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F Ö R O R D 

Statistisk årsbok för Sverige, som ut
kommit årligen sedan 1914, avser i förs
ta hand att i sammanfattande form re
dovisa statistik över det sociala, ekono
miska och politiska läget och utveckling
en i Sverige. Därutöver ges i en avdel
ning internationella översikter vissa hu
vuddata om motsvarande förhållanden i 
vissa främmande länder. 

Årsboken syftar till att fylla två funk
tioner. Dels skall den vara en lättfattlig 
skrift i vilken man kan hitta de viktigas
te sifferuppgifterna på olika områden, 
dels skall den tjänstgöra som vägvisare 
till andra statistiska publikationer och 
källor. Den sistnämnda funktionen tjä
nas av avsnittet »Källhänvisningar och 
anmärkningar» samt av förteckningen 
över officiella statistiska publikationer. 

Statistisk årsbok innehåller ett urval 
av statistiska uppgifter från många vik
tiga publikationer, såväl statliga som ic
ke statliga. De publikationer vilka anges 
som källor innehåller vanligen betyd
ligt mer detaljerade uppgifter (regiona
la indelningar etc.) och närmare redo
visning av metoder, definitioner och be
grepp än som kan ges utrymme i års
boken. Även i sådana fall där icke någon 
speciell publikation utan en myndighet 
eller institution anges som källa, kan 
vederbörande uppgiftslämnare ofta läm
na mera detaljerade upplysningar. 

1962 års utgåva av Statistisk årsbok 
innehåller många nya tabeller, bland vil
ka märks sådana som innehåller data 
från 1960 års folk- och bostadsräkning
ar. Från dessa räkningar har sålunda 
erhållits uppgifter om tätorter (tab. 9), 
om befolkningens demografiska fördel
ning (tab. 20—22 och 49), om förvärvs
verksamhet (tab. 23—25), om hushålls
statistik och bilinnehav (tab. 26—28) 
om bostadsbestånd, lägenheter, trång
boddhet m. m. (tab. 235—237) samt om 

personer med vissa slag av utbildning 
(tab. 360). Bland övriga nya tabeller i 
årets utgåva kan nämnas tabeller med 
uppgifter om AP-fonden (tab. 199—200) 
samt tabeller med uppgifter om an
tal TV-licenser per 1 000 invånare (tab. 
369), svenska statens premieobligationer 
(tab. 411) och kammarrättens verksam
het (tab. 323). Uppgifterna om lönesta
tistiken har utvidgats med två tabeller 
innehållande vissa uppgifter om lönerna 
för banktjänstemän samt för restaurang
personal (tab. 263—264), undervisnings
statistiken med en tabell om elever i vis
sa skolformer länsvis (tab. 338), arbets
marknadsstatistiken med uppgifter om 
statstjänstemannen på B-löneplanet (tab. 
243) samt försäkringsstatistiken med en 
tabell om trafikförsäkring av personbi
lar (tab. 206). 

I fråga om en del tabeller har på åt
skilliga punkter utvidgningar eller för
ändringar gjorts i samband med typo
grafisk översyn av tabellerna eller om
läggning av statistiken. Några stora ta
beller har uppdelats på två, t. ex. tabellen 
över köpingarna och municipalsamhäl
lena och tabellen över bostadsbyggandet. 

Av tabellerna i närmast föregående 
årgång har 3 stycken slopats. En av des
sa, uppgifter om sjösatta fartyg i olika 
länder, ingår numera i tabellen om pro
duktion av vissa viktiga varor (tab. 464). 
De slopade tabellerna redovisas på sid. 
17°. 

Statistisk årsbok innehåller numera i 
regel endast siffror för de senaste åren, 
medan uppgifter för tidigare år återfinns 
i en särskild publikation, Historisk sta
tistik för Sverige. 

»Historisk statistik I» utkom 1955 och 
innehåller huvuddata på befolkningssta
tistikens område t. o. m. år 1950. 

»Historisk statistik II» utkom 1959 och 
innehåller uppgifter om väderlek, länt-
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mäteri , jordbruk, skogsbruk och fiske 
t. o. m. år 1955. 

»Historisk statistik: statistiska över
siktstabeller» utkom 1960 och innehål ler 
sammanstäl lningar av äldre statistik från 
de områden som ej täckts av första och 
andra delen. Tabellerna har i regel förts 
fram till år 1950. 

Av de internationella tabellerna ha r 
många liksom t idigare utarbetats ge
mensamt för de statistiska centralbyrå
erna i övriga nordiska länder . De tabel
ler som utväxlats mellan de olika länder
na fördelar sig så lunda: 
Danmark : tab. 458, 459, 460, 470, 471, 

479, 499, 500, 502. 
F in land : tab. 449, 452, 454, 455, 456, 463, 

482, 503. 

Norge: tab. 461, 462, 464, 466, 473, 474, 
475, 476, 477, 483, 501. 

Sverige: tab. 450, 457, 467, 478, 481, 487, 
488, 497, 498. 

För det värdefulla bistånd vid årsbo
kens utarbetande som beredvilligt läm
nats av myndigheter , institutioner och 
enskilda betygar statistiska centralbyrån 
sin stora tacksamhet. 

För redigeringen av föreliggande år
gång svarar förste aktuarie Thore Grön-
qvist och kontorsskrivare Edi t Nyberg. 

Stockholm i oktober 1962 

STATISTISKA CENTRALBYRÅN 

Ingvar Ohlsson 



P R E F A C E 

The Statistical Abstract of Sweden, 
published annually since 1914, is chiefly 
designed to be a standard summary of 
statistics on the social, political and 
economic conditions and development 
of Sweden. Moreover, a section of com
parative international statistics contains 
selected main data on foreign countries. 

The Abstract has a dual purpose. First, 
to serve as a convenient volume for 
statistical reference. Secondly, to serve 
as a guide to other statistical publica
tions and sources. The latter function 
is served by the section Sources and 
notes, and the list of official statistical 
reports. This volume includes a selec
tion of statistical data from many im
portant publications, both governmen
tal and private. The publications cited 
as sources usually contain additional 
statistical detail (analysis by region, 
etc.) and a more complete discussion of 
relevant definitions and concepts than 
can be presented in the Abstracts. 
Where contributing agencies are cited 
as sources, without mention of publica
tions, more detailed information fre
quently is available from their unpub
lished tabulations and records. 

Several new tables have been intro
duced into the present issue of the 
Abstract. Of these tables, the following 
may be mentioned, viz. data from the 
1960 censuses of population and hous
ing, on localities (table 9) on the 
distribution of the population by age, 
sex, marital status, etc. (tables 20—22), 
on economic activity (tables 23—25), 
on household statistics and persons with 
passenger cars (tables 26—28), on per
sons born abroad and aliens (table 49), 
on housing, dwelling units, overcrowded 
units etc., (tables 235—237) and on 
persons by different kind of education 
(table 360). Among other new tables 

one may mention tables with data about 
the national pension insurance fund 
(tables 199—200), a table about tele
vision licenses (table 369), a table about 
the premium bond loans of the Swedish 
State (table 411) and a table about the 
activity of the Cameral Court (table 
323). 

The section of statistics of salaries 
and wages has been increased with two 
tables, one about salaries for employees 
in commercial banks and savings banks 
and one about salaries for restaurant 
personnel (tables 263—264), the section 
of education statistics with a table about 
pupils in different school-forms by 
county, the section of labour market 
statistics with a table of the government 
employees in salary scheme B (table 
243) and the insurance statistics with a 
table about motor third insurance (table 
206). 

Some of the previous tables have, to 
a considerable degree, been extended or 
rearranged in connection with a typo
graphical revision of the tables or 
changes of survey procedure and defi
nitions. 

Among tables shown in the last edi
tion, 3 were omitted from the present 
issue. These tables are indexed on page 
17°. 

The Abstract now usually contains 
only figures for the last few years, data 
on earlier years being set out in a 
special publication, Historical Statistics 
of Sweden. So far, the following publica
tions have been issued in this series. 

Historical Statistics I, published in 
1955, containing principal data on popu
lation statistics through 1950. 

Historical Statistics II, published in 
1959, containing data on climate, land 
surveying, agriculture, forestry, and 
fisheries through 1955. 
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Historical Statistics: Statistical Sur
vey, published in 1960, covers sectors 
not included in the first and second 
volumes of Historical Statistics. Time 
coverage: through 1950. 

A lot of the comparat ive in ternat ional 
statistics in the Abstract have, as in the 
past, been prepared in co-operation 'with 
the central statistical bureaus of Den
mark, Finland, and Norway. The tables 
which are prepared in co-operation -with 
the other countries, are divided among 
the various countries as follows. 
Denmark: Tables 458, 459, 460, 470, 471, 

479, 499, 500, 502. 
F in land: Tables 449, 452, 454, 455, 456, 

463, 482, 503. 
Norway: Tables 461, 462, 464, 466, 473, 

474, 475, 476, 477, 483, 501. 

Sweden: Tables 450, 457, 467, 478, 481, 
487, 488, 497, 498. 

The co-operation of the many contri
butors to this volume is gratefully ac
knowledged. The list of sources of tables 
credit the various government and 
private agencies which have collabo
ra ted in furnishing information for the 
A bs tract. 

This edition has been prepared by 
Mr. Thore Grönqvist and Mrs. Edit 
Nyberg. 

Stockholm, October 1962. 

CENTRAL BUREAU OF STATISTICS 

Ingvar Ohlsson 
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441. Elections to the Second Chamber of the 
Riksdag: party affiliation 359 

442. Election to the Second Chamber of the 
Riksdag in 1960: right to vote and partici
pation by occupational groups 360 

443. Right to vote and participation in com
munal elections 361 

444. Elections to county councils, etc. 362 

445. Elections to town councils 363 
446. Communal elections 363 

447. Vote cast in communal elections, by 
parties, percentages 364 

448. Referenda 365 

X X V I I Comparative international statistics 
(NO English translation given) 

Tabell Sid 
465. Indextal för industriproduktionen 418 
466. Värdet av utrikeshandeln 419 
467. Införsel och utförsel av vissa viktiga varor 420 
468. Sjustatsgruppens (EFTA:s) handel år 1960 

i milj. USA-dollar: fördelning på länder-
grupper 431 

469. Sexstatsgruppens (EEC:s) handel år 1960 
i milj. USA-dollar: fördelning på länder-
grupper. 431 

470. Värdet av olika länders import med fördel
ning på länder 432 

471. Olika länders betalningsbalans med ut
landet 434 

472. Vo'ym- och prisindex för in- och utförseln 436 
473. Handelsflottan i juni 1961 efter fartygens 

ålder 437 
474. Handelsflottan i juni 1961 efter fartygens 

storlek 437 
475. Världens sjögående handelsflotta 438 
476. De nordiska ländernas handelsflottor den 

31 december 1961 439 
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Tabell Sid. 

477. Sjöfarten på utlandet 440 
478. Järnvägar 441 
479. Motorfordon 442 
480. Flygbolagens lufttrafik 443 
481. Trafiken hos Scandinavian Airlines System 

(SAS) åren 1959 och 1960 444 
482. Postväsendet 445 
483. Telegraf och telefon 446 
484. Valutakurser 447 
485. Effektiv ränta på statsobligationer 448 
486. Indextal för värdet av industriaktierna 449 
487. Betalningsmedelsvolym i milj. av mynt

enheten 450 
488. Guldbehållning och utländska tillgodo

havanden den 31 december 1961 451 
489. Investeringskvoter 451 
490. Partiprisindex 452 

Officiella statistiska publikationer . . . . 465 
Sakregister 479 

Tabeller i Statistisk årsbok 1 9 6 1 s o m ej med-

tagits år 1962 

Tabellnummer Sida 
1961 1961 
199. Dyrortsgrupperingen den 1 januari 1961 170 

234. Genomsnittsförtjänster för lantarbetare år 
1959 197 

447. Sjösatta fartyg (Siffrorna ingår numera i 
tabell 464 »Produktion av vissa viktiga 
varor») 424 

Tabell Sid. 

491. Konsumentprisindex 453 
492. Livsmedelsförbrukning 454 
493. Förbrukning av tidningspapper 455 
494. Bostadsbyggande 456 
495. Bostadsbestånd 456 
496 Arbetslöshet 457 
497. Utgifter för sociala ändamål i de nordiska 

länderna år 1958 (1958/59) 458 
498. Universitet och högskolor i de nordiska 

länderna (1960 61) 459 
499. Televisionsmottagare 460 
500. Radiolicenser 461 
501. Biografer 462 
502. Statsskulden 463 
503. Nettonationalinkomst och bruttonational

produkt 464 

Page 

Official Statistical Reports 465 
Alphabetical index (in Swedish) 479 

Tables in the 1961 edit ion o f the Statistical 

Abstract w h i c h have been excluded in the 

1962 edition 

Table number Page 
1961 1961 
199. Distribution of localities in price-of-living 

groups 170 
234. Average earnings of farm workers 197 

447. New vessels (The figures are now included 
in table 464) 424 
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Symboler a n v ä n d a i tabel lerna 

Upprepning 
In te t finna a t t redovisa 
Mindre än hälften av den använda 

enheten 
Uppgift ej tillgänglig eller alltför 

osäker för a t t anges 
Uppgift kan ieke förekomma 
Preliminär uppgift (markeras ej i de 

internationella tabellerna) 

Miljoner kronor 

0 
0,0 

mkr 
milj. 

kr 

Explanat ion of symbols 

Repetition 
Magnitude nil 
Magnitude less than half of unit 

employed 

Data not available 
Category not applicable 
Provisional or estimated figure (not 

used in the international tables) 

Millions of kronor (see below) 

En horisontell linje, som avskär en tidsserie, 
markerar a t t uppgifterna ovanför och nedanför 
linjen ej är fullt jämförbara. 

Substantial breaks in the homogeneity of a 
series are indicated by a horizontal line across the 
column. 

Note for foreign readers 

If 000's or 000 000's are omitted, this is indicated (in the Swedish text only) by 1 000 (1 000-tal) or 
1 000 000. 

According to Swedish practice, units are separated from decimals by a comma (,). 
Hektar, ha = 1 sq. hectometre ( = 100 ares) 

Krona, kronor, kr = Swedish crowns. For exchange rates, 
see Tables 183 and 484. 

Ton, t = Metric tons 
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Källhänvisningar och anmärkningar 
Sources and notes 

A n v ä n d a f ö r k o r t n i n g a r Abbreviations 

F A O = Pood and Agriculture Organization of 
the United Nations, FN:s Livamedels-
ooh jordbruksorganisation 

S O S = Sveriges officiella statistik 
S O U = Statens offentliza utredningar 
UN = United Nations, Förenta Nationerna 

I den följande sammanställningen anges varifrån 
tabellerna i Statistisk årsbok hämtats, antingen de 
primärt publiceras i annan publikation eller utar
betas speciellt för årsboken. Åtskilliga tabeller ur 
de angivna källorna har omformats av årsboksre
daktionen utan at t detta omnämnts i källhänvis
ningarna. In many cases the data derived from 
the sources indicated below have been revised and 
recast. 

Tab. 1. Uppgifter från Rikets allmänna kart
verk och Sveriges meteorologiska och hydrologiska 
institut. 

Tab. 2 — 3. Sveriges meteorologiska och hydro
logiska instituts årsbok; uppgifter från nämnda 
institut och Rikets allmänna kartverk m. m. 

Tab. i—7. S 0 S: Folkmängden inom admini
strativa områden; Sveriges statskalender; uppgifter 
från Lantmäteriatyrelsen m. m. 

Tab. 8. S O S: Folkmängden inom administra
tiva områden. 

Tab. 9. S O S: Folkräkningen 1960, del I I I . —De
finitionen av tätort (tätbebyggt område) är föl
jande: »Som tätbebyggt område räknas alla hus
anläggningar med minst 200 inv., såvida avståndet 
mellan husen normalt icke överstiger 200 meter. I 
vissa fall har avstånd som något över- eller under
stiger 200 meter använts, om man annars skulle ha 
erhållit en orealistisk gränslinje. Som hus har även 
räknats sommarstugor och obebodda hus liksom 
byggnader, som endast användes som arbetslokaler. 

Även om avståndet mellan husen överstiger 200 
meter, skall det icke betraktas som avbrott i be
byggelsen, när det mellan husen belägna området 
utnyttjas till allmännyttiga ändamål, såsom vägar, 
parkeringsplatser, parker, idrottsplatser och kyrko
gårdar; detsamma gäller sådana obebyggda områ
den som lagerplatser, järnvägslinjer och kajer.» 
Se vidare S O S : Folkräkningen 1960, del I I , sid 2D 

f. f. 

Tab. 10—15. S O S : Folkmängden inom admini
strativa områden. 

Tab. 16—17. S O S: Befolkningsrörelsen. 

Tab. 18. S O S : Befolkningsrörelsen; S O S : Folk
mängden inom administrativa områden. 

Tab. 19. Statistisk tidskrift 1962:9; manus i 
Statistiska centralbyrån. — Denna befolknings-
prognos, upprättades av statistiska centralbyrån i 
maj 1962 och grundades på folkmängdens fördel
ning efter kön och ålder den 31 december 1960. 

Den utrikes omflyttningen har antagits komma 
at t resultera i ett immigrationsöverskott på 10 000 
årligen, fördelat efter kön och ålder enligt förhål
landena åren 1956—1960. 

I prognosen har räknats med en fortsatt kontinu
erlig nedgång av dödligheten. Den äktenskapliga 
fruktsamheten har antagits komma a t t successivt 

nedgå. Andelen gifta kvinnor i fruktsam ålder har 
beräknats komma at t stiga. 

Tab. 20—22. S O S : Folkräkningen I960, del 
I I I . — Åldersredovisningen grundar 8ig på födel
seår och motsvarar således i princip närmast åldern 
den 31 december 1960. Detta redovisningssätt har 
i allmänhet ingen större inverkan på talen. Den 
lägsta åldersgruppen blir dock något för låg genom 
at t den icke inbegriper barn födda efter folkräk
ningstidpunkten den 1 november 1960. 

Tab. 23—28. Urvalsundersökningen vid 1960 års 
folkräkning. — Undersökningen omfattar ett ur
val fastigheter motsvarande ca 3 7 % av totalbe
folkningen. Undersökningens utformning gör, a t t 
siffror för grupper med stark regional koncentration 
bör utnyttjas med försiktighet. 

Siffrorna i tabellerna har avrundats till närmaste 
hundratal. Avrundningen av enskilda delsiffror och 
summarader har skett oberoende av varandra; 
summan av de avrundade delsiffrorna kan därför 
skilja sig från motsvarande tal i summaraden. — 
Tab. 26. Med et t bostadshushåll avses den person 
eller grupp av personer som var bosatt i en och 
samma bostadslägenhet och även mantalskrivits 
där den 1 november 1960.1 bostadshushållet inräk
nas även inneboende. 

Tab. 29. S O S: Befolkningsrörelsen; S 0 S: Be
folkningsrörelsen, översikt; S O S : Folkmängden 
inom administrativa områden; Emigrationsutred
ningen. Bilaga i; Statistisk tidskrift: h. 135: Döda 
efter kön, ålder och civilstånd i Sverige åren 1751 — 
1900 samt medelfolkmängden efter kön och ålder 
under femårsperioderna för samma tid; 139 och 
150: Fortsatta bidrag till en svensk befolknings
statistik för åren 1750 — 1900; Sundbärg, G.: 
Bevölkerungsstatistik Schwedens 1750—1900. 

Tab. 30—32. S O S : Befolkningsrörelsen; S O S : 
Folkmängden inom administrativa områden. 

Tab. 33—37. S O S : Befolkningsrörelsen. 

Tab. 38. S O S : Befolkningsrörelsen; manus i Sta
tistiska centralbyrån. 

Tab. 39. S O S : Befolkningsrörelsen. 

Tab. 40. S O S: Befolkningsrörelsen. — Med re
produktionstal för en given tidsperiod avser man 
a t t belysa, i vilken omfattning en generation av 
befolkningen under rådande fruktsamhets- och 
dödlighetsförhålianden skulle kunna reproducera 
sig själv. 
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Vid beräkning av brottoreproduktionen följer 
man en tänkt årskull av 1 000 kvinnor genom frukt-
samhetsåldrarna samt beräknar med användning 
av de rådande fruktsamhetstalen i olika ålders
grupper det sammanlagda antal levande födda 
flickor, som skulle belöpa på denna årskull under 
hela fruktsamheteperioden. Detta antal är det s. k. 
bruttoreproduktionstakt (se t ab . 455). 

Vid beräkning av bruttoreproduktionen har 
ingen hänsyn tagits till dödligheten i modergenera
tionen. Om man däremot med ledning av de kända 
dödsriskerna beräknar det antal kvinnor i nyss
nämnda årskull, som uppnår 15 år, 20 år etc. och 
hur många år de genomlever i olika åldersavsnitt, 
kan man på samma sät t som förut på den reducera
de modergenerationen beräkna det s. k. nettorepro-
duktionstcUet, varmed förstås antalet levande födda 
döttrar, som med de faktiska fruktsamhets- och 
dödlighetsförhållandena i genomsnitt skulle komma 
på varje levande född kvinna. Om detta tal är 
större än 1, innebär det på lång sikt folkökning, om 
det är mindre än 1, folkminskning. Bruttorepro-
duktionstalet är i europeiska länder vanligen 10 a 
15 % högre än nettoreproduktionstalet. 

Tab. 41—45. S O S : Befolkningsrörelsen. 

Tab. 46. S O S : Befolkningsrörelsen 1955. 

Tab. 47—48. S O S : Befolkningsrörelsen; S O S : 
Folkmängden inom administrativa områden; ma
nus i Statistiska centralbyrån. — Tab. 47. Utan 
a t t det kommer till synes i kyrkobokföringen tor
de dessutom et t antal av de till obefintlighete-
boken överförda personerna i verkligheten ha bo
satt sig utomlands. Bedovisningen efter länder 
avser det land, varifrån inresan ägt rum, resp. 
dit utreBan enligt uppgift kommer at t ställaB. 
Fördelningen efter nationalitet var för medborgare 
i de nordiska länderna (utom Island) år 1960: 

Sven- Dan- Finlän- Norr
skar skar dare män 

Utvandrare 4 644 2 855 3130 937 
Till h e m l a n d e t . . . . 2 708 2 994 847 

Invandrare 2 934 2 468 12 195 2 090 
Från hemlande t . . . 2 384 12 124 2 011 

Tab. 49. S O S : Folkräkningen 1960, del IV. — 
Såväl uppgifterna om medborgarskap som upp
gifterna om födelseland bygger på vad som angi
vits i mantalslängden. I fråga om födelseland hän
förs i längden besittningar, kolonier, mandatom
råden o. d. till moderlandet. Om en person är med
borgare i två eller flera stater är blott en av dessa 
registrerad. I princip anges för medborgarskap en
dast nu självständiga stater medan födelselandets 
benämning hänför sig till t idpunkten för födelsen. 
De omfattande politisk-geografiska förändringarna 
under senare tid har emellertid icke i folkbok
föringen kunnat iakttagas i full utsträckning. 

Tab. 50—51. Manus i Statens utlänningskommis
sion. — Tab. 50. Utlänningar av åtskilliga nationa
liteter äger rä t t a t t vistas här i riket intill t re må
nader utan vare sig visering eller särskilt uppe
hållstillstånd. Sådana utlänningar har ej med
räknats i tabellen. För vistelse utöver tre måna

der krävs emellertid uppehållstillstånd även för 
utlänningar, som är befriade från viseringsskyldig-
het. Barn under 16 år är i regel införda på någon
dera av sina föräldrars pass och behöver då ej sär
skilt uppehållstillstånd. — E t t beviljat tillstånd 
behöver å andra sidan ej innebära a t t ifrågava
rande utlänning vid räkningstillfället uppehåller 
sig i landet. 

Tab. 52. S O S: Befolkningsrörelsen. 

Tab. 53. S O S : Folkmängden inom administra
tiva områden. 

Tab. 54. Manus i Statistiska centralbyrån. 

Tab. 55. S O S : Lantmäteri; manus i Lantmäteri-
styrelsen. — I den redovisade verksamheten ingår 
laga skiften, servitutsutbrytningar och ägoutby
ten ävensom avstyokningar för jordbruks- eller 
skogsbruksändamål, som utförts av distriktsorga
nisationen inom städer samt samhällen, där 1917 
års lag om fastighetsbildning i stad är tillämplig. 
I övrigt ingår ej mätningsväsendet i städer och 
samhällen. 

Tab. 56—60. S O S : Jordbruksräkningarna 1951 
och 1956. — Tab. 56. Som åker räknas all mark, 
som lagts under plog och icke är a t t hänföra till 
trädgård. Dock ej åkerareal vid enheter taxerade 
som »annan fastighet», för hela riket uppskattad 
till 22 100 hektar. Hit räknas även mångåriga 
vallar. Till kultiverad betesmark hänförs sådan 
gräsbärande mark, som förbättrats genom bort-
röjning av träd och buskar, bearbetning med red
skap, gödsling eller insådd av vallväxter utan a t t 
marken varit uppbruten till åker. Naturlig äng 
är sådan naturlig gräsbärande mark, som används 
för slåtter eller bete utan a t t ha varit föremål för 
egentliga förbättringsåtgärder. I de fall då 1956 
års siffror för den totala landarealen avviker från 
1951 års siffror beror det på ommätningar i Stock
holms, Uppsala och Kronobergs län samt på 
justeringar av arealuppgifterna i andra län. 

Tab. 61—62. S O S : Jordbruksräkningen 1956. 

Tab. 63—74. S O S : Jordbruk och boskapsskötsel. 
— Tab. 66. Uppgifterna har hämtats från den 
representativa arealinventeringen den 1 juni 1961 
utom i fråga om lägenheter med högst 0,25 hekt
ar åker och brukningsenheter med 0,26—2 hektar 
åker, där de grundar sig på 1951 års jordbruksräk
ning. Se S O S: Jordbruk och boskapsskötsel 1955. 

Tab. 75. Uppgifter från Statens jordbruksnämnd. 

Tab. 76—77. S O S : Jordbruk och boskaps
skötsel; manus i Statistiska centralbyrån. — Upp
gifterna har hämtats från den representativa 
kreatursräkningen den 1 juni 1961. Denna krea
tursräkning omfattade endast brukningsenheter 
med mer än 2 hektar åker. Beträffande uppgifter 
för mindre brukningsenheter och lägenheter se 
S O S : Jordbruk och boskapsskötsel 1958. 

Tab. 78. S O S : Jordbruksräkningen 1956. 

Tab. 79. Uppgifter från Statens jordbruksnämnd. 

Tab. 80. Kontrollnämndens redogörelser—mjölk-
boskapskontroll. 
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Tab. 81. Uppgifter från Statens jordbruksnämnd: 
Jämför Jordbruksekonomiska meddelanden 1959: 
12, sid. 467 f. 

Tab. 82. Uppgifter frin Svenska mejeriernas 
riksförening. 

Tab 83.Jordbruksekonomiskameddelandenl962: 
sid. 105 f. — Tabellen grundar sig på en av 
Statistiska centralbyrån verkställd undersök
ning av självdeklarationer från ett urval av jord
brukare för inkomståret 1960. Beräkningarna av 
totalsiffror för riket och dess tre huvudområden 
grundar sig på en för varje storleksgrupp och 
produktionsområde verkställd uppräkning. 

Talen avseende inkomster av skogsbruk och 
posten samtliga kontanta inkomster omfattar ej 
uttag från skogskonto. 

Tab. 84. Manus i Lantbruksstyrelsen. 

Tab. 85. Uppgifter från Sveriges lantbruksför
bund. 

Tab. 86—87. Manus i Lantbruksstyrelsen. 

Tab. 88—92. S O S : Skogsstatistisk årsbok. — 
Tab. 92 avser den tredje riksskogstaxeringen, från 
vilken ännu ej finns uppgifter för länen utan endast 
för större områden. Skogsstyrelsens regionindelning 
är följande: övre Norrland: Norrbottens och 
Västerbottens län; Mellersta Norrland: Jämtlands 
och Västernorrlands län; Nedre Norrland och Da
larna: Gävleborgs och Kopparbergs län; Mellan
sverige och Småland: Värmlands, Örebro, Väst
manlands, Uppsala, Stockholms, Södermanlands, 
Östergötlands, Skaraborgs, Älvsborgs, Jönköpings, 
Kronobergs och Kalmar län; Södra och västra 
kustlänen: Gotlands, Göteborgs och Bohus, Hal
lands, Blekinge, Kristianstads och Malmöhus län. 

Tab. 93. S O S : Jordbruksräkningarna 1951 och 
1956; Skogsstatistisk årsbok 1959. — Länen har 
sammanförts i större områden enligt Skogsstyrel
sens indelning. Jämför anmärkningen här ovan till 
tab. 92. 

Tab. 94. S 0 S: Skogsstatistisk årsbok. 

Tab. 95. S O S : Domänverket. 

Tab. 96. S O S : Skogsstatistisk årsbok. 

Tab. 97. Kommersiella meddelanden. 

Tab. 98—99. S O S : Skogsstatistisk årsbok. — 
Tab. 99. Stavaskog: på nordliga, kalla eller i 
övrigt mindre gynnsamma ståndorter ibland före
kommande undertryckt föryngring, som ej inom 
rimlig tid av sig själv kan utvecklas till avsätt
ningsbara dimensioner. 

Tab. 100—102. S O S : Fiske. 

Tab. 103. S O S : 1951 ars företagsräkning. 

Tab. 104—106. S O S: Bergshantering. 

Tab. 107—113. S O S : Industri. — Tabellerna 
grundar sig på uppgifter om industrier eUer arbets
ställen där antalet sysselsatta (ägare samt förvalt
nings- och arbetarpersonal) i årsgenomsnitt utgjort 
minst 5 personer. 

VM samma arbetsställe bedriven verksamhet in
om flera tillverkningsbranscher i det gällande grupp-

systemet (t. ex. sågverk och snickerifabrik), betrak
tas i regel som en anläggning och verksamheten har 
hänförts till den industrigrupp till vilken den huvud
sakliga tillverkningen hör. 

I uppgifterna ingår även arbeteställen varom 
kännedom erhållits genom 1951 års företagaräk
ning. — Tab. 109. Fr. o. m. år 1959 tillämpas en 
ny varunomenklatur för all näringsstatistik. I 
tabellen har för år 1959 medtagits sådana varor, 
vilka formellt kunnat sammanföras till samma 
aggregat som tidigare år. 

Tab. 114. Kommersiella meddelanden. 

Tab. 115. Uppgifter från Industriens utrednings
institut. 

Tab. 116. Kommersiella meddelanden; manus 
i Kommerekollegium. 

Tab. 117—119. S O S : Industri.— Se Källhän
visningar m. m. till tab. 107—113. 

Tab. 120. Uppgifter från Statens vattenfalls
verk och Svenska vattenkraftföreningen. 

Tab. 121. S O S : Industri. 

Tab. 122. Manus i Statistiska centralbyrån. 

Tab. 123—125. Manus i Patentverket. 

Tab. 126. S O S : Handel; Månadsstatistik över 
handeln. 

Tab. 127 Såväl pris- som volymindextal beräk
nade av Konjunkturinstitutet. 

Tab. 128—134. S O S : Handel; Månadsstatistik 
över handeln. 

Tab. 135. Biksbankens årsbok. 

Tab. 136—152. SOS: Sjöfart; Kommersiella med
delanden. — Ett fartygs dräktighet uttrycks i regis-
terton, vilket är ett rymdmått motsvarande 2,83 
kbm. Bruttodräktigheten (bruttotonnaget) anger vo
lymen av fartyget under däck samt av slutna över
byggnader. Nettodräitigheten (nettotonnaget) erhålls 
genom att från bruttotonnaget subtrahera det ut
rymme, som upptas av maskin- och bränslerum 
(procentuellt avdrag), bostadshytter och andra per
sonalutrymmen m. m. Detta motsvarar således i 
stort sett det utrymme, Bom disponeras för gods
transport. Med ett fartygs dödvikt menas lastför
mågan i viktston (bunkers inberäknat). 

Fr. o. m. januari 1955 tillämpas i Sverige de in
ternationella skeppsmätningsreglerna. Genom över
gången till dessa regler kan nettodräktigheten av 
fartygen i fart på Sverige uppskattas ha nedgått med 
23 %. —Tab. 147. Då frakterna i trafik mellan utri
kes orter redovisas på såväl ankomst- som avgångs
land har, för undvikande av dubbelräkning, hälf
ten av det sammanlagda beloppet av dessa 
frakter inräknats i summorna för resp. land. Detta 
innebär, att frakten mellan två länder avräknas 
dem emellan mittejöss, så att hälften betraktas 
som utfrakt från det ena landet och den andra hälf
ten som infrakt till det andra. 

Tab. 153. Manus i Sjöfartsverket. Före år 1954 
S O S : Loteverket. 
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Tab. 154—157. S O S : Statens järnvägar; S O S : 
Allmän järnvägsstatistik; S O S : Sveriges järnvägar. 

Tab. 158—161. S O S : Postverket. 

Tab. 162—164. S O S : Televerket. 

Tab. 165—168. Manus i Väg- och vattenbygg
nadsstyrelsen. — Väghållningen beträffande de all
männa vägarna på landet är en statlig upp
gift. Städerna ombesörjer i regel själva under
hållet av sina vägar och gator. Statsbidrag 
utgår dock till byggande och underhåll av vissa 
för trafiken viktiga vägar och gator. Statsbidrag 
utgår även i viss omfattning till byggande och 
underhåll av enskilda vägar. 

Förändringar i vägnätet uppkommer genom ny
anläggning och ombyggnad, enskild vägs föränd
ring till allmän, indragning av allmän väg eller— 
i samband med ändringar i rikets administrativa 
indelning — vägs övertagande av stad, som är egen 
väghållare. 

Tab. 169—171. Statistisk Tidskrift 

Tab. 172—173. Manus i Statistiska centralbyrån. 

