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1 

Genom kungörelse den 31 juli 1945 (Svensk författningssamling nr 591) 
anbefallde Kungl. Maj:t en pälsdjursräkning att äga rum den 30 september 
1945. Som pälsdjur skulle räknas räv av olika slag, mink, nutria och karakul-
får, som nämnda dag funnos vid pälsdjursgårdar inom riket. Enligt uppgifts
formuläret (se bilagan) borde även andra förekommande pälsdjur redovisas, 
dock ej kaniner. 

Den minskade tillgången på i naturtillståndet levande djur och den alltmer 
ökade efterfrågan på pälsskinn, den senare en följd av stigande folkmängd och 
höjd levnadsstandard, äro att anse som de närmaste orsakerna till den moderna 
pälsdjursavelns uppkomst, vilken i Sverige daterar sig från omkring 1920. Den 
äldsta i drift varande pälsdjursgården här i landet anlades 1919. Antalet päls
djur till avel beräknades år 1931 utgöra omkring 12 000, och vid pälsdjursräk
ningarna åren 1937 och 1939 redovisades resp. 73 871 och 105 797 avelsdjur. 

Under det nu tilländalupna kriget gick aveln tillbaka, framförallt på grund 
av minskade avsättningsmöjligheter, men är nu åter på väg uppåt. År 1943 
beräknades antalet avelsdjur vara omkring 46 000, och till 1945 års pälsdjurs
räkning ha redovisats 62 530 avelsdjur, resp. 43 % och 59 % av 1939 års stock. 
I gengäld torde den nu befintliga stammen utgöra en elit, då givetvis endast de 
bästa djuren behållits. Antalet pälsdjursgårdar och hela antalet pälsdjur den 
30 september 1945 utgjorde resp. 37 % och 69 % av motsvarande antal den 
30 september 1939. 

Till underlättande av tabellernas förståelse lämnas här först en kort beskriv
ning av våra pälsdjurs egenskaper och vanor. 

Det övervägande antalet pälsdjur i vårt land tillhöra de båda ordningarna 
rovdjur och gnagare. Till rovdjuren räknas rävar av alla slag och mink (nerz) 
m. fl. Av gnagare uppfödas numera — förutom kaniner, vilka ej alls här skola 
behandlas — endast nutria. Utom nämnda grupper finnes för närvarande ett 
mindre antal karakulfår, av vilkas nyfödda lamm persianskinn erhållas, övriga 
får räknas ej här till pälsdjuren. 

De i våra pälsdjursgårdar förekommande rävarna äro i första hand silver
rävar och blårävar. Silverräven, vårt alltjämt viktigaste pälsdjur, är en färg-
varietet av rödräven och har sitt namn av de i den svarta pälsen mer eller mindre 
rikligt förekommande vita, silverfärgade täckhåren. Varianter (mutanter) av 
silverräv äro platinaräv och white-faceräv, vilka framkommit under de senaste 
åren och nu utgöra en icke oväsentlig del av pälsdjursbeståndet. Blåräv liksom 
viträv äro olika raser av polarräv och sålunda helt artskilda från övriga rävar. 
Där platina- och white-faceräv samt viträv i det följande icke äro särskilt 



2 PÄLSDJURSGÅRDAR. 

redovisade, äro de båda förra inräknade bland silverräv och den senare bland 
blåräv. 

Minken, som numera i antal överträffar silverräven men är betydligt mindre 
än denna (vikt omkr. 1 kg mot 5 kg för silverräv), är ett mårddjur och näst 
rävarna det viktigaste pälsdjuret i Sverige. Även av mink finnas varianter, 
såsom platinamink och pärlmink. De redovisas här nedan som mink. 

Av övriga pälsdjur har endast nutrian (sumpbävern) någon nämndvärd 
betydelse. Den är, som redan nämnts, en gnagare och väger omkr. 8 kg. 

Räv och mink äro kött- och fiskätare men utfordras även till stor del med 
växtämnen och mjölk m. m. Ungarna födas på våren och äro pälsningsfärdiga 
samma höst samt könsmogna påföljande parningssäsong, som inträffar på vin
tern. Då dräktigheten endast varar omkr. 7—8 veckor, föder honan sin första 
kull vid 1 års ålder, den andra vid 2 års ålder o. s. v. Pälsningen (slakten) för
rättas på senhösten eller förvintern, så snart vinterpälsen är fullt utvecklad. 

Nutrian, som är en utpräglad växtätare, uppvisar icke samma regelbundna 
årsrytm som räv och mink. Den är könsmogen vid 7—8 månaders ålder och kan 
föda 1—3 kullar per år, vilka icke äro bundna till någon viss årstid. Den är 
pälsningsfärdig först vid omkr. 1 års ålder. 

I. Pälsdjursgårdar. 

Antalet pälsdjursgårdar den 30 september 1945 utgjorde 1 831 mot 5 010 
vid föregående pälsdjursräkning den 30 september 1939, vilket innebär en 
nettominskning med icke mindre än 3 179 gårdar eller 63-5 %. Minskningen, 
som gäller samtliga län utom Blekinge, har dock huvudsakligen gått u t över 
de mindre gårdarna, medan de största t. o. m. ökat något i antal, såsom följande 
tablå visar, där procenttalen anger antal gårdar år 1945 i förhållande till mot
svarande antal år 1939. 

I tab. A redovisas pälsdjursgårdarnas fördelning efter anläggningsår. Som 
anläggningsår skulle enligt formuläret anges det ursprungliga, medan så icke 
uttryckligen krävdes i 1939 års formulär, varför en mindre förskjutning mot 
tidigare år kan ha ägt rum, vilket dock icke får tillmätas någon större betydelse 
med hänsyn till den osäkerhet som icke sällan synes vidlåda uppgifterna. 

De äldre och mera stabiliserade pälsdjursgårdarna ha i större utsträckning 
förmått genomleva krigsårens besvärligheter än de yngre, vilket närmare fram
går av följande tablå, där den övre raden anger anläggningsår och den undre 
återstående antal gårdar den 30 september 1945 i procent av motsvarande 
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Tab. A. Anläggningsår för pälsdjursgårdarna. 
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Tab. B. Anläggningsår för pälsdjursgårdar med endast silverräv, blåräv, mink eller 
nutria. Hela riket. 

antal år 1939. Av de under de tre första kvartalen år 1939 anlagda gårdarna 
återstodo 62 (197 %) den 30 september 1945. Hela antalet återstående gårdar av 
de 5 010, som funnos den 30 september 1939, uppgår till 1 384 (276^), och följ
aktligen skulle under kriget na nedlagts 3 626 (72-4 %) pälsdjursgårdar, frånsett 
sådana som måhända varit nedlagda endast en viss tid. Även efter år 1939 ny
anlagda gårdar kunna naturligtvis ha nedlagts, men härom saknas uppgifter. 

Av de nu befintliga 1 831 pälsdjursgårdarna äro 447 (244 %) anlagda sedan 
föregående pälsdjursräkning, varav omkring hälften under år 1944 och de tre 
första kvartalen år 1945. Det ligger i sakens natur att de flesta nyanlagda 
gårdar äro små. Av samtliga under de tre första kvartalen år 1945 anlagda 117 
gårdarna hade 81 (692 %) högst 25 djur (inräknat ungar) den 30 september 
1945. 

Tab. B visar bl. a. minkgårdarnas alltsedan år 1938 ökade relativa betydelse. 
Sedan föregående räkning äro av nu befintliga 518 gårdar med enbart mink 
263 nyanlagda, d. v. s. omkring hälften av alla dylika gårdar och över hälften 
av alla nyanlagda pälsdjursgårdar. 

