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Rättelser t i l l Statistisk årsbok 1952 

Sid. 10, tab. 12 Folkmängdssiffran för Vetlanda bor vara 7908 
Sid. 152. tab. 160 Hela riket 

Står: Bör vara: 
1/1 1951 1/1 1952 
1/1 1952 1/1 1951 

(Övre raden avser alltså 1952, nedre raden 1951.) 

Sid. 295, tab. 352 Står: Bör vara: 
Styrelse o. allmän förvaltning 1950/51 401 383 
Näringarnas främjande o. folkförsörjn. 1950/51 . . 485 503 

Sid. 364, tab. 398 Produktion av röktobak 
Står Bör vara 
1000 ton 1000 kg 

Sid. 412, tah. 431 Amerikas Förenta Stater 
Står Bör vara 
miljoner dollar miljarder dollar 

k'unSf. Bokfr. Slhlm lyjrs 

513476 

Rättelser till Statistisk Årsbok 

Sid. 50, tab. 40 
Döda i 1:a levnadsåret 
På 100 levande födda 

Står Bör vara 
1751/1800 2·03 20·35 
1801/1900 1·44 14·41 
1801/1850 1·72 17·23 
1951/1900 1·25 12·48 

Kunst. Boktr. Sthlm 19>z 

53476 



F Ö R O R D 

I skrivelse till Konungen den 30 sep
tember 1950 rörande statistiska central
byråns organisation uppdrog centralby
rån riktlinjertia för en modernisering 
och revision av Statistisk årsbok. Enligt 
denna plan skulle den egentliga årsboken 
begränsas att omfatta aktuella sifferse-
rier , i pr incip för de senaste tio åren, 
medan det historiska materialet skulle 
sammanföras i en särskild historisk-sta-
tistisk handbok, avsedd att utkomma med 
längre mellanrum. Fördelarna av en så
dan uppdelning torde uppväga den olä
genhet som uppstår för läsaren genom 
att i vissa fall behöva ha två uppslags
böcker tillgängliga. Å ena sidan ha r näm
ligen önskvärdheten av att i en del fall 
behålla historiska serier lett till en be
gränsning av det aktuella material som 
det tillkommer en årsbok att redovisa. Â 
andra sidan har av utrymmesskäl histo
riska serier helt slopats eller endast pub
licerats i mycket koncentrerade samman
drag. På många områden, såväl inom 
den demografiska som den ekonomiska 
statistiken, har Sverige emellertid för
månen att äga ett statistiskt material av 
stort värde för forskning och undervis
ning. Detta material är för närvarande i 
betydande utsträckning endast tillgäng
ligt i äldre statistiskt tryck, specialpubli
kationer, doktorsavhandlingar och lik
nande . 

Den uppgjorda planen har nu fullföljts 
i sin första del. Föreliggande årsbok in
nehåller endast uppgifter för de senaste 
å ren ; i vissa tabeller har dock på grund 
av speciella önskemål vissa äldre år 
medtagits. Denna revision har gjort det 
möjligt att inom praktiskt taget samma 
sidantal som tidigare få med nya upp
gifter på områden som varit alltför 
knapphändigt behandlade och att ge re
lativa fördelningar i större utsträckning 
än tidigare. Bland nya områden som bli
vit utförligare behandlade i denna år

gång kan nämnas sjöfart, försäkring, so
cialförsäkring, socialvård, fångvård och 
finansstatistik. Det är avsikten att i nästa 
årgång fortsätta denna komplettering. 
Samtidigt ha r äldre tabeller omarbetats 
eller delats upp på flera smärre tabeller 
i syfte att göra dem lättare tillgängliga 
för läsaren. Den typografiska utstyrseln 
har moderniserats, och den kommer i 
nästa årgång att bringas helt i linje med 
de nya bestämmelser för det statistiska 
trycket som kan förväntas under den 
närmaste framtiden. Den franska texten 
har enligt Kungl. Maj:ts beslut den 22 
juni 1951 utbytts mot engelsk text. 

Den historisk-statistiska handboken är 
under utarbetande. På grund av det tids
krävande arbete som erfordras för att 
komplettera och granska de tidsserier 
som finns i årsbokens tidigare årgång
ar samt att ur olika källor få fram nytt 
material torde det ännu dröja någon tid, 
innan denna handbok kan bli tillgänglig. 
Det är vår förhoppning att den skall 
föreligga tryckfärdig ungefär samtidigt 
som 1953 års årsbok. Vi måste därför tills
vidare hänvisa den läsare, som vill göra 
jämförelser med äldre år, till senaste 
årgång av årsboken. För att underlätta 
detta anges numren för motsvarande ta
beller i 1951 års årsbok, i vilka tids
serier ingår, i källförteckningen på sid. 
XV. 

Vi inser att genom den omarbetning 
som nu skett kontinuiteten med äldre 
årgångar av årsboken brutits, vilket kan 
vålla vissa svårigheter i övergången. 
Men det är vår förhoppning att årsbo
ken i sitt nya skick tillsammans med 
den historisk-statistiska handboken skall 
ge ett bättre och fylligare underlag för 
kunskapen om det svenska samhället. 

För redigeringen av föreliggande år
gång ansvarar förste aktuarien Margit 
Vinge och kansliskrivaren Anna Svens
son. 

Stockholm i september 1952. 

STATISTISKA CENTRALBYRÅN 

Karin Kock 



P R E F A C E 

Already in 1950 the Central Bureau 
of Statistics of Sweden planned a mo
dernization and revision of the Statis
tical Abstract. According to this plan the 
original Abstract should include, in prin
ciple, figures for the last ten years, 
while the historical material should be 
published in a historical-statistical hand
book, appearing at longer intervals. The 
advantages of such a separation seem 
to counterbalance the disadvantage for 
the reader of sometimes being obliged 
to use two books. In some cases the 
desire to retain historical series has 
led to a restriction of the actual material. 
In other cases lack of space has pre
vented the publication of historical se
ries or has allowed publication only in 
an abridged form. Sweden possesses, 
however, a statistical material in demo
graphic as well as in economic statistics 
wh ich is of great importance for science 
and teaching. At present this material is 
to a large extent available only in older 
statistical papers, publications, disser
tations a. s. o. 

The plan has now been carried 
through in its first part . This Abstract 
contains as a rule data for the last years 
only, but from special reasons figures 
for older years have been included in 
certain tables. This revision has made 
it possible to publish on nearly the 
same number of pages as before new in
formation on branches which were too 
shortly treated in earlier editions, and 
it has also been possible to give rela
tive distributions to a larger extent than 
before. 

Among the new branches on which 
more details are now given may be 
mentioned navigation, insurance, social 

insurance, social welfare, prisons, and 
public finance. This amplification is to 
be continued in next year's edition. 
At the same time older tables have been 
remodelled or divided into smaller ones 
in order to make them more readable. 
The typographical get-up has been mod
ernized and this modernization will be 
continued next year. It includes an Eng
lish translation of titles, headings, and 
footnotes. It is recognized that the t rans
lation of certain terms may be far from 
satisfactory, and it is intended to have 
an improved English version ready for 
next year's edition. Any suggestions 
which may contribute to the achieve
ment of this purpose would be welcome. 

The historical-statistical handbook is in 
preparat ion. As it takes time to complete 
and examine the time series of the older 
editions and to get new material from 
various sources, it has not been possible 
to get the handbook ready for publica
tion this year. We hope, however, that it 
will appear about the same time as the 
Abstract for 1953. Up to that time we 
must refer those readers who want to 
make time comparisons to the 1951 edi
tion of the Abstract. The number of such 
tables in the 1951 edition which include 
older series are given in the list of 
sources on page XV. 

We know that the present revision 
has broken the continuity with older 
editions of the Abstract which may 
cause some difficulties in the beginning. 
But we hope that the new Abstract to
gether with the historical-statistical 
handbook will give a better and broader 
basis for the knowledge of economic, 
cultural and social conditions in Swe
den. 

Stockholm, September 1952. 

CENTRAL BUREAU OF STATISTICS 

Karin Kock 
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Källförteckning, hänvisningar 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: 

Bidrag = Bidrag till Sveriges officiella statistik: 
KM = Komnrersiella Meddelanden: 
Ms = Manuskript; 
S C = Statistiska centralbyrån; 
SM = Statistiska meddelanden; 
Soc. M = Sociala meddelanden; 
S O S = Sveriges officiella statistik; 
S T = Statistisk tidskrift N. F. 

Siffrorna inom parentes avser sådana tabeller i årg. 1951 som innehåller uppgifter för längre 
tidsperioder. The figures in brackets refer to tables in the issue for 1951 with data for a 
series of years. 

I manga fall har de nr här nedan angivna källor hämtade uppgifterna underkastats särskild 
bearbetning för Statistisk årsbok, utan att detta omnämnes i källförteckningen. In many cases 
the data derived from the sources indicattd below have been revised and recant. 

Tab. 1—3. Sveriges meteorologiska och hydrologiska institut årsbok; uppgifter från nämnda in
stitut och rikets allmänna kartverk m. m. 

Tab. 4—6. S O S : Folkräkningen 1950: I ; S O S : Folkmängden inom administrativa områden; 
Sveriges statskalender; uppgifter från lantmäteristyrelsen m. m. 

Tab. 7 (11). S O S : Folkräkningen 1950:1. Medan statistiska centralbyrån tidigare till tätorter 
räknade dels alla städer, köpingar och municipalsamhällen (administrativa tätorter), dels vissa 
tättbebyggda icke-administrativa områden på landsbygden, har 1950 års folkräkning följt en ny 
princip. Anledningen är att det under senare tid alltmer förekommit, att en hel landskommun 
ombildats till stad eller köping eller inkorporerats med en redan befintlig stad eller köping. Både 
städer och köpingar inrymmer därför numera ofta stora glesbebyggda områden. Vid 1950 års folk
räkning har tätorterna avgränsats med ledning av den faktiska bebyggelsen och icke efter admi
nistrativa gränser. Inom en och samma stad, köping eller ranmcipalsamhälle kan således finnas 
dels en eller flera tätorter, dels glesbebyggda områden. 

Tab. 8. S O S : Folkräkningen 1950: I . 
Tab. 9 (8). S O S : Folkmängden inom administrativa områden. För åren 1946—1949 bör alla 

uppgifter utom siffran för den totala folkmängden betraktas som preliminära. För åren 1950 och 
1951 är även sistnämnda siffra preliminär. Även tab. 17 innehåller preliminära tal. För år 1950 
är antalet män något högre och antalet kvinnor något lägre enl. tab. 9 än enl. tab. 17. Sedan de 
finitiva uppgifter från 1950 års folkräkning erhållits, kommer tab. 9 och tab. 17, ev. även tab. 15, 
att korrigeras. Det bör observeras, att avvikelserna mellan tab. 9 och tab. 17 i fråga om fördel
ningen mellan landsbygd och städer år 1950 huvudsakligen beror på att den administrativa indel
ningen i förra fallet avser den 31 december 1950 men i senare fallet den 1 jan. 1952. Mellan dessa 
tidpunkter har stora områden överflyttats från landsbygd till städer. 

Tab. 10 (9), 11 (10). S O S : Folkmängden inom administrativa områden. 
Tab. 12, 13, 14—15 (12). S O S : Folkräkningen 1950:1; SOS: Folkmängden inom administrativa 

områden ; ms i S C. 
Tab. 16. S O S : Folkräkningen 1945: VI. 
Tab. 17. S O S : Folkräkningen 1950: I. 
Tab. 18, 19. S O S : Folkräkningen 1945: VI. 
Tab. 20. S O S : Folkräkningen 1945: VI. — Vid den beräkning av folkmängd samt ålders-

och könsfördelning i Sverige fram till år 1965, som framlägges i tabellen, har åldrarna under 20 år 
ej medtagits. I övrigt grundas beräkningen på dödlighetsförhållandena under femårsperioden 1941— 
45. In- och utvandring har antagits balansera varandra. Det bör observeras at t åldersfördelningen 
även för år 1950 grnndar sig på framskrivningar av 1945 års folkräkningsmaterial, ej på resultat 
från 1950 års folkräkning. Jfr ST 1952, sid. 187. 

Tab. 21. S O S : Folkräkningen 1945: VI. 
Tab. 22. S O S: Folkräkningen 1945: IX. 
Tab. 23—25, 26 (25). S O S : Folkräkningen 1945: IX; S T 1952, sid. 188. — Såsom förvärvsar

betande räknas i tabellen den som i inkomstgivande syfte arbetar för egen räkning eller i egenskap 
av anställd mot ersättning arbetar för annans räkning, förutsatt at t verksamheten upptager större 
delen av vederbörandes arbetstid. 

XV 



X V I 

Tab. 27 (21). S O S : Folkräkningen 1945: VII: 1. — Tabellens siffror grundar sig på uppgifter 
från en tolftedel av befolkningen men har uppskrivits så att de approximativt motsvarar totalbe
folkningens numerär. Siffror som grundar sig på mycket små observerade tal har satts med me
dieval stil. 

Tab. 2 8 - 2 9 . Se nnder 23—26. 
Tab. 30. S O S: Folkräkningen 1945: I I : 2. 
Tab. 31. S 0 S: Folkräkningen 1945: IV. 
Tab. 32. Ms i S C 
Tab. 33—39. S O S : Folkräkningen 1945: VI I : 1. 
Tab. 40 (40). Bidrag: A (särskilt 1851—55: 1 och 1876: bih.: Några grunddrag av Sveriges 

befolkningsstatistik för åren 1748—1875); S O S : Befolkningsrörelsen; S O S : Folkmängden inom 
administrativa områden; Statistisk tidskrift: h. 123: Eikets folkmängd åren 1750—1899, för
delad ålderevis efter civilstånd; 129: Rikets folkmängd åren 1750—1900, fördelad efter ålder och 
kön; 135: Döda efter kön, ålder oen civilstånd i Sverige åren 1751—1900 samt medelfolkmängden 
efter kön och ålder nnder femårsperioderna för samma tid; 139, 143, 146 och 150: Fortsatta bi
drag till en svensk befolkningsstatistik för åren 1750—1900; Sundbärg, G.: Bevölkernngsstatistik 
Schwedens 1750-1900. 

Tab. 41 (42), 42, 43. S O S : Befolkningsrörelsen; S O S : Folkmängden inom administrativa om
råden. 

Tab. 44. S O S : Folkräkningen 1945: VI; ma i S C. — Ang. beräkningsmetoden se S O S : Be
folkningsrörelsen 1931—1940 sid. 4L tf. 

Tab. 45 (45), 46, 47 (47), 48, 49 (51), 50 (49), 51 (52), 52 (53), 53, 54 (55), 55 (56), 56 (57). 
S O S : Befolkningsrörelsen. 

Tab. 57. S O S : Folkräkningen 1945: VI. 
Tab. 58 (61), 59 (62). S O S : Befolkningsrörelsen; S O S : Folkmängden inom administrativa om

råden; ms i S V. 
Tab. 60. S O S : Folkräkningen 1930: IV; 1945: IX; uppgifter från justitiedepartementet. 
Tab. 61. Soc. M. 
Tab. 62. S O S : Befolkningsrörelsen; ma i S C. 
Tab. 63. Ms i S C. 
Tab. 64 (67). S O S : Lantmäteri. 
Tab. 65—72. S O S : Jordbruk och boskapsskötsel: S O S : Jordbruksräkningen 1944. 
Tab. 73—79 (78). S O S : Jordbruk och boskapsskötsel: S O S : Årsväxten. — Ang. redovisning 

av pris per deciton av skörden m. m. se årg. 1950, tab. 79 och 1951, tab. 78. 
Tab. 80 (79). Uppgifter från statens jordbruksnämnd. 
Tab. 81—87. S O S : Jordbruk och boskapsskötsel. 
Tab. 88, 89. Uppgifter från statens jordbruksnämnd. 
Tab. 90. Jordbruksekonomiska meddelanden 1952, s. 173 ff. Tabellen grundar sig på en av S C 

utförd undersökning av självdeklarationer från ett urval av jordbrukare. Det bör observeras, att 
uppgifterna avser kalenderår och at t skogsinkomsterna ingår däri, under det att den s. k. jordbruks-
kalkylen (jfr tab. 89) avser produktionsår och oj tar hänsyn till skogsbruket. •— Beräkningen av 
totalsiffror för riket grundar sig på en för varje storleksgrupp och produktionsområde verkställd 
uppräkning. Enär de i undersökningen deltagande egendomarna sannolikt representerar en något 
högre produktionsförmåga och mera rationella driftsförhållanden än genomsnittsjordbruket, torde 
de vid uppräkningarna erhållna totalbeloppen vara något för höga. 

Tab. 91. Uppgifter från Sveriges Lantbruksförbund. 
Tab. 92. Kontrollnämndens redogörelser. 
Tab. 93. Lantbruksstyrelsens berättelser; ms i lantbruksstyrelsen. 
Tab. 94. Uppgifter från lantbruksstyrelsen. 
Tab. 95. Ms i S C. 
Tab. 96—97 (95). S O S : Fiske. 
Tab. 98 (96). S O S : Fiske. 
Tab. 99. S O S : Jordbruksräkningen 1944. 
Tab. 100—101 (98). S O S : Domänverket; ms i domänstyrelsen. 
Tab. 102—103. KM. 
Tab. 104 Ms i domänstyrelsen. 
Tab. 105. S O S : Det enskilda skogsbruket. 
Tab. 106 (103), 107 (104), 108 (105). S O S : Bergshantering; K M. 
Tab. 109. K M . 
Tab. 110—113 (107), 114—117. S O S : Industri. 
Tab. 118. Indcxtalen framräknade inom konjunkturinstitutet på basis av kommcrskollegii in

dustristatistik och produktionsvolymberäkningar. Se även Meddelanden från konjunkturinstitutet, 
Serie A : 18. 

Tab. 119, 120. S O S : Industri. 
Tab. 121. Tabellen har utarbetats av Sveriges meteorologiska och hydrologiska institut samt 

Svenska Vattenkraftföreningen. 
Tab. 122 (117), 123, 124-125 (118). S O S : Handel; KM. 
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Tab. 126. Såväl pria- som volymindextal beräknade av konjunkturinstitutet. Prisindextalen har 
beräknats med hjälp av enhetsvärden erhållna nr handelsstatistiken. Vid sammanvävningen har 
hänsyn tagits till varusammansättningen både under beräkningsåret och året före detta. Volym-
indextalen har erhållits genom att indextalen för införselns respektive utförselns värde dividerats 
med prisindextalen. För närmare redogörelse se Meddelanden från konjunkturinstitutet, serie A: 17, 
s. 60 ff. 

Tab. 127—128. S O S : Handel; Månadsstatistik över Handeln. 
Tab. 129 (124), 130, 131. S O S : Handel. 
Tab. 132 (12ö). Riksbankens årsbok; K M ; ms i kommerskollegium. 
Tab. 133. K M ; ms i kommerskollegium. 
Tab. 134 (129), 135—136 (133), 137, 138 (131), 139 (135), 140, 141 (132), 142, 143, 144, 145 

(127), 146 (128), 147 (137), 148, 149 (1391. S O S : Sjöfart; KM; ms i kommerskollegium. 
Tab. 150 (141). S O S : Lotsverket; ms i lotsstyrelsen. 
Tab. 151 (142), 152—154. S O S : Statens järnvägar; S O S : Allmän järnvägsstatistik; ms i järn

vägsstyrelsen. 
Tab. 155—157. S O S : Postverket; ms i generalpoststyrelsen. 
Tab. 158, 159. S O S : Telefon och telegraf; Telefon, telegraf och radio; ms i telegrafstyrelsen. 
Tab. 160—162. Ms i väg- och vattenbyggnadsstyrelsen. 
Tab. 163. Ms i S C. 
Tab. 164, 165. S O S : Vägtrafikolyckor; S T . 
Tab. 166. Ms i järnvägsstyrelsen. 
Tab. 167, 168, 169 (160). Ms i luftfartsstyrelsen. 
Tab. 170 (163), 171, 172. Sveriges riksbanks årsbok; uppgifter från riksbanken. 
Tab. 173. Uppgifter om bankerna; uppgifter från riksbanken. 
Tab. 174 (164). Sveriges riksbanks årsbok; Uppgifter om bankerna. 
Tab. 175 (162). Ekonomiska meddelanden, utg. av Svenska bankföreningen; Affärsvärlden, eko

nomisk veckorevy. 
Tab. 176 (169), 177 (170). S O S : Postverket; ms i generalpoststyrelsen. 
Tab. 178—180 (173), 181. S O S : Allmän sparbanksstatistik. 
Tab. 182 (168). Uppgifter om hypoteksbanken och hypoteksföreningarna; styrelse- och revisions

berättelser för allmänna hypoteksbanken, stadshypotekskassan, bostadskreditkassan och skepps-
hy pot ekak assan. 

Tab. 183. Uppgifter om bankerna; Svensk sparbankstidskrift; S O S : Allmän sparbanksstatistik; 
uppgifter från Svenska Jordbrukskreditkassan samt från Kooperativa Förbundet. 

Tab. 184. Jordbrukskasserörelsen; ms i Svenska Jordbrukskreditkassan. 
Tab. 185 (178), 186 (179). S O S : Enskilda försäkringsanstalter. 
Tab. 187 (180). Ms hos statens pensionsanstalt. 
Tab. 188 (182), 189 (183), 190 (181, 182), 191 (184), 192 (182), 193. Se tab. 185—186. 
Tab. 194 (186). K M. 
Tab. 195 (187), 196—198 (188). Soc. M; ms i socialstyrelsen. 
Tab. 199. S O S : Levnadskostnaderna i Sverige 1913—1914; Levnadskostnaderna i städer och 

industriorter omkring år 1923; Levnadskostnaderna på landsbygden i Sverige år 1920; Levnads
villkor och hushållsvanor i städer och industriorter omkring år 1933; Soc. M; ms i socialstyrelsen. 
— Vid 1948 års undersökning tillämpades representativa urvalsmetoder och materialet insamlades 
genom intervjuer. Socialklassindelningen har skett efter delvis andra principer än tidigare. Re
sultaten är sålunda ej direkt jämförbara med de äldro undersökningarna, som bygger på bok-
föringsnppgifter från icke representativt valda hushåll. 

Tab. 200. Ms i socialstyrelsen. 
Tab. 201. Soc. M 1952, s. 169 f.; ms socialstyrelsen. 
Tab. 202. Uppgifter från statens jordbruksnämnd. 
Tab. 203 (319). AB Svenska tobaksmonopolets årsberättelser. 
Tab. 204 (318). S O S : Accispliktiga näringar; S O S : Rusdrycksförsäljningen m. m.; ms i kon-

trollstyrelsen. 
Tab. 205 (192). S O S : Accispliktiga näringar; ms i kontrollstyrelsen. 
Tab. 206 (193), 207 (195\ 208 (193,194), 2O9-210 (197). S O S : Accispliktiga näringar; S O S : 

Rusdrycksförsäljningen m. m; ms i kontrollstyrelsen. 
Tab. 211 (198). S O S : Kooperativ verksamhet i Sverige; ms i kommerskollegium; uppgifter från 

Kooperativa Förbundet 
Tab. 212 (199). Soc.M; S O S : Byggnadsverksamheten i Sverige; ms i socialstyrelsen. 