Tab. 174. Kommersiella meddelanden; Statistisk 
tidskrift; uppgifter från Statens biltrafiknämnd. 
— Det bör observeras, a t t uppgiftsskyldighet ej 
föreligger för bilar i enbart yrkesmässig linje-
trafik. De flest;i bilar i dylik trafik används 
emellertid även i beställaingstrafik och redovisas 
då i statistiken. — Det antal av ca 24 000 last
bilar i beställningstrafik, som numera redovisas, 
utgör omkring V» a v landets bestånd av lastbilar. 
De övriga /6 utgörs av dels fordon, som utför 
transporter för ägarens räkning, dels fordon som 
för annans räkning utför sådana transporter som 
är undantagna från bestämmelserna i förordningen 
om yrkesmässig trafik. — Från och med år 195S 
uppskattas årssiffrorna på grundval av resultaten 
för februari, maj, augusti och november. Antalet 
bilar samt använd tid uträknas dock liksom hit
tills genom summering för samtliga tolv månader. 

Tab. 175. Manus i Järnvägsstyrelsen. 

Tab. 176—178. S O S : Vägtrafikolyckor. — Tab. 
176. Företagna undersökningar för åren fr. o. m. 
år 1959 har visat a t t bristande upplysning rörande 
sent inträffade dödsfall kan leda till a t t dödsolyckor 
blir redovisade såsom olyckor med annan person
skada än med dödlig utgång. Det tillskott av döds
olyckor som genom de särskilda undersökningarna 
tillförts statistiken torde medföra a t t de definitiva 
siffrorna vad beträffar såväl dödsolyckor som dö
dade personer för år 1958 och tidigare år ej är fullt 
jämförbara med motsvarande siffror för senare år. 
— Tab. 177—178. Med dödade avses definitions-
mässigt personer som avlidit inom 30 dagar efter 
olyckan. Siffrorna är bl. a. av denna anledning lägre 
än enligt dödsorsaksstatistiken (tab. 305 och 307), 
där ingen sådan tidsbegränsning gjorts. Siffrorna 
för år 1958 och tidigare år är ej fullt jämförbara 
med motsvarande siffror för senare år (se ovan 
tab . 176). 

Tab. 179—181. Manus i Luftfartsstyrelsen. 

Tab. 182. Manus hos Statens utlänningskom
mission. 

Tab. 183. Sveriges riksbanks årsbok. 

Tab. 184. Sveriges riksbanks årsbok; uppgifter 
från Svenska Bankföreningen och Riksgäldskon
toret. 

Tab. 185—187. Sveriges riksbanks årsbok. 

Tab. 188—189. S O S : Postverket; manus i Ge
neral poststyrelsen . 

Tab. 190—193. S O S : Allmän sparbanksstati
stik; Statistisk tidskrift. 

Tab. 194. Uppgifter från Sveriges allmänna hy-
poteksbank, Konungariket Sveriges stadshypoteks-
kassa, Svenska bos tads kreditkassan och Svenska 
ske ppshypoteks kassan. 

Tab. 195. Manus i Statistiska centralbyrån. 

Tab. 196. Sveriges Jordbrukskasseförbunds års
redovisning; manus i Sveriges Jordbrukskasseför
bund. 

Tab. 197. Kommersiella meddelanden; Ekono
miska meddelanden och Svensk obligationsbok, 
båda utgivna av Svenska Bankföreningen. 

Tab 198. Affärsvärlden, ekonomisk veckorevy. 

Tab. 199—200. Allmänna Pensionsfonden, års-
redogörelser. — Delfond I har erhållit medel ut
görande avgifter erlagda av staten kommuner och 
därmed jämförliga samfälligheter samt av bolag, 
föreningar och stiftelser, i vilka staten, kommun 
eller därmed jämförlig samfällighet äger ett be
stämmande inflytande. 

Delfond I I har erhållit medel utgörande avgifter 
erlagda av enskilda arbetstagare, som i genomsnitt 
för det år, vara avgifterna belöper, sysselsatt minst 
20 arbetstagare. 

Delfond I I I har erhållit medel utgörande avgifter 
erlagda av enskilda arbetsgivare, som i genomsnitt 
för det år, vara avgifterna belöper, sysselsatt min
dre an 20 arbetstagare, samt avgifter som erlägges 
jämlikt 34 § lagen om försäkring för allmän till-
läggspension. 

Tab. 201 — 207. S O S : Enskilda försäkringsan
stalter; manus i Försäkringsinspektionen. — Tab. 
205. Vid bedömning av förvaltningskostnadspro
centen bör hänsyn tagas till a t t en stor del av 
försäkringstagarna är befriade från premiebe-
talning. — Tab. 206. Den kalkylerade nettopre-

mien = , dar R är skadebeloppet per fordon 
1—a 

och « den genomsnittliga bonusrabatten. Den kal-
kvlerade bruttopremien = , där S 

J F (!—«) 0.845 
är den medgivna styckekostnaden per försäkring 
(21 kr för storstadsområdet och 15 kr för landet i 
övrigt) och 0,845 är reduktionsfaktor för medgivna 
premieproportionella förvaltningskostnader och 
vinsttillägg. 

Tab. 208. Manus hos Centralstället för svensk 
brandskadestatistik. 

Tab. 209. S O S : Skogsstatistisk årsbok. 

Tab. 210—213. S O S : Hushållens konsumtion 
1958. 
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Tab. 214. Jordbrnksekonomiska meddelanden, 
t a b . E. 

Tab. 215. Konsumentprisindex (månatlig offset
publikation utgiven av Socialstyrelsen). Fr. o. m. 
1 juli 1962 har denna statistikgren överflyttats till 
Statistiska Centralbyrån. 

Tab. 216—217. Sociala meddelanden, statistisk 
information; månatlig stencilerad redogörelse för 
konsumentprisindex. — Tab. 217. Den införda 
framskrivningen åren 1955—1961 av levnadskost
nadsindex har erhållits genom at t multiplicera 
konsumentprisindex med talet 2,56 för 1914 års 
serie och med talet 1,66 för 1935 års serie. 

Tab. 218. Kommersiella meddelanden. 

Tab. 219. Svenska tobaks AB: Årsredovisning 
och revisionsberättelser; manus i Kontrollstyrelsen. 

Tab. 220—229. S O S : Accispliktiga näringar; 
S O S: Rusdrycksförsäljningen m. m. 

Tab. 230—233. S O S : Bostadsbyggandet i Sveri
ge; manus i Bostadsstyrelsen. — Tab 231—232. Med 
byggherre avses myndighet, organisation eller enskild 
person för vara räkning en nybyggnad utförs, vare 
sig arbetet bedrivs i egen regi eller utlämnas på 
entreprenad. Med ailmänmfttigt företag avses bolag, 
förening eller stiftelse, som har godkänts som all
männyttigt enl. kungörelsen om statsbidrag till an
ordnande av pensionärshem — eller om statliga 
tertiärlån m. m. Byggherren betecknas som koope
rativt företag, då lägenheterna i byggnaden npp-
låtes med bostadsrätt. 

Tab. 234. S O S : Hushållens konsumtion 1958. 

Tab. 235—237. TJrvalsundersökningen vid 1960 
års bostadsräkning. — Tabellerna bygger på upp
gifter om lägenheter i en urvalsundersökning. Siff
rorna i tabellerna har avrundats till närmaste 
hundratal. Avrundningen av enskilda delsiffror och 
av summarader har skett oberoende av varandra, 
varför summan av de avrundade delsiffrorna kan 
skilja sig från motsvarande tal i summaraden. 

Tab. 238. S O S : Kooperativ verksamhet; manus 
i Kommerskollegium. 

Tab. 239—243. S O S : Tjänstemän inom statlig 
och statsunderstödd verksamhet åren 1954—1957; 
Statistisk tidskrift. 

Tab. 244. Uppgifter från vederbörande orga
nisation. 

Tab. 245—246. Uppgifter från Svenska arbets
givareföreningen. 

Tab. 247—249. Uppgifter från Arbetsmarknads
styrelsen; offsetpublikationen »Arbetsmarknadssta
tistik». 

Tab. 250. Uppgifter från Statens utlänningskom
mission publicerade i Sociala meddelanden, statis
tisk information 

Tab. 251. Manus i Socialstyrelsen. — Som en 
strejk har redovisats de aktioner för fria sommar
lördagar som vidtogs av byggnadsfacken vissa 
lördagar under april—juni 1954, särskilt i Stock
holm och Göteborg (här uppskattade till I 650 
förlorade arbetsdagar). 

Tab. 252—253. S O S : Löner; manna i Social
styrelsen. — GenomsnittsförtjänBterna i dessa ta
beller har uträknats på grundval av uppgifter om 
de enskilda arbetarnas löner (faktiskt utbetalade 
lönebelopp) och arbetstid, som lämnata av et t an
tal lantarbetegivare. Vid undersökningarna av löne
förhållandena fr. o. m. år 1954 tillämpas et t nrvals-
och uppräkningsforfarande, som närmare beskrivits 
i S O S: Löner 1954, del I I , sid. 103 f. - Den 
genomsnittliga timförtjänsten för en viss grupp av 
arbetare har erhållits genom a t t man dividera t 
gruppens lönesumma (exkl. ackordsfortjänster) med 
det sammanlagda antalet arbetstimmar vid tid-
lönearbete. Den genomsnittliga årsförtjänsten har 
uträknats som kvoten mellan den totala lönesum
man (inkl. ackords förtjänster) och antalet arbetare, 
varvid endast arbetare som under året arbetat 
minst 250 arbetedagar hos den redovisande arbets
givaren medtagits i beräkningarna. Genomsnittsför
tjänster har endast uträknats för grupper med upp
gifter för minst 50 arbetare. 

Tab. 254—258. S O S : Löner; manus i Social
styrelsen. — Tab. 254. Primärmaterialet erhålls 
från ett antal trädgår sodlare, vilka för varje ar
betare uppger utbetald lön och utgjord arbetstid 
under redovisningsåret. Den genomsnittliga tim
förtjänsten för en viss grupp av trädgårdsarbetare 
har beräknats som kvoten mellan gruppens löne
summa (inkl. ackordsförtjänster) och det samman
lagda antalet arbetstimmar. — Tab. 256-—258. Pri
märmaterialet utgörs av summariska uppgifter från 
företag om antal arbetare, faktiskt utbetalade löne
belopp och däremot svarande antal utgjorda arbets
timmar. Fr. o. m. år 1954 har viss omläggning 
genomförts, varvid samarbete inletts med Svenska 
arbetsgivareföreningen i fråga om den del av 
undersökningen som avser företag, anslutna till 
föreningen. — Den genomsnittliga timförtjänsten 
för en viss grupp av arbetare har erhållits genom 
a t t gruppens lönesumma dividerats med motsva
rande antal arbetstimmar. 

Tab. 259. Manns hos Väg- och vattenbyggnads
styrelsen. 

Tab. 260—263. S O S : Löner; manus i Social
styrelsen. 

Tab. 264. S O S : Löner. — Uppgifterna avser 
personal vid företag anslutna till Sveriges arbets
givareförening för hotell och restauranger eller till 
Föreningen allmännyttiga kafébolag (F. A. K.) samt 
personal vid AB Trafikrestauranger och vid dotter
bolag till Sveriges centrala restaurangaktiebolag. 
— F. A. K. upphörde 1960. Medlemmarna övergick 
till Sveriges arbetsgivareförening för hotell och 
restauranger. 

Tab. 265—266. Manus i Arbetsmarknadsstyrel
sen. 

Tab. 267—272. S O S : Kiksförsäkringsanstalten; 
S O S : Riksförsäkringsverket; S O S: Enskilda för
säkringsanstalter; SOS: Yrkesskador. — Tab. 267. 
Premieinkomsten avser, i fråga om Biksf örsäkrings-
verket, influtna försäkringaavgifter och tilläggs
avgifter efter avdrag för återbetalda avgifter. Ut
betalningarna för försäkringsfall samt livränte- och 
ersättningsreserverna omfattar även ersättningar 
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enligt äldre motsvarande lagstiftning, dock ej till-
lägg enligt omregleringslagen eller ersättningatillägg 
enligt andra författningar. Ej heller ingår ersätt
ningar för statsanställda arbetstagare eller arbets
tagare hos sådana arbetsgivare som medgivit själv
risk. För Riksförsäkringsverkets (Riksförsäkrings-
anstaltens) del kan förvaltningskostnaderna för 
yrkesskadeförsäkringen ej särskiljas från övriga för
valtningskostnader. Dessa senare utgör fr. o. m. den 
1 juli 1961 en så stor andel, a t t redovisning för år 
1961 ej synes ändamålsenlig. 

Tab. 273—274. S O S : Folkpensioneringen; 
manus i Riksförsäkringsverket. 

Tab. 275. Sociala meddelanden, statistisk infor
mation. 

Tab. 276. Manus i Riksförsäkringsverket. 

Tab. 277—282. S O S : Samhällets barnavård; 
manus i Socialstyrelsen. 

Tab. 283. Sociala meddelanden, statistisk infor
mation. 

Tab. 284. SOS: Samhällets barnavård. 

Tab. 285. Manus i Socialstyrelsen. 

Tab. 286—288. S O S : Socialhjälpen. 

Tab. 289—294. Sociala meddelanden, statistisk 
information; manus i Socialstyrelsen. — Tab. 293— 
294. Utgiftsbeloppen avser de totala nettoutgif
terna för olika ändamål (inkl. förvaltningskost
nader) vare sig utgifterna täcks av statens, kom
munernas och landstingens skatteintäkter eller av 
avgifter och premier, vilka arbetsgivare och för
säkringstagare erlägger till socialförsäkringsorga
nen. Utgifterna innefattar inte anläggningskost
nader för anstalter utan endast driftkostnader. 
Utgiftebeloppen är redovisade netto och har så
lunda minskats med inkomsterna (ej skatter el
ler allmänna statsbidrag) för resp. förvaltnings
grenar. — Uppgifter om kostnader för enskild 
social verksamhet och för industriföretagens väl
färdsanordningar ingår ej i redovisningen. — Stora 
poster i den allmänna socialpolitiken utgör de för
måner som tillkommer arbetstagare genom bl. a. 
lagarna om normalarbetsdag och semester. Dessa 
kostnader är det dock knappast möjligt a t t upp
skatta i kontanter, varför de inte kan upptas i 
någon socialbudget. 

Tab. 295. S O S : Allmän hälso- och sjukvård; 
manus i Medicinalstyrelsen; uppgifter från Sveriges 
veterinärförbund. 

Tab. 296—299. S O S : Allmän hälso- och sjuk
vård; manus i Medicinalstyrelsen. 

Tab. 300. S O S : Allmän hälso- och sjukvård; 
Antal fall av vissa epidemiska sjukdomar (Medici
nalstyrelsen). 

Tab. 301—304. S O S: Allmän hälso- och sjuk
vård; manus i Medicinalstyrelsen. 

Tab. 305—307. S O S : Dödsorsaker. 
Tab. 308—309. Uppgifter från Svenska eldbe-

gängelseföreningen. 
Tab. 310—311. Statistisk tidskrift. 
Tab. 312—323. S O S : Domstolarnas och de 

exekutiva myndigheternas verksamhet. Manus i 
Statiska Centralbyrån — Tab. 316. För Göteborgs 
stad har även medtagits växlar protesterade av 
den fr. o. m. den 1 januari 1959 förordnade sär
skilde protestförättaren. 

Tab. 324—326. S O S : Brottsligheten. — Till 
följd av pågående omläggning och utbyggnad av 
kriminalstatistiken föreligger ännu icke uppgifter 
för år 1960. — Tab. 325—326. Siffrorna för år 1961 
är icke helt jämförbara med tidigare års. Sålunda 
har lagen om straff för varusmuggling t rä t t i kraft 
den Vi 1961. Viss rusdryckssmuggling under år 1961 
har i samband härmed blivit hänförlig under be
stämmelserna om varusmuggling i stället för som 
tidigare under författningar ang. rusdrycker och öl. 

Vidare har under år 1961 lagen om parkeringsbot 
förordnats äga tillämpning för Stockholms, Göte
borgs, Hälsingborgs och Västerås polisdistrikt. Här
igenom kommer för nämnda distrikt fälld personer 
föi överträdelser av vägtrafikförordningen (lokala 
parkeringsföreskrifter) under »övriga brott» samt 
under »Personer som erhållit strafföreläggande enl. 
48 kap. rättegångsbalken» icke at t redovisas i sam
ma omfattning som föregående år. 

Tab. 327. Statistisk tidskrift. 

Tab. 328—336. Manus i Fångvårdsstyrelsen. — 
Tab. 332. Intagningar avser totala antalet intagning
ar inom varje kategori. At t detta antal är högre än 
det antal i fångvårdens anstalter intagna personer 
som redovisas i tabellerna 334—336 beror på a t t 
intagen som under anstaltstiden överförs från en 
kategori till en annan (t.ex. från häktade för brott 
till häktade undersökningsfall) redovisas jämväl 
inom den senare kategorin. Att antalet inom en 
kategori nykomna (tab. 334—336) i regel är lägre 
än antalet i tab. 332 redovisade intagningar inom 
samma kategori beror jämväl på at t i redovisningen 
av antalet nykomna i tab. 334—336 har uteslutits 
bl. a. dels intagning föranledd av förverkande (på 
grund av Fångvårdsstyrelsens beslut) av villkorlig 
frigivning (från straffarbete eller fängelse), dels be
träffande på prov utskriven, återintagning (enl. 
domstols beslut) i säkerhetsanstalt respektive ung-
domsanstalt och återhämtning (enl. internerings
nämndens beslut) till säkerhetsanstalt samt intag
ning ånyo i ungdomsanstalt (enl. ungdomsfängelse-
nämndens beslut). Uppgiften om strafftid m. m. 
(tab. 335) avser beträffande förvaring av domstol 
fastställd minsta tid. Enär domstol ej fastställer 
minsta tid för ungdomsfängelse ingår denna påföljd 
ej i tabellen. 

Tab. 337. Stencilerad redogörelse av Statistiska 
Centralbyrån 

Tab. 338—343. Statistisk tidskrift; stencilerade 
redogörelser; för år före 1960 manus i Statistiska 
centralbyrån. — Tab. 339—341. De olika klass-
formerna är följande: 

a årskurs 1, 2 eller 3. 
b årskurserna 1 och 2. 
A årskurs 4 eller högre årskurs. 
B B 1 årskurserna 3 och 4 eller årskurserna 5, 6 

och ev. 7 eller årskurserna 7 och 8. 
B 2 årskurserna 3—6 och ev. 7 eller årskurserna 
3—5 eller årskurserna 4—6. 
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B 3 årskursenia 1, 3. 5 och ev. 7 eller årskurserna 
2, 4 och 6. 

Tab. 344. Manus i Statistiska centralbyrån. 

Tab. 345—346. Uppgifter för år 1960 och 1961 
Statistisk Tidskrift och stencilerad redogörelse; för 
tidigare år uppgifter från överstyrelsen för yrkes
utbildning och manus i Statistiska Centralbyrån. 

Tab. 347. Manus i Skolöverstyrelsen och stenci
lerad redogörelse av Statistiska centralbyrån. 

Tab. 348. Uppgifter för åren 1960 och 1961 Sta
tistisk Tidskrift och stencilerad redogörelse; för 
tidigare år uppgifter från överstyrelsen för yrkes
utbildning. 

Tab. 349. Statistisk Tidskrift och stencilerad 
redogörelse av Statistiska Centralbyrån . 

Tab. 350. Uppgifter från vederbörande centrala 
tillsyningsmyndighet och de olika undervisnings
anstalterna. 

Tab. 351—352. S O S : Högre studier. — Tab. 352. 
Studerande som tillhör mer än en fakultet vid sam
ma läroanstalt har, utom beträffande teologiska 
fakulteten, redovisats endast vid första inskriv
ningen. 

Tab. 353—354. Uppgifter för åren 1960 och 1961 
Statistisk Tidskrift och stencilerad redogörelse; för 
tidigare år manus i Statistiska centralbyrån. 

Tab. 355. Manus i Statistiska centralbyrån. 

Tab. 356. Uppgifter från Försvarsstaben. 

Tab. 357. S O S : Högre studier och stencilerad 
redogörelse av Statistiska Centralbyrån. 

Tab. 358. Manus i Statistiska centralbyrån. 

Tab. 359. S O S : Högre studier och stencilerad 
redogörelse av Statistiska Centralbyrån. 

Tab. 360. Urvalsundersökningen vid 1960 års 
folkräkning. -— Se Källhänvisningar m. m. till tab. 
23—28. 

Tab. 361—362. Uppgifter från Svenska biblio
tekariesamfundets statistiknämnd. — De siffror 
som anges, särskilt för bestånd, tillväxt och utlå
ningsverksamhet, bör användas med försiktighet, 
då beräkningssätten, trots gjorda försök a t t följa 
enhetliga regler, i flera avseenden är skiljaktiga vid 
olika bibliotek. — Inga uppgifter om beståndens 
storlek i bandantal har lämnats, då biblioteksma
terialets olikartade beskaffenhet, olika bindnings-
sätt m. m. gör a t t antalssiffror lät t blir missvisande 
som mätare av bibliotekens storlek. För vissa av de 
större biblioteken ställer det sig dessutom svårt a t t 
lämna någorlunda säkra antalsuppgifter. Man kan 
emellertid helt allmänt (utom för vissa special
bibliotek) räkna med at t antalet band för tryckta 
skrifters vidkommande approximativt motsvarar 
antalet meter av hyllängden (hyllmeter) multipli
cerat med 33. 

Tab. 363. Uppgifter från Skolöverstyrelsen. — 
De fyra landsbiblioteken (Linköping, Skara, Väster
ås och Växjö) har till uppgift a t t tillgodose såväl 
vetenskaplig forskning, som folkliga bildningssträ

vanden. Landsbiblioteken tjänstgör som central
bibliotek. 

Tab. 364—366. Uppgifter från Bibliografiska 
institutet vid Kungl. biblioteket. 

Tab. 367. TS-boken. Utgiven av Tidningsstati
stik aktiebolag. 

Tab. 368. Uppgifter från Filmägarnas kontroll
förening; statistiska kontoren i Stockholm och 
Göteborg. 

Tab. 369. Televerkets författningssamling. 

Tab. 370. S O S : Televerket; Sveriges radios 
årsbok; manus hos Televerket och Sveriges radio. 

Tab. 371. Manus i Skolöverstyrelsen. 

Tab. 372. Kalendern Blå boken; uppgifter från de 
olika organisationerna. — Endast en del av de fri-
och lågkyrkliga samfunden har medlemsstatistik. 
För övriga har såvitt möjligt approximativa siffror 
angivits. E t t par mindre samfund, för vilka inga 
uppgifter kunnat erhållas, ingår ej i tabellen. 
— Inom nykterhetsrörelsen förekommer i viss 
utsträckning dabbelanslutning. Antalet sådana 
fall är icke känt. De i tabellen redovisade siffrorna 
över sammanlagda antalet medlemmar i nykter
hetssällskap torde trots det ta icke vara högre än 
antalet organiserade absolutister, om man till dessa 
även räknar medlemmarna av Svenska frisksport-
förbundet (99 klubbar med 6 409 aktiva med
lemmar den 1 januari 1962) samt sådana medlem
mar av de till De Kristna Samfundens Nykterhets
rörelse (DKSN) anslutna organisationerna,som är 
absolutister utan at t tillhöra något av nykterhets
sällskapen. 

Tab. 373—382. S O S : Skattetaxeringarna samt 
fördelningen av inkomst och förmögenhet. — Upp
gifterna i tabellerna grundar sig på taxeringsmate
rial. Med sammanräknad nettoinkomst avses sum
man av deklarantens inkomster från olika för
värvskällor, sedan avdrag gjorts för eventuellt 
förekommande underskott å förvärvskälla. — I 
sammanräknad nettoinkomst ingår inte sådana in
komster, som beskattas i annan ordning, såsom 
lotterivinster o. d., samt ej heller inkomster, som är 
skattefria, såsom sjukersättningar, socialunderstöd 
av skilda slag m. m. Ej heller ingår inkomster under 
1 200 kr annat än för gift person vid samtaxering 
med andre maken. 

Tab. 383—384. Konjunkturinstitutet: Hushållens 
sparande åren 1957 och 1958 (stenciler). 

Tab. 385—387. Meddelanden från Konjunktur
institutet, Ser. B 13, Konjukturläget, april 1962; 
manus hos Konjunkturinstitutet. 

Tab. 388—389. S O S : Domänverket. 

Tab. 390—39I. S O S : Statens vattenfallsverk. 

Tab. 392—393. S O S : Sveriges järnvägar. 

Tab. 394—395. S O S : Postverket. 

Tab. 396—397. S O S : Televerket. 

Tab. 398. Manus i Statistiska centralbyrån. 

Tab. 399. Berä t te lse . . . om vad i rikets styrelse 
sig tilldragit. (Riksdagens protokoll. Bihang.) 
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Tab. 400. Riksrevisionsverket: Budgetredovisn. 
Tab. 401. Riksrevisionsverket: Budgetredovis-

ning; manus i Statistiska centralbyrån. 
Tab. 402—406. Riksrevisionsverket: Budget-

redovisning. 
Tab. 407—408. Riksrevisionsverket: Budget

redovisning; Riksstaten; manus i Statistiska cen
tralbyrån. 

Tab. 409—410. Riksgäldskontorets årsbok; Den 
svenska statsskulden (månadsuppgift). 

Tab. 411. Riksgäldskontorets årsbok. 
Tab. 412. S O S : Tjänstemän inom statlig och 

statsunderstödd verksamhet åren 1954—1957; Sta
tistisk tidskrift. 

Tab. 413. Riksrevisionsverket: Budgetredovis-
ning; S O S : Kommunernas finanser; manus i Sta
tistiska centralbyrån. 

Tab. 414. S O S : Handel. 
Tab. 415—420. S O S : Skatte taxeringarna samt 

fördelningen av inkomst och förmögenhet. 
Tab. 421—433. S O S : Kommunernas finanser. 

Tab. 434. Årsbok för Sveriges kommuner. 
Tab. 435. S O S : Kommunernas finanser. 
Tab. 436. S O S : Kommunernas finanser; manus 

i Statistiska centralbyrån. 
Tab. 437—442. S O S: Riksdagsmannavalen. 

Tab. 443—447. S O S : Kommunala valen. 
Tab. 448. År 1922: Otto Grönlund, »Folkom

röstningen den 27 augusti 1922 angående rus
drycksförbud», Nordisk statistisk tidskrift 1923, 
sid. 292—312. — År 1955: Kungl. Maj:ts skrivelse 
nr 217 år 1955. Bihang till riksdagens protokoll år 
1955. Höstsessionen. C 1; manus i Inrikesdeparte
mentet. — År 1957: Ture Widstam, »Folkomröst
ningen i pensionsfrågan den 13 oktober 1957», 
Statistisk tidskrift 1958: 5. 

Tab. 449—450. UN: Demographic yearbook, 
kompletterad med uppgifter ur nationell statistik. 

Tab. 451. Yearbook of Labour Statistics 1961; 
Statistical Yearbook 1957. 

Tab. 452. UN: Demographic yearbook 
Tab. 453. UN: Demographic yearbook; UN: 

Population and Vital Statistics Report; Nationella 
årsböcker. 

Tab. 454—456. UN: Demographic yearbook, 
kompletterad med uppgifter ur nationell statistik. 
— Tab. 455. Rörande bruttoreproduktionstalet, se 
Källhänvisningar m. m. till t ab . 40. 

Tab. 457. UN: Demographic yearbook. 
Tab. 458—459. FAO: Production yearbook; FAO: 

Monthly bulletin of agricultural economics and 
statistics. 

Tab. 460. FAO: Produktion yearbook. 
Tab. 461. FAO: Yearbook of fishery statistics. 
Tab. 462. Det norske hvalråd: International 

whaling statistics. 
Tab. 463. UN: Statistical yearbook. 
Tab. 464. Källorna anges i de allmänna anmärk

ningarna till tabellen, sid. 416. 
Tab. 465. UN: Monthly bulletin of statistics. 

Tab. 466. UN: Monthly bulletin of statistics; 
International Monetary Fund: International finan
cial statistics, kompletterad med uppgifter ur na
tionell statistik. 

Tab. 467. UN: Yearbook of international trade 
statistics; FAO: Trade yearbook; FAO: Yearbook 
of forest products statistics; FAO: Monthly bulletin 
of agricultural economics and statistics; OECD: 
Statistical bulletin. 

Tab. 468^470. U N : International Monetary 
Fund och International Bank for Reconstruction 
and Development: Direction of international trade. 
Statistical papers. Series T. 

Tab. 471. International Monetary Fund: Bal
ance of payments yearbook. 

Tab. 472. UN: Monthly bulletin of statistics. 
Tab. 473 -475. Lloyd's register. Statistical tables. 
Tab. 476. Uppgifter från de olika nordiska län

derna i enlighet med beslut av den nordiska samar
betegruppen för samfärdselstatistik. 

Tab. 477. UN: Statistical yearbook; olika län
ders statistiska årsböcker och sjöfartsstatistik. 

Tab. 478. UN: Statistical yearbook; UN: An
nual bulletin of transport statistics for Europe; 
Statistique intemationale des chemins de fer. 

Tab. 479. UN: Statistical yearbook; UN: An
nual bulletin of transport statistics for Europe. 

Tab. 480. UN: Statistical yearbook. 
Tab. 481. Uppgifter från Scandinavian Airlines 

System. 
Tab. 482. UN: Statistical yearbook; Union pos

tage universelle: Statistique réduite des services 
postaux. 

Tab. 483. UN: Statistical yearbook; Union in
temationale des telecommunications: Statistique 
générale de la télégraphie et de la telephonic 

Tab. 484. UN: Monthly bulletin of statistics. 
Tab. 485. UN: Monthly bulletin of statistics; 

Internationell Monetary Fund: International fi
nancial statistics. 

Tab. 486. International Monetary Fund: Inter
national financial statistics. 

Tab. 487. UN: Monthly bulletin of statistics. 
Tab. 488. International Monetary Fund: Inter

national financial statistics. 
Tab. 489. UN: Statistical yearbook: OECD: 

Statical bulletin, General Statistics. 
Tab. 490—491. UN: Monthly bulletin of statis

tics. 
Tab. 492—495. UN: Statistical yearbook. 
Tab. 496. UN: Monthly bulletin of statistics. 
Tab. 497. Uppgifter från nordiska socialstati-

stikkommittén, en expertkommitté tillsatt av de 
nordiska socialdepartementen. 

Tab. 498. Uppgifter från den nordiska samar
betsgruppen för kulturstatistik, vars sekretariat 
f. n. är förlagt till Statistiska centralbyrån, Stock
holm. 

Tab. 499—501. UN: Statistical yearbook. 
Tab. 502. UN: Statistical yearbook. 
Tab. 503. UN: Yearbook of national accounts 

statistics. 



1 Geografiska uppgifter 
Geographical data 

Tab. 1. Geografiska uppgifter 
Geographical data 

Läge, gränser ro. m. Geographical position, bound-
aria, etc. 

Nordligaste punkt Most Northerly point Treriksröeet 
69° 4' n bredd lat N. 

Sydligaste punkt Most Southerly point Smygehuk 
55° 20' n bredd lat N. 

Västligaste punkt Most Westerly point Skäret Stora 
Drammen n. v. om Kosteröarna 10° 58' ö om 
Greenwich long E. 

östligaste punkt Most Easterly point On Kataja s. 
om Torneälvs mynning 24° 10' ö om Greenwich 
long E. 

Landgräns mot Finland 558 km, landgräns mot 
Norge 1 657 km. 

Anal, se tab. 4. Area, see Table 4. 

öar Islands (Kringliggande smaöar ej inräknade). 
Gotland 3 001, Öland 1 344, Orust 346, Hisingen 
192, Värmdö 180, Tjörn 147, Väddö och Björkö 
125, Fårö 114, Selaö 91, Gräsö 88, Svartsjölandet 
79 km'. 

Bergshöjder Mountains Norrbottens län: Keb-
nekaise 2 123, Sarektjåkko 2 090, Kaskasatjåkko 
2 076 (Sulitelma 1877, Peltsa 1518). Väster
bot tens län: N. Storfjället 1 764 (Marsfjället 
1589). Jämt lands län: Helagsfjället 1796, 
Storsylen 1 762 (Åreskutan 1420, Silkentjakk 
1 314). Västernorrlands län: Bunkfjället 740. 
Kopparbergs län: Storvätteshogna 1 204, Mol
net 1 191, Härjehogna 1 185 (Städjan 1 131, Tran-
strandsfjällen 945). Värmlands län: Granberget 
vid Höljes 701, Brånberget 691. Skaraborgs 
län: Hökensäs 354, Älleberg 334, Kinnekulle 307, 
Billingen 298. Älvsborgs län: Galtåsen 362. 
Jönköpings län: Tomtabacken 377 (Taberg 

342). Östergötlands län: Stenabohöjden 327 
(Omberg 263). Hallands och Kris t ians tads 
län: Hallandsås 226. Malmöhus län: Söderåsen 
211 m ö. h. 

Vattenområden Drainage areas Vänern—Göta älv 
50 200 (därav inom Sverige 42 800), Torne älv 
40 200 (d:o 25300)', Ångermanälven 31900 (d:o 
30 400), Dalälven 29 000 (d:o 27 900), Ume älv 
26 700 (d:o 26500), Indalsälven 26 700 (d:o 
24 700), Luleälv 25200 (d:o 24 500), Mälaren-
Norrström 22 600, Ljusnan 19800, Kalix älv 
17 900', Vättern—Motalaström 15 500, Ljungan 
12 900, Skelksfte älv 11600, Pite älv 112(H), 
Lagan 6 440, Helgeån 4 780, Emån 4 480 km'. 

Sjöar Lakes Vänern 5 585, Vättern 1 912, Mäla
ren 1 140, Hjälmaren 484, Storsjön i Jämtland 456, 
Siljan med Insjön och Ursasjön 354, Torneträsk 
322, Hornavan 230—280. Uddjaur 190—250, Bol-
men 184, Ströms vattudal 154—183, Stora Lule
vatten 165. Storavan 150—175, Kallsjön 155, Ås-
nen 150, Dellensjöarna 132, Sömmen 132, Ska-
gern 131, Stora Le och Koxen 1H1, Storuman 
120—165, Suorvajanre (Akkajaure) 32—210, F14-
sjön 105—114, Virihaure 108, Frykensjöarna 102, 
Glafsfjorden 102, Torrön 84—103 och Malgomaj 
70—105 km» vattenyta. 

floder Rivers Klarälven—Göta älv 720 (därav 
inom Sverige 520), Muonio—Torne älv 570, Dal
älven 520, Ume älv 460 (d:o 450), Lule älv 450 
(d.-o 440), Ångermanälven 450 (d:o 440), Kalix alv 
430, Ljusnan 430, Järpströmmen—Indalsälven 
420, Skellefte älv 410, Pite älv 370, Ljungan 350, 
Toftaån—Lagan 270, Ätran 230 km. 