Av tab. A framgår även pälsdjurs gårdarnas lokala fördelning. Av samtliga 
gårdar lågo sålunda i Svealand 553 (302 %), i Götaland 602 (320 %) och i Norr
land 676 (36-9 ?0,vilket jämfört med 1939 års päls djurs räkning innebär en 
förskjutning till de sydligare landsdelarna. I förhållande till folkmängden har 
Norrland alltjämt det utan jämförelse största antalet pälsdjursgårdar. Sålunda 
kommo på en miljon av folkmängden i resp. Svealand, Götaland och Norrland 
246, 188 och 589 gårdar. Största antalet gårdar funnos i Gävleborgs län med 
260 gårdar (14'2 %; se tab. D) och därnäst i Kopparbergs län. 

Pälsdjurs gårdarnas fördelning efter storlehshlasser redovisas i tab. C, av 
vilken bl. a. framgår det redan anförda förhållandet, att den högsta klassen 
t. o. m. ökat något i antal (utom i Svealand) jämfört med år 1939. Jämfört 
med år 1937 har även den näst högsta klassen ökat, och detta i alla tre riks
områdena. De större gårdarna (över 100 djur) äro, även absolut taget, talrikast 
i Svealand och Götaland, medan Norrland karakteriseras av de många små-
gårdarna med högst 25 djur, eller över hälften, 519 %, av alla sådana gårdar 
och 42'4 % av alla norrlandsgårdar. 
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Tab. C. Pälsdjursgårdarna fördelade efter storleksklasser. 

Pälsdjursgårdarnas fördelning efter olika slag av ägare återfinnes i tab. 1 
och tab. D. Det övervägande antalet gårdar, 76'9 %, ägdes av enskild person. 
Vad varje län för sig beträffar är antalet gårdar i regel så ringa, att varia
tionerna i procenttalen helt eller till större delen kunna bero på tillfälligheter. 
Variationerna inom olika storleksklasser av gårdar uppvisa en anmärknings
värd men icke oväntad regelbundenhet. Som synes sjunker procenttalen för 
kategorien enskild person från 857 för de minsta gårdarna till 60 l för de 
största. Därnäst i betydelse kommer samägande enskilda personer, vilka ägde 
17-9 % av alla gårdar, med maximum (239 %) för gårdar med 51—100 djur. 
Bolag och andelsföreningar ägde återstående 5'2 %, och såsom var att vänta 
stiger deras procenttal med gårdarnas storlek, från 17 % till 22 l %. Vad aktie
bolagen beträffar, förekomma de särskilt i ett sammanhängande område i 
mellersta Sverige, där också de största gårdarna äro talrika. 

I samband med jordbruk drevos 731 pälsdjursgårdar eller 399 %.a,v samtliga 
(se tab. 1 och D) . Jämfört med siffrorna för föregående pälsdjunsräkningar 
innebär detta en minskning även procentuellt, vilket väl i första hand beror på 
att så många små biyrkesgårdar nedlagts men möjligen också delvis kan tolkas 
som pälsdjursskötselns utveckling till en mera självständig näring. Procenttalet 
är högst för de minsta gårdarna, 550 %, och sjunker sedan med gårdarnas 
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Tab. 1. Pälsdjursgårdar och deras skötare den 30 september 1945, länsvis, i procent. 

storlek till 19-0 % för de största. Vad de större gårdarna beträffar torde jord
bruket ofta vara binäring i stället för tvärt om. Starkast är tydligen sambandet 
med jordbruk i ett område, som omfattar de västra och norra länen, i vilka 
senare län också de flesta smågårdarna återfinnas. 

Såsom pälsdjursskötare voro sysselsatta 2 446 personer, varav 819 eller 335 % 
med denna verksamhet som huvudyrke, mot 214 % och 212 % åren 1939 och 
1937. Minskningen av antalet pälsdjursskötare (tab. 1 och D) har sålunda 
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Tab. E. Pälsdjursgårdarnas fördelning med avseende å olika djurslag. 

mest träffat den grupp, som haft pälsdjursskötsel endast som biyrke, vilket 
torde ha sin huvudsakliga förklaring i det stora antal små biyrkesgårdar, som 
nedlagts under kriget. Pälsdjursskötsel som huvudyrke förekommer procen
tuellt mest i östra Svealand och Götaland. Ägare av pälsdjursgårdar med högst 
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25 djur hade endast i undantagsfall pälsdjursskötsel som huvudyrke — och voro 
då säkerligen i färd med eller hade för avsikt att utvidga gården — medan icke 
mindre än 800 % av skötarna i gårdar med över 300 djur hade sysslan som 
huvudyrke. 

Pälsdjursgårdarnas fördelning med avseende å djurslag redovisas i tab. E. 
Platinaräv och white-faceräv äro här räknade som silverräv, och viträv är räk
nad som blåräv. Gårdar med flera djurslag utgör nu 233 % av samtliga mot 
156 % och 163 % åren' 1939 och 1937, vilken relativa ökning var att vänta med 
hänsyn till at t så många små gårdar nedlagts, som i regel hysa endast ett 
djurslag. Den vanligaste kombinationen är som synes alltjämt silverräv och 
blåräv. Vad gårdar med endast ett djurslag beträffar, som omfattar det stora 
flertalet gårdar, eller 767 %, så ha såväl silverrävsgårdar som nutriagårdar 
procentuellt minskat, medan blårävs- och minkgårdar gått framåt relativt taget. 
Särskilt anmärkningsvärd är en relativt stor ökning av antalet minkgårdar i 
Blekinge län (från 13 år 1939 till 28), som knappast ser ut att vara någon 
tillfällighet, och varpå ökningen av totala antalet pälsdjursgårdar i detta län 
beror. 

II. Pälsdjur av olika slag. 
Hela antalet 'pälsdjur den 30 september 1945 utgjorde 216 900 (tab. 2) mot 

316 453 år 1939, innebärande en minskning med endast 31'5 %, under det att 
pälsdjursgårdarnas antal minskats med 635 %. I Östergötlands, Blekinge, Mal
möhus och Hallands län har djurantalet ökats med resp. 30'5, 104-6, 21'9 och 
117 procent. Förhållandet mellan djurantalet vid de tre pälsdjursräkningarna 
framgår av följande tablå, där 1945 och 1939 års antal uträknats i procent av 
1937 års. Samma tablå visar ock antalet djur av olika slag i procent av samtliga 
djur vid resp. pälsdjursräkningar. Silverrävens antal, vari varianterna inräknats, 

har gått ner till omkring hälften, och dess andel av hela djurbeståndet har 
successivt minskat, medan blå- och viträvens liksom minkens antal endast 
företer en mindre minskning, jämfört med år 1939, och deras relativa betydelse 
kraftigt ökats. Bland minkarna äro inräknade 453 djur tillhörande minkvarian
ter av olika slag. Nutrian liksom »övriga djur» har minskats i antal. De senare 
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Tab. F. Olika slag av pälsdjur den 30 september 1945, fördelade på storleksklasser av 
pälsdjursgårdar, i procent. Hela riket. 

utgjordes av 189 rödrävar, 42 korsrävar och 6 s. k. guldrävar, 90 japanrävar, 
7 G illrar, 29 tvättbjörnar, 2 järvar och 29 karakulfår. 

Det största antalet djur uppvisar nu Gävleborgs län och därnäst Östergöt
lands och Kopparbergs län. Silverräv med varianter förekommer talrikast i 
Värmlands, Skaraborgs och Jönköpings län, blå- och viträv mest i Koppar
bergs och Skaraborgs län, mink huvudsakligen i Gävleborgs och Kopparbergs 
län samt i Östergötlands län och Stockholms stad och län, medan nutria är 
koncentrerad till Kalmar län, där nära hälften av hela nutriabeståndet åter
finnes. 