Tab. 213, 214. Ms i bostadsstyrelsen. 
Tab. 215, 216 (204), 217—222, 223 (210). S O S : Bostäder och hnshåll; ms i socialstyrelsen. 
Tab. 224 (211), 225—226. RiksräkeDskapsverkets årsbok; ma i riksräkenskapsyerket. 
Tab. 227. Uppgifter från Landsorganisationen; Tjänstemännens centralorganisation, styrelsens 

och revisorernas berättelser. 
Tab. 228 -229 (213), 230, 231 (217). Uppgifter fråu arbetsmarknadsstyrelsen. 
Tab. 232 (216). Ms i socialstyrelsen. 
Tab. 233, 234. Soc. M. 
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Tab. 235—237. S O S : Lönestatistisk årsbok; ms i socialstyrelsen. — Beräkningarna bygger på 
uppgifter om faktiskt utbetalade löner. Tabellerna 235 och 237 redovisar den totala faktiska tim-
förtjänstcn vid tidlönsarbete (inkl. indextillägg, semesterlön, värdet av naturaförmåner samt sådan 
övertids- och ryktersättning m. m., för vilken motsvarande arbetstid redovisats). Ryktersättning utan 
motsvarande arbetstid, ersättning för styckebetalad hästskötsel samt andra liknande slag av ersätt
ningar, för vilka motsvarande arbetstid ej knnnat redovisas men som tidigare medräknades, har i 
1950 års undersökning lämnats utanför. Om dessa ersättningar medräknas, erhålles medellöner, som 
för vissa grupper ligger något högre än de i tabellen publicerade. Jfr Lönestatistisk årsbok 1950, 
s. 29 f. 

Tab. 238—243. S O S : Lönestatistisk årsbok: ms i socialstyrelsen. 
Tab. 214—245. Soc. M; ms. i arbetsmarknadsstyrelsen. 
Tab. 246—249 (232). S O S : Riksförsäkringsanstalten; S O S : Enskilda försäkringsanstalter; 

S O S : Olycksfall i arbete. — Vid beräkning av medelvärdet per olycksfall av utbetald sjukpen
ning i tab. 219 har totalbeloppet fördelats på samtliga olycksfall, de s. k. bagatellskadorna utan 
sjukpenning inräknade. Motsvarande gäller om förlorade arbetsdagar per olycksfall. Antalet för
lorade arbetsdagar har beräknats så, att 365 sjukdagar ansetts motsvara 300 arbetsdagar, varje 
dödsfall 7 500 arbetsdagar och varje invaliditetsprocent 75 arbetsdagar. 

Tab. 250 (233). S O S : Erkända sjukkassor: ms i pensionsstyrelsen. 
Tab. 251 — 253 (230). S O S : Allmänna pensionsförsäkringen; ms i pensionsstyrelsen. 
Tab. 254, 255 (237), 256 (238), 257 (239). S O S: Dödsorsaker. 
Tab. 258 (236). S O S : Allmän hälso- och sjukvård ; Översikt av sammandragen av epidemirap-

portcr (medicinalstyrelsen). 
Tab. 259, 260 (241), 261 (242), 262 (243), 263, 264 (245), 265. S O S : Allmän hälso- och sjuk

vård; S O S : Det civila veterinärväsendet; ms i medicinalstyrelsen. 
Tab. 266 (247). S O S : Fattigvården; ms i socialstyrelsen. 
Tab. 267—269. Ms i socialstyrelsen. 
Tab. 270, 271 (251), 272—274. S O S : Samhällets barnavård; ms i socialstyrelsen. 
Tab. 275—277. Soc. M; Ms i socialstyrelsen. 
Tab. 278. Soc. M; ms i socialstyrelsen. Dtgiftsbeloppen avser de totala nettoutgifterna för olika 

ändamål (inkl. förvaltningskostnader) vare sig utgifterna täcks av statens, kommunernas och 
landstingens skatteintäkter eller av avgifter och premier, vilka arbetsgivare och försäkrings
tagare erlägger t i l l socialförsäkringsorganen. Utgifterna innefattar inte anläggningskostnader för 
anstalter utan endast driftskostnader. Utgiftsbeloppen är redovisade netto och har sålunda minskats 
med inkomsterna (ej skatter eller allmänna statsbidrag) för resp. förvaltningsgrenar. — I fråga 
om enskild hjälpverksamhet redovisas inga andra kostnader än de offentliga bidrag som ev. läm-
j i o + a t i l l SaQflD. VftTK SflTTl II ft t". 

Tab. 279 (257), 280 (258), 281—283 (259), 284—286, 287 (265), 288 (69), 289 (68 och 267). S O S : 
Domstolarnas och de exekutiva myndigheternas verksamhet. 

Tab. 290, 291. S O S : Brottsligbeten. 
Tab. 292. Brott som kommit t i l l polisens kännedom år 1950, av S C. Sthlm 1952; S T . 
Tab. 293 (270). S O S : Brottsligheten. 
Tab. 294—298 (272). S O S : Fångvården; ms i fångvårdsstyrelsen. 
Tab. 299. S O S : Folkräkningen 1945:11:2. 
Tab. 300 (273). Ms i skolöverstyrelsen. 
Tab. 301 (273). Ms i skolöverstyrelsen. — Läraravdelningaraas omfattning: A = 1 kl. av folk

skolestadiet; B 1 = 2—3 kl. av d:o: B 2 = hela d:o; B 3 resp. mindre folkskola = hela såväl 
folk- som småskolestadiet (undervisningen är avsedd at t handhas av lärare med folk- resp. små-
skollärarexamen); a = 1 kl. av småskolestadiet; b = hela d:o. Varianter har i tabellen hänförts 
till närmast motsvarande av nämnda skolformer. 

Tab. 302—306, 307 (278), 308—309. Ms i skolöverstyrelsen. 
Tab. 310—312. Uppgifter från skolöverstyrelsen, överstyrelsen för yrkesutbildning och de olika 

anstalterna. 
Tab. 313. Uppgifter från arméstaben, marinstaben, de olika skolorna samt kataloger för för

svarets läroverk. 
Tab. 314. Ms i skolöverstyrelsen. 
Tab. 315 (289), 316. Läroanstalternas kataloger; ms i SC. 
Tab. 317, 318. Ms i SC. 
Tab. 319. Resp. fackhögskolors kataloger. 
Tab. 320. Radiotjänsts verksamhetsberättelser; ms hos Radiotjänst. 
Tab. 321. Ms i skolöverstyrelsen. 
Tab. 322—326. S O S : Skattetaxeringarna. 
Tab. 327, 328. S O S : Folkräkningen 1945: I I I : 1, 2. 
Tab. 329, 330. S O S : Folkräkningen 1945: V I I I : 2. 
Tab. 331. Se tab. 327—328. 
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Tab. 332—334. Meddelanden från Konjunkturinstitutet, serie A 21. Tab. 332 (338). Anm: 1. Brut
tonationalprodukten är lika med bruttonationalinkomsten, enär ränteinkomster netto från utlandet 
innefattas i bruttonationalprodukten. För att erhålla nettonationalinkomsten fordras avdrag för av
skrivningar. Gross national product equals gross national income, as net interest from 
abroad is included in the gross national product. To obtain net national income deprecia
tion has to be deducted. •— 2. Värdet av den privata konsumtionen i denna tabell skiljer sig 
från värdet i tabell 333 i två avseenden. Dels har konsumtionen av livsmedel m. m. vid skolor, 
sjukhus och andra offentliga inrättningar förts till offentlig konsumtion. Dels ingår i denna tabell 
vissa beräknade bank- och försäkringstjänster. The value of private consumption given in this 
table differs from that given in table 333 in two respects. The consumption of food, etc. in 
schools, hospitals, etc. has here been deducted and included in public consumption. Besides 
imputed banking and insurance services are added here. — 3. I lagerförändringar ingår även 
förändringar i kreaturskapitalet och vissa korrigeringar för variationer i skogsavverkningen. Changes 
in stocks include changes in live stock and certain corrections for variations in timber-
cutting. 

Tab. 335. Ms i S C. 
Tab. 336, 337. S O S : Statens Järnvägar. 
Tab. 338, 339. S 0 S: Postverket; ms i generalpoststyrelsen. 
Tab. 340, 341. S O S : Telefon, telegraf och radio. 
Tab. 342, 343. S O S : Statens vattenfallsverk; ms i vattenfallsstyrelsen. 
Tab. 344, 345. S O S : Domänverket. 
Tab. 346. S O S : Handel: ms i kommerskollegium. 
Tab. 347—348. Budgetredovisning; Riksstaten; Riksräkenskapsverkets årsbok; ms i riksräken-

skapsverket. 
Tab. 349—350. Budgetredovisning; Eiksstaten. — Finansdepartementet uppdelades den 1 juli 1950 

på två departement genom överförande av ärenden rörande löner m. m. t i l l ett nytt departe
ment, civildepartementet. Detta departement har även övertagit de ärenden som tidigare tillhört 
XIII:e huvudtiteln. Tid samma tidpunkt npphörde folkhushållningsdepartementet, varvid kvar
varande ärenden överfördes till handels- och jordbruksdepartementen. 

Tab. 351—354. Budgetredovisning; ms i riksräkenskapsverket. 
Tab. 355—356. Riksgäldskontorets årsbok; ms i riksgäldskontoret. 
Tab. 357—359 (315), 360. S O S : Skatte taxeringarna samt fördelningen av inkomst och för

mögenhet inom yrkesgrupper. 
Tab. 361—368, 369—371 (322). S O S : Kommunernas finanser. 
Tab. 372. Årsbok för Sveriges kommuner; ms i S C. 
Tab. 373, 374, 375 (342), 376, 377 (342). S O S : Riksdagsmannavalen. 
Tab. 378—382. S O S : Kommunala valen; ms i S C. 

Använda huvudkällor för de internationella tabellerna (tab. 383—431) 

De främmande ländernas statistiska årsböcker och periodiska publikationer, för vissa tabeller där
jämte specialpublikationer för olika länder. 

Bland de internationella statistiska publikationerna har framförallt anlitats: 
Statistical Yearbook. (United Nations.) 
Demograflc Yearbook. (United Nations.) 
Monthly Bulletin of Statistics. (United Nations.) 
Economic Bulletin for Europe. (United Nations Economic Commission for Europe.) 
Economic Survey of Europe. (United Nations Economic Commission for Europe.) 
Statistical Papers. Ser. A. Population and Vital Statistics Reports. (United Nations.) 
Statesman's Year-Book. 
Monthly Bulletin of Agricultural Economics and Statistics (Food and Agriculture Organization.) 
Yearbook of Food and Agricultural Statistics. Trade. (Food and Agriculture Organization.) 
F . A. O. Commodity Series. 
F. A. O. Commodity Reports. 
Statistical Samtnary of the Mineral Industry. Production, Imports and Exports. 1944—1950. London 

1952. (Colonial Geological Surveys.) 
Industrial Fibres. London 1951. (Commonwealth Economic Committee.) 
Yearbook of Forest Products Statistics. (Food and Agriculture Organization.) 
Yearbook of International Trade Statistics. (United Nations). 
Lloyd's Register of ShippiDg. 
Statistical Papers. Ser. T. Direction of International Trade. (United Nations, International Mone

tary Fund & International Bank for Reconstruction and Development.) 
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Statistique Générale du Service Postal. (Union Postale Universelle.) 
Statistique Générale de la Télégraphie. (Union Internationale des Télécommunications.) 
Statistique Générale de la Téléphonie. (Union Internationale des Télécommunications.) 
The American Automobile. New York. 
Digest of Statistics. (International Civil Aviation Organization.) 
National Income Statistics of Various Countries. (United Nations.) 
International Financial Statistics. (International Monetary Fund.) 
Balance of Payments Yearbook. (International Monetary Fund.) 

Av de internationella tabellerna har nr 387, 393, 394, 395, 399, 401, 402, 413, 414, 423, 428, 430 
samt 431 utarbetats av Det statistiske Departement i Köpenhamn, nr 386, 415, 416, 417, 420, 421, 422 
och 424 av Statistiska centralbyrån i Helsingfors, nr 3b9, 391, 392, S96, 397, 403—412 och 429 av Sta
tistisk Sentralbyrå i Oslo samt nr 383—385, 388, 390, 398, 400, 418, 419 och 425-427 av Statistiska 
centralbyrån i Stockholm. 

Symboler använda i tabel lerna 

Explanation of symbols 

Repetition > Hepetition 
Intet finns at t redovisa . . . . — Magnitude nil 
™. , . , , , .. . ( 0 1 Magnitude less than half of unit 
For litet f5r att upptagas . . . { Q.Q j e ^ p i o y e d 
Uppgift ej tillgänglig Data not available 
Logiskt omöjlig uppgift Category not applicable 
Preliminär uppgift * Provisional or estimated figure 

Obs! I de internationella tabellerna har tecknet * Note. The symbol * has not been used in the 
ej utsatts. international tables. 

En horisontell linje genom en eller flera ko- A horizontal line across a column separating 
lumner, som avskär vissa sifferuppgifter från de certain items from the others indicates a sub-
övriga, markerar att de förra ej är fullt jämför- stantial break in the homogeneity of the series, 
bara med de senare. 

Note for foreign readers 

If OOO'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. 

Krona, kronor = Swedish crowns 
Ton = Metric tons 



1 Geografiska uppgifter 

Tab. 1. Geografiska u p p g i f t e r Geographical data 

Läge, gränser nu nu Geographical situation, boundaries, etc. 
Nordligaste punkt Most Northerly point Riksroset Koltajanre 69° 4' n bredd lat N 
Sydligaste punkt Most Southerly point Smygehnk 55° 20' » » » > 
Västligaste pnnkt Most Westerly point Skäret Slora Drainmen n. v. 

om Kosteröarna 10° 58' 5 om Greenwich Long E 
Östligaste pnnkt Most Easterly point On Kataja g. om Torneälvs 

mynning 24° IV » » » » > 
Landgräns mot Finland 536 km, landgräns mot Norge 1 657 km. 
Kusten enligt Strelbitsky 7 624 km, mätt å karta i 1: 2 000000 omkr. 2 500 km. 
Största längd från norr till söder 1 574 km, största bredd 499 km. 

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

Öar Islands (Kringliggande småöar ej inräknade). Gotland 3 001, Öland 1344, Orust 346, Hisingen 192, 
Värmdö lfeO, Tjörn 141, Väddö ocl. Björkö 125, Fårö 114, Sela» 91, Gräsö 88, Svartsjölandet 79 km1. 

Bergshöjder Mountains Norrbot t ens län: Kebnekaise 2123, Sarektjåkko 2 090, Kaskasatjäkko 2 076 
(Snlitelma 1877, P e l t s a l 5 l 8 ) . V ä s t e r b o t t e n s län: N. Storfjället 1764 (Marsfjället 1589). Jämt-
l a n d s län: Helagsfjället 1796, Storsylen 1762 (Åreskutan 1 420, Silkentjakk 1314). V ä s t e r n o r r l a n d s 
län: Skuluberget 293. Kopparberg l ä n : Storvättesbogna 1 204, Molnet 1 191, Härjebogna 1 185. (Städ-
jan 1131, Transtrandsfjällen 945). V ä r m l a n d s l ä n : Bränberget 691. Skaraborgs län: Ålleberg 334 
(Binnfkulle 307, Billingen 298). Ä l v s b o r g s län: Galtâsen 362, J ö n k ö p i n g s län: Tomtabacken 377, 
Ta berg 342. Ö s t e r g ö t l a n d s l ä n : Steneboböjden 327, Omberg 263. B a l l a n d s och K r i s t i a n s t a d s l ä n : 

Hallandsås 226. Malmöhns l ä n : Söderåsen 211 m ö. h. 

Vattenområden Basins. Vänern—Göta älv 50200 (därav inom Sverige 42 800), Torne älv 40 200 
(d:o 25 300) S Ångermanälven 31900 (d:o 30400), Dalälven 29000 (d:o 27 900), Ume älv 26 700 (d:o 
26 500), Indalsälven 26 700 (d:o 24700), Lule älv 25 200 (d:o 24 500), Mälaren—Norrström 22 600, Ljusnan 
19 800, Kalix älv 17 900', Vättern—Motalaström 15 500, Ljungan 12900, Skellefte älv 11600, Pite älv 
11200, Lagan 6 440, Helgeän 4 780, Emån 4460 km. 

Sjöar Lakes. Vänern 5 546, Vättern 1 899, Mälaren 1140, Hjälmaren 493, Storsjön 1 Jämtland 456, 
Siljan med Orsasjön 354, Torneträsk 322, Bornavan 251, TJddjaur 238, Bolmen 184, Storavan 172, Ströms 
vattndal 168, Stora Lulevatten 165, Storuman 163, Kallsjön 155, Åsnen 150, Stora Le och Foxen 137, 
Sömmen 132, Dellens]öarna 132, Sk agera 131, Flåsjön 112, Virihaure 108, Glafsfj orden 102, Frykensjö-
arna 102, Akkajaure 90—210, Torrön 84—103 fan'. 

Floder Hirers. Klarälven—Göta älv 720 (därav inom Sverige 520), Muonio—Torne älv 570, Dalälven 
520, Ume älv 460 (d:o 450), Lule älv 450 (d:o 440), Ångermanälven 450 (d:o 440), Ljusnan 430, Kalix älv 
430, Järpströmmen—Indalsälven 420, Skellefte älv 410, Pite Uv 370, Ljungan 350, Toftaån—Lagan 270, 

Vissa meteorologiska stationer 
Certain meteorological stations 



2 Meteorologiska uppgifter 

Tab. 2. Nederbörd i mm under år 1951 samt i medeltal för 1901—1930 
Precipitation 1951 and in average 1901—1930 in mm 



Meteorologiska uppgifter 3 

Tab. 3. Medeltemperatur i celsiusgrader under år 1951 samt 1901—1930 
Mean temperature in degrees centigrade 

Abs. max. och abs. min. avser i kol. för 1901—30 den högsta resp. lägsta temperaturen sedan 1880. 



Tab. 4. Areal, folkmängdstäthet och indelningar den 1 januari 1952, länsvis 
Area, dennity of population and administrative divisions 

A
real och 
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ängd 

4 



Areal och folkmängd 5 

Tab. 5. Ecklesiastik och judiciell indelning den 1 januari 1952 
Ecclesiastical and judicial divisions 

Tab. 6. Landskap samt landstings- och hushållningssällskapsområden den 
1 j a n u a r i 1952 Provinces, county councils and county agricultural societies´ districts 



Tab. 7. Antal tätorter samt folkmängden i tät- och glesbebyggelse den 31 december 1950 enligt 
indelningen den 1 januari 1952 Number of population clusters and concentrated and dispersed population 

Med tätorter avses här orter såväl å den administrativa landsbygden fom inom städer, köpingar och municipalsamhällen med tät bebyggelse och minst 
200 invånare. Med gloshebyggelse avses all bebyggelse, som ej ingår i tätbebyggelse (tätorter). Redovisningssättet är alltså ett annat än i tab. 11 i 
årg. 1951. Se härom Källförteckning m. m. 

A
real och 

folkm
ängd 

6 



Tab. 8. Landskommunerna, fördelade efter folkmängden, enl. indelningen den 1 jan. 1951 och 1952 
Rural communes by size of population 

Tabellen omfattar såväl egentliga landskommuner som köpingskommuner. 

7 
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Areal och folkmängd 8 

Tab. 9. Folkmängd den 31 december 1942—1951 Population 
Fördelningen för åren 1946—1951 grundad på framskrivningar av 1945 års folkräkningsmaterial och sålunda 

delvis preliminär. Jämför Källförteckning m. m. 

Tab. 10. Folkmängd länsvis den 31 december 1951* 
Population in each county 



9 Areal och folkmängd 

Tab. 11. Folkmängd i de större städerna den 31 december 
1942—1951 Population in the largest towns 

Rörande folkmängden i övriga stader samt i köpingarna och municipalsamhällena se tab. 12 och 13. 
Se även tab 384. As to the population in other towns, etc., see Tables 12 and 13. See also Table .384. 



Areal och folkmängd 10 

Tab. 12. Städernas areal och folkmängd den 1 januari 1952 
Area and population of towns 



Areal och folkmängd 11 

Tab. 13. Köpingarnas och municipalsamhällenas areal och folkmängd den 1 
januari 1952 Area and population of market towns and municipal communities 

Vid årets början nytillkomna köpingar har utmärkts med kursiv stil. Inga nya m:en har tillkommit. 



12 Areal och folkmängd 

TAB. 13 (forts.). KÖPINGARNAS OCH MUNICIPALSAMHÄLLENAS AREAL OCH FOLKMÄNGD 



13 Ålder, kön, civilstånd 

Tab. 14. Folkmängdens fördelning efter ålder den 31 dec. 1945—1949 
Population by age 

Tab. 15. Folkmängdens fördelning efter kön och civilstånd den 31 dec. 1940—1919 
Population by sex and marital status 

Fördelningen för åren 1946—1949 delvis preliminär. Se även tab. 17. 



Ålder, kön, civilstånd 14 

Tab. 16. Folkmängden på landsbygden och i städerna, fördelad efter ålder, 
kön och civilstånd den 31 december 1945 Population in rural and 

urban districts by age, sex and marital status 
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Tab. 17. Folkmängdens fördelning efter kön och civilstånd länsvis den 31 december 1950 enligt indelningen 

den 1 j a n u a r i 1952 Population: distribution according to age and marital status 

Siffrorna för år 1950 preliminära. Jämför Källförteckning m. m., tab. 9. 