Vissa meteorologiska stationer 
Selected meteorological stations 



Meteorologiska uppgifter 2 
Meteorological data 

Tab. 2. Nederbörd i mm år 1961, normalnederbörd 1931/60 samt extremvärden fr. o. m. år 1901 
Precipitation 
De medtagna meteorologiska stationernas geografiska läge framgår av tab. 1. 



3 Meteorologiska -uppgifter 
Meteorological data 

Tab. 3. Medeltemperatur i celsiusgrader år 1961 samt 1931/1960 

Average temperature (centigrade degrees) 
Absolut maximum och absolut minimum avser i kolumnerna för 1931/60 den högste resp. lägsta temperaturen 
sedan år 1880. 



Tab. 4. Areal, folkmängd, folkmängdstäthet och indelningar den 1 januari 1962, länsvis 

Area, population, density of population and administrative divisions, by county 

A
real, folkm

ängd 
A

rea
, popu

lation
 

4 



5 Areal, folkmängd 
Area, population 

Tab. 5 . Ecklesiast ik indelning den 1 januari 1955—1962 

Ecclesiastical division 
Den ecklesiastika indelningen av Sverige ändrades den 1 januari 1962. 

Tab . 6. Judiciell indelning den 1 j a n u a r i 1955—1962 
Judicial division 



Areal, folkmängd 6 
Area, population 

Tab. 7. Landskap samt landstings- och hushållningssällskapsområden den 1 januari 1962 

Provinces, county council and county agricultural committee districts 



Tab. 8. Församlingar och kommuner länsvis efter folkmängden den 1 januari 1962 
Parishes and communes by size of population and by county 

Bland församlingarna ingår aren icke-territoriella församlingar (6 st). I elva fall är församlingen delad på landsbygd och stad; i tabellen har vardera 
av dessa församlingsdelar räknats såsom en församling. 

7 
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Tab. 9. Tätorter den 1 november 1960 Localities 

Beträffande definitionen av tätorter se Källhänvisningar m. m. 

A
real, folkm

ängd 
A

rea, 
population 

8 



9 Areal, folkmängd 
Area, populaion 

Tab. 10. Folkmängd den 1 januari 1953—1962 
Population 
Folkmängden mellan folkräkningsaren har erhållits ge
nom s. k. framskrivning av befolkningen med ledning 
av de uppgifter som prästerskapet varje är lämnar för 

varje församling om antalet födda och döda samt ut-
och inflyttade, fördelade efter kön. 

Tab. 11. Folkmängd länsvis den 1 januari 1962 
Population by county 



Areal , f o l k m ä n g d 10 
Area, population 

Tab. 12. Folkmängd i de större städerna den 1 januari 1953—1962 
Population of the largest towns 
Städerna efter folkmängdens storlek det sist redo
visade året. Rörande folkmängden i övriga städer 
samt i köpingar och municipalsamhällen se tab . 

13, 14 och 15. For the population of other towns, etc., 
see Tables 13, 14 and 15. 



11 Areal, folkmängd 
Area, population 

Tab. 13. Städenias areal och folkmängd den 1 januari 1962 

Area and population of towns 



Areal, folkmängd 
Area, population 

12 

Tab. 14. Köpingarnas areal och folkmängd den 1 januari 1962 

Area and population of boroughs 



13 Areal, folkmängd m. m. 
Area, population, etc. 

Tab. 15. Municipalsamhällenas areal och folkmängd den 1 januari 1962 

Area and population of municipal communities 

Tab. 16. Folkmängd efter kön och civilstånd den 1 januari 1953—1962 

Population by sex and marital status 



Ålder, kön, civilstånd 
Age, sex, martial status 

14 

Tab. 17. Beräknad folkmängd efter kön, civilstånd och ålder i ettårsklasser den 1 januari 1961 
Estimated population by sex, marital status and age by single years 



15 Ålder, kön, civilstånd 
Age, sex, martial status 

Tab. 17 (forts.). Beräknad folkmängd efter kön, civilstånd och ålder i 
ettårsklasser den 1 januari 1961 



Ålder, kön 
Age, sex 

16 

Tab. 18. Folkmängd efter ålder den 1 januari 1955—1962 

Population by age 



Tab. 19. Beräknad sammansättning av befolkningen efter kön och ålder vid slutet av åren 1965, 1970, 1975 och 1980 

Projections of population by sex and age at the end of 1965, 1970, 1975 and 1980 

Se Källhänvisningar m. m. 

17 
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Ålder , k ö n , c i v i l s t å n d 
Age, sex, marital status 

18 

Tab. 20. Folkmängd efter ålder (födelseår), kön och civilstånd den 1 november 1960 
Population by age, sex and marital status 

Åldern 0 år omfattar endast barn födda den /i 60—Vii 60 (10 månader). Se Källhänvisningar m. m. 



Tab. 21. Folkmängd efter kön och civilstånd den 1 november 1960, länsvis 

Population by sex and marital status, by county 
Se Källhänvisningar m. m. 

19 
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ge, sex, m
arital status 



Ålder, kön 
Age, sex 

20 

Tab. 22. Folkmängd efter ålder (födelseår) och kön den 1 november 1960, länsvis 
Se Källhänvisningar m. m. 



21 Ålder, kön 
Age, sex 

Population by age and sex, by county 



Kön, yrkesställning 
Sex, occupational status 

22 

Tab. 23. Förvärvsarbetande befolkning efter kön och yrkesställning 
åren 1940, 1950 och 1960 
Economically active population by sex and occupational status 
Se Källhänvisningar m. m. 

Tab. 24. Förvärvsarbetande befolkning efter näringsgren, yrkesställning och kön år 1960 
Economically active population by industry, occupational status and sex 
Se Källhanvisningar m. m. 



23 Hushåll m. m. 
Households, etc. 

Tab. 2 5 . Förvärvsarbetande och ej förvärvsarbetande befolkning 
efter ålder och kön å r e n 1950 och 1960 

Economically active and inactive population by age and sex 

Se Källhänvisningar m. m. 

Tab . 2 6 . Bos tadshushå l l efter hushå l l smedlemmar m . m . den 1 november 1960* 

Households by members of households, etc. 

Se Källhänvisningar m. m. 



Hushåll m. m. 24 
Households, etc. 

Tab. 27. Hushåll med personbil efter antal hushållsmedlemmar m. m. år 1960* 
Households with passenger cars 
Avser personbil som den 2 oktober 1960 vax registrerad i någon mantalsskriven persons namn. Taxibilar 
och firmabilar ingår ej. Se även Källhänvisningar m. m. 

Tab. 28. Personer med personbil efter kön, ålder och civilstånd år 1960* 
Persons with passenger cars by sex, age and marital status 
Se huvudnot till tab. 27 . Se även Källhänvisningar m. m. 



25 Folkmängdens förändringar 
Vital statistics 

Tab. 29. Översikt av folkmängdens förändringar 1750, 1800, 1850, 1900, 1941—1961 
Vital statistics, summary 



Tab. 30. Folkmängdens förändringar länsvis 1956/60 och åren 1960 och 1961 
Vital statistics, by county 
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Folkmängdens förändringar 
Vital statistics 

28 

Tab. 31 . Folkmängdens förändringar på landsbygden och i städerna 1941—1961 
Vital statistics, by urban and rural districts 



29 Folkmängdens förändringar 
Vital statistics 

Tab. 32. Folkmängdens förändringar åren 1960 och 1961 i städer med minst 35 000 
invånare vid 1962 års början Vital statistics of towns of 35 000 inhabitants or more 



Folkmängdens förändringar 
Vital statistics 

30 

Tab. 33. Giftermål 1941—1960: antal och ordningsnummer 
Marriages by number of present marriage of bride and of groom 

Tab. 34. Giftermål 1941—1960: tidigare civilstånd och medelåldern vid vigseln 

Age at marriage and marriages by previous marital status of bride and of groom 



31 Folkmängdens förändringar 
Vital statistics 

Tab. 3 5 . Giftermål år 1960: makarnas ålder och tidigare civilstånd 
Marriages by age and previous marital status of husband and of wife 

Tab. 36 . I första äktenskapet inträdda i olika åldrar på 1 000 av medelfolkmängden 
av ogifta i s a m m a åldrar 1951—1960 

First marriages per 1 000 single persons in each specified age group 



Tab. 37. Ingångna och upplösta äktenskap år 1960 efter makarnas födelseår samt efter vigselår 
Marriages performed and marriages dissolved by age of husband and of wife, and by duration of marriage 

F
olkm
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förändringar 

V
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33 Folkmängdens förändringar 
Vital statistics 

Tab. 38. Hemskillnader och äktenskapsskillnader 1951—1961 
Legal separations and divorces 

Tab. 39. Äktenskapsskillnader efter makarnas ålder år 1960 
Divorces by age of husband and of wife 



Folkmängdens förändringar 
Vital statistics 

34 

Tab. 40. Födda barn 1955—1960 
Births 

Enligt preliminära siffror för år 1961 var antalet levande födda barn 104 789 samt antalet dödfödda 1 353. 
Antalet levande födda per 1 000 av medelfolkmängden uppgick till 13,93. 



Tab. 41. Födda barn efter moderns ålder åren 1959 och 1960 
Births by age of mother 
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Folkmängdens förändringar 
Vital statistics 

36 

Tab. 42 . Barn födda år 1960 i äktenskap ingångna 1950 eller senare 

Legitimate births in 1960 in marriages performed in 1950 or later by birth order, 
age of mother, and time between marriage and child birth 

Tab. 4 3 . Spädbarnsdödligheten efter levnadstid 1956—1960 

Infant deaths (under I year of age) per 100 live births by age groups 
Siffrorna anger antalet döda barn i respektive åldrar i % av antalet levande födda barn samma år. 



37 Folkmängdens förändringar 
Vital statistics 

Tab. 44. Döda 1951—1960 
Deaths 
Enligt preliminära siffror uppgick antalet döda år 1961 till 73 807 motsvarande 9,81 per 1 000 
av medelfolkmängden. 



Tab. 45. Döda i olika åldrar på 1000 av medelfolkmängden i samma åldrar 1951—1960 

Death rates specific for age and sex1 
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39 Folkmängdens förändringar 
Vital statistics 

Tab. 46. Dödlighets- och livslängdstabeller för perioden 1951—1955 
Life tables 

Sannolika återstående livslängden vid födelsen: min 75,06 år; kvinnor 77,31 år. 



F o l k m ä n g d e n s förändringar 
Vital statistics 

40 

Tab. 47. Utvandrare och invandrare, fördelade efter länder, 1952-1960 
Emigrants and immigrants by country 
Avser endast personer som i kyrkobokföringen resp. år registrerats som lit- eller invandrare. 
Se för övrigt Källhänvisningar m. m. 



41 Folkmängdens förändringar 
Vital statistics 

Tab. 48. Utvandrare och invandrare länsvis 1951—I9601 

Emigrants and immigrants by county 



Folkmängdens förändringar 
Vital statistics 

42 

Tab. 49. Utrikes födda efter födelseland och utlänningar efter medborgarskap 
den 1 november 1960 
Persons born abroad by country of birth and aliens by citizenship 

Se Källhänvisningar m. m. 



43 Folkmängdens förändringar 
Vital statistics 

Tab. 50. Utlänningar med uppehållstillstånd i Sverige den 1 april 1956—1962 

Aliens with residence permits for Sweden 

Dansk», finländsk», isländska och norska medborgare 
är helt befriade från skyldighet att inneha uppe
hållstillstånd vid vistelse i Sverige. Beträffande öv
riga utlänningar se Källhänvisningar m. m. Sudet-

tygkar har hänförts till grnppen övriga nationali
teter. Excluding Danish, Finnish, Icelandic and 
Norwegian nationals. 
Beträffande arbeteanmälda utlänningar t-e tab. 250. 

Tab. 51. Utlänningar som erhållit svenskt medborgarskap 1954—1961 

Aliens naturalized 

Sudet-tyskar har hänförts till gruppen övriga länder. 



Folkmängdens förändringar 
Vital statistics 

44 

Tab. 52. Antal flyttande efter kön, civilstånd, ålder och flyttningstyp 1953—1960 

Internal migration by sex, marital status, age and destination 

Uppskrivna tal, grundade p& stickprov av ca V» av befolkningen. Mindre tal bör användas med stor för
siktighet. Flyttningar mellan församlingar inom samma kommun ingir icke. Based o» 31l,-pereenl »ample. 



45 Folkmängdens forändringar m. m. 
Vital statistics, etc. 

T a b . 5 3 . Vinst eller förlust genom inrikes omflyttning länsvis 1951/60 
och 1959—1961 

Internal migration: population increase or decrease, by county 

Skillnaden mellan de fria inrikes församling inflytta
de och de till inrikes församling utflyttade borde 
för hela riket vara = 0; att sa ej är fallet beror på 

bristande överenstämmelae mellan de olika pastors
ämbetenas redovisning. 

T a b . 5 4 . S läk tnamnsärenden 1952—1961 

Applications for family names 



Lantmäteri 
Land surveying 

46 

Tab. 55. Lantmäteri 1957—1961 Land surveying 

Avser verksamheten inom lantmäteriets förrättningsorganisation. Där ej annat anges, avser uppgifterna un
der året avslutade förrättningar eller uppdrag. Se Källhänvisningar m. m. 



47 Jordbruk 
Agriculture 

Tab. 56. Landarealen efter ägoslag åren 1951 och 1956 i hektar 
Land utilization (hectares) 
Se Källhänvisningar m. m. 



Jordbruk 
Agriculture 
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Tab. 57. Antal brukningsenheter åren 1951 och 1956 efter storleken av bruknings-
enheternas åkerareal i hektar: absoluta tal 
Holdings by size of holdings: absolute numbers 

Avser brukningsenheter med mer än 2 hektar åker. Figures refer to the holdings of aver 2 hectares of arable land. 



49 Jordbruk 
Agriculture 

Tab. 38. Antal brukningsenheter åren 1951 och 1956 efter storleken av bruknings-
enheternas åkerareal i hektar: procentuell fördelning 

Holdings by size of holdings: percent distribution 
Avser brnkningsenheter med mer än 2 hektar åker. Figvret refer to the holding! of over 2 hectares of arable land. 



Jordbruk 
Agriculture 
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Tab. 59. Åkerarealen åren 1951 och 1956 i hektar efter storleken av bruknings-
enheternas åkerareal i hektar: absoluta tal 

Arable area by size of holdings: absolute numbers 

Avser brukningsenheter med mer än 2 hektar åker. Figures refer to the holdings of over 2 hectares of arable land. 



51 Jordbruk 
Agriculture 

Tab. 60. Åkerarealen åren 1951 och 1956 i hektar efter storleken av brukningsen-
heternas åkerareal i hektar: procentuell fördelning 
Arable area by size of holdings: percent distribution 
Avser brukningsenheter med mer än 2 hektar &ker. Figure» refer to the holdings of over 2 hectares of arable land. 



Tab. 61. Antal brukningsenheter år 1956 efter storleksgrupper, brukningsformer och riksområden 

Holdings by size of holdings, by tenure of operator and by region 
Avser brukningsenheter med mer än 2 hektar åker. Figure» refer to the holdings of over 2 hectares oj arable land. 

Jordbruk
 

A
griculture 
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Tab. 62. Åkerarealen år 1956 i hektar efter storleksgrupper, brukningsformer och riksområden 

Arable area by size of holdings, by tenure of operator and by region 

Avser brukningsenheter med mer än 2 hektar åker. Figures refer to the holdings of over i hectares of arable land. 
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Tab. 63. Åkerjordens och ängens användning i hektar 1956—1961 
Use of arable land and grassland, hectares 

Tab. 64. Utsäde i ton 1956—1961 Sowings in metric tons 



Tab. 65. Åkerjordens användning år 1961 och ängsarealen år 1956, länsvis 

Use of arable land, by county, by region 

55 
Jordbruk 
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Tab. 66. Åkerjordens användning i hektar inom olika storleksgrupper av brukningsenheter år 1961 

Use of arable land, in hectares, by size of holdings1 

Se Källhänvisningar m. m. 
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57 Jordbruk 
Agriculture 

Tab. 67. Skörd i ton 1956—1961 
Crops in metric tons 

Tab. 68. Skörd per hektar i deciton 1956—1961 
Crops yield per hectare, in metric quintals 



Jordbruk 
Agriculture 

58 

Tab. 69. Skörd av spannmål i ton länsvis 1956/60 och år 1961 
Grain crops,1 in metric tons, by county 

Vid beräkning av medeltalet för 1956/60 har i denna tabell värdena för år 1956 ej omräknats efter 
åkerarealen enligt 1956 åra jordbruksräkning, vilket har skett ifråga om likssiffrorna i tab. 67. 



59 Jordbruk 
Agriculture 

Tab. 70 . Skörd per hektar i deciton länsvis 1956/60 och år 1961 

Crops yield per hectare, in metric quintals, by county 



Jordbruk 
Agriculture 
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Tab. 7 1 . Skörd i tusental skördeenheter 1956—1961 Crops in thousands of crop units 
1 skördeenhet = 1 kg vete, råg, korn, ärter eller vioker, 1,2 kg havre, 1,1 kg blandsäd, 4 kg potatis 
eller sockerbetor, 10 kg foderrotfrukter, 2,2 kg vallhö, 2,5 kg ängshö, 3,5—-5 kg halm, 12—15 kg blast. 

Tab. 72 . Skörd i skördeenheter per hektar samt allmän skördesiffra 1956—1961 
Crops in crop units per hectare and general crop index 
Se huvudnot till föregående tabell. 

Tab. 7 3 . Spannmålens medelvikt i k g per hektoliter 1956—1961 
Average weight of grain, in kg per hectolitre 



Tab. 74. Skörd av andra grödor än spannmål i ton samt totala skörden i skördeenheter länsvis 1956/60 och år 1961 

Crops other than grain, in metric tons, and total crops converted into crop units, by county 

Vid beräkning av medeltalet för 1956/60 har i denna tabell värdena för år 1956 ej omräknats efter åkerarealen enligt 1956 års jordbruksräkning, vilket har 
skett i fråga om rikssiffrorna i tab. 67. 
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Agriculture 
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Tab. 75 . Brödsäd: til lgång och förbrukning i ton 1951/52—1960/61 

Bread cereals: supply and consumption 

Tab. 76. Kreatur den 1 juni 1961 

Livestock: number, by kind, by size group of farms 

Avser brukningsenheter med mer än 2 hektar åker. Figures refer to the holdings of over 2 hectares of arable land. 
Se Källhänvisningar m. m. 



Tab. 77. Husdjur 1956—1961 
Livestock 

Se Källhänvisningar m. m. 

63 
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Agriculture 
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Tab. 78. Brukningsenheter utan kor den 15 september 1956 efter storleksgrupp 
och riksområde 
Holdings without cows by size of holding, and by region 

Avser brukningsenheter med mer än 2 hektar åker. Figures refer to the holdings of over 2 hectares 
of arable land. 

Tab. 79. Traktorer använda i jordbruket den 1 oktober 1957 och 1960 
Agricultural tractors, by county 
Avser traktorer använda inom jordbruket (på brukningsenheter med mer än 2 hektar åker). Traktorer på maskin-
stationer ingår ej. Samtliga registreraii traktorer var erJigt Centrala bilregistret 194 190 den 31 december 1961. 



65 Jordbruk 
Agriculture 

Tab. 80. Mjölkboskapskontrollen 1959/60 och 1960/61 
Milk-butterfat recording 

Tab. 81. Den animaliska produktionen 1952—1961 i 1 000 ton 
Livestock production 
I kaloriberäkningen har förutom i tabellen upptagna slutprodukter även medräknats torrmjölk. 



Jordbruk 
Agriculture 

66 

Tab. 82. Mejerihantering 1952—1961 
Dairying 
Antal mejerier verksamma under hela året eller del därav. Antal leverantörer den 31 december. I värdet ingår ej 
subventioner och bidrag. 



67 Jordbruk 
Agriculture 

Tab. 83 . Kontanta inkomster och utgifter per hektar jordbruksjord år 1960 
Cash income and expenditure per hectare of farm land 
Se Källhänvisningar m. m. 



Jordbruk 
Agriculture 
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Tab. 84 . Hushållningssällskapen 1952—1961 
County agricultural committees 



69 Jordbruk 
Agriculture 

Tab. 85. Jordbrukets ekonomiska föreningsrörelse 1955—1961 
Farmers' co-operative associations 

Rörande kreditorganisationerna se tab. 195 och 196. Credit organizations, see Table» 195 and 196. 
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Tab. 86. Lantbruksnämndernas verksamhet: sammandrag 1955—1961 

Operations of local agricultural boards: summary 

Tab. 87. Lantbruksnämndernas rationaliseringsverksamhet år 1961 

Operations of local agricultural boards, projects 



71 Jakt, skogsbruk 
Hunting, forestry 

Tab. 88. Dödat villebråd m. m. 1951/55 och 1956—1960 

Number of game killed 
Uppgifterna, som grundar sig på länsjaktvårds-
föreningarnas ärliga rapporter tUl Svenska jägareför
bundet, betecknas i tabellens källa, Skogsstatistisk 

årsbok, som »synnerligen osäkra». 
Extreme care is necessary in the use of (he figure» as 
representing game killed. 

Tab. 89. Avverkningen i de allmänna skogarna 1951—1960 

Cutting in public forests 



Skogsbruk 
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Tab. 90. Värdet av skogsmark och växande skog vid de allmänna fastighetstaxe
ringarna åren 1945 och 1952 
Value of forest land and of growing stock in forests 

Tab. 91. Beräknad årlig skogsavverkning 1952—1961 

Estimated cutting 
Avser miljoner m s fast måt t utan bark. Med hän

syn till de osäkerhetsmoment som förelegat i det 
insamlade grundmaterialet måste uppgifterna be

traktas som ungefärliga. Millions of cubic metres, solid 
volume without bark. Approximate figures. 



73 Skogsbruk 
Forettry 

Tab. 92. Virkesförråd enligt riksskogstaxeringen 1953—1956 
Growing stock in forests: quantities 
Se Källhänvisningar m. m. 

Tab. 93. Skogsmarken efter ägarekategorier och områden åren 1951, 1956 och 1959 
i 1 000 hektar 
Forest land by owner groups, by region, in 1 000 hectares 
Se Källhänvisningar m. m. 



Skogsbruk 
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Tab. 94. Skogsmarken efter administrativa eller övervakande myndigheter 
den 31 december 1960 i 1 000 hektar 
Forest land by supervising authorities 

Kronoskogarna utgörs av kronoparker, skogsjord
bruk, kronoholmar och skär, kronoöverloppsmarker 
samt oavmätta kronomarker. I övrigt förvaltar Do
mänverket bl. a. renbetesfjäll (i Jämtlands län), berg
verksskogar, kronoallmänningar och nationalparker. 

Övriga statliga myndigheter som innehar skog är: 
Fortifikationsförvaltningen.Lantbruksstyrelsen^Lots-
styrelsen och Vattenfallsstyrelsen. 

Av stiftsnämnd förvaltas skogar lydande under 
1932 års ecklesiastika boställsordning samt allmänna 
kyrkohemman, biskopshemman m. fl. 

Skogsvårdsstyrelserna har tillsyn — förutom över 
samtliga enskilda skogar — Över kommunala skogar, 
landstingens skogar, härads- och sockenallmänningar 
samt vissa andra allmänna skogar. 



75 Skogsbruk 
Forestry 

Tab. 95. Domänfondens skogar: areal, inkomster och utgifter m. m. 1954—1960 
The Domanial Funds' forests: area, revenue, expenditure, etc. 

Tab. 96. Flottningen i allmän flottled: personal m. m. 1956—1960 
Floating in public floatways: personnel, etc. 



Tab. 97. Flottningen i allmän flottled 1956—1960 Floating in public floatways 

Skogsbruk 
F
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77 Skogsbruk 
Forestry 

Tab. 98. Virkesmätningsföreningarna: inmätta kvantiteter rundvirke i 1000 m3 fast 
mått utan bark säsongerna 1956/57—1960/61 

Volume of round wood measured by timber measurement associations 

(solid volume without bark) 



Skogsbruk 
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Tab. 99 . Skogsvårdsåtgärder m. m. år 1960 Silvicultural measures 
Beträffande områdesindelningen se Källhänvisningar m. m., tab. 92. 



79 Fiske 
Fisheries 

Tab. 100. Saltsjöfisket: fångstmängd och fångstvärde 1956—1961 
Sea fisheries: quantity and value of catch by species 
Fångstmängden redovisas i hel färskvikt utom för det sista året då landad vikt redovisas. The catches are given in 
round fresh weight except for the last year, which has data for landed weight. 
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Tab. 101 . Saltsjöfisket: fiskare, redskap och båtar m. m. 1951—1960 

Sea fisheries: fishermen, fishing gear and fishing craft 

Fångstmängden redovisad i hel färskvikt. The catches are given in round fresh weight. 

Tab. 102. Västkustfiskarnas fångst 1955—1960 i ton 

Sea fisheries from the counties of Halland and of Göteborg och Bohus 

Fångsten är redovisad i hel färskvikt. The catches are given in round fresh weight. 



81 Företagsräkning 
Census of economic activities 

Tab. 103. Arbetsställen m. m. inom olika näringsgrenar 

Number of establishments, etc., by branch of industry: survey 



Företagsräkning 
Census of economic activities 
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Tab. 103 (forts.). Arbetsställen m. m. inom olika näringsgrenar 



83 Företagsräkning 
Census of economic activities 

Tab. 103 (forts.). Arbetsställen m. m. inom o lika näringsgrenar 



Bergshantering 
Mining, quarrying 
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Tab. 104. Bergshantering 1954—1960 
Metal and mining industries 



85 Bergshantering 
Mining, quarrying 

Tab. 105. Produktion av järnmalm, tackjärn samt vissa andra metaller 1951—1960 

Production of iron ore, pig-iron and certain other metals 

Tab. 106. Produktion av viktiga malmer andra än järnmalm samt av stenkol 
m. m. i ton 1951—1960 

Mining, except iron ore production 



Industr i 
Manufacturing 
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Tab. 107. Industri: arbetsställen 1956—1960 
Manufacturing: number of establishments 

Se Källhänvisningar m. m. 

Tab. 108. Industri: salutillverkningarnas värde 1956—1960, milj. kr 

Manufacturing: sales value 

Se Källhänvisningar m. m. 



87 Industr i 
Manufacturing 

Tab. 109. Industri: tillverkning av viktiga industriprodukter 1956—1959 
Manufacturing: important products 

Produkterna är uppförda i samma ordningsföljd som 
i Kommerskollegii industriberättelse. 
Uppgifterna i denna tabell avser totala produktio
nen, icke såsom i tab. 108 och 112 endast salutill
verkningen. Rörande brytningen av malmer och 

vissa andra mineral samt tillverkningen av metaller 
se tab. 104—106, rörande tillverkningen av bränn
vin och maltdrycker se tab. 221 och 225. 
Noterna återfinns i slutet av tabellen. 
Se Källhänvisningar m. m. 
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Tab. 109 (forts.). Industri: tillverkning av viktiga industriprodukter 1956—1959 



89 Industri 
Manufacturing 

Tab. 109 (forts.). Industri: tillverkning av viktiga industriprodukter 1956—1959 



Industri 
Manufacturing 

90 

Tab. 109 (forts.). Industri: tillverkning av viktiga industriprodukter 1956—1959 



91 Industri 
Manufacturing 

Tab. 110. Industri: arbetskraft 1958—1960 Manufacturing: manpower 

Se Källhänvisningar m. m. 

Tab. 111 . Industri: drivkraft i 1 000 effektiva hästkrafter 1951—1959 

Manufacturing: motive power (1 000 horsepower) 

Se Källhänvisningar m. m. 



Indus tr i 
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Tab. 112. Industi: arbetsställen, arbetare m. m. efter industrigrupper, år 1960* 
Manufacturing: establishments, workers, etc. by branches of industry 

Anläggning upptages tinder den industrigrupp, till vilken dess huvudsakliga tillverkning kör. Se Källhän
visningar m. m. — Noteraa återfinns i slutet .v tabellen. 



93 Industri 
Manufacturing 

Tab. 112 (forts.). Industri: arbetsställen, arbetare m. m. efter industrigrupper år 1960* 



Industri 
Manufacturing 
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Tab. 112 (forts.). Industri: arbetsställen, arbetare m. m. efter industrigrupper år 1960* 



95 I n d u s t r i 
Manufacturing 

Tab. 113. Industri: antal arbetsställen och arbetare samt drivkraft åren 1958 och 1959 
Number of establishments and number of workers and driving power 

Motorernas effektiva hästkraft-tal var år 1959: samtliga primärmotorer 11 411 215 (för vattenkraft 8 925 259, 
för ångkraft 2 315 105, för förbränningsmotorer 170 851) och elektriska motorer 7 400 492. 
Se Källhänvisningar m. m. 



Industri 
Manufacturing 
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Tab. 114. Industri: investeringar 1956—1961, milj. kr 
Industrial investments 

Tab. 115. Orderläget i verkstadsindustrin 1959—1962 
The order situation in the engineering and shipbuilding industries 



97 Industri 
Manufacturing 

Tab. 116. Industri: produktionsvolymindex inom olika industrigrupper 
Manufacturing: volume of production, index numbers 



Industri 
Manufacturing 
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Tab. 117. Industri: arbetsställen efter arbetarantal år 1959 
Se Källhänvisningar m. m. 



99 Industri 
Manufacturing 

Manufacturing: establishments by number of wage-earners 



Industri 
Manufacturing 
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Tab. 117 (forts.). Industri: arbetsställen efter arbetarantal år 1959 



101 Industri 
Manufacturing 



Industri 
Manufacturing 
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Tab. 117 (forts.). Industri: arbetsställen efter arbetarantal år 1959 

Tab. 118. Industri: förbrukning av bränsle och elektrisk energi efter bränsleslag 
1952—1959 
Consumption of fuel and electric energy by kind of fuel 

Se Källhänvisningar m, m. 



103 Industri 
Manufacturing 

Tab. 119. Industri: förbrukning av bränsle och elektrisk energi efter industrigrupper 
1957—1959 
Consumption of fuel and electric energy by branch of industry 

Se Källhänvisningar m. m. 



Industri 104 
Manufacturing 

Tab. 120. Vattenkraft, disponibel och utbyggd, den 31 december 1959 och 1960 
Water power, potential and developed 

Vattendragen är upptagna i geografisk, kloekvis ordning med början vid kusten längst i norr. 



105 Industri 
Manufacturing 

Tab. 121. Produktion och förbrukning av elektrisk energi 1954—1960 

Production and consumption of electric energy 

Med statliga och kommunala verk avses av staten resp. kommun di rekt drivna företag. 



Industri 106 
Manufacturing 

Tab. 122. Utvecklingen av bruttointäkt, redovisad vinst samt beslutad utdelning 
inom olika industrigrupper 1953—1960 (index 1953 = 100) 
Development of gross income, net profit, and declared dividends in manufacturing enter
prises of selected industries, index numbers 



107 Industri 
Manufacturing 

Tab. 123. Aktiebolag 1952—1961 
Joint stock companies 

Tab. 124. Patent 1952—1961 
Patents 



Industri , u t r i k e s h a n d e l 1 0 8 
Manufacturing, foreign trade 

Tab. 125. Varumärken 1952—1961 
Trade marks 

Tab. 126. Införsel (cif) och utförsel (fob) 1952—1961 
Imports and exports 

Uppgifterna avser specialhandeln t. o. m. år 1953, därefter generalhandeln. — Värdeuppgifterna avser vid införseln 
cif-priset (cost, insurance, freight), vid utförs3l fob-priset (free on board). 



1 0 9 Utrikeshandel 
Foreign trade 

Tab. 127. Pris och volymindex för införsel och utförsel 1957—1961 (1959 = 100) 
Price and volume of imports and exports, index numbers 

T. o. m. år 1958 grundar sig prisindex talen på vär
den per varuenhet av ett stickprov av varor ur 
handelsstatistiken, fr. o. m. år 1959 på enhetspriser 

över samtliga handelsstatistiska nummer. Uppgif
terna avser special hand eJn t. o. m. år 1958, där
efter generalhandeln. 



Utrikeshandel 110 
Foreign trade 

Tab. 128. Värde i milj. kr av införda varor (cif): fördelning på varugrupp enligt 
SITC — Revised 1959—1961 
Value of imported commodities by SITC — Revised 

Uppgifterna avser generalhandeln. 



111 Utrikeshandel 
Foreign trade 

Tab. 128 (forts.). Värde i milj. kr av införda varor (cif): fördelning på varugrupp en
ligt SITC — Revised 1959—1961 



Utrikeshandel 112 
Foreign trade 

Tab. 129. Värde i milj. kr av utförda varor (fob): fördelning på varugrupp enligt 
SITC — Revised 1959—1961 
Value of exported commodities by SITC — Revised 

Uppgifterna avser generalhandeln. 



113 Utrikeshandel 
Foreign trade 

Tab. 129 (forts.). Värde i milj. kr av utförda varor (fob): fördelning på varugrupp enligt 
SITC — Revised 1959—1961 



Utrikeshandel 114 
Foreign trade 

Tab. 130. Värde i milj. kr av införda varor (cif): fördelning på varugrupp enligt 
Value of imported commodities by SITC-Revised section and division and by country of 

Uppgifterna avser generalhandeln. 



115 Utrikeshandel 
Foreign trade 

SITC-Revised och på ursprungsland år 1960 
origin 



Utrikeshandel 
Foreign trade 
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Tab. 131 . Värde i milj . kr av utförda varor (fob): fördelning på varugrupp enligt 
Value of exported commodities by SITC-Revised section and division and by country of con-

Uppgifterna avser generalhandeln. 