I tab. S och tab. F redovisas pålsdguren efter storlehsklasser av pälsdjurs-

Tab. G. Pälsdjur av olika slag den 30 september 1945, fördelade efter ålder och kön, 
i procent. Hela riket. 
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Tab. H. Antal pälsdjur per besättning den 30 september 1945. 

gårdar. Närmare hälften av alla pälsdjur (475 %) återfinnes nu i den högsta 
storleksklassen (327 % år 1939), där särskilt viträv och mink äro starkt före
trädda. Därnäst följer den femte storleksklassen (101—-200 djur), varest, 
liksom i de närmaste två lägre klasserna, silverräven med varianter är starkast 
representerad. De fyra lägsta storleksklasserna omfatta nära hälften (48'6 %) 
av alla nutrior men endast drygt en femtedel (212 %) av samtliga djur. Större 
delen av nutriorna i övrigt återfinnas på ett par gårdar tillhörande högsta 
storleksklassen i Kalmar län. 

I tab. 4 redovisas antal besättningar och pälsdjur, fördelade efter djurslag, 
ålder och kön, samt skinnproduktion m. m. Vad besättningar beträffar, så må 
observeras, att en gård kan ha flera dylika, då varje djurslag räknas som en 
besättning, varför också antalet besättningar är större än antalet gårdar. I de 
mindre gårdarna förekommer i regel endast en besättning per gård (jfr tab. E ) , 
medan de största gårdarna (över 300 djur) till över hälften hysa mer än en 
besättning, i genomsnitt omkring två (1'9) och i många fall både tre och flera. 
Silverräv med varianter har ur besättningssynpunkt räknats som ett djurslag 
liksom blåräv och viträv, av orsaker som behandlas i samband med avels-
resultatet. 

Antal ungar den 30 september 1945 har, tydligen på grund av missuppfatt
ning, i många fall uppgivits vara hela antalet födda ungar i stället för kvar
varande. Genom jämförelse med avd. I I i uppgiftsformuläret (se bil.) har 
detta fel i de flesta fall kunnat rättas, varför det i tab. 4 nu redovisade antalet 
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Tab. I. Antal vuxna honor per 100 vuxna hanar. 

ungar kan anses vara i det närmaste riktigt. Ungarnas fördelning på hanar och 
honor är mera osäker. 

I tab. G återfinnes den procentuella fördelningen på vuxna och ungar samt 
kön för de olika djurslagen den 30 september 1945. Ungarna utgjorde år 1945 
71'2 % mot 66'6 % år 1939, och ökningen gäller samtliga djurslag utom nutria. 
Avelshanar och avelshonor omfattar nu resp. 6 l °/« och 227 % mot 90 % och 
24'4 % år 1939, vilket visar en fortsättning på den ökning av hanarnas utnytt
jande för polygam parning, som länge pågått och som för övrigt framgick av 
1939 års pälsdjursräkning. Anmärkningsvärt är det ringa antalet platinarävs-
honor och det relativt stora antalet platinarävshanar, ett förhållande som för
klaras av att de senare i regel paras med silverrävshonor, vilket ger bättre 
avelsresultat än vid parning med planitarävshonor (se härom under avelsresul-
tat) . Ungarna av viträv utgöra icke mindre än 94 l %. Detta höga procenttal 
har sin förklaring i att ibland en del ungar bli viträvar, även där båda för
äldrarna äro av blårävstyp. 

Av tab. H framgår att antalet pälsdjur per besättning ytterligare ökats sedan 
1939, trots att relativa antalet gårdar med mer än ett djurslag samtidigt ökats 
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Tab. J. Den beräknade produktionen av skinn under olika pälsningssäsonger, 
i 100-tal. 

(tab. E.) , vilket vid oförändrad storlek på gårdarna skulle ha medfört en 
minskning av besättningarnas storlek. Största antalet djur per besättning be
träffande såväl silverräv och blåräv som mink återfinnes i Östergötlands län, 
medan de i genomsnitt största nutriabesättningarna finnas i Kalmar län. 

Antalet avelshonor per hane har, som tab. I visar, ökats sedan år 1939, utom 
för nutria, som företer en mindre minskning. Vad de olika länen angår, så är 
antalet avelsdjur (särskilt av nutria) i många fall så litet att växlingarna 
kunna bero på tillfälligheter, och detta gäller även de lägsta storleksklasserna 
av gårdar. Antalet honor per hane stiger i allmänhet med gårdarnas storlek 
upp till femte och sjätte storleksklassen, varefter proportionen sjunker något. 
Varpå detta senare beror är svårt att säga, då annars de större gårdarna böra 
ha bättre möjligheter att utnyttja hanarna. 

Skinnproduktionen (slakt av pälsdjur) visar nu åter en uppåtgående tendens, 
tab. 4 och tab. J, samtidigt med ökningen av antalet avelsdjur, och beräknades 
för säsongen 1945/46 till närmare samma höjd som under den sista säsongen 
före kriget (1938/39), varvid dock bör observeras, att minkskinnen nu utgöra 
en större del av hela antalet. Jämfört med säsongen 1936/37 ha samtliga skinn
slag ökats utom den lilla gruppen övriga. Den stora skinnproduktionen under 
säsongen 1939/40 hade givetvis till mycket stor del sin grund i den då av kri
get nödsakade nedskärningen av pälsdjursbeståndet. 

I tab. 4 finnas även uppgifter om antalet under ett år före räkningstidpunkten 
självdöda avelsdjur. I följande tablå är dödligheten angiven såsom antalet döda 
djur i procent av vid räkningstidpunkten levande avelsdjur plus under året 
'löda ( = vid periodens början levande djur). I regel synas honorna ha lägre 
dödlighet än hanarna, men i övrigt visa siffrorna ingen enhetlig tendens, möj-
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ligen beroende på mer eller mindre ofullständig redovisning av döda djur. De 
absoluta talen äro för övrigt i många fall så små, att växlingarna kunna vara 
rent tillfälliga. Den ökade dödligheten hos mink, som siffrorna visa, kan dock 
förklaras som en följd av att så många minkgårdar äro nyanlagda, då dödlig
heten i dessa senare rimligtvis bör vara större än i övriga gårdar (se nedan). 

III. Avelsresultatet. 

I tab. 5 redovisas avélsresidtaten 1 oktober 1944—30 september 1945. Pla
tinaräv och white-faceräv ha här måst sammanslås med silverräv till en grupp, 
då den senare obehindrat kan korsas med sina varianter. Jämväl blåräv och 
viträv äro sammanslagna av liknande skäl, liksom mink och minkvarianter. 

I tab. K redovisas bl. a. betäckta honor i procent av hela antalet honor, med 
vilka senare avses de i andra kolumnen av tab. 5 redovisade. Procenttalet be
täckta honor i hela riket har beträffande silverräv och mink behållit sig täm
ligen oförändrat (variationerna kunna bero på tillfälligheter) vid omkring 90 % 
resp. 96 % ända från år 1937 och för blåräv vid omkr. 85 % från år 1939. Sänk
ningen för sistnämnda djurslag mellan 1937 och 1939 ansågs bero på att år 
1939 blivit införd en ny typ av detta djurslag, som karakteriseras av att honan 
mera sällan får ungar under första levnadsåret. Dräktighetsprocenten har stigit 
för alla tre djurslagen, vilket även synes vara fallet med kastningsprocenten 
för blåräv och mink. Detta beror måhända på noggrannare uppgifter, ty ju 
fullständigare de kastande honorna redovisas, desto fullständigare bli också 
de dräktiga honorna redovisade (på grund av formulärets uppställning). 

Vad de olika storleksklasserna av gårdar angår, stiger som synes såväl be
täckningsprocenten som dräktighetsprocenten i stort sett med gårdarnas storlek 
(de höga talen för betäckta minkhonor i de två lägsta storleksklasserna bero 
på inköp av betäckta honor), medan kastningsprocenten sjunker. Det dåliga 
resultatet i de minsta gårdarna (1—10 djur) beror naturligtvis till stor del på 
att de i regel äro nyanlagda och skötas med mindre fackkunskap, men det 
finnes också ett annat förhållande som här spelar in. En gård med dåligt 
resultat blir nämligen just på grund härav mindre (eftersom gårdens storlek 
bestämmes även av antalet ungar) och kan således komma att sjunka ner i en 
lägre storleksklass. Gårdarna bli som följd härav små, därför att resultatet är 
dåligt, och stora i den mån resultatet är gott, medan å andra sidan resultatet 
säkerligen blir bättre ju större gården är och ju mera rationellt den följaktligen 
kan skötas, åtminstone till en viss gräns. 

Antalet födda ungar per kull, som framgår av tab. L, skulle enligt uppgif
terna ha sjunkit ganska avsevärt sedan åren 1939 och 1937 beträffande silver
räv och blåräv och i någon mån även för mink. Detta torde, åtminstone till 
stor del, bero på ofullständig redovisning särskilt av ungarna i de döda kullarna 
(se nedan). Däremot är antalet kvarlevande ungar per kull oförändrat, utom 
för blåräv, som visar ökning, beroende på blårävsungarnas starkt minskade 
dödlighet (se tab. M). 
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Tab. K. Betäckta honor i procent av hela antalet honor samt dräktiga honor i procent 
av betäckta och honor, som kastat, i procent av dräktiga. 

Antalet kvarlevande ungar per avelshona (tab. L) har stigit något på grund 
av ökad dräktighetsprocent m. m. Med avelshonor avses här de i andra kol. av 
tab. 5 redovisade honorna. Antalet kvarlevande ungar per avelsdjur visar en 
starkare ökning, tack vare det ökade utnyttjandet av hanarna och härav orsakad 
minskning av de senares antal. Som avelsdjur har här räknats de i tab. 4 redo
visade vuxna djuren. 

Såväl antalet födda ungar per kull som antalet kvarlevande ungar per kull 
etc. stiger som synes av tab. L i stort sett med gårdarnas storlek. Även här 
gäller, vad som förut sagts, att visserligen de mindre gårdarna i regel torde ha 
sämre förutsättningar än de större men också att just gårdar med dåligt resultat 
samlas i den minsta storleksklassen. Antalet födda ungar per kull skulle ha 
varit ännu lägre i den minsta storleksklassen, om icke den i det följande nämnda 
kompletteringen gjorts. De absoluta talen äro för övrigt i en del fall så små, 
att tillfälliga variationer kunna spela en avsevärd roll, och detta gäller i än 
högre grad om gårdarna uppdelas jämväl efter riksområden, varför siffror för 
dessa senare icke heller publicerats, då skillnaderna dessutom äro små. 

Såsom redan torde ha framgått av det föregående, äro siffrorna angående 
ungarnas dödlighet (döda ungar i procent av födda ungar), som återfinnas i 
tab. M, mindre tillförlitliga. Det visade sig på ett tidigt stadium av bearbet
ningen av uppgiftsmaterialet, att ungar i döda kullar bevisligen i många fall 
icke voro medräknade. Så t. ex. kunde det i en uppgift finnas en eller flera 
kullar, i vilka alla ungar dött, utan att några döda ungar redovisats. I sådana 
och andra uppenbara fall, som kommo till synes vid granskningen, komplette-
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Tab. L. Antal födda ungar per kull samt kvarlevande ungar per kull, 
avelshona och avelsdjur. 

rades uppgiften med det sannolika antalet ungar i de döda kullarna, såväl be
träffande födda som döda. Sådan komplettering kunde dock av naturliga ekäl 
endast företagas i de mindre besättningarna och gårdarna (kanske 10 % av 
samtliga), medan man i de större gårdarna i regel icke kunde avgöra, huruvida 
ungarna i de döda kullarna voro medräknade eller ej och tiden ej heller medgav 
rättelse genom skriftväxling med uppgiftslämnarna i alla dessa fall, varför 
såväl födda som döda ungar torde vara för lågt redovisade, vilket även när
mare framgår av det följande. 

Om hela antalet döda ungar efter kompletteringen minskas med det beräk
nade antalet ungar i döda kullar, blir återstoden orimligt låg i de större storleks-
klasserna av gårdar, vilket talar för en ofullständig redovisning av döda ungar. 
För att få fram det genomsnittliga antalet födda och döda ungar i de kvar
levande kullarna för sig, ha alla besättningar med endast kvarlevande kullar 
(omfattande en fjärdedel av alla ungar) utsorterats och dödligheten i dessa 
kullar uträknats (observerad dödlighet i kvarlevande kullar). På grundval 
av denna dödlighet och hela antalet kvarlevande ungar har hela antalet födda 
ungar i samtliga kvarlevande kullar beräknats, varefter antalet ungar per kull 
uträknats. Sistnämnda antal har sedan lagts till grund för beräkning av hela 
antalet födda (och döda) ungar i de döda kullarna. Genom hopläggning av 
antalet födda ungar i såväl kvarlevande som döda kullar erhålles hela antalet 
födda ungar. Skillnaden mellan det sålunda beräknade antalet födda ungar 
och det redovisade antalet kvarlevande ungar är det beräknade antalet döda 
ungar i samtliga kullar. Därefter har dödligheten i dessa senare beräknats 
(beräknad dödlighet i samtliga kullar) . 
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Tab. M. Observerad dödlighet i procent hos ungar i besättningar, där alla kullar 
kvarleva, och i samtliga besättningar samt beräknad dödlighet i samtliga kullar. 

. Som, synes av tab. M är den beräknade dödligheten i samtliga kullar större 
än den observerade (grundad på det redovisade antalet födda och. döda), utom 
beträffande blåräv i Norrland, tydligen beroende på att den observerade död
ligheten i kvarlevande kullar här är lägre än genomsnittet, varför beräknade 
antalet ungar i de döda kullarna blivit för lågt. Det är också att förmoda att 
den beräknade dödligheten även i övrigt är för låg, då den grundar sig på dödlig
heten endast i sådana besättningar, där alla kullar kvarleva, vilken dödlighet 
sannolikt är lägre än genomsnittet för alla kvarlevande kullar. Härtill kommer 
att ungarna säkerligen räknas först en eller flera veckor efter födelsen, då redan 
många ungar kunna ha dött och försvunnit på ett eller annat sätt, men detta 
gäller även föregående pälsdjursräkningar. 

Oaktat de anförda felkällorna vill det dock synas som om dödligheten för 
silverräv (med varianter) möjligen sjunkit något och beträffande blåräv (och 
yiträv) ganska avsevärt, medan den för mink är i det närmaste oförändrad. 
I synnerhet vad det sistnämnda djurslaget angår, äro dock siffrorna antagligen 
genomgående för låga, då räkningen av dessa ungar är särskilt vansklig på 
grund av deras ringa storlek och därav följande större risk att undkomma och 
omkomma under veckorna före räkningen. Till den mindre dödligheten torde 
den omständigheten ha bidragit att de större gårdarna med deras lägre död
lighet voro relativt talrikare år 1945 än tidigare. 

Ungarnas fördelning på hanar och honor är, som redan nämnts, synnerligen 
osäker, och detta gäller icke minst hela antalet födda och döda ungar, då könet 
beträffande dessa väl mera sällan undersökes och antecknas. Det är sålunda 
icke möjligt att på dessa siffror grunda några beräkningar angående sexual-
proportionen (antal hanar per 100 honor) eller angående skillnader i dödlighet 
mellan hanar och honor. 

IV. Foderförbrukningen. 

Uppgifterna angående foderförbrukning har ifyllts i Över 90 % av fallen, 
varav dock omkring 10 % av olika skäl icke kommit till användning, varför 
sålunda omkring 80 % av uppgifterna ligger till grund för beräkning av foder-
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Tab. N. Foderförbrukning för rävar och minkar 1 oktober 1944—30 september 1945. 

förbrukningen. I den återstående femtedelen av gå rdarna h a r foderförbrukning
en antagi t s vara den samma per å rsd jur som i gå rdar med uppgi f t om foderför
brukning av samma storleksklass och i s amma r iksområde. D å en del av de 
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lämnade uppgifterna sannolikt äro framkomna genom uppskattning, måste man 
emellertid använda de här lämnade siffrorna med viss försiktighet. Uppgifter 
beträffande andra djur än rävar och minkar ha uteslutits, då de varit för få 
och ofullständiga för att möjliggöra en beräkning. 

I tab. 6 återges den på ovannämnda sätt beräknade hela förbrukningen i ton 
av olika fodermedel för rävar och minkar. Talen äro på vanligt sätt avrundade, 
så att , t . ex. siffran 0 anger, att förbrukningen varit under 05 ton. Som årsdjur 
ha räknats alla vuxna djur den 30 september 1945, som anses ha erhållit full 
utfordring under hela perioden (ett år ) , där icke gården varit anlagd efter 
3 % 1944, vidare en fjärdedel av alla ungar vid samma tidpunkt, vilka antagas 
ha erhållit samma utfodring som vuxna under tre månader, en fjärdedel av 
under föregående säsong pälsade djur samt slutligen hälften av under perioden 
självdöda avelsdjur. Beräkningsgrunderna äro desamma som vid 1939 års päls
djursräkning. 

Foderförbrukning per djur, som redovisas i tab. N, har erhållits genom att 
fördela hela foderförbrukningen på beräknade antalet årsdjur, varvid en för
brukning av under 005 kg angivits med 00. Som synes har foderförbrukning 
per djur stigit rätt avsevärt sedan 1938/39, 20 % för räv och 35 % för mink, i 
vikt räknat. Antalet foderenheter har dock icke ökat i samma grad, beroende 
på att mindre näringsrika fodermedel kommit till användning, så t. ex. torde 
nu med mjölk avses skummjölk, medan helmjölk antogs vara regel 1938/39. I 
de få fall mjölken angivits vara helmjölk, har siffran fördubblats, då 1 kg 
helmjölk i fodervärde motsvarar omkr. 2 kg skummjölk. En annan orsak till 
ökningen är den stora minskningen av antalet små gårdar och den relativa ök
ningen av antalet stora gårdar med därav följande mera fullständig redovisning, 
ev. överskattning, av förbrukningen (se nedan). 

Foderförbrukningen stiger med gårdarnas storlek, som tab. N visar. Det 
torde till stor del bero på att uppgifterna i de mindre gårdarna i många fall 
liro ofullständiga och kanske endast avse inköpta fodermedel, medan å andra 
sidan uppgifterna från de större gårdarna understundom synas vara kraftigt 
avrundade uppåt. Alldeles orimliga uppgifter ha, där de upptäckts, icke an
vänts vid beräkningen av foderförbrukningen. 

Foderförbrukningen är som synes större i Svealand och Götaland än i Norr
land. Den lägre förbrukningen i Norrland kan av ovannämnda skäl delvis för
klaras som en följd av det stora antal smågårdar, som karakteriserar ifråga
varande, område. 

Jämföres förbrukningen av varje fodermedel för sig vid de två senaste päls
djursräkningarna (1937 redovisades ingen foderförbrukning), lägger man fram
för allt märke till den stora ökningen av fiskfoder för såväl räv som mink, 
beroende på den jämförelsevis rikliga tillgången på detta foder, ökningen av 
mjölkförbrukningen är endast skenbar, då vid senaste undersökningen, som sagt, 
avses skummjölk, mot helmjölk under perioden 1938/39. 
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Tab. 1. Pälsdjursgårdar och deras skötare den 30 september 1945, 
länsvis. 
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Tab. 2. Antal pälsdjur av olika slag den 30 september 1945, länsvis. 
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Tab. 3. Pälsdjursgårdar och olika slag av pälsdjur den 30 sep-
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tember 1945, fördelade på storleksklasser av pälsdjursgårdar, länsvis. 



24 TAB. 3 (forts.) PÄLSDJURSGÄRDAR OCH OLIKA SLAG AV PÄLSDJUR DEN 30 SEP-



TEMBER 1945 , FÖRDELADE PÅ STORLEKSKLASSER AV PÄLSDJURSGÅRDAR, LÄNSVIS. 2 5 



26 TAB. 3 (forts.). PÄLSDJURSGÅRDAR OCH OLIKA SLAG AV PÄLSDJUR DEN 30 SEP
TEMBER 1945 , FÖRDELADE PÅ STORLEKSKLASSER AV PÄLSDJURSGÅRDAR, LÄNSVIS. 



Tab. 4. Antal pälsdjursbesättningar och pälsdjur den 30 september 1945, 27 
fördelade efter djurslag, djurens ålder och kön m. m., länsvis. 



28 TAB. 4 (forts.) . ANTAL PÄLSDJURSBESÄTTNINGAR OCH PÄLSDJUR DEN 30 SEPTEMBER 1945 , 
FÖRDELADE EFTER DJURSLAG, DJURENS ÅLDER OCH KÖN M. M., LÄNSVIS. 



TAB. 4 (forts.). ANTAL PÄLSDJURSBESÄTTNINGAR OCH PÄLSDJUR DEN 30 SEPTEMBER 1945 , 29 
FÖRDELADE EFTER DJURSLAG, DJURENS ÅLDER OCH KÖN M. M., LÄNSVIS. 



3 0 TAB. 4 (forts.) . ANTAL PÄLSDJURSBESÄTTNINGAR OCH PÄLSDJUR DEN 30 SEPTEMBER 1945, 
FÖRDELADE EFTER DJURSLAG, DJURENS ÅLDER OCH KÖN M. M., LÄNSVIS. 



TAB. 4 (forts.). ANTAL PÄLSDJURSBESÄTTNINGAR OCH PÄLSDJUR DEN 30 SEPTEMBER 1945 , 3 1 
FÖRDELADE EFTER DJURSLAG, DJURENS ÅLDER OCH KÖN M. M., LÄNSVIS. 
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Tab. 5. Avelsresultat 1 oktober 1944—30 september 1945 för vissa 
slag av pälsdjur, länsvis.1 

1 Som silverräv äro här räknade platinaräv och whitc-faceräv, som blåräv viträv och som mink minkvari 
anter; se sid. 13. 



TAB. 5 (forts.). AVELSRESULTAT 1 OKTOBER 1 9 4 4 — 3 0 SEPTEMBER 1945 3 3 
FÖR VISSA SLAG AV PÄLSDJUR, LÄNSVIS. 



34 TAB. 5 (forts . ) . AVELSRESULTAT 1 OKTOBER 1 9 4 4 — 3 0 SEPTEMBER 1945 
FÖR VISSA SLAG AV PÄLSDJUR, LÄNSVIS. 



Tab. 6. Foderförbrukning 1 oktober 1944—30 september 1945 för rävar och minkar. 
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Bilaga. 
Uppgift till pälsdjursräkningen 

den 3 0 september 1 9 4 5 . 
för 

(pälsdjurgärdens eller fastighetens namn, nummer o. dyl.) 
socken 

inom köping av län 
stad 

Innehavarens namn och huvudyrke: 

Avd. I. Djurantal . 

Avd. II. Avelsresul tat 1 oktober 1 9 4 4 — 3 0 september 1 9 4 5 . 
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Avd. III. Foderförbrukning 1 oktober 1 9 4 4 — 3 0 september 1 9 4 5 . 

l) För djurgårdar med mer än ett djurslag må, där fördelning av foderförbrukningen på olika djurslag icke 
utan svårighet låter sig göra, hela foderförbrnkningen upptagas i summakolumnen. 

Pälsdjurgårdens läge på generalstabens karta angives här nedan med uppgivande av karlbladets nummer och 
i förhållande till en på kartan lätt skönjbar punkt (t. ex. »1 km. nordväst T i Tuna>). Svar: Kartblad nr 

Är innehavaren av pälsdjurgården enskild person, samägande enskilda personer, aktiebolag, enkelt bolag 
eller andelsförening? 

När anlades pälsdjurgården? (här angives det ursprungliga anläggningsåret) 
Drives pälsdjurgården i samband med jordbruk? 
Huru många personer hava sysselsättning med pälsdjurens skötsel 
a) såsom huvudyrke? b) såsom biyrke? 

Anmärkningar. 

Anvisningar. 
Genom kungörelse den 31 juli 1945 har Kungl. Maj:t anbefallt, a t t uppgifter för pälsdjursräkning inom 

landet skola avgivas den 30 september 1945. 
Skyldig at t lämna uppgift är envar, som innehar pälsdjurgård, vid vilken finnes räv av olika slag, mink, 

nutria och karakulfår. Även andra förekommande pälsdjur böra redovisas, dock ej kaniner. 
Såsom karakulfår räknas dels karakulbaggar, dels alla tackor, som under åren 1944—45 blivit betäckta av 

karakulbagge för skinnproduktion. 
Varje pälsdjurgård skall redovisas för sig och med endast en uppgift, även om gården äges av flera per

soner gemensamt. Alla vid gården befintliga pälsdjur skola redovisas, alltså även sådana, som äges av andra 
än gårdens innehavare. 

Även om antalet djur, som avses at t slaktas (pälsas) under nästkommande säsong, icke är fullt bestämt 
vid uppgifternas avgivande, böra dock ungefärliga uppgifter härom lämnas. Avcn i övrigt må, om fullt exakta 
och kontrollerade uppgifter icke kunna erhållas, ungefärliga sådana i enlighet med uppgiftslämnarens upp
skattning lämnas. 
Kol. 3 i avd. II skall vara lika med kol. 4 + 5 + 7 + 8 . 
Kol. 6 » > > > J> > > kol. 7 + 8 . 
Kol. 9 > » » » » » > kol. 11 + 13. 
Kol. 10 > » » > •> » > kol. 12 + 14. 

Avsikten med att pälsdjurgårdens läge skall angivas är att det därigenom skall bli möjligt för flygvapnet 
att undvika överflygning av pälsdjurgården. Det ligger därför i uppgiftslämnarens eget intresse att lämna 
så noggranna uppgifter om läget som möjligt. 

Blanketter tillhandahållas av vederbörande magistrat, kommunalborgmästare eller landsfiskal. Uppgifterna 
skola senast den 3 oktober 1945 inlämnas eller på avsändarens bekostnad med posten insändas till nämnda 
myndighet eller befattningshavare. 

Uppgiftsskyidig, som underlåter at t avgiva för denna undersökning erforderliga uppgifter, ådrager sig på
följd, varom i 7 § av ovannämnda kungörelse stadgas. 

• den 1945. 
Namn: 
Postadress: Tel.: 



Intill den 13 september 1916 har offentliggjorts: 

Sveriges officiella statistik. 
(Ar avdelningen förut offentliggjord i serien Bidrag till Sveriges officiella statistik, angives inom 

parentes avdelningens littera i nämnda serie.) 

Folkmängden och dess förändringar, av statistiska centralbyrån. 
Folkräkningen: 1910: I—IV; 1920: I—V; 1930: I—IX; 1940: I—III. (Litt. A.) 
Särskilda folkräkningen 1935/36: I—VIII. 
Folkmängden inom administrativa områden: åren 1910—1945. (Litt. A.) 
Befolkningsrörelsen: åren 1911—1943; översikt för 1901—1910; 1911—1920; 1921—1930; 1931— 

1940. (Litt. A.) 
Ut- och invandring: åren 1911—1938. (Litt. A.) 
Dödsorsaker: åren 1911—1943. 
Dödlighets-och Hvslängdstabeller för årtiondena 1901—1910,1911—1920; 1921—1930; 1931—1940. 

Hälso- och sjukvård. 
Allmän hälso- och sjukvård, av medicinalstyrelsen: åren 1911—1943. (Litt. K.) 
Det civila veterinärväsendet, av medicinalstyrelsen: åren 1916—1944. 
Sinnessjukvården i riket, av medicinalstyrelsen: åren 1911—1939. (Litt. K.) 
Hälso- och sjukvård vid armén, av arméförvaltningens sjukvårdsstyrelse: åren 1911—1930. 
Hälso- och sjukvård vid armén samt flygvapnet, av arméförvaltningens sjukvårdsstyrelse och 

flygstyrelsen: åren 1931—1936 (betr. flygvapnet i årg. 1931 även uppg. för tiden V7 1926—a]/i« 
1930). 

Hälso- och sjukvård vid armén och flygvapnet samt veterinärvård vid armén, av arméförvaltningens 
sjukvårdsstyrelse, chefen för flygvapnet och överfältveterinären: åren 1937—1942. 

Hälso- och sjukvården vid marinen, av marinöverläkaren: åren 1911/1912—1942. 
Hälso- och sjukvård vid försvaret och veterinärvård vid armén, av försvarets sjukvårdsförvaltning 

och överfältveterinären: åren 1943—1944. 
Fas t egendom, av statistiska centralbyrån: år 1910. 
Lan tmäte r i , av lantmäteristyrelsen: åren 1911—1944. (Litt. O.) 
Jordbruk och binäringar , av statistiska centralbyrån. 

Jordbruk och boskapsskötsel: åren 1913—1937, 1940—1945. (Litt. N.) 
Årsväxten, preliminär redogörelse: åren 1911—1945. (Litt. N.) 
Mejerihantering: åren 1913—1939. 
Fiske: åren 1914—1944. 
Jordbruksräkningen: åren 1927, 1932 och 1937. 
Arealinventeringen, kreatursräkningen och trädgårdsinventeringen år 1943. 

Skogshushållning. 
Kungl. domänstyrelsens förvaltning, av domänstyrelsen: åren 1911—1921. (Litt. Q.) 
Domänverket, av domänstyrelsen: åren 1922—1944. 
Det enskilda skogsbruket, av skogsstyrelsen: åren 1942—1944. 

Indust r i och bergshantering, av kommerskollegium. 
Industri: åren 1911—1943. (Litt. D.) 
Bergshantering: åren 1911—1944. (Litt. C.) 
Textil- och beklädnadsindustrien, specialundersökning (utgiv. 1914). 
Läder-, hår- och gummivaruindustrien, specialundersökning (utgiv. 1915). 
Sveriges bergshantering år 1913, specialundersökning. 
Sveriges monterade vattenkraft, specialundersökning (utgiv. 1919). 
Sveriges utbyggda vattenkraft år 1930, specialundersökning. 

Handel , av kommerskollegium: åren 1911—1944. (Litt. F.) 
Sjöfart, av kommerskollegium: åren 1911—1944. (Litt. E.) 
Lotsverket , av lotsstyrelsen: åren 1911—1944. (Litt. T.) 
Al lmänna väg- och vattenbyggnader, av väg- och vattenbyggnadsstyrelsen: åren 1911—1939. 

(Litt. S.) 
Jä rnvägar , av järnvägsstyrelsen. 

Statens järnvägar: åren 1911—1944. (Litt. L.) 
Bihang: Vagnslastgodstrafiken å statens järnvägar: åren 1913, 1916, 1919, 1924, 1929, 1934, 1937. 

(Litt. L.) 
Allmän järnvägsstatistik: åren 1911—1944. (Litt. L.) 

Postverket , av generalpoststyrelsen: åren 1911—1944. (Litt. M.) 
Telefon och telegraf, av telegrafstyrelsen: åren 1911—1943. (Litt. I.) 
Telefon, telegraf och radio, av telegrafstyrelsen: år 1945. 



Statens vattenfallsverk, av vattenfallsstyrelsen: åren 1920—1944. 
Sparbanker. 

Postsparbanken, av styrelsen för postsparbanken: åren 1911—1922. (Litt. Y: II.) (Seriens fort
sättning ingår i Postverket.) 

Allmän sparbanksstatistik, av statistiska centralbyrån: åren 1911—1944. (Litt. U: I.) 
Försäkringsväsen. 

Kungl. pensionsstyrelsen, av styrelsen: åren 1915—1917. 
Allmänna pensionsförsäkringen, av pensionsstyrelsen: åren 1918—1936. 
Folkpensioneringen: åren 1937—1938. (Forts, på Allmänna pensionsförsäkringen.) 
Riksförsäkringsanstalten, av anstalten: åren 1911—1944. 
Registrerade sjukkassor, av socialstyrelsen: åren 1911—1930. 
Erkända sjukkassor, av pensionsstyrelsen: åren 1938—1943. 
Enskilda försäkringsanstalter, av försäkringsinspektionen: åren 1912—1944. 

Stiftelser, av statistiska centralbyrån: år 1910. 
Socialstatistik, av socialstyrelsen där ej annat angives. 

Kollektivavtal i Sverige vid årsskiftet: 1920/21: I och I I . 
Kollektivavtal i Sverige: åren 1911—1922. 
Arbetsinställelser i Sverige: åren 1911—1922. 
Arbetsinställelser och kollektivavtal samt förlikningsmännens verksamhet: åren 1923—1938. 
Arbetslöshetsräkningen och de lokala arbetslöshetsundersökningarna i Sverige år 1927. 
Arbetslösheten inom fackförbunden samt därmed sammanhängande bestämmelser i förbundsstadgrr 

och kollektivavtal (utgiv. 1931). 
Den offentliga arbetsförmedlingen i Sverige 1902—1912, 1913—1922. 
Svensk hemindustri: I och I I (utgiv. 1917). 
Arbetstiden inom industri och hantverk m. m. vid år 1917, av arbetstidskommittén. 
Lönestatistisk årsbok för Sverige: årg. 1929—1944. 
Arbetartillgång, arbetstid och arbetslön inom Sveriges jordbruk: 1911—1928 (år 1911 av kom-

merskollegii avdelning för arbetsstatistik). 
Lantarbetarnas arbets- och löneförhållanden inom olika bygder och å typiska lantegendomar 

(utgiv. 1915). 
Skogsarbetarnas levnads- och arbetsförhållanden i Värmland, Dalarne och Norrland (utgiv. 1916). 
Skogsbygdens arbets- och levnadsvillkor: I—II (utgiv. 1937—1938). 
Undersökning rörande löneläget och lönevariationerna inom jordbruket 1935—1936. 
Sjömansyrket i Sverige: I och I I (utgiv. 1915, 1919). 
Hamnarbetaryrket i Sverige (utgiv. 1916). 
Arbetstidens längd vid frisersalonger och badinrättningar i Sverige (utgiv. 1916). 
Arbetsförhållandena för hotell- och restaurangpersonalen i Sverige (utgiv. 1922). 
Arbets- och löneförhållandena för affärsanställda i Sverige (utgiv. 1925). 
Undersökning rörande arbetsförhållandena inom hotell- och restaurangnäringen 1929/30. 
Undersökningar rörande vissa arbetstidsförhållanden inom bagerinäringen samt hotell- och restau

rangnäringen (utgiv. 1938). 
Arbetstidsförhållandena inom detaljhandeln (utgiv. 1933). 
Undersökningar rörande arbetstidsförhållanden och lönevillkor för privatanställda (utgiv. 1938). 
Arbetsförhållandena inom det husliga arbetets område (utgiv. 1936). 
Arbetsförhållandena inom det husliga arbetet å landsbygden (utgiv. 1939). 
Löner och levnadskostnader vid statens järnvägsbyggnader m. m. (utgiv. 1924). 
Befattningshavare i statens och de större städernas tjänst. Deras antal och löneförmåner åren 

1919—1924. 
Löneförhållandena för försvarsväsendets civila arbetare och med dessa jämförliga arbetargrupper 

i enskild tjänst (utgiv. 1927). 
Statistisk undersökning av statstjänstemännens bisysslor (utgiv. 1928). 
Anställnings- och avlöningsförhållandena för lägre personal i allmän tjänst (utgiv. 1931). 
Olycksfall i arbete: åren 1910—1942 (jämte reviderade sammandrag 1918—1922, 1923—1928, 

1929—1933, 1934—1938); från 1918 utgiv. av riksförsäkringsanstalten. 
Undersökning rörande vissa hygieniska förhållanden inom cellulosaindustrien i Sverige (utgiv. 1915). 
Kroppsutvecklingen hos minderåriga industriarbetare i Sverige (utgiv. 1925). 
Livsmedels- och bostadspriser, i Sverige: åren 1910—1912. 
Detaljpriser och indexberäkningar: åren 1913—1930. 
Levnadskostnaderna i Sverige 1913—1914: I—III . 
Livsmedelsförbrukningen inom mindre bemedlade hushåll under krisåren 1914—1918. 
Levnadskostnaderna på landsbygden i Sverige vid år 1920. 
Levnadskostnaderna i städer och industriorter omkring år 1923. 
Levnadsvillkor och hushållsvanor i städer och industriorter omkring år 1933. 
Hushållsbudgeter och livsmedelskonsumtion i städer och tätorter 1940—1942. 
1912—14 års allmänna bostadsräkningar: I—II. 
Allmänna bostadsräkningen år 1920. 



Hyresräkningen år 1924: I och II; 1926. 
Allmänna bostadsräkningen år 1933 och därmed sammanhängande undersökningar. 
Undersökningar rörande de mindre bemedlades bostadsförhållanden i vissa svenska städer: I—III 

(utgiv. 1916—1918). 
Byggnadsverksamheten i rikets stadssamhällen: åren 1912—1920. (Seriens fortsättning ingår i 

Sociala meddelanden.) 
Byggnadsverksamheten i Sverige: åren 1937—1944. 
Kooperativ verksamhet i Sverige: åren 1908—1943. 
De ideella föreningarna i Sverige och deras ekonomiska förhållanden år 1917. 
Undersökningar angående alkoholens sociala skadeverkningar (utgiv. 1921). 
Inresta utlänningar åren 1938 och 1939. 

Inkomst och förmögenhet, av statistiska centralbyrån. 
Taxeringen till inkomst- och förmögenhetsskatt: åren 1917 och 1920. 
Skattetaxeringarna: åren 1922—1943. 
Skattetaxeringarna samt inkomstfördelningen inom yrkesgrupper: taxeringsåren 1944—1945. 

Fattigvård, av statistiska centralbyrån: åren 1918—1935; av socialstyrelsen: åren 1936-7-1943. (Litt. U.) 
Samhällets barnavård, av statistiska centralbyrån: åren 1928, 1931, 1934; av socialstyrelsen åren 

1937, 1940. (Litt. U.) 
Rättsväsen, av statistiska centralbyrån. 

Domstolarnas och de exekutiva myndigheternas verksamhet: åren 1913—1918,1921—1942.(Litt. B.) 
Brottsligheten: åren 1913—1943. (Litt. B.) 
Konkurser, avslutade åren 1914—1920, upphörda åren 1926—1928. (Litt. B.) 
Olyckor vid trafik med motorfordon åren 1935—1938. (Årg. 1935 = Statistiska meddelanden. 

Ser. A. Bd V: 2. Fortsattes av: Vägtrafikolyckor.) 
Vägtrafikolyckor åren 1939—1944. (Forts, på: Olyckor vid trafik med motorfordon.) 

Fångvården, av fångvårdsstyrelsen: åren 1911—1944. (Litt. G.) 
Undervisning, av skolöverstyrelsen där ej annat angives. 

Folkskolorna, av ecklesiastikdepartementet: åren 1911—1914 samt redovisningsåren 1915^-1916— 
1918/1919. (Litt. P.) 

Folkskolorna och högre folkskolorna: redovisningsåren 1919/1920—1920/1921; 1926/1927. 
Folkskolorna, redovisningsåret 1929/1930. 
Statens allmänna läroverk, av ecklesiastikdepartementet: läsåren 1911/1912—1918/1919. (Litt. P.) 
Statens allmänna läroverk läsåret 1919/1920 samt realskol- och studentexamina år 1920. 
Statens allmänna läroverk, kommunala mellanskolor och privatläroverk: läsåren 1920/1921 och 

1921/1922. 
De kommunala mellanskolorna och privatläroverken, av ecklesiastikdepartementet: läsåret 1916/ 

1917. 
De kommunala mellanskolorna: av ecklesiastikdepartementet: läsåren 1917/1918—1919/1920. 
Privatläroverken, av ecklesiastikdepartementet: läsåren 1917/1918—1919/1920. 
Det högre skolväsendet: läsåren 1927/1928; 1935/1936 jämte översikt för läsåren 1928—1935. 
Lärarutbildningen, av ecklesiastikdepartementet: läsåren 1916/1917—1919/1920; av skolöver

styrelsen: 1920/1921, 1921/1922, 1927/1928, 1928/1929—1938/1939. 
Realskol- och studentexamina år 1919, av ecklesiastikdepartementet. 
Donationer vid allmänna läroverk, kommunala mellanskolor och privatläroverk år 1919. 
Yrkesundervisningen: åren 1919—1922; 1928/1929; 1936/1937 jämte översikt för läsåren 1929— 

1936. 
Allmänna val, av statistiska centralbyrån. 

Riksdagsmannavalen: åren 1909—1944. (Litt. R.) 
Landstingsmannavalen: åren 1912, 1914, 1916, 1918. (Litt. R.) 
Kommunala valen: åren 1919, 1920, 1922/1923, 1926/1927, 1930/1931, 1034/1935, 1938, 1942. 

Finanser. 
Accispliktiga näringar, av kontrollatyrelsen: åren 1911/1912—1944/1945. (Litt. V.) 
Brännvinsförsäljningen, av kontrollstyrelsen: åren 1914:—1918. (Litt. V.) 
Rusdrycksförsäljningen av kontrollstyrelsen: åren 1919—1922. 
Rusdrycksförsäljningen m. m., av kontrollstyrelsen: åren 1923—1944. 
Kommunernas finanser, av statistiska centralbyrån: åren 1918—1942, 1943: I, 1944: I (Litt. U.) 



Statistiska meddelanden. 

Ser. A. Tillfälliga statistiska undersökningar, av statistiska centralbyrån dar ej annat angives. 
Band I: 1. Dödlighets- och livslängdstabeller för åren 1816—1910; 2. Statens utarrenderade domäner 
arrendeåret 1910—1911; 3. Stadsfullmäktigvalen åren 1911 och 1912 m. m.; 4—S. 10. Utom äkten
skapet födda barn (utgiv. 1914—17); 6. Dödligheten i lungsot i Sverige åren 1906—1910; 7. Hus
djursräkningen sommaren 1915; 8. Stadsfullmäktigvalen åren 1913 och 1914; 9. Husdjursräkningen 
1 juni 1916. Band II : 1. Husdjursräkningen 1 juni 1917; 2. Arealinventeringen 20 juni 1917, av 
folkhushållningskommissionen; 3. Husdjursräkningen 1 juni 1918; 4. Stadsfullmäktigvalen åren 1915 
och 1916; 5. Arealinventeringen 1 juni 1918, av folkhushållningskommissionen; 6. Stadsfullmäktig
valen åren 1917 och 1918. Band III : 1. Statistisk översikt av det svenska näringslivets utveckling 
åren 1870—1915, av kommerskollegium: 2—3. Arealinventeringen och husdjursräkningen 1 juni 
1919. Band IV: 1. Jordbrukskassorna och centralkassorna för jordbrukskredit åren 1916—1923; 
2. Brödsädsförbrukningen vid vissa mindre jordbruk (utgiv. 1928); 3. Förskingrings- och trolös
hetsbrotten åren 1921—1927; 4. Undersökning angående mejerihanteringen (utgiv. 1930); 5. Svin-
räkningen den 15 sept. 1930; 6. Inventeringen av vete och råg den 1 febr. 1931; 7. Svinräkningen den 
15 sept. 1931; 8. Kyrkofullmäktigvalen åren 1931; 9. Svinräkningen den 15 sept. 1932; 10. 1931 års 
företagsräkning, av kommerskollegium. Band V: 1. Undersökning angående foderförsörjningen åren 
1935—36; 2. Olyckor vid trafik med motorfordon år 1935; 3. Jordbrukets skuldsättning år 1933; 
4. Pälsdjursräkningen den 15 sept. 1937; 5. Jordbrukskassorna och centralkassorna för jordbruks
kredit åren 1924—1937; 6. Undersökning angående skogsavverkningen år 1937: 7. Pälsdjurs-
räkningen den 30 sept. 1939; 8. Den animaliska produktionen år 1937/1938. Band VI: 1. Priser och 
taxeringsvärden å jordbruksfastigheter 1/i 1038—30/, 1944; 2. Pälsdjursräkningen den 30 sept. 1945. 

Ser. C. Månadsstatist ik över handeln, av kommerskollegium: åren 1913—1938, 1939: 1—9; 1945: 
10—12; 1946: 1—6. 

Ser. D . Järnvägsstat is t iska meddelanden, av järnvägsstyrelsen: åren 1912—1945; 1946: 1—4. 
Ser. E . Uppgifter om bankerna , av bankinspektionen: åren 1912—1945; 1946: 1—6. 
Ser. F . Sociala meddelanden, av socialstyrelsen (kommerskollegii avdelning för arbetsstatistik) 

åren 1912—1945; 1946 1—6. 

Statistisk årsbok för Sverige, Annuaire statistique de la Suède, av 
statistiska centralbyrån: årg. 1914—1946. 

Å r s b o k för S v e r i g e s k o m m u n e r , av statistiska centralbyrån: årg. 1918—1945. 
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