16 Ålder, kön, civilstånd 

Tab. 18. Folkmängden i varje åldersår efter 
Population by age, sex 



17 Ålder, kön, civilstånd 

kön och civilstånd den 31 december 1945 
and marital status 



Ålder, kön, civilstånd 18 

Tab. 19. Folkmängden efter ålder i femårsklasser samt efter kön, läns-
Population by age and 



19 Ålder, kön, civilstånd 

vis, med fördelning på landsbygd och städer, den 31 december 1945 
sex in each county 



Ålder, kön, civilstånd 20 

Tab. 30. Befolkningens sammansättning efter kön och ålder den 31 december åren 
1945, 1950, 1955, 1960 och 1965 i åldrarna 20 år och däröver 

Population, 20 years old and over, by sex and age 
De inom parentes angivna relativtalen avser korrektion för 1946—1948 års invandringsöverskott. Rörande 

beräkningsmetoden se Källförteckning m. m. 
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Tab. 51. Fördelningen efter kön, ålder och civilstånd inom jordbruksbefolkning, övrig landsbygdsbefolk
ning samt stadsbefolkning den 31 december 1940 och 1945 Agricultural population, other 

rural population and urban population by sex, age and marital status 



Ålder och yrke 22 

Tab. 22. Folkmängd efter kön, ålder och civilstånd samt 
Population by sex, age, marital 
A. Förvärvsarbetande befolkning 

I = Jordbruk med binäringar Agriculture, forestry, fishing; I I = Industri och hantverk Mining, 
V = Allmän förvaltningstjänst och fria yrken General administration and professions; 



23 Ålder och yrke 

näringsgren (huvudgrupper) den 31 december 1945 
status and industry (main groups) 
Economically active population 
manufacturing, construction etc.; I I I = Samfärdsel Transport and communication; IV = Handel Commerce; 
VI = Husligt arbete Domestic service; VII = Ospecificerad verksamhet Unspecified 



Ålder och yrke 24 

TAB. 22 (forts.) FOLKMÄNGDEN EFTER KÖN, ÅLDER OCH CIVILSTÅND 
Population by sex, age, marital 

B. Hela folkmängden 



25 

SAMT NÄRINGSGREN (HUVUDGRUPPER) DEN 31 DECEMBER 1945 
status and industry (main groups) 
Total population 

Ålder och yrke 



26 Ålder och yrke 

Tab. 23. Förvärvsarbetande befolkning efter näringsgren och ålder den 
31 december 1945 Economically active population by industry and age 



27 Ålder och yrke 

Tab. 24. Förvärvsarbetande och ej förvärvsarbetande befolkning efter kön och 
ålder år 1945 Economically active and inactive population by sex and age 



Tab. 25. Folkmängdens fördelning efter näringsgren 
Population by industry 

28 Yrke 



29 Yrke 

(huvudgrupper), länsvis, den 31 december 1945 
(main groups) and county 



Yrke 30 

TAB. 25 (forts.). FOLKMÄNGDENS FÖRDELNING EFTER NÄRINGSGREN (HUVUDGRUPPER), LÄNSVIS, DEN 



31 

31 DECEMBER 1945 Population by industry (main groups) and county 

Yrke 



Tab. 26. Folkmängdens fördelning efter näringsgren åren 1945 och 1950, 
re la t iv f ö r d e l n i n g i % Population by industry 

32 Yrke 

Tab. 27. Personhushållens storlek och befolkningens fördelning på 
personhushåll av olika storlek år 1945 Households 

Anstaltshushåll ej inräknade. Folkmängden i dessa utgjorde 66 061 personer, varav 30 759 män och 
35 302 kvinnor. Collective households with a population of 66 061 not included. Rör. beräkningsmetoden, se 
Källförteckning m. m. 



33 Yrke 

Tab. 28. Förvärvsarbetande befolkning efter näringsgren, social klass och 
k ö n å r 1945 Economically active population by industry, status and sex 



Yrke 34 

Tab. 29. Förvärvsarbetande befolkning efter näringsgren (detaljgrupper) 
och socialklass år 1945 

Economically active population by industry (specified groups') and status 
A. Män Males 



35 Yrke 

TAB. 29 (forts.). FÖRVÄRVSARBETANDE BEFOLKNING EFTER NÄRINGSGREN (DETALJGRUPPER) 
OCH SOCIALKLASS ÅR 1945 

Economically active population by industry (specified groups) and status 
A. Män (forts.) Males 



36 Yrke 

TAB. 2 9 (forts,) . FÖRVÄRVSARBETANDE BEFOLKNING EFTER NÄRINGSGREN (DETALJGRUPPER) 
OCH SOCIALKLASS ÅR 1945 

Economically active population by industry (specified groups) and status 

A. Män (forts.) Males 



37 Yrke 

TAB. 29 (forts . ) . FÖRTÄRVSARBETANDE BEFOLKNING EFTER NÄRINGSGREN (DETALJGRUPPER) 
OCH SOCIALKLASS ÅR 1945 

Economically active population by industry (specified groups) and status 
B. Kvinnor Females 



38 Yrke 

TAB. 29 (forts .) . FÖRVÄRVSARBETANDE BEFOLKNING EFTER NÄRINGSGREN (DETALJGRUPPER) 
OCH SOCIALKLASS ÅR 1945 

Economically active population by industry (specified groups) and status 
B. Kvinnor Females 



39 Yrke 

Tab. 30. Anställda fördelade efter anställningens art år 1945 
Salaried employees and wage-earners by kind of employment 

Börande beräkningsmetoden se Källförteckning m. m., tab. 27. 



40 Yrke 

Tab. 31. Lappbefolkningen den 31 december 1945 Lapps 
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Tab. 32. Gifta samboende kvinnor efter vigselar i kombination med levnadsålder den 31 december 1915 

Married wom¨n by year of marriage and age 



42 Familjestatistik 

Tab. 33. Bestående äktenskap efter familjeförestånda-
Marriages by occupation of head of family, number 

Med familjeinkomst avses den sammanlagda inkomsten för båda makarna och de hemmavarande barnen under 
beräkningsmetoden se Källförteckning m. m., tab. 27. Barn-



rens yrke samt barnantal och familjeinkomst år 1945 
of children under 18 years and family income 
18 år. Family income = aggregate income of hushand, wife and children under 18 years living at home. Rör 
antalet avser endast hemmavarande barn under 18 år. 

Familjestatistik 43 



44 Familjestatistik 

Tab. 34. Bestående äktenskap efter familjeföre-
Marriages by status of head of family 

Rörande beräkningsmetoden se Källförteckning m. m., 



45 Familjestatistik 

ståndarens socialklass samt barnantal år 1915 
and number of children living at home 

tab. 27. Barnantalet avser endast hemmavarande barn. 



46 Familjestatistik 

Tab. 35. Bestående äktenskap efter barnantal samt mannens och 
hustruns taxerade belopp i kombination år 1945 

Marriages by number of children and income of husband and wife 
Tabellen har begränsats till de fall, där hustrun haft taxerat belopp. Barnantalet avser endast hemma

varande barn under 18 år. Rörande beräkningsmetoden se Källförteckning m. m., tab 27. 



47 Familjestatistik 

Tab. 36. Andra familjer än bestående äktenskap efter barnantal år 1945 
Other families than marriages by number of children living at home 

Rörande beräkningsmetoden se Källförteckning m. m., tab. 27. Barnantalet avser endast hemmavarande barn. 

Tab. 37. Familjeföreståndare i andra familjer än bestående äktenskap efter 
kön, civilstånd, barnantal och medianinkomst år 1945 Heads of other families than: 

marriages by sex, marital status, number of children and median income 

Rörande beräkningsmetoden se Källförteckning m. m., tab. 27. Barnantalet avser endast 
hemmavarande barn under 18 år. 



Familjestatistik 48 

Tab. 38. Medianinkomster för familjeföreståndare, deras hustrur, hemma, 
varande barn över 18 år och föräldrar år 1945 Median income 

Rörande beräkningsmetoden se Källförteckning m. m., tab. 27. 



49 Familjestatistik 

Tab. 39. Befolkningens fördelning efter inkomst och hushållsställning 
år 1945 Population by income and position in the family 

Rörande beräkningsmetoden se Källförteckning m. m., tab. 27. Inkomstfördelningen avser den 
sammanräknade nettoinkomsten. 



Folkmängdens förändringar 50 

Tab. 40. Översikt av folkmängdens förändringar åren 1751—1951 
Vital statistics 

Bristande överensstämmelse mellan siffrorna för folkökningen och de här meddelade uppgifterna om 
befolkningsrörelsens samtliga faktorer beror, utom på förekomsten av obefintliga, främst på skillnaden 
mellan den faktiska och den i församlingsböckerna redovisade utvandringen. 



51 Folkmängdens förändringar 

Tab. 41. Folkmängdens förändringar på landsbygden och i städerna åren 
1942—1951 Vital statistics, urban and rural 



52 
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Tab. 42. Folkmängdens förändringar, länsvis, åren 1941—1951 Vital statistics, by county 
Rörande omflyttningen se tab. 59 och 62. 
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Folkmängdens förändringar 54 

Tab. 43. Folkmängdens förändringar i de största städerna åren 1950* och 1951* 
Vital statistics of the largest towns 



55 Folkmängdens förändringar 

Tab. 44. Folkmängd, giftermål, födelser och dödsfall inom olika 
kommungrupper åren 1940 och 1945, resp. 1940/41 och 1945/46 

Population, marriages, births and deaths by groups of communes 

A, B och C = kommuner med minst 75%. 50—75% resp. mindre än 50% av befolkningen tillhörande jord
bruk med binäringar, ej agglomererade. D = kommuner med minst 2/3 av befolkningen boende i tätorter. 



56 Folkmängdens förändringar 

Tab. 45. Giftermål åren 1940-1949 Marriages 



Folkmängdens förändringar 57 

Tab. 46. Giftermål fördelade efter makarnas ålder och civilstånd: summor 
för åren 1941—1945 Marriages by age and marital status of husband and wife: 

aggregates for the years 1941—1945 

Tab. 47. I första äktenskapet inträdda i olika åldrar på 1000 av medelfolk-
mängden av ogifta i samma åldrar åren 1940—1949 First marriages per 1 000 

single, by age 



Folkmängdens förändringar 58 

Tab. 48. Antal upplösta äktenskap fördelade efter makarnas ålder år 1949 
samt i medeltal 1941—1945 Divorces: distribution of age of husband and wife 

Tab. 49. Antal äktenskapsskillnader efter äktenskapets varaktighet och antalet 
barn åren 1940—1949 Divorces: duration of marriage and number of children 



59 Folkmängdens förändringar 

Tab. 50. Hemskillnader och äktenskapsskillnader åren 1942—1951 
Judicial separations and divorces 

Tab. 51. Barnaföderskor åren 1940—1949 Maternities 



60 Folkmängdens förändringar 

Tab. 52. Spädbarnsdödligheten, med fördelning på levnadstid, åren 
1940—1949 Infant deaths (under 1 year of age) by age groups 

Siffrorna anger antalet döda barn i respektive åldrar det angivna året i % av antalet le
vande födda barn samma år. 

Tab. 53. Den äktenskapliga fruktsamheten, i %o, efter äktenskapets 
varaktighet och hustruns ålder, år 1949 

Fertility of marriage according to duration of marriage and age of wife 
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Tab. 51 Födda barn åren 1940—1949 Births 



Tab. 55. Döda åren 1940—1949 Deaths F
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Tab. 56. Döda i olika åldrar på 1 000 av medelfolkmängden i samma åldrar åren 1940—1949 

Deaths by age groups per 1 000 mean population 



Folkmängdens förändringar 64 

Tab. 57. Dödlighets- och livslängdstabeller för åren 1941—1945 
Life tables 



65 Folkmängdens förändringar 

Tab. 58. Emigranter och immigranter, fördelade efter länder, 
åren 1942—1951 Emigrants and immigrants by country 



66 Folkmängdens förändringar 

Tab. 59. Emigranter o. immigranter, länsvis, åren 1941—1951 Emigrants and immigrants 



67 Folkmängdens förändringar 

Tab. 60. Utrikes födda och utlänningar i Sverige åren 1930 och 1945 samt 
natnraliserade åren 1946—1951 Foreign born, aliens and naturalized population 

Endast i Sverige kyrkobokförda ingår i tabellen. 

Tab. 61. Utlänningar med vistelsetillstånd i Sverige åren 1949—1952 
Aliens with permit to sojourn in Sweden 

Då uppgifterna avser antalet gällande vistelsetillstånd, omfattar de ej totala antalet härvarande utlänningar. 
I tabellen ingår sålunda icke uppgifter om i riket befintliga utlänningar, som äger rätt a t t i tre månader efter 
ankomsten uppehålla sig här utan visering, eller om barn nnder 16 år, som är införda i föräldrarnas pass. 

Hela antalet utlänningar i Sverige den 1 april 1952 uppskattas till omkring 250 000. 
Total number of aliens on April 1, 1952, c. 250 000. 



Folkmängdens förändringar 68 

Tab. 62. Vinst eller förlust genom inrikes omflyttning länsvis åren 1941—1951 
Internal migration: population increase or decrease of each county 

Tab. 63. Födelseöverskott samt vinst eller förlust genom inrikes omflyttning 
inom olika grupper av landskommuner åren 1911—1951 Excess of births and 

increase or decrease from internal migration in groups of rural communes 



69 Jordbruk 

Tab. 61. Lantmäteriet åren 1946—1950 Land-surveying 

Tab. 65. Arealen fördelad efter ägoslag, länsvis år 1944, i hektar 
Lund use by county, hectares 



70 Jordbruk 

Tab. 66. Antal brukningsdelar och deras sammanlagda åkerareal, med 
Number of farms by 



71 Jordbruk 

fördelning på storleksgrupper och efter brnkningssättet, länsvis år 1944 
area of arable land 
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Tab. 67. Åkerjordens användning samt täckdikning 
Use and subsoil drainage of area of arable 

Jordbruk 

Tab. 68. Antal husdjur inom olika storleksgrupper den 1 juni 1944 Livestock 



73 Jordbruk 

inom olika storleksgrupper ar brukningsdelar år 1944 
land by size groups of farms 

Tab. 69. Antal leverantörer av mjölk till mejerier samt den levererade mjölkens 
kvant i t e t år 1944 Suppliers to dairies and quantity of milk delivered to dairies 



74 

Tab. 70. Antal lägenheter och brukningsdelar med tillgång till 
Tenances and farms with great agri-

Jordbruk 

Tab. 71. Ensileringsanläggningar år 1944 Ensilage plants 



Tab. 72. Antal jordbruksfastigheter med installationer av elektrisk kraft och 
vattenledning samt avlopp år 1944 Agricultural properties with installation of el. power, etc. 

vissa större redskap och maskiner inom olika storleksgrupper år 1944 
cultural implements and machines 

Jordbruk 75 
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Tab. 73. Åkerjordens och ängens användning åren 1941—1951 
Use of arable land and natural meadows 

Jordbruk 

Tab. 74. Utsäde, i ton, åren 1941—1951 Sowings in metric tons 
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Tab. 75. Skörd pr hektar, i deciton, åren 1941 —1951 
Crops: yield per hectare, in quintals 

Jordbruk 

Tab. 76. Skörd, i ton, åren 1941 —1951 Harvest, in metric tons 



Jordbruk 78 

Tab. 77. Skörd i tusental skördeenheter åren 1941—1951 
Harvest in thousands of harvest units 

1 skördeenhet = 1 kg vete, räg. korn, ärter, bönor eller vicker, 1,2 kg havre,1,1 kg blandsäd, 4 kg 
potatis eller sockerbetor, 10 kg foderrotfrukter, 2'2 kg vallhö, 25 kg ängshö, 3'5—5 kg halm, 12—15 kg blast. 

Tab. 78. Skörd i skördeenheter per ha samt allmän skördesiffra åren 
1941—1951 Harvest in harrest units per hectare and general harvest index 

Se anm. till föregående tabell. 

Tab. 79. Spannmålens medelvikt, i kg per hl, åren 1941—1951 
Average w-iglit of grain, in kq ver hectolitre 



79 Jordbruk 

Tab. 80. Tillgång och förbrukning av brödsäd i ton, åren 1942/43-1950/51 
Bread cereals supply and consumption 

Tab.81. Brukningsenheter med över 2 ha åker, fördelade efter storlek 
och antalet hästar år 1948 
Farms by number of horses 



Tab. 82. Åkerjordens och ängens användning, länsvis, år 1951 
Use of arable land and natural meadows 

Jordbruk 
80 
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Tab. 83. Skörd per hektar i deciton, länsvis, åren 1946—1951 
Crops: yield per hectare, in quintals 



82 Jordbruk 

Tab. 84. Skörd av spannmål i ton, länsvis, åren 1946—1951 
Harvest of corn, in metric tons 



Tab. 85. Skörd ay andra grödor än spannmål, i ton, samt totala 
skörden i skördeenheter, länsvis, åren 1946—1951 

Other harvest than of corn in metric tons and total harvest converted to harvest units 
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Tab. 86. Husdjur åren 1944—1951 Livestock Jordbruk 
84 
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Tab. 87. Antal kreaturslössa brukningsenheter inom varje hushållnings
sällskaps område år 1949 Farms without cattle 

Med kreaturslösa brukningsenheter avses dels dylika helt utan kor, dels de med 1, 2 eller 3 kor, 
beroende pä brukningsenhetens storlek. 

Tab. 88. Den animaliska produktionen, i 1000 000 kg., åren 1942—1951 
Animal production 



Jordbruk 86 

Tab. 89. Jordbrukets totala inkomster och kostnader, 1000 000 kronor, 
prod aktionsåren 1950/51—1952/53 Agriculture´s total income and costs 

Enligt den jordbrukskalkyl, som upprättades av kalkylsakkunniga i mars 1952. — Upp
gifterna avser produktionsår (1/9—

31/8). Varken inkomsterna eller kostnaderna är fullständigt re
dovisade, varför en direkt jämförelse mellan totala inkomster och kostnader icke är möjlig. Index
talen för totalsummorna är däremot jämförliga. Beträffande jordbrukskalkylens konstruktion och 
användning, se Kungl. Maj:ts prop, nr 236/1952, s. 49 ff. 



Tab. 90. Kontanta inkomster och utgifter per hektar jordbruksjord 
å r 1950 Cash income and expenditure per hectare farm land 

Rörande beräkningssättet, se Källförteckning m. m. 
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Tab. 91. Jordbrakets ekonomiska föreningsrörelse åren 1942—1951 
The farmers´ cooperative associations 

Rörande kreditorganisationerna se tab. 181 och 183. Credit organizations, see Tabl. 181 and 183. 

88 Jordbruk 
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Tab. 92. Kontrollföreningarna år 1949/50 Cow-testing associations 

Tab. 93. Hushållningssällskapen år 1950 County agricultural societies 
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Tab. 94. Lantbruksnämndernas verksamhet åren 1950 och 1951 
Operations of local agricultural boards 

Under år 1951 lämnades 1 341 lånegarantier för jordbruksegnahemslån å sammanlagt 20'9 milj. kronor och 
860 lånegarantier för driftslån å 6,0 milj. kronor. 

Jordbruk 

Tab. 95. Mejerihanteringen år 1950 Dairying 
Räkenskapsår (i flertalet fall = kalenderår); antal mejerier = mejerier verksamma under hela eller del av 

året; antal leverantörer = högsta antalet (delvis dubbelräkn.); i värdet ingår ej subventioner och bidrag. 



91 Fiske 

Tab. 96. Saltsjöfisket: fiskare, redskap och båtar m. m., åren 1941—1950 
Sea fisheries: fishermen, gear and fishing vessels 

Tab. 97. Saltsjöfisket: fångstmängd och fångstvärde åren 1941-1950 
Sea fisheries: quantity and value 



Tab. 98. Saltsjöfisket i Göteborgs och Bohus län: avkastning i 1000-tal 
kronor åren 194l—1950 Sea fisheries from the county of Gothenburg and Bohus 

92 Skogsbruk 

Tab. 99. Skogsmarkens fördelning efter ägarekategorier m. m., i 1000 ha, år 1944 
Forest territories by groups of owner 



93 Skogsbruk 

Tab. 100. Allmänna skogarnas areal åren 1940, 1945 och 1950 
Public forests: area 

Tab. 101. Avverkningen i de allmänna skogarna åren 1941—1950, i 
1 000- ta l m3 Public forests: wood cut 



94 Skogsbruk 

Tab. 102. Flottningen i allmän flottled: virkesmängder m. m. 
åren 1941—1950 Floating in public floating-ways: quantity of timber, etc. 



95 Skogsbruk 

Tab. 103. Flottningen i allmän flottled: kostnader, i 1000-tal kronor, 
personal m. m. åren 1941—1950 

Floating in public floating-ways: costs and staff, e'c. 



Skogsbruk 

Tab. 104. Statsskogarnas areal, taxeringsvärde och förvaltning åren 1946—1951 
Area, assessed value and administration of the State forests 

96 

Tab. 105. Beräknad årlig skogsavverkning i 1000000 m3 fast mått, utan bark, 
åren 1941—1950 Annual forest output, solid volume without bark 

Uppgifterna sammanställda med ledning av tillgängligt statistiskt material, huvudsakligast producent-
deklarationer till statens bränslekommission, varvid korrektion gjorts för underdcklarationer och felaktig 
volymbestämning. Med hänsyn till de osäkerhetsmoment som förelegat i det insamlade grundmaterialet 
måste uppgifterna betraktas som ungefärliga. 



97 Industri 

Tab. 106. Produktion av järnmalm, tackjärn samt vissa andra 
metaller åren 1941—1951 

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

Tab. 107. Produktion av riktigare andra malmer än järnmalm samt ay stenkol 
m. m. åren 1941—1951 Mining, except iron ore production 

Ton 



Industri 98 

Tab. 108. Bergshantering åren 1941—1950 Mines and quarries 



99 Industri 

Tab. 109. Industrins investeringar åren 1942—1951 
Industrial investments 

Tabellen omfattar c:a 4 000 större företag, vilket motsvarar c:a 3/4 av industrin, mätt efter arbetar
antalet. 



100 Industr i 

Tab. 110. Industri: antal arbetsställen åren 1946—1949 
Manufactures; number of establishments 

Tab. 111. Industri: salutillverkningarnas värde samt produktionens volym 
åren 1946—1949 Manufactures: sales value and index numbers of production 



101 Industri 

Tab. 112. Industri: drivkraft åren 1946—1949 
Manufactures: motive power 

Tab. 113. Industri: arbetskraft åren 1946—1949 
Manufactures: man power 



102 Industri 

Tab. 114. Tillverkningen av viktigare industriprodukter 
Uppgifterna i denna tabell avser totala produktionen, icke såsom i tab. 111 och 115 endast salutill-

se tab. 106—108, rörande tillverkningen av mejeriprodukter tab. 88 och 95 samt av 



103 Industri 

åren 1938, 1946—1949. Important industrial products 

verkningarna. Rörande brytningen av malmer och vissa andra mineral samt tillverkningen av metaller 
brännvin och maltdrycker tab. 205. Vissa uppgifter för 1950—51 återfinns i tab. 398. 



104 

TAB. 114 (forts.) TILLVERKNINGEN AV VIKTIGARE 

Industri 



105 Industri 

INDUSTRIPRODUKTER ÅREN 1938, 1946—1949 



106 Industri 

Tab. 115. Olika industrier 
Anläggning upptages under den industrigrupp, 



Industri 107 

år 1919 Manufactures: summary 

till vilken dess huvudsakliga tillverkning hör. 



108 

Tab. 116. Arbetsställen inom olika industrier, 
Industrial establishments by 

Industri 



109 Industri 

i grupper efter arbetarantal, år 1945 
number of wage-earners 



110 

TAB. 116 (forts.). ARBETSSTÄLLEN INOM OLIKA INDUSTRIER, 

Industri 



III Industri 

I GRUPPER EFTER ARBETARANTAL, ÅR 1945 



Tab. 117. Industrin, länsvis, år 1949 Manufactures by county 

In
d

u
stri 

112 



113 Industri 

Tab. 118. Produktionsvolym inom olika industrigrupper 1941—1950 
Volume of production 

Tab. 119. Förbrukning av bränsle och elektrisk energi inom olika 
industrigrupper åren 1943—1949 Consumption of fuel and electric energy 



114 Industri 

Tab. 120. Produktion och förbrukning av elektrisk energi åren 1943—1949 
Production and consumption of electric energy 



Tab. 121. Vattenkraft, beräknad, ar 1951 Water power 
115 

Industri 



116 Utrikeshandel 

Tab. 122. Införsel och utförsel åren 1941—1951 Imports and exports 

Tab. 123. Värde av in- och utförda varor: relativ fördelning efter 
ursprungs- och förbrukningsländer, åren 1938, 1946, 1950—1951, i % 

Value of imported and exported commodities by countries of origin 
and of final destination, in %. 