117 Utrikeshandel 
Foreign trade 

SITC-Revised och på förbrukningsland år 1960 
sumption 



Utrikeshandel 118 
Foreign trade 

Tab. 132. Värde i milj. kr av införda (cif) och utförda (fob) varor: fördelning 
efter länder åren 1960 och 1961 

Value of imported and exported commodities by country 

Ej särskilt angivna länder ingår i summorna. — Beträffande omfattningen ar vissa här redovisade länder, 
se SOS: Kvartalsstatistik över Handeln år 1961. — Uppgifterna avser generalhandeln. 



119 Utrikeshandel 
Foreign trade 

Tab. 132 (forts.). Värde i milj. kr av införda (cif) och utförda (fob) varor: 
fördelning efter länder 1960 och 1961 



Utr ikeshande l 1 2 0 
Foreign trade 

Tab. 133. Kvantitet och värde av de viktigaste införda varaslagen (c i f ) 1954—1961 

Quantity and value oj principal commodities imported 

Siffrorna i t 'hellhuvudena avser varukoder enligt SITC-
Revised. Uppgifterna är t . o. m. år 1958 enligt den ur
sprungliga SITC, därefter enligt SITC-Revised. Avvikel
ser mellan den ursprungliga och den reviderade SITC 
har markerats genom ett tvärstreck i kolumnen. Upp

gifterna avser specialhandeln t. o. m. år 1958, därefter 
generalhandeln. The figures in the table heads refer to 
particular items in the Standard International Trade Classi
fication, Revised (SITC-Revised), 



121 Utrikeshandel 
Foreign trade 

Tab. 133 (forts.). Kvantitet och värde av de viktigaste införda varuslagen (cif) 1954—1961 



Utrikeshandel 
Foreign trade 

122 

Tab. 134. Kvantitet och värde av de viktigaste utförda varaslagen (fob) 1954—1961 
Quantity and value of principal commodities exported 

Se huvudnot till tab. 133. 



123 Utrikeshandel 
Foreign trade 

Tab. 134 (forts.). Kvanti tet och värde av de viktigaste utförda varuslagen (fob) 
1954—1961 



Utrikeshandel 124 
Foreign trade 

Tab. 135. Sveriges betalningsbalans 1953—1961, milj. kr 
Balance of payments 

Siffrorna för utrikeshandeln avser generalhandeln. Foreign trade figures relate to the general trade. 



125 Sjöfart 
Shipping 

Tab. 136. Svenska handelsflottan: omfattning vid slutet av åren 1958—1961 

Merchant fleet: summary 

Avser fartyg om 20 nettoton och däröver. Exkl. fiskefartyg, bärgningsfartyg, isbrytare och bogserare. 
Covers vessels of 20 net tons and over. Exd. vessels of special types. Se Källhänvisningar m. m. 

Tab . 137. Svenska handelsflottan: fartyg vid slutet av åren 1955—1960 efter 
huvudsaklig användning 

Merchant fleet: vessels by main use 

Avser fartyg om 20 nettoton och däröver. Covers vessels of 20 net tons and over. Se Källhänvisningar ra. m. 



Sjöfart 126 
Shipping 

Tab. 138. Svenska handelsflottan: tillkomna resp. avförda fartyg efter fartygens slag 
1957—1961 

Merchant fleet: additions or deductions by type of vessels 
Avser fartyg om 20 nettoton och däröver. Exkl. 
fiskefartyg m. m. ökning och minskning genom om
byggnad, ist&ndsättande o. d. ej inräknad. Covert 

vessels of 20 net tons and over. Excl. fishing vessels. 
Se Källhänvisningar m. m. 



127 Sjöfart 
Shipping 

Tab. 139. Svenska handelsflottan: fartyg efter storlek och ålder år 1960 

Merchant fleet: by size and age 

Avser fartyg om 20 nettoton och däröver. Covers vessels of 20 net tons and over. Se Källhänvisningar m. m. 



Sjöfart 128 
Shipping 

Tab. 140. Svenska handelsflottan: användning inom olika slag av verksamhet 
samt geografisk fart år 1960 

Merchant fleet: use in different geografical trade 
Avser fartyg om 20 net toton och däröver. Covers vessels of 20 net tons and over. Se Källhänvisningar m. m. 

Tab. 141. Svenska handelsflottan: fartygens bemanning 1951—1959 

Merchant fleet: crews employed 
Genomsnitt för seglationstiden för fartyg om 20 nettoton och däröver. Average figures relating to 
vessels of 29 net tons and over. Se Källhänvisningar m. m. 



129 Sjöfart 
Shipping 

Tab. 142. Svenska handelsflottan: fartyg efter hemort vid slutet av år 1960 

Merchant fleet: vessels by home port 

Avser fartyg om 20 nettoton och däröver. Covers vessels of 20 net tons and over. Se Källhänvisningar m. m. 



Sjöfart 130 
Shipping 

Tab. 143. Svenska handelsflottan: upplagda fartyg den 1:a i varje månad 1 1958—1961 

Merchant fleet: vessels laid up 

Endast fartyg om minst 300 bruttoregisterton. Only vessels of 300 gross registered tons and over. 
Se KäUhänvisningar m. m. 

Tab. 144. Svenska handelsflottan: förolyckade fartyg 1956—1960 

Merchant fleet: lost vessels 

Se Källhänvisningar m. m. 



131 Sjöfart 
Skipping 

Tab. 145. Svenska handelsflottan: förbrukning av bränsle och smörjmedel 
1952—1959 

Merchant fleet: consumption of fuel and lubricants 

Avser fartyg om 20 nettoton och däröver, exkl. fiskefartyg. Covert vessels of 20 net tons and over. Excl. 
fishing vessels and vessels deducted. Se Källhänvisningar m. m. 

Tab. 146. Svenska rederinäringens fraktintäkter 1957—1960, milj . kr 

Gross freight earnings of the Swedish merchant fleet 

Se Källhänvisningar m. m. 



Sjöfart 132 
Shipping 

Tab. 147. Svenska handelsflottan: i utrikes fart uttjänta bruttofrakter åren 1959 och 1960 
i 1 000 kr Swedish merchant fleet: gross freight earnings in foreign trade 
Avser fartyg om 20 nettotun och däröver. Exkl. tiilsbefraktningsavgifter. Ej särskilt angivna länder ingår i 
snmmoma. Covers vessels oj' 20 net tons and over. Se Källhänvisningar m. m. 



133 Sjöfart 
Shipping 

Tab. 148. Trafiken i rikets hamnar åren 1959 och 1960 
Swedish ports: vessels entered and chared, etc. 

I tabellen specificeras endast hamnar och lastplatser för vilkas begagnande avgifter utgår efter av Sjöfartssty
relsen fastställda hamntaxor. Se Källhänvisningar m. m. 



Sjöfart 134 
Shipping 

Tab. 149. Sjöfart med lastfartyg mellan Sverige och vissa länder 1958—1960 
Cargo shipping between Sweden and certain foreign countries 

Avser fartyg om 20 nettoton och däröver i direkt och kombinerad sjöfart. Covers vessels of 20 net tons 
and over in direct voyages and via port abroad. Se Källhänvisningar m. m. 



135 Sjöfart 
Shipping 

Tab. 150. I direkt fart inklarerade fartyg efter nationalitet åren 1959 och 1960 
Entered vessels in direct voyages: analysis of vessels by nationality 

Avser fartyg om 20 nettoton och däröver. Covers vessels of 20 net tons and over. Se Källhänvisningar m. m. 

Tab. 151. Lastfartyg i direkt fart mellan Sverige och utlandet 1958—1961 
Cargo shipping between Sweden and foreign countries: direct voyages 

Avser fartyg om 20 nettoton och däröver. Covers vessels of 20 net tons and over. Se Källhänvisningar m. m. 



Sjöfart 
Skipping 

136 

Tab. 152. Fartyg och färjor i direkt fart mellan Sverige och utlandet 1957—1961 
Shipping between Sweden and foreign countries: direct voyages with vessels and ferries 
Avser fartyg om 20 nettoton och däröver. Covers vessels of 20 net tons and over. Se Källhänvisningar m. m. 

T a b . 153 . Lotsn ingar , s ä k e r h e t s a n s t a l t e r för sjöfarten samt sjöräddning 
den 31 december 1953—1961 
State pilotage, aids to navigation and life-saving 
Kommunala och enskilda anläggningar etc. ingår ej i tabellen. 



137 Kommunikationer 
Transport, communications 

Tab. 154. Samtliga j ä r n v ä g a r : längd i k m den 31 december 1957—1961 

Railways: length of lines in kilometres 

Tab. 155 . Förb rukn ing av drivmedel och elektrisk energi för j ä rnvägs -
och tågfärjedrift vid s ta tens j ä r n v ä g a r 1952—1961 

State railways: consumption of fuel and electric current for railway and ferry-boat traffic 



Kommunikationer 138 
Transport, communications 

Tab. 156. Järnvägar: transportarbete 1952—1961 
Railways: operations 



139 Kommunikationer 
Transport, communications 

Tab. 157. Järnvägar: bana och rullande materiel den 31 december 1954—1961 
Railways: length of lines and rotting stock 

Tab. 158. Postanstalter, postlinjer m. m. 1952—1961 
Post offices, mail routes, etc. 



Kommunikationer 140 
Transport, communications 

Tab. 159. Utväxlingen av brev med utlandet 1959—1961 
Letters exchanged with foreign countries 

Tab. 160. Utväxlingen av paket med utlandet 1959—1961 
Parcels exchanged with foreign countries 



141 Kommunikationer 
Transport, communications 

Tab. 161 . Postförsändelser (portopliktiga), milj . st 1952—1961 

Volume of mail (liable to postage) 

Tab. 162. Telefon 1952/53—1960/61 

Telephone service 



K o m m u n i k a t i o n e r 1 4 2 
Transport, communications 

Tab. 163. Antal telefonapparater per 1 000 invånare den 1 januari 1953—1962 
Number of telephones per 1 000 inhabitants 

Tab. 164. Telegraf, telex och radio 1952/53—1960/61 
Telegraph, telex and radio service 
Antalet ljudradiostationer och telerisionssändare redovisas i tab. 370. 



143 Kommunikationer 
Transport, communications 

Tab. 165. Allmänna vägar och enskilda bidragsberättigade väga r på landet 
den 1 januari 1958—1962 

Public roads and private roads with subsidies in rural areas 

Se Källhänvisningar m. m. 



Kommunikationer 144 
Transport, communications 

Tab. 166. Statliga ordinarie investeringar i allmänna vägar på landet år 1961 i 1 000 kr 
State capital investments in rural public roads 
Se Källhänvisningar m. m. 

Tab. 167. Statens kostnader för vägunderhåll och ordinarie väg- och brobyggnad 
1953/54—1960 61 i 1 000 kr 
State expenditure for maintenance of roads and construction of roads and bridges 
Se Källhänvisningar m. m. 



145 Kommunikationer 
Transport, communications 

Tab. 168. Statens kostnader för underhåll av allmänna vägar på landet 1956/57— 
1960/61 i 1000 kr1 

State expenditure for maintenance of rural public roads 
Se Källhänvisningar m. m. 

Tab. 169. Registrerade motorfordon på 1 000 invånare den 31 december 1952—1961 
Motor vehicles per 1 000 inhabitants 



K o m m u n i k a t i o n e r 1 4 6 
Transport, communications 

Tab. 170. I centrala bilregistret upptagna motorfordon den 31 december 1952—1961 
Motor vehicles registered 

Antal försäkringspliktiga mopeder den sl/j> 1961 uppgick enligt försäkringsbolagens statistik till cirka 725 000. 



Tab. 171. Registrerade motorfordon fördelade efter ålder den 31 december 1952—1961 

Motor vehicles, by age 

Ålder definieras här som skillnaden mellan undersökningsår och modellår. Age is determined by subtracting model year from year oj survey. 

147 
K

om
m

u
n

ik
ation

er 
T

ransport, 
com

m
unications 



Kommunikationer 148 
Transport, communications 

Tab. 172. Utfärdade och återkallade körkort t översikt 1952—1961 

Drivers' licences issued and cancelled: survey 

Tab. 173. Utfärdade och återkallade körkort, länsvis 1957—1961 

Drivers' licences issued and cancelled, by county 



149 Kommunikationer 
Transport, communications 

Tab. 174. Beställningstrafik med lastbil 1954—1961 Road haulage: lorries for hire 
Se Källhänvisningar m. m. 

Tab. 175. Statens järnvägars biltrafik 1959—1961 State railways: road motor service 



Kommunikationer 150 
Transport, communications 

Tab. 176. Vägtrafikolyckor 1952—1961 Road traffic accidents 
Tabellen omfattar endast olyckor som föranlett polisundersökning. Se Källhänvisningar m. m. 

Tab. 177. Vid vägtrafikolyckor skadade personer 1952—1961 Casualties in road accidents 
Tabellen omfattar endast olyckor som föranlett polisundersökning. Se Källhänvisningar m. m. 



151 Kommunikationer 
Transport, communications 

Tab. 178. Vid vägtrafikolyckor år 1960 skadade personer efter skadans grad, 
trafikantgrupp och ålder 
Casualties in road accidents by severity of the injury, by group of road users and by age 
Tabellen omfattar endast olyckor som föranlett polisundersökning. Se Källhänvisningar m. m. 

Tab. 179. Svensk civil luftfart 1951—1960 Swedish civil aviation 



K o m m u n i k a t i o n e r 1 5 2 
Transport, communications 

Tab. 180. Svensk regelbunden lufttrafik (linjefart) 1953—1961 
Swedish scheduled air traffic 
Såsom svensk trafik har med ta gits s /7 av SAS internationella trafik. SAS hela lufttrafik redovisas i tab. 481. 

Tab. 181. Trafiken på statens civila trafikflygplatser åren 1960 och 1961 
Activity at civil aerodromes 

Tabellen avser trafiken med motordrivna mftfartyg pä statens civila trafikflygplatser. Under år 1960 trafi
kerades 11 stycken dylika flygplatser, under år 1961 14 stycken. 



Tab. 182. Utresande från det nordiska passkontrollområdet år 1961 

Persons leaving the territory of the Scandinavian passport control area 

Det nordiska passkontrollområdet omfattar Danmark, Finland, Norge och 
Sverige men icke Island. De höga siffrorna för danskar och väst-tyskar 
förklaras av det stora antalet gränspasseringar som företas av personer 

bosatta i det dansk-tyska gränsområdet. The Scandinavian passport control 
area embraces Denmark, Finland, Norway and Sweden. Iceland is not included. 
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Penning- o c h k r e d i t m a r k n a d 1 5 4 
Banking 

Tab. 183. Valutakurser samt guldpris i medeltal 1954—1961 i kr 
Foreign exchange rates and gold price, averages 

Där ej annat anges avses riksbankens avista växelkurser (säljkurser) i Stockholm. 
Sista decimalsiffran i vissa fall avrundad. 
Sight rates, except as noted. 

Tab. 184. Bankernas räntesatser 1952—1962 

Interest rates, percent per annum 



155 Penning- och kreditmarknad 
Banking 

Tab. 185. Riksbankens valutaställning den 31 december 1952—1961, milj. kr 
The Riksbank: gold and foreign exchange holdings 

Tab. 186. Riksbankens ställning den 31 december 1957—1961 i 1 000 kr 
The Riksbank: assets and liabilities 



Penning- och kreditmarknad 156 
Banking 

Tab. 187. Affärsbankernas ställning den 31 december 1957—1961, milj . kr 

The commercial banks: assets and liabilities 



157 Penning- och kreditmarknad 
Banking 

Tab. 188. Postsparbanken 1952—1961 
Post Office Savings Bank 

Tab. 189. Postgirorörelsen 1952—1961 
The Postal Cheque Service 



Penning- och kreditmarknad 158 
Banking 

Tab. 190. Sparbankernas ställning den 31 december 1954—1961 

Savings banks: number, depositors' accounts, assets and liabilities 



159 Penning- och kreditmarknad 
Banking 

Tab. 191. Sparbankerna: verksamhet och ställning 1952—1961 
Savings banks: activity 

Tab. 192. Sparbankerna: fördelning av kontona efter insättarbehållningens storlek 
den 31 december 1920—1960 
Savings banks: depositors' accounts, by size 



Penning- och kred i tmarknad 1 6 0 
Banking 

Tab. 193. Sparbankerna länsvis år 1960 Savings banks, by county 

Tab. 194. Hypoteksinrättningarna den 31 december 1952—1961 Mortgage institutions 
Tabellen omfattar inrättningar för inteekningslån med av staten tillskjutna grundfonder. 



161 Penn ing- och kred i tmarknad 
Banking 

Tab. 195. Inlåning från allmänheten i vissa kreditinstitut den 31 december 
1952—1961, milj. kr 
Deposits by the public in selected credit institutions 

Tab. 196. Centralkassor för jordbrukskredit och jordbrukskassor 
den 31 december 1952—1961 
Rural credit 

Beloppen anges i milj. kr. Money figures in millions of kronor. 



Penning- och kreditmarknad 162 
Banking 

Tab. 197. Svenska aktier, obligationer och förlagsbevis 1957—1961, milj. kr 

Swedish shares, bonds and debentures 



163 Penning- och kredi tmarknad m. m . 
Banking, etc. 

Tab. 198. Omsättningen på Stockholms fondbörs samt aktieindex 1954—1962 
Turnover on the Stockholm Stock Exchange; index of stock prices 
Antalet medlemmar av Stockholms fondbörs den 31 december 1961 var 19. Antalet bolag med inregistre
rade aktier var 108 och med et t sammanlagt nominellt belopp av 6,3 miljarder kr. 

Tab. 199. Allmänna pensionsfondens placeringarna efter löntagargrupper den 31 
december 1960 och 1961 
The National Pension Insurance Fund: investments by different groups of borrowers 
Se Källhänvisningar m. m. 



Försäkringsväsen 164 
Insurance 

Tab. 200. Allmänna pensionsfonden: delfondernas placeringsobjekt den 31 december 
1960 och 1961 
The National Pension Insurance Fund: assets by kind of object 
Den 30 juni 1962 uppgick hela fonden till 1 933,6 milj. kr. varav delfond I till 552,0 milj. kr, delfond 
I I till 1 058,5 milj. kr och delfond I I I till 323,1 milj. kr. Se Källhänvisningar m. m. 



165 Försäkringsväsen 
Insurance 

Tab. 201. Svenska försäkringsbolag1: förvaltade tillgångar 1951—1961, milj. kr 

Assets of Swedish insurance companies1 



Försäkringsväsen 166 
Insurance 

Tab. 202. Översikt av livförsäkringsverksamheten 1951—1960: direkt försäkring i 
Summary of life insurance: direct insurance in Swedish companies 



167 Förgäkringsvägen 
Insurance 

svenska bolag 



Försäkringsväsen 168 
Insurance 

Tab. 203. Försäkringsbestånd i vissa försäkringsgrenar 1951—1960 
Tabellen omfattar samtliga svenska bolag och i Sverige koncessionerade utländska bolag och avser direkt 



169 Försäkringsväsen 
Insurance 

Business in force in specified dosses of fire and casualty insurance 

affär i Sverige. Direct business in Sweden of Swedish companies and 0/ foreign companies licensed in Sweden. 



Försäkringsväsen 170 
Insurance 

Tab. 204. Skadeförsäkring: under året influtna premier och betalda skador 1951—1960 

Fire and casualty insurance: premiums received and claims paid during year 

Tabellen omfattar samtliga svenska bolag och i Sverige koneessionerade utländska bolag och avser dixekt 
ring tab. 267. Direct business in Sweden of Swedish companies and of foreign companies licensed in Sweden. 



171 Försäkringsväsen 
Insurance 

i 1 0 0 0 kr 

affär i Sverige. Beträffande allmänna sjukkassor se tab. 271 och 272 samt beträffande yrkeaskadeförsäk-



Försäkringsväsen 172 
Insurance 

Tab. 205. Skadeförsäkring: på året belöpande premier, skador m. m. 1958—1960 
Direct fire and casualty insurance: premiums earned, claims incurred during year, etc. 

Avser direkt försäkring i Sverige. Endast svenska bolag. Swedish companies only. Se Källhänvisningar m. m. 



173 Försäkringsväsen 
Insurance 

Tab. 206. Trafikförsäkring av personbilar för samtliga försäkringsbolag 1957—1959 
Motor third party insurance 

Se Källhänvisningar m. m. 

Tab. 207. Brandförsäkring med bibranscher: uppdelning på objektförsäkringsgrupper 
1958—1960 i 1 000 kr 
Fire insurance and related lines of insurance: analysis by kind of object 
Tabellen omfattar endast andra bolag än läns-, härads- och sockenbolag. Excl. local companies and single-county 
companies. 



Försäkringsväsen 174 
Insurance 

Tab. 208. Bränder efter brandorsak enligt Svensk brandskadestatistik 1954—1959 

Fires by cause of fire according to the Swedish Statistics of Fire Losses 

Uppgifter från Centralstället för Svensk brandskade
statistik, som omfattar brandföräkringsbolag med 
riksomfattande verksamhet. I materialet ingår ej 

skogsbränder och ej civilskador av mindre än 150 
kronors värde (före år 1958 var gränsen 100 kr). 

Tab. 209 . Skogsbränder efter brandorsak m . m. 1954—1960 

Forest fires by cause 



175 Priser, levnadskostnader, konsumtion 
Prices, cost-of-living, consumption 

Tab. 210. Levnadskostnadsundersökningen år 1958: konsumtionens fördelning på 
olika varor och tjänster inom olika yrkesgrupper 
The 1958 Family Budget Inquiry: distribution of expenditures for goods and services; 
analysis by socio-economic status of household 
Utgiftsbeloppen är uttryckt» i kronor per hushall och år. — Expenditure amounts are given in 
kronor per annum per household. 



Priser, levnadskostnader, konsumtion 176 
Prices, cost-of-living, consumption 

Tab. 211. Levnadskostnadsundersökningen år 1958: konsumtionens fördelning på olika 
varor och tjänster inom olika hushållstyper 

The 1958 Family Budget Inquiry: distribution of expenditures for goods and services; 
analysis by household characteristics 

Utgiftsbeloppen är uttryckta i kronor per hushåll och år. — Expenditure amounts are given in kronor per 
annum per household. For translation of items in stub column, see Table 210. 



177 Priser, levnadskostnader, konsumtion 
Prices, cott-of-living, consumption 

Tab. 212. Levnadskostnadsundersökningen år 1958: konsumtionens procentuella fördel
ning på olika varor och tjänster inom olika yrkesgrupper och hushållstyper 

The 1958 Family Budget Inquiry: percent distribution of consumption expenditures, by type of 
expenditure, by socio-economic status of household and by household characteristics 



Priser, levnadskostnader, konsumtion 178 
Prices, cott-of-living, consumption 

Tab. 213. Levnadskostnadsundersökningen år 1958: innehav av vissa 
hemutrustningsartiklar inom olika yrkesgrupper 
The 1958 Family Budget Inquiry: households owning selected home appliances, 
analysis by socio-economic status of households 
Tabellen anger antalet hushåll med angiven utrustning i procent av samtliga hushall (exkl. inneboende). Data 
refer to the percentage of households (excl. lodges) reporting ownership of indirated commodity. 

Tab. 214. Konsumtion av födoämnen och njutningsmedel 1958—1961 
Consumption of food, beverages and tobacco 



179 Priser, levnadskostnader, konsumtion 
Prices, cott-of-living, consumption 

Tab. 214 (forts.). Konsumtion av födoämnen och njutningsmedel 1958—1961 



Priser, levnadskostnader, konsumtion 180 
Prices, cott-of-living, consumption 

Tab. 215. Konsumentpriser för vissa varor och tjänster 1957—1961 i kr 

Retail prices of selected commodities and services 

Varuslagens kvalitet har i vissa fall ändrats något under den redovisade perioden. 



181 Priser, levnadskostnader, konsumtion 
Prices, cott-of-living, consumption 

Tab. 215 (forts.). Konsumentpriser för vissa varor och tjänster 1957—1961 i kr 



Priser, levnadskostnader, konsumtion 182 
Prices, cott-of-living, consumption 

Tab. 216. Konsumentprisindex 1952—1962 (1949 = 100) 
The Consumer Price Index 

Tab. 217. Levnadskostnadsindex utan direkta skatter och sociala förmåner 
1935—1961. Samtliga utgifter 
Cost-of-living index without income taxes and social benefits. All items 
Se Källhänvisningar m. m. 



Tab. 218. Partiprisindex 1956—1962 (Medelpriserna 1949 = 100) Index numbers of wholesale prices 
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Konsumtion 184 
Consumption 

Tab. 219. Försäljning av tobaksvaror 1952—1961 
Tobacco: retail trade 

Tab. 220. Förbrukningen per invånare av alkoholhaltiga drycker 1952—1961 
Consumption per inhabitant of alcoholic beverages 



185 Alkoholhaltiga drycker 
Alcoholic beverages 

Tab. 221. Brännvinstillverkningen 1951/52—1960/61 
Production of distilled liquors 

Tab. 222. Partihandeln med sprit 1952—1961 
Wholesale trade in spirits 



Alkoholhaltiga drycker 186 
Alcoholic beverages 

Tab. 223. Detaljhandeln med rasdrycker: övers ikt 1 9 5 2 — 1 9 6 1 

Retail trade of spirits and wines 

Avser försäljning för konsumtion. The table refere to sales for consumption. 

Tab. 224. Detaljhandeln med rusdrycker1: utminuteringsställen och begagnade 
årsutskänkningstillstånd 1952—1961 

Organization of the retail trade in spirits and wines 



187 Alkoholhaltiga drycker 
Alcoholic beverages 

Tab. 225. Maltdryckstillverkningen 1953/54—1959/60 och år 1961 

Production of malt liquors 

Tab. 226. Statens inkomster av alkoholhanteringen 1952—1961 i 1 000 kr 

The Treasury's revenues from the trade in alcohol 



Alkoholhaltiga drycker 188 
Alcoholic beverages 

Tab. 227. Avdömda fylleriförseelser begångna 1952—1961 

Convictions for drunkenness 

Den geografiska fördelningen avser det område där förseelsen begåtts. 

Tab. 228. Avdömda fylleriförseelser efter den sakfälldes kön och ålder 1952—1959 

Convictions for drunkenness by sex and age of the convicted 



189 Alkoholhaltiga drycker, 
byggnadsverksamhet 

Alcoholic beverages, construction 

Tab. 229. Omhändertaganden för fylleri i städerna 1952—1961 
Arrests for drunkenness in towns 
ITör Stockholm och Göteborg avser uppgifterna endast omhändertaganden på allmän plats, för övriga 
städer även omhändertaganden på enskilt område. 

Tab. 230. Bostadsbyggandet: översikt 1952—1961 
Housing construction: survey 



Byggnadsverksamhet 190 
Construction 

Tab. 231. Bostadsbyggandet åren 1959 och 1960 
Housing construction 
Se Källhänvisningar m. m. 



191 Byggnadsverksamhet 
Construction 

Tab. 232. Bostadsbyggandet år 1961: nybyggda lägenheter efter lägenhetstyp, 
byggherre, hustyp samt efter förekomst av statligt stöd 
Housing construction: new dwellings by type, builders and government assistance 
Se Källhänvisningar m. m. 



Byggnadsverksamhet 192 
Construction 

Tab. 233. Bostadsstyrelsens och länsbostadsnämndernas lån- och bidragsgivning budget
åren 1956/57—1960/61 

Loans, subsidies and allowances granted by the Housing Board and the provincial housing committees 



193 Bostäder 
Housing 

Tab. 234. Levnadskostnadsundersökningen år 1958: lägenheterna efter upplåtelseform 
och kvalitetsgrupp inom olika yrkesgrupper, procentuell fördelning 

The 1958 Family Budget Inquiry: dwelling units by tenure and facilities in different 
occupational groups, percent distribution 



Bostäder 194 
Housing 

Tab. 235. Bostadsbeståndet efter hustyp den 1 november 1960* 
Dwelling units by type of house 
Se Källhänrisningar m. m. 

Tab. 236. Bostadslägenheter efter storlek och utrustning den 1 november 1960* 
Dwelling units by number of rooms and by type of convenience 
Se Källhänvisningar m. m. 



Tab. 237. Hushåll efter antal boende och antal minderåriga1 samt efter hustyp och lägenhetsstorlek den 1 november 1960* 
Households by number of residents, of children1 and according to type of house and size of dwelling units 

Se Källhänvisningar m. m. 
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Konsumentkoopera t ion 196 
Consumers' co-operation 

Tab. 238. Kooperation: vissa konsumentföreningars verksamhet åren 1959 och 1960 
Consumers' co-operation 
Antalet till HSB-organisationen och Svenska riksbyg-
gen hörande bostadsrättsföreningar uppgick år 1960 
till 1,769 resp. ca 700 och antalet till dessa organisatio
ner hörande bostadsrättslägenheter till 105 253 resp. 

49 738. Antalet lokalföreningar inom HSB uppgick 
år i960 till 187 med 15ä 674 medlemmar. — Rörande 
jordbrukskooperation se tab. 85. 



197 Arbetsmarknad 
Labour market 

Tab. 239. Statstjänstemän på löneplan A den 1 oktober 1961: fördelning efter 
lönegrad och ortsgrupp 
Government employees in salary scheme A, by salary scale, and by cost-of-living zone 

Tab. 240. Statstjänstemän på löneplan A den 1 oktober 1961: fördelning efter lönegrad 
och anställning 
Government employees in salary scheme A, by salary scale, and by employment 



Arbetemarknad 
Labour market 

198 

Tab. 241 . Civila statstjänstemän på löneplan A den 1 oktober 1961 : fördelning efter 

Civil Government employees in salary scheme A, by professional training and degree, and by salary scale 

Tjinstemän med enbart folkskola eller kortare kurser därutöver ingår ej i tabellen. 



199 Arbetsmarknad 
Labour market 

utbildning samt lönegrad 



Arbetsmarknad 200 
Labour market 

Tab. 242 . I statens tjänst anställd personal den 1 oktober 1958—1961 State employees 

Tab. 243. Statstjänstemän på löneplan B den 1 oktober 1961 
Government employees in salary scheme B 



201 Arbetsmarknad 
Labour market 

Tab. 244. Till fackliga organisationer anslutna medlemmar den 31 december 1961 
The Swedish Federation of Trade Unions and The Central Organization of Salaried Employees: 

membership 
Till Statstjänstemannens riksförbund (SB) var den 31 
dec. 1961 anslutna 39 organisationer med 16 568 med
lemmar, till Sveriges akademikers centralorganisation 
Använda förkortningar: Förbund(et) — fbd.; Förening(en) — fng. 

(SACO) 31 organisationer med ca 61000 medlemmar 
och till Sveriges arbetares centralorganisation (SAC) 370 
organisationer med ca 18 000 medlemmar. 
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Labour market 

Tab. 245. Till Svenska Arbetsgivareföreningen anslutna förbund den 1 maj 1962 
The Swedish Employers' Confederation 

Använda förkortningar: Förbund(et) — fbd; Förening(en) — fng. 
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Labour market 

Tab. 246. Till Svenska Arbetsgivareföreningen den 1 maj 1962 anslutna företag 
(delägare i SAF) efter storleksgrupper och efter antalet arbetstagare år 1961 
Members of the Swedish Employers' Confederation by size groups according to number of employees 

Tab. 247. Den offentliga arbetsförmedlingen: översikt 1952—1961 
Employment offices: summary 

Lediga och tillsatta platser avseende yrkesorientering, som ingått i arbetsförmedlingsstatistiken åren 1953— 
1956, har frånräknats. Motsvarande reducering av antalet arbetssökande kan icke göras. 
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Labour market 

Tab. 248. Den offentliga arbetsförmedlingen år 1961 
Employment offices 
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Labour market 

Tab. 249. Vid den offentliga arbetsförmedlingen anmälda arbetslöshetsförsäkrade 
arbetslösa 1956—1961 

Insured unemployed applying for work 

Arbetslöshetsstatistiken är grundad på uppgifter om viifarMtsförmediingen anmälda arbetssökande som är 
arbetslösa första helgfria dagen i den vecka där den 15:e infaller. 
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Labour market 

Tab. 250. Arbetsanmälda utlänningar den 1 april 1959—1962 
Employment of aliens 

Tab. 251. Arbetsinställelser 1952—1961 
Stoppages of work 



207 Löner 
Wages, salaries 

Tab. 252. Löner för lantarbetare 1954—1960 
Average earnings of farm workers 

Avser arbetare i åldern 18—64 år. Rörande beräkningsmetoden se Källhänvisningar m. m. 

Tab. 253. Spridningen av timförtjänsterna år 1960 för manliga lantarbetare 
Percent distribution of male farm workers by hourly earnings 

Avser arbetare i åldern 18—64 år. Rörande beräkningsmetoden se Källhänvisningar m. m. 
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Tab. 254. Löner för trädgårdsarbetare 1954—1960 
Average earnings of garden workers 

Avser arbetare (exkl. anläggningsarbetare) i åldern 18—64 år. Rörande beräkningsmetoden se Källhänvis
ningar m. ra. 

Tab. 255. Löner för skogsarbetare i norra Sverige 1955/56—1960/61 
Earnings per day of forestry workers in the North of Sweden 

Medelförtjänsterna har beräknats som ovägda genomsnitt av jägmästarnas i de olika reviren uppskatt
ningar av den normala dagaförtjänsten för huggare och körare. 
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Wages, salaries 

Tab. 256. Löner för vuxna1 industriarbetare inom olika industrigrupper 
1958—1960 
Average hourly wages of adult workers in different branches of industry 
Se Källhänvisningar m. m. — Noterna Återfinns i slutet av tabellen. For footnotes, tee end of table. 
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Wages, salaries 

Tab. 256 (forts.). Löner för vuxna 1 industriarbetare inom olika industrigrupper 
1958—1960 
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Wages, salaries 

Tab. 256 (forts.). Löner för vuxna1 industriarbetare inom olika industrigrupper 
1958—1960 
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Tab. 257. Löner för arbetare inom egentlig industri 1951—1960 
Average earnings of workers in mining and manufacturing 

Se Källhänvisningar m. m. 

T a b . 258 . Löner för v u x n a 1 a rbe ta re inom byggnads- och anläggningsverksamhet 
1957—1960 
Average hourly earnings for adult workers in building and construction 
Se Källhänvisningar m. m., tab. 256—257. 



213 Löner 
Wages, solaries 

Tab. 259. Löner för manliga arbetare vid det statliga vägväsendet 1956—1961 
Earnings for adult male workers employed in public road and bridge construction and 
maintenance work 
Avser arbetare 18—64 år. 

Tab. 260. Löner för vuxna1 tjänsteman inom egentlig industri, index 
1956—1961 
Earnings for technical and clerical personnel in mining and manufacturing, index 
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Tab. 261. Löner i maj 1961 för vuxna1 tjänstemän inom egentlig industri samt inom 
byggnads- och anläggningsverksamhet 
Earnings for adult employees in mining, manufacturing, building and construction 
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Wages, salaries 

Tab. 262. Löner i maj 1961 för vuxna anställda1 inom enskild varuhandel 
Average earnings for adult employees in private wholesale and retail trade 
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Wages, salaries 

Tab. 263. Löner för anställda vid affärs- och sparbanker 1959—1961 
Salaries for employees in commercial banks and savings banks 

Tab. 264. Löner för restaurangpersonal 1955—1960 
Salaries for restaurant personnel 
Se Källhänvisningar m. m. 



217 Socialförsäkring 
Social insurance 

Tab. 265. Erkända arbetslöshetskassor: medlemsantal, förmåner och avgifter 
1953—1957 samt 1958/59—1960/61 
Recognized Unemployment Insurance Funds: membership, benefits and contributions 

Tab. 266. Erkända arbetslöshetskassor: verksamheten 1951—1957 samt 
1958/59—1960/61 
Recognized Unemployment Insurance Funds: activity 
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Tab. 267. Yrkesskadeförsäkring 1955—1961 

Industrial injuries insurance 

Försäkring enligt lag om yrkesskadeförsäkring (1954). — Se Källhänvisningar m. m. 
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Social insurance 

Tab. 268. Yrkesskador 1955—1959 
Industrial injuries 

Antalet yrkesskador omfattar ej sådana fall för vilka 
anmälningsskyldighet ej förelegat, d. v. s. skador 
som kunnat slutregleras a r sjukkassa utan a t t kas

san behövt utge sjuk- eller hempenning enligt sjuk
försäkringslagen. 



Socialförsäkring 2 2 0 
Social insurance 

Tab. 269. Yrkesskador hos större arbetsgivare efter näringsgren år 1959 
Industrial injuries by industry 

Tabellen avser arbetsgivare Bom under aret sysselsatt arbetskraft motsvarande minst 10 000 arbetstimmar. 
Se huvudnot till tab. 268. 
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Social insurance 

Tab. 269 (forts.). Yrkesskador hos större arbetsgivare efter näringsgren år 1959 

Tab. 270. Yrkesskador 1956—1959: sjukersättningstid och förlorade arbetsdagar 

Industrial injuries: duration of sickness benefit period and working days lost 

Antalet förlorade arbetsdagar har beräknats sä att 365 sjukdagar ansetts motsvara 300 arbetsdagar, varje döds
fall 7 500 arbetsdagar och varje invaliditetsprocent 75 arbetsdagar. 
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Social insurance 

Tab. 271. Allmänna sjukkassor: verksamhet 1955—1960 
Sickness insurance: activity 



223 Socialförsäkring 
Social insurance 

Tab. 272. Allmänna sjukkassor: finanser 1955—1960 i milj. kr 
Sickness insurance: finance 

Tab. 273. Folkpensioner, barnpensioner och barnbidrag: kostnader, avgifter och fonder 
1956—1961 i 1 000 kr 
National pensions, children's pensions and children's allowances: costs, fees, funds 
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Social insurance 

Tab. 274. Folkpensioneringen: i januari 1961 utgående pensioner samt år 1960 nybe-
viljade och upphörda pensioner National pensions: number of pensions in January 1961, 
and pensions granted and withdrawn in 1960 
I beståndet har jämväl inräknats pensioner, som beviljats efter januari 1961 men retroaktivt utgått för 
denna månad. 



225 Socialförsäkring 
Social insurance 

Tab. 275. Relativ kostnadsfördelning inom socialförsäkringsgrenarna 1953—1960 
Social insurance: sources of finance, percent distribution 

Se även tab. 293 och 294. 
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Social insurance, welfare 

Tab. 276. Barn med särskilt barnbidrag eller barnpension i januari 1958—1962 
Children in receipt of special children's allowances 

Förmåner, som utgått retroaktivt för januari respektive år, har ej inräknats. 

Tab. 277. Barnavård: kolonier 1958—1960 
Child welfare: summer camps for children 
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Social welfare 

Tab. 278. Barnavård: barnstugor deal 31 december 1959—1961 
Child welfare: day nurseries, nursery schools and after-school homes 

Tab. 279. Barnavård: barnhem den 31 december 1959—1961 
Child welfare: children's homes 
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Social welfare 

Tab. 280. Barnavårdsnämndernas verksamhet 1956—1960 
Activities of the Child Welfare Boards 

Uppgifterna avser totala antalet fall som under hela eller del av året varit föremål för barnavårdsnämnder
nas åtgärder, vare sig omhändertagandet påbörjats under året eller dessförinnan. 

Tab. 281. Barnavård: omhändertagna barn och ungdomar den 31 december 1960 
Child welfare: children and adolescents under protective upbringing or social protection 
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Social welfare 

Tab. 282. Ungdomsvårdsskolor 1959—1961 
Reformatory schools 

Tab. 283. Mödrabjälp 1955—1961 
Maternity assistance 
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Social welfare 

Tab. 284. Barnavård: barnavårdsmannaskap, bidragsförskott m. m. 1957—1960 
Child welfare guardians, advance allowances, etc. 
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Social welfare 

Tab. 285. Social hemhjälp 1952—1961 
Social domestic help activities 

Tab. 286. Socialhjälp: personer som erhållit hjälp 1951—1960 
Social assistance: persons in receipt of assistance 
Antalet i de tre sista sifferraderna har beräknats på grundval av 1ji av fallen. Data given in the last three 
rows are based on 20-percent sample. 
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Social welfare 

Tab. 287. Socialhjälp: hjälpfallen efter familjetyp 1957—1960 
Social assistance: by type of families 

Tab. 288. Socialhjälp: olika hjälpformer år 1960 
Social assistance: by categories of aid 

Talen grundar sig på uppgifter beträffande /, av fallen men är uppskrivna at t approximativt motsvara 
samtliga fall. Based on 20-percent sample. 
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Social welfare 

Tab. 289. Ålderdomshem den 31 december 1956—1958 och 19601 

Homes for the aged 

Tab. 290. Nykterhetsvård 1951—1961 Activities of the Temperance Boards 
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Social welfare 

Tab. 291. Alkoholmissbrukare 1958—1960 
Inebriates 
Avser fall då någon av 15, 18, 36, 55 eller 58 §§ nykterhetsvårdslagen varit tillämplig. Cases in which the 
Temperance Welfare Act (15, IS, 36, 55 or 58 §§) has been applied. 
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Social welfare 

Tab. 292. Allmänna vårdanstalter för alkoholmissbrukare1 1954—1961 
Homes for inebriates 
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Social welfare 

Tab. 293 . Utgifter för sociala ändamål: översikt 1953—1960 

Expenditure for social services: summary 

Se Källhänvisningar m. m. 



237 Socialvård 
Social welfare 

Tab. 294. Utgifter för sociala ändamål år 1960 i 1 000 kr 
Expenditure for social services 
Se Källhänvisningar m. m. 
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Public health, hospitals 

Tab. 295. Medicinalpersonal (yrkesverksam) den 31 december 1955—1960 
Medical personnel (active) 

Tab. 296. Läkare och tandläkare åren 1959 och 1960 Physicians and dentists 



239 Hälso- och sjukvård 
Public health, hospitals 

Tab. 297. Vårdplatser för lasaretts- och förlossningsvård 1954—1960 

Number of beds in general hospitals (and similar establishments) 

Med lasarettsvård menas vård på lasarett, sjukstuga, barnsjukhus, vanföreanstalt m. m. (utom enskilda 
sjukhem). 



Hälso- och s jukvård 2 4 0 
Public health, hospitals 

Tab. 298. Sjukvårdsanstalterna 1955—1960 
Hospitals 

Med vårdtid avses antalet vårddagar, dividerat 
med antalet intagningar under året. Beräkningsmeto
den lämpar sig mindre väl för vårdformer med lång 

behandlingstid och kan ej användas, då medelvärd' 
tiden överstiger ett år (mentalsjukhus). 
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Public health, hospitals 

Tab. 299. Folktandvård 1951—1960 
Public dental care 

Tab. 300. Sjukdomsfall i vissa infektionssjukdomar 1952 — 1961 

Infectious diseases 



Hälso- och sjukvård 242 
Public health, hospitals 

Tab. 301. Förebyggande mödra- och barnavård 1951—1960 

Maternity and child welfare 

Tab. 302. Legala aborter 1951—1960 

Abortions induced for legal indications 
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Public health, hospitals 

Tab. 303. Dispensärer och medicinalstyrelsens skärmbildsunder
sökningar 1951—1960 
TB dispensaries and radiofluorography conducted by the National Board of Health 

Tab. 304. Det allmännas (exkl. de allmänna sjukkassornas) nettoutgifter för hälso -
och sjukvårdsändamål 1956—1960, milj . kr 
Net expenditure of the State and local authorities for public health services 
I utgiftsbeloppen ingår anläggningskostnader. På 
grund av skiljaktig redovisning stämmer ej talen 
med uppgifterna i tab. 293 och 294. — Expenditure of 

sickness insurance agency excluded. Expenditure data 
refer to running costs and investments. 



Dödsorsaker 244 
Causes of death 

Tab. 305. Döda efter dödsorsak 1958—1960 Deaths by cause 
Dödsorsakerna redovisas enligt den av Världshälsovårdsorganisationen år 1948 antagna och år 1956 reviderade 
klassifikationen. Noterna återfinns i slutet av tabellen. 



245 Dödsorsaker 
Couses of death 

Tab. 305 (forts.). Döda efter dödsorsak 1958—1960 
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Causes of death 

Tab. 306. Självmord 1956—1960 Suicides 

Tab. 307. Döda på grand av olyckshändelse1 1956—1960 Deaths by accident 



247 Eldbegängelser 
Cremations 

Tab. 308. Eldbegängelser 1948—1961 Cremations 
År 1961 var antalet eldbegängelseföreningar 138 och antalet medlemmar 66 368. 

Tab. 309. Eldbegängelser i vissa städer 1954—1961 
Cremations in selected towns 
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Tab. 310. Jordbruksfastigheternas saluvärden 1959—1961 
Prices of farms 
Avser under angivna år frivilligt försålda fastigheter, med taxeringsvärde uppgående till eller överstigande 
5 100 kr, för vilka lagfart sökts i domsagorna före den 1 juli året efter redogörelseåret. 
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Justice 

Tab. 311. Bostads- och affärsfastigheternas saluvärden åren 1959 och 1960 
Prices of dwelling and business properties 
Avser under åren frivilligt försålda fastigheter, för vilka lagfart sökts inom 6 månader från köpet. Fastig
heter med taxeringsvärden om högst 5 000 kronor ej medtagna. 
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Tab. 312. Lagfarter, tomträtter och inteckningar för fordran 1953—1960 

Registrations of tide to real estate, site leaseholdership rights and mortgages 

Noterna återfinns i slutet av tabellen. For footnotes, see end of the table. 
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Justice 

Tab. 312 (forts.). Lagfarter, tomträt ter och inteckningar för fordran 1953—1960 

Tab. 313. Lagfarna köp av fast egendom: saluvärden 1951—1960 i 1 000 kr 
Purchase of real estate: sales value 
Avser köp på vilka lagfart sökts. 

Tab. 314. Ägodelningsrätternas m. fl . domstolars verksamhet 1955—1961 
Land Partition Courts, etc. 
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Tab. 315. Protesterade växlar 1952—1961 Protested bills 
Uppgifterna avser endast accepterade och egna växlar, protesterade av notarii publici på grund av bristande 
betalning. Se Källhänvisningar m. m. 

Tab. 316. Konkurser, konkursärenden och ackordsförhandlingar utan 
konkurs 1951—1960 Bankruptcy proceedings 
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Justice 

Tab. 317. Slutligt handlagda mål om lagsökning, betalningsföreläggande och 
utsökning 1955—1961 
Cases of debt-recovery, injunctions to pay, etc. 

Tab. 318. Vid de allmänna underrätterna slutligt handlagda mål 1952—1960 
Courts of First Instance: cases 

Lagsökningsinål redovisas i tab. 317. 



Rättsväsen 254 
Justice 

Tab. 319. Vid häradsrätter och rådhusrätter slutligt handlagda ärenden m. m. 1957—1960 
Courts of First Instance: entries, etc. 

Tab. 320. Vid häradsrätter och rådhusrätter avgjorda tvistemål efter tviste
föremålets beskaffenhet 1957—1960 Courts of First Instance: civil-law cases 
Ang. lagsökningarna! se tab. 317. 
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Justice 

Tab. 321. Högsta domstolens verksamhet 1955—1961 
The Supreme Court of Judicature: cases filed and disposition 

Tab. 322. Hovrätternas verksamhet 1955—1961 Courts of Appeal: cases filed and disposition 
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Justice 

Tab. 323. Kammarrättens verksamhet 1958—1961 
The Cameral Court 



257 Rättsväsen 
Justice 

Tab. 324. I första instans till ansvar fällda personer efter ålder m. m. 
1952—1959 och år 1961 

Persons convicted in the Courts of First Instance, by age, etc. 

Tabellen, som grundar sig på straffregistret, omfattar personer dömda till urbota straff, villkorlig dom m. m. 
Den som under året fleia gånger dömts till sådan påföljd, är räknad som en person för varje gång. 
Se Källhänvisningar m. m. 
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Justice 

Tab. 325. I första instans till ansvar fällda personer efter brottets art m. m. 
1956—1959 och år 1961 
Persons convicted in the Courts of First Instance, by nature of offence 
Den som under året flera ganger fällts till ansvar, är räknad som en person varje gång. En person som 
i e t t och samma mål fällts till ansvar för flera brot t har endast räknats vid det svåraste brottet. 
Se Källhänvisningar m. m. 
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Justice 

Tab. 326. I första instans till ansvar fällda personer fördelade efter påföljdens art 
1957—1959 och år 1961 
Persons convicted in the Courts of First Instance, by type of sentence 

Den som under året flera gånger fällts till ansvar, är räknad som en person varje gång. Motsvarande 
gäller den som erhållit åtalseftergift. Se Källhänvisningar ni. m. 
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Justice 

Tab. 327. Brott som kommit till polisens kännedom 1957—1961 
Offences known to the police 



261 Rättsväsen 
Justice 

Tab. 328. Villkorligt dömda 1952—1961 efter ålder Persons placed on probation, by age 
Avser personer som erhållit villkorlig dom med ö v e r v a k n i n g , vilken påbörjats angivna år. 
Jfr tab. 326 som omfattar samtliga villkorligt dömda (med eller utan övervakning). 

Tab. 329. Villkorligt dömda år 1961 efter föreskrifter meddelade vid domen och efter 
ålder och kön 
Persons placed on probation, whose probation orders contained special conditions 
Se anmärkning till tabell 328. 
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Justice, prisons 

Tab. 330. Villkorligt dömda år 1961 efter tidigare åtgärd och efter ålder 

Persons placed on probation: previous measures taken, by age 

Se anmärkning till tabell 328. 

Tab. 331 . Kriminalvårdens övervaknings- och tillsynsklientel 

Probation and parole 
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Prisons 

Tab. 332. Fångvårdsanstalterna: intagningar 1956—1961 och kvarvarande 
den 31 december 1961 
Prisons: admissions and number of inmates 
Se Källhänvisningar m. m. 

Tab. 333. Fångvårdsanstalterna: intagna och därifrån avgångna personer 
1956—1961 
Prisons: persons admitted and released 
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Prisons 
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Tab. 334. Fångvårdsanstalterna: nykomna efter ålder1 och efter ådömd påföljd 
1955—1961 
Prisons: persons admitted by age and sentence 

Se Källhänvisningar m. m. 
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Prisons 

Tab. 335. Fångvårdsanstalterna: nykomna efter strafftid 1957—1961 
Prisons: persons admitted by length of sentence, etc. 
Exkl. personer som dömts till ungdomsfängelse. Se Källhänvisningar m. m. 

Tab. 336. Fångvårdsanstalterna: nykomna år 1961 efter tidigare asocialitet 
Prisons: persons admitted into prisons by previous measures taken 
Rörande åldersgrupperingen se not 1 till tab. 334. — Se i övrigt Källhänvisningar m. m. 
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Tab. 337. Elever i allmänbildande skolor och i vissa skolformer inom yrkesundervis-

Public primary education, secondary schools, vocational education, people's colleges and institu-

Tabellen bygger på en fullständig undersökning om elevernas födelseår som genomförs vart tredje år. 



267 Undervisning 
Education 

ningen samt studerande vid universitet och högskolor höstterminen 1960 efter ålder 
tions of higher education: pupils by age 



Tab. 338. Elever i vissa skolformer länsvis, höstterminen 1961 
Pupils by county 
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269 Undervisning 
Education 

Tab. 339. Klasser inom vissa delar av skolväsendet efter storlek läsåret 1961/62 
Various branches of the General Educational System: classes by size 
Se Källhänvisningar m. m. 
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Tab. 340. Klasser och elever i det obligatoriska skolväsendet 1953/54—1961/62 
Public primary education: classes and pupils by kind of class 
Se Källhänvisningar m. m. 
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Education 

Tab. 341. Elever i det obligatoriska skolväsendet läsåret 1961/62 

Public primary education: pupils by kind of class and by grade 

Se Källhänvisningar m. m. 
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Education 

Tab. 342. Elever på realskolestadiet höstterminen 1951—1961 

Intermediary school level: pupils by grade 

I folkskolan inbyggda realekollinjer och korrespon-
densrealskollinjer har ej inräknats (elevantalet i 
dessa redovisas i tab. 338). 

I tabellen har klassbeteckningen översatts till skol
år sålunda: l6 = skolår 5; 2' = skolår 6; 1», 1», l4 

och 3" = skolår 7; etc. 3', 3 och 5S = skolår 9 och, 
slutligen, 44 = skolår 10. 
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Education 

Tab. 343 . Elever på flickskolestadiet höstterminen 1951—1961 

Girls' school courses: pupils by grade 

I tabellen har klassbeteckningen översatts till skolår sålunda: 1' = skolår 5, 2 ' = bkolår 6, . . 7' = skol
år 11; I s och 1" = skolår 7, . . 5 ' och 5« = skolår 11 och, slutligen, 6 = skolår 12. 

Tab . 344. Elever vid skolor för döva , blinda och psykiskt efterblivna 1951—1960 

Pupils in schools for the deaf, blind and mentally defective 

Enskilda skolor icke inräknade. 
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Education 

Tab. 345. Elever vid allmänbildande gymnasier höstterminen 1958—1961 
General education, higher stage: pupils by grade and by branch 
Eleverna rid 2-årigt gymnasium har lagts till II och I I I . Uppskjutet grenval medför att totalsiffror kan 
skilja sig från summor av delarna. 



275 Undervisning 
Education 

Tab. 346. Elever i vissa yrkesutbildande gymnasiala skolformer höstterminen 
1951—1961 
Pupils in vocational secondary schools and teacher — training colleges 
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Education 

Tab. 347. Elever vid statsunderstödda folkhögskolor 1952—1961 
Pupils of people's colleges 
Elevantalet hänför sig till kurser 80m börjat angivna år. 

Tab. 348. Elever vid kommunala och enskilda yrkesskolor 1952—1961 
Municipal and private vocational schools: pupils 
Tabellen avser skolor under inseende av Överstyrelsen för yrkesutbildning. Elevantalet hänför sig till ok
tober respektive år. Number of pupils as of October. 



Tab. 349. Elever i yrkesskolornas heltidskurser höstterminen 1961 samt avgångna elever 1960—1961 
Pupils in full-time courses of vocational schools and pupils with and without completed education, 
by length of course and by branch of education 
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Education 

Tab. 350. Elever vid vissa undervisningsanstalter 1956—1961 
Pupils of people's colleges and certain schools and institutes for vocational training 

Antalet elever avser det antal, som samtidigt undervisades under viss tid av året, i regel höstterminen. 
Examinerade avser hela det antal som under kalenderåret avlagt slutexamen (eller motsvarande). 



279 Undervisning 
Education 

Tab. 351. Universitet och högskolor: närvarande studerande efter studieinriktning 
höstterminen 1952—1961 

Institutions of higher education: enrolment by faculty and sex 



Undervisning 280 
Education 

Tab. 352. Universitet och högskolor: brutto- och nettoantalet nyinskrivna studerande 
samt nybörjare efter studieinriktning 1959—1961 
Institutions of higher education: gross and net enrolment of first-time students, by faculty and sex 

Bruttoantalet nyinskrivna avser samtliga nyinskriv-
ningar. Nettoantalet nyinskrivna avser bruttoantalet 
nyinskrivna med avdrag av studerande som tidi
gare varit inskrivna vid annan högre läroanstalt 

samt utländska studerande. Nybörjare avser antalet 
svenska studerande som för första gången skriver 
in sig vid en viss studieinriktning. 
Se Källhänvisningar m. m. 



281 Undervisning 
Education 

Tab. 353. Studentexamina 1958—1961 

Higher certificate examinations 



Undervisning 282 
Education 

Tab . 354. Rea lexamina 1959—1961 

Lower certificate examinations 



283 Undervisning 
Education 

Tab. 355. Examina vid vissa yrkesutbildande gymnasiala skolformer 1952—1961 
Vocational secondary schools and teacher-training colleges: certificate examinations 

Tab. 356. Militära skolor 1952—1961 
Military schools 



Undervisning 284 
Education 

Tab. 357. Universitet och högskolor: examina och disputationsprov 1952—1961 
Institutions of higher education: degrees obtained 



285 Undervisning 
Education 

Tab. 358. Lärare i obligatoriska och icke-obligatoriska skolväsendet 1951—1959 
Teachers of public primary education and non-compulsory schools 



Tab. 359. Universitet och högskolor: lärarbefattningar åren 1945, 1950, 1955, 1960 och 1961 
Institutions of higher education: teaching staff 

I tabellen har tinder »övriga lärarbefattningar» i princip endast medtagits befattningar av hel tidskaraktär samt speoiallärarbefattningar vid fackhög
skolorna. Data cover, in principle, the full-time teaching staff. 
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287 Underv i sn ing 
Education 

Tab. 360. Personer med vissa slag av utbildning efter förvärvsverksamhet och kön 
den 1 november 1960* 
Economically active and inactive population by education and sex 

Se Källhänvisningar m. m. till t ab . 23—28. 



Tab. 361. Vetenskapliga bibliotek: bestånd och tillväxt Research libraries: holdings and accessions 
Se Källhänvisningar m. m. 
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Tab. 362. Vetenskapliga bibliotek: verksamhet m. m. Research libraries: services, etc. 

Se Källhänvisningar m. m. 
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Tab. 363. Folk- och skolbibliotek 1957—1961 Public libraries and school libraries 

Från lands- och centralbiblioteken utsändes under &r 1961 som vandringsbibliotek och bokbilslan 563 171 band. Se Källhänvisningar m. m. 
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291 Bildningsverksamhet m. m. 
Cultural life 

Tab. 364. Bokproduktionen: översikt 1955—1961 

Book production by number of titles: summary 

Avser arbeten eom registrerats i Svensk bokförteckning, således i huvudsak endast förlagsartiklar. 
Works registered in The Swedish Hatumal Bibliography. 

Tab. 365. Bokprodukt ionen: fördelning efter språk 1955—1961 

Book production by number of titles: classification by language 

Avser endast böcker och broschyrer. Data rejer to boot» and pamphlets. 



Bildningsverksamhet m. m. 292 
Cultural life 

Tab. 366. Bokproduktionen: fördelning efter ämnesområde 1957—1961 
Book production by number of titles: classification by subject 

Eikl. lösa kartor. Data exclude loose-leaf maps. 



293 Bildniagsverksamhet m. m. 
Cultural life 

Tab. 367. Dagstidningarna 1952—1961 

Daily newspapers by political party affiliation 

Partibeteckningarna avser tidningarnas politiska 
tendens. Uppgifterna som gäller förhållandena första 
halvåret resp. år, avser tidningar som utkommer 

minst 2 dagar i veckan. A daily newspaper is de
fined for the purposes of this table as a publication 
appearing at least twice a week. 



Bi ldningsverksamhet m. m. 2 9 4 
Cultural life 

Tab. 368. Biografer och biografägare den 1 januari 1939, 1950, samt 1958—1962 
Cinemas and cinema owners 
Exkl militära biografer. Military cinemas excluded, except as noted. 

Tab. 369. Antal TV-licenser per 1 000 invånare den 15 mars 1959—1962 
Number of television licences per 1 000 inhabitants 
Varje licensinnehavare har räknats endast en gång, nämligen till området för den sändarstation som an
setts medge de bästa mottagningaförhållandena på orten ifråga. 



295 Bildningsverksamhet m. m. 
Cultural life 

Tab. 370. Ljudradio och television budgetåren 1958/59—1961/62 

Broadcasting (sound and television broadcasting) 

Den 30 juni 1962 var antalet ljudradtolicenser 2 919 221 och antalet televiaionsradiolicenser 1 504 725. 



Tab. 371. Studiecirklar 1958/59—1960/61 
Study circles 

Avser totala antalet cirklar tillhörande statsunderstödda studieförbund. 
ABF = Arbetarnas bildningsförbund, BSF = Blåbandsrörelsens studie
förbund, FU = Folkuniversitetet, FS = Frikyrkliga studieförbundet, 
IOGT = Godtemplarordens studieförbund, J U F = JUF:s studiefrämjande, 
K F U K - K F U M = KFUK-KFTJM:s studieförbund, LiS = Liberala stu

dieförbundet, NTO = Nationaltemplarordens studieförbund, SFM = Stu
dieförbundet Medborgarskolan, SKS = Sveriges kyrkliga studieförbund, 
SLS = Svenska landsbygdens studieförbund, TBV = Tjänstemännens 
bildningsverksamhet. 
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297 Bildningsverksamhet m. m. 
Cultural life 

Tab. 372. Vissa folkrörelser åren 1950, 1960 och 1962 

Popular movements and the Free Churches 

För fackliga organisationer se tab. 244, för konsu
mentkooperationen tab. 238, för studiecirklar tab. 
371. Tabellen omfattar endast sådana rörelser, för 

vilka någorlunda tillförlitliga uppgifter kunnat er
hållas. — Där ej annat anges avser uppgifterna 
den 1 januari. 



Inkomst, förmögenhet 298 
Personal income 

Tab. 373. Inkomsttagare och summa inkomster efter yrkesställning och 
näringsgren år 1960 (taxeringsåret 1961) 

Number of income earners and total income by group of industry 

Arser sammanräknad nettoinkomst. Se Källhänvisningar m. m. 



299 Inkomat, förmögenhet 
Personal income 

Tab. 374. Inkomsttagare och summa inkomster efter inkomstklass år 1960 
(taxeringsåret 1961) Number of income earners and total income by size of income 
Avser sammanräknad nettoinkomst. Se Källhänvisningar m. m. 

T a b . 375 . Förmögenhe te r över 80 000 k r efter storleksklass m. m. år 1960 
( taxer ingsåre t 1961) Properties exceeding 80 000 kronor, by size of property, etc. 
Avser förmögenheter tillhörande fysiska personer och oakifta dödsbon. 



Inkomst, förmögenhet 
Personal income 

300 

Tab. 376. Inkomsttagare år 1960 (taxeringsåret 1961) efter inkomstklass 
samt efter åldersgrupp, kön och civilstånd 
Income earners, by size of income, by age, by sex and by marital status 
Avser sammanräknad nettoinkomst. Se Källhänvisningar m. m. 



301 Inkomst, förmögenhet 
Personal income 

Tab. 377. Inkomstfördelningen efter yrkesställning och näringsgrupp år 1960 
(taxeringsåret 1961) i kr 
Income by occupational status, and by size of income 

Se Källhänvisningar m. m. 



Tab. 378. Samtaxerade inkomsttagare efter näringsgren år 1957—1960 (taxeringsåren 1958—1961) 

Income-earning persons, jointly assessed, by group of industry 

Avser antalet samtaxerade. Varje samtaxering motsvarar en enhet i tabellen. Se Källhänvisningar in. m. 
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303 Inkomst, förmögenhet 
Personal income 

Tab. 379. Samtaxerade inkomsttagare efter varderas inkomst i kr år 1960 
(taxeringsåret 1961) 
Income-earning persons, jointly assessed, by size of income 

Avser antalet samtaxerade (varje samtaxering motsvarar en enhet i tabellen). Se Källhänvisningar m. m. 

Tab. 380. Medelinkomst och medianinkomst i kr 1953—1960 (taxeringsåren 
1954—1961) 
Mean and median incomes 
Medel- och medianvärdena avser endast de inkoms
ter som enligt gällande bestämmelser skall deklareras 
för taxering till statlig inkomstekatt, sålunda — 

med undantag för samtaxerade skattskyldiga — 
endast inkomster över 1 200 kr. 
Se vidare Källhänvisningar m. m. 



Tab. 381. Medelinkomst och medianinkomst i kr efter yrkesställning och näringsgren år 1960 (taxeringsåret 1961) 

Mean and median incomes, by group of industry, and by occupational status 
Se huvudnot till tab. 380. Se även Källhänvisningar m. m. 
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305 Inkomst, förmögenhet 
Personal income 

Tab. 382. Förmögenheter efter storleksklasser samt efter yrkesställning och närings
gren år 1960 (taxeringsåret 1961) 

Properties, by industry, and by occupational status of owner 
Avser förmögenheter överstigande 80 000 kr. — Samtaxerade makar har räknats som en ägare. 
Se Källhänvisningar m. m. 



Inkomst, förmögenhet 306 
Personal income 

Tab. 383. Hushållens tillgångar och skulder den 31 december åren 1957 och 1958 

Household assets and liabilities 

Uppgifterna är hämtade från Konjunkturinstitutets 
sparundersökningar åren 1957 och 1958. 1957 års 
undersökning bygger på 1743 genomförda inter
vjuer, 1958 åra på 1708 genomförda intervjuer. 
Bortfallet uppgår till 12,2 resp. 12,6 %. — Based on 
data from surveys of savings, income and finances of 

Swedish households carried out by the National In
stitute of Economic Research. The results of the survey 
of 1957 are based on 1 743 interviews and of 1958 
on 1 708 interviews. The non-response rate amounted 
to 12.2 percent for the first and to 12.6 percent for 
the second survey. 



307 I n k o m s t , förmögenhet 
Personal income 

Tab. 384. Inkomster, sparande och utgifter för varaktiga konsumtionsvaror för 

inkomstenheter i olika inkomstklasser år 1958 

Savings and expenditure for durable consumer goods and income of the income units by 

income level 

Uppgiftsrna är hämtade från Konjunkturinstitutets 
spår-undersökning år 1958. Med et t hushåll avses 
antingen en ensamstående person minst 18 år gam
mal eller ett gift par. Barn under 18 år inräknas 
i föräldrarnas hushåll. Uppgifterna bygger på 1 708 
genomförda intervjuer. Bortfallet uppgår till 12,6 %. 
— Based on dala from a survey oj savings and 

finances oj Swedish households carried out by the. 
National Institut of Economic Research. A household 
is either a person, 18 years or older, living alone, 
or a married couple.. Children under 18 are included 
in tlie household of their parents. The surrey is based 
on interviews with 1 708 households. The non-response 
rate amounts to 12.6 percent. 



Nationalräkenskaper 308 
National accounts 

Tab. 385. Försörjningsbalans 1956—1961 i löpande priser, milj. kr 

The balance of resources at current prices 

Tab. 386. Privat konsumtion 1956—1961 i löpande priser, milj. kr 

Private consumption at current prices 



309 Nationalräkenskaper, Statens 
affärsverksamhet 

National accounts, State business enterprises 

Tab. 387. Bruttonationalprodukten till produktionskostnad 1952—1961 

Gross national product at factor cost 

Tab. 388. Domänverket: inkomster och utgifter 1954—1960 i 1 000 kr 

State Forest Service: revenue and expenditure 

Tab. 389. Domänverket: tillgångar och skulder den 31 december 1954—1960 i 1 000 kr 

State Forest Service: assets and liabilities 



Statens affärsverksamhet 310 
State business enterprises 

Tab. 390. Statens vattenfallsverk: inkomster och utgifter 1955—1961 i 1 000 kr 

State Power Administration: revenue and expenditure 

Tab. 391. Statens vattenfallsverk: tillgångar och skulder den 31 december 1955—1961 
i 1000 kr 

State Porter Administration: assets and liabilities 



311 Statens affärsverksamhet 
State business enterprises 

Tab. 392. Statens järnvägar: inkomster och utgifter 1957/58—1960/61 i 1 000 kr 
State Railways: revenue and expenditure 

Tab. 393. Statens järnvägar: tillgångar och skulder den 30 juni 1956—1961 i 1 000 kr 
State Railways: assets and liabilities 



Statens affärsverksamhet 312 
State business enterprises 

Tab. 394. Postverket: inkomster och utgifter 1955/56—1960/61 i 1 000 kr 
Pose Office: revenue and expenditure 

Inkl. postsparbank och postgiro. Incl. The Post Office Savings Banks and The Postal Cheque Service, 

Tab. 395. Postverket: tillgångar och skulder den 30 juni 1956—1961 i 1 000 kr 
Post Office: assets and liabilities 

Inkl. postsparbank och postgiro. Incl. The Post Office Savings Banks and The Postal Cheque Service. 



313 Statens affärsverksamhet 
State business enterprises 

Tab. 396. Televerket: inkomster och utgifter 1955/56—1960/61 i 1 000 kr 

Board of Telecommunications: revenue and expenditure 

Tab. 397. Televerket : tillgångar och skulder den 30 juni 1956—1961 i 1 000 kr 

Board of Telecommunications: assets and liabilities 



Statens affärsverksamhet 314 
State business enterprises 

Tab. 398. Aktiebolag i vilka staten äger ett väsentligt intresse 

State-controlled joint-stock companies 

I tabellen har endast medtagits aktiebolag i vilka 
staten direkt äger minst 50 % av aktiekapitalet och 
som drivit rörelse av nämnvärd omfattning. Dotterbolag 
till i tabellen nämnda aktiebolag ingår ej. Bokstäver 
inom parentes efter bolagsnamnet anger vilken myn
dighet, som förvaltar statens aktieinnehav. 

