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Statens offentliga utredningar 1937 
K r o n o l o g i s k f ö r t e c k n i n g ' 

1. Socioliseringsproblenict. 2. Hushållsräkningens pro
blem och faktorer. Tiden, viij , 173 s. Fl. 

2. Socialiseringsidéer och socialiseringspraxis i Sovjet
unionen. 2. Tiden, vij, 140 s. Fi. 

3. Betänkande med förslag till revision av förvarings-
och interncringslagarna m. ra. Marcus. 96 s. Ju. 

4. Statslotteri utredningen. Betänkande med förslag rö
rande svenskt penninglotteri. ILuggström. 177 a. II. 

5. Betänkande med förslag till lagstiftning angående 
särskilda husbehovsskogar i Västerbottens och Norr
bottens läns lappmarker m. m. Marcus. 98 s. 1 kar
ta. Jo. 

6. Yt t rande i abortfrågan. Marcus. 50 s. S. 
7. 1934 års nämnd för städningsutredning. Betän

kande med speciella beräkningar och förslag rö
rande ersät tningarna för städningsarbete inom vissa 
statl iga ämbetslokaler i Stockholm m. m. Marcus. 
54 s. Fi. 

8. Betänkande med förslag angående den s ta tsunder
s tödda vat tenavlednings- och avdikningsverksam-
heten samt därmed sammanhängande spörsmål. 
Hfeggström. 275 s. 3 bil. Jo. 

9. Utredning rörande jordbrukets läge i Norrland 
ined vissa förslag till å tgärder till förbät t rande av 
den norrländska jordbrukarbefolkningens ekono
miska ställning. Marcus. 145 s. Jo. 

10. Betänkande med förslag angående r ä t t till fiske i 
Vänern, Vät te rn , Mälaren, Hjälmaren och Storsjön 
i Jämt land . 1. Lagförslag och motiv. Marcus. 530 
8. Jo. 

11. Betänkande med förslag angående r ä t t till fiske i 
Vänern, Vät tern, Mälaren, Hjälmaren och Storsjön 
i Jämt land . 2. Kartbilagor. Vänern och Hjälmaren 
Marcus. 4 s. 17 kartor . Jo. 

12. Arbetslöshetsundersökningen den 31 juli 1936. Beck 
man. 196 s. 1 kar ta . S. 

13. Lagberedningens förslag till lag om aktiebolags pen 
sions- och andra personalstiftelser m. m. Nors ted t 
175 s. Ju. 

14. Betänkande med förslag till vissa lagstiftningsåt 
gärder till motverkande av överdriven skuldsä t t 
ning inom jordbruket . Marcus. 303 s. Jo. 

15. Utredning med förslag till vissa åtgärder för trafik 
säkerhetens höjande vid korsningar i samma plan 
mellan järnväg och väg samt järnvägarnas beredande 
av bidrag av automobilskattemedel til] säkerhets 
anordningarna vid dylika korsningar. Hneggström 
107 s. K. 

16. Hembiträdesutredningens betänkande. 1. Betan 
kände och förslag i fråga om utbildning av hem 
biträden. Beckman. 202 s. S. 

17. Betänkande angående vissa med frivillig anskaffning 
av luftvärnsmateriel sammanhängande frågor. Beck
man. 48 s. Fö. 

18. Promemoria angående grunderna för en reform av 
lagstiftningen om r ä t t till l i t terära och musikaliska 
verk. Norstedt . 67 s. Ju. 

19. Betänkande med förslag till å tgärder mot smi t tsam 
kastning hos nötkreatur . Idun. 81 8. Jo. 

20. Utredning angående de rät tsbi ldade domsagobiträ
denas anställnings- och avlöningsförhållanden. Nor
stedt . 54 s. Ju. 

21 . Betänkande ined förslag till lag om minimilöner 
för lantarbetare . Beckman. 214 s. Jo. 

22. Efterskrift till »Kyrkogodset i Skåne, Hal land och 
Blekinge under dansk tid». Av E. Schalling. Mar
cus. 66 s. K. 

23. Betänkande angående pensionsstyrelscns invalidi
tetsförebyggande verksamhet. Beckman. 146 B. S. 

24. Förslag till ändrad lagstiftning om sammanträffande 
av brot t j ämte motiv. Norstedt . 132 s. Ju. 

25. Utredning rörande flottans fartygstyper m. m. Nor
stedt . 232 s. Fö. 

26. Betänkande med utredning och förslag rörande be
redskapsarbeten. Beckman. 221 s. S. 

27. Betänkande med förslag till lönereglering för lärar
personalen vid kommunala mellanskolor, kommu
nala flickskolor och högre folkskolor. Nors tedt . 
(4), 122 s. Fi. 

28. Betänkande med förslag till lag om skyddskoppymp
ning m. m. Beckman. (2), 1482 s. 1 kar ta . S. 

29. Betänkande med förslag till lag om allmännings-

skogar i Norrland och Dalarna m. m. Marcus. 246 s. 
2 kartor . Jo. 

30. Redogörelse för inventering av odlingsjord å krono
parkerna nedanför odlingsgränsen i do två nordli
gaste Norrlandslänen ävensom för vissa andra upp
drag. Kihlström. 82 s. Jo. 

31. Be tänkande med förslag angående in rä t t ande av 
e t t s ta tens inst i tut för folkhälsan. Beckman. 78 s. 
3 bil. S. 

32. 1936 års lönekommitté. Betänkande med utredning 
och förslag angående dyrortsgrupperingen. Marcus. 
17 8 s. Fi. 

33. Betänkande med förslag angående den fasta lant
bruksundervisningens ordnande. Marcus. 27 0 s. Jo. 

34. Be tänkande med förslag till å tgärder för förbätt
rande av de blindas och de dövs tummas arbets
förhållanden och förvärvsmöjligheter. Beckman. 
122 s. S. 

35. Betänkande med förslag till lagstiftning om grund
va t t en m. m. Norstedt. 145 s. Ju. 

36. Universitetsberedningen. Utredning i f r åga om uni
versitetens verksamhet och organisation. Htcgg-
ström. v j , 210 B. K. 

37. Efter lämnade anteckningar till förberedande ut
kast till strafflag. Av J . C. W. Thyrén. Lund, Ber-
ling. 202 s. Ju. 

38. Be tänkande med förslag till lag om villkorlig dom 
m. m. Marcus. 147 s. Ju. 

39. Betänkande med förslag till kungörelse om kom-
missiouärer hos överrät ter och siadsdomstolar. Nor
stedt . 32 s. Ju. 

40. Särskilda inom ecklesiastikdepartementet tillkallade 
6okkunnigas y t t rande med anledning av det å t dem 
lämnade uppdraget a t t bi träda vid utredigeringen 
av det u tav 1936 års kyrkomöte an tagna psalm
boksförslaget. Uppsala, Almqvist & Wiksell. 8 8. E. 

41 . Betänkande rörande fiskerinäringens avsät tnings
förhållanden m. m. Idun. 145 s. Jo. 

42. 1936 års skat tekommit té . Betänkande med förslag 
till omläggning av den direkta s tatsbeskat tningen 
m. m. Marcus. 397 s. 1 bil. Fi. 

43. Betänkande med förslag rörande lån och bidrag av 
statsmedel till främjande av bostadsförsörjning för 
mindre bemedlade barurika familjer i egnahem m. m. 
j ämte därtill hörande utredningar. Beckman. 118*, 
119 s. S. 

44. Betänkande med utredning och förslag angående 
understöd i form av fria bostäder och fri kost å t 
s tuderande vid universiteten i Uppsala och Lund 
samt karolinska mediko-kirurgiska ins t i tu te t . Hajgg-
s t röm. (4), 163 s. E. 

45. Betänkande med utredning och förslag angående 
s tudentexamen. Hroggström. ix, 269 s. E. 

46. Betänkande och förslag rörande vården av själsligt 
abnorma manliga ekyddshemselever s a m t av van-
ar tade sinnesslöa gossar m. m. Norstedt . 68 s. S. 

47. Folktandvård . Norstedt . 123 s. S. 
48. 1936 års lönekommitté . Betänkande med förslag 

till civilt avlöningsreglemente. Marcus. 614 s. Fi. 
49. Be tänkande med förslag till lag om semester. Nor

s tedt . 220 s. S. 
50. Supplement nr 5 till Sveriges familjenamn 1920. 

S ta t . repr.-anst. 76 s. Ju. 
51. Be tänkande med förslag till lagstiftning om vi ta-

miniserade livsmedel och om kringföringshandel 
med kö t t och charkuteri varor. Beckman. (2), 105 
8. S. 

52. Betänkande med förslag angående eflektivisering 
av yrkesinspektionen. Beckman. 122 s. S. 

53. 1937 års automobilskatteutredning. Betänkande 
med förslag till ändrade bestämmelser rörande auto 
mobilbcskattningen. Marcus. (2), 204 s. Fi. 

54. Betänkande angående anordnande av lagringsut 
rymmen för flytande bränslen m. m. Hajggström 
97 s. H. 

55. Be tänkande med förslag till arbetst idslag töv de 
tal jhandeln och butikstängningslag. Beckman 
27 3 s. S. 

56. Normalförslag till provisoriska byggnadsföreskrifter 
Marcus. 6 8. K. 

57. Normalförslag till byggnadsordningar m. m . 1. Bygg 
nadsordning för stad, köping och större municipal 
samhälle. Marcus. 36 s. K. 

A n m . Om särskild tryckort ej angives, är t ryckorten Stockholm. Bokstäverna med fetstil utgöra begynnelse 
bokstäverna till det departement, under vilket utredningen avgivits, t . ex. E. = ecklesiastikdepartementet, Jo. = 
jordbruksdepar temente t . Enligt kungörelsen den 3 febr. 1922 ang. statens offentliga utredningars y t t r e anord 
ning (nr 98) utgivas utredningarna i omslag med enhetlig färg för varje departement . 
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P.M. 
angående förslag till ändring i normalförslaget till provisor iska 

byggnadsföreskrifter enligt 128 § i byggnadsstadgan för stad, köping 

och munic ipalsamhäl le . 

På uppdrag av statsrådet och chefen för Kungl. kommunikationsdeparte
mentet utarbetades år 1932 inom Kungl. byggnadsstyrelsen normalförslag 
till provisoriska byggnadsföreskrifter enligt 128 § i byggnadsstadgan, vilka 
intagits i statens offentliga utredningar 1932: 11. Förslaget avsåg att tjäna 
till ledning vid utarbetandet av sådana provisoriska föreskrifter, som det en
ligt nämnda paragraf åligger stad eller samhälle att så snart ske kan, i av-
bidan på stadsplanebestämmelsers fastställande, antaga och för fastställelse 
underställa Kungl. Maj:ts prövning. 

Ifrågavarande normalförslag avser, att föreskrifterna beträffande områden 
för tätare bebyggelse skola hänvisa till namngivna gator och byggnadskvar
ter i stadsplanen. Vid tillämpningen härav har det visat sig att en dylik upp
räkning i vissa fall och särskilt rörande större orter blir rätt omständlig. Det 
synes därför lämpligare att låta föreskrifterna om olika hushöjder och vå-
uingsantal hänvisa till å karta med särskilda färger angivna gatu- eller andra 
byggnadslinjer. 

Av normalförslagets 10 paragrafer äro §§ 5, 8 och 9 samt delar av §§ 6 och 
7 av sådan beskaffenhet att de icke kunde sägas vara av övergående eller 
provisorisk natur utan tvärtom lämpade att bibehållas i stadsplanerna såsom 
stadge- eller stadsplanebestämmelser. Då dessutom erfarenheten visat att 
motsvarande bestämmelser ofta blivit utelämnade och alltså icke medta-
gits i de pågående stadsplanerevideringarna fann byggnadsstyrelsen anled
ning att i underdånig framställning till Kungl. Maj:t den 28 januari 1936 
hemställa om införande i byggnadsstadgan av bland annat åsyftade bestäm
melser angående byggnads läge å tomt, anbringande av fönster till bonings-
och arbetsrum, ävensom högsta höjd samt våningsantal för boningshus av 
trä och gårdsbyggnader. 

Sedan nu Kungl. Maj:t, efter riksdagens hörande, genom kungörelse den 4 
juni 1937 (svensk författningssamling 293/37) förordnat om bland annat 
införande i byggnadsstadgan av en ny paragraf, 79 a §, innehållande ovan 
omnämnda bestämmelser, äro motsvarande bestämmelser icke längre erfor
derliga såsom särskilda byggnadsföreskrifter. 
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Med anledning härav har inom byggnadsstyrelsen uppgjorts följande revi
derade normalförslag till provisoriska byggnadsföreskrifter, avsett att ersätta 
de båda förenäinnda normalförslagen. 

Några sakliga ändringar av betydelse utöver vad som betingats av 79 a § i 
byggnadsstadgan hava icke upptagits. Kompletterande föreskrifter för såda
na fall då i gällande stadsplanebestämmelser förhållandet mellan hushöjd 
och våningsantal icke är angivet hava emellertid införts i § 5. Vidare 
har, i överensstämmelse med vad numera vanligen tillämpas, det i § 2, första 
stycket, samt §§ 3 och 7 angivna måttet ansetts böra fastställas till 12 meter 
i stället för som tidigare 15 meter. 

N o r m a l f ö r s l a g 

till 

provisor i ska byggnadsföreskrifter enligt 128 § i byggnadsstadgan 

för stad, köping och municipalsamhäl le . 

§ 1. 

Vid bebyggande av tomt inom sådant kvarter, för vilket ej i stadsplan eller 
därtill hörande bestämmelser meddelats erforderliga föreskrifter i fråga om 
gård, byggnads höjd eller antal våningar, skola här nedan angivna bestäm
melser gälla. 

§ 2. 

Inom ett avstånd av 12 meter frän å karta angivna särskilda byggnadslin
jer må byggnad icke givas större höjd eller innehålla flera våningar än här 
stadgas för varje fall, med iakttagande av att, om hus bygges i hörnet av två 
gator, för vilka olika hushöjder gälla, den större höjden må tillämpas på en 
sträcka av högst 12 meter jämväl mot den gata, där i övrigt endast den mind
re höjden tillätes. 

a) Byggnad, som uppföres i med violett färg betecknad byggnadslinje, må 
icke givas större höjd än 1720 meter och icke innehålla mer än fem våningar 

b) Byggnad, som uppföres i brun byggnadslinje, må icke givas större höjd 
än 16 meter och icke innehålla mer än fyra våningar jämte vindsvåning. 

c) Byggnad, som uppföres i blå byggnadslinje, må icke givas större höjd 
än 14 meter och icke innehålla mer än fyra våningar. 

d) Byggnad, som uppföres i grön byggnadslinje, må icke givas större höjd 
än 12 meter och icke innehålla mer än tre våningar jämte vindsvåning. 

e) Byggnad, som uppföres i röd byggnadslinje, må icke givas större höjd 
än 10 80 meter och icke innehålla mer än tre våningar. 

f) Byggnad, som uppföres i gul byggnadslinje, må icke givas större höjd 
än 7 60 meter och icke innehålla mer än två våningar. 
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§ 3. 

1. På större avstånd än 12 meter från sålunda angiven byggnadslinje må 
inom ifrågavarande kvarter byggnad uppföras, endast där den låter väl in
foga sig i ett lämpligt bebyggande av kvarteret och sålunda icke genom sitt 
läge eller sin höjd blir till men för omgivningen. 

2. Vad sålunda stadgats skall jämväl i tillämpliga delar gälla i fråga om 
utförande av till- eller påbyggnad av befintlig byggnad, varemot hinder mot 
annan förändring av sådan byggnad icke skall möta på grund av bestämmel
serna i denna paragraf. 

3. Byggnad, som i denna paragraf avses, må ej givas större höjd än den, 
som å samma tomt är tillåten för huvudbyggnad. 

§ 4. 

Byggnad, som uppföres inom område, där ej särskild byggnadslinje pä 
ovan angivet sätt finnes utmärkt, och inom de delar av stadsplanen, för vilka 
ej heller erforderliga stadsplanebestämmelser finnas fastställda, må ej upp
föras till större höjd än 7 60 meter och ej innehålla mer än två våningar järn-
fe vindsvåning. För annan byggnad än boningshus må byggnadsnämnden 
dock härifrån medgiva undantag. 

Där genom stadsplanebestämmelse våningsantal men icke hushöjd finnes 
angiven må byggnad ej givas större höjd än: 

a) 17-20 meter då byggnaden uppföres med 5 våningar 
b) 14 » v » » » 4 » 
c) 10-80 » » » » 3 » 
d) 7'fiO : » » » 2 » 

§ 6. 

Där vind inredes inom det angivna våningsantalet eller där enligt ovan 
meddelade föreskrifter vindsinredning är särskilt medgiven må i byggnad av 
trä med en våning och i byggnad av sten med högst två våningar hela vinden 
inredas till bostads- och arbetsrum. I byggnad av sten med tre eller flera 
våningar må sådan inredning ej omfatta mer än halva vindens yta. 

§ 7. 

1. Då byggnad skall uppföras inom ett avstånd av 12 meter från bygg
nadslinje mot gata eller annat från bebyggande undantaget område, bör bygg
nadsnämnden vid prövning av byggnadens läge söka åstadkomma, att icke 
för framtiden fristående brandgavlar uppkomma på tomten i fråga eller på 
granntomterna. 

2. På större avstånd än 12 meter från byggnadslinje mot gata eller annat 
från bebyggande undantaget område må byggnad ej uppföras i gräns mot 
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granntomt, såvida den ej, där detta prövas vara med kvarterels ändamåls
enliga bebyggande förenligt, sammanbygges med å granntomten befintlig 
byggnad. 

För område, där öppet byggnadssätt ingår, kompletteras förslaget med föl
jande bestämmelse: 

§ 8. 

»Inom med Ö betecknade kvarter må endast en tredjedel av tomts yta be
byggas och inga andra byggnader uppföras än fristående eller två och två 
sammankopplade i tomtgräns.» 









Statens offentliga utredningar 1937 
S y s t e m a t i s k f ö r t e c k n i n g 

(Siffrorna inom klämmer beteckna utredningarnas nummer i den kronologiska förteckningen.) 

Allmän lagstiftning. Rät t ssk ipning . 
Fångvård . 

Betänkande med förslag till revision av förvarings- och 
interneringslagarna m. m. [3] 

Lagberedningens förslag till lag om aktiebolags pen
sions- och andra personalstiftelser m. m. [13] 

Promemoria ang. grunderna lör en reform av lagstift
ningen om rätt till litterära och musikaliska verk. [18] 

Förslag till ändrad lagstiftning om sammanträffande 
av brott jämte motiv. [24] 

Förberedande utkast till strafflag. Efterlämnade an
teckningar av J. C. \V. Thyrén. [37] 

Betänkande med förslag till lag om villkorlig dom ni. m. 
[38] 

Statsförfattning. Allmän statsförvaltning. 
1934 års nämnd för städuingsutredning. Betänkande 

med speciella beräkningar och förslag rörande ersätt
ningarna för städningsarbete inom vissa statliga äm-
betslokaler i Stockholm m. m. [7] 

Utredning ang. de rättsbildade domsagobiträdenas 
anställnings- och avlöningsförhållanden. [20] 

193G års lönekommitté. Betänkande med utredning och 
förslag ang. dyrortsgrupperingen. [32] 

Betänkande med förslag till kungörelse om koramis
sionärer hos överrätter och stadsdomstolar. [3D] 

1930 års lönekommitté. Betänkande med förslag till 
civilt avlöningsreglemente. [48] 

Kommunalförval tning. 
NormalförslagtiU provisoriska byggnadsföreskri f tor. [50] 
Normalförslag till byggnadsordningar m. m. 1. Bygg

nadsordning för stad, köping och större municipal-
samhälle. [57] 

Statens och kommunernas flnansväscn. 
Betänkande med förslag till lönereglering' för lärar

personalen vid kommunala mellanskolor, kommunala 
flickskolor och högre folkskolor. [27] 

1930 års skattekommitté. Betänkande med förslag till 
omläggning av den direkta statsbeskattningen m. m. 
[42] 

1937 års automobilskatteutredning. Betänkande med 
förslag till ändrade bestämmelser rörande autoinobil-
beskättningen. [53] 

Poli t i . 
Nat ionalekonomi och socialpolitik. 

Socialiseringsproblemet. 2. Hushållsräkningens problem 
och faktorer. [1] 

Socialiseringsidéer och socialiseringspraxis i Sovjetunio
nen. 2. [2] 

Statslotteriutrednlngeu. Betänkande med förslag röran
de svenskt penninglotteri. [4] 

Arbetslöshetsundersökningen den 31 juli 1930. [12] 
Hembiträdesutredningens betänkande. 1. Betänkande 

och förslag i fråga om utbildning av hembiträden. [16] 
Betänkande med utredning och förslag rörande bered

skapsarbeten. [20] 
Betänkande med förslag till åtgärder för förbättrande 

av de blindas och de dövstummas arbetsförhållanden 
och förvärvsmöjlighetcr. [34] 

Betänkande med förslag rörande,lån och bidrag av stats
medel till främjande av bostadsförsörjning för mindre 
bemedlade barnrika familjer i egnahem m. m. jämte 
därtill hörande utredningar. [43] 

Betänkande och förslag rörande vårdon av själsligt ab
norma manliga skyddshemselever samt av vanartade 
sinnesslöa gossar m. in. [4OJ 

Betänkande med förslag till lag om semester. [49] 
Betänkande med förslag ang. effektiviserjng av yrkes

inspektionen. [52] 
Betänkande med förslag till arbetstidslag för detalj

handeln och butikstängningslag. [55] 
Hälso- och sjukvård. 

Yttrande i abortfrågan. [0] 
Betänkande ang. pensionsstyrelsens invaliditetsförebyg

gande verksamhet. [23] 
Betänkande med förslag till lag om skyddskoppympning 

m. m. [28] 
Betänkande med förslag ang. inrättande av ett statens 

institut för folkhälsan. [31] 
Folktandvård. [47] 
Betänkande med förslag till lagstiftning om vitamini-

scrade livsmedel och om kringföringshancel med kött j 
och charkuteri varor. [51] 

Allmänt näringsväsen. 
Fas t egendom. J o r d b r u k med binäringar. 

Betänkande med förslag ang. den statsundeistödda vat-
tenavlednings- och avdikningsverksamheten samt där
med sammanhängande spörsmål. [8] 

Utredning rörande jordbrukets läge i Norrland med 
vissa förslag till åtgärder till förbättrande av den norr- j 
ländska jordbrukarbefolkningens ekonomiska ställ-
ning. [9] 

Betänkande med förslag ang. rätt till 'isko i Vä
nern, Vättern, Mälaren, Hjälmaren och Storsjön i 
Jämtland. 1. Lagförslag och motiv. [10] 2. Kart-1 
bilagor. Vänern och Hjälmaren. [11] 

Betänkande med förslag till vissa lagstiftningsåtgärder 
till motverkande av överdriven skuldsättning inom 
jordbruket. [14] 

Betänkande med förslag till åtgärder mot smittsam 
kastning hos nötkreatur. [19] 

Betänkande med förslag till lag om minimilöner för 
lantarbetare. [21] 

Redogörelse för inventering av odlingsjoid å krono- j 
parkerna nedanför odlingsgränsen i de två nordligaste 
Norrlandslänen ävensom för vissa andra uppdrag. [30] 

Betänkande med förslag ang. den fasta lantsruksunder-
visningens ordnande. [33] 

Betänkande rörande fiskerinäringens avsättningsförhål-
landen m. m. [41] 

Vattenväsen. Skogsbruk. Bergsbruk. 
Betänkande med förslag till lagstiftning arg. särskilda 

hnsbehovsskogar i Västerbottens och Norrbottens läns 
lappmarker m. m. [5] 

Betänkande med förslag till lag om allmänaingsskogar 
i Norrland och Dalarna m. m. [29] 

Betänkande med förslag till lagstiftning om grund
vatten m. m. [35] 

Indus t r i . 
Handel och sjöfart. 

Betänkande ang. anordnande av lagringsutrymmen för 
flytande bränslen m. m. [54] 

Kommunikat ionsväsen. 
Utredning med förslag till vissa åtgärder för trafiksäker- j 

hetens höjande vid korsningar i samma plan mellan 
järnväg och väg samt järnvägarnas beredande av bi
drag av automobilskattemodel till säkerhetsanord- I 
ningarna vid dylika korsningar. [15] 

Bank- , kredi t- och penningväs^n. 
Försäkr ingsväsen. 

Kyrkoväsen. Undervisningsväsen. Andlig 
odling i övrigt. 

Efterskrift till »Kyrkogodset i Skåne, Halland och Ble- | 
kingo under dansk tid». [22] 

Universitets beredningen. Utredning i fråga cm universi
tetens verksamhet och organisation. [30] 

Särskilda inom ecklesiastikdepartementet tilliallade sak- i 
kunnigas yttrande med anledning av det it dem läm
nade uppdraget att biträda vid utredigeringen av det I 
utav 1930 års kvrkomöte antagna psalmbcksförslaget. i 
[40] 

Betänkande med utredning och förslag ang. understöd i ! 
form av fria bostäder och fri kost åt studerande vid 
universiteten i Uppsala och Lund samt karolinska me- | 
diko-kirurgiska institutet. [44] 

Betänkande med utredning och förslag arg. student- I 
examen. [45] 

Supplement nr 5 till Sveriges familjenamn 1920. [50] 
Försvarsväsen. 

Betänkande ang. vissa med frivillig anskaffning av luft-
värnsmateriel sammanhängande frågor. [1"] 

Utredning rörande flottans fartygstyper m. m. [25] 
Utrikes ärenden. In ternat ionel l rätt . 
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