Värdet av mynt samt oarbetat guld och silver ej inräknat 



117 Utrikeshandel 

Tab. 124. Kvantitet och värde ar de viktigaste införda varuslagen åren 1942—1951 
Quantity and value of principal commodities imported 



118 

TAB. 124 (forts.). KVANTITET OCH VÖRDE AV DE 

Utrikeshandel 



119 Utrikeshandel 

VIKTIGASTE INFÖRDA VARUSLAGEN ÅREN 1 9 4 2 — 1 9 5 1 



120 Utrikeshandel 

TAB. 124 (forts.) . KVANTITET OCH VÄRDB AV DE VIKTIGASTE INFÖRDA VARUSLAGEN 
ÅREN 1 9 4 2 — 1 9 5 1 



121 Utrikeshandel 

Tab. 125. Kvantitet och värde av de viktigaste utförda varuslagen åren 1942—1951 
Quantity and value of principal commodities exported 



122 Utrikeshandel 

TAB. 125 (forts.) . KVANTITET OCH VÄRDE AV DE VIKTIGASTE 

Quantity and value of principal 



123 

UTFÖRDA VARUSLAGEN ÅREN 1942—1951 
commodities exported 

Utrikeshandel 

Tab. 126. Pris- och volymindex (1948 = 100) för införsel och utförsel åren 
1947—1951 Price and volume of import and export, index numbers 

Rörande beräkningsmetoden, se Källförteckning m. m. 



124 Utrikeshandel 

Tab. 127. Kvantitet i ton och värde i tusental kronor 
Quantity in metric tons and value in 



125 

ar införda och utförda varor åren 1948—1951 
1000 kronor of imports and exports 

Utrikeshandel 



126 Utrikeshandel 

TAB. 127 (forts.). KVANTITET I TON OCH VÄRDE I TUSENTAL 

Quantity in metric tons and value in 
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KRONOR AV INFÖRDA OCH UTFÖRDA VAROR ÅREN 1948—1951 

1 000 kronor of imports och exports 



128 

TAB. 127 (forts.). KVANTITET I TON OCH VÄRDE I TUSENTAL KRONOR AV INFÖRDA OCH 

UTFÖRDA VAROR ÅREN 1948—1951 

Utrikeshandel 

Tab. 128. Införsel och utförsel ay oarbetat guld och silver samt ar mynt åren 
1947—1950 Imports and exports of unmanufactured, gold and silver, and of coins 



129 Utrikeshandel 

Tab. 129. Värde av införda och utförda varor, fördelade efter ursprung och ända
mål, åren 1941—1950 Value of imported and exported commodities by origin and use 

1000 000 kronor 



Tab. 130. Värde ay införda och utförda varor, fördelade efter länder, år 1938 samt 1949—1951 
Value of imported and exported commodities by countries 

Ej särskilt angivna länder ingår i summorna. För de länder, som undergått områdesförändr., är siffrorna för 1938 o. senare år ej jämförbara. 
Värdet av mynt samt oarbetat guld och. silver ej inräknat. Exel. coin and unmanv factured gold and silver. 

1000-tal kronor 

U
trikeshandel 

130 



131 
U
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132 Utrikeshandel 

Tab. 131. Tärde av införda och utförda varor efter ursprungs- och 
Value of imported and exported commodities 



Utrikeshandel 133 

förbrukningsländer samt grupper av varuslag år 1950, 1000 kronor 
by countries of origin and of final destination 



134 Utrikeshandel 

TAB. 131. (forts.) VÄRDE AV INFÖRDA OCH UTFÖRDA VAROR EFTER URSPRUNGS- OCH 

Value of imported and exported commodities 



Utrikeshandel 135 

FÖRBRUKNINGSLÄNDER SAMT GRUPPER AV VARUSLAG ÅR 1950, 1 0 0 0 KRONOR 

by countries of origin and of final destination 



136 Sjöfart 

Tab. 132. Sveriges betalningsbalans åren 1944—1951 
Balance of payments 

1 000 000 kronor 

Tab. 133. Upplagda svenska fartyg i början av varje månad 
åren 1948—1951 Vessels laid up 

Endast fartyg om minst 300 bruttoton. Only vessels 300 gross tons and over. 



137 Sjöfart 

Tab. 134. Handelsflottan den 31 december 1942—1951 Merchant fleet 

Tab. 135. Handelsfartygens fördelning efter storlek 
den 31 december 1946—1950 Merchant fleet: tonnage 



138 Sjöfart 

Tab. 136. Handelsfartygens fördelning efter ålder och värde den 31 dec. 
1942—1950 Merchant fleet: age and value of vessels 

Fartyg om 20 nettoton och däröver. Pråmar ej inr. Vessels 20 net tons and over. Lighters not incl. 

Tab. 137. Handelsfartygens fördelning efter hemorter den 31 dec. 1950 
Merchant fleet classified according to home port 

Fartyg om 20 nettoton och däröver. Pråmar ej inräkn. Vessels 20 net tons and over. Lighters not inch 



139 Sjöfart 

Tab. 138. Svenska handelsflottans ökning och minskning åren 1945—1951 
Merchant fleet: addition or deduction 

Fartyg om 20 nettoton och däröver. Pråmar ej inräknade. Ökning och minskning genom förbyggnad, 
iståndsättande o. d. ej inräknad. År 1951 avser uppgifterna den egentliga handelsflottan. 

Tab. 139. Handelsfartygens bemanning åren 1941—1950 Manning of vessels 



140 Sjöfart 

Tab. 140. Handelsflottans förbrukning av bränsle och smörjmedel år 
1939 samt 1946—1950 

Merchant fleet: fuel and lubricants consumption 
Under resp. år avförda fartyg ej inräknade i tabellen. 

Tab. 141. Handelsflottans fördelning efter användning åren 1949—1950 
Merchant fleet by use 

Uppgifterna avser den h u v u d s a k l i g a sysselsättningen under året för de vid årets slut be
fintliga fartygen om 20 nettoton och däröver. Pråmar ej inräknade, ej heller ett fåtal fartyg, för 

vilka uppgift om användning saknas. 



141 Sjöfart 

Tab. 142. Egentliga handelsflottans användning i olika geografisk fart 
m. m. år 1950 Merchant fleet proper, used in different geographical trades 

Fartyg i handelssjöfart. Jämför tab. 141. 

Tab. 143. Egentliga handelsflottans användning till skilda ändamål åren 
1949 och 1950 Merchant fleet proper by type of use 

Fartyg i handelssjöfart. Jämför tab. 141. 



142 

Tab. 144. Svenska handelsflottans i utrikes fart intjänta bruttofrakter åren 1949 
och 1950. Swedish merchant fleet: gross freight earnings in foreign trade 

Ej särskilt angivna länder ingår i summorna. 

1000 kronor 

Sjöfart 



143 Sjöfart 

Tab. 145. Handelsflottans bruttoinkomster, åren 1941—1950 
Gross earnings of merchant fleet 

1000 kronor 

Tab. 146. Fartyg ankomna till och avgångna från Sverige, fördelade efter natio
nalitet, åren 1941—1950 Vessels entered and cleared by nationality 

Fartyg under 10 nettoton ej inräknade. 



144 Sjöfart 

Tab. 147. Sjöfarten mellan Sverige och utlandet åren 1942—1951 
Shipping between Sweden and foreign countries 

Fartyg under 10 nettoton ej inräknade 

Tab. 148. Direkt och kombinerad sjöfart på olika viktigare länder åren 1948—1950 
Shipping between Sweden and certain foreign countries 



145 Sjöfart 

Tab. 149. Trafiken i rikets hamnar åren 1941—1950 
Swedish ports: vessels entered and cleared, etc. 

Tab. omfattar endast hamnar och lastageplatser, för vilkas begagnande avgifter utgår efter av 
Kungl. Maj:t eller kommerskollegium fastställda hamntaxor. 



146 Kommunikationer 

Tab. 150. Lots- och fyrinrättningen samt den statliga delen av livräddnings-
väsendet åren 1942—1951 Government pilotage, lighthouses and life-saving 

Tab. 151. Samtliga järnvägars längd, i km, den 31 december åren 1942—1951 
Railways: length of line in kilometres 



147 Kommunikationer 

Tab. 152. Järnvägar av allmän betydelse: bana och rullande materiel den 
31 december åren 1942—1951 Railways: length of lines and rolling stock 

Tab. 153. Förbrukning av bränsle och elektrisk energi vid statens järnvägar 
åren 1941—1950 State railways: consumption of fuel and electric current 



148 Kommunikationer 

Tab. 154. Järnvägar ar allmän betydelse: transportarbete åren 1941—1950 
Railways: operation 



149 Kommunikationer 

Tab. 155. Postverket: postanstalter, postlinjer m. m. åren 1942—1951 
Post Office: post offices, mail routes, etc. 

Tab. 156. Postförsändelser (portopliktiga), i 1000000, åren 1942—1951 
Postal packets (liable to postage) 



Kommunikationer 150 

Tab. 157. Utväxlingen av brev och paket med utlandet år 1951 
Letters and parcels exchanged with foreign countries 

Tab. 158. Telegraf och radio, åren 1942—1950/51 Telegraph and Radio service 



151 Kommunikationer 

Tab . 159. Telefon å ren 1942—1950/51 Telephone service 



152 Kommunikationer 

Tab. 160. Allmänna vägar på landet åren 1951 och 1952 
Public roads in rural districts 

Tab. 161. Kostnaderna för vägväsendet, budgetåren 1949/50—1950/51 
State expenditure for construction and maintenance of roads 

Kostnader för beredskapsarbeten ej inräknade. 
1000 kronor 



153 
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Tab. 162. Underhall av allmänna vägar på landet budgetåren 1947/48 — 1950/51 

Maintenance of public roads in rural districts 

T. o. m. âr 1947/48 har kostnaderna för tillverkning och lagring av väglagningsmaterial samt »övriga kostnader» efter kostnadernas art redovisats 
på barmarksunderhäll resp. vinterväghållning. Vidare har för samma tid kostnaderna för arbeten vid sidan av och under vägbanan fördelats på grus-
vägbana resp belagd vägbana. 



Kommunikationer 154 

Tab. 163. I centrala automobilregistret upptagna motorfordon den 31 december 
åren 1941—1951 Motor vehicles registered 



155 Kommunikationer 

Tab. 164. Antal vägtrafikolyckor åren 1942—1951 Road accidents: number 

Tab. 165. Antal vid vägtrafikolyckor skadade personer åren 1942—1951 
Road accidents: persons killed or injured 



Kommunikationer 156 

Tab. 166. Statens järnvägars antomobilrörelse åren 1949—1951 
State railways: road motor service 

Tab. 167. Trafiken å rikets större civila flygplatser åren 1950 och 1951 
Air traffic at principal civil Swedish airports 

Uppgifterna avser Stockholm, Göteborg, Malmö och Visby. Dessutom finns ytterligare 5 trafikflygplatser, 
19 större flygfält och 1 sjöflygplats, vilka dock icke innefattas i tabellen. 



Tab. 168. Svensk civil luftfart åren 1942—1951 Swedish civil aviation 

Kommunikationer 157 

Tab. 169. Svensk regelbunden lufttrafik (linjefart) åren 1942—1951 
Swedish scheduled air traffic 

Såsom svensk trafik är för ar 1951 medtagen s/7 av SAS internationella trafik. 



Penning- och kredi tmarknad 158 

Tab. 170. Riksbankens a vista växelkurser (säljkurser) samt guldpriset, 
åren 1943—1952 

The Riksbank: exchange rales 

Kronor 

Tab. 171. Riksbankens valutaställning den 31 december 1942—1951 
The Riksbank: gold and foreign exchange 

1000 000 kronor 



159 Penning- och kreditmarknad 

Tab. 172. Riksbankens ställning den 31 december 1946—1951 
The Riksbank: position 

1000 kronor 
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Tab. 173. Affärsbankernas ställning, i 1000000-tal 
Position of the 



161 Penning- och kreditmarknad 

kronor, den 31 december åren 1942—1951 
commercial banks 



Penning och kreditmarknad 162 

Tab. 174. Bankernas räntesatser åren 1942—1951 
Interest rates 

Tab. 175. Omsättningen pä Stockholms fondbörs samt börsindex 
åren 1943—1952 Turnover on the Stockholm Stock Exchange 



Tab. 177. Postgirorörelsen åren 1942—1951 
The Postal Cheque Service 

Tab. 176. Postsparbanken åren 1942—1951 
Post Office Savings Bank 

163 Penning- och kreditmarknad 
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Tab. 178. Enskilda sparbankernas ställning den 31 december 1941—1950 
Private savings banks: number, deposit accounts, assets and liabilities 



Tab. 179. Enskilda sparbankernas verksamhet den 31 december 1941—1950 
Private savings banks: operations 

165 Penning- och kreditmarknad 

Tab. 180. Enskilda sparbanker: fördelning ar kontona efter 
insättarbehållningens storlek den 31 dec. 1920—1950 

Private savings banks: deposit accounts 



Penning och kreditmarknad 166 

Tab. 181. Enskilda sparbankerna länsvis, år 1950 Private springs banks by county 

Tab. 182. Hypoteksinrättningar den 31 december 1942—1951 Mortgage institutions 
Tabellen omfattar inrättningar för inteckningslån med av staten tillskjutna grundfonder. 



167 Penning- och kreditmarknad 

Tab. 183. Insättarnas tillgodohavanden i vissa kreditinstitut den 31 de
cember 1942—1951, 1 000 000 kronor Deposits in credit institutions 

Tab. 184. Centralkassorna för jordbrukskredit och jordbrukskassorna 
den 31 december 1942—1951 Rural credit 



Försäkringsväsen 168 

Tab. 185. Svenska bolags livförsäkringsverksamhet, i 1000-tal 
Tabellen omfattar även bolag, 



169 Försäkringsväsen 

kronor, åren 1941—1950 Life assurance business of Swedish companies 
som meddelar livåterförsäkring. 



Försäkringsväsen 170 

Tab. 186. Sjuk- och olycksfallsförsäkring åren 1941—1950 
Sickness and accident insurance 

Tab. omfattar av svenska bolag samt i Sverige koncessionerade utländska bolag direkt avslu
tade försäkringar, dock ej arbetsgivarlörsäkringsbolag. Jfr tab. 246. 



Tab. 187. Statens och lärarinnornas pensionsanstalter åren 1941—1950 
State subsidized pension funds 

1000-tal kronor 

171 Försäkringsvisen 

Tab. 188. Obligatorisk trafikförsäkring åren 1941—1950 
Compulsory motor third party insurance 

Tab. omfattar av Svenska bolag samt i Sverige koncessionerade utländska bolag direkt avslutade för
säkringar. 



Försäkringsväsen 172 

Tab. 189. Sjöförsäkring samt land- och lufttransportförsäkring 
åren 1941—1950 

Marine and transportation insurance 

Tab. omfattar av svenska riksbolag samt i Sverige koncessionerade utländska bolag direkt av
slutade försäkringar. Se även tab. 193. 



Tab. 190. Brand-, skogs-, ansvarighets-, vattenledningsskade-, glas-, 
inbrotts-, stöld- och rånförsäkring åren 1941—1950 

Fire, forest, third party, water damage, glass, burglary, theft and robbery insurance 

Tab. omfattar av svenska riksbolag samt i Sverige koncessionerade utländska bolag direkt 
avslutade försäkringar. Se även tab. 193. 

173 Försäkringsväsen 
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Tab. 191. Husdjursförsäkring åren 1941—1950 
Live stock insurance 

Tab. omfattar av svenska ömsesidiga riksbolag direkt avslutade försäkringar. Inga svenska 
aktiebolag meddelar husdjursförsäkring; utländska bolags husdjursförsäkringsrörelse i Sverige är 
obetydlig (premieinkomst 37 000 kronor år 1950). Se även tab. 193. 



175 Forsäkringsväsen 

Tab. 192. Motorfordonsförsäkring och annan skadeförsäkring 
åren 1941—1950 

Motor vehicle insurance, etc. 

Tab. omfattar av svenska riksbolag samt i Sverige koncessionerade utländska bolag direkt av
slutade försäkringar. Se även tab. 193. 



Försäkringsväsen 176 

Tab. 193. Läns- och härads- samt sockenbolagens försäkringsrörelse 
åren 1911—1950 

The insurance business of provincial companies 

Endast direkt avslutade försäkringar. 



Tab. 194. Kommerskollegii partiprisindex 1942—1952 1935 == 100 Wholesale price index 
177 

P
riser och

 levnadskostnader 
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Tab. 195. Detaljhandelspriser för livsmedel m. m., i öre, åren 1946—1951 
Retail prices: food, etc. 

Siffrorna för städer och andra tätorter utgör medeltal av de särskilda månadernas medelpriser för 
60 orter; siffrorna för landsbygden grundar sig på prisuppgifter från 35 landskommuner utan större 

tätorter och är medeltal av priserna i mars, juni, sept, och dec. 



179 Priser och levnadskostnader 

Tab. 196. Levnadskostnadsindex åren 1942—1952 Cost of lining index 
Uppgifterna avser arbetar- och tjänstemannafamiljer i städer och andra tätorter. 

Tab. 197. Socialstyrelsens allmänna konsumtionsprisindex åren 1942—1952 År 1935=100 
The Social Boards' general consumption price index 

Före 1 juli 1949 utarbetat av riksbanken. 

Tab. 198. Vägningstal för levnadskostnadsindex och allmänna konsumtionspris-
i n d e x Weightage numbers for cost of living index and general consumption price index 



Priser och levnadskostnader 180 

Tab. 199. Inkomster och utgifter enligt socialstyrelsens konsumtionsundersök-
ningår (kr. per år och hushåll) Income and expenditure, kr per annum per household 

Rörande metoden för 1948 åra undersökningar se Källförteckning m. m. The results for 1948 are not 
comparable with those of previous inquiries. 



181 Priser och levnadskostnader 

Tab. 200. Utgifter under 1948 (kr per år och hushåll) inom olika familjetyper och 
inkomstklasser i städer och tätorter Expenditure (kr per annum per household) in 

different types of family and by size of income, in urban districts 



Konsumtion 182 

Tab. 201. Indelaingen i ortsgrupper enligt 1951 års dyrortsgruppering 
Distribution of localities in cost of living groups 

Tab. 202. Konsumtionen av födo- och njutningsämnen åren 1948—1951 
Consumption of food, leverages and tobacco 



183 Konsumtion 

TAB. 202 (forts.) . KONSUMTIONEN AV FÖDO- OCH NJUTNINGSÄMNEN ÅREN 1 9 4 8 — 1 9 5 1 



Alkoholhaltiga drycker 184 

Tab. 203. Försäljningen av tobaksvaror åren 1942—1951 
Sales of tobacco 

Tab. 204. Indirekt beskattning, av alkoholhaltiga drycker åren 1942—1951 
Duties on alcoholic liquors 
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Tab. 205. Brännvins- och maltdryckstillverkningen åren 1941/42—1950/51 
Production of distilled and malt liquors 



Alkoholhaltiga drycker 186 

Tab. 206. Rusdrycksförsäljningen åren 1942—1951 Sales of spirits and wine 

Tab. 207. Förbrukningen av alkoholhaltiga drycker åren 1942—1951 
Consumption of alcoholic liquors 



187 Alkoholhaltiga drycker 

Tab. 208. Systembolagens verksamhet åren 1942—1951 System Companies 



Alkoholhaltiga drycker 188 

Tab. 209. Fylleriförseelser begångna åren 1941 — 1950 
Convictions for drunkenness 

Fördelningen avser det område, där förseelsen begåtts, ej den sakfälldes hemort 

Tab. 210. Fylleriförseelser fördelade efter 
den sakfälldes ålder åren 1941 — 1950 

Convictions for drunkenness by age of the convicted 



Tab. 212. Byggnadsverksamheten i städer och stadsliknande samhällen åren 
1943—1948 Construction in towns and similar communities 

189 Byggnadsverksamhet 

Tab. 211. Kooperation: konsumtionsföreningarnas verksamhet åren 1941—1951 
Consumers' co-operation 



190 Byggnadsverksamhet 

Tab. 213. Bostadsbyggandet åren 1950 och 1951 
Housing construction 



191 Byggnadsverksamhet 

TAB. 213 (forts.). BOSTADSBYGGANDET ÅREN 1950 OCH 1951 Housing construction 



Byggnadsverksamhet 192 

Tab. 214. Bostadsstyrelsens och länsbostadsnämndernas låne- och bidrags-
g i v n i n g åren 1948/49—1950/51 Loans, subsidies and rebates granted by the 

Housing Board and tlie provincial housing committees 

Under resp. badgetår beslutade ändringar av tidigare meddelade beslut har beaktats beträffande 
låne- och bidragsbeloppens storlek. 



193 Bostadsförhållanden 

Tab. 215. Bostadshus och bostadslägenheter fördelade efter antalet lägenheter 
i huset inom ortsgrupper och län år 1945 

Dwellinghouses and units by number of units in the house 



Bostadsförhållanden 194 

Tab. 216. Trångboddheten i lägenheterna samt antalet lägenheter i 
bostadshusen i vissa orter år 1945 Overcrowded units and 

number of units in dwellinghouses 



195 Bostadsförhållanden 

Tab. 217. Bostadsförhål landena i vissa o r t e r år 1915: antal bostadslägen
h e t e r efter rumsanta l Housing in certain towns 



Tab. 218. Bostadsförhållandena inom 100 landskommuner år 1945 Housing in 100 rural communes 
Tätorter med minst 200 inv. enl. 1945 års folkräkning ingår icke i vare sig folkmängds- eller bostadsuppgifterna. 
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Tab. 219. Bostadslägenheterna fördelade efter rumsantal inom ortsgrupper 
och län år 1945 

Units by number of rooms, etc. 

197 Bostadsförhållanden 



198 Bostadsförhållanden 

Tab. 220. Bostadslägenheterna fördelade efter byggnadsår inom ortsgrupper 
och län år 1945 Units by year of construction 



199 Bostadsförhållanden 

Tab. 221. Medelhyra för storlekskategorierna 1, 2 och 3 rum och kök inom olika 
ortsgrupper samt olika kvalitetsgrupper år 1945 

Average rent for certain groups of units 

Tab. 222. Bostadslägenheter i tätorter fördelade efter upplåtelseform samt 
förekomsten av vissa bekvämligheter år 1945 

Units by manner of granting the use and presence of certain conveniences 



Bostadsförhållanden 200 

Tab. 223. Hyresförhållandena i vissa städer och stadsliknande 



201 Bostadsförhållanden 

samhällen hyresåret 1945/46 Number of units and average rents 



Tab. 224. I statens tjänst anställd personal den 1 okt. år 1951 State employees 
Totalsumman för samtliga tjänstemän ej jämförbar med uppgifterna i tab. 211 i årg .1951, enär tidigare även bl. a. inräknats personer som endast 
innehaft statligt uppdrag som bisyssla, t. ex. ortsombud o. d. Skillnaden i redovisningsprincip är i huvudsak hänförlig till grauppen »övriga». 
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203 Arbetsmarknad 

Tab. 225. Statstjänstemannens fördelning efter lönegrad och kön åren 
1948 och 1951 State employees by salary degree and sex 

Avser tjänstemän tillhörande löneplan 1 den 1 okt. Se tab. 224. 

Tab. 226. Statstjänstemännens fördelning efter ortsgrupp och lönegrad 
åren 1948—1951 State employees by cost of living group of localities and 

salary degree 
Avser tjänstemän tillhörande löneplan 1 den 1 okt. Se tab. 224. 



Arbetsmarknad 204 

Tab. 227. Till Landsorganisationen och Tjänstemännens centralorganisation 
anslutna medlemmar den 31 december 1951 

The Swedish Federation of Trade Unions and The Central Organization of Salaried Employees 



205 Arbetsmarknad 

Tab. 228. Den offentliga arbetsförmedlingen år 1951 
The labour exchange 



Arbetsmarknad 206 

Tab. 229. Den offentliga arbetsförmedlingen åren 1942—1950 
The labour exchange 

Tab. 230. Hos arbetslöshetsnämnderna anmälda hjälpsökande arbets
lösa i medeltal åren 1942 —1951 Unemployment assistance applicants 

Fr. o. m. den 1 oktober 1950 ingår även utlänningar i redovisningen. 



207 Arbetsmarknad 

Tab. 231. Arbetslösheten inom fackförbunden åren 1942—1951 
Unemployment within the Federations of Trade Unions 

Tab. 232. Arbetsinställelser åren 1942—1951 Stoppages of work 



208 Arbetsmarknad 

Tab. 233. Arbetsanmälda utlänningar, fördelade efter yrkesgrupp, 
åren 1949 samt 1951—1952 

Employment of aliens 

Tab. 234. Antal industriarbetare februari 1950—februari 1952 
Indextal (genomsnitt för 1950 = 100) 

Number of industrial workers 
Index numbers (1950 = 100) 



Tab. 236. Vuxna manliga lantarbetare fördelade efter årsavlöningens stor
lek år 1950 Adult male farm workers by size of earnings 

Se anm. till tab. 235. 

209 Löner 

Tab. 235. Genomsnittslöner per timme för vuxna lantarbetare i kronor 
å r 1950 Average earnings per hour of adult farm -workers 

Medieval stil anger, att lönesiffran är grandad på mindre än 25 men fler än 9 uppgifter. Rörande viss 
ändring av beräkningsmetoderna, se Källförteckning m. m. 



Löner 210 

Tab. 237. Genomsnittslöner i kronor för vuxna lantarbetare åren 
1941—1950 Average earnings of adult farm workers 

Rörande beräkningsmetoderna, se Källförteckning m. m. 

Tab. 238. Arbetstid och löneinkomster för arbetare vid väg-
väsendet inom olika yrkes- och lönegrupper år 1950 
Hours and earnings of road constructive and repair workers 



Tab. 240. Skogsarbetarnas löneförhållanden i norra Sverige 
åren 1945/46—1950/51 

Earnings of forest labourers in Northern Sweden 

211 Löner 

Tab. 239. Medelförtjänst per timme för vuxna trädgårdsarbetare 
åren 1941—1950 

Average earnings per hour of adult gardeners 

Anläggningsarbetarnas löner inräknade. 



Tab. 241. Löneinkomster för vuxna arbetare inom olika näringsgrenar åren 1945—1950 
Wages of adult workers in different branches of industry 

Medieval stil anger, att medeltalet avser mindre än 150 arbetare. 
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TAB. 241 (forts.) . LÖNEINKOMSTER FÖR VUXNA ARBETARE INOM OLIKA NÄRINGSGRENAR ÅREN 1 9 4 6 — 1 9 5 0 

Wages of adult workers in different branches of industry . 
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Tab. 243. Genomsnittslöner för tjänstemän inom industrin samt personal inom 
den enskilda varuhandeln åren 1947—1951 Average salaries of industrial 

and commercial employees 

Löner 216 

Tab. 242. Löner för arbetare inom industri och hantverk, transportväsen, 
a l l m ä n t jäns t m. m. 1946—1950 Wages of workers in mining and manufacturing, 

construction, transport and services 



Tab. 244. Erkända arbetslöshetskassor: medlemsantal, understöds-
förmåner och avgifter den 31 december 1941—1950. 

Recognised Unemployment Insurance Funds: number of members, 

benefits and contributions 

217 Socialförsäkring 

Tab. 245. Erkända arbetslöshetskassor: arbetslöshet och 
understödsverksamhet åren 1941—1950. 

Recognised Unemployment Insurance Funds: unemployment and benefits granted 



Socialförsäkring 218 

Tab. 246. Försäkringen för olycksfall i arbete (enl. 1916 års lag) åren 
1941—1950 Industrial accidents insurance 



Tab. 247. Olycksfall i arbete åren 1940-1948 
Industrial accidents 

219 Socialförsäkring 



Socialförsäkring 220 

Tab. 248. Olycksfall i arbete hos större arbetsgivare (utom staten) efter 
näringsgrenar år 1948 Industrial accidents by industry 

Tab, avser arbetsgivare med minst 5 arbetare. Statliga företag i bolagsform behandlas som enskilda och 
ingår sålunda i tabellen. 

Tab. 249. Olycksfall i arbete hos större arbetsgivare (utom staten): sjuk-
tid, förlorade arbetsdagar och sjukpenning åren 1941 — 1948 

Industrial accidents: duration of sickness, etc. 
Tab. avser arbetsgivare med minst 5 arbetare. 



221 Socialförsäkring 

Tab. 250. Erkända sjukkassor åren 1941—1950 Approved sickness funds 



Socialförsäkring 222 

Tab. 251. Folkpensioneringen: pensionsberättigade vid 1952 års ingång 
National pensions: number of recipients in January 1952 



Tab. 252. Folkpensioner och barnbidrag: kostnader, avgifter och fon
der åren 1948—1951 National pensions and child allowances: provision of moneys 

223 Socialförsäkring 

Tab. 253. Barn med särskilda barnbidrag i december 1948—1951 
Children in receipt of special child allowances 



Dödsorsaker 224 

Tab. 254. Döda, fördelade efter dödsorsak, åren 1931—1949 
Causes of death 

Se även tab. 165 och 255—257. 



Dödsorsaker 226 

TAB. 254 (forts.). DÖDA, FÖRDELADE EFTER DÖDSORSAK, ÅREN 1931—1949 



227 Dödsorsaker 

TAB. 254 (forts.). DÖDA, FÖRDELADE EFTER DÖDSORSAK, ÅREN 1 9 3 1 — 1 9 4 9 



225 Dödsorsaker 

TAB. 254 (forts.)- DÖDA, FÖRDELADE EFTER DÖDSORSAK, ÅREN 1 9 3 1 — 1 9 4 9 



Dödsorsaker 228 

TAB. 254 (forts.) . DÖDA, FÖRDELADE EFTER DÖDSORSAK, ÅREN 1 9 3 1 — 1 9 4 9 



Tab. 255. Självmördare åren 1940—1949 Suicides 

229 Dödsorsaker 

Tab. 256. Döda i infektionssjukdomar åren 1940—1949 Deaths from infectious diseases 

Tab. 257. Döda på grund av olyckshändelse åren 1940—1949 Deaths by accidents 



Hälso- och sjukvård 230 

Tab. 258. Sjukdomsfall i vissa infektionssjukdomar (smittsamma 
könssjukdomar inbegripna) åren 1942—1951 
Infectious diseases (incl. venereal), cases per year 

Tab. 259. Utgifter (inkl. anläggningskostnader) för hälso- och sjuk
vårdsändamål, i 1000000 kr, åren 1928 och 1948—1950 

Expenses for health and sick care (operation and construction) 
Pâ grand av skiljaktig redovisning stämmer ej talen med uppgifterna i tab. 278 



Tab. 261. Antalet vårdplatser för lasarettsvård åren 1947—1950 
Number of beds for the care at general hospitals (and similar establishments) 

Vård på lasarett, sjukstuga, barnsjukhus, vanföreanstalt m. m. (även fristående, av det allmänna 
driven förlossningsanstalt). 

231 Hälso- och sjukvård 

Tab. 260. Medicinalpersonal den 31 december 1942—1950 Medical personnel 



Tab. 262. Vårdplatser, intagna sjuka, vårddagar, vårdtid och driftkostnader vid sjukvårdsanstalter åren 
1947—1950. Number of beds, patients admitted, days of treatment, duration of stay and operation cost at hospitals 

H
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233 Hälso- och sjukvård 

Tab. 263. Förebyggande mödra- och barnavård åren .1941—1950 
Maternity and child welfare 

Tab. 264. Dispensärer och medicinalstyrelsens skärmbildsunder
sökningar åren 1941—1950 

TB dispensaries and radiofluorography of the Royal Medical Board 



Socialvård 234 

Tab. 265. Folktandvården åren 1941—1950 Public dental care 

Tab. 266. Fattigvården: understödstagare åren 1941—1950 
Public assistance: receipt of relief 

Från 1949 ingår inga vårdtagare på ålderdomshem i fattigvårdsstatistiken. Rör. utgifterna för 
fattigvården, se tab. 362, 364, 370. 



235 Socialvård 

Tab. 267. Understödsfall vid fattigvården inom olika familjetyper åren 1948—1950 
Public assistance by categories of families receiving benefits 

Tab. 268. Understödsfall vid fattigvården inom olika hjälpformer år 1950 
Public assistance by categories of aid, etc. 

Talen grundar sig på uppgifter beträffande 1/5 av fallen men är uppskrivna att avse samtliga fall. 



Tab. 270. Barnhem år 1946 samt 1949—1951 Children's homes 

Socialvård 236 

Tab. 269. Ålderdomshem den 15 maj år 1950 Homes for the aged 



Tab. 272. För skyddsuppfostran eller samhällsvård omhändertagna barn o. ung
domar år 1950 Children and adolescents under protective education or social protection 

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

237 Socialvård 

Tab. 271. Barnavårdsnämndernas verksamhet åren 1940—1950 
Activities of the Child Welfare Boards 

Före år 1946 sammanställdes uppgifterna endast vart tredje år 



Socialvård 238 

Tab. 273. Ungdomsvårdsskolor år 1951 Reformatory schools 

Tab. 271. Barnavårdsmannaskap, bidragsförskott m. m. åren 1949 och 1950 
Child-care officers, advance allowances, etc. 



Tab. 276. Alkoholistanstalterna 1947—1950 Homes for inebriates 

Tab. 275. Mödrahjälp åren 1948—1951 Maternity aid 

239 Socialvård 



Tab. 277. Nykterhetsvården åren 1947—1950 The care of alcoholics 

Socialvård 240 



241 Socialvård 

Tab. 278. Utgifter för sociala ändamål, i 1000-tal kr., under år 1950* 
Expenditure for social services 

Se Källförteckning m. m. 



Rättsväsen 242 

Tab. 279. Protesterade växlar åren 1942—1951 Protested bills 
Uppgifterna avser endast accepterade och egna växlar, protesterade av notarii publici på grund 

av bristande betalning. 

Tab. 280. Konkurser, konkursärenden och ackordsförhandlingar utan 
k o n k u r s åren 1941—1950 Bankruptcies, etc. 



Tab. 281. Vid de allmänna underrätterna slutligt handlagda mål 
åren 1941-1950 

Courts of First Instance: cases 
Lagsökningsmål samt till annan domstol förvista brottmål ej medtagna i tabellen. 

243 Rättsväsen 



Rättsväsen 244 

Tab. 282. Vid häradsrätter och rådhusrätter avdömda civila mål, 
efter tvisteföremålets beskaffenhet, åren 1941—1947 

Courts of First Instance; civil-law cases 
Lagsökningsmål ej medtagna i tabellen. 

Tab. 283. Vid häradsrätter och rådhusrätter slutligt handlagda 
ärenden m. m. åren 1941/45 samt 1948—1950 

Courts of First Instance: entries, etc. 



Tab. 285. Högsta domstolens verksamhet åren 1948—1950 
Tlie Supreme Court of Judicature 

På grand av övergåagen till den nya processordningen har fall jämförbarhet mellan redogörelseåren icke 
kunnat åstadkommas i denna tabell. 

Tab. 284. Hovrätternas verksamhet åren 1948—1950 
Courts of Appeal 

Siffror för vattenöverdomstolen ingår jämväl i tabellen. 

245 Rättsväsen 



Rättsväsen 246 

Tab. 286. Slutligt handlagda mål om lagsökning, betalningsföreläggande och 
utsökning åren 1948—1950 Cases of debt-recovery, injunctions to pay, etc. 

Tab. 287. Ägodelningsrätternas och vattendomstolarnas verksamhet åren 
1941—1950 Courts for division of land and Water courts 

Tab. 288. Lagfarna köp av fast egendom: saluvärde i 1000 kronor, åren 
1941—1949 Purchase of real estate: sales value 

Köp, varå lagfart sökts. 



Tab. 289. lagfarter, tomträtt och inteckningar åren 1940—1949 
Legal ratifications, site leaseholdership rights and mortgages 

247 Rättsväsen 



Tab. 290. I första instans till ansvar fällda förbrytare, fördelade efter för
brytelsens art m. m., åren 1945—1949 Persons convicted in the Courts of First 

Instance by kind of offences 
I tabellen har medtagits personer som fått strafföreläggande enl. 48 kap. nya rättegångsbalken, 

som började tillämpas år 1948. I specialredovisningen för Stockholm, Göteborg och Malmö har icke med
räknats brott a r krigsmän. Förbrytelserna har angivits med beteckningar och lagrum enl. den år 1950 
gällande strafflagstiftningen. Där någon i ett och samma fall blivit förvunnen till brott av mer än ett 
slag, har han räknats endast vid det svåraste brottet. 

Rättsväsen 248 



Tab. 291. I första instans till ansvar fällda förbrytare, fördelade efter 
påföljdens art, åren 1945—1949 Persons convicted in the Courts of 

First Instance by type of sentence 

249 Rättsväsen 



Rättsväsen 250 

Tab. 292. Brott som kommit till polisens kännedom 
åren 1950 och 1951 Offences known to the police 



251 Fångvård 

Tab. 293. För förbrytelser sakfällda i första instans, om vilka uppgift lämnats 
till straffregistret, fördelade efter ålder m. m., åren 1940—1949 

Persons convicted in the Courts of First Instance, by age, etc 
Tabellen omfattar personer, dömda till urbota straff, villkorlig dom m. fl. 

Tab. 294. I fångvårdsanstalterna intagna och därifrån avgångna personer 
åren 1947—1951. Persons received into prisons and released 



Fångvård 252 

Tab. 295. Fångyårdsanstalterna: intagningar åren 1947—1951 och belägg
ningen den 31 dec. åren 1947 och 1951 Prisons: receptions and number of inmates 
Antalet intagningar är högre än antalet i fångvårdens anstalter intagna personer, enär en intagen under 

anstaltstiden kan tillhöra mer än en av de i tabellen redovisade kategorierna. 

Tab. 296. Fångvårdsanstalterna: nykomna, fördelade efter ålder m. m., 
åren 1947—1951 Persons received into prisons: age distribution 

Tab. avser bl. a. ej personer, som återintagits efter utskrivn. på prov från förvaring, internering och 
ungdomsfängelse. Not incl. persons reinterned after parole fr. prev. detention, internm. and youth prison. 



Tab. 298. Fångvårdsanstalterna: nykomna fördelade efter tidigare 
asocialitet åren 1947—1951 Persons received into prisons: 

distribution according to previous sentences 
Se anm. till tab. 296. 

253 Fångvård 

Tab. 297. Fångvårdsanstalterna: nykomna, fördelade efter strafftid m. m. 
åren 1947—1951 Persons received into prisons: length of sentences 

Tab. avser för straffarbete och fängelse strafftid och för förvaring och internering minsta tid. Enär 
domstol ej fastställer minsta tid för ungdomsfängelse, ingår denna påföljd ej i tabellen. Se även anm. 

till tab. 296. 



Undervisning 254 

Tab. 299. Pågående skol- och yrkesutbildning i olika åldersgrupper 
den 31 december 1945 

School education and vocational training 

Rörande beräkningsmetoden se Källförteckning m. m., tab. 27. 



Tab. 300. Barn i skolåldern vid mitten av åren 1941—1950 
Children of school age (7—14 years) 

År 1950 befann sig i skolåldern barn i årsklasserna 1936—1943. 

255 Undervisning 



Undervisning 256 

Tab. 301. Folkundervisningen åren 1942—1951 Public primary education 
Siffrorna avser i regel alntet av vårterminen (beträffande övningelärare och foitsätmingsstolor 

etc. slutet av kurserna) motsvarande läsår. 



Tab. 302. Folkundervisningen, länsvis, vid slutet av läsåret 1949/50* Public primary education 
257 

U
n

d
erv

isn
in

g
 



Tab. 304. Kommunala mellanskolor och kommunala flickskolor höstterminen 
åren 1942—1951 Municipal intermediate schools, etc., autumn term 

Undervisning 258 

Tab. 303. Högre folkskolor och praktiska mellanskolor höstterminen åren 
1942—1951 People's secondary schools and practical intermediate schools, autumn term 



259 Undervisning 

Tab. 305. Lärjungar, som avlagt godkänd realexamen åren 1942—1951 
Pupils having passed the Lower Certificate examination (middle school) 



Undervisning 260 

Tab. 306. Lärjungar, som avlagt godkänd studentexamen åren 1942-1951 
Pupils having passed the Higher Certificate examination 



261 Undervisning 

Tab. 307. Allmänna låroverk och kommunala gymnasier höstterminen åren 1942 
—1951 State secondary schools and higher municipal secondary schools, autumn term 



Undervisning 262 

Tab. 308. Enskilda högre skolor höstterminen åren 1942—1951 
Private secondary schools, autumn term 

I tabellen ingår endast skolor under skolöverstyrelsens inseende. 

Tab. 309. Folk- och småskoleseminarier åren 1942—1951 Teachers' training-colleges 
Siffrorna avser höstterminen utom i fråga om utexaminerade lärare. 



263 Undervisning 

Tab. 310. Lärlings-, yrkes- och verkstadsskolor åren 1943—1951 
Apprentice schools, trade schools and workshop schools 

Avser anstalter under överstyrelsens för yrkesutbildning inseende, där undervisning pågick vid de här redo
visade undersökningstillfällena. 

Tab. 311. Elever i vissa skolor och institut för yrkesundervisning höstterminen 
åren 1946—1951 Pupils in certain schools and institutions for vocational training 



Tab. 314. Elever vid dövstum-, blind- och sinnesslöskolor 
åren 1942—1951 

Pupils of deaf-and-dumb schools, blind schools and imbecile schools 

Enskilda skolor icke inräknade. 

Tab. 313. Elever, resp. utexaminerade vid de militära skolorna 
åren 1942—1951 Pupils of militari/ schools 

Undervisning 264 

Tab. 312. Elever vid vissa undervisningsanstalter åren 1942—1951 
Pupils of people's colleges and certain special institutes 



Tab. 315. Lärare vid universitet och högskolor höstterminen åren 
1940—1951 Universities and graduate schools: teaching staff 

265 Undervisning 

Tab. 316. Studerande vid universiteten och de fria högskolorna, när
varande under höstterminen, åren 1942—1951 Universities: students 



Tab. 318. Avlagda examina och disputationsprov vid universiteten och 
de fria h ö g s k o l o r n a åren 1947—1951 Universities: graduates 

Undervisning 266 

Tab. 317. Inskrivningar vid universitet och högskolor höstterminen 
1947—1951 Universities and graduate schools: enrolments 



Tab. 319. Studerande vid fackhögskolor höstterminen åren 1942—1951 
Graduate schools: students 

267 Radio 

Tab. 320. Radion åren 1942—1951 Swedish Broadcasting 



Tab. 321. Folk- och sko lb ib l i o t ek åren 1950—1951 Public libraries and school libraries 

Från lands- och centralbiblioteken utsändes under år 1951 som vandringsbibliotek och bokbilslån 290 516 hand. 

B
ibliotek 
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Tab. 323. Förmögenheter om minst 30000 kr. fördelade på storleksklasser 
m. m. år 1950 Properties of more than 30 000 kronor by size of property, etc. 

Tab. 322. Antal inkomsttagare och summa inkomster inom olika inkomst
klasser år 1950 Number of income earners and total income by size of income 

269 Inkomster och förmögenhet 



Inkomster och förmögenhet 270 

Tab. 324. Inkomsttagare och inkomster inom olika yrkesgrupper år 1950 
Income earners and total income by industry 



Tab. 325. Inkomsttagarnas fördelning på inkomstklasser inom olika 
yrkesgrupper å r 1950 Income earners by size of income and industry 

271 Inkomster och förmögenhet 



Inkomster och förmögenhet 272 

Tab. 326. Förmögenhetsfördelningen inom olika yrkesgrupper år 1950 
Fortunes by industry and status of owner 



Tab. 327. Förvärvsarbetande befolkning efter förmögenhet den 31 december 1945 
Economically active population by fortune 

Rörande beräkningsmetoden se Källförteckning m. m., tab. 27. 

273 Inkomster och förmögenhet 

Tab. 328. Befolkningen efter inkomst och förmögenhet i kombination år 1945 
Population by income and fortune 

Rörande beräkningsmetoden se Källförteckning m. m., tab. 27. 



Inkomster och förmögenhet 274 

Tab. 329. Förmögenhet placerad i olita objekt efter ägarnas yrken, i procent, den 
31 dec. 1945 Fortune by object of disposition and by occupation of the owner, percentages 

Tabellen grundar sig på uppgifter från omkring 2 % av befolkningen. 



Tab. 330. Förmögenhet inom olika befolkningsgrupper efter placeringsobjekt, 
i %, den 31 dec. 1945 Fortune of different population groups by object of disposition 

Tabellen grundar sig på uppgifter från omkring 2 % av befolkningen. 

275 Inkomster och förmögenhet 



Inkomster och förmögenhet 276 

Tab. 331. Befolkningen efter kön och ålder samt efter inkomst 
Rörande beräkningsmetoden 



och förmögenhet år 1945 Population by sex, age, income and fortune 
SE Källförteckning m. m., tab. 27. 

277 Inkomster och förmögenhet 



Nationalinkomst 278 

Tab. 332. Försörjningsbalansen åren 1938/39 och 1947—1951 i löpande 
priser, i 1000000 kronor The balance of resources at current prices 

Rörande beräkningsmetoderna se Källförteckning m. m. See p. XIX for methods of calculation, etc. 

Tab. 333. Privat konsumtion åren 1938/39 och 1947—1951 i löpande priser, 
i 1 000 000 kronor Private consumption at current prices 



279 Statens affärsverksamhet 

Tab. 334. Bruttonationalinkomsten åren 1938/39 och 1943-1951 
Gross national income at factor cost 

Rörande beräkningsmetoden se Källförteckning m. m. See p. XIX. 

Tab. 335. Aktiebolag i vilka staten äger ett väsentligt intresse 
Joint-stock companies 

I tabellen har endast medtagits aktiebolag i vilka staten äger minst 50 % av aktiekapitalet och som drivit 
rörelse. Dotterbolag till i tabellen nämnda aktiebolag ingår i regel ej. Bokstäver inom parentes efter bo
lagsnamnet anger vilken myndighet, som förvaltar statens aktieinnehav (D = domänstyrelsen; F = folkpen
sioneringsfonden; S = statskontoret; SJ = statens järnvägar; V = vattenfallsstyrelsen.) Datum efter nam
net anger vilken dag den bokföringsperiod gått till ända, som uppgifterna hänför sig till. 
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TAB. 335 (forts.) . AKTIEBOLAG I VILKA STATEN ÄGER ETT VÄSENTLIGT INTRESSE 

Joint-stock companies 

1 Byggnadsarbetena för det planerade kraftverket ut- ' J ä m t e koncernbolag, varav de största är Stock-
förs på bolagets uppdrag av vattenfallsstyrelsen. — holmsdistriktets allmänna restaurang AB (SARA), 
2 Helägt dotterbolag till Lnossavaara-Kiirunavaara AB. Östra Sveriges allmänna restaurang AB (ÖS ARA), 
— 3 Staten äger samtliga preferensaktier, vilka utgör Skånes allmänna restaurang AB (SKAR), Västsveriges 
hälften av bolagets totala aktiekapital. — 4 A pre- allmänna restaurang AB (VARA) och Bergslagens 
ferensaktiekapitalet. — 6 Häri ingår till statsverket allmänna restaurang AB (BARA). — 10 Inräknat kost 
inlevererad bensinskatt, utgörande 3'4 milj. kr. — (8'0 milj. k r ) och övr. ersättningar_(0'3 milj. k r . ) .— 
•^Delvis genom det helt statsägda AB Flygintressen- " Intill utgången av år 1950 bedrevs verksamheten 
ter. — ' Enligt ett mellan AB Acrotransport (ABA), under bankens förutv. firma AB Jordbrukarbanken. 
Det Danske Luftfartselskab A/S (DDL) och Det " Inräknat lotterivinstskatt har härav till statsverket 
Norske Luftfartsclskap A/S (DNL) ingånget avtal inlevererats 94-7 milj. kr. — , s Statens vinstandel 
har bolagen överfört sina flygtrafikrörclser på ett utgör 4 300 kr. — " Staten äger samtliga stamaktier, 
konsortium, Scandinavian Airlines System, Denmark- — 16 Häri ingår på Tobaksmonopolets försäljning 
Norway-Sweden (SAS). Parternas andelar är för belöpande tobaksskatt (505'1 milj. kr.) men ej skatt 
ABA 3/7, lör DDL 2/V och för DNL 2,7. Konsortiet å tobakshandlarnas import (0.6 milj. kr.). — 16 In-
hade under verksamhetsåret .'/to 1950—S0,9 1951 cn räknat lottcrivinstBkatt och s. k. radskatt har till 
omsättning på 1838 milj. kr. och ett överskott på statsverket inlevererats 466 milj. kr. — " Statens 
verksamheten av 2 538165 kr., vilket gottskrivits vinstandel utgör 25 787 kr. — 18 Staten äger samt-
parterna. Antalet anställda utgjorde den S0/9 1951 liga preferensaktier. — 19 Inräknat tull, brännvins-
6 630, varav vid det i Stockholm belägna huvudkon- tillverkningsskatt och omsättningsskatt inlevereras 
toret 823 och inom >Region Sverige» 2 038. — 8 En- härav till statsverket 623 8 milj. kr. — 20 Statens 
ligt avtal täckes förlusten av staten ur särskilda an- vinstandel utgör 12 864 kr. 
slag sammanhängande med jordbruksregleringen. — 

http://1951.cn


Tab. 336. Statens järnvägar: inkomster och utgifter åren 1945—1950 
State Railways: revenue and expenditure 

1000 kronor 
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Tab. 337. Statens järnvägar: tillgångar och skulder den 30 juni 
1946—1951 State Railways: assets and liabilities 

1 000 kronor 
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Tab. 338. Postverket: inkomster och utgifter åren 1946—1951 
Post Office: revenue and expenditure 

Inräknat postsparbank och postgiro 

1 000 kronor 

Tab. 339. Postverket: tillgångar och skulder den 31 december 1946—1951 
Post Office: assets and liabilities 

Inräknat postsparbank och postgiro 

1 000 kronor 



Tab. 340. Telegrafverket: inkomster och utgifter åren 1946—1950/51 
Telegraph Administration: revenue and expenditure 

1000 kronor 
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Tab. 341. Telegrafverket: tillgångar och skulder den 30 juni 1946—1951 
Telegraph Administration: assets and liabilities 

1000 kronor 
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Tab. 342. Statens vattenfalls verk: inkomster och utgifter åren 1946 
—1951 State Power Administration: revenue and expenditure 

1 000 kronor 

Tab. 343. Statens vattenfallsverk: tillgångar och skulder den 31 decem
ber 1946—1951 State Power Administration: assets and liabilities 

1000 kronor 



Tab. 344. Domänverket: inkomster och utgifter åren 1945—1950 
The Swedish Forest Service: revenue and expenditure 

1000 kronor 
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Tab. 345. Domänverket: tillgångar och skulder den 31 december 
åren 1945—1950 

The Swedish Forest Service: assets and liabilities 

1000 kronor 
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Tab. 346. Debiterad införseltull för olika varor, i 1000 kronor, åren 
1946—1950 Charged import duty on different commodities 

För uppgifter rörande motsvarande importvärden se tab. 124 och 127 samt för den totala tull-
nppbörden tab. 361. 



Tab. 348. Utfallet ar statens driftbudget oeh kapitalbudget för bud
getåret 1950/51 Survey of the budget of the Swedish State 

Tab. 347. Översikt av statens inkomster och utgifter åren 1944/45—1952/53 
Surplus and deficit of the budget of the Swedish State 

1000 000 kronor 
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Tab. 349. Statens inkomster (driftbudgeten), i 1 000 kronor, åren 1946/47-1952/53 
State revenue (working budget) 

F
inanser 

288 
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Tab. 350. Statens utgifter (driftbudgeten), i 1000 kronor, åren 1946/47—1952/53 

State expenditure (working budget) 



F
inanser 

291 



292 
F

inanser 
TAB. 350 (forts.). STATENS UTGIFTER (DRIFTBUDGETEN), I 1 0 0 0 KRONOR, ÅREN 1 9 4 6 / 4 7 — 1 9 5 2 / 5 3 . 
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Tab. 351. Statens kapitalinvestering, i 1000000 kronor, 
åren 1945/46—1950/51 

Capital investments of the Swedish State 



Tab. 352. Driftbudgetens utgifter, fördelade efter ändamål, åren 1949/50 och 
1950/51, i 1000000 kronor State expenditure (working budget) by purpose 

295 Finanser 

Tab. 353. Realekonomisk fördelning av driftbudgetens utgifter budgetåren 
1948/49—1951/52 State expenditure (working budget) by economic categories 



Tab. 355. Statsskulden den 30 juni åren 1945 samt 1949—1952 National debt 
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Tab. 354. Statens inkomster och utgifter (driftbudgeten), enl. budgetredo-
visningen 1950/1951, i % State revenue and expenditure (working budget), in % 



Tab. 356. Statsskulden åren 1942/43—1951/52 National debt 

297 Finanser 



Finanser 298 

Tab. 357. Taxeringarna till fastighetsskatt åren 1944—1951 
Estate duty assessments 

1 000 000 kronor 

Tab. 358. Taxeringarna till statlig skatt å inkomst och förmögenhet 
åren 1944—1951 

Assessments for State income tax and State property tax 
1 000 000 kronor 



Tab. 359. Uppskattad inkomst enl. taxeringen till statlig inkomstskatt samt 
taxerad och beskattningsbar inkomst vid taxeringen till kommunal inkomst
skatt åren 1944—1951 Estimated income according to assessment for State income 

tax and assessed and taxable income according to assessment for local income tax 

1000000 kronor 
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Tab. 360. Taxeringarna till statlig skatt å inkomst och förmögenhet 
Assessments for State income tax, State property 



samt till kommunal inkomstskatt och fastighetsskatt, länsvis, år 1951 
tax, local income tax and estate duty 
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TAB. 360 (forts.) . TAXERINGARNA TILL STATLIG SKATT Å INKOMST OCH FÖRMÖGENHET 



SAMT TILL KOMMUNAL INKOMSTSKATT OCH FASTIGHETSSKATT, LÄNSVIS, ÅR 1951 

303 Finanser 
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Tab. 361. Samtliga skatter (influtna), i 1000 kronor, 



åren 1941—1950 Taxes 

305 Finanser 
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Tab. 362. Kommunala finanserna, i 1000000 kronor, åren 1940—1949 
Local government finance 



TAB. 362 (forts ). KOMMUNALA FINANSERNA. Local government finance 

307 Finanser 
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Tab. 363. De särskilda landstingens finanser, i 1000 kronor, år 1950* 
Finances of County councils 

Tab. 364. Landskommunernas finanser, i 1000 kronor, år 1950* 
Finances of rural communes 



Tab. 365. Utdebitering av allmän kommunalskatt och landstingsskatt 
åren 1943—1951 Debited local tax and county council tax 

Uppgifterna avser de under resp. är beslutade, på samma års t axe r ingar grundade u tdebi te r ingarna . 

309 Finanser 
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Tab. 366. Landstingens och städernas utgifter fördelade efter real-
ekonomiska grunder åren 1946, 1948, 1949 och 1950 

Expenditures of county councils and towns by economic categories 

Tab. 367. Landstingens inkomster samt brutto- och nettoutgifter 
för olika förvaltningsgrenar åren 1946, 1949 och 1950 
Revenues and gross and net expenditures of county councils 



311 Finanser 

Tab. 368. Städernas inkomster samt brutto- och nettoutgifter för 
olika huvudtitlar åren 1946, 1949 och 1950 

Revenues and gross and net expenditures of towns 

Tab. omfattar ej inkomster och utgifter för kyrkliga ändamål. 
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Tab. 369. Städernas inkomster åren 1945—1950 Revenues of towns 
1000 kronor 
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Tab. 370. Städernas utgifter åren 1945—1950 Expenditures of towns 
1000 kronor 
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Tab. 371. Städernas tillgångar och skalder samt budgetregleringsposter 
och egna fonder den 31 december 1945—1950 

Assets, liabilities and funds of towns 
1000 kronor 



Tab. 372. Skatteunderlag och utdebitering av kommunalutskylder i städerna 
år 1951 Taxable income and debited local tax in towns 

315 Finanser 
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TAB. 372 ( forts . ) . SKATTEUNDERLAG OCH UTDEBITERING AV KOMMUNALTSKYLDER I STÄDERNA 

ÅR 1951 Taxable income and debited local tax in towns 



TAB. 372 ( for t s . ) . SKATTEUNDERLAG OCH UTDEBITERING AV KOMMUNALUTSKYLDER I STÄDERNA 

ÅR. 1951 Taxable income and debited local tax in towns 

317 Finanser 
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Tab. 373. Förstakammarvalen åren 1944—1951 samt partiställningen i valkor -
porationerna den 31 dec. 1950 Elections for the First Chamber of the Riksdag 



319 Allmänna val 

Tab. 374. Rösträtten och valdeltagandet inom olika yrkesgrupper vid andra-
kammarva len år 1948 Right to vote and participation in the election for the Second Chamber 

of the Riksdag by occupational groups 
Siffrorna grundar sig på ett representativt urval och avser endast omkring 1/10 av antalet i röstlängderna 

upptagna personer. The figures are built on a sample and refer only to 1/10 of the persons in the voting registers. 
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Tab. 375. Andrakammarvalen 1940—1948: röstberättigade och valdeltagande 
i olika valkretsar Right to vote and participation in the election for 

the Second Chamber of the Riksdag by constituencies 

Tab. 376. Andrakammarvalet år 1948: valdeltagande i olika åldersgrupper i % 
Participants in the election for the Second Chamber of the Riksdag by age 

Siffrorna grundar sig på ett representativt urval. The figures art based on a sample 
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Tab. 377. Åndrakammarvalen åren 1940—1948: partifördelning Party affiliation 
at the election for the Second Chamber of the Riksdag 
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Tab. 378. Kommunala rösträtten åren 1946 och 1950 
Rigid to vote in communal elections 

Tab. 379. Kommunal-, municipal- och kyrkofullmäktigvalen åren 1942—1950 
Communal elections 

Kommnnalfullmäktigvalen år 1950 förrättades på grundval av den indelning i borgerliga kommuner, som trädde 
i kraft den 1/1 52 (m. undantag f. Aspö kommun i .Blek. I. och S:a Sallerups kommun i Malm. 1.). 
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Tab. 380. Relativ partifördelning vid kommunala valen 1916 och 1950 
P a r t y affiliation at communal elections 

Vid beräkningen av procentaeli ökning eller minskning av rösttalen har hänsyn tagits t ill mellan valen 
inträffade överflyttningar från landstingsområden till i landsting ej ingående städer. 



Tab. 381. Landstingsmannavalen och stadsfullmäktigvalen för i landsting ej ingående städer åren 1942—1950 
Elections for county councils and certain town councils 

A
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Tab. 382. Stadsfullmäktigvalen åren 1942—1950 Elections for town councils 

Stadsfullmäktigvalen år 1950 avsåg städerna enligt den omfattning dessa erhällit efter kommunindelningsreformens ikraftträdande den 1 januari 
1952 (med undantag dock för Norrköping. Karlskrona, Malmö, Lund, Örebro och Västerås). — I kol. »Övriga» ingår socialister åren 1942—1940. 
Angående detta parti, se motsvarande tabell i Statistisk Årsbok 1950. 
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Tab. 383. Areal, folkmängd och folkökning 
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TAB. 383 (forts.)- AREAL, FOLKMÄNGD OCH FOLKÖKNING 
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TAB. 3 8 3 (forts . ) . AREAL, FOLKMÄNGD OCH FOLKÖKNING 



TAB. 383 (forts.). AREAL, FOLKMÄNGD OCH FOLKÖKNING 
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TAB. 383 (forts.). AREAL, FOLKMÄNGD OCH FOLKÖKNING 



TAB. 383 (forts.)- AREAL, FOLKMÄNGD OCH FOLKÖKNING 

Sammanfattning 

333 Internationella översikter 

Allmänna a n m ä r k n i n g a r 

De flest» uppgifterna har hämtats frän Förenta nationernas Statistical Yearbook och Demographic Yearbook 
1949/50 och 1951. I en del fall har The Statesman's Yearbook 1950 och 1951 samt resp. länders statistiska 
årsböcker använts. Övriga källor är angivna i noter efter tabellen. — Arealen omfattar såväl land som insjöar 
och vattendrag. — Där intet annat Båges, avses de facto befolkning. Folktäthetstalen har i de flesta fall uträknats 
pä grnndval av icke avkortade arealnppgifter. 

1 I fråga om Sovjetunionen även de asiatiska de
larna. 

De jure befolkning. 
Omfattar såväl egentliga kolonier som protek
torat och mandat. 

' Endast civilbefolkningen. 
6 Exkl. Syddobrudsja. 

Exkl. Saarområdet samt områden avträdda av 
Italien 1947, 708 km». 

' Exkl. krigsfångar, uppskattade till 663 000. 
Område enl. fördraget i Versailles. 

' Inkl. Tolvöarna. 
" Exkl. krigsfångar. 
11 Förkrigsområde, exkl. områden avträdda av 

Italien "/• 4 7 -
11 De jure befolkning. Exkl. Elten och Tiiddern, 

avträdda av Tyskland 1949. 
11 Område 1923—37. 

Noter 
" Folkmängden för Pozsony brohuvud ej inräknad 

Denna var 3 379 år 1941. 
15 Fria området av Trieste. 
" Endast amerikansk-brittiska zonen. 
17 De jure befolkning, inkl. «displaced persons». 
18 Beräknad folkmängd vid mitten av år 1949. 
" Oktober 1947. 
20 Ej omfattande områden införlivade 1940 o. 1945 
11 Uppskattning 1940. 
" Uppskattning 1940. Exkl. Bessarabien och Rute 

nien. 
Inkl. militärstyrkorna utom landet. Exkl. krigs 
fångar. 

" Endast poliazonen. 
" Endast den infödda befolkningen. 

Exkl. de norra gränsprovinserna och en del av 
Rift Valley. 

" Exkl. militärstyrkorna samt 5 400 flyktingar. 
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TAB. 383 (forts.)- AREAL, FOLKMÄNGD OCH FOLKÖKNING 

»• Exkl. 4 000 flyktingar. 
" Inkl. underlydande områden. 
30 Seychellerna, S:t Helena, Ascension och Tristan 

da Cunha. 
31 Exkl. utländsk militär o. krigsfångar. 
" Bebodd och odlad areal 37 973 km3. 
33 Den beräknade folkmängden för hela Egypten, 

minskad med folkmängden för Sinaihalvön enl. 
folkräkningen. 

34 Algiers, Constantine, Oran och S:a territorierna. 
35 Uppskattn. 31 dec. 
10 Exkl. den inhemska befolkningen. 
" Uppskattn. 1936. 
38 Den civila befolkningen. 
39 Vid mitten av år 1948. 
40 Inkl. de här förlagda amerikanska militärstyr

korna. De jure befolkn. 
" I följande tabeller i årsboken avser uttrycket 

Amerikas Förenta Stater i regel Continental 
U. S. A. 

42 Folkräkn. i Newfoundland 1jla 1945. 
43 Exkl. Newfoundland. 
" Ön Dominica fr. o. m. '/, 1940 hänförd till Wind

ward Islands. 
45 Aruba, Bonaire, Curacau, Saba, St. Eustatius 

och del av St. Martin. 
46 Exkl. indianer i avlägsna områden, år 1946 

uppskattade till 6 023. 
47 Inkl. en uppskattad folkmängd av 3 661 straff

fångar, militärer och infödda. 
48 Exkl. en del negrer och indianer, uppskattade 

till 11000. 
" Inkl. Chaco m. 246 925 km", tilldömt Paraguay 

genom skiljedom den 10/io 38. 
50 Enl. Petermanns Mitteilungen 1943. Enl. senaste 

uppgift från Förenta nationerna är arealen 
I 249 049 km2. 

51 Exkl. en uppskattning av 465 144 för folkräk
ningsfel samt av 350 000 för urskogens invånare. 

52 Exkl. indianstammar med en folkmängd år 1941 
uppskattad till 100 600. 

53 Ögruppen söder om 30° n. br. 
51 Exkl. ockupationspersonal. 
55 Inkl. Hyderabad och Kashmir—Jammu. 
" Exkl. Kashmir—-Jammu. 
" Exkl. Labuan. 
48 Exkl. 12 422 personer i interneringsläger. 

Inkl. Christmas och Cocos Islands. 
40 Endast Singapore. 
41 Folkräkningsuppgift. 
42 Inkl. Nederländska Nya Guinea. 
43 Den judiska befolkningen. 
64 Exkl. ockupationspersonalen. 
45 Exkl. distriktet Kobdo och besittningarnaBogdo-

Gegen. Endast mongoler. Hela folkm. upp
skattad till 647 504 personer, 

44 Endast Nadjd, Hidjaz och Asir. Enl. Svensk 
Uppslagsbok, 2:a uppl. Osäker uppg. 

47 Exkl. nomader, år 1945 uppskattade till 288 400. 
De jure befolkn. Exkl. Amerikas Förenta Sta
ters här förlagda armé. 

68 Exkl. rena infödingar, år 1944 uppskattade till 
47 000. 
Exkl. militärstyrkor utomlands, omkr. 14 000 
personer. 

71 Endast landareal. 
71 Inkl. Phoenix Islands. 
73 Uppskattn. 1946. 
74 Enl. Nederländernas statistiska centralbyrå, som 

ifråga om folkm. medräknar Pulu Waigo o. 
Radjaampad gruppen. Nya Guineas areal upp
gives till 380 000 km3 och Aroeöarnas till 8 600 
km1. För övr. områden inga arealuppgifter, var
för 395 000 km s endast är ett ungefärligt värde. 

75 Enl. Handbuch der geographischen Wissenschaft. 
74 Enl. Statistisk årsbok 1940, där befolkningen i 

Sovjetunionen fördelats på Europa och Asien. 
77 Summering av uppgifterna i tab. 383. I de fall 

då uppgift saknats har talet för det i tiden 
närmast liggande året tagits. Uppgift om be
folkningens nuvarande fördelning på Europa och 
Asien inom Sovjetunionen f. n. omöjlig at t 
erhålla. 

78 En annan uppgift om jordens yta: 509 951 000 
km», med 148 892 000 km» land och 361 059 000 
km hav. Se Encyclopaedia Britannica I947. 

79 Enl. senaste uppgifter från Förenta nationerna är 
folkmängden vid mitten av år 1950 uppskattad 
till, i tusental, för 
Europa (utom Sovjetunionen) 396 300 
Afrika 198 000 
Nordamerika 216 300 
Sydamerika 111400 
Asien (utom Sovjetunionen) 1 272 000 
Australien 12 900 
Sovjetunionen (1946) 193 000 

Hela jorden 2 400 000 



Tab. 384. Areal och folkmängd för vissa städer med 
tillhörande förortsbebyggelse 

335 Internationella översikter 



Internationella översikter 336 

TAB. 384 (forts.) AREAL OCH FOLKMÄNGD FÖR VISSA STÄDER MED 

TILLHÖRANDE FÖRORTSBEBYGGELSE 



TAB. 384 . (forts.) AREAL OCH FOLKMÄNGD FÖR VISSA STÄDER MED 

TILLHÖRANDE FÖRORTSBEBYGGELSE 
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TAB. 3 8 4 (forts .) AREAL OCH FOLKMÄNGD FÖR VISSA STÄDER MED 

TILLHÖRANDE FÖRORTSBEBYGGELSE 

Allmänna anmärkningar 

I tabellen har urvalet av städer gjorts med hänsyn till folkmängden i den administrativa staden, 
alltså exkl. förorter, med följande gränsdragning: för de nordiska länderna 100 000, lör övr. europeiska 
länder omkring 750 000 (undantag: Bryssel) och för utomeuropeiska länder 1 milj. inv. Jför U. S. A. 
gäller emellertid 1-miljongränsen antingen den centrala staden eller förorterna; Washington har med-
tagits i egenskap av huvudstad. Tabellen är ej fullständig, då det i många fall varit omöjligt att er
hålla erforderliga uppgifter. 

Noter 
1 Enl. staden Köpenhamns statistiska kontor. Sevenoaks, Wing och Wycombe rural districts. — 

Enl. Statistisk Departement, som endast räknar 9 Den administrativa staden. Uppgifter om förorter 
med 9 förortskommuner, omfattar Stor-Köpenhamn har ej kunnat erhålla3.— l0 >Standard metropolitan 
320-20 km2 med 1169 245 inv. (3 652 per km2) areas> omfattar städer med minst 50 000 invånare 
— 2 Ev. blivande Stor-Köpenhamn enl. Köpen- jämte angränsande områden, ekonomiskt nära för
hamns statistiska kontor. — 3 Arealen omfattar bundna med dessa städer. — u Counties inom stan-
även insjöar och vattendrag. — 4 Inkl. Åker herred, dard metropolitan arean med mer än l 000 inv. per 
nkorporerat Vi 1948.—6Enl.Régions géographiques km'. — 12 Arealt-n avser 1940. — 13 I administra-

de la France: Le centre urbain + la banlieue + la tivt hänseende är Japan delat i en >To>, en >Do>. 
grande banlieue. — Stadskärnan och förorterna två »Fn> och 42 >Ken>. To = staden Tokyo med 
bildar en administrativ enhet. — ' Thames ej omgivande grevskap jämte 3 mindre städer. Osaka 
medräknad. — 8 Följande adm. enheter, som helt och Kyoto med en del mindre städer och omgivande 
eller delvis ingår i Greater London Plan, ej med- grevskap beteckna-» med Osaka-fu och Kyoto-fu. 
tagna: High AVycombe municipal borough och Ken motsvarar prefekturer; de ha alla samma poli-
Sevenoaks urban district samt Ampthill, Luton, tiska ställning och lika autonoma rättigheter. 
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Tab. 385. Folkmängd i större städer 
I tabellen bar medtagits för Europa och för Sovjetunionens asiatiska del städer med minst 100 000 inv., för övrigs 

delar av världen städer med minst 200 000 inv. Folkm. avser i regel den administrativa staden exkl. förorter. Jfr tab. 384. 
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TAB. 385 (forts.) . FOLKMÄNGD I STÖRRE STÄDER 
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TAB. 385 (forts.). FOLKMÄNGD I STÖRRE STÄDER 



Tab. 888. Befolkningen i olika länder fördelad efter kön och ålder 
För de länder, där summan av de angivna talen är lägre än samtliga iuv., utgöres skillnaden av personer med okänd ålder. 
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Tab. 387. Den förvärvsarbetande befolkningens 
Pä grand av olikheterna mellan enskilda länder med hänsyn till den använda yrkesgrupperingen 

ringsgren, där vederbörande är sysselsatt (a), men i andra länder det individuella yrket (b). En 
färdsel o. s. v.) Vidare är avgränsningen av de olika grupperna ej enhetlig. Sålunda räknas personalen 
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fördelning efter näringsgrenar, i 1000-tal 
är de lämnade uppgifterna icke fullt jämförbara. Sålunda gäller grupperingen i vissa fall den nä-
lastbilschaafför i ett industriföretag räknas i förra fallet till industri men i senare fallet till sam-
vid statsägda kommunikationsföretag i vissa länder till samfärdsel, i andra till allm. förvaltningstjänst. 
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Tab. 388. Den förvärvsarbetande befolkningens fördelning 
efter näringsgrenar, i % 
Se anm. och noter till tab. 387. 



Tab. 389. Återstående medellivslängd 
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Tab. 390. Folkmängdens förändringar 
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TAB. 390 (forts.) . FOLKMÄNGDENS FÖRÄNDRINGAR 



Internationella översikter 350 

TAB. 390 (forts.). FOLKMÄNGDENS FÖRÄNDRINGAR 



Tab. 391. Fruktsamheten efter moderns ålder: bruttoreproduktionstal 
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Tab. 392. Dödligheten i olika åldersklasser Internationella översikter 
352 
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översikter 
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TAB. 392 (forts.). DÖDLIGHETEN I OLIKA ÅLDERSKLASSER 
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Tab. 393. Husdjur, i 1000-tal, i vissa länder år 1951 
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Tab. 394. Årealens fördelning efter ägoslag 
För länder på södra halvklotet skördeåren 



Internationella översikter 
samt åkerjordens användning 
1949/50, 1950/51 och 1951/52. 

357 
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Tab. 395. Skörd 
För länder på södra halvklotet skördeåren 
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i 1000-tal ton 
1949/50, 1950/51 och 1951/52. 
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Tab. 396. Fisket i vissa länder, i 1000-tal ton 
Sötvattensfisk ingår för ett stort antal länder ej i totala fångsten. Talen såvitt möjligt beräknade med 

huvud och inälvor (ronnd fresh weight»). 



TAB. 396 (forts . ) . FISKET I VISSA LÄNDER, I 1 000-TAL TON 
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Tab. 397. Produktionen av elektrisk energi 
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Tab. 393. Produktionen ar vissa viktigare varor 
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TAB. 3 9 8 (forts.). PRODUKTIONEN AV VISSA VIKTIGARE VAROR 
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TAB. 398 ( fors . ) - PRODUKTIONEN AV VISSA VIKTIGARK VAROR 
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TAB. 398 (forts.)- PRODUKTIONEN AV VISSA VIKTIGARE VAROR 
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TAB. 398 (forts.). PRODUKTIONEN AV VISSA VIKTIGARE VAROR 
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TAB. 398 (forts . ) . PRODUKTIONEN AV VISSA VIKTIGARE VAROR 



TAB. 398 (forts.). PRODUKTIONEN AV VISSA VIKTIGARE VAROR 

369 Internationella översikter 



Internationella översikter 370 

TAB. 398 (forts.). PRODUKTIONEN AV VISSA VIKTIGARE VAROR 
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TAB. 398 (forts.) . PRODUKTIONEN AV VISSA VIKTIGARE VAROR 
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TAB. 398 (forts.). PRODUKTIONEN AV VISSA VIKTIGARE VAROR 

A l l m ä n n a a n m ä r k n i n g a r 

De i föregående årgång meddelade uppgifterna har i visaa fall reviderats. Världsproduktionen är uppskat
tad; där ej annat angives, inbegriper den ej Sovjetunionen. De uppgifter som lämnas om produktionen av 
vis-«a varor i Sovjetunionen har hämtats ur >Economic Survey of Europe in 1951. Prepared by the Research 
and Planning Division, Economic Commission for Europe», Geneva 1952. Där ej annat angives avser siffrorna 
för Storbritannien även Nordirland. Uppgifterna för Kina avser de 22 viktigaste provinserna, i vilka närmare 
90 % av befolktUDgen lever. — För produktionen av vegetabiliska jordbruksprodukter, se tab. 395. 

Noter 
1 Bet- och rörsocker; omräkning har skett till rå

socker. 1947 = produktionsåret 1947/48 etc , utom 
för Mexico, där produktionen redovisas per kalenderår. 

2 Inkl. Pakistan t. o. m sept. 1947. 
3 Avser saltning av torsk och liknande fiskslag, ej 

importerade; torr vikt. 
4 Endast exporten. 
6 Kött av nötkreatur, svin, får och i vissa fall get

ter; inälvor ej inräkuade. Siffrorna avser deu totala 
produktionen utom för Brasilien och Argentina, för 
vilka länder de hänför sig till salufört kött från 
slakthus (för Argentina exkl. slakthus i det inre 
av landet). Siffrorna för Danmark har justerats med 
hänsyn till exporten av levande djur och siffrorna 
för England med hänsyn till importen av gödbo
skap. 

6 Tolvmånadersperiod som slutar under det angivna året. 
7 Inkl. getmjölk m. m. 
8 Västtyskland. 
9 Endast mejeriprodnktion. Den totala produktionen 

a r smör redovisas för Frankrike och av ost för 

Sverige, Nederländerna, Frankrike, Schweiz, Italien 
och Storbritannien. 

10 Inkl. annat vegetabiliskt matfett. 
11 Exkl. Sovjetunionen och Osttyskland. 
12 Endast federala territoriet. 
13 Exkl. Sovjetunionen och Formosa. 
14 Endast Bizonen. 
15 Exkl. snus. 
16 Ofullständiga uppgifter. 
17 Inkl. cigarrcigarretter. 
18 Inkl. cigarrcigarretter med undantag för Italien. 

Nederländerna, Tyskland och Polen samt år 195U 
Norge, där de inräknas i cigarrer. 

19 Produktionen redovisas på länder enligt den flagga, 
under vilken fartygen seglar. För fångster i Ant
arktis avses produktionsår, slutande under det an
givna året. 

20 Inkl. Sovjetunionen. 
21 I flertalet fall har uppgifterna beräknats med ut

gångspunkt från siffrorna för bomullsskörden. 
22 För samtliga länder utom Danmark endast oljelin. 
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TAB. 398 (forts.). PRODUKTIONEN AV VISSA VIKTIGARE VAROR 

2 ' Inkl. senapsfrö. 
- ' Java och Madura. 
" Tolvmånadersperiod som börjar under det angivna 

året. 
2e Inräknat Basntoland och Sydvästafrika. 
27 Ullgarn och kamgarn för direkt försäljning och 

vidare bearbetning samt lönspinning (Sverige exkl. 
lönspinning). Blandat garn inräknas av Sverige, 
Norge. Danmark, Frankrike, Tyskland och Amerikas 
Förenta Stater samt garn av avfall av Sverige, Norge 
och Frankrike. Storbritannien: inkl. den uppskat
tade produktionen av ullgarn. 

28 Garn för direkt försäljning och vidare bearbetning 
samt lönspinning. Blandat garn och garn av avfall 
inräknas av Norge, garn av avfall av Italien 1947— 
1948, blandat garn av Sverige, Danmark, Belgien, 
Storbritannien och Japan samt garn av avfall och 
kordgarn av Sverige, Frankrike och Storbritannien. 
Sverige: exkl. träd. 

29 Totala produktionen av bomullsgarn år 1946: 1715000 
ton. Uppgifter tillgängliga endast för censusår. 

30 Avser produkter med cellulosa som råmaterial men 
inbegriper ej avfall, prudukter av annat råmaterial 
(exempelvis nylon), spunnet garn, etc. 

s l Inkl. andra syntetiska fibrer. 
32 Hela Tyskland; Östtysklands produktion är upp

skattad. 
33 Inkl. avfall. 
34 Siffrorna avser avverkning för bränsleändamål eller 

för vidare förädling. 
35 Exkl. hemmaförbrukning inom jordbruket. 
M Inkl. Newfoundland. 
37 Plankor, battens, baths etc., sågade och hyvlade 

bräder, lådämnen. Sågade syllar är ej medräknade 
(undantag: Sverige, Västtyskland 1940, Österrike, 
Amerikas Förenta Stater 1946—48). 

38 Mekanisk och kemisk massa, torr vikt. 
39 Exkl. massa för fiberplattor. 
40 1948—1950: Endast länder som rapporterar till F A O. 
41 Endast länder som rapporterar till F A O . 
42 Sovjetunionens hela pappersproduktion uppskattas 

år 1950 till 1194 000 ton. 
13 Avser endast sampolymeriserat av butadien med 

styren och acrylnitril samt gummi av neopren- eller 
butyltyp. 

4t Totala produktionen för de i tabellen upptagna fyra 
länderna, vilka är 1945 beräknades svara för c:a 
70 % av världens totala kapacitet. Denna uppskat
tades detta år till c:a 527 000 ton. Övriga länder 
med mer betvdande kapacitet var TysRland (c:a 
50000 ton) och Sovjetunionen (c:a 30 000 ton). 

45 Endast Portlandcement. 
46 C:a 90 % av totala produktionen. 
47 Exkl. Sovjetunionen och Kina. 
48 Exkl. lignit och brunkol. Undantag: Sovjetunionen: 

inkl. lignit. 
49 Exkl. Nordirland. 
50 Exkl. utsorterat avfall. 
01 Siffrorna avser kjks från koksugnar (metallurgisk 

kok) och gasverk. Enbart metallurgisk koks redo
visas av Belgien och Nederländerna sam1 enbart 
gasverkakoks av Danmark, Finland och Norge. 

52 Exkl. skifferolja och naturlig gasolin. I ett flertal 
fall har produktionen beräknats med ledning av 
uppgifterna om kapaciteten. 

63 Siffrorna avser produkter av inhemsk eller importe
rad råolja (inkl. skifferolja). Råolja: solaroljor, die
selolja och eldningsolja men ej asfalt. Bensin: inkl. 

fiygbensin. Fotogen: inkl. while spirit, fotogen för 
traktorer m. m. Smörjoljor: ej fasta smörjmedel. 

51 Endast dieselolja producerad i Bizonen. 
55 Export, inkl. re-export. 
66 Inkl. syntetiska produkter. 
67 Endast bergsalt. 
68 Exkl. Argentiua, Sovjetunionen, Tjeckoslovakien och 

Östtyskland. 
»9 Endast FeS2. 
60 Endast gravproduktion; exkl. svavel, utvunnet ur 

svavelkis. Amerikas Förenta Stater: oraffineratsvavcl. 
61 Endast P 20 ? 
82 Endast för jordbruksändamål. 
83 Inkl. Riukiuöarna. 
64 Uppgifterna avser järniunehållet i den brutna järn

malmen, däri inräknat mauganhaltig järnmalm (un
dantag: Amerikas Förenta Stater) men ej svavelkis. 
Polen, Sovjetunionen, Kina och Mansjuriet ingår ej 
i totalsiffran. 

65 Exkl. ferrolegeringar från elektriska ugnar. 
66 Exkl Kina, Mansjuriet och Sovjetunionen. 
67 Allt oarhetat järn och stål nr tackjärn eller skrot; 

smidesjärn dock ej inräknat (undantag: Tjeckoslo
vakien;. 

68 Mn-innehål! i malm med minst 30 % Mn (Sverige 
mellan 15 och 35 %, Amerikas Förenta Stater minst 
35 %). Uppgifterna i många fall approximativa. 

60 Exkl. Sovjetunionen och Spanien. 
70 I de fall, där produktionen av skrot är betydande 

(Sverige, Belgien, Storbritannien, Amerikas Förenta 
Stater, Japan), ingår denna i de angivna siffrorna, 
dock ej i totalsiffran. För Sverige, Belgien och 
Japan avses raffinerad koppar, för Västtyskland 
elektrolytkoppar. Belgiens produktion ingår icke i 
totalsiffran. 

71 Raffinerad koppar. 
72 Exkl. Polen, Portugal, Sovjetunionen och Kina. 
73 Se not 70 ang. produktionen ur skrot (Sverige 1917 

— 48, Belgien. Frankrike, Italien, Storbritannien, 
Amerikas Förenta Stater). För Tyskland, Canada, 
Amerikas Förenta Stater, Pern och Australien avses 
raffinerat bly. 

74 Exkl. Polen, Sovjetunionen, Kina och Sydvästafrik». 
76 Se not 70 ang. produktionen ur skrot (Belgien, 

Frankrike, Amerikas Förenta Stater). För Norge och 
Cauada avses raffinerad zink. Belgiens produktion 
är ej medräknad i totalsiffran. 

76 Exkl. tenn ur skrot. 
77 Torr ekvivalent. 
78 Se not 70 ang. produktionen ur skrot (Frankrike, 

Västtvskland, Storbritannien, Amerikas Förenta 
Stater). 

79 Siffrorna avser i regel innehållet av fint guld i den 
brutna malmen. 

80 Inkl. elektrolytiskt raffinerat gnid. 
81 Export + inhemsk konsumtion. 
82 Endast Syd-Korea. 
83 Personbilar: alla typer av motorfordon, som kan 

användas som privata personvagnar, exkl. 2- och 3-
hjuliga motorcyklar. Lastbilar: lätta och tunga 
lastbilar, traktorsläpvagnar och bussar, exkl. lätta 
släpvagnar till personbilar, 3-hjuliga cyklar, jord
bruks- och vägtraktorer samt små lastvagnar för 
industriellt bruk. 

84 Uteslutande sammansättningsindustri, baserad på 
importerade delar. 

86 Försäljning från fabrikerna, inklusive exporterade 
sammansättningsdelar. 



Tab. 399. Indextal för industriproduktionen åren 1937—1952 (1948=100) 
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Tab. 400. Införsel och utförsel av vissa världsartiklar 
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TAB. 400 (forts.) . INFÖRSEL OCH UTFÖRSEL AV VISSA VÄRLDSARTIKLAR 
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TAB. 400 (forts.) . INFÖRSEL OCH UTFÖRSEL AV VISSA VÄRLDSARTIKLAR 



TAB. 400 (forts.). INFÖRSEL OCH UTFÖRSEL AV VISSA VÄRLDSARTIKLAR 
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TAB. 400 (forts.). INFÖRSEL OCH UTFÖRSEL AV VISSA VÄRLDSARTIKLAR 
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TAB. 400 (forts.). INFÖRSEL OCH UTFÖRSEL AV VISSA VÄRLDSARTIKLAR 

Allmänna anmärkningar 

Varugrupperingen följer i huvudsak Standard International Trade Classification (SITC). Jämför Statisti
cal papers, Ser. M, nr 10, utg. av F N:s statistiska byrå. Motsvarande kodbeteckningar har utsatts i no
terna. Grupperingen kan dock icke beräknas helt motsvara SITC, eftersom nppgifterna, även där de hämtats 
ur internationella källor, dock grundar sig på de olika ländernas handelsstatistik, där varugrupperingen i 
vissa fall i hög grad avviker från SITC. — Uppgifterna har huvudsakligen hämtats ur den av FN utgivna 
Yearbook of international trade statistics 1950 samt de av FAO utgivna Yearbook of food and agricultural 
statistics 1951 och Yearbook of forest products statistics 1951. Uppgifterna i dessa publikationer är icke 
fullständiga, och nya siffror liar i flera fall icke kunnat erhållas vare sig från dessa eller andra källor. — 
I fråga om Tyskland avses i regel Bizonen åren 1948 och 1949 samt Västtyskland år 1950. — Uppgifterna 
för Kina avser de 22 viktigaste provinserna, i vilka 90 % av befolkningen lever. 

>"oter 

(Kodsiftrorna avser beteckningarna i SITC.) 

1 Vete och spalt, omalet. 041. 
• Inkl. mjöl av spalt. 046. 
3 Omalen råg. 045—01. 
4 Oskalat och skalat ris. 042. 
5 Omalen majs. 044. 
,; Fur Sverige även potatisflingor. 054—01. 
' Råsocker och raffinerat socker av rör och betor, 

glykos, maltos etc. 061. 
8 Fisk: färsk, frusen, saltad, rökt etc. skaldjur, 

fiskkonserver. 0S1, 03".'. 
9 Kött och fläsk: färskt, fruset, torkat, saltat etc, 

köttkonserver. För Amerikas Förenta Stater dock 
exkl. köttkonserver. 011, 012, 013. 

10 023. 
11 Ost och ostmassa. 024. 
12 Rostat och orostat kaffe samt kaffeextrakt. 071. 
13 Te och mate. 074. 
14 Exkl. skeppningar från Formosa till Kina. 
15 Oarbetad tobak. 121. 
10 Oljeväxtfrö, jordnötter, kopra, palmkärnor, soja

bönor m. m. 221. 
17 Huvudsakligen rapsfrö. 
1S Oljor av oljeväxtfrö, nötter, kärnor, kopra etc, 

412. (Jämför not >«). 
19 Huvudsakligen rov- och rapsolja. 
-°tjll och annat djurhår samt avfall. 262. 
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21 Garn av ull och annat djnrhår. 651--02. 
22 Okardad bomull (linters), bomullsavfall, kardad 

eller kammad bomull. 263. 
23 651--03, 651—04. 
24 652—01, 652—02. 
25 Uppgifterna hämtade ur Industrial Fibres, utg. 

av Commonwealth Economic Committee. 1951. 
20 Stolpar, brännved, pitprops, pappersmasseved, an

nat randvirke, sliprar, sågat och hyvlat virke 
ni. m. Dessa uppgifter får betraktas som mycket 
osäkra på grund av den bristande överensstäm
melsen mellan olika källor. Timmer flottat från 
Norge till Sverige ingår ej. 211—01, 242, 243. 

27 Mekanisk och kemisk massa, i regel torr vikt, samt 
pappersavfall. 251. 

29 641—01. 
29 Tolvmånadersperiod börjande det angivna året. 

30 Naturgummi samt syntetiskt och regenererat gummi. 
231. 

31 Inräknat brunkol samt briketter av kol, koks, 
brunkol och torv. 311. 

32 Delvis raffinerad olja (för vidare raffinering) in
räknad. 312—01. 

33 Pannbrännolja som bnnkrats av fartyg i utländsk 
fart i regel inräknad. 313—03. 

31 Flygbensin inräknad. 313-01. 
36 281—01. 
30 Tackjärn, göt, valsverksprodukter, plåt, räls, T'ÙT, 

gjutgods m. ni. 681. 
31 Icke-raffinerad (inkl. skrot) och raffinerad koppar 

(inkl. oarbetade legeringar). 682—01. 
39 Oberedda hudar. 211. 
39 Även beredda hudar. 
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Tab. 401. Värdet av olika länders import med för-

Uppgifterna avser cif-värden, där ej annat angives, 



delning på länder, i 1000000 dollar, åren 1950—1951 

s = specialhandel, g = generalhandel. 
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Tab 402. Olika länders betalningsbalans 

Minustecken utmärker under Löpande poster nettoutgift, 



med utlandet åren 1948 och 1949 
under Kapital- och gnidrörelser nettominskning av tillgångar. 
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Tab. 403. Värdet av utrikeshandeln åren 1949—1951 
Uppgifterna avser i regel specialhandel. Myntmetall och mynt ingår ej. 



Tab. 404. Volym- och prisindex för in- och utförseln (1948 = 100) 
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Tab. 405. Världshandelsflottan i juni 1951, fördelad efter fartygens ålder 
Enligt Lloyds register. Avser fartyg på över 100 brattoton. 



Tab. 407. Sjösatta fartyg 
Enligt Lloyd's register. Uppgifterna avser fartyg på över 100 bruttoton. 

Tab. 406. Världshandelsflottan i juni 1951, fördelad efter fartygens storlek 
Enligt Lloyd's register. Uppgifterna avser fartyg på över 100 bruttoton. 
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Tab. 408. Sjöfarten på utlandet 
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Tab. 409. Världens sjögående handelsflotta i juni 1951 

Enligt Lloyd's register. Uppgifterna avser fartyg om minst 100 bruttoton. Fartyg på Kaspiska havet och 
träfartyg på de kanadensiska sjöarna ej inräknade. Koloniernas handelsflottor inräknade nnder moderländerna. 
Segelfartyg har ej medtagits för Grekland, södra delcD av Sovjetunionen samt T u r k e t o. Japan. 
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Tab. 410. Järnvägarna i vissa länder 
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Tab. 411. Postväsendet i vissa länder 
Uppgifterna hämtade från den internationella poststatistiken. Transitopost ej medräknad. 
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Tab. 412. Telegraf och telefon åren 1948 och 1949 

Uppgifterna hämtade från den internationella statistiken om telegraf- och telefonväsendet. Transito-
telegram och -telefonsamtal ej medtagna och ej heller järnvägarnas tjänstetelegram. Uppgifterna angående 
telefonväsendet omfattar både offentliga och enskilda anläggningar. 
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Tab. 413. Motorfordon i vissa länder 
Uppgifterna, som delvis är beräknade, avser början av året. 



397 Internationella översikter 

Tab. 414. Lufttrafik (inländsk och internationell) av linjebolag 
i olika länder 



Tab. 415. Effektiv ränta å statsobligationer åren 1938 samt 1941—1952 

Internationella översikter 
398 
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Tab. 416. Valutakurser åren 1938-1952 
Värdet av hundra valutaenheter i olika länder uttryckt i U.S.-dollar. 

Uppgifterna avser månads- och årsmedeltal för inhemska parikurser eller officiella baskurser för länder 
med endast en kurs; för länder med ett system av flera kurser anges gränserna för signifikativa för
säljningskurser. För länder där kurserna ändrades i sept. 1949 ges uppgifterna före och efter devalveringen. 



Tab. 417. Indextal för värdet av industriaktierna åren 1937-1952 (1948 = 100) 
Siffrorna i huvudet anger det antal aktier, som ingår i index för resp. länder. 
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Tab. 418. Guldbehållning och utländska tillgodohavanden, i 1000000 dollar. 
vid slutet av år 1951 
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Tab. 419. Utelöpande sedlar vid årets slut, i 1000000 av myntenheten 
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TAB. 419 (forts.) . UTELÖPANDE SEDLAR VID ÅRETS SLOT, I 1 000 000 AV MYNTENHETEN 



Tab. 420. Partiprisindex (1948=100) 
403 
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Tab. 421. Levnadskostnadsindex (1948=100) Internationella översikter 
404 



Tab. 422. Konsumtion av tidningspapper åren 1935—1939 
samt 1949 och 1950 
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Tab. 423. Livsmedelsförbrukningen i olika länder 



Tab. 424. Förbrukningen av vissa njutningsmedel 
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Tab. 125. Bostadsbyggandet i vissa länder 
Där ej annat angives, avser uppgifterna antalet färdigställda lägenheter. Tabellen avser att belysa 

utvecklingen av bostadsproduktionen i varje land för sig. På grund av det skiftande redovisningssättet 
kan däremot de absoluta tale´n för de olika länderna icke jämföras sinsemellan. 

Tab. 426. Bostadsbeståndet i vissa länder 
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Tab. 427. Be sociala utgifterna i Sverige, Danmark, Finland och Norge 
under år 1949 

Beloppen avser de totala nettoutgifterna, vare sig dessa täcks ar skatter eller av avgifter 
till socialförsäkringsorganen. Jämför tab. 278. 
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Tab. 428. Radiomottagare i olika länder 

Tab. 429. Biografer i olika länder 
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Tab. 430. Statsskulden 
Siffrorna ej fullt eDsartade, särskilt vad beträffar gränsen mellan fonderad och svävande samt 

mellan inländsk och utländsk skald, ävensom omräkningen av utländsk skuld till landets mynt. 
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Tab. 431. Netto- och bruttonationalinkomsten 



Sakregister 
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Sid. 
Abnormskolor 255,264 
Acciser . 104,28b, 296,304,305 
Ackordsförhandlingar . . . 242 
Ackumulatorer m. m. . . 102,123 
Adoption 244 
Affärsbanker . . . 160, Kil, 167 
Affärsverksamhet, statens . 279 ff 
Aktiebolag 279 
— beskattning 300 ff 
Aktieindex 162 
— intern 400 
Aktier, statens . . 279 f, 289,294 
Alkoholhaltiga drycker, beskatt

ning 184,288,296 
— inf 117 
— k.ms 180,183,186 ff 
— tillv 185 
— tullar 286 
— intern 364, 407 
Alk.tholistanstalter . . 239—240 
Allmän förvaltn.-tjänst m.m, 

folkmängd 29 ff 
— inkomst och förmögenhet 270 ff 
Alaminium, tillv 97 
— inf 120 
— intern 371 
Ammunition, in.- o. utf. 128,132 ff 
Andrakammarval . . 319—321 
Animalisk prod 85 
Ansvarighetsförsäkring . . . 173 
Apelsiner, pris 17 
Apotekare 231 
Apoteksvaror . . . . 125,132 f 
Arbetare, antalet inom olika 
C ymen 33—38, 98, 101,106— 

112, 208 
Arbetsförmedling . . . . 205 f 
Arbetsinställelser 207 
Arbet> löner 209 ff 
Arbetslöshet . 206—207,217,241 
Arbetslöshetsförsäkring . 217, 241 
— intern. 409 
Arbetsmarknad . . 202—20 
Arbetsställen inom industrin 100, 

106—112 

Areal, Sveriges 4, 5 
— jordbruks- . . 69 ff, 74, 76, 80 
— skogarnas 93, 96 
— städernas, köpingarnas och 

municipalsamhallenas 10—12 
— intern. . . 328—338.356—357 
Arméns underofficersskola . . 264 
Arrenderade jordbruk . . . 71 
Art.-o. ingenjörofficersskolan 264 
Automobiler, antal . 75,154. 156 
— in- o. ntf. . . 120,123,128, 2 6 
— tillv 102 
— intern 372, 396 

Sid. 
Antomobilförsäkring . . . . 175 
Automobilregistret, centrala . 154 
Automobilrörelse, järnvägar

nas 156 
j Antomobilskattemedtl . 288,296 

! Bank- o. försäkringsverksam-
| het 158—176 
: Barn i skolåldern 255 
I Barn, inom o. utom äktenskap 

födda 5 0 - 5 3 , 59, 61 
Barnadödlighet 50—53, 60,62,63. 

224 ff 
— intern. . . 348—350,352—354 
Barnaföderskor 59—60 
Barnantal 42—48 
Barnavård . . . . 233, 236—238 
— utgifter 230,241, 

3U6,307 
— iniern 409 
Barnbidrag . . . . 149, 223, 291 
Barnförlamning . . 225,229,230 

! Barnhem 236 
Barnmorskor 231, 263 

: Barnsbörd, dödsfall . . . . 224 
Bedrägeri, sakf. 248 
Befolkningsprognos . . . . 20 
Befolkningsrörelsen . . 50—68 

! —intern 347—354 
Bensin, prod 105 
— inf 118 
— intern 368,381 

| Bergshantering . . . . 97—98 
Bergshöjder 1 

j Beskattning . . . 298, 299,301 ff 
Besvärsmål 215 
Betalningsbalans 136 
— intern 386 f 
Bibliotek 268 
Billinjer, järnvägarnas . . . 156 
Biografer, intern 410 

i Bisamhällen 84 
Bleckvarnfabriker . . . 106,108 
Blindskolor 264 
Blindtillägg 222 
Bly och blymalm . 97,120,12i 
— intern 370 
Bomull o. bomullsgarn 104, 107, 

110,119,286 
— intern 366,378 
Bomallsfrö. intern 365 
Bondeförbundet . . . 318,321, 

323—326 
Borgerliga äktenskap . . . . 56 
Borstbinderiarbeten . . 105,107 
Boskapsskötsel 72,81 
— intern 355 

Sid. 
Boskillnadsmål 244 
Bostadsförhållanden . 193—2<»1 
— intern 408 
Brandförsäkring . . . . 173,176 
Brevförsändelser . . . . 149,150 
— intern 394 
Broar 152,153 
Brottmål. . .243 ,245 ,248-251 
Brukningsdelar . . . 70—75 
Bruttonationalprodukt . . . 2<8 
BruttoreproduktionBtal, intern. 

351 
Bryggerier . . . .107,110,185 
Bräder, plankor o. d. . . 103,121 
Bränntorv, se Torv 
Brännvinstiilv. m. m. . 107, 110, 

185-187 
Brännvinstillverkningsskatt 184, 

288 
Bränsleförbrukning, handels

flottan 140 
— industrin 113 
— järnvägar 147 
Bröd, kons 182 
— pris 178 
— tillv 104 
Brödsäd, tillgång och förbruk-

niug 79 
— prod 77 f 
— intern 3'>8 f 
Budget, statens . . . 287-296 
Byggnadsmaterial, in- o. ntf. 122, 

1 9 
— til lv 102 
Byggnadssnickerier, tillv. . . 103 
Byggnadsverksamhet . . . 189 ff 
— folbm 3 3 - 3 8 
— intern 344.4u8 
Börsindex 162 
Bötesfångar 252 
Bötesförvandling . . . . 244,252 
Bötesstraff 249 

Cement 103 
— intern 367 
Centralkassor för jordbruks

kredit 1G7 
Chalmers tekniska högskola, 

se Högskolor 
Cigarrer o. cigarretter, försäljn.184 
— inf. 117 
— tillv 104 
— intern 365 
Charkuterivaror 104 
— fabriker 107,108 
Choklad, tillv 104 
— kons 183 
Civila mål 243 



414 

Sid. 
Civilståndsfördelning . . . 13 ff 
Clearingomsättning, banker

na • 161 
Cyklar, tillv 10a 

Dagsverkare 209,210 
Difteri 224,229,230 
Diskonto, riksbankens . . . 162 
Dispensärer 233 
Domsagor 4,5 
Domstolar, verksamhet . . 242 ff 
Domänverket . . 285, 289, 294 
Drivkraft, . 98,101,107,110-114 
Drunkning 228, 229 
Drycker, kons 183, i 86 
— pris 178 
— tillv 104,185 
— intern 4 7 
Dyrortsgruppering 182 
D5da 50—55, 62—64, 224—230 
— intern. . . 348—&50, 352—354 
Döda i l:a levnadsåret, se 

Barnadödlighet 
Dödlödda 53, 61 
Dödlighets- och livslängds

tabeller 64 
— intern 347 
Dödsorsaker 224 ff 
Dödsrisker 6 I ; 
Dödstal 50 ff, 62. 63 
— intern. . . 348-350,352—354 
Dövstnmskolor 264 \ 

Ecklesiastik indelning . . . 5 ! 
Ecklesiastika boställens sko

gar 93 l 
Egnahemslån 192 
Elektricitetsverk . . 107,110, 114 
Elektrisk energi, förbrukn. 113, 

114, 147 
— prod 105,114 
— intern 362 
Elektriska maskiner m. m., 

tillv 102,103 
Elektroteknisk industri . 10K, 108 
Emigranter 50, 65, 66 
Ensileringsanläggningar . . 74 
Epidemisjukhus 232 
Epidemiska sjukdomar . . . 230 
Export, se Utförsel 
Exportprisindex 177 

Fabriksindustri . . . 10^—113 
Fackförbund 204.207 
Fackskolor 263, 264 
Familjebostadsbidrag . . . . 192 
Familjer, understödda . . . 2^5 
FamiljestaUstik . . . . 3 2 , 4 1 ff 
Farmaceuttska institutet 263,265, 

"_'>7 !̂ e även Högskolor 
Farsoter, M- Infektionssjukdomar 
Fartyg, h;i.i i. Is flottan» . . 136 ff 
— in- o ut:1. . . . 120,123. 128 
— tillv 102 

Sid. 
Fartyg, intern 389-392 
Fartygsbyggnader och repara

tioner . . • 102 
Fast egendom, inteckn., lag

fart 246,247 
— taxering 298 ff 
Fastighetsvärden (taxeringsv.) 

298f,3u3,315—317 
Fattigvård 234 ff 
— utgifter . . 306, 307, 308,313 
Ferrolegeringar . . . . 97,122 
— intern 370 
Fett och produkter därav, in-

o. ntf. 121,124,132 
— kons 183 
— piis 178 
Finanser, landskommunernas 

304-309 
— landstingens . . . 304-310 
— statens 295ff 
— städernas . . • . . . . 312ff 
Fisk, fångst 91 f 
— in- o. utf. 124 
— kons 183 
— pris 178 
— intern 360,361,363 
Fiskare, antal . . . . 34,37, 91 
Fiskberedningsanstalter . 107,108 
Fiske 91, 92 
— intern 360, 3rtl 
Fiskkonserver, tillv 104 
Flerbörder 59 
Flickskolor . . . .258,261,262 
Floder 1 
Flottning 94, 95 
Flygkrigshögskolan . . . . 264 
Flygtrafik, se Luftfart 
Fläsk, prod 85, 104 
— in- o. utf. . . . 117,121,124 
— kons l!-3 
— pris 178 
Folkhögskolor 254,264 
Folkmängdens förändringar 50 ff 
— intern 347—354 
Folkmängdstäthet . . . 4, 6 
— intern 328—338 
Folk- o. små8koleseminarier . 262 
Folkbibliotek 268 
Folkpartiet 318 ff 
Folkpensioner 149, 222,223, 289 

291 296 
Folktandvård 23(5, 234 
— intern 409 
Folkundervisning 254 ff 
— inkomster o. utgifter . . . 291 , 

306 ff, 312 f 
Folkökning 50—54 
— intern 328-3H2 
Fondbörs, Stockholms . . . 162 
Fonder, statens 287, 289, 293, 294 
Fosterbarn 237 
Fotogen 118 
— intern 368 
Fria yrken 29 ff. 

270 ff 

Sid. 
Frossa, dödsf. 229 
Frukt , kons 1S2 
— inf 117,124,286 
Fruktsamhet . . . . 55, 59, 60 
— intern 351 
Frö, in- o. utf 124 
Fylleri, sakf. 188, 248 
Fyrinrättningar, fyrplatser . 146 
Fyr- o. båkavgifter . . 146,288 
Fångvård 251 ff 
Får 72,84 
— intern 355 
Färjleder 152 
Födda 50—54,61 
— intern 348—350 
Födelsetal 50—54, 61 
— intern 348—351 
Födelseöverskott . . . 50—54, 68 
— intern 348—350 
Födo-och njutningsämuen, se 

Konsumtion 
Fögderier 4 
Förbrytelser, sakf. . . 248—251 
Förfalskning, sakf. 248 
Förgifti.ing, dödsfall . . . . 225 
Förmynderskap 244 
Förmögenhetsförhållanden, be

folkningens . . 269,272—277 
Förmögenhetsskatt 288, 300—302, 

304 
Församlingar, antal 5 
Förstakammarval 318 
Förstäder, förorter, intern. 

335—341 
Försvarsväsen . . . 289,29". 294 
— fol k m 36,38 
Försäkring 168 ff 

Se även Socialförsäkring 
Försäljningslänrier . . . 130,131 
Försörjuingsbalans 278 
Förvärvsarb. befolka. . . . 26 ff 

Garn, inf. 119 
— tillv 1U4 
— intern 366. 378 
Garvämnesextrakter, in- o. utf. 125 
— tillv 1(15 
Garverier 107,110 
Gas, distribuerad . . . 105,178 
— naturgas, intern 368 
Gasverk 107,110 
Gator 152 
Gatsten, tillv 103 
Geografiska uppgifter . . . . 1 
Getter 72,84 
— intern 355 
Gifta kvinnor, efter vigselar . 41 
— efter förvärvsverksamhet23, 27 
Giftermål 50 ff 
— intern 348 -350 
Giftermålsålder, se Vigselålder 
Glas, tillv 103 
— in- o. utf. . 127, 132 ff., 286 
Glaslörsäkring 173 
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Sid. 
Glesbebyggelse 6,15 
GodstratiK. järnvägar . 146—148 
— luittrafik 156 f 
— intern 393 
Granak industri . . 104,106,108, 

13a ff 
Gruvor, gruvdrift . . . 98,106 
Gruvstolpar, utf 121 
Grädde, prod 85,90 
— kons 183 
Gränser, Sveriges 1 
Grönfoder 73,76,78,80 
Gröpe, tillv 104 
Guld o. arbeten därav 97,116,128 
— intern 371 
Guldkassa 158,159 
— intern 401 
Guld- o. silvervarufabrikeri06,108 
Guldpris 158 
Gummi, gummivaror, tillv. . 105 
— in- o. utf. 119,126,132 ff, 2-6 
—• intern 367,380 
Gymnasier, se Läroverk 
Gymnastiska centralinstitutet 266, 

267 
Gädda, pris 178 
Gäld, intecknad 247 
Gödningsämnen, in- o. utf. 118,125 
— tillv 105 
— intern 369 
Göteborgs högskola, se Hög

skolor 
Götmetall 97, 98 

Hagelförsäkring . . . . 175,176 
Halm 78 f 
Hamnar 145 
Haninavgifter o. grundpen

ningar 145 
Handel o. samfärdsel, folkm. 

29,33—38 
— inkomst ock förmögenhet 270 tf 
— intern 345 
Handel, utrikes . . . . 116—135 
— intern 375 ff 
Handelsflottan 137 ff 
— intern 389-392 
Handelsgymnasier 263 
Handelshögskolor, se Högsko

lor 
Handelsskolor 263 
Hantverk, se Industri o. hant

verk 
Hattar, in- o. utf. 127 
— tillv 105 
Havre, skörd m. m . . . 72, 76 ff 
— intern 357, 358 
Havregryn, tillv 104 
— pris 178 
— kons 182 
Hemskillnader 59,241 
His»ar och lyftverktyg, tillv. 102 
Hjärnblödning, dödsf. . . . 226 
Hjärnfeber, epidemisk, dödsf.225, 

229 
— sjukdomsfall 230 

Sid. 
Influensa, dödsf. . . . . 224,229 
Införsel . . . 116—120,123—135 
— intern. . . 375—385, 388, 3s9 
Införseltull 184,286 
Inkomster, jordbrukets . . 86, 67 
Inkomster, statens 287 - 289. 296 ff 
Inkomstfördelning 42,43,46, 48, 

49, 2 " 9 - 277 
Inkomstskatt 288, 298—302, 304 
Inköpsländer 130.131 
In- o. utförsel 116 ff 
— intern 375 ff 
Inrikes omflyttning . . . . 68 
Instrument, in- o. utf. 128,132 ff, 

286 
Inteckningar 244, 247 
Internationella översikter 328— 

412 
Internering 249, 251 ff 
Invaliditet 219-220 
Invalidpension . . . .222, 241 
Investeringar, industrins . . 99 

Jordbruk, inkomster och kost
nader 86 f 

Jordbrak m. binäringar . . 69 ff 
— befolkn 21 ff 
— inkomsttagare . . . . 270 ff 
— infern 355—3H1 
Jordbrukskalkylen 86 
Jordbrukskassor 167 
Jord brakskooperation . . . . 88 
Jordbruksmaskiner 74 f 
— tillv 102 
— utf 123 
Jordbruksvärde 303 
Jordnötter, intern 365 
Judicial indeln 4, 5 
Järnmalm, prod. m. ni. . . 97,98, 

106, 108 
—ute. 121 
— intern 369,381 
Järn o. stal, tillv. m. m. . 97, 98, 

102, 106, 108 
— in- o. uti . . 120 ff., 127, 286 
— intern 370,381 
Järnverk 98, lurt, 108 
Järnvägar, längd, trafik m. m. 

146 ff 
— statens, ink. m. m. 281, 289, 

294 
— intern 393 
Jäst, tillv 101 

Kaffe, inf. 117, 286 
— kons 183 
— pris 178 
— intern 364, 377, 407 
Kakao o. choklad . . . . 104,183 
— intern 407 
Kakaobönor, inf 117 
— intern 364 
Kalisalt, intern 369 
Kapitalbildning 278 

Sid. 
Hjärtsjukdomar, dödsf. . . . 226 
Hotell o. rest.-rör., folkm. 36, 38 
Hovrätter, antal 5 
— verksamhet 245 
Hudar och skinn, in- o. utf. 118, 

119, 121, 125, 132-135 
— intern 382 
Humle 185 
Hundskatt 304,305 
Husdjur 72,84 
— intern 355 
Husdj ursförsäkring . . .174,176 
Husnäll, antal 32 
— inkomster o. utgifter 180, 181 
Hushållningssällskap . . . 5,8H 
Husligt arbete, folkm. . . 30 ff 
— inkomst och förmögenhet270 ff 
Hypoteksinrättningar . . . . 166 
Hyresförhållanden . . . 199 ff. 
Häktade 252 
Hälso- och sjukvård 231—234 
— inkomster o. utgifter 230, 

241, 3u6, ö07, 308, 313 
— intern 4i »9 
Häradsrätter, verksamh. 243.244 
Hästar 72, 79, 84 
— intern 355 
Hästförsäkring 176 
Hö 76 ff 
Högerpartiet 318 ff 
Högre folkskolor . . . . 254, 258 
Högskolor . . . . 254,264—267 
Högsta domstolen 245 
Höns 72,84 

Immigranter 50, 65, 66 
Import, se Införsel 
Importprisiudei 177 
Inbrottsförsäkriug 173 
Indelningar, rikets . . . . 4, 5 
Indes, aktie- 162 
— dödlighets- 55 
— exportpris- 177 
— fruktsamhets- 55 
— giftermåls- 55 
— importpris- 177 
— konsumtionspris- . . . . 179 
— levnadskostnads- . . . . 179 
— partipris- 177 
— pris- och volym- för inf.-

och utf 123 
— produktionsvolym . . 1 0 , 113 
— intern. . 374,389,400, 403,404 
Industriaktier, index . . . .162 
— intern 400 
Industri o. hantverk, arbe

tare, arbetsställen, tillv. m. 
m 100—115,208 

— folkmängd 28, 34 ff 
— inkomst och förmögenhet 270ff 
— löner 212 ff 
— intern 344,345 
Industriprodukter . . 102-105 
Infektionsjukdomar, dödsf. 

224—225, 229 
— sjukdomsfall 230 
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Sid. 
Livsmedeleförbrukning, se 

Konsumtion 
Livsmedelspriser 178 
Livstidsfångar 253 
Lok, antal 147 
— tillv 1U2 
Lotspenningar 146,288 
Lotsverket 146 
Luftfart 156—157 
— intern. . . . • 397 
Lnnds universitet, se Univer

sitet 
Lunginflammation, dödsf. . . 227 
Lungsot, se Tnberknlos 
Läge, Sveriges geografiska . 1 
Lägenheter, bostads- . . . 190 ff 
— intern 408 
Läkare 231 
Länsbostadsnämnder . . . . 192 
Lärare 256 ff 
Lärarinnomas pensionsanstalt 171 
Läroverk 254, 259 ff 
Löner 209—216 
Lösdriveri 252 

Magnetkis 97 
Makrill, fångst 91 
— intern 360, 361 
Malmer, prod 97,9S 
— in- o. ntf. 118,121 
Malt 185 
Maltdrycker 184 ff 
—intern 364 
Maltdrycksskatt, maltskatt 184, 

288 
Manganmalm 97 
—intern 370 
Margarin, kons 1>»3 
— pris 178 
— prod 104 
— intern 363 
Marshall-lånet 296 
Maskinbefäl 139 
Maskiner, tillv 102 
— in- o. ntf. . 120,123,127,128, 

132 ff, 286 
Medborgarskap, svenskt . . 67 
Medelfnlkmängd . . . . 50—54 
— intern 348 ff 
Medellivslängd 64 
— intern 347 
Medelnederbörd 2 
Medeltemperatur 3 
Medelvikt, spannmål . . . . 78 
Medicinalpersonal 231 
Medicinska högskolan i Göte

borg, se Högskolor 
Mejerihantering . 73, 90,107,108 
Melass 185 
Mellanskolor, kommunala och 

praktiska . . . . 254, 258,259 
Mened 248 
Metallbearbetningsmaskiner, inf. 

12G 
— tillv 102 
Metallgjutgods m. m., tillv. . 102 

Sid.l 
Kapitalfonder, statens 289, 293, 

294 
Karolinska institutet, se Hög

skolor 
Kautschuk, se Gummi, gum-

mivaror 
Kikhosta, dödsf. . . . .224,229 
Kokgas, se Gas 
Koks, inf. 118 
— pris 178 
— prod 103 
— intern 367,368,380 
Koksalt, inf. 118 
Kol, se Stenkol I 
Kolgruvor 106,108 
Kolja, fångst 91 
Kolonialvaror, inf. . . . 124,286 
Kommunala flickskolor . 254, 258 
Kommunala mellanskolor 254, 258 
Kommunala val 322 ff 
Kommunalskatt 298 ff 
Kommungrupper . . 7 ,15 ,55 ,68 
Kommunikationer . . . 146—157 
— intern 393-397 
Kommunister 318 ff 
Konfektion 104 
Kontityrer o. konfektindustri ; 

104, 106—108 I 
Konflikter, arbets-, se Arbets- j 

inställelser < 
Konjunkturskatt 288 
Konkurser 242, 244 ; 
Konserver, tillv Iu4 
Konstfackskolan 263 
Konsthögskolan 264 
Konsumtion, av födo- o. njut-

niugsämnen . . . