varje särskilt är samt 10- och 5-årsperiodcr 1749—1914 se tab. 22, 'på landsbygden och i städerna 1821—1914 
tab. 23, länsvis och i de största städerna 1901—1914 tab. 24—26 samt månadsvis 1816—1910 tab. 27. Voir aussi tabl. 22—27. — ») För åren 
1801—1830 torde uppgifterna om de dödfödda vara ofullständiga. Tour les années 1801—1830 Us données sont probablement incomplètes. 
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Tab. 41. Döda åren 1751—1912. 1) Décès.1) 

1) Officiella tal (i tab. 22 korrigerade tal). Rörande dödligheten nnder varje särskilt är samt 10- och 
5-årsperioder 1749—1914 se tab. 22, pä landsbygden och i städerna 1821—1914 tab. 23. länsvis och i de 
största städerna 1901—1914 tab. 24—26 samt månadsvis 1816—1910 tab. 27. Chiffres officiels (an tabl. :'ï 
chiffres corrigés). Voir aussi tabl. 22—27. — 2) Frånskilda inräknade. Divorcés inclus. 

Tab. 42. Döda i första levnadsåret på 1000 levande födda åren 1751—1912. 
Décès dans la première année de la vie sur 1000 nés vivants. 
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Tab. 43. Döda i olika åldrar på 1000 av medelfolkmängden i samma åldrar åren 1751—1912. 
Décès aux différents âges sur 1000 habitants de chaque groupe d'âges. 
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Tab. 44. Återstående medellivslängd och sannolik återstående livslängd åren 
1816—1910. Vie moyenne et vie probable. 

Tab. 45. Dödlighets- och livslängdstabeller för åren 1901—1910. 
Tables de mortalité et de survie. 



40 TAB. 45 (forts.). DÖDLIGHETS- OCH LIVSLÄNGDSTABELLER FÖR ÅREN 1901—1910. 



Tables de mortalité et de survie. 41 
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Tab. 46. Dödsfall genom farsoter och barnsbörd samt 
Décès provenant des maladies épidèmiques et des 

Tab. 47. Självmördare 
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våldsamma dödsorsaker (utom självmord) åren 1861—1911. 
accouchements; morts violentes (suicides exceptés). 

åren 1781—1911. Suicides. 
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Tab. 48. Dödsorsakerna år 1911. Causes de décès. 
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TAB. 48 (forts.). DÖDSORSAKERNA ÅR 1 9 1 1 . Causes de décès. 
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Tab. 49. Dödsorsakerna i städerna åren 1901—1910. 
Causes de décès dans les villes. 
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Tab. 50. Emigranter och immigranter, fördelade efter länder, 
å ren 1851—1914. Emigrants et immigrants par pays. 

4—152601. Statistitk årsbok 1916. 
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Tab. 51. Emigranter och immigranter, fördelade efter kön, ålder och civilstånd, åren 1861—1914. 

Émigrants et immigrants par sexe, par âge et par état civil. 
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Tab. 52. Emigranter och immigranter länsvis samt på landsbygden och i 
städerna åren 1881—1914. 

Émigrants et immigrants par département ainsi qu'à la campagne et dans les villes. 



52 

Tab. 53. Emigranter, fördelade efter yrke, åren 1891—1914. 
Émigrants par profession. 

Tab. 54. Sjukdomsfall i infektionssjukdomar m. m. åren 1904—1913. 
Maladies infectieuses, etc. 
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Tab. 55. Sjukvårdspersonal och sjukvårdsanstalter vid slutet av åren 
1860—1913. Personnel et établissements sanitaires au 31 déc. 

Tab. 56. Omsättningen vid sjukvårdsanstalterna åren 1861—1913. 
Mouvement des malades dans les établissements sanitaires. 
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Tab. 57. Civila sjukvårdsanstalter (självständiga sinnessjukanstalter ej inbegripna) 
åren 1901—1913. 1) 

Établissements sanitaires civils (hôpitaux et asiles d'aliénés excl.). 

1) Enskilda anstalter inbegripna. Dä frän en del, särskilt enskilda, anstalter berättelser ej inga till Me
dicinalstyrelsen, äro tabellens uppgifter delvis ofullständiga. Fr. o. m. âr 1912 delvis förändrat redovisnings
sätt. — 2) Antalet nndernallsdagar, dividerat med 365 (366). — 3) Sjukv&rdsavgiften inräknad. — 4) Därav stats
anslag 146 477 kr. 
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Tab. 58. Sinnessjukvården åren 1910—1913. Service des aliénés. 
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Tab. 59. Skyddskoppympningen åren 1801—1913.1) Vaccination.1) 

]) Ofullständiga uppg. under äldre tid, särsk. före 1851. Avant 1851 données incomplètes. — ') Fr . o. m. 
1851 endast med framgång vacc. Die 1851: arec résultat positif. — 8) % av lev. födda nnder perioden. 
Pet des nés vivants de la période. — 4) % av lev. födda under föreg. år. Pet des nés vivants de Vannée précédente. 

Tab. 60. Militära sjukvården åren 1903—1914.1) État sanitaire de l'armée et de 
la marine.1) 

M Börande läkarbesiktningarna å värnpliktiga se tab. 192, 193. Concernant l'inspection médicale des con
scrits voir tall. 192, 193. — 2) Uppgifterna avse redovisningsar, slutande 30 sept. Années finissant le 30 sept. 

Tab. 61. Lagfarna köp av fast egendom åren 1831—1912. Immeubles achetés. 
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Tab. 62. Inteckningar i fast egendom åren 1831—1912. 
Immeubles grevés d'hypothèques. 

Tab. 63. Fast egendom av fideikommissnatur år 1910. Fidéicommis. 
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Tab. 64. Fast egendom, tillhörande inhemska aktiebolag, åren 1885—1910.1) 
Immeubles appartenant aux sociétés anonymes suédoises.1) 

1) Jämvagsaktiebolag ej inbegripna. Compagnies des chemins de fer non comprises. — 2) Av hela mantalet. 
Pet. de toutes les unités cadastrales. — 3) A T taxeringsvärdet för all bevillningsskyldig fastighet av ifråga
varande slag. Pct. de la valeur totale taxée. 

Tab. 65. Fast egendom, tillhörande utländska undersåtar åren 1885—1910. 
Immeubles appartenant aux sujets étrangers. 
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Tab. 66. Lantmäteriet åren 1828—1914. Arpentage. 
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Tab. 67. Förmedlat mantal å landsbygden länsvis år 1910 och i hela riket 
åren 1870—1900. Unités cadastrales à la campagne. 

Tab. 68. Arealen av odlad jord, naturlig äng, 
Étendue des terrains cultivés, des prairies 

1) Uppgifterna a-vse för de åren 1914 och 1913 lokalnndergSkta delarna av riket (omkring V» vartdera 
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Tab. 69. Antal brukningsdelar, jordtorp och andra jordlägenheter länsvis år 
1911 och i hela riket åren 1890—1910. Exploitations agricoles. 

skogbärande mark och impediment år 1914, i hektar.1) 
naturelles et des forêts, en hectares. 

året) nämnda ar, i övrigt tidigare år. 
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Tab. 70. Åkerjordens användning samt utsädet länsvis år 1914 och i 

1) Preliminära uppgifter f8r ar 1914. Chiffres préliminaires pour 1914. 
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hela riket åren 1865—1913.1) Emploi des champs cultivés et semences.1) 
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Tab. 71. Skörd, i ton, skördens värde, i millioner 
Récolte, en tonnes, valeur de la récolte, en millions 
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kronor, och allmän skördesiffra för varje år 1866—1915. 
de cour., et index de récolte pour chaque année. 

5—152601. Statistisk årsbok 1916. 
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Tab. 72. Skörd, i ton, länsvis åren 1914 och 19151) samt i hela 

1) Preliminära uppgifter f8r 1914 och 1915. Chiffres préliminaires pour 1914 et 1915. 
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riket i medeltal för femårsperioderna 1866—1910. Récolte en tonnes.1) 
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Tab. 73. Markegångspriser å spannmål, hö, halm och smör länsvis år 
1915 och i hela riket åren 1836—1914, i kronor. 

Taxe officielle des céréales, du foin, de la paille et du beurre, en couronnes. 
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Tab. 74. Skördens värde, i kronor per deciton, länsvis år 1915 och i hela riket åren 1913 och 1914. 
Valeur de la récolte en cour. par quintal. 
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Tab. 75. Skördens värde, i tusental kronor, länsvis åren 1914 och 19151) samt i hela riket åren 1882—1913. 
Valeur de la récolte en milliers de couronnes.1) 



71 

1) Preliminära uppgifter for 1914 och 1915. Chiffres préliminaires pour 1914 et 1915. — 2) I summorna för hela riket ingår även värdet av skörden av 
lin, hampa och tobak, som ej redovisats länsvis. La valeur de a récolte de lin, de chanvre et de tabac est comprise dans les totaux pour le Royaume entier. 
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Tab. 76. Spannmålens medelvikt, i kg. per hl., länsvis år 1915 samt i 
hela riket åren 1866—1914.1) 

Poids moyens des céréales.1) 

1) Preliminära uppgifter ffir åren 1913—1915 Chiffres prélimmaira pour 1913—1915. 
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Tab. 77. Kreatursantalet länsvis år 1914 och i riket åren 1865—1910. 1) Bétail.1) 

1) Antal renar: Rennes: 1911 276 084 (Jämtlands län 20 037, Västerbottens län 65 077, Norrbottens län 190 970), 
1910 273 343, 1905 225 779, 1900 231 960, 1895 287 894, 1890 296 220. - ') Preliminära uppgifter. 

Tab. 78. Mejerihanteringen åren 1890—1910. Industrie laitière. 
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Tab. 79. Mejerihanteringen länsvis år 1913. Industrie laitière par département. 
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Tab. 80. De allmänna skogarnas areal, i hektar, vid slutet av åren 1875—1914. 1) 
Étendue des forêts publiques, en hectares, au 31 déc. 1) 

1) Rörande samtliga skogarnas areal se tal). 68. Pour l'étendue des forêts en général voir tabl. 68. — 2) Civila 
och militieboställens skogar inräknade. 

Tab. 81. Skogsväsendet åren 1909—1914. Forêts. 
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Tab. 82. Dödade älgar och dödade skadedjur åren 1851—1914.1) 
Élans tués et carnassiers tués. 1) 

1) Ofullständiga uppgifter, utom beträffande björnar, vargar, lodjur och järvar. Données in-
complètes, excepté concernant les ours, les loups, les lynx et les gloutons. — 2) Älgar, dödade i förbjuden 
tid, ej inräknade. Illicitement tués non compris. — 3) Uppgifter saknas för Värmlands län åren 
1851—55 och 1861—64 samt för Örebro län 1851—55. — 4) Uppgifter saknas för Bergslagsdistriktet. 

Tab. 83. Fiskets bruttoavkastning, i kronor, åren 1908—1914. 
Produit brut de la pêche, en couronnes. 
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Tab. 84. Havsfiskets i Göteborgs och Bohus län bruttoavkastning åren 1881/1914. 
Produit brut des pêches maritimes du département de Gothembourg. 

Tab. 85. Produktion av järnmalm1) och tackjärn2), i ton, åren 1836—1914. 
Production de minerais de fer et de fonte, en tonnes. 

1) Fr. o. m. âr 1906: vunnen användbar järnmalm (även slig, men ej för anrikning avsedd malm). 
Sjö- och myrmalmer ej inräknade. — 2) Gjutgods, framställt direkt från masugn, inräknat. 
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Tab. 86. Produktion av järnmalm och tackjärn, i ton, länsvis åren 1881—1914.1) 
Production, en tonnes, de minerais de fer et de fonte, par départements. 

1) Se tab. 85 not 1) och 2). — 2) Slig, framställd vid Höganäs av Gällivaremalm. 

Tab. 87. Produktion av malmer (utom järnmalm) och andra mineral, i ton, åren 
1871—1914.1) Production de minerais, etc., en tonnes. 

1) P å grand av förändrat redovisningssätt äro siffrorna för åren fr. o. m. 1906 delvis ej jämförbara med de 
föregående årens. Pour cause de modifications apportées à la statistique, les données à partir de 1906 ne sont pas com
parables avec celles des années antérieures. — 2) Ofullständiga uppgifter. Données incomplètes. 
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Tab. 88. Tillverkning av metaller, andra än tackjärn, åren 1861—1914. 
Production de métaux autres que fonte. 

Tab. 89. Bergverksprodukternas värde samt för bevillning uppskattad inkomst 
av bergshantering, i tusental kronor, åren 1896—1914. 

Valeur des produits de l'industrie minérale et revenus nets, d'après les autorités de 
taxation, de l'exploitation des mines et des usines, en milliers de couronnes. 
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Tab. 90. Arbetare och drivkraft vid bergverken åren 1893—1914. 
Ouvriers et moteurs dans l'industrie minérale. 

Tab. 91. Järnverkens förbrukning av träkol, stenkol och koks åren 
1899—1914. Consommation de charbons des usines à fer. 

Tab. 92. Bergverkens antal och fördelning efter ägare åren 1896—1914.1) 
Mines et usines: nombre et répartition d'après les possesseurs.1) 

1) Gruvor, ur vilka malm erhållits under rcdogörclsearet, samt andra verk, vilka nnder året 
varit i gång. Exploitées pendant l'année. — _2) Anriknings- och briketteringsverk hava i denna 
tabell hänförts till >andra bergverk». — s) Även kvartsbrott. Ökningen i antal åren 1910 och 
1911 torde delvis bero på fullständigare uppgifter. — 4) 1861/65 222, 1866,70 212, 1871/75 215, 
1876/80 195, 1881,85 186, 1886/90 159, 1891,95 150. 

6—152601. Statistisk årsbok 1916. 
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Tab. 93. Fabrikernas tillverkningsvärde åren 1836—1896. 1) 
Valeur des produits de l'industrie.1) 

1) I tabellen ingå ej : bergverk, mejerier, mjöl- och grynkvarnar, bagerier, sågverk och hyvlerier, 
boktryckerier samt flottans varv och statens ammunitionsfabriker, ävensom före år 1892: char-
kuterivarufabriker, brännvinsbrännerier, destilleringsverk, punschbryggerier, kalkbruk, krutbrak 
samt den del av järnbrukens ti l lverkning, som är bänförlig till fabriksindustrien. Non compris 
dans le tableau: usines, laiteries, moulins, boulangeries, scieries, etc., ainsi qu'avant 1892: fabriques de 
charcuterie, fabriques d'eau de vie brute, distilleries etc. — 2) Ökningen beror delvis på fullständigare 
uppgifter. L'augmentation dépend en partie de données plus complètes. — 3) Därav omkr. 36·7 mili. kr. 
för fabriksgrupper, som förut ej redovisats i statistiken. Se not ' ) . Dont 36'7 millions de cour, 
pour les groupes de fabriques auparavant non compris dans la statistique. Voir note l). — 4) På grund 
av ändrat redovisningssätt är fabriksstatistikens uppgifter för åren fr. o. m. 1896 ej jämförbara 
med föregående årens. Det här uppgivna tillverkningsvärdet är emellertid beräknat på samma sätt 
som för de föregående åren. Jfr. tab. 94. A partir de1S96 la statistique de l'industrie est dressée 
d'après d'autres principes qu'auparavant. Néanmoins la valeur des produits en 1896 indiquée ci-dessus 
a été calculée d'après la méthode employée auparavant. Cfr. tabl. 94. 

Tab. 94. Fabriksindustrien åren 1896—1913.1) Industrie.1) 



TAB. 94 (forts.). FABRIKSINDUSTRIEN ÅREN 1 8 9 6 — 1 9 1 3 . Industrie. 83 

1) I tabellen ingå ej bergverk och mejerier. Non compris: usines et laiteries. — 2) De uppgivna tillverknings
värdena äro betydligt högre än de verkliga, emedan i regel mellanprodukter, som inom landet ytterligare för
ädlas, äro dubbelräknade (t. ex. pappersmassa, som använts vid pappersbruken). Les chiffres du tableau sont 
trop élevés, parce que les produits qui subissent dans le pays plusieurs perfectionnements successifs entrent en compte 
plus d'une fois. — ' ) Härav 9 645 078 kr. för träkolsverken, som ej fornt redovisats i fabriksstatistiken. — 4) In
komsten under åren 1896/00, 1901/05 o. s. v., således enligt taxeringarna under åren 1897/01, 1902/06 o. s. v. — 
5) För varje verk i medeltal för den tid verket varit i gång under redogörelseåret. — e) Dessutom ett antal 
motorer med ej uppgiven styrka. — 7) 1897/1900. — 8) Uppgivna antalet fabriker är betydligt högre än det 
verkliga, emedan en och samma anläggning, där olika slags tillverkningar bedrivas tt. ex. väveri förenat med 
spinneri), blivit räknad såsom två eller flera fabriker. Tout établissement où Von fabrique des produits différents 
(p. ex. fils et tissus) a été compté comme deux ou plusieurs ateliers. — •) Fr. o. m. 1913 ingå bergverk och mejerier 
i den allmänna industristatistiken. Samtidigt hava de i not 2) omnämnda dubbelräkningarna betydligt inskränkts 
och de i not s) omnämnda undanröjts. Det här uppgivna tillverkningsvärdet 1913 är emellertid beräknat på 
samma sätt som för de föregående åren. Jfr. tab. 96, 97. A partir de 1913 la statistique de l'industrie est dressée 
d'après «» plan nouveau. Cependant la valeur des produits eu 1913 indiquée dans ce tableau a été calculée d'après la 
méthode employée auparavant. Cfr. tabl. 96, 97. 

Tab. 95. Tillverkningsvärde, i kronor, inom olika fabriksgrupper, åren 1896—1912.1) 
Valeur des produits dans les différents groupes de fabriques.1) 

1) Se tab. 94 not ' ) , »), s) och '). Voir tabl. 94, notes >), 2), ») et 9) . 
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Tab. 96. Industrien, länsvis, år 1913. 1) 

1) Se tab. 94 not •). Rörande förvaltningspersonalen se tab. 97 och rörande industrianläggningarnas 
fördelning efter arbetsgivare m. m. tab. 98. Voir tabl. 94, note 9J. — ') Procent ay hela den taxerade 
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Industrie par départements.1) 

inkomsten av kapital och arbete. Pet. du total des revenus taxée à VimpCt dit <bevillnïngï (les revenus 
provenant de l'exploitation des vnmet/ftles ne sont pas taxés à <bevillning>). 
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Tab. 97. Antal arbetsställen, personal, drivkraft och tillverkningsvärde för 
valeur des produits dans les 

Se tab. 94 not ') . Voir tabl. 94, noie 9) . —• ') Directement employée pour actionner let machines et les appareils. 
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olika industrigrupper år 1913.1) Nombre des établissements, personnel, force motrice et 
différentes catégories d'industries.1) 

— 3) Pour actionner le» générateurs électriques. 
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Tab. 98. Industrianläggningarna, fördelade i storleksgrupper efter arbetar-
Établissements industriels répartis d'après le nombre des ouvriers, 

Tab. 99. Tillverkningen av viktigare industriprodukter åren 

1) Uppgifterna 1 denna tabell avse totala produktionen, icke såsom i tab. 96 —98 endast salntillverknin-
garna. — Rörande brytningen av malmer och vissa andra mineral samt tillverkningen av metaller se tab. 
85—89, rSrande tillverkningen av mejeriprodukter tab. 78, 79 samt av brtnnvin och maltdrycker tab. 213. 
Production totale (dant let tableaux 96—98, feulement la production destinée à la vente). — Pour la production 
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antal och produktvärde samt fördelade efter arbetsgivare, år 1913. 
la valeur des produits et la catégorie des propriétaires. 

1896—1913. 1) Production des principaux produits industriels.1) 

des minerais et des métaux voir tabl. 85—89; des produits des laiteries tabî. 78—79; de Veau de vie et des 
boissons de malt tabl. 2i:i. — 2) 1898—1900. — 3) Såg- och hyvlingslön för främmande virke ej inräknad. — 
4) Träskor och läster inräknade. 



90 TAB. 99 (forts.). TILLVERKNINGEN AV VIKTIGARE INDUSTRIPRODUKTER 



ÅREN 1896—1913. Production des principaux produits industriels. 91 



92 TAB. 99 (forts.). TILLVERKNINGEN AV VIKTIGARE INDUSTRIPRODUKTER ÅREN 1 8 9 6 — 1 9 1 3 . 
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Tab. 100. Hantverket åren 1896—1910. Industrie manuelle. 
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Tab. 101. Handlande länsvis år 1911 samt i hela riket åren 1897—1910. Marchands. 
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Tab. 102. Införselns och utförselns värde åren 1836—1914, i kronor.1) 
Valeur de l'importation et de l'exportation, en couronnes. 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. Antérieurement à 1871 la valeur des marchan
dises transportées par des navires suédois a été calculée d'après les prix dans les ports étrangers. — 2) Uppgifterna 
äro mycket ofullständiga, särskilt beträffande exporten av mynt. Or et argent en barres tt monnaies d'or, 
d'argent ou d'autre métal. Les données sont très incomplètes, spécialement concernant l'exportation de monnaies. 



96 TAB. 102 (forts.). INFÖRSELNS OCH UTFÖRSELNS VÄRDE ÅREN 1836—1914. 
Valeur de l'importation et de l'exportation. 
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Tab. 103. Värde, i tusental kronor, av införda och utförda varor, fördelade efter 
deras ursprung, åren 1871—1914. 

Valeur en milliers de cour. des marchandises importées et exportées, classées d'après 
domaines de production. 

7—152601. Statistisk årsbok 1916. 
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Tab. 104. Värde, i tusental kronor, av införda och utförda varor, fördelade efter 
deras ändamål, åren 1871—1914. 

Valeur en milliers de cour. des marchandises importées et exportées, classées d'après leur emploi. 
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Tab. 105. Värde, i tusental kronor, av införda och utförda varor, 1) fördelade i 
grupper, åren 1871—1911.2) Valeur en milliers de couronnes des marchandises 

importées et exportées,1) par groupes.2) 

1) Körande in- och utförsel ay mynt samt oarbetat guld och silver (här ej inräknade) se tab. 108. Concernant 
l'importation et l'exportation de monnaies et d'or et d'argent en barres {non compris dans ce tableau) voir tabl. 108. — 
2) P å grnnd av ändrad gruppindelning äro uppgifterna fr. o. m. 1912 icke jämförbara med de föregående årens. 
Jfr tab. 1(16, där in- och utförseln 1911 omgrupperats enligt den nya gruppindelningen. Par suite de modifica
tions apportées à la division en groupes, les données, à partir de 1912 ne sont pas comparables avec celles des années 
antérieures. Cfr tabl. 106, dans lequel l'importation et l'exportation en 1911 ont été groupées selon la division nouvelle. 
— 3) Värdeminskningen beror på tillförlitligare beräkningar. Se sid. 96, not ' ) . La diminution provient de 
calculs plus exacts. Voir page 96, note 1) . 
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Tab. 106. Kvantitet och värde av de viktigaste in- och utförda varorna 

1) Se sid. 106, not '). Voir p. 106, note '). — 2) Härunder inbegripet kli, alla slag (även av ris). 
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å r e n 1871—1914. 1) Quantité et valeur des principales marchandises imp. et exp.1) 

1) F5r âren fr. o. m. 1889 har vid reduktion från kilogram till liter (vin pä fat) 1 kg. antagits mot
svara 1'02 1. (för åren 1871—1S88 hava uppgifterna hämtats från 1891 års tullkommittés betänkande). 
— 2) Stampad filt inräknad. 
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ÅREN 1871—1914. Quantité et valeur des principales marchandises imp. et exp. 103 



104 TAB. 106 (forts.). KVANTITET OCH VÄRDE AV DE VIKTIGASTE IN- OCH UTFÖRDA VARORNA 



ÅREN 1871—1914. Quantité et valeur des principales marchandises imp. et exp. 105 
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Tab. 107. Kvantitet och värde av införda och utförda varor åren 

1) Från och med år 1914 deklarerade värden utom i fråga om importen av s. k. sorteringsgods. A partir 
de 1914 valeurs déclarées pour la plupart. 
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1912—1914.1) Quantité et valeur des marchandises importées et exportées.1) 



108 TAB. 107 (forts.). KVANTITET OCH VÄRDE AV INFÖRDA OCH UTFÖRDA VAROR ÅREN 



1912—1914. Quantité et valeur des marchandises importées et exportées. 109 



110 TAB. 107 (forts.). KVANTITET OCH VÄRDE AV INFÖRDA OCH UTFÖRDA VAROR ÅREN 



1912—1914. Quantité et valeur des marchandises importées et exportées. 111 



112 TAB. 107 (forts.). KVANTITET OCH VÄRDE AV INFÖRDA OCH UTFÖRDA VAROR ÅREN 



1912—1914. Quantité et valeur des marchandises importées et exportées. 113 

8—152601. Statistisk årsbok 1916. 
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1912—1914. Quantité et valeur des marchandises importées et exportées. 115 



116 TAB. 107 (forts.). KVANTITET OCH VÄRDE AV INFÖRDA OCH UTFÖRDA VAROR ÅREN 



1912—1914. Quantité et valeur des marchandises importées et exportées. 117 
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1912—1914. Quantité et valeur des marchandises importées et exportées. 119 
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1912—1914. Quantité et valeur des marchandises importées et exportées. 121 
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1912—1914. Quantité et valeur des marchandises importées et exportées. 123 
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1912—1914. Quantité et valeur des marchandises importées et exportées. 125 
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Arbeten av asfalt, cement, gips och isoleringsmassa samt blyertspennor och blyertsstift. 
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1912—1914. Quantité et valeur des marchandises importées et exportées. 129 

9—152601. Statistisk Årsbok 1916. 
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1912—1914. Quantité et valeur des marchandises importées et exportées. 131 
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1912—1914. Quantité et valeur des marchandises importées et exportées. 133 



134 TAB. 107 (forts.). KVANTITET O. VÄRDE AV INF. O. UTF. VAROR 1912—1914. 
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Tab. 108. Införsel och utförsel av oarbetat guld och silver samt av mynt åren 
1912—1914. Importation et exportation d'or et d'argent en barres et de monnaies. 

Tab. 109. Värde, i tusental kronor, av införda och utförda varor efter länder, 
därifrån varorna närmast ankommit, eller dit de närmast avgått, åren 1871—1904. 1) 

Valeur, en milliers de cour., des marchandises importées et exportées par pays de dernier 
embarquement et de premier débarquement. 1) 

1) Oarbetat guld och silver samt mynt ej Inräknade. — Fr. o. m. 1905 förändrat redovisningssätt (inköps-, 
resp. försäljningsländer), se tab. 110. Monnaies et or et argent en barres non compris. — A partir de 1905 la sta
tistique se rapporte aux pays d'achat et de vente, voir tabl. 110. — 2) För åren 1898—1901 äro uppgifterna om 
exporten till Norge synnerligen ofullständiga. Four Us années 1898—1901, les données concernant l'exportation en 
Norvège sont très incomplètes. 
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Tab. 110. Värde, i kronor, av införda och utförda varor efter varornas inköps- och försäljningsländer, åren 1905 
—1914.1) Valeur, en cour., des marchandises importées et exportées par pays d'achat et de vente.1) 
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1) Oarbetat guld och silver samt mynt ej inräknade. — Före 1904 annat redovisningssätt, se tab. 109. Monnaies et or et argent en barres non compris. 
— Antérieurement à 1905 la statistique se rapporte aux pays de dernier embarquement et de premier débarquement, voir tabl. 109. — 2) Minskningen beror på 
förändrat sätt för redovisande av transito Norge exporterad järnmalm. Le minerai de fer exporté en transit a été réparti par pays de destination ultérieure. 
— 8) Inbegripet under Storbritannien. Comprise dans la Grande-Bretagne. 
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TAB. 110 (forts.). INFÖRDA OCH UTFÖRDA VAROR EFTER LÄNDER 1905—1914. Marchandises imp. et exp. par pays. 
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Tab. 111. Handelsflottan vid slutet av åren 1830—1913.1) 
Marine marchande au 31 déc.1) 

1) Före âr 1895 avse uppgifterna alla fartyg; fr. o. m. 1895 däremot endast fartyg om 20 nettoton 
eller däröver. Avant 1895: tous les navire»; dès 189S: navires de 20 tonneaux et dessus. — ') I samtliga ta
beller rörande sjöfarten utom tab. 115 uppgives tonnaget i nettoton, t. o. m. 1880 enligt den engelska, 
därefter enligt den tyska regeln. Bans tous les tableaux concernant la navigation excepté tabl. 115 le tonnage 
est donné en tonneaux nets, jusqu' à 1880 inclusivement selon la règle anglaise, puis selon la règle allemande. 
— 3) F8re år 1902 nominella, därefter indikerade. Avant 1902 chevaux nominels, ensuite chevaux indiqués. 
— 4) Ångfartygens tontal + V» av segelfartygens. Le tonnage des vapeurs + V» du tonnage de» voiliers. — 
s) Dessutom 116 registr. pråmar om 18183 ton. JBn outre: 116 chalands enregistrés, jaugeant 18 183 tonn. 

Tab. 112. Handelsflottans nyförvärv åren 1841—1913. 
Acquisition de navires pour la marine marchande. 
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Tab. 113. Handelsfartygens fördelning efter hemort vid slutet av år 1913. 1) 

Marine marchande par domicile des navires au 31 déc. 1913.1) 

1) Se tab. 111, not 1)—4). Voir tabl. 111, notes 1)—4). 

Tab. 114. Handelsfartygens fördelning efter nettotonnaget vid slutet av åren 
1895—1908.1) 

Marine marchande par tonnage net des navires au 31 déc.1) 

1) Fr . 0. m. år 1909 grupperas fartygen efter brattotonnaget. Dés 1909 les navires sont groupés d'après le 
tonnage brut. 
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Tab. 115. Handelsfartygens fördelning efter bruttotonnaget vid slutet av åren 
1909—1913. 1) Marine marchande par tonnage brut des navires au 31 déc.1) 

1) Fartyg om 20 nettoton och dfirBver. Navires de 20 tonn. nets et dessus. — 3) Indikerade. Indiqués. 

Tab. 116. Handelsfartygens vid slutet av åren 1902—1913 fördelning efter an
vändning. Répartition des navires marchands au 31 déc. d'après leur emploi. 

Tab. 117. Besättningar å till handelssjöfart använda svenska fartyg1) åren 1902— 
1913.2) Équipages des navires suédois1) employés dans la navigation marchande.2) 

1) Om 20 nettoton och däräyer (i tab. 116 redoyisade fartyg). De 20 tonneaux nets et dessus. — 2) I medeltal 
för seglationsrtiden. En moyennes pour les temps pendant lesquels les navires ont été employés. 
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Tab. 118. Handelsfartygens fördelning efter rederier vid slutet av åren 1902— 
1913.1) Répartition des navires marchands d'après les armateurs au 31 déc.1) 

1) Se tab. 111, not 2). Voir tabl. 111, note 2). — 2) Jämte staten och kommuner. 

Tab. 119. Rederiaktiebolagens för bevillning uppskattade inkomst av rederi
rörelsen åren 1901—1912.1) 

Revenus nets des sociétés anonymes d'armateurs, d'après les autorités de taxation. 

1) Nettoinkomst nnder âren 1901,05 o. s. v., således enligt taxeringarna under åren 1902/06 o. s. v. 

Tab. 120. Svenska fartyg, ankomna till och avgångna från utrikes orter åren 
1873—1913. Navigation suédoise à l'étranger, navires entrés et sortis réunis. 
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Tab. 121. Svenska lastade fartyg, ankomna till och (till Sverige) avgångna från 
utrikes orter, jämte intjänta bruttofrakter, med fördelning efter länder, dit far

tygen ankommit eller därifrån de avgått till Sverige, åren 1876—1913. 
Navigation suédoise à l'étranger (navires chargés) et frets bruts, par pays où les navires 

sont arrivés ou d'où ils sont partis pour la Suède. 



TAB. 121 ( f o r t s . ) . SVENSKA LASTADE FARTYG I UTRIKES SJÖFART, EFTER LÄNDER. 145 

Tab. 122. AV svenska fartyg i utrikes sjöfart intjänta bruttofrakter, i tusental 
kronor, åren 1873—1913.1) 

Frets bruts gagnés par les navires suédois à l'étranger, en milliers de cour.1) 

1) T. 0. m. âr 1903 äro frakter Tid fart på Norge icke inräknade. Jusqu'en 190:< inclusivement, les frets gagnés 
dans le trajîc avec la Norvège ne sont pas compris. — 2) Åren Années 1874/75. — 3) Aren Années 1904/05. 

10—152601. Statistisk årsbok 1916. 
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Tab. 123. Handelsflottans inkomster å r 1913. Bénéfices réalisés par la marine march. 

Tab. 124. Sjöfarten mellan Sverige och utlandet åren 1872—1913. 
Navigation entre la Suède et l'étranger. 

1) = resor voyages. — 2) Fr. o. m. 1913 hänföras till lastade fartyg passagerarångare m. fl. fartyg, som tidi
gare räknats såsom barlastade. A partir de 1913 beaucoup de navires, auparavant regardés comme allant sur lest, sont 
comptés parmis les navires chargés. 

Tab. 125. Lastade fartyg, ankomna till och avgångna från 
Navires chargés, arrivés en et sortis 
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Tab. 126. Sjöfarten i rikets hamnar och uppburna hamnavgifter åren 1886—1913. 1) 
Navigation dans les ports et droits de port. 1) 

1) Den lokala hamntrafiken ingår ej i tabellen. Fr. o. m. 1913 äro (mätta) pråmar inräknade. A partir de 
1913 les chaUmils sont compris dans le tall. — 2) Linjen Trälleborg—Sassnitz är inräknad först fr. o. m. âr 
1899. — ') Pråmar inräknade. Vhalands comprit. — 4) Pråmar ej inräknade. Chalands non compris. 

Sverige, fördelade efter nationalitet, åren 1872—1913. 
de la Suède, par nationalités. 
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Tab. 127. Sjöfartsavgifter, i kronor, redovisade till statsmyndigheter, åren 
1902—1913.1) 

Droits de navigation, en cour., perçus par les autorités de l'État.1) 

1) Börande hamnavgifterna se tab. 126, rörande kanalavgifterna tab. 130. Pour les droits de ports voir tabi. 
126, pour les péages des canaux tall. 130. — 2) Till sjömanshusen och svenska kyrkan i London. Attribués aux 
bureaux d'enregistrement des équipages de commerce et à Véglise suédoise de Londres. — 8) Dessutom konsulatavgif-
t e r : En outre droits de consulat: 1902: 317 479, 1903: 339459 kr. 

Tab. 128. Lots- och fyrinrättningen samt livräddningsväsendet åren 1871—1914. 
Pilotage, phares et sauvetage des naufragés. 
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Tab. 129. Kanaler1) vid slutet av år 1914. 
Canaux1) au 31 déc. 1914. 

J) Kanaler, som fr. o. m. år 1841 erhållit statsbidrag. Canaux dont la construction a été subventionnée 
par l'Etat depuis 1841. — 2) För kanal med slussar: slussarnas bredd och tröskeldjnp, om dessa äro 
mindre än kanalens bredd och djup i övrigt. — 3) Uppgift saknas. — 4) Lån gemensamt för kanalen 
och Norsholm—Bersbo järnväg. — 6) Sedan år 1877 är trafiken inställd. — ") Lån gemensamt för kanalen 
och Bräcke—Sundsvalls kommunikationsled i övrigt. — ') Den konstgjorda delen och slussarna trafikeras 
ej. — 8) Dessutom kanaliserade farleder till en längd av 582'0 km., varav konstgjord del 8 7 5 km., 
med en anläggningskostnad av 4 223 656 kr. (statsanslag SJ 505 882 kr., statslån 209 500 kr.). En outre 
passes canalisées d'une longueur totale de 582'0 km., dont partie artificielle 87'ô km. (frais de construction 
4 223 65a cour., dotations 2 505 882 cour., prêts 209 500 cour.). 
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Tab. 130. De viktigare kanalernas trafik (av mätta fartyg) samt kanal- och 
slussinkomster åren 1876—1913. 

Mouvement (de navires jaugés) et péages des canaux principaux. 
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Tab. 131. Flottleder inom Norrland, Dalarne och Värmland omkring år 
1905. 1 ) Voies de flottage dans le Norrland, la Dalécarlie et le Vermland. 

1) Enligt mätningar av professor Gunnar Andersson pä karta i skalan 1:1000 000. Verkliga 
längden av flottlederna torde vara 5 à 8 % större än enligt tabellen. — 2) Flottleder i Sverige 
(hela längden 1464 km.). 
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Tab. 132. Allmänna vägar åren 1909—1913. 1) Routes. 

1) Städernas vägar ej inräknade. — 2) Statsbidraget enl. 60 § väglagen frånräknat. — 3) Av staten och landstingen direkt bestridda utgifter 
ej inräknade, — 4) Statsbidraget ej frånräknat. — 5) Statsbidrag m. fl. inkomster frånräknado. 
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Tab. 133. Nyanläggningar, omläggningar eller förbättringar av vägar, var
till statsbidrag beviljats under åren 1841—1914. 

Constructions, rectifications et améliorations des routes auxquelles des subventions ont 
été allouées par l'État pendant les années 1841—1914. 

Tab. 134. Med statsbidrag understödda nyanlagda, omlagda eller förbättrade 
vägar, som avsynats och godkänts åren 1881—1914. 

Constructions, rectifications et améliorations des routes subventionnées par l'État, achevées 
pendant les années 1881—1914. 
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Tab. 135. Skjutsväsendet åren 1856—1910. Service des relais. 
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Tab. 136. Järnvägarna åren 1856—19141) Chemins de fer.1) 

1) Preliminära uppgifter för år 1914 rörande de enskilda järnvägarna. Chiffres préliminaires pour 1914 
concernant les chemins de fer privés. — s) Ångfärjesträckorna ej inbegripna. — De av staten inköpta, men 
fortfarande såsom privatbanor trafikerade järnvägarna Bånghammar—Kloten och Svartälvs järnväg, om 
sammanlagt 59 km., räknas såsom enskilda järnvägar. Deux petits chemins de fer (SU km.) appartenant à 
l'État sont comptés parmi les chemins de fer privés. — s) A voie normale. — A) A voie étroite. — 6) Ång
färjesträckorna inbegripna. Y compris les routes des bacs à vapeur. — •) Se not 6). — Resande och gods, 
som transporterats över mer än en järnväg, äro räknade dubbelt (eller flerdubbelt). Voir note 5). — 
Marchandises et voyageurs transportés par deux ou plusieurs chemins de fer sont comptés deux ou plusieurs fois. 
— 7) Paket-, il- och fraktgods; levande djnr samt åkdon m m. (taxerade efter antal) ej inbegripna. 
Voitures, animaux vivants, etc. (taxés d'après le nombre) non compris. 
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Tab. 137. Järnvägarnas längdutsträckning, i kilometer, länsvis vid slutet av 
år 1914. Longueur des chemins de fer, en kilom., par départements au 31 déc. 1914. 
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Tab. 138. Resor, gods1) och bruttoinkomst per dag och km. väglängd2) vid statens 
järnvägar för vart och ett av åren 1856—1914. 

Voyageurs, marchandises et recettes brutes des chemins de fer de l'État par jour et km. exploité. 

1) Avgiftspliktigt gods av alla slag. — 2) Ångfärjesträckorna inräknade. 

Tab. 139. Järnvägarna åren 1912—1914. 1) Chemins de fer. 

1) Jämför noterna till tab. 136. — 2) Preliminära uppgifter. — 3) AngfärjestTäckorna inräknade. — 4) Inkl. med 
resgodsknpé kombinerade. — 6) Platser i motorvägnar inräknade. — 6) Eesgodsavdelningar i kombinerade vagnar 
inräknade. — ') Ångfärjekilometer inräknade. — e) Posttonkm. samt tonkm. av vagnar ej i trafik äro icke inräknade. 
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11—152601. Statistisk årsbok 1916. 
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Tab. 140. Särskilda statsbanelinjer och enskilda järnvägar år 1913. 
Différentes lignes des chemins de fer de l'État et différents chemins de fer privés. 
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Tab. 142. Telegrafverket åren 1855—1914. Télégraphes et téléphones de l'État. 
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Tab. 143. Järnvägstelegraferna och enskilda telefonnäten åren 1890—1914. 
Télégraphes des chemins de fer et réseaux téléphoniques privés. 
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Tab. 144. Registrerade aktiebolag och bankbolag åren 1897—1915. 
Sociétés anonymes enregistrées. 

Tab. 145. Bankernas antal samt grund- och reservfonder vid slutet av 
åren 1875—1915. Nombre et fonds des banques au 31 déc. 
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Tab. 146. Bankernas ställning vid slutet av åren 1914 och 1915. 
Situation des Banques au 31 déc. 
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Situation des Banques au 31 déc. 
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Tab. 147. Bankernas [Riksbanken inräknad] guldkassa, utländska betalningsbalans 
och sedelutgivning vid slutet av åren 1875—1915. 

Banques; Encaisse or, valeurs sur l'étranger et émission de billets au 31 déc. 
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Tab. 148. Bankernas [Riksbanken inräknad] viktigaste inländska ut- och inlånings
räkningar vid slutet av åren 1875—1915. 

Banques: Opérations à l'intérieur du pays au 31 déc. 
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Tab. 149. Riksbankens officiella diskonto åren 1857—1915. 
Taux d'escompte de la Banque de Suède. 

Tab. 150. Avista växelkurser på London och Hamburg—Berlin åren 1890—1915.1) 
Cours du change a/v sur Londres et Hambourg—Berlin. 

1) Riksbankens försäljningskurser. — 2) 1 £ Stg. (gnidparitet 181595 . . . . kr.). — 3) 100 Rnik. (gnldpari-
tet 88-8888 . . . . kr.). 
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Tab. 151. Enskilda sparbankerna åren 
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1861—1914. Banques d'épargne privées. 

Anm. Inlâningsrantan ntgjorde i medeltal: 1895 3884, 1896 3-832, 1897 3-721, 1898 3745, 1899 
4-258, 1900 4-663, 1901 4-738, 1902 4488, 1903 4-328, 1904 4324, 1905 4-342, 1906 4-479, 1907 4729, 
1908 5-020, 1909 4-805, 1910 4-53R, 1911 4'400, 1912 4'355, 1913 4'487, 1914 4-593 %. Utlåningsräntan 
utgjorde: vid atlâning mot inteckning i fast egendom 1911 5-10, 1913 5"05, 1913 5'07, 1914 515 % och 
vid utlåning mot borgen 1911 5-66, 1912 562, 1913 5'64, 1914 5'70 %. 

12—152601. Statistisk årsbok 1916. 
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Tab. 152. Postsparbanken åren 1884—1914. Banque d'épargne postale. 

Tab. 153. Vissa sparbanksliknande penninginrättningar (före år 1904 kal
lade folkbanker) vid slutet av åren 1895—1914. 

Certains établissements de crédit (au 31 déc.). 
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Tab. 154. Hypoteksföreningarna och Allmänna hypoteksbanken vid slutet av åren 
1870—1914. Sociétés hypothécaires et Banque hypothécaire au 31 déc. 

Tab. 155. Allmänna hypoteksbankens och Stadshypotekskassans obligationslån år 
1914. Dette en obligations des Banques hypothécaires. 
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Tab. 156. Ränte- och kapitalförsäkringsanstalterna åren 1875—1913. 
Établissements d'assurances sur les rentes et sur les capitaux (Tontines). 

Tab. 157. Svenska livförsäkringsbolagen 1855—1913.1) Sociétés suédoises d'assurances sur la vie. 

') Aktiebolaget De förenade, Allmänna änke- och pupillkassan, Allmänna pensions- och änkekassan i Göte
borg samt bolag, som uteslutande driv» återförsäkring, inga ej i tabellen. — 2) Antalet har under alla åren 
utgjort 7. — ') Antalet utgjorde: 1890 3, 1895 5, 1900 11, 1905 11, 1910 12, 1912 och 1913 13. 
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Tab. 158. Utländska livförsäkringsbolags 
verksamhet i Sverige åren 1890—1913. 

Sociétés étrangères d'assurances sur la vie. 

Tab. 159. Allmänna änke- och pupillkas
san samt Allmänna pensions- och änke
kassan i Göteborg åren 1911—1913. Cer
taines sociétés d'assurances pour procurer des 

pensions à des veuves, etc. 
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Tab. 160. Olycksfallsförsäkringen åren 1890—1913. 1) Assurances contre les accidents. 

1) Uppgifterna rörande Kiksförsäkringsanstalten äro ej jämförbara med uppgifterna rörande de enskilda anstal
terna. — s) Enskilda järnvägars försäkringsanstalt mot olycksfall ingår ej i tabellen. — ') Provisionelit beräknat 
antal arbetare. — 4) Under året avslutade eller förnyade försäkringar. — 5) Den starka ökningen beror på försäk
ringen för fiskare. 

Tab. 161. Sjöförsäkringen åren 1890—1913.1) Kronor. Assurances maritimes. Cour. 

1) Bolag, som uteslutande driva återförsäkring, äro ej inräknade. — 2) Med avdrag av ristorno. — 3) Återför-
säkringspremier (brutto, utan avdrag för betingade provisioner) frånräknade. — 4) Sjö- och transportförsäkringsbolag. 

Tab. 162. Kreatursförsäkringen åren 1890—1912. 1) Assurances sur le bétail.1) 

1) Ofullständiga uppgifter. Relevés incomplets. — 2) För åtskilliga bolag avse uppgifterna räkenskapsår, som ej 
sammanfalla med kalenderåret. 
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Tab. 163. Brandförsäkringen åren 1890—1913. 1) Kronor. 
Assurances contre l'incendie. Cour. 

1) Bolag, som uteslutande driva återförsäkring, ingå ej i tabellenu — 2) För åtskilliga bolag avse 
uppgifterna räkenskapsår, som ej sammanfalla med kalenderåret. — 3) Aterförsäkringspremier (i allmän
het brutto, utan avdrag för betingade provisioner) frånräknade. 
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Tab. 164. Pensionsanstalter och fromma stiftelser år 1905. Caisses de pensions, fondations pieuses. 
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Tab. 165. Registrerade sjukkassor åren 1901—1912. 
Caisses de secours mutuels en cas de maladie enregistrées. 



186 

Tab. 166. Olycksfall i arbete år 1912. Accidents du travail. 
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Tab. 167. Sveriges offentliga arbetsförmedling åren 1911—1915. 
Bureaux de placement publics. 
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Tab. 168. Arbetslösheten inom fackorganisationerna vid början av varje månad 
åren 1912—1915. Chômage parmi les ouvriers syndiqués. 

Tab. 169. Kooperation. Konsumtionsföreningarnas verksamhet åren 
1908—1913. 1) Sociétés coopératives de consommation. 

1) Uppgifterna omfatta aren i konsumentintresse drivna produktionsföretag. 
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Tab. 170. Arbetsinställelser åren 1909—1914.1) Grèves et lock-outs. 

1) Varje arbetsinställelse redovisas för det år under vilket den påbörjats. — 2) Approximativa siffror. 
Nombre approximatif. 
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Tab. 171. Kollektivavtalens utbredning åren 1914 och 1915. 
Contrats collectifs. 
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Tab. 172. Livsmedelspriser åren 1905—1915. Prix des denrées ménagères. 

Anm. Siffrorna för åren 1905—1909 angiva medelpris för 28 orter, for aren 1910—1912 for 39 orter 
och för åren 1913—1915 för 44 orter. 
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Tab. 173. Arbetspris, i kronor, för jordbruksarbetare åren 1866—1914. 
Salaires des ouvriers agricoles, en cour. 
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Tab. 174. Förbrukningen per invånare av rusdrycker, tobak, kaffe, te 
och socker åren 1856—1913. 

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

Tab. 175. Förbrukningen per invånare av rusdrycker åren 1896—1913. 
Consommation par habitant de boissons alcooliques. 

13—152601. Statistisk årsbok 1916. 
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Tab. 176. Fattigvården åren 1874— 

1) Om utgifterna för fattigvården se tab. 221 och 222. Concernant les frais de V as ti t tance publique voir 
tatl. 221 et 222. — 2) Lk. — landskommunerna utom köpingarna communes rurales excepté les bourgs, 
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1913. 1 ) Service des assistés. 1 ) 

St. = städer och köpingar villes et bourgs. — ') 1888—90. — «) 1886/90. 1877/80: 92, 1881/85: 90 
— ») 1886/SO. 1877/80: 136, 1881/85: 131. — «) 1886/90. 1877/80: 94, 1881/85: 92. 
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Tab. 177. Fattigvården, länsvis, år 1913. 1) Service des assistés par département. 1) 

1) Om utgifterna för fattigvården se tab. 221 och 222. Concernant les frais de l'assistance publique voir tabl. 221 el 222. — 2) Lk. = landskom
munerna ntom köpingarna communes rurale» excepté les bourgs, St. = städer och köpingar villes et bourgs. 
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Tab. 178. Rättsväsendet åren 1906—1912. 
Statistique judiciaire. 
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Tab. 179. Sakfällda i första instans för olika slag av förbrytelser åren 1841—1912. Condamnés en 1ère 

instance répartis d'après la nature des infractions. 
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Tab. 180. Sakfällda i första instans1), fördelade efter kön samt ådömda straff 
åren 1871—1912. Condamnés en 1ère instance1), par sexe et par peine infligée. 

1) För alla slaga förbrytelser atom mot krigslag. Excepté infractions au code militaire. 
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Tab. 181. 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. 182. Fångvården åren 1836—1914.1) Service des prisons. 

') Fångar, förvarade i regeraentsarrester samt härads- och stadshäkten ej inräknade. I övrigt 
omfattar tabellen alla slag av fångar (även bysatta samt frivilliga vid kronoarbetskåren) med 
undantag av soldatklassen vid kronoarbetskåren. — 2) Antalet utgjorde årligen i medeltal: Moy
ennes annuelles: 1751/60 362, 1761/70 263, 1771/80 14-1, 1781/90 6-2, 1791/1800 60, 1801,10 7o, 
1811/20 9-6, 1821/30 110, 1831/35 154. — ») 1837/40. — «) Utgifter for nybyggnader, bestridda 
av anslag pa extra stat, samt för arbetens bedrivande ej inräknade. 1 Övrigt brattoutgifter. — 
5) Inkomst, förd »inom linjen>, inräknad. 
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Tab. 183. Barn i skolpliktsåldern (7—14 år), fördelade efter undervisning, 
åren 1876—1913. 

Enfants à l'âge scolaire (7—14 ans). 
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Tab. 184. Folkskolorna åren 

1) Om utgifterna för folkskolorna se tab. 221 och 222. Concernant le$ frais de l'enseignement primaire voir 
tabl. 221 et 222. — 2) Lb. = landsbygden campagne, St. = städerna mllet. — 3) Ökningen beror på ändrat 
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1876—1913.1) Écoles primaires.1) 

redovisningssätt. L'augmentation est causée par l'introduction d'une nouvelle manière de calculer. — 4) 1882—1885. 
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Tab. 185. Folkskolorna och i dem undervisade barn, fördelade efter olika slag av skolor, länsvis år 1913 
och i hela riket åren 1901—1912. Écoles primaires, par département. 
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Tab. 186. Lärare och lärarinnor vid folkskolorna, länsvis år 1913.1) 
Instituteurs des écoles primaires, par département. 

l) Lärare och lärarinnor endast i övningaämnen ej inräknade. 
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Tab. 187. Högre folkskolorna läsåren 1881/82—1913/14. 
Écoles primaires supérieures. 

14—152601. Statistisk årsbok 1916. 
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Tab. 188. Lärare och lärjungar vid statens allmänna läroverk1) höst
terminerna åren 1876—1915. Professeurs et élèves des établissements d'enseigne

ment secondaire de l'État. 

1) Pedagogierna inräknade. — 2) Preliminära nppgifter. Chifres préliminaires. — 3) Därav 1 kvinnl. 
vikarie. 

Tab. 189. Lärjungar, som avlagt godkänd studentexamen åren 1866—1915. 
Élèves reçus à l'examen du baccalauréat. 
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Tab. 191. Antalet lärjungar i högre undervisningsanstalter, fack- och 
abnormskolor åren 1880—1914. Élèves des écoles supérieures, spéciales etc. 
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Tab. 192. Kassationsorsaker vid inskrivningsförrättningarna åren 1902—1914. 
Causes d'exemption des conscrits à l'inspection médicale. 
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Tab. 193. Vid inskrivningsförrättningarna prövade värnpliktigas längd åren 
1887—1914. Taille des jeunes gens mesurés à l'enrôlement des conscrits. 

Tab. 194. Första gången vapenövade beväringsmäns förmåga i läsning och 
skrivning utbildningsåren 1910/11 och 1912/13. Capacité de lire et d'écrire 

des conscrits. 

Tab. 195. Härens fredsindelning år 1916 samt efter genomförd nyorganisation 
år 1924. Régiments, etc., de l'armée sur le pied de paix en 1916 et après l'achèvement 

de la nouvelle organisation en 1924. 
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Tab. 196. Härens fast anställda personal ävensom hästar år 1916 samt efter 
genomförd nyorganisation år 1924. Cadres et chevaux de l'armée. 

Tab. 197. Marinen år 1916. Marine. 

Flo t t ans personal enligt s ta t : Personnel de la fotte: 318 officerare, 696 underofficerare, 4100 sjömän, 
600 skeppsgossar, 45 ingenjörer, 49 läkare, 83 civilmilitära i övrigt. 

K u s t a r t i l l e r i e t s personal enligt s t a t : Personnel de l'artillerie de côte: 122 officerare, 190 underoffice
rare, 1285 manskap, 2 civilmilitära (efter genomförd omorganisation år 1919: 141 officerare, 200 under
officerare, 1288 manskap, 2 civilmilitära). 
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Tab. 198. Statens inkomster åren 

1) De officiella siffrorna för åren 1906—1911 hava här omräknats efter så vitt möjligt samma gran-
Till överensstämmelse med riksstaten för år 1915 och följande år hava därjämte brännvinsförsäljnings-
uteslntits. Les chiffres pour 1906—1911 ont été calculés d'après les principes du nouveau système de budget 
de pilotage sont ajoutés. Pour 1912—1914 le» intérêts du fonds pour Vassurance des ouvriers contre Vinvalidité, 
sur les revenus (impôt extraordinaire compris1. — 3) Försäljningsåret Année de vente 1906/07. — 4) Beräknat 
5) Ar Année 1915. 
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1906—1916.1) Recettes de l'État.1) 

der, som följts i den fr. o. m. 1912 tillämpade nya uppställningen av riksstaten och räkenskaperna, 
medlen och lotspenningarna tillagts för de föregående åren samt arbetarförsäkringsfondens inkomster 
qui a été introduit à partir de 1912. Pour 1914 et les années antérieures, les droits sur la vente d'eau de vie et les droits 
etc., sont exclus. — 2) För åren 1906—1910 inkomstskatt (extra inkomstskatt inräknad). 1906—1910: impôt 
belopp. Influtna beloppet under tiden Vio 1907—n/a 1908 utgjorde 19357132 kr. Montant calculé. — 
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ÅREN 1906—1916. Recettes de l'État. 219 
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Tab. 199. Skatter till staten åren 1861—1914. 1) Impôts de l'État. 
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1) Uppgifterna avse i regeln de influtna beloppen, med avdrag av restitotioner. De rustnings- och roteringsbesvär, för vilka avgifter icke 
ingått till statsverket, äro ej inräknade; vid mitten av 1880-talet hade dessa besvär ett värde av i runt tal 41/» mill. kr. — ») För år 1914 
ingår häri prästerskapets till statsverket indragna tionde. — s) Före år 1911 endast inkomstskatt. — 4) Häri ingår även den personliga skydds
avgiften fSr åren 1861—83 samt den av 1867 års riksdag beviljade vapenskatten. — 5) Hit är även förd kortstämplingsavgiften (-bevillningen) 
för åren 1861—83, varemot den före år 1874 utgående avgiften för stämpling av tidningar icke upptagits i tabellen. — ") Lastpenningarna inräk
nade (vilket ej är fallet i tab. 198). — ') Före år 1906 samt delvis för år 1906: vitbetssockertillverkningsavgift. — 8) Omfattar såväl 1873 som 
1874 års bevillning. — 8) Ändrad bokföring. — 10) Nedgången till större delen beroende på avkortningar. 



222 Tab. 200. Skattetaxeringarna länsvis år 1915 samt i hela riket åren 1911 



och 1914. Impositions par département en 1915 et dans le Royaume en 1911, 1914. 223 
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Tab. 201. Bevillningstaxeringarna åren 1862—1915. Impositions du «bevillning». 
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Tab. 202. Taxeringen till inkomst- och förmögenhetsskatt år 1913. 
Impôt sur les revenus et sur les capitaux. 15—

152601. 
Statistisk 

årsbok 1916. 
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Tab. 203. Inkomster, taxerade till inkomst- och förmögenhetsskatt 
år 1913. 1) Revenus frappés par l'impôt sur les revenus et sur les capitaux.1) 

1) Aktiebolag och solidariska bankbolag ej inräknade. Sociitét anonyma non comprises. — 2) De i taxe
rade beloppen ingående sextiondedelarna av förmfigenheterua (se tab. 202, not 1) äro här frånräknade. 
Les soixantièmes des capitaux {voir tabi. 202, note 1) non covipris. 

Tab. 204. Förmögenheter, taxerade till inkomst- och förmögenhetsskatt 
å r 1913. Capitaux frappés par l'impôt sur les revenus et sur les capitaux. 
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Tab. 205. Till inkomstskatt taxerade1) aktiebolags och solidariska bankbolags kapital och inkomst driftsåren 

1908 och 1912.2) Capitaux et revenus des sociétés anonymes frappées par l'impôt sur les revenus. 

1) Bolag, som gått utan vinst eller med förlust, ingå alitai icke i tabellen. — 2) Taxeringsåren 1909 och 1913. — 3) Reservfonder inbe
gripna. 
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Tab. 206. 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. 207. 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. 208. Från mantalspenningar befriade personer år 1908, fördelade efter 
civilstånd och ålder. 

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

Tab. 209. Nationalförmögenhet åren 1885, 1898 och 1908. 
Fortune nationale. 
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Tab. 210. Tullmedlen, kronor, åren 1910—1914.1) Produits des douanes en couronnes.1) 

1) Utan avdrag för restitutioner. Restitutions non déduites. — 2) Pä. grand av olika specifikation i talltaxan 
äro 1910 och 1911 ars siffror delvis ej fällt jämförbara med de följande årens. Les chiffres pour 1910 et 1911 
ne sont pas en tout point comparables à ceux des années suivantes. — 3) Beräknade tullavgiften är före ar 1913 
något lägre än den verkliga. Antérieurement à 1913 les chiffres sont un peu plus bas qu'en réalité. — 4) Velocipeder 
Inräknade. Y compris bicyclettes. 
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Tab. 211. Debiterad införseltull å särskilda varuslag, i kronor, åren 1871—1914. 
Droits d'entrée par groupes de marchandises, en couronnes. 

Tab. 212. Beskattningen av alkoholhaltiga drycker åren 1871—1914. 
Impôts sur les boissons alcooliques. 



232 Tab. 213. Accispliktiga näringar åren 



1856—1914. Fabrications etc. soumises à l'accise. 233 
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Tab. 214. Statens affärsverksamhet åren 1912—1914. 1) 
Exploitations industrielles et domaines de l'État. 

1) Se även tab. 80, 81, 136—142 samt 315. — 2) I motsats mot i tab. 198 har här inräknats Handels-
och sj6fartsfondens andel i Troll hatte kanalverks inkomster samt i förskott erlagt arrende för Inlands 
pappersfabriks fastigheter men icke de i not 6) sid. 218, 219 nämnda överskottsmedlen. 
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Tab. 215. Statens utarrenderade domäner, arrendeåret 1910/11. 

Les domaines affermés de l'État. 
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Tab. 216. Statens utgifter enligt riksstaterna för 

1) FBr åren 1912 och 1913 hava anslagen omgrupperats till överensstämmelse med grupperingen de följande 
åren. Pour 1912 et 1913, les différent» crédit» ont été groupé» tuitant le »yttème de» année» tuivantet. 
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åren 1912—1916.1) Dépenses de l'État d'après les budgets. 1) 

1) Gemensamt för flottan och kustartilleriet. Flotte et artillerie de côte. — s) Se not '). Voir note '). 



238 TAB. 2 1 6 (forts.). STATENS UTGIFTER ENLIGT RIKSSTATERNA FÖR 



ÅREN 1912—1916. Dépenses de l'État d'après les budgets. 239 
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Tab. 217. Statens utgifter, i kronor, enligt räkenskaperna åren 1912—1914. 
Dépenses de l'État d'après les comptes définitifs, en cour. 
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Tab. 218. Statsregleringarnas överskott och brister, i kronor, i jämförelse med riksstatsberäkningarna, 

enligt räkenskaperna för åren 1854—1914. 1) 
Résultats des exercices clos en comparaison des évaluations des budgets, en couronnes. 

1) Före âr 1869 avse uppgifterna endast den s. k. ordinarie Btatsregleringen. — ') Med inräknande fr. o. m. är 1876 av myntverkets dispo
nibla överskott — 3) De officiella siffrorna för åren 1912 och 1913 hava omräknats for vinnande av överensstämmelse med föregående och efter
följande år. 

16—
152601. 

Statistisk 
årsbok 1

9
1

6
. 
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Tab. 219. Statens tillgångar och skulder, i kronor, vid slutet av åren 
1912—1914. 

Actif et passif de l'État, en couronnes, au 31 déc. 
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Tab. 220. Statens obligationsskuld åren 1857—1914. Dette publique en obligations. 
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Tab. 221. Landskommunernas (utom köpingarna) 



245 

finanser åren 1880—1913. Finances des communes rurales. 
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Tab. 222. Städernas och köpingskommunernas finanser 
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åren 1880—1913. Finances des villes et des bourgs. 



248 TAB. 2 2 2 (forts.). STÄDERNAS OCH KÖPINGSKOMMUNERNAS 



FINANSER ÅREN 1880—1913. Finances des villes et des bourgs. 249 
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Tab. 223. Landstingens finanser åren 1880 
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—1913. Finances des Conseils généraux. 
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Tab. 224. Skatter till staten och kommunerna åren 1906—1913.1) Impôts de l'État et des communes. 
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1) Se noterna till tab. 198—199. — Rörande utskylder till tingslagen saknas uppgifter. — 2) Kommunernas andel i den s. k. artistskatten in
räknad. — a) Disponeras av lokala myndigheter. — 4) Väghållningsbesväret in natnra inräknat. — ') För åren 1906—10: ntdebiterade på fyrk-
talet, resp. bevillningen. — 6) Ofullständiga uppgifter. — ') Utdebiterade p& den beskattningsbara inkomsten (influtna restantier inräknade). 
Köpingar, som icke bilda egna kommuner, ingå jämväl. För åren 1906—10 saknas uppgifter. — 8) Inga av konsumtioneskatts natur. 
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Tab. 225. På inkomsten utdebiterade kommunalutskylder i städerna 
å r e n 1910—1915. Contributions communales dans les villes. 

Anm. Talen omfatta även utdebiteringen för kyrka och folkskola, i allmänhet dock med un
dantag av uttaxerade avlöningsmedel till prästerskapet. — I de fall, där utdebiteringen varit olika 
för olika beskattninggforem&l, avge uppgifterna utskyldabeloppet per 100 kr. inkomst av kapital 
eller arbete. — För vissa städer, i vilka utdebiteringen varit olika i olika församlingar, har 
angivits medeltalet, beräknat på sådant sätt, att summan för hela staden av ntdebiterade ut-
skylder dividerats med hundradedelen av inkomstsnmman. Pä liknande si t t hava medeltalen 
för samtliga städer uträknats. — Uppgifterna avse den utdebitering, som beslöts i december 1909— 
1914 och pä grund varav utskylder erlades under aren 1910—1915. 
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Tab. 226. De allmänna valen till Första kammaren i november år 1911 
samt åren 1912—1915. 

Élections à la Première Chambre du Riksdag. 
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Tab. 227. De allmänna valen till Andra kammaren åren 1872—1908. Élections à la Seconde Chambre du Riksdag. 
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Tab. 228. De allmänna valen till Andra kammaren åren 1911 och 1914. 
Élections à la Seconde Chambre du Riksdag. 

17—
152601. 

Statistisk 
årsbok 

1916. 
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TAB. 228 (forts.). DE ALLMÄNNA VALEN TILL ANDRA KAMMAREN ÅREN 1911 OCH 1914 . 

Élections à la Seconde Chambre du Riksdag. 



259 



260 
TAB. 2 2 8 (forts.). DE ALLMÄNNA VALEN TILL ANDRA KAMMAREN ÅREN 1911 OCH 1914 . 

Élections à la Seconde Chambre du Riksdag. 
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262 Tab. 229. Landstingsmannavalen åren 

Anm. Beträffande år 1910 avse uppgifterna pä de övre raderna de valkretsar, som valde år 1912, och 
som år 1914, bliva summorna av de bada raderna för Norrbottens län och hela riket en obetydlighet större 



1910—1914. Élections aux Conseils généraux. 263 

uppgifterna på de undre raderna de kretsar, gom valde år 1914. Dä Karesuando socken valde säväl år 1912 
an de verkliga siffrorna fiir valen år 1ÎI10. 
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270 TAB. 229 (forts.). LANDSTINGSMANNAVALEN ÅREN 1910—1914. 

Élections aux Conseils généraux. 
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Tab. 230. Stadsfullmäktigvalen åren 1910—1914.1) Élections aux Conseils municipaux. 

1) För Stockholm även âr 1915. — 2) Sannolikt något för hög siffra. — 3) Sannolikt något för låg siffra. 
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TAB. 230 (forts.). STADSFULLMÄKTIGVALEN ÅREN 1910—1914. 



Tab. 231—233. 

Uppgifter rörande rikets särskilda kommuner och 
municipalsamhällen. 

18—152601. Statistisk årsbok 1916. 
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Tab. 231. Uppgifter rörande rikets särskilda landskommuner (köpingskommuner 
inräknade). 

Anm. En * utmärker, att kommunen icke odelad tillhör det härad eller tingslag, nnder vilket densamma i tabellen 
finnes i aln helhet upptagen. — Uppgifterna om arealen odlad jord äro de senaste tillgängliga, vilka ofta avse rätt 
långt tillbaka liggande är. Hänsyn till nnder sista åren skedda inkorporeringar och områdesregleringar har endast 
undantagsvis konnat tagas. — Uppgifterna om ntdebiterad kommunalskatt avse jämväl ntskylder för kyrka och folkskola, 
i allmänhet dock med undantag av uttaxerade avlöningsmedel till prästerskapet. I de fall, där utdebiteringen varit 
olika för olika beskattningsföremål, avse uppgifterna utskyldsbeloppet per 100 kr. inkomst av kapital och arbete. — 
Uppgifterna om inkomster, utgifter, tillgångar och skulder avse jämväl den kyrkliga kommunen. Prästerskapets av
löningsmedel äro här inräknade. 
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Anmärkningar till tab. 231. 

Stockholms län. 1) I följande kommuner är värdet å kosthåll ät rotehjon, omgångshjon o. dvl. 
icke upptaget i räkenskaperna: Järfälla 3 700 kr., S:t Olof och S:t Per 1300 kr., Skånela 600 kr.^ 
Hammarby o 500 kr., Ångarn 180 kr., Edebo 1500 kr., Ununge 2 195 kr., Ingarö 4 000 kr., Salem 
9 000 kr., Västertälje 2 621 kr., Tvcta 3 300 kr. — "-) Vissa för Sigtuna stad (tab. 2321 samt S:t 
Olof och S:t Per gemensamma finanser äro i sin helhet redovisade på den förstnämnda kommunen. 
Detsamma gäller ock för Skånela och Norrsunda; Fresta och Hammarby; Vaxholms stad (tab. 
232) och Värmdö; Södertälje stad (tab. 232) samt Östertälje, Västertälje och Tveta. — ') Inom en 
del av kommunen 660 kr. — 4) D:o 340 kr. — 6) D:o 5 i)9 kr. — 8) Uppgiften avser den största 
av kommunens tre fattigvårdsrotar; inom de båda andra resp. 304 och 357 kr. — ') Inom en del 
av kommunen 297 kr. — 8) Vissa för Danderyd och Stocksunds köping samt nnvarande Djurs
holms stad (tab. 232) gemensamma finanser äro i sin helhet redovisade på de båda förstnämnda 
kommunerna. 

Uppsala län. ') Vissa för Håtuna och Hâbo-Tible gemensamma finanser äro i sin helhet re
dovisade på den förstnämnda kommunen. Detsamma gäller ock för Hacksta och Löt. — a) 1 föl
jande kommuner är värdet å kosthåll åt rotehjon, omgångshjon o. dyl. icke npptaget i räkenska
perna: Håtuna 2 750 kr., Håbo-Tible 2 590 kr., Bro och Lossa 3 985 kr., Nysätra 800 kr., Gi-
resta 700 kr. — 3) Uppgiften avser Bro, inom Lossa 3-90 kr. — 4) Uppgifterna om inkomster och 
utgifter, tillgångar och skulder avse icke Lövsta bruks särskilda kyrko- och folkskoleräkenskaper. 

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. 232) och Helgona; Torshälla stad (tab. 232) och Torshälla 
landskommun; Tumbo och Råby-Eekarne; Strängnäs stad (tab. 232) och Strängnäs landskommun: 
Mariefreds stad (tab. 232) samt Kärnbo och Taxinge. — 2) I följande kommuner är värdet å kost
håll åt rotehjon, omgångshjon o. dyl. ej upptaget i räkenskaperna: Barbo 2 000 kr., Vagnhärad 
4 500 kr. — 3) Inom en del av kommunen 3'89 kr. 

Östergötlands län. ') Uppgiften avser den största av kommunens fyra fattigvårdsrotar. Inom 
de övriga resp. 660, 5'90 och 580 kr. — !) Uppgiften avser den största av kommunens tre fattig
vårdsrotar; inom de båda andra omkring 4 kr. — 3) Vissa för Rök och Heda gemensamma finan
ser äro i sin helhet redovisade på den förstnämnda kommunen. Detsamma gäller ock för Motala 
stad (tab. 232) och Motala landskommun; Vadstena stad (tab. 232) och S:t Per; Älvestad och 
Skeppsås. 

Jönköpings län. ') I uppgifterna om inkomster och utgifter, tillgångar och sknlder för Rog-
berga och Hakarp ingå även vissa med Huskvarna stad (tab. 232) gemensamma finanser. — 2) Vissa 
för Barnarp och Månsarp gemensamma finanser äro i sin helhet redovisade på den förstnämnda 
kommunen. Detsamma gäller ock för Gränna stad (tab. 232) och Gränna landskommun. — 3) I 
följande kommuner är värdet å kosthåll åt rotehjon, omgångshjon o. dyl. icke upptaget i räken
skaperna: Valdshult 180 kr., Sandvik 60 kr. — ') Inom en del av kommunen 4'50 kr. 

Kronobergs län. ') Vissa för Växjö stad (tab. 232) och Växjö landskommun gemensamma finan
ser äro i sin helhet redovisade på den förstnämnda kommunen. Detsamma gäller ock för Väckel-
sång och Uråsa; Öjaby och Härlöv. — 2) I följande kommuner är värdet å kosthåll åt rotehjon, 
omgångshjon o. dyl. icke upptaget i räkenskaperna: Asa 3176 kr., Gårdsby 2 299 kr. — ') Upp
giften avser Nottebäcks dåvarande kommun; i Granhult 7'10 kr. 

Kalmar län. ') I följande kommuner är värdet å kosthåll åt rotehjon, omgångshjon o. dyl. 
icke upptaget i räkenskaperna: Östra Ed 2 036 kr., Vena 2 470 kr , Kalmar landskommun 1825 kr. 

Gottlands län. ') Vissa för Visby stad (tab. 232) och Visby landskommun gemensamma finan
ser äro i sin helhet redovisade på den förstnämnda kommunen. Detsamma gäller ock för Barlingbo 
och Ekeby; Roma och Björke; Follingbo och Akcbäck; Västkinde och Bro; Hangvar och Hall: 
Hejde och Väte: Öja och Hamra: Vamlingbo och Sundre: Havdhem och Näs ; Grötlingbo och Fide ; 
Fardhem samt Linde och Lojsta. — 2) I följande kommuner är värdet å kosthåll åt rotehjon, om
gångahjon o. dyl. icke upptaget i räkenskaperna: Vallstena 256 kr., Silte 750 kr. 
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Blekinge län. ') Vissa för Sturkö och Tjurkö gemensamma finanser äro i sin helhet-redovisade 
pä den förstnämnda kommunen. Detsamma gäller ock för Ronneby stad (tab. 232) och Ronneby 
landskommun; Sölvesborgs stad (tab. 232) och Sölvesborgs landskommun. — 2) Uppgiften gäller en
dast Hasslö; inom Aspö 1012 kr. 

Kristianstads län. ') Vissa för Södra Mellby och Vitaby gemensamma finanser äro i sin 
helhet redovisade på den förstnämnda kommunen. — 2) Inom en del av kommunen 360 kr. — 
3) D:o 4-20 kr. 

Malmöhus län. l) Arealen odlad jord avser även den del av kommunen, som år 1908 inför
livades med Trälleborg. — 2) Vissa för Hälsingborgs stad (tab. 232) och Hälsingborgs landskommun 
gemensamma finanser äro i sin helhet redovisade på förstnämnda kommun. Detsamma gäller ock 
för Kropp och Mörarp; Lunds stad (tab. 232) och Lunds landskommun; Billeberga och Saxtorp; 
Västra Sallerup och Eslövs stad (tab. 232). — 3) Uppgiften avser endast Igelösa; i Västra Odars-
löv 6'62 kr. — 4) Inom en del av kommunen 4-42 kr. 

Hallands län. 1) Vissa för Laholms stad (tab. 232) och Laholms landskommun gemensamma 
finanser äro i sin helhet redovisade pä den förstnämnda kommunen. Detsamma gäller ock för 
Halmstads stad (tab. 232) och Övraby; Årstad och Asige; Lindberg och Torpa. — s) I räkenska
perna ej upptaget värde å kosthåll åt rotehjon, omg&ngshjon o. dyl. utgjorde 180 kr. 

Göteborgs och Bohus län. ') Vissa för Kungälvs stad (tab. 232) och Rödbo gemensamma finan
ser äro i sin helhet redovisade på den förstnämnda kommunen. Detsamma gäller ock för Backa 
•och Säve; Uddevalla stad (tab. 232) och Bäve. — ') Inom en del av kommunen (Vikens folkskole
distrikt) 7'30 kr. — s) Inom Rönnängs kapell 1O40 kr. — 4) Inom en del av kommunen 818 
kr. — 6) D:o 810 kr. 

Älvsborgs län. ') Inom en del av kommunen 920 kr. — 2) Vissa för Herrljunga och Tarsled 
samt Remmené, Fölene och Kggvena 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. — ') Upp
giften avser endast Bråttensby; i Landa 560 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 170 
kr., Torestorp 365 kr., Håcksvik 200 kr., Steneby 18 624 kr. — •) Vissa för Eriksberg samt Brod-
darp och Mj&ldrunga gemensamma finanser äro i sin helhet redovisade på den förstnämnda kom
munen. Detsamma gäller ock för Borås stad (tab. 232) och Torpa; Bredared samt Tämta, Vänga 
-och Sandhult; Ör samt Gunnarsnäs, Dalskog, Skällerud, Holm, Melleruds köping och Järn ; Åmåls 
stad (tab. 232) och Åmåls landskommun. — 7) För Gingri äro inkomster och utgifter, tillgångar 
w h skulder 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) Se anm. 1 Skaraborgs län. 

Skaraborgs län. ') Vissa för Ekby och Utby gemensamma finanser äro i sin helhet redovisade 
på den förstnämnda kommunen. Detsamma gäller ock för Björsäter samt Lugnas och Bredsäter; 
Hassle, Enåsa och Berga samt Färed, Hova och Älgarås; Berg samt Lerdala, Böja och Timmers
dala; Skövde stad (tab. 232) samt Skövde landskommun (år 1914 införlivad med Skövde stad), 
-Öm, Ryd och Våmb; Hjo stad (tab. 232) och Hjo landskommun; Falköpings stad (tab. 232) 
samt Torbjörntorp, Friggeråker, Falköpings västra och östra landskommuner och Luttra; Varv 
samt Knngslena och Hömb; Ackllnga samt Agnetorp och Baltak; Valstad samt Vättak, Kymbo och 
Suntak; Vartofta-Åsaka och Kälvene; Slöta och Karleby; Börstig samt Brismene och Kärråkra 
{Älvsborgs län); Vinköl och Harum; Synnerby samt Skallmeja och Västra Gerum; Skara stad (tab. 
232) och Skara landskommun; Floby samt Göteve, Trävattna och Hällestad (Älvsborgs län); Norra 
Ving samt Stenum och Skärv; Lekåsa samt Barne-Asaka, Fåglum, Kyrkas och Essunga; Husaby 
samt Skälvnm och O va; Norra Härene och Hovby; Sävare samt Lindärva och Hasslösa; Götene 
samt Holmestad, Vättlösa och Ledsjö; Råda samt Kållands-Asaka och Mellby. — ») Uppgiften 
avser endast Hassle; inom Enåsa och Berga resp. 6-10 och 6-20 kr. — ») I följande kommuner är 
värdet å kosthåll åt rotehjon, omgängshjon o. dyl. icke upptaget i räkenskaperna: Norra Kyrke
torp 2820 kr., Högstena 274 kr., Sjogerstad 58 kr., Åsle 731 kr., Östra Gerum 100 kr., Husaby 
3 000 kr., Medelplana 5 970 kr., Österplana 6 500 kr., Kestad 150 kr., Sil 150 kr., Bredsäter 450 
kr., Otterstad 3682 kr. — «) Inom en del av kommunen 410 kr. — 5) D:o 380 kr. — •) För 
Härlunda äro inkomster och utgifter, tillgångar och skulder redovisade tillsammans med Bjärka. 
— ') Vissa för Skarke och Norra Lundby samt Eggby, Istrum och Öglunda gemensamma finan
ser äro i sin helhet redovisade på de båda förstnämnda kommunerna. Detsamma gäller ock 
för Agnetorp och Baltak _samt Tidaholms stad (tab. 232); Skärstad och Hällum samt Önum, 
Vara och Vara köping: Österbitterna och Västerbitterna samt Eling och Laske-Vedum; Källby 
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och Broby samt Skeby och Hangelösa. — 8) För Bolnm äro inkomster och utgifter, tillgångar och 
skulder redovisade tillsammans med Broddetorp, Hornborga och Sätuna. — •) Inom en del ar 
kommunen 308 kr. — ") D:o 9'10 kr. — n) Inkomster och utgifter, tillgångar och skulder avse 
även dåvarande Skövde landskommun. — 12) Uppgiften avser en av kommunens tvä fattigvårds-
rotar (Sparlösa rote); i den andra (Ulvstorps role) 530 kr. — 13) Uppgiften avser den största av 
kommunens tre fattigvårdsrotar; inom de båda andra resp. 4 l0 och 660 kr. 

Värmlands län. ') Vissa för Färnebo och Filipstads stad (tab. 232) gemensamma finanser äro 
i sin helhet redovisade pä förstnämnda kommun. Detsamma gäller ock för Kropp» och Lung-
sund; Vase och Östra Fågelvik; Karlstads stad (tab. 232) och Karlstads landskommun; Arvika 
landskommun samt Arvika stad (tab. 232), Ny och Älgå. — ») Uppgiften innefattar ej rotarnas 
utskylder till fattigvården. — ') I följande kommuner är värdet å kosthåll åt rotehjon, omgångs-
hjon o. dyl. icke upptaget i räkenskaperna: Ed 2 000 kr., Svanskog 175 kr., Västra Fågelvik 780 
kr., Karlanda 185 kr. 

Örebro län. ') Vissa för Kil och Gräve gemensamma finanser äro i sin helhet redovisade på 
den förstnämnda kommunen. Betsamma gäller ock för Axberg och Hovsta; Nora landskommun och 
Nora stad (tab. 232); Lindesbergs stad (tab. 232) och Lindesbergs landskommun. — !) Uppgiften 
avser den största av kommunens tre fattigvårdsrotar; inom de båda andra resp. 11'60 och ll-80 
kr. — 3) Inom en del av kommunen 680 kr. — 4) Uppgiften avser den till Hallsbergs socken hörande 
delen av köpingen; inom Kumladelen 7'50 kr. — '") Uppgiften innefattar ej skolrotarnas utskylder 
för anskaffning och underhåll av skolhus. 

Västmanlands län. l) Uppgiften innefattar ej rotarnas fattigv&rdskostnader, vilka utgått in 
natura. — 2) I räkenskaperna ej upptaget värde å kosthåll åt rotehjon, omgångshjon o. dyl. ut
gjorde 3 439 kr. — 3) Vissa för Köpings stad (tab. 232) och Köpings landskommun gemensamma 
finanser äro i sin helhet redovisade på den förstnämnda kommunen. — 4) Uppgiften avser den 
största av kommunens två fattigvårdsrotar; inom den andra 586 kr. — 5) Inom en del av kom
munen 6'28 kr. — 6) Vissa för Kung Karl och Kungsörs köping samt Torpa gemensamma finanser 
äro i sin helhet redovisade på de båda förstnämnda kommunerna. 

Kopparbergs län. 1) Falu landskommun och Falu stad (tab. 232) 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 390 kr. — 3) Inom Hosjö kapell 563 kr. — 4) Vissa för Säters 
stad (tab. 232) och Säters landskommun gemensamma finanser äro i sin helhet redovisade på den 
förstnämnda kommunen^ Detsamma gäller ock för Hedemora stad (tab. 232) och Hedemora lands
kommun; Bjursås och Al. — 6) Inom Mockfjärds kapell 506 kr. — •) Inom Djura kapell 459 kr. 
— 7) Ingår i uppgiften för Mora. — 8) Inom Tyngsjö kapell 700 kr. 

Gävleborgs län. ') Inom Svabensverks kapell 645 kr. —• 2) Inom en del av kommunen 5'92 
kr. — ») D:o 5-43 kr. — 4) D:o 700 kr. — ») Inom Lingbo kapell 8-40 kr. — •) Uppgiften avser 
den ena av kommunens fattigvårdsrotar; inom den andra 6'60 kr. 

Västernorrlands län. ') Vissa för Overlännäs och Sânga gemensamma finanser äro i sin helhet 
redovisade på den förstnämnda kommunen. 

Jämtlands län. ') I räkenskaperna ej upptaget värde å kosthåll åt rotehjon, omgångshjon o. 
dyl. utgjorde 225 kr. — s) Inom en mindre del av kommunen 4'80 kr. — 3) Inom Ljusncdals 
bruksförsamling 8'70 kr. 

Västerbottens län. ') De finansiella uppgifterna avse delvis även nuvarande Hörnefors kom
mun. — 2) De finansiella uppgifterna avse endast kyrkostämmans räkenskaper från och med den 
1 maj. — s) Inom Holmö kapell 10'76 kr. — 4) Vissa för Skellefteå landskommun och Skellefteå 
stad (tab. 232) gemensamma finanser äro i sin helhet redovisade på den förstnämnda kommunen. 

Norrbottens län. ') Uppgiften avser endast Nederkalix; inom Tore 9'3tl kr. — 2) Vissa för 
Nedcrtorneå och Haparanda stad (tab. 232) gemensamma finanser äro i sin helhet redovisade på den 
förstnämnda kommunen. 
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Tab. 232. Uppgifter rörande 
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rikets särskilda städer. 



336 TAB. 2 3 2 (forts.). UPPGIFTER RÖRANDE 
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22—152601. Statistisk årsbok 1916. 



338 TAB. 232 (forts.). UPPGIFTER RÖRANDE 

Anm. Uppgifterna om utdebiterad kommunalskatt avse jämväl ntskylder för kyrka och folkskola, i 
olika f5r olika beskattningsfSremâl, avse uppgifterna ntskyldsbeloppet per 100 kr. inkomst av kapital och arbete, 
även vissa med någon landskommun gemensamma finanser, varom se anm. till tab. 231. — ** FBr de med ** 
het redovisade pä resp. landskommun (se anm. till tab. 231). 
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allmänhet dock med undantag av uttaxerade avlöningsmedel till prästerskapet. I de fall, där utdebiteringen varit 
— * F5r de med * betecknade städerna omfatta uppgifterna om inkomster och utgifter, tillgångar och skulder 
betecknade städerna, som även hava vissa finanser gemensamma med någon landskommun, äro dessa i sin hel-
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Tab. 233. Uppgifter rörande rikets särskilda municipalsamhällen samt 
köpingar, som icke bilda egen kommun. 
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342 TAB. 2 3 3 (forts.). UPPGIFTER RÖRANDE MUNICIPALSAMHÄLLEN M. M. 
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344 TAB. 233 (forts.). UPPGIFTER RÖRANDE MUNICIPALSAMHÄLLEN M. M. 



Bihang. 
Internationella översikter. 

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

1) Enligt senaste uppgifter. — 2) Se vidare tab. B. — 3) Härar egentliga Egypten 994275 kvkm. med 
11287000 inv. (1907). — 4) Utom Kanariska öarna. — 5) Utom Azorerna och Madeira. 
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Tab. B. De europeiska staternas areal och folkmängd m. m. 
Pays de l'Europe: superficie, population etc. 
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Tab. C. Giftermål, födelser och dödsfall i europeiska länder.1) 
Pays de l'Europe: mariages, naissances et décès. 

1) Delvis preliminära uppgifter. — 2) 1912. — ') Mod Ceuta ocli Kanarigka öarna. — 4) Med Azorerna och Madeira. — 6) Utom Finland och 
Polen. — •) 1909. - ') 1911. — 8) 1906—1909. — ») 1906. 
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Tab. D: I. Utvandringen från Europa till främmande världsdelar.1) 
Émigration 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 sjövägen. — 2) Fr. o. m. 1896 endast emigrationen Sver tyska 
hamnar. — s) Uppgifterna avse finansår (1 jnli—30 juni). — 4) T. o. m. finansåret 1897/98 äro samtliga po
lacker — även från Tyskland och Österrike — inräknade under Byssland. 
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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 Kyssland, Schweiz, Nederländerna, Belgien, Grekland, Argentina och Chile specialhandel, 
för Sverige väsentligen specialhandel, för övriga länder i regel generalhandel. — Russie, Suisse, Pays-Bas. 
Belgique, Grèce, Rèp. Argentine et Chili: commerce spécial; pour la Suède: principalement commerce special; 
pour la plupart des autres pays: commerce général. 

23—152601. Statistisk årsbok 1916. 
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Tab. I. Handelsflottan i de viktigaste länderna. 
(Fartyg över 50 nettoton.) 

Marines marchandes des principaux 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 driftsär. 

Anm. 2. Världens hela järnvägsnät utgjorde vid Utgången av ar 1913 (longueur det chemins de fer 
à la fin de Vannée 1913): Europa 346235 km., Amerika 5T0108 km., Asien 108147 km., Afrika 44 309 
km., Australien 35418 km., tillsammans (total) 1104 217 km. Ar 1912 tillsammans 1081488 km. 
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Tab. M. Postväsendet i de viktigaste länderna. 
Postes des principaux pays. 

Anm. Uppgifterna äro hämtade från den internationella poststatistiken. — Hela antalet avsända 
brevpostfBrsändelser i Europa (utom Island, Färöarna och Monténégro) utgjorde är 1913 18 016'2 mil
joner. D'après la statistique internationale da service postal. 
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Tab. N: I. Telegrafväsendet i de viktigaste länderna. 
Télégraphes des principaux pays. 

Anm. 1. Uppgifterna äro för samtliga länder (med undantag f6r linjernas längd i Norge) 
hämtade frän den internationella telegrafstatistiken. Transittelegram äro icke medräknade och i 
allm. ej heller järnvägstelegrafväsendet. D'après la statistique internationale de la télégraphie (sauf 
pour les lignes dans la Norvège). Dépêches en transit non compris, ni en général les télégraphes des 
chemins de fer. 

Anm. 2. Telegraflinjernas sammanlagda längd i de olika världsdelarna utgjorde år 1913 (lon
gueur des lignes des différentes parties du monde en 1913): Enropa 1060425 km., Asien 226 133 km., 
Afrika 95 473 km., Australien 100 545 km. F8r Amerika kunna inga fullständiga uppgifter med
delas. 
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Tab. N: II. Rikstelefonväsendet i de viktigaste länderna år 1913. 
Téléphones exploitées par l'État des principaux pays. 

Anm. 1. Tabellen omfattar endast det av staten drivna telefonväsendet. P r iva ta telefon-
an läggn ingar : Norge 14 058 km. interurbana och 15132 kin. lokala med resp. 3'9 och 87'5 milj. 
samtal; Danmark 392 553 km. internrbana (1912) och 20 673 km. lokala med resp. 47'0 och 207'<; 
milj. samtal: Nederländerna 1136 km. lokala linjer med 391 milj. samtal och 3 971 km. lokala 
kommunala linjer med 135'4 milj. samtal. 

Anm. 2. Uppgifterna gälla delvis icke kalenderår utan driftsår. Siffrorna äro hämtade från 
den internationella telefonstatistiken. D'après la statistique internationale de la téléphone. 
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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 . The Economists pristal. 
Index-number de The Economist. 

Anm. Pristalet är beräknat på priserna för 23 varugrupper med utgångspunkt Iran åren 184a—aO 
för vilken tid talet inom varje varugrupp satts = 100, och med ny utgångspunkt från åren 1'JOl—05. 
De anförda pristalen äro utvalda sålunda att de beteckna maxima och minima. 
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Tab. Q. De fackliga arbetarorganisationerna år 1912. Syndicats ouvriers. 

Tab. R. Arbetsinställelser i de skandinaviska länderna. Grèves des pays scandinaves. 
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Tab. S. Produktionen av några världsartiklar. 

La production de quelques articles universelles. 

Anm. De i ovanstående tabell meddelade uppgifter kunna helt naturligt vara varken absolut noggranna 
eller fullt uttömmande, då 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. T. Förbrukningen av alkoholhaltiga drycker, socker, kaffe, te och tobak. 
Consommation de spiritueux, de sucre, de café, de thé et de tabac. 

Anm. Talen gälla delvis icke kalenderår utan finans&r. Uppgifterna om brännvinsförbrnkningen 
omfatta såvitt möjligt endast brännvin till förtäring, men icke denaturerad sprit o. d. — För de vin-
producerande länderna saknas delvis uppgifter om förbrukningen i de vinproducerande distrikten. 
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Tab. U. Statsskulden i vissa länder. 
Dette publique dans les différents pays. 

Anm. Uppgifterna äro fur samtliga länder ntom de skandinaviska och Tyskland hämtade frän 
Almanach de Gotha (1916). Vid uträknandet av statsskulden per invånare hava använts beräknade 
folkmängdssiffror. 





Int i l l den 15 maj 1916 offentliggjorda häften av 

Sveriges officiella statistik. 
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