D = Domänverket; R = Riksförsäkringsverket {Före 
den 1 juli 1961 Pensionsstyrelsen); S = »Statskontoret; 
SJ = Statens järnvägar; V = Vattenfallsverket. — 
Uppgifterna avser bokföringsåret 1961. Om bokförings
året icke sammanfaller med kalenderåret, avses det 
bokföringsår som gått till anda närmast före den 1 
mars 1962. 



315 Statens affärsverksamhet 
State business enterprises 

Tab. 399. Bidrag av lotterimedel beviljade 1953—1961 

Grants made from the receipts of lotteries 

Noter till tab. 398 



Finanser 316 
Public finance 

Tab. 400. Översikt av statens inkomster och utgifter 1952/53—1962/63, milj. kr 

Surplus or deficit of the Swedish State budget 

Tab. 401. Statens inkomster och utgifter (driftbudgeten) enligt budgetredovisningen 

1960/61 i % 

State revenue and expenditure (current budget), percent distribution 



317 Finanser 
Public finance 

Tab. 402. Realekonomisk fördelning av driftbudgetens inkomster 1958/59—1961/62 
State revenue (current budget) by economic categories 

Tab. 403. Realekonomisk fördelning av driftbudgetens utgifter 1958/59—1961/62 

State expenditure (current budget) by economic categories 



Finanser 318 
Public finance 

Tab. 404. Driftbudgetens utgifter efter ändamål 1959/60 och 1960/61, milj. kr 
State expenditure (current budget) by purpose 

Tab. 405. Utfallet av statens driftbudget och kapitalbudget 1960/61, milj. kr 
Survey of the Swedish State budget 



319 Finanser 
Public finance 

Tab. 406. Statens kapitalinvesteringar 1954/55—1960/61, milj. kr 

State capital investments 



Finanser 320 
Public finance 

Tab. 407. Statens inkomster (driftbudgeten) 1958/59—1962/63 i 1 000 kr 

State revenue (current budget) 



321 Finanser 
Public finance 

Tab. 407 (forts.). Statens inkomster (driftbudgeten) 1958/59—1962/63 i 1 000 kr 



Finanser 3 2 2 
Public finance 

Tab. 408. Statens utgifter (driftbudgeten) 1958/59—1962/63 i 1 000 kr 

State expenditure (current budget) 

Redovisningen i riksstaten för budgetåren 1961/62 
och 1962/63 avviker på åtskilliga punkter från tidi
gare års. Största olikheterna i redovisningssättet 
råder för ecklesiastik- och handelsdepartementen. 

För dessa departement redovisas utgifterna enligt 
det gamla systemet t. o. m. budgetåret 1960/61 oeh 
enligt det nya systemet fr. o. m. budgetåret 1961/62. 

Noterna återfinns i slutet av tabellen. For footnotes, see end oj the table. 



323 Finanser 
Public finance 

Tab. 408 (forts.). Statens utgifter (driftbudgeten) 1958/59—1962/63 i 1 000 kr 



Finanser 324 
Public finance 

Tab. 408 (forts.). Statens utgifter (driftbudgeten) 1958/59—1962/63 i 1 000 kr 



325 Finanser 
Public finance 

Tab. 408 (forts.). Statens utgifter (driftbudgeten) 1958/59—1962/63 i 1 000 kr 



Finanser 326 
Public finance 

Tab. 408 (forts.). Statens utgifter (driftbudgeten) 1958/59—1962/63 i 1 000 kr 



327 Finanser 
Public finance 

Tab. 408 (forts.). Statens utgifter (driftbudgeten) 1958/59—1962/63 i 1 000 kr 

Tab. 409. Statsskulden 1951/52—1961/62, milj. kr National debt 



Finanser 328 
Public finance 

Tab. 410. Statsskuldens placering den 31 december 1959—1961, milj. kr 
National debt, by ownership 

Tab. 411. Svenska statens premieobligationslån den 30 juni 1961 
Premium, bond loans of the Swedish State 



329 Finanser 
Public finance 

Tab. 412. Statens lönekostnader åren 1960 och 1961 i 1 000 kr 
Government expenditure on wages and salaries 
Omfattar kostnader i egen verksamhet men ej bidrag till avlöningar inom statsunderstödd verk
samhet (exempelvis till folkskollärare), bidrag ur kyrkofonden till prästerskapets avlöningar o. s. v. 



Finanser 330 
Public finance 

Tab. 413. Samtliga skatter (influtna) 1951—1960 i 1 000 kr All taxes (paid) 



331 Finanser 
Public finance 



Finanser 
Public finance 

332 

Tab. 414. Tulluppbörd åren 1959 och 1960, fördelad på huvudavdelningar och 
vissa avdelningar och varugrupper enligt SITC-Revisedi 1 000 kr 
Import duty by sections and by selected divisions and groups of the SITC-Revised 



333 Finanser 
Public finance 

Tab. 415. Fastighets värden enligt fastighetstaxeringarna 1952—1961, milj. kr 
Real estate assessments 

Tab. 416. Taxering till statlig skatt på inkomst och förmögenhet 1952—1961, milj. kr 
Assessments for State income tax and State property tax 



Finanser 334 
Public finance 

Tab. 417. Taxering till statlig inkomstskatt taxeringsåret 1961, milj. kr 



335 Finanser 
Public finance 

Assessments according to State Income Tax Regulation Act, by county 



Finanser 336 
Public finance 

Tab. 418. Taxering till kommunal inkomstskatt samt fastighetsvärden år 1961, milj. kr 



337 Finanser 
Public finance 

Assessment for local tax and value of real estate, by county 



Finanser 338 
Public finance 

Tab. 419. Taxering till statlig och kommunal inkomstskatt 1952—1961, milj. kr 
Assessment for State and local income tax 



339 Finanser 
Public finance 

Tab. 420. Taxering till statlig förmögenhetsskatt taxeringsåret 1961, milj. kr 
Assessment for State property tax, by county 



Finanser 340 
Public finanes 

Tab. 421. Kommunala finanser 1952—1960, milj. kr 

Local government finance 

Uppgifterna avser endast de borgerliga kommunernas räkenskaper. 



341 Finanser 
Public finance 

Tab. 421 (forts.). Kommunala finanser 1952—1960, milj. kr 



Finanser 342 
Public finance 

Tab. 422 . Utdebitering av allmän kommunalskatt och landstingsskatt 1952—1961 

Debited local tax and county council tax 

Uppgifterna om utdebitering per skattekrona avser de under respektive år beslutade, på samma års taxeringar 
grundade utdebiteringarna. 



3 4 3 Finanser 
Public finance 

Tab. 423. Utdebitering av allmän kommunalskatt och landstingsskatt år 1961 
Debited local tax and county council tax, by county 
Avser under året beslutade och på samma års taxeringar grundade utdebiteringar. 



Finanser 344 
Public finance 

Tab. 424. Landstingens finanser år 1960 i 1 000 kr Finances of county councils 

Tab. 425. Landstingens inkomster samt brutto- och nettoutgifter för olika ändamål 
1958—1960, milj. kr 
Revenue, gross and net expenditure of county councils 



345 Finanser 
Public finance 

Tab. 426. Landstingens inkomster och utgifter efter realekonomiska grunder 1958— 
1960 County councils: Revenue and expenditure arranged according to real economic 
significance of its various items 

Tab. 427. Landskommunernas finanser år 1959 i 1 000 kr Finances of rural communes 
Köpingar ingår ej. Tabellen avser endast borgerliga kommuner. 



Finanser 3 4 6 
Public finance 

Tab. 428. Primärkommunernas inkomster (utom skatter) 1958—1959, milj. kr 
Revenue (excluding taxes) of civil primary communes 
Avser de borgerliga primärkommunerna. För de kyrkliga kommunerna se tab. 435. 



347 Finanser 
Public finance 

Tab. 429. Primärkommunernas utgifter 1958—1959, milj. kr 
Expenditure of civil primary communes 

Avser de borgerliga primärkommunerna. För de kyrkliga kommunerna se t ab . 435. For translation, see Table 
428. 
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Tab. 430. De borgerliga primärkommunernas inkomster och utgifter 
efter realekonomiska grunder 1958—1960, milj. kr 
Revenue and expenditure of civil primary communes 



3 4 9 Finanser 
Public finance 

Tab. 431. Städernas inkomster 1956—1960 i 1 000 kr 
Revenue of towns 
Uppgifterna avser endast borgerliga, icke kyrkliga kommuner. — Inkomsterna är uppdelade p i två huvud
grupper, intäkter (driftinkomster) och kapitalinkomster. 



Finanser 350 
Public finance 

Tab. 432. Städernas utgifter 1956—1960 i 1 000 kr Expenditure of towns 

Uppgifterna avser endast borgerliga, icke kyrkliga kommuner. — Utgifterna äro uppdelade på två huvud
grupper, kostnader (driftutgifter) och kapitalutgifter. 



351 Finanser 
Public finance 

Tab. 433. Städernas tillgångar och skulder samt budgetregleringsposter och egna fonder 
den 31 december 1956—1960 i 1 000 kr 
Assets, liabilities and funds of towns 

Uppgifterna avser endast borgerliga, icke kyrkliga kommuner. 



Finanser 352 
Public finance 

Tab. 434. Skatteunderlag och utdebitering av kommunalutskylder i städerna år 1961 
Taxable income and debited local tax in towns 

Noterna återfinns i slutet av tabellen. See footnotes at end of the table. 



353 Finanser 
Public finance 

Tab. 434 (forts.). Skatteunderlag och utdebitering av kommunalutskylder 
i städerna år 1961 



Finanser 354 
Public finance 

Tab. 434 (forts.). Skatteunderlag och utdebitering av kommunalutskylder 
i städerna år 1961 



355 Finanser 
Public finance 

Tab. 435. De kyrkliga kommunernas finanser år 1959 i 1 000 kr 
Finances of ecclesiastical communes 

Tab. 436. Hundar och hundskatt 1957—1959 Dogs and dog licences 



Allmänna val 
Elections 

356 

Tab. 437. Förstakammarvalen: partiställningen inom valkorporationerna till första 
kammaren efter kommunalvalen åren 1954 och 1958 

Elections to the First Chamber of the Riksdag: state of the parties of the electors after the 
communal elections 



357 Allmänna val 
Elections 

Tab. 438. Förstakammarvalen 1954—1961 Elections to the First Chamber of the Riksdag 

Tab. 439. Andrakammarvalet 1960: valdeltagande i olika åldersgrupper i % 
Election to the Second Chamber of the Riksdag: participants by age, percentages 
Siffrorna grundar rig på ett urval. På grund av beräkningsmetoden stämmer procenttalen icke helt med 
motsvarande tal i tab. 440. Tke figures are based on a sample. 



Allmänna val 358 
Elections 

Tab. 440. Andrakammarvalen 1944—1960: röstberättigade och valdeltagande 
Elections to the Second Chamber of the Riksdag: right to vote and participation by constituency 
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Elections 

Tab. 441. Andrakammarvalen åren 1956, 1958 och 1960: partifördelning 
Elections to the Second Chamber of the Riksdag: party affiliation 
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Tab. 442. Andrakammarvalet år 1960: rösträtt och valdeltagande inom olika yrkesgrupper 

Election to the Second Chamber of the Riksdag: right to vote and participation by occupational groups 

Siffrorna grundar sig på ett urval och avser endast 
omkring 1/30 av antalet i röstlängderna upptagna per
soner. The figures are based on a sample and refer to 

only 1/3o of the persons on the voting registers. På grund 
av beräkningsmetoden bör mindre tal användas med 
försiktighet och icke användas för uppskrivning. 
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Tab. 443. Kommunala rösträtten och valdeltagandet åren 1950, 1954 och 1958 
Right to vote and participation in communal elections 
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Tab. 444. Landstingsmannavalen m. m. åren 1950, 1954 och 1958 
Elections to county councils, etc. 
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Tab. 445. Stadsfullmäktigvalen åren 1950, 1954 och 1958 Elections to town councils 

Tab. 446. Kommunal-, municipal- och kyrkofullmäktigvalen åren 1950, 1954 och 1958 
Communal elections 
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Tab. 447. Relativ partifördelning vid kommunala valen åren 1950, 1954 och 1958 
Vote cast in communal elections, by parties, percentages 

Vid beräkningen av procentuell ökning eller minskning av rösttalen har hänsyn tagits till mellan valen 
inträffade överflyttningar från landstingsområden till i landsting ej ingående städer. 
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Tab. 448. Folkomröstningar åren 1922, 1955 och 1957 

Referenda 
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Tab. 449. Areal, folkmängd och folktäthet 

Allmänna anmärkningar och noter återfinns i slutet av tabellen. 
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Tab. 449 (forts.). Areal, folkmängd och folktäthet 
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Areal, folkmängd m. m. 

Tab. 449 (forts.). Areal, folkmängd och folktäthet 
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Areal, folkmängd m. m. 

Tab. 449 (forts.). Areal, folkmängd och folktäthet 
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Areal, folkmängd m. m. 

Tab. 449 (forts.). Areal, folkmängd och folktäthet 
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Areal, folkmängd m. m. 

Tab. 449 (forts.). Areal, folkmängd och folktäthet 



375 Internationellt 
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Tab. 449 (forts.). Areal, folkmängd och folktäthet 

Sammanfattning 



I n t e r n a t i o n e l l t 3 7 6 
A r e a l , f o l k m ä n g d m . na. 

T a b . 4 4 9 (forts . ) . A r e a l , f o l k m ä n g d o c h f o l k t ä t h e t 

A l l m ä n n a a n m ä r k n i n g a r 

Uppgifterna har i huvudsak hämtats från Förenta 
nationernas Demographic yearbook 1961. — Area
len omfattar även insjöar och vattendrag. — Dar 

intet annat anges avses de facto befolkning. Folk
täthetstalen har i de flesta fall uträknats på grund
val av icke avkortade arealuppgifter. 

Noter 
1 I fråga om. Sovjetunionen även de asiatiska de

larna. 
2 De jure befolkning. 
8 Landareal. 

Inkl. Azorerna och Madeira. 
5 Avser hela unionen (således även de asiatiska 

delarna) samt Vita havet (90 000 km8) och 
Azovska sjön (40 000 km2), vars ytor dock ej för
delats på de olika republikerna. 
Inkl. B al ea re m a och Kanarieöarna. 

7 Endast civilbefolkningen. 
8 Exkl. urinvånarna. 
9 Bebodd och odlad areal: hela Egypten 34 815 

km2. Motsvarande folktäthet: 745 invånare per 
k m . 

10 År 1959. 
11 Endast f. d. kolonin. 
18 Består av f. d\ Brittiska Somaliland och tidigare 

förvaltarskapsområdet Italienska Somaliland. 
13 Endast tidigare Italienska Somaliland. Den icke

infödda befolkningen i tidigare Brittiska Somali
land utgjorde 2 683 personer den 26 april 1931. 

14 Exkl. algeriska flyktingar (180 000 år 1959). 
15 öa rna Saint-Paul och Nouvelie-Amsterdam, Ker-

guélen- och Crozet-ögrupperna samt Terre Adélie, 
samtliga tidigare underlydande områden under 
Madagaskar. 

16 Endast kolonin. 
17 Exkl. 609 720 militärpersoner och 764 701 civil

personer som folkräkningsdagen ej vistades i 
Amerikas Förenta Stater. 

1S Inkl. militärstyrkor utomlands. 
19 inkl. de här förlagda amerikanska militärstyrkorna. 
20 Därav isfritt område 371 700 km». 
21 Tnkl. Marie-Galante, la Désirade, les Saintes, 

Petite-Terre, S. Barthélémy och del av S:t Mar
tin. 

22 Aruba, Bonaire, Curacao, Saba, S:t Eustatius och 
del av S:t Martin. 

83 Exkl. indianerna i djungeln; enligt 1950 års folk
räkning 45 249. 

24 Exkl. indianerna i djungeln. 
25 Exkl.indianerna i djungeln. Enligt en särskild folk

räkning år 1950 utgjorde den infödda befolkningen 
56 705 personer. 

24 Exkl. indianer och negrer, som lever i stammar, 
vari folkmängden beräknats till 38 000 år 1959. 

27 Exkl. Syd-Georgia (3 755 km1), befolkningen upp
skattad till 1 329 personer år 1955. 

28 De jure befolkning i 252 städer, som ungefärligen 
motsvarar landets stadsområden. 

,B Inkl. Andamanerna, Nikobarerna, Lackadiverna 
och Kashmir-Jammu. 

80 Inkl. Sikkim. 

81 År 1949. 
31 Inkl. Pescadorerna. Folkräkningstalet innefattar 

även befolkningen på öarna Quemoy och Matsu. 
" Endast libanesiska medborgare. 
84 Inkl. den del av Gwadar som överläts till Pa

kistan den 8 september 1958. 
35 Exkl. Kashmir-Jammu, Junagadh, Manavadar, 

Gilgit och Baltistan samt (utom för folkräknings-
talet) den del av Gwadar som förvärvats från 
Maskat och Oman den 8 september 1958. 

" 1 jan. 1956. 
87 Exkl. flyktingar från Palestina, år 1953 upp

skattade till 97 024 personer. 
83 Exkl. myrmarker och sjöar som för hela Turkiet 

omfattar 9 364 km2. 
89 Omfattar staden Macao samt Öarna Taipa och 

Coloane. 
40 Omfattar den del av Palestina som efter stille-

ståndet 1949 kom under Egyptens förvaltning. 
41 Exkl. amerikanska militärstyrkor. 
42 Omfattar Parry, Beechey, Bailey, Volcano och 

Marcusöarna. 
43 ögruppen söder om 29° nordlig bredd, utom 

Tokara ögruppen ochAmamiÖarna,somöverlätstill 
Japan 1951 och 1953. 

44 Exkl. urinvånarna, uppskattade till 39 319 i juni 
1954. 

45 Omfattar öarna Austral, Gambier, Marquesas 
m. fl. 

48 Inkl. underlydande områden. 
47 Salomonögruppen (utom Bougainville och Buka 

som inräknats i förvaltarskapsområdet Nya Gui
nea) samt öarna Ontong Java, Rennell och Santa 
Cruz. 

43 Inkl. Christmas-, Fanning-, Ocean- och Washing-
ton-öarna samt Phoenixögruppen (utom Canton 
och Enderbury). 

49 Folkmängden uppskattades år 1953 till 130 och 
år 1957 till 147 personer. 

60 Omfattar Nordöstra Nya Guinea, Bismarcksarki-
pelagen, Bougainville och Buka i Salomonögrup
pen samt omkring 600 mindre öar. 

61 Endast landareal. 
62 Omfattar Karolinerna, Marianerna och Marshall

öarna. Arealen avser endast bebodd landareal. 
53 öar i Phoenixögruppen. 
54 Landareal inkl. insjöar och vattendrag, men exkl. 

obebodda polarområden och vissa obebodda öar. 
55 Hawaii som är en delstat i Amerikas Förenta 

Stater har hänförts till Oceanien. 
69 Exkl. Sovjetunionen som redovisas särskilt. Inkl. 

asiatiska delen av Turkiet. 
67 Exkl. Sovjetunionen som redovisas särskilt. Inkl. 

europeiska delen av Turkiet. 
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Tab. 450. Folkmängd i större städer 
Allmänna anmärkningar och noter återfinns i slutet av tabellen. 
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Tab. 450 (forts.). Folkmängd i större städer 



379 Internationellt 
Folkmängd 

Tab. 450 (forts.). Folkmängd i större städer 
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Tab. 450 (forts.). Folkmängd i större städer 



381 Internationellt 
Folkmängd 

Tab. 450 (forts.). Folkmängd i större städer 

Allmänna anmärkningar 

I tabellen har medtagits för de nordiska länderna 
städer med minst 100 000 invånare, för Europa i öv
rigt utom Sovjetunionen städer med minst 150 000 
invånare, samt för övriga delar av världen städer 

med minst 250 000 invånare. Vissa huvudstäder har 
dock medtagits, även om deras invånarantal under
stigit dessa gränsvärden. Folkmängden avser i regel 
den administrativa staden exkl. förorter. 

Noter 
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Tab. 451. Den förvärvsarbetande befolkningens fördelning 
efter näringsgrenar i 1 000-tal 

Beroende på skiljaktigheter i de olika ländernas 
metoder och definitioner kan grupperingen på 
näringsgrenar variera från land till land. Arbetslösa 
har i regel räknats till den verksamhet som de senast 
utövade. 

Näringsgrensgrnpperingen följer Förenta Nationer
nas International standard industrial classification 
of all economic activities. 

Noterna återfinns i slutet av tabellen. 

A. Samtliga förvärvsarbetande 



383 Internationellt 
Folkmängd 

Tab. 451 (forts.). Den förvärvsarbetande befolkningens fördelning efter 
näringsgrenar i 1 000-tal 

B. Förvärvsarbetande kvinnor 
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Tab. 452. Befolkningen efter kön och ålder 

Summan för de olika åldersgrupperna överensstäm
mer för en del länder icke med siffran för total
befolkningen. Det ta beror i en del fall på a t t ål

dersfördelningen grundar sig på stickprov, i en del 
fall på a t t totalsiffran även omfattar personer med 
okänd ålder. 

Noterna återfinns i slutet av tabellen. 
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Tab. 452 (forts.). Befolkningen efter kön och ålder 
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Tab. 452 (forts.). Befolkningen efter kön och ålder 
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Tab. 453. Folkmängdens förändringar 

Noterna återfinns i slutet av tabellen. 
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Folkmängdens förändringar 

Tab. 453 (forts.). Folkmängdens förändringar 
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Folkmängdens förändringar 

Tab. 453 (forts.). Folkmängdens förändringar 
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Folkmängdens förändringar 

Tab. 454. Dödligheten i olika åldersklasser 

Noterna återfinns i slutet av tabellen. 
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Folkmängdens förändringar 
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Folkmängdens förändringar 

Tab. 454 (forts.). Dödligheten i olika åldersklasser 
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Folkmängdens förändringar 
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Folkmängdens förändringar 

Tab. 455. Levande födda barn efter moderns ålder samt bruttoreproduktionstal 
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Folkmängdens förändringar 

Tab. 456. Återstående medellivslängd 
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Tab. 457. Döda efter dödsorsak enligt 1948 års internationella klassifikation 
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(B-listan) på 100 000 invånare 
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Tab. 458. Arealens fördelning efter ägoslag samt åkerjordens användning 
Årtalen avser för länder på norra halvklotet kalenderår men för länder på södra halvklotet skördeår 
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som börjar angivna år. Arealuppgifteraa avser Benast tillgängliga ar. 
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Tab. 459. Skörd1, 1 000 ton 
Årtalen avser för länder på norra halvklotet kalenderår men för länder på södra halvklotet skördeår 
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Jordbruk 

sam börjar angivna ar. 
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Tab. 460. Husdjur, 1 000-tal 
Där ej annat anges, avses den senaste kreatursräkningen under åren 1959—1961. 
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Tab. 461. Fiske, 1 000 ton 

Uppgifterna för olika länder är ej alltid jämförbara sins
emellan på grund av olika redovisningssätt i olika 
länders statistik, bl. a. beträffande fångst som iland-
forts i utländsk hamn. För åtskilliga länder torde 

den totala fångsten vara större än den här redovisade, 
eftersom bl. a. sötvattensfisk ej alltid redovisas. Fång
sten är såvitt möjligt beräknad inkl. huvud och inälvor. 
Noterna återfinns i slutet av tabellen. 
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Tab. 461 (forts.). Fiske, 1 000 ton 

Tab. 462. Valfångst 
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Tab. 463. Produktion av elektrisk energi 
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Tab. 464. Produktion av vissa viktiga varor 

Allmänna anmärkningar och noter återfinns i slutet av tabellen. 
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Tab . 464 (forts.). Produktion av vissa viktiga varor 
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Tab. 464 (forts.). Produktion av vissa viktiga varor 
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Tab. 464 (forts.). Produktion av vissa viktiga varor 
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Tab. 464 (forts.). Produktion av vissa viktiga varor 
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Tab. 464 (forts.). Produktion av vissa viktiga varor 
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Tab. 464 (forts.). Produktion av vissa viktiga varor 
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Tab. 464 (forts.). Produktion av vissa viktiga varor 
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Tab. 464 (forts.). Produktion av vissa viktiga varor 
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Tab. 464 (forts.). Produktion av vissa viktiga varor 
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T a b . 4 6 4 ( for t s . ) . Produkt ion a v v i s s a v i k t i g a varor 

A l l m ä n n a anmärkningar 

Källor: Statistical Yearbook och Monthly Bulletin 
(United Nations), Yearbook of Forest Products Sta
tistics, Produktion Yearbook och Monthly Bulletin 
of Agricultural Economics and Statistics (FAO), 
Industrial Statistics (OECD) samt Statistical Sum

mary of the Mineral Industry (Overseas Geological 
Surveys). 

Uppgifterna om världsproduktionen är uppskattade. 
För produktion av vegetabiliska jordbruksproduk

ter, se tab. 459. 

Noter 
1 Kött av nötkreatur, svin, får och getter; inälvor 

ej inräknade. Uppgifterna avser i regel den to
tala produktionen. 

2 Fr. o. m. år 1958 inkl. Saarområdet. 
3 Inkl. gödkalv. 
4 12-månadersperioder som börjar inom det an

givna året. 
5 12-månadersperioder som slutar inom det an

givna året. 
Inkl. getmjölk m. m. 

7 Endast mejeriproduktion. 
B F . o. m. år 1960 inkl. Saarområdet. 
9 Uppgiften avser år 1956. 

10 Exkl. Alaska och Hawaii. Endast fabriker. 
11 Inkl. vetegryn. 
13 Siffrorna omfattar endast ca 85 % av total

produktionen. 
13 Bet- och rörsocker; omräkning har skett till rå

socker. 
11 Orostat kaffe. 
15 Ofullständiga uppgifter. 
l s Totalsummor för de i Förenta Nationernas års

böcker redovisade länderna. 
17 Beräkning; 70 % av krossade druvors vikt. 
JS Inkl. Alaska och Hawaii. 
19 Exkl. cigariller., om ej annat anges. 
20 Inkl. cigariller. 
21 Inkl. cigariller, utom för Finland, Italien, Polen, 

Västtyskland samt Östtyskland. 
22 Produktion för hemmamarknaden. 
23 Exkl. Kana och Nord-Korea. 
2i Exkl- snus. 
25 Exkl. Sovjetunionen. 
26 I regel har uppgifterna beräknats med utgångs

punkt från produktionen av rensad bomull. 
27 Avser endast sampolymerisering av butadien med 

styren och acrylnitril samt gummi av neopren-
eller butyltyp. 

21 Siffrorna avser avverkning för bränsle ändamål 
eller för vidare förädling. För vissa länder av
verkningsår. 

23 Inkl. Alaska. 
30 Exkl. svllar. 
31 Inkl. svllar. 
32 Mekanisk och kemisk massa, torr vikt. 
33 Exkl. Kina. 
34 För vissa länder på södra halvklotet avser upp

gifterna 12-månadersperioder som slutar inom 
det angivna året. 

85 Inkl. Basutoland och Sydvästafrika. 
8d Rensad bomull. Källa: FAO i samarbete med 

International cotton advisory committee, Wash
ington. 

17 Avser produkter med cellulosa som råmaterial 
men inbegriper ej avfall, produkter av annat rå
material (exempelvis nylon), spunnet garn, etc. 

M Uppgifterna hämtade från OECD-publikationen 
Industrial statistics och från Industriestatistik 
(EEC). Uppgifterna avser den totala produktionen 

av plast exkl. textilfibrer och utan dubbelräkning. 
39 Före år 1958 endast franska zonen. 
40 Exkl. Sovjetunionen och Kina. 
41 Endast företag med statlig licens. 
42 Endast gruvproduktion; exkl. svavel utvunnet 

ur svavelkis. 
43 Uppgifterna avser järninnehållet i den brutna 

järnmalmen, däri inräknat manganhaltig järn
malm men ej svavelkis. 

44 Exkl. manganhaltig järnmalm som innehåller 5 % 
eller mer mangan. 

45 Utskeppad malm. 
46 Primär metallproduktion. 
47 Exkl. Albanien, Sovjetunionen, Tjeckoslovakien, 

Ungern och Kina. 
48 Torr ekvivalent. 
4fl Endast export. 
60 Exkl. Sovjetunionen, Tjeckoslovakien och Nord-

Vietnam. 
61 Mn-innehåll i malm med minst 30 % Mn (Ameri

kas Förenta Stater minst 35 %) . 
62 Inkl. silver som biprodukt. 
63 Endast exporten till Amerikas Förenta Stater. 
54 Exkl. Rumänien, Sovjetunionen och Tjeckoslo

vakien. 
55 Exkl. lignit och brunkol. 
66 Fr. o. m. år 1960 redovisas Saar under Väst-

Tyskland. 
67 Exkl. Nordirland. 
68 Inkl. lignit. 
Sö Siffrorna avser koks från koksugnar (metallurgisk 

koks) och gasverk. Enbart gasverkskoks redovisas 
av Danmark, Finland och Norge. 

60 Inkl. skifferolja men exkl. naturlig gasolin. I e t t 
flertal fall har produktionen beräknats med led
ning av uppgifterna om kapaciteten, 

81 Inkl. flygbensin. 
62 Exkl. verksamheten vid destillationsverk. 
63 Inkl. white spirit, fotogen för traktorer m. m. 
" Gasolja (solarolja), dieselolja och eldningsolja. 

Exkl. asfalt. 
Algeriet, Marocko, Libyen (endast Tripolitanien) 
samt Tunisien. 

66 Endast produkter från större egendomar. 
67 Exkl. svavelsvra för superfosfatframställning (ca 

200 000 ton 1957 och 1958). 
"a Kalenderår som slutar under första hälften av 

den angivna perioden. 
68 Inkl. Hawaii och Puerto Rico. 
70 Exkl. pottaska. 
71 Inkl. superfosfat av ben och annat organiskt ur

sprung. 
78 Inkl. »senka» pappersframställning 1957: 64 000 

ton, 1958: 53 000 ton, 1959: 62 000 ton. 
7S Kardgarn och kamgarn för direkt försäljning och 

vidare bearbetning samt lönspinning. Blandat garn 
inräknas av Sverige, Danmark, Norge, Frankrike, 
Väst-Tyskland, Amerikas Förenta Stater och 
Japan. 
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" Endast bearbetat garn. 
75 Garn för direkt försäljning och vidare bearbet

ning samt lönspinning. Garn a r avfall ingår. För 
Sverige, Frankrike, Polen och Storbritannien har 
blandat garn och kordgarn inräknats, för Dan
mark, Finland, Belgien, Väst-Tyskland, Indien 
och Japan blandat garn. 

78 Exkl. garn med mer än 10 % ullinnehåll, obe
roende av bomullsinnehållet. 

" Exkl. natur-cement. 
78 Endast ea 95 % av total produktion. 
79 Siffrorna avser i regel innehållet av fint guld i 

den brutna malmen. 
88 Inkl. Ruanda och Burundi. 
S1 Exkl. Bumänien, Sovjetunionen och Kina. 
88 Allt oarbetat järn och stål ur tackjärn eller skrot; 

vällmetall dock ej inräknad. 
88 Göt och färdigbehandlat stålgjutgods. 

Endast göt. 
85 Exkl. ferrolegeringar. 
86 Exkl. ferrolegeringar producerade i elektriska 

smältugnar. 
87 I de fall, där produktionen ur skrot är bety

dande (Sverige, Belgien, Storbritannien, Väst-
Tyskland, Amerikas Förenta Stater och Japan),in
går denna i de angivna siffrorna, dock ej i total
siffran. 

88 Se not 87 ang. produktionen ur skrot (Frankrike, 
Italien, Storbritannien, Väst-Tyskland, Österrike, 
Amerikas Förenta Stater och Japan). 

8 Se not 87 ang. produktionen ur skrot (Sverige 
Belgien, Frankrike, Italien, Storbritannien, Ameri
kas Förenta Stater och Japan). 
Se not 87 ang. produktionen nr skrot (Belgien, 
Frankrike, Polen, Väst-Tyskland, Amerikas Fö
renta Stater och Japan). 

8 1 1 regel exkl. tenn ur skrot. 
88 Inkl. produktion av infört skrot. 
83 Personbilar: alla typer av motorfordon med 

mindre än 8 sittplatser, som kan användas som 
privata personvagnar, exkl. 2- och 3-hjuliga motor
cyklar. Lastbilar: lätta och tunga lastbilar, trak
torsläpvagnar och bussar, specialfordon (ambu
lanser o. d.). Exkl. traktorer inom jordbruk och 
industri och 3-hjuliga varufordon. 

84 Uteslutande sammansättningsindustri, baserad på 
importerade delar. 

86 Exkl. produktion för militära ändamål. 
Från fabrikerna levererade fordon. 

87 Avser endast karosserier; i totalsiffran ingår dock 
landets beräknade produktion av personbilar. 

88 Exkl. stationsvagnar. 
88 Inkl. 3-hjuliga motorfordon. 

108 Avser sjösatta fartyg på minst 1 000 bruttoton 
oberoende av om de färdigställts under angivet 
år: Källa: Lloyds Register of Shipping. 

181 Exkl. Sovjetunionen, Östtyskland och Kina. 

U—620070. Statistisk Årsbok 1962. 
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Tab. 465. Indextal för industriproduktionen (1953 = 100) 

Där ej annat anges, avses gruvbrytning, industri (ej byggnadsindustri) samt gas- och elproduktion. 
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Tab. 466. Värdet av utrikeshandeln 

Myntmetall och mynt ingår ej. 
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Tab. 467. Införsel och utförsel av vissa viktiga varor 
Allmänna anmärkningar och noter återfinns i slutet av tabellen. Kodsiffrorna bredvid varorna och 
länderna avser beteckningarna i SITC (Standard International Trade Classification). 



421 Internationellt 
Utrikeshandel 

Tab. 467 (forts.). Införsel och utförsel av vissa viktiga varor 



Internationellt 422 
Utrikeshandel 

Tab. 467 (forts.). Införsel och utförsel av vissa viktiga varor 



423 Internationellt 
Utrikeshandel 

Tab. 467 (forts.). Införsel och utförsel av vissa viktiga varor 



Internationellt 424 
Utrikeshandel 

Tab. 467 (forts.). Införsel och utförsel av vissa viktiga varor 



425 Internationellt 
Utrikeshandel 

Tab. 467 (forts.). Införsel och utförsel av vissa viktiga varor 



Internationellt 426 
Utrikeshandel 

Tab. 467 (forts.). Införsel och utförsel av vissa viktiga varor 



427 Internationellt 
Utrikeshandel 

Tab. 467 (forts.). Införsel och utförsel av vissa viktiga varor 



Internationellt 428 
Utrikeshandel 

Tab. 467 (forts.). Införsel och utförsel av vissa viktiga varor 



429 Internationellt 
Utrikeshandel 

Tab. 467 (forts.). Införsel och utförsel av vissa viktiga varor 



Internat ionel l t 4 3 0 
Utr ikeshandel 

T a b . 4 6 7 (forts.) . Införsel och utförsel a v v i s sa v ik t iga varor 

Al lmänna anmärkningar 

Varugnipperingen följer i huvudsak Standard In
ternational Trade Classification (SITC), Statistical 
papers, Ser. M, nr 10 (Indexed edition), utg. av FN:s 
statistiska byrå. Motsvarande kodbeteckningar har 
utsatts i parentes bredvid varorna. Grupperingen kan 

dock icke beräknas helt motsvara SITC, eftersom 
uppgifterna, även da de hämtats ur internationella 
källor, dock grundar sig på de olika ländernas han
delsstatistik, där varugrupperingen i vissa fall i hög 
grad avviker från SITC. 

Noter 
1 Kött och fläsk: färskt, fruset, torkat, saltat e t c , 

köttkonserver. 
Ost och ostmassa. 
Fisk: färsk, frusen, saltad, rökt e t c , skaldjur, fisk
konserver. 

4 Vete, omalet. 
Vikten uttryckt i skalat ris. 
Exkl. handel med Nepal, Tibet, Sikkim och 
Bhutan. 
Exkl. handeln mellan USA och dess under
lydande territorier. 
Omalen majs. 
Omalen råg. 

10 Råsocker och raffinerat socker. 
11 Hostat och orostat kaffe. 
11 Te och mate. 
lå Obearbetad tobak. 
11 Oberedda hudar och skinn. 
l i Oljeväxtfrö, jordnötter, kopra, palmkärnor, soja

bönor m. m. 
" Naturgummi samt syntetiskt och regenererat 

gummi. 
17 Stolpar, brännved, pitprops, pappersmasseved, 

annat rundvirke, sliprar, sågat och hyvlat virke 
m. m. Dessa uppgifter får betraktas som mycket 
osäkra på grund av den bristande Överensstäm
melsen mellan olika källor. 

17 a Exkl. flottningstimmer. 
18 Mekanisk och kemisk massa, i regel torr vikt, samt 

pappersavfall. 
19 Ull och annat djurhår. 
2<) Rensad bomull. Sålunda ingår icke vare sig bom

ullsfrö eller linters, avfall, kardad och kammad 
bomull o. s. v. Redovisningen avser år som börjat 
den l/s angivna år. Uppgifterna enligt FAO: 
Monthly Bulletin of Agricultural Economics & 
Statistics. 

81 Inkl. brunkol samt briketter av kol, koks, brun
kol och torv. 

M Inkl. delvis raffinerad olja (för vidare raffinering). 
» 1 000 m3. 
24 Oljor av oljeväxter (jämför not 15). 
85 Garn av ull och annat djurhär. 
" Inkl. obearbetade legeringar. 
17 1 000 stycken. 



431 Internat ionel l t 
Utrikeshandel 

Tab. 468. Sjustatsgruppens (EFTA:s) handel år 1960, milj. USA-dollar: 
fördelning på ländergrupper 
Sexstatsgruppen, Europeiska ekonomiaka unionen 
(European Economic Community, EEC), började 
fungera den 1 januari 1959. Sjustatsgruppen, Euro
peiska frihandelssammanslutningen (European Free 
Trade Association, EFTA), började fungera den 1 juli 

1960. Tabellen belyser därför delvis utrikeshandelns 
fördelning på ländergrupper innan dessa regionala 
handelsblock började fungera och avser sålunda till 
en del a t t ge bakgrundsinformation. 

Tab. 469. Sexstatsgruppens (EEC:s) handel år 1960, milj. USA-dollar: 
fördelning på ländergrupper 

Se huvudnot till tab. 468. 



Internationellt 432 
Utrikeshandel 

Tab. 470 . Värdet av olika länders import med fördelning på länder, milj . dollar 

Uppgifterna avser cif-värden, där ej annat anges; s = specialhandel, g = generalhandel. (Se härom SOS: 



433 Internationellt 
Utrikeshandel 

Handel, Berättelse fSr Är 1955, Del I, sid. 15—16.) 



Internationellt 434 
Utrikeshandel 

Tab. 4 7 1 . Olika länders betalningsbalans med utlandet, milj . USA-dollar 
Minustecken utmärker nettoutgift resp. nettominskning av tillgångar. Noterna återfinns i slutet av tabellen. 



435 Internationellt 
Utrikeshandel 

Tab. 471 (forts.). Olika länders betalningsbalans med utlandet, milj. USA-dollar 



Internationellt 436 
Utrikeshandel 

Tab. 472. Pris- och volymindex för in - och utförseln ( 1 9 5 8 = 1 0 0 ) 

Uppgifterna avser specialhandeln då ej annat anges. 



437 Internationellt 
Sjöfart 

Tab. 473. Handelsflottan i juni 1961 efter fartygens ålder, 1 000 bruttoton 
Avser ång- och motorfartyg på minst 100 bruttoton, inräknat specialfartyg. 

Tab. 474. Handelsflottan i juni 1961 efter fartygens storlek, 1 000 bruttoton 
Avser ång- och motorfartyg på över 100 brnttoton, inräknat specialfartyg. 



Internationellt 438 
Sjöfart 

Tab. 475. Världens sjögående handelsflotta 

Uppgifterna avser fartyg på över 100 bruttoton, inräknat specialfartyg. 



439 Internationellt 
Sjöfart 

Tab. 476. De nordiska ländernas handelsflottor den 31 december 1961 
Uppgifterna avser handelsfartyg på örer 100 bruttoton.1 



Internationellt 440 
Sjöfart 

Tab. 477. Sjöfarten på utlandet 



441 Internationellt 
Kommunikationer 

Tab. 478. Järnvägar 



Internationellt 442 
Kommunikationer 

Tab . 479 . Motorfordon 

Uppgifterna avser för de flesta länder mitten eller slutet av angivet år. 



443 Internationellt 
Kommunikationer 

Tab. 480. Flygbolagens lufttrafik 

Avser såväl inrikes som internationell reguljär trafik. 



Tab. 481. Trafiken hos Scandinavian Airlines System (SAS) åren 1960 och 1961 
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445 Internationellt 
Kommunikationer 

Tab. 482. Postväsendet 

Transitopost ej medräknad. 



Internationellt 446 
Kommunikationer 

Tab. 483. Telegraf och telefon 



447 Internationellt 
Penning- och kreditmarknad 

Tab. 484. Valutakurser 
Värdet av en USA-dollar uttryckt i valutaenheten i 
olika länder. 
Uppgifterna avser noteringen vid slutet av angiven 

period: (a) inhemska parikurser för länder som har 
endast en kurs; (b) officiella säljkurser för länder 
som har ett system av flera kurser. 



Tab. 485. Effektiv ränta på statsobligationer 
För flertalet länder avses en enda emission, vars nominella ränta angivits i tabellhuvudet. 
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Tab. 486. Indextal för värdet av industriaktierna (1953 = 100) 
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Internationellt 450 
Penning- och kredi tmarknad 

Tab. 487. Betalningsmedelsvolym i mi l j . av myntenheten 

Om ej annat angea har i a-vista tillgodohavanden 
i privata banker och i centralbanken uteslutits ban
kers inbördes a-vista tillgodohavanden, statliga 

a-vista tillgodohavanden, tillgodohavanden på tid 
samt blockerade pengar. 



4 5 1 Internat ionel l t 
P e n n i n g - och k r e d i t m a r k n a d 

Tab. 488. Guldbehållning och utländska tillgodohavanden, milj. USA-dollar 
den 31 december 1961 
Avser centralbankens och statens resp. internationella institutioners bruttotillgodohavanden, där ej annat anges. 

Tab. 489. Investeringskvoter 
Med investeringskvot förstås i denna tabell realka-
pitalbildningen (brutto) i procent av bruttonational
produkten till marknadspris. Bruttoinvesteringarna 

inkluderar endast en mindre del av reparationer och 
underhåll, men exkluderar helt militära investe
ringar och lagerinvesteringar. 



Tab. 490. Partiprisindex1 (1953=100) 
Vägt med värdet av det totala försäljningsvärdet eller inom landet konsumerade varor då ej annat anges. 
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Tab. 491. Konsumentprisindex (1953=100) 
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Internationellt 454 
Konsumtion 

Tab. 492. Livsmedelsförbrukning 



Tab. 493. Förbrukning av tidningspapper 
Avser för flertalet länder summan av import och ev. produktion minskad med exporten enligt uppgifter 
från UNESCO. 

4 5 5 Internat ionel l t 
K o n s u m t i o n 



Internationellt 456 
Byggnadsverksamhet, bostäder 

Tab. 494 . Bostadsbyggande 

Där ej annat angea, avser uppgifterna antalet 
färdigställda lägenheter och enfamiljshus. Tabellen 
avser a t t belysa utvecklingen av bostadsproduktio

nen i varje land för sig. På grund av det skiftande 
redovisningssattet kan däremot de absoluta talen 
för de olika länderna icke jämföras sinsemellan. 

Tab. 495. Bostadsbestånd 



457 Internat ionel l t 

Arbet smarknad 

Tab. 496. Arbetslöshet 
Tabellen avser a t t belysa förändringarna i varje 

land för sig. På grund av statistikens olika omfatt
ning kan siffrorna för de olika länderna icke jäm

föras sinsemellan. Procenttalen anger antalet arbets
lösa i procent av totalantalet sysselsatta och arbets
lösa i gruppen ifråga. 



Internationellt 458 
Socialvård 

Tab. 497. Utgifter för sociala ändamål i de nordiska länderna år 1959 (1959/60) 
Beloppen avser de totala nettoutgifterna vare sig 
dessa täcks av skatter eller av avgifter till social
försäkringsorganen. — Centrala administrationsav

gifter förs under de utgiftsgrupper där de natur
ligast hör hemma. 



459 Internationellt 
Undervisning 

Tab. 498. Universitet och högskolor i de nordiska länderna 1960/61 



Internat ionel l t 4 6 0 
B i l d n i n g s v e r k s a m h e t m . m . 

T a b . 4 9 9 . T e l e v i s i o n s m o t t a g a r e 

Tidpunkten för uppgifterna varierar från land till land; talen hänför sig dock företrädesvis till slutet 
av året. 

Noter till tab. 498 

1 I princip endast heltidslärare samt assistenter. 
Endast grundexamina. 
Avser samtliga nyinskrivna vid resp. studieinrikt
ningar. 
Omfattar endast eleverna vid lärarhögskolans i 
Stockholm ämneslärarlinje. Lärarkåren är delvis 
gemensam med högskolans mellanskollärarlinje. 
Av vilka sammanlagt 279 utgör deltidsanställda 
speciallärare. 
Avser såväl apotekare- som receptariestuderande. 

7 Fr. o. m. år 1959 även Sydsvenska sjukgymnast-
institutet. 

8 Årskurs. 
Omfattar linjer för veterinärmedicin och skogs
vetenskap samt lantbruks-, mejeri-, trädgårds-
och lantbrukinspektorsavdelningar. 

10 Omfattar linjer för allmänt företagsekonomiska 
studier, specialstudier (diplomprov och handels

vetenskaplig kandidatexamen) vid Köpenhamns 
handelshögskola. 

11 Omfattar endast eleverna vid Jyväskylä peda
gogiska högskolas fil. kand. linje. Lärarkåren är 
delvis gemensam med högskolans folkskollärar-
lioje. 

12 Undervisningen meddelas vid Helsingfors universi
tet och Åbo akademi. De f. d. farmaceutiska 
inrättningarna är inte längre självständiga in
stitutioner, utan tillhör dessa universitets mate-
matisk-naturvetenskapliga fakulteter. 

13 Utöver dessa studerande studerar 2 736 vid ut
ländska universitet. 

14 Omfattar också farmaci. 
15 Därav 40 med tilläggsexamen för medicinare med 

utländsk examen. 
18 Därav 76 med tilläggsexamen för tandläkare med 

utländsk examen. 
17 Av dessa är 38 timlärare. 



461 Internationellt 
Bildningsverksamhet m. m. 

Tab. 500. Radiolicenser 

Antalet radiomottagare i hela världen uppskattas ar UNESCO till 365 milj. år 1959. 



Internationellt 462 
Bildningsverksamhet m. m. 

Tab. 501. Biografer 
Biografer: Där ej annat anges avses permanenta biografer som visar 35 mm film mot betalning. 
Besök: Alla betalande besökare på permanenta och andra biografer, med såväl 35 som 16 mm film. 



463 Internationellt 
Finanser 

Tab. 502. Statsskulden 
Talen är ej fullt ensartade. Detta gäller dela gränsen mellan långfristig och kortfristig Bkuld, dels grän

sen mellan inhemsk och utländsk skuld, samt omräkningen av utländsk skuld till landets mynt. 



Internationellt 464 
Finanser 

Tab. 503 . Nettonationalinkomst och bruttonationalprodukt 
Uppgifterna i tabellen följer FN:s definition och kan därför avvika fr&n de nationella redovisningarna. 



OFFICIELLA STATISTISKA PUBLIKATIONER UTGIVNA INTILL 

DEN 2 OKTOBER 1962 

Official statistical reports published up to October 2, 1962 



466 



467 



468 



469 



470 



471 



472 



473 



474 



475 



476 



477 



478 



Sakregister 
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Sid. 
Aborter 242 
Acciser 316 320, 330 t 
Ackordsförhandlingar (kon-

knrsärenden) 252. 254 
Ackumulatorer m. m 87 
Adoption 254 
Affärsbanker . . 154, 156. 161, 216 
Affärsfastigheter, saluvärde.. 249 
Affärsverksamhet, statens 309 f 
Aktiebolag, beskattning 333, 335 f 
— nyregistrerade, upplösta, 

bestånd vid årets u tgång. . 107 
— statliga 314 
Aktiebolagsskogar 73 f. 78 
Aktier 162 f 
— intern 449 
Alkoholhaltiga drycker 179 
— beskattning 187, 320 
— försäljning 185 f 
— konsumentpris 181 f 
— konsumtion 179 
— konsumtion per invånare . 184 
— tillverkning 185, 187 
— intern 407 
Alkoholistanstalter, se Vård

anstalter för alkoholmissbru-
kare 

Allergiska sjukdomar, döds-
orsak 244 

Allmänna läroverk . 285, 324, 329 
Allmänna pensionsfonden.. 163 f 
Allmänna val 356 f 
Aluminium, införsel 121 
— tillverkning 85 
— intern 414 
Andningsorganens sjukdomar, 

dödsorsak 245 
Andrakammarval 357 f 
Animaliska produkter 65 f. 110 f 
— intern 406, 420 
Apelsiner, konsumentpris . . . 180 
Apotekare 238 
Apoteksvaror 90, 110,112 
Arbetare, se Industri, Löner 
Arbetarskydd 236 f, 318 
— intern 458 
Arbetsavtal (tvistemål) 254 
Arbetsförmedling 203 f 
Arbetsgivareföreningen, 

Svenska 202 f 
Arbetsinställelser 206 
Arbetslöner 67, 207 f 
Arbetslöshet 217, 236 f 
— intern 457 f 
Arbetslöshetsförsäkring 205,217, 

225, 236 f 
— intern 458 
Arbetslöshetskassor . . . . 205, 217 
Arbetsmarknad 197 f 
Arbetsställen.. . 81 f, 86, 95, 98 

Sid. 
Areal, hela riket 4 
— jordbruks- 47 f, 55 f 
— köpingarnas och municipal-

samhällenas 12 f 
-— land 4, 6 
— sjö 4 
— skogs- 73 f 
— städernas 11 
— intern 369 f, 398 
Aritmetisk medellön (inom en

skild varuhandel) 215 
Arméns underofficersskola . . 283 
Arrenderade jordbruk 52 f 
ATP, se Allmänna pensionsfonden. 

Baljväxter, areal, skörd m. m. 
54 f, 58 f 

— intern 454 
Banker 154 f, 216 
Banktjänstemän, löner 216 
Barn, födda 14 f, 25 f, 34 f 

» , under 15 år 13, 19 
— inter n 394 
Barnadödlighet 25 f, 36 f 
— intern 387 f, 392 
Barnavård 226 f, 242 
— utgifter.. 236 f, 242, 340 f, 347 
— intern 458 
Barnavårdslärarinnor, utbild

ning av 278 
Barnavårdsmän 230 
Barnavårdsnämnden 228 
Barnbidrag, allmänna 139, 223, 

236 f 
— särskilda . 223, 226, 236 f, 323 
— intern 458 
Barnförlamning, se Poliomyelit 
Barnhem 227 
Barnkolonier 226 
Barnmorskor 238 
— elever 278 
Barnpension 223,226 
Barnstugor 227 
Bedrägeri 258, 260 
Befolkningsprognos 17 
Befolkningsrörelsen 25 f 
— intern 387 
Bensin, tillverkning 90 
— intern 412, 426 f 
Bergshantering 84 
Bergshöjder 1 
Beskattning 333 f 
Beskattningsmål 256 
Besvärsmål 255 
Betalningsbalans 124 
— intern 434 
Betalningsföreläggande 253 
Betalningsmedelsvoiym, 

intern 450 
Betesmark, kultiverad . . 47, 54 f 

Sid. 
Bibliotek 288 f 
Bidragsförskott 230 
Bilar, in- och utförsel . . 121, 123 
— innehav 24 
— registrerade 145 f 
— tillverkning 87 
— trafikförsäkring 173 
— ålder 147 
— intern 415,429 f, 442 
Bildningsverksamhet 288 f 
Bilregistret, centrala 146 
Bilakattemedol 316, 320 
Bilägarnas inköpsföreningar 196 
Biografer 294 
— intern 462 
Blandsäd, areal, skörd m. m. 54 f 
Bleckvarufabriker 92 
Blindskolor 273 
Blindtillägg 224 
Blodsjukdomar, dödsorsak. . . 244 
— intern 396 f 
Bly och blymalm 85, 121 
— intern 414 f 
Bokproduktion 291 f 
Bomull, bomullsgarn . . . 89, 120 
— intern 409, 413, 425 
Bomullsfrö, intern 408 
Borgerlig vigsel 30 
Boskap 62 f 
— intern 402 
Boskillnadsmål 254 
Bostadsbestånd 194 
— intern 456 
Bostadsbyggandet 189 f 
— intern 456 
Bostadsfastigheter, saluvärde 249 
Bostadsförhållanden 193 f 
Bostadshushåll 23 f 
Bostadskreditkassan 160 
Bostadalån . 190, 192 
Bostadsrabatter 192 
Bostadsrättsföreningar 196 
Bostadssubventioner . . . . 191 f 
Bouppteckning 254 
Brandförsäkring 168 f 
Brandorsaker 174 
Brandskador 170 f, 174 
Brevförsändelser 140 f 
— intern 445 
Brott 257 f, 260 
Brott som kommit till polisens 

kännedom 260 
Brottmål 253, 255, 258 
Brukningsenheter 48 f, 64 
Brukningsformer (jordbruk) 52 f 
Bruttointäkt, redovisad vinst, 

beslutad utdelning 106 
Bruttonationalprodukt 308 f 
— intern 464 
Bruttoregisterton 125 



480 

Sid. 
Bruttoreproduktionstal 34 
— intern 394 
Bryggerier 93, 100 
Bränder 174 
Brännved, avverkn 72 
Brännvinstillverkning 185 
Bränsleförbrukning, handels

flottans . 131 
— industrin 102 f 
— järnvägar 137 
Bröd, konsumtion 178 
— konsumentpris 180 
— tillverkning 89 
Brödsäd, produktion 57 f 
— tillgång och förbrukning . . (12 
— intern 400 
Budget, statens 316 f 
Byggnadsmaterial, in- oeh ut

försel 111 f ,114f 
— tillverkning 87 f 
Byggnadssnickerier, tillverk

ning 88 
Byggnadsverksamhet 189 f 
— arbetsställen, sysselsatta 

m. m 81 
— inkomst- o. förmögenhet 301 f 
— löner 210 f 
— intern 382 f, 456 
Börsindex 103 
— intern 449 
Bötesförvandling 254 
Bötesmedel 321 
Bötesstraff 259 

Cement- oeh cementvarutill
verkning 88, 92, i)8 

— intern 413 i 
Centerpartiet . . 356 f, 359, 3Ö2 f, 
Centrala bilregistret 146 
Centralkassor för jordbruks

kredit 1(11 
Charkuterivaror, konsumtion 179 
— tillverkning 89. 93, 100 
Chokladvaror, konsumtion . . 179 
— tillverkning 89, 93, 100 
Cigarrer, eigarriller, cigarretter 
— försäljning 184 
— tillverkning 89 
— intern 408 
Cirkulationsorganens sjukdo

mar dödsorsak 244 
Civila statstjänstemän . . . 198 f 
Civilstånd 13 f, 18 f 
Cyklar, konsumentpris 181 
— tillverkning 87 

Daghem 227 
Dagstidningar 293 
Departementen . . 200, 322 f. 329 
Detaljhandel 82 f 
Detaljhandelspriser, se Kon

sumentpriser 
Disciplinstraff 259 
Diskonto, riksbankens 154 
Diapensärer 243 
Disputationsprov 284 

Sid. 
Djur, levande, in- och utför

sel 110, 112 
Domsagor 4 f 
Domstolar, verksamhet . . . 253 f 
Domänfondens skogar 75 f 
Domänverket 309, 319, 321 
Domänverkets skogar 74 
Driftbudget, statens 310 f 
Drivkraft 84, 91 , 95, 104 f 
Drunkning 24(i 
Drvcker, in- och utförsel 110. 112, 

114 f 
— konsumentpris 180 f 
— konsumtion 179 
Drvckesvaru- och tobaksindu

stri 81, 86, 89, 91, 93, 96 f, 100, 
103 

Dyrortsgnippering . . . . 197, 209 f 
Dysenteri, sjukdomsfall . . 241 
Döda 25 f, 36 f, 244 f 
— intern 387 f 
Döda i l:a levnadsåret. . . 25 f, 36 f 
— intern 387 f, 390 f 
Dödfödda 34 f 
Dödförklaring 254 
Dödlighets- och livslängds-

tabeller 39 
— intern 395 
Dödsorsaker 244 f 
— intern 396 f 
Dövskolor 273 

Ecklesiastik indelning 5 
EEC, utrikeshandel, intern. . 431 
EFTA, utrikeshandel, intern. 431 
Egnahemslån 190, 192 
Eldbegängelser 247 
Eldsvådor 174 
Elektrisk energi, förbrukning 

102 f, 105, 137 
— produktion 90, 105 
— intern 405 
Elektriska generatorer, mo

torer m.m 87, 95, 121, 123 
Elektroteknisk industri 92,98 
Elever 266 f 
El-, gas-, vattenverk m. m., 

81,86,90, 94. 96 f, 102 f 
Emissioner, aktier, obliga

tioner 162 
Enskilda skogar 73, 78 
Epidemisjukhus 240 
Epidemiska sjukdomar, döds

orsak 244 
— sjukdomsfall 241 
— intern 396 
Epileptikeranstalter 240 
Europeiska ekonomisk» unio

nen, utrikeshandel, intern. 431 
Europeiska frihandelssamman-

slutningen, utrikeshandel, in
tern 431 

Examina 278, 281 f. 287 
Export . . 10S f, 112 f, 116 f, 122 f 
— intern 419 f, 436 

Sid. 
Exportprisindex 183 
Expropriationsdomstolar 251 

Fackliga organisationer 201, 205 
Fackskola 275 
Fakulteter 279 f 
Familjebostadsbidrag 192 
Familjenamn (släktnamns-

ärenden) 45 
Farmaceutiska institutet 279 f, 286 
Farmaceut iska produkter 

90,94,102. 110, 112,114 f 
Fartyg, förolyckade 130 
— handelsflottans 125 f 
— in- och utförsel 121, 123 
— intern 437 f 
Fartygsbyggnader och repara

tioner 87,92,98 
Fartygspersonal 128 
Fast egendom; lagfarna köp, 

saluvärden 251 
— lagfarter, tomträtter, in

teckningar 250 
— taxeringar 334 
Fastigheter, saluvärde . . . . 248 f 
Fastighetsförsäkring 173 
Fastighetsvärden 72, 333 
Finanser 316 f 
— kyrkliga kommunernas . . 355 
— landskommunernas 340 f, 345 f 
— landstingens 340 f 
— statens 316 f 
— städernas 341 f, 340 f 
Fisk, fångst 79 f 
— in- och utförsel 110, 112, 114 f 

120, 122 
— konsumentpris 180 
— konsumtion 179 
— intern 403 f, 420 
Fiskare, antal 80 
FiskberedningsanBtalter.. 93, 100 
Fiske, båtar, redskap 80 
Fjäderfäkött, produktion . . . 65 
Flickskolor, flickskolestadiet 273 
Floder 1 
Flottning 75 f 
Flygkadettskolan 283 
Flygkrigshögskolan 283 
Flygolyckor 246 
Flygplan 151 
Flygplatser 152 
Flygvapnets centrala skolor 283 
Flyttande, antal 44 f 
Fläsk, införsel 120 
— konsumentpris 180 
— konsumtion 179 
— produktion 65, 89 
Fodermedel, in- och ut

försel 110 f, 120 
— jordbrukets inköp 67 
— partiprisindex 183 
— tillverkning 89 
Foderväxter, areal, skörd m.m. 

54 f. 61 
Folkbibliotek 290 
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Sid. 
Folkbokförings- och social-

vårdsmål 256 
Folkhögskolor 266 f, 276 
Folkmängd 4 f 
— intern 369 f 
Folkmängdens förändringar 25 f 
— intern 387 f 
Folkmängdstäthet 4 
— intern.' 369 f 
Folkomröstningar 365 
Folkpartiet 293, 356 f. 359, 362 f 
Folkpensioner . . 139, 223 f, 323 
Folkpensioneringsfonden . . . . 321 
Folkräkningar, intern 369 f 
Folkrörelser 297 
Folkskoleseminarier 266 f, 275, 285 
Folkskollärarlinje 275, 283 
Folkskolor 269 f 
— högre 269, 272 
Folktandvård . . . 237, 241, 243 
— intern 458 
Folkökning 25 f 
— intern 375 
Fondbörs, Stockholms 163 
Fondemissioner 162 
Fonder, statens 316 f, 321, 327 f 
Fordon (personb.'under årsrisk 173 
Fosterbarn 228 
Fotogen tillverkning 90 
— intern 412 
Frikyrkosamfund 297 
Fritidshem 227 
Frukt, in- och utförsel 110, 112, 

114 f, 120 
— konsumentpriser 180 
— konsumtion 178 
Frånskilda, civilstånd . . 14 f, 18 f 
Fylleri 188 f, 258 
Fyrar 135 
Fyrlingar 35 
Fyr- och båkmedel 320 
Fyrskepp 136 
Fångvård 261 f 
Får, lamm 62 f 
— intern 402 
Färjleder 143 
Färjor 136 
Födda 14 f, 25 f, 34 f, 42 
— intern 387 f 
Födelseöverskott 25 
— intern 387 
Födoämnen, konsumtion . . 178 f 
— intern 454 
Fögderier 4 
Förbrytelser 258 f 
Företagare 22 
Företagsförsäkring 173 
Företagsräkning 81 f 
Företagsskolor 276 
Förfalskning 258, 260 
Förgiftning, dödsorsak 246 
Förlossningsvård 239 f 
Förmynderskap 254 
Förmögenhetaklasser 299 f 
Förmögenhetsskatt, s ta t l ig . . . 339 
Förolyckade fartyg 130 

Sid. 
Församlingar, antal 5, 7 
Förskollärare, utbildning av . 278 
Förstakammarval 356 f 
Försvarets läroverk 2s3 
Försvarsväsendet, utgifter 318. 322 
Försäkringsvasen 165 f 

se även Socialförsäkring 
Försöksskolor 268 f 
Försörjningsbalans 308 
Förvaltningspersonal, inom 

industrin 91 f 
Förvandlingsfängelse 263 f 
Förvärvsarbetande befolkning. 

antal 22 f 
intern 382 f 

Garverier 94, 100 
Gas, distribuerad 90 
— industrins förbrukning... 102 f 
— medelpris 181 
— naturgas, intern 412 
Gasverk 81, 86, 94. 102 f 
Generalindex 163, l s3 
Geografiska uppgifter 1 
Getter, killingar 63 
— intern 402 
Gifta personer, antal 13 f 18f, 23 f 
Giftermål 25 f 
— intern 387 f 
Glesbebyggelse .. 8, 19, 23 f. 194 
Godstrafik, bil 149 
— flyg 152 f 
— järnväg 138 f 
— intern 440 f 
Grafisk industri 81. 86. 88, 91, 

93 96 f, 100, 103, 106 
Gravationsbevis 254 
Gruvbrytning 92 
— intern 382 f 
Gruvor, gruvindustri . . 81, 84, 86, 

91 f, 96 f, 103 
Grädde, konsumtion 179 
— produktion 65 f 
Gränser, Sveriges 1 
Grönfoder 54 f 
Grönsaker 
— konsumentpris 180 
— konsumtion 178 
Guld, in- och utförsel 108 
— produktion 85 
— intern 414 
Guldbehållning 155 f 
— intern 451 
Guld- och silvervarufabriker 98 
Guldpris 154 
Gummi, gummivaror, 

in- och utförsel 110 f. 114 f, 120 
— tillverkning 90, 94, 100 
— intern 408, 424 
Gymnasier 266 f, 274 f 
— allmänbildande 266 f, 274 
— handels- 266 f, 275, 285 
— tekniska 266 f, 275, 285 
Gymnastiska centralinstitutet 

279 f, 286 

Sid. 
Gäld, intecknad 250 
Gödselmedel, in- och utförsel U l f , 

114, 116, 120 
— jordbrukets inköp 67 
— partiprisindex 183 
— tillverkning 90 
— intern 413 
Götaland, areal, folkmängd.. 6 

Halm 57, 59 f. 
Hamnar 133 
Hamnavgifter 133 
Handel och samfärdsel 81 f 
— intern 382 
Handel, utrikes- 108 f 
— intern 419 f, 436 
Handelsflottan 125 f 
— bruttofrakter 131 f 
— fraktintäkter 131 
— intern 437 
Handelsgymnasier 266 f, 275, 285 
Handelshögskolor . . . 279 1, 2S6 f 
Hantverk, se Industri 
Havre, areal, skörd m. m . . . . 54 f 
— intern 399, 401 
Hemförsäkring 173 
Hemskillnad 33 
Hem vårdarinnor 231 
Hjärtsjukdomar, dödsorsak.. 244 
— intern 396 
HSB 196 
Hovrätter, folkmängd 5 
— verksamhet 255 
Hudar, skinn, pälsverk, in-

och utförsel 110, 112,114, 116, 
120 

— tillverkning 89, 94, 100 
— intern 424 
Humle 187 
Hundar 355 
Hundskatt 330, 355 
Husdjur 62 f 
— intern 402 
Husdjursförsäkring 168 
Hushåll, antal 23 f, 195 
— med bil 24 
Hushållens tillgångar och 

skulder 306 
Hushållningssällskap . . 6. 65, 68 
Hushållsmedlemmar, antal 23 f 
Hushållstvper 23 f, 176 f 
Hustrutillägg 224 
Hypoteksinrättningar . . . 160, 162 
Hyresrabatter till barnrika 

'familjer 237 
Hälso- och sjukvård . 237 f, 326, 

310 f, 344, 346 f, 350 
— intern 458 
Häradsrätter, verksamhet . 252 f 
Hästar 62 f 
— intern 402 
Högerpartiet 293, 356 f, 359, 362 f 
Högre folkskolor 272 
Högre kommunala skolor . . . . 285 
Högre tekniska läroverk 275 
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Sid. 
Högskolor.. 279 f, 284, 286 f, 324 
— intern 459 
Högsta domstolens verksamhet 255 
Höns 63 
— intern 402 

Import 108 f, 114, 118 f 
— intern 419 f, 436 
Importprisindex 183 
Inbrottsförsäkring 170 
Indelningar, rikets 4 f 
Index 
— export- och impor tpr is - . . . 183 
— konsumentpris- 182 
— levnadskostnads- 182 
— partipris- 183 
— pris- och volymindex för 

införsel och utförsel 109 
— produktionsvolym 97 
— intern . . . 418, 436, 449, 452 f 
Industri 86 f 
— arbetsställen.. 81, 86, 92f. 98 f 
— drivkraft 91 f 
— förädlingsvärde 92 f 
— investeringar 96 
— löner 209 f 
— produktionsvolym, indextal 97 
— redovisad vinst m. m. . . . 106 
— ealutillverkningarnas värde 86, 

92 f 
— intern 382, 406 f 
Industriaktier 162 f 
— intern 449 
Industriprodukter 87 f 
— intern 406 f 
Infektionsjukdomar, dödsor

sak 244 
— sjukdomsfall 241 
— intern 396 
Influensa, dödsorsak 245 
— intern 396 
Inflyttade 29 
Införsel 108 f, 114. 118 f 
— intern 419 f, 436 
Inkomstenhet 307 
Inkomster 208 f 
Inkomstklasser 299 f 
Inkomsttagare 298 f 
Inkomst- och förmögenhets

skatt 316. 320, 330, 333 f 
Inrikes omflyttning 44 f 
Inteckningar 250, 254 
Internationella översikter . . 367 f 
Internering 259, 262 f 
Invaliditet 219 f 
Invalidpensioner 224. 236 f 
Invandrare 25, 40 f 
Investeringar, industrins . . . . 96 
— statens, kapital- 144, 319 
— intern. 464 
Investeringskvoter, intern. . . 451 
Investeringsplan 318 
Invånare per kma land . . . . 4 
— intern 369 f 
— per församling 7 
— » kommun 7 

Sid. 
J ak t 71 
Jordbruk 47 f 
— inkomster ocb u tg i f t e r . . . . 67 
Jordbruk, rationalisering . . . . 70 
— utan kor 64 
— intern 398 f 
Jordbrukets ekonomiska för

eningsrörelse 69 
Jordbrukets maskinanvänd

ning 64 
Jordbruksfastigheter, saluvärde 248 
Jordbrukskassor 161 
Jordbrukskooperation 69 
Jordbruksmaskiner, tillverk

ning 87 
Jordbruksvärde 333, 336 
Judiciell indelning 5 
Järnmalm, produktion m. m. 

84 f, 92, 97 f 
— utförsel 123 
— intern 410, 42") f 
Järnverk 84, 92, 97 f 
Järnvägar 137 f 
— enskilda 137 
— statens 137 f, 311, 319 
— intern 441 
Järnvägsolyckor 246 

Kaffe, in- och utförsel 110, 112, 
114, 116, 120 

— konsumentpris 1H0 
— konsumtion 179 
— intern 407, 423 
Kakao och choklad 89, 179 
— in- och utförsel 110, 112, 114, 

116 
Kakaobönor, intern 407 
Kaloriförbrukning, per invå

nare, intern 454 
Kalorivärde, animalieproduk-

tionens indextal 65 
Kammarrätten 256 
Kapitalbudget, statens . . 316, 318 
Kapitalfonder, statens. 316, 318, f 

321, 327 f 
Kemiska produkter, in- och 

utförsel 110 f, 114 f 
Kikhosta, dödsorsak 244 
— intern 396 
Kläder, in- och utförsel 111, 113 
— konsumentpris 181 
Kokgas, se Gas 
Koks, förbrukning 102 
— införsel 120 
— konsumentpris 181 
— tillverkning 88 
— intern 411 f, 426 
Kol. se Stenkol 
Kolgruvor 92, 98 
Kolonialvaror, införseltull . . . 332 
Kommerskollegii partiprisin-

dex 183 
Kommunala finanser 340 f 
Kommunala val 361 f 
Kommunala yrkesskolor . . . . 276 
KommunalfulJmäktigval . . . . 363 

Sid. 
Kommunalskatt 330, 336 f 
Kommuner, antal 4, 7 
Kommunikationer 137 f 
— intern 440 f 
Kommunister 293, 356 f, 359, 362 f 
Konfektindustri 89, 93, 100 
Konfektion 89 
Konflikter, arbets-, se Arbets

inställelser 
Konkurser 251 f, 254 
Konservtillverkning 89, 93 
Konstfackskolan 278 
Konsthögskolan 278 
Konsumentkooperation 196 
Konsumentpriser 180 f 
Konsumentprisindex 182 
— intern 453 
Konsumtion, födo- och njut

ningsmedel 176 f 
— fördelning på varor och 

tjänster 175 f 
— privat och offentlig 308 
— intern 454, 464 
Konsumtionsföreningar 196 
Kontorspersonal, löner 213 f 
Kontrakt, kyrklig indelning 5 
Kontrollföreningar 65 
Kooperation 69, 196 
Kooperativa Förbundet 161.196 
Koppar, kopparmalm, införsel 121 
— produktion 85 
— intern 410, 429 
Kopparslagerier 92 
Kor 62 f 
— intern 402 
Korn, areal, skörd m. m.. 54 f, 60 
— intern 399 f 
Korrespondensrealskolor 266, 269 
Kraftfoder 89 
Kraft-, belysnings- och vatten

verk 90, 94, 96 f, 102 f 
Kreatur 62 f 
Kreatursfoder, in- och utför

sel . . . 110, 112. 114, 116, 120 
Kreaturslösa jordbruk 64 
Kreditmarknad 154 f 
Krematorier 247 
Krigshandling, dödsorsak . . 245 
— intern 396 
Krigshögskolan 283 
Krigsskolan 283 
Kriminalvårdsklientel 262 
Kronoskogar 71, 73 f, 78 
Kryddor, in- och utförsel 110,112, 

114, 116 
— konsumtion 179 
Kul- och rullager 87, 123 
Kuratorer, vid sjukhus 238 
Kyrklig indelning 5 
Kyrkliga kommuner, finanser 355 
Kyrkofullmäktigval 363 
Källhänvisningar 19° 
Kärlsjukdomar, dödsorsak . . 244 
Könssjukdomar, dödsorsak . . 245 
— sjukdomsfall 241 
— intern 396 f 
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Sid. 
Köpingar, anta] 4 
— areal och folkmängd . . . . 12 
— finanser 330 340 342 f, 346 f 
Körkort utfärdade och åter

kallade 148 
Kött , in- och utförsel . . . 110, 112, 

114 f, 120 
— konsumentpris 180 
— konsumtion 179 
— produktion 65, 89, 93 
— intern 406, 420 

Lagervärden 81 f 
Lagfarteärenden 250 f, 254 
Lagsökningsmål 253 
Landareal 4, 6, 11 f, 47 
— intern 369 f, 398 
Landgräns, Sveriges 1 
Landsbygd, folkmängd 9 
Lan dsfiskalsd» strikt 4 
Landsförsamlingar, antal . . . 5, 7 
Landskap, areal, folkmängd . 6 
Landskommuner, antal, folk

mängd 4, 7 
— finanser 330, 342 f, 345 f 
Landsorganisationen (LO) . . . 201 
Landsting, folkmängd 6 
— finanser 340, 344 
Landstingsmannaval 361 f 
Landstingsskatt . . 330, 340, 342 f 
Lantbrukshögskolan.. 279 f, 286 f 
Lantbruksinstitut 278 
Lantbruksmaskiner 64, 87 
Lantbruksnämnder 70 
Lantbruksskolor 278 
Lanthushållsskolor 278 
Lantmannaskolor 278 
Lantmäteri 46, 320, 325 
Lantmäteri distrikt 4 
Lasarett 239 f 
Lastbilar, beställningstrafik.. 149 
— registrerade 145 f 
— intern 415, 430, 442 
Lax, fångst 79 
— intern 403 f 
Lekskolor 227 
Levnadskostnader 175 f 
Levnadskostnadsindex 182 
Levnadskostnadsundersök

ningen år 1958 175 f, 193 
Livförsäkring 166 
Livförsäkringslån 165 
Livslängd, återstående medel

livslängd 39 
— intern 395 
Livsmedel, in- och utförsel 109 f, 

112, 114, 116 
— konsumtion 176 f 
— produktion 97 f. 100 f 
— intern 406 f, 420 f 
Livsmedelsförbrukning per in

vånare, intern 454 
Livsmedelspriser, detalj . . . . 180 
Livstidsfångar 265 
LO 201 
Lotsningar 136 

Sid. 
Lotspenningar 136 
Lots- och fyrplatser 136 
Lotterimedei, bidrag av . . . . 315 
— statsinkomst 321 
Lotteri vinsts katt. statsinkomst 320 
Luftfart, svensk civil, linjefart 

m. m 151 f 
— intern 443 
Lunginflammation, dödsorsak 245 
— intern 396 
Läge, Sveriges geografiska . . 1 
Lägenheter, bostads- 189 f 
— intern 456 
Läkare 4, 238 
Län, areal, folkmängd 4, 9, 19 f, 26 
Lärare 285 f 
Lönekostnader, statens 329 
— företagens 81 f 
Löner 207 f 
Löneplan A och B 197 f 
Lönnbränning 258, 260 
Lösdriveri 263 

Majs, intern. . . . 399, 401, 421 f 
Malmbrytning, arbetsställen 

m. m 92, 98 
— redovisad vinst inom olika 

industrigrupper 106 
Malmer, in- och utförsel 110. 112, 

114 f 
— produktion 84 f 
— intern 410 f, 425 f 
Malt 187 
Maltdrycker 179, 187 
— intern 407 
Margarin, konsumentpris 180 
— konsumtion 179 
— tillverkning m. m. 89, 93, 100 
— intern 407 
Marinens underofficersakola.. 283 
Maskinanvändning, jordbru

kets 64 
Maskiner, in- och utförsel 111,113 f 
— tillverkning 87 
Massaved, avverkning 72 
Matsmältningsorganens sjuk

domar, dödsorsak 245 
— intern 396 
Medborgarskap, svenBkt . . . . 43 
Medel folkmängd 25, 27 f 
— intern 387 
Medelinkomst 303 
Medellivslängd 39 
— intern 395 
Medeltemperatur 3 
Medianinkomst 300 f, 303 f 
Medicin alpersonal 238 
Medicinska produkter 90, 110, 

112, 114, 116 
Mejerihantering 66, 93, 100 
Mejeriprodukter 65 f, J10, 112, 

114, 116 
Mened 258. 260 
Mentalsjukvård 238, 240 
Metall- och verkstadsindustri 81, 

86 f, 91 f, 96 f, 103 

Sid. 
Meteorologi, nederbörd, tem

peratur 2 f 
— stationernas läge 1 
Militära skolor 283 
Mineraloljor 
— in- och utförsel 110, 112. 114, 

116, 120 
— tillverkning 90 
— intern 412, 426 f 
Mineralvatten o. d 89 
Mistsjgnal anläggningar 136 
Mjöl och gryn, konsumentpris 180 
— konsumtion 178 
— tillverkning 89 
— intern 406, 454 
Mjölk, konsumentpris 180 
— konsumtion 178 
Mjölk, produktion 65 f 
— intern 406, 454 
MjÖlkboskapskon troll 65 
Mjölkdistributionsföreningar. 196 
Mjölkleverantörer 66 
Moderskapshjälp 223 
Mord och dråp 258, 260 
— dödsorsak 245 f 
— intern 396 
Motorbrännolja 131 
Motorcyklar, registrerade . . 14 -i f 
— tillverkning 87 
Motorer 84 91, 95 
— in- och utförsel 121, 123 
— tillverkning 87 
Motorfartyg 131 
— intern 437 f 
Motorfordon, in- och utförsel 121, 

123 
— inregistrerade 145 f 
— olyckor 150 f, 246 
— intern. . . 396, 415, 429 f, 442 
Motorfordonsförsäkring, . . . . 168f 
Motorseglare 129, 131 
— intern 438 
Mulåsnor, intern 402 
Municipalfullmäktigval 363 
Municipalsamhällen, antal . . . 4 
— areal, folkmängd 13 
— finanser 330, 340 
Musikhögskolan 278 
Musikinstrument, tillverkning 88 
Mål. domstols 253 f 
Mässling, dödsorsak 244 
— intern 396 
Möbler, in- och utförsel 111, 113 f 
— tillverkning 88 
Mödrahem 227 
Mödrahjätp 229 322 
Mödra- och barnavård 228 f, 237 
— intern 458 

Nationalinkomst, intern 464 
Nationalprodukt, brutto . . 308 f 
— intern 464 
Nationalräkenskaper 308 f 
Natriumhydrat, tillverkning 90 
Naturgas, intern 412 
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Sid. 
Naturlig äng, areal 47, 54 f 
— skörd 60 
— intern 398 
Nederbörd 2 
Nervsystemets sjukdomar, 

dödsorsak 244 
— intern 3'ib 
Nettonationalinkomst, intern. 464 
Nettoreproduktionstal 34 
Njutningsmedel, konsumtion 178 f 
Nordiska passkontrollområdet 153 
Normalklasser 269 f 
Norrland, areal, folkmängd.. 6 
Nya systemaktiebolaget . . . 314 
— utminuteringsställen m. m. 186 
Nykterhetssällskap 297 
Nykterhefc>vård 233 f, 323 
— inkomstfördelning 301 f 
— intern 382 f 
Näringsgrenar 22, 81 f 
Nöjesskatt 320, 330 
Nötkreatur, antal 62 f 
— intern 402 

Obligationsemissioner 162 
Obligationslån . . . 160, 162, 327 f 
Obligationsränta 154 
— intern 448 
Obligatoriska skolväsendet 266 f 
Ogifta personer, antal 13 f, 18 f 
Olivolja, intern 412 
Oljekakor, tillverkning 89 
Olje- och gasmotorer, driv

kraft 84 
Oljeråvaror, införsel 120 
Oljeväxter, oljeväxtfrö 54 f, 110, 

112, 114 f. 120 
— intern 408, 424 
Oljor, animaliska, införsel 110 
Oljor, mineraliska, införsel . 110 
— tillverkning 90 
— intern 412, 426 f 
Oljor, vegetabiliska, in- ocb 

utförsel 120 
— tillverkning 90 
— intern 412 f, 427 
Olyckor, vägtrafik- 150 f, 246 
Olycksfall i arbete 236 f 
— intern 458 
Olycksfallsförsäkring.. 168 f, 225 

236 f 
— intern 458 
Olyckshändelser, dödsorsak 245 f 
— intern 396 
Omflyttning, inrikes 44 f 
Områdesreglering 10 
Omsättningsskatt 320 
Orderläget, verkstadsindustrin 96 
Organisationer 69. 196, 201 f, 296 f 
Orkesterverksamhet, bidrag 

till 315 
Ortsgrupper, efterdyrort 197,209 f 

216 
Ost, konsumentpris 180 
-— konsumtion 179 

Sid. 
Ost, produktion 65 f, 89 
— intern 406, 420 
Oxar och tjurar 62 f 

Paket, post- 140 f 
— intern 445 
Palmolja, intern 413 
Pappersmassa, papp, papper, 

arbetsställen m. m. 81 86, 91, 
93, 96 f, 103 

— in-ochutförselllli,U4f,122f 
— prisindex 183 
— tillverkning 86 f 
— intern. . . . 409, 424, 428, 455 
Partihandel 81 
Parti prisindex 183 
— intern 452 
Passagerarefartyg . . . . 125 f, 135 f 
Passkontrollområde, nordiskt 153 
Pastorat 5 
Patent 107 
Patent- och varumärkesavgif

ter 321 
Penning-och kreditmarknad 154 f 
— intern 44" f 
Pensioner, barn 223, 226 
— folk 223 f, 236, 323 
— invalid 224, 237 
— ålders- 224, 237 
— änke- 224 
Pensionsfonden, allmänna 163 f, 

321 
Pensionsförsäkring, Riksför

säkringsverkets frivilliga 223 f 
Pensionärsbostadsbidrag . . . . 192 
Pensionärshem 192. 237 
— intern 458 
Personal i gtatsjänst . . . 197 f, 329 
Personbilar, hushåll resp. per

soner med 24 
Personbilförsäkring 173 
Persontrafik, järnvägar 138 
— lufttrafik 152 
— intern 441, 443 
Plast 90, 102 
— intern 410, 427 f 
Poliomyelit 241, 244 
Polisstatistik 2oO 
Postförsändelser 139 f 
— intern. 445 
Postgirorörelsen 157, 161 
Postsparbanken 157, 161 
Postväsendet 139 f 312 319 
— intern 445 
Potatis, areal, s k ö r d . . . . 51 f, 59 f 
— konsumentpris i80 
— konsumtion 17S 
— intern 399. 401, 454 
Premieobligationslån, Sv. sta

tens 327 f 
Primärkommuner, finanser 342 f, 

346 f 
Pris- och volymindex för in-

och utförsel 109 
— intern 436 

Sid. 
Priser, se Index samt konsu

mentpriser 
Priser och levnadskostnader 175 f 
Privatläroverk 285 
Psykiska sjukdomar, dödsor

sak 244 
Produktion se Industri 
— intern 405 f 
Produktionsvolyms i n d e x . . . 97 
— intern 418 
Protesterade växlar 252 
Provinsialläkardistrikt 4 
Psykiskt efterblivna, särskolor 273 
Publikationer, officiella, statis

tiska 465 f 

Radaranlaggningar 136 
Radio 142, 295 
— intern 461 
Radioapparater och tillbehör 82, 

87, 121, 123 
Radiofyrar 136 
Radiolicenser 295 
Radiostationer 142 
Radiotelegram 142 
Raps, areal och skörd . . . 54. 56 f 
Rattfylleri 258, 260 
Realekonomisk fördelning av 

driftbudgetens inkomster 
och utgifter 317 

Realexamen 282 
Realskollinjer 266 f, 271 f 
Realskolestadiet 272 
Religiösa organisationer 297 
Restaurangpersonal, löner . . 216 
Revisionsmål 255 
Riksbanken 154 f 
Riksdagsmannaval 356 f 
Riksidrottsförbundet 297 
Riksområden, jordbruk. . 52 f, 64 
— skogsbruk 73 
Riksskogstaxering 73 
Riksstat 316 f 
Ris och risgryn, konsumtion 178 
— intern 399. 401, 421 
Rotfrukter, areal och skörd 54 f, 

59 f 
— konsumtion 178 
Rull-och kullager, produktion 87 
— utförsel 123 
Rybs, areal och s k ö r d . . . 54, 56 f 
Rådhusrätter, antal 5 
— verksamhet 252 f 
Råg, areal, skörd m. m 54 f 
— intern 399 f, 422 
Rån 258. 260 
Räntesatser 154, 159 
— intern 448 
Rätteväsen 248 f 
Röktobak 89, 184 
— intern 408 
Rösträtt . . . 358, 360 f, 363, 365 

SAC 201 
SACO 201 
SAF 203 
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Sid. 
Sakfällda i första instans . . . 257 f 
Salt , intern 410 
Saltsjöfiske 79 f 
— intern 403 f 
Sambeskattning 302 f 
Samfärdsel, Be Handel och 

samfärdsel, Kommunika
tioner och Sjöfart 

Samhällsvård 228 
Samtaxering 302 f 
SAS 151 f, 315 
— intern 444 
Scandinavian Airlines System 

151 f, 315 
— intern 444 
Scharlakansfeber, sjukdoms

fall 241 
— intern 396 
Sedelcirkulation 155 
Segelflygplan )51 
Seminarier 266 f, 275, 278, 283, 

285 
Separatorer, tillverkning . . . . 87 
— utförsel 123 
Sexstatagruppen (EEC), utri

keshandel, intern 431 
Sill, fångat 79 f 
— konsumentpris 180 
— intern 403 f 
Silver, in- och utförsel . . . . 108 
— produktion 85 
Silvermalm 85 
— intern 411 
Sinnesorganens sjukdomar, 

dödsorsak 244 
Sjukdagar (i sjukförsäkringen) 

222 
Sjukdomsfall (i sjukförsäk

ringen) 222 
— vissa sjukdomar 241 
Sjuk- och olycksfallsförsäk

ring 168 
Sjukförsäkring, frivillig 222 
— obligatorisk 222 
— intern 45 $ 
Sjukgymnastinstitut 279 f 
Sjukhus 239 f 
Sjukhusvårddagar 222 
Sjukkassor 222 f 
Sjukpenning 223 
Sjuksköterskeskolor, elever 278 
Sjuksköterskor 238 
Sjukvård, se Hälso- och sjuk

vård 
Sjukvårdsanstalter 239 f 
Sjukvårdspersonal 238 
Sjustatsgruppen (EFTA), ut

rikeshandel 431 
Självmord 245 f 
— intern 396 
Sjöar 1. 4 
Sjöbefäl 128 
Sjöbefälsskolor 278 
Sjöfart 125 f 
— intern 437 f 
Sjöförklaring 254 

Sid. 
Sjöförsäkring 172 
Sjökaptener, styrmän 128 
Sjökaskoförfiäkrmg 108 f 
Sjökrigshögskolan 283 
Sjökrigsskolan 283 
Sjömän 128 
Sjöolyckor, dödsorsak . . . . . . 246 
— förolyckade fartyg 130 
Sjöräddningsstationer 136 
Skadade vid trafikolyckor . . 150 f, 

246 
Skadeförsäkring 170 f 
Skadegörelse 258, 260 
Skaldjur, fångst 79 f 
— intern 403 f 
Skarpsillfiske, fångst 79 f 
Skattekronor 342 f 
Skatter 187, 316 f, 320 330 

333 f 
Skattkammarväxlar. . 155 f, 327 f 
Skeppshypotekskassan 160 
Skifferprodukter 90 
Skilsmässor 32 f, 254 
Skogar 71 f 
— intern 398 
Skogsavverkning 71 f 
Skogsbruk 67, 71 f, 81 
Skogsbränder 174 
Skogsförsäkring 168, 170 
Skogshögskolan 279 f 
Skogsindustri, redovisad vinst 106 
Skogsmark 47, 72 f 
— intern 398 
Skogsmarkens fördelning . . . . 73 f 
Skogsskolor 278 
Skogsvårdsåtgärder 78 
Skogsvärde 336 
Skolbibliotek 290 
Skolformer 268 
Skolkökslärarinnor, utbildning 

av 278 
Skolmåltider 237 
— intern 458 
Skolor 266 f 
Skolväsendet, obligatoriska 26ii f, 

270 f 
Skor, in- och utförsel 111, 113 f 
— konsumentpris 181 
— tillverkning 90 
Skyddsuppfostran 228 f, 259, 262 
Skärmbildsimdersökningar . . 243 
Skörd 57 f 
— intern 400 
Skördeenheter 60 
Skördesiffra, allmän 60 
Slakterier 93 100 
Släktnamnsärenden 45 
Småskolläraiiinje . . 268, 275, 2S3 
Smör, konsumentpris 180 
— konsumtion 179 
— tillverkning 65 f, 89 
— intern 406, 420 
Smörjoljor, se Mineraloljor 
Snus, försäljning 184 
— tillverkning 89 
Social hemhjälp 231 

Sid. 
Socialdemokrater 293, 356 f, 359, 

362 f, 364 
Socialförsäkring.. 217 f, 236, 318 
— intern 458 
Socialhjälp 231 f, 236 f, 318, 340 f, 

346 f 
— intern 458 
Socialinstitut 279 f 
Socialutgifter.. 236 f, 243, 322 f, 

340 f, 344 f, 347, 350 
— intern 458 
Socialvård 226 f 
— intern 458 
Socker, in- och utförsel m. m. 

110, 112, 114 f, 120 
— konsumentpris 180 
— konsumtion 179 
— tillverkning 89 
— intern 406 f, 422 f, 454 
Sockerbetor areal, skörd 54 f, 59, 

61 
— intern 399, 401 
Sockerindustri 89, 93, 100 
Sockersjuka, dödsorsak 244 
— intern 396 
Sojabönor, intern 408 
Spannmål och produkter där

av 54 f, 
62, 110, 112, 114 f, 120, 122 

— intern 398 f 420 f 
Sparbanker 158 f, 216 
S parundersökningar, Konjunk

turinstitutets 306 f 
Specerier, konsumtion 179 
Specialhem 227 
Specialklasser 270 
SPP — tjänstepensionsförsäk

ring 166 
Spritdrycker, se Alkoholhaltiga 

drycker 
Sprängämnen . . . 90, U l f . 114 f 
Spädbarnsdödlighet, se Barna

dödlighet 
Spädbarnshem 227 
SK 201 
Stadsfullmäktigval 363 
Stadshypotekskassan 160 
Statens affärsverksamhet . . 309 f 
Statens järnvägar 137 f, 311, 319, 

321 
Statens järnvägars biltrafik. . 149 
Statens lönekostnader . . . . . . 329 
Statliga aktiebolag 314 
Statliga vägarbetare 213 
Statsinkomster 187. 309 f, 316 f, 

318, 320 f. 330 f 
Statslösa, utresta 153 
Statsskogar 71, 73 f, 78 
Statsskuld 327 f 
— intern 463 
Statstjänstemän, löner 197 f, 329 
Statstjänstemännens riksför

bund (SR) 201 
Statsutgifter . . 309 f, 316 f, 322 f 
Stelkramp, dödsorsak 244 



486 

Sid. 
Stenkol, förbrukning. 102,131,137 
— införsel 120 
— produktion 84 f, 88, 9S 
— intern 411, 426 
Stift, folkmängd 5 
Stiftnämndens skogar 74 
Straffarbete 259. 263 f 
Strafflagsbrott 258 260 
Straffregister 237 f 
Straffriförklarade 263 
Strafföreläggande 259, 261 f 
Strejker 206 
Strömming, fångst 79 
— konsumentpris 180 
Studentexamen 281 
Studiecirklar 296 
Stål »<oh järn, arbetsställen, 

produktion m. m. 81,84 f. 87 92 
— in- o.-b utförsel 121, 123 
— införseltull 332 
— intern 414, 429 
Städer, antal 4 
— areal oc-b folkmängd . . . . 9 f 
— finanser 334 f, 339, 341 f 
— intern 377 f 
Stöld 258, 260 
Stöldförsäkring 170 
Svealand, areal, folkmängd 6 
Svenska riksbvggen 196 
Svenska Tobaks A B . . . . 184, 314 
Sveriges akademikers central

organisation (SACO) 201 
Sveriges allmänna hypoteks-

bank 69, 160 
Sveriges arbetares centralor

ganisation (SAC) 201 
Svin 62 f 
— intern 402 
Syfilis, dödsorsak 244 
— sjukdomsfall 241 
— intern 396 
Symboler använda i tabellerna 18" 
Systembolag, se Nya System 

AB 
Särskolor (för psykiskt efter

blivna) 273 
Sömnsjuka, dödsorsak 244 
— sjukdomsfall 241 

Tackjärn, in- och utförsel 121, 123 
— produktion 84 f, 87 
— intern 414 
Tandläkare 238 241 
Tandläkarhögskolor 279 f 
— intern 459 
Tandsköterskor 238 
Tandtekniker 238 
Taxeringar 333 f 
TCO 201 
Te, in- och utförsel 110, 112, 114 f 
— konsumtion 179 
— intern 407. 423 
Teaterverksamhet, bidrag till 315 
Teckenförklaringar 18° 
Tekniska högskolor . . 279 f, 324 
— intern 459 

Sid. 
Tekniska läroverk 275, 283, 285, 

287 
Telefonapparater. . 87, 121, 123, 

141 f 
— intern 446 
Telefonsamtal 141 
Telefonstationer 141 
Telegrafapparater . . . 87, 121,123 
Telegrafister, fartygs- 128 
Telegrafstationer 142 
Telegram 142 
— intern 446 
Television 294 f 
— intern 460 
Televisionsapparater, in- och 

utförsel 121, 123 
Televisionslicenser 294 
Televerket 313, 319, 321 
Telex 142 
Temperatur i Sverige 3 
Textil- och sömnadsindustri 

81, 86, 89, 91, 93, y6, 100, 103 
Textilinstitut 278 
Tidningar 293 
Tidningspapper, utförsel . . . . 123 
— intern 413, 428, 455 
Tidningstryck 88 
— intern 413 t 
Timmer 72, 76 f 
— intern 409, 424 
Tingslag 4 f 
Tipsmedel 321 
Tipstjänst, AB 314 
Tjurar och oxar 62 f 
Tjänstemännens centralorga

nisation (TCO) 201 
Tjänstepensionsförsäkring 

(SPP) 166 
Tobak, areal, skörd 54 
— försäljning 184 
— in-och utförsel 110, 112, 114 f 
— konsumentpris 181 
— konsumtion 179 
— tillverkning 82, 89, 93, 97, 100 
— intern 407 f, 423 f 
Tobaksmonopolet, se Svenska 

Tobaks AB 
Tobaksskatt 316, 320 
Tomträtter 250 
Tonnage, handelsflottans . . 125 f, 
— intern 437 f 
Torv, förbrukning 102 
— tillverkning m. m 88, 98 
Totalisatormedel 321 
Trafikflygplatser, statens ci

vila 152 
Trafikförsäkring 168, 172 
Trafikolyckor 150 f, 246 
Traktorer 64, 87, 121, 147 
Transportförsäkring 170 f 
Transportmedel, in- och ut

försel 109, 111, 113 
Trillingar 35 
Tryck, litografiskt och annat 88 
Trångboddhet 195 
Trädgårdsskötsel 81 

Sid. 
Trähus, monteringsfärdiga . . 88, 
Träindustri 81, 86, 88, 91 f, 96 f, 

103 
— redovisad vinst 106 
— intern 409 
Trävaror, in- och utförsel 

111, 112, 122 
— intern 424 
Tuberkulos, dödsorsak 244 
— intern 396 
Tuberkulossjukhus 240 
Tullar och acciser.. 316, 320, 330 
Tullmedel 187,316 
Tulmppbörden 332 
Tumörer, dödsorsak 244 
— intern 396 
Tvillingar 35 
Tvistemål 253 
Tvångsarbete 263 
Tvångsuppfostran 262 
Tändstickor, tillverkning . . 90, 94, 

102 
Tätbebyggelse,folkmängd. .8,18f, 

23 
Tätorter, folkmängd 8 

Ull, ullgarn m. m 89, 120 
— intern 409, 425 
Underrätter 253 f 
Undervisning 266 f 
— kostnader 323 f, 329,340 f, 344f, 

347, 350 
— intern 459 
Ungdomsfängelse . . . . 259 262 f 
Ungdomsvårdsskolor 228 f 
Universitet. 279 f, 284, 286, 323 f 
— intern 459 
Upptagningshem 227 
Utflyttade 29 
Utförsel 108, 109 112 f, 116 f, 122 f 
— intern 419 f, 436 
Utgifter för sociala ändamål, 

se Socialutgifter 
Utlåningslonder, statens . . . . 321 
Utlänningar, arbetsanmälda 206 
— efter nationalitet 43 
— efter födelseland och 

medborgarskap 42 
— utresta 153 
— med uppehållstillstånd . . . 43 
— som erhållit svenskt med

borgarskap 43 
Utminuteringsställen 186 
Utomäktenskapliga barn, födda 

25 f, 34 f 
Utrikeshandel 108 f, 124 
— intern 419 f, 436 
Utrikes födda 42 
Utsäde 54, 67 
Utsökningsmål 253 
Utvandrare 25. 40 f 

Val, allmänna 356 f 
Valfångst, intern 404 
Vall, »real 54 f 
— skörd 57, 59 
Valolja, intern 412 
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Sid. 
Valutakurser 154 
— intern 447 
Valutaställning, riksbankens 155 
— intern 451 
Varumärken 108 
Vatten, distribuerat 90 
Vattenareal 1.4 
Vattendomstolar 251 
Vattendomstolsområden . . . . 75 f 
Vattenfalls verk, statens 310, 319, 

321, 329 
Vattenkraft 95, 104 f 
— intern 405 
Vattenområden 1 
Vattenturbiner, drivkraft . . 84, 91 
Vattenverk . . 81, 86,90. 94, 9-i, 

97, 102 f 
Ved, avverkning 72 
— konsumentpris 181 
— utförsel 122 
Vegetabiliska produkter . . . . 57 f, 

89, 110. 112 114 f, 120 
— intern 406 f, 420 f 
Veneriska sjukdomar, döds

orsak 245 
— sjukdomsfall 241 
— intern 396 
Verkstadsindustrin, orderläget 96 
Verkstadsskolor, centrala . . . . 276 
Veteareal, skörd ni. m 54 f 
— intern 398, 400, 420 f 
Vetemjöl, konsumentpris . . . . 180 
— konsumtion 178 
— tillverkning 89 
— intern 422 
Veterinärer 238 
Veterinärhögskolan . . 279 f, 286 
Vigselålder 30 f 
Villaföreakring 173 
Villebråd, dödat 71 
Villkorlig dom 259, 261 f 
Villkorlig frigivning 262 f 
Vin, se Alkoholhaltiga dryc

ker 

Sid. 
Virkesförräd 73 
Virkesmätningsföreningar . . . 77 
Volymindex för in- och ut

försel 109 
— intern 436 
Vårdanstalter for alkoholmiss

brukare 235 
Vårdtillägg 224 
Vädjade mål 255 
Väg- och brobyggnad, statens 

kostnader 144 
Vägar, allmänna på landet . . 143 f 
Vägarbetare, löner, arbetstid 213 
Vägtrafikolyckor 150 f, 246 
Vägunderhåll, statens kostna

der 144 
Vällmetall 84 f 
Världshandelsflottan, intern. 437 f 
Värmekraft 105 
Väv lärarinnor, utbildning av 278 
Växelkurser 154 
— intern 447 
Växel- och checkmål 254 
Växelprotester '-'52 

Yrkesgrupper 301, 304 f 
— bland väljare 360 
Yrkesskadeförsäkring 218 
Yrkesskador 219 f 
Yrkesskolor 266 f, 276 f 
Yrkesställning 22 
Yrkesutbildande gymnasier. . 275 

Zink och zinkmalm 85, 121 
— intern 411 

Åkerareal 47 f 
— arrenderad 52 f 
Åkerjordens användning . 54 f 
— intern 398 
Ålderdomshem 233 
Åldersfördelning, hela befolk

ningen ] 4 f 
— intern 384 f 

Sid. 
Ålderspensioner 224 
Ångfartyg 131 
— intern 438 f 
Ångkraft 95 
Ångmaskiner 84, 91 
Ångpannor m. m 87, 105 
Ångturbiner m. m 84, 91 
Åsnor, intern 402 
Åtalseftergift 259 
Återstående medellivslängd . 39 
— intern. 395 

Aganderättsbevis 254 
Agg, konsumentpris 180 
— konsumtion 179 
— produktion 65 
Ägodelningsrätter 251 
Ägoslag, areal 47 
~ intern 39S 
Äktenskap, ingångna 32 f 
— upplösta 32 f 
Äktenskapsförord 254 
Äktenskapsskillnad 32 f, 254 
Älvar 1 
Ämbetsbrott 258. 260 
Äng, areal 47, 54 f 
— skörd 60 
— intern 398 
Änkepensioner 224 
Änklingar 14 f, 18 f 
Änkor 14 f, 18 f 
Ärekränkning 258 

öar 1 
Öl, detaljhandel 1«6 
— förbrukning per invånare . 184 
— konsumentpris 181 
— konsumtion 179 
— tillverkning 187 
överexekutorer 253 
överpris, fastigheters 248 f 
överskott av födda 25 
— intern 387 

Utkom från trycket den 30 november 1962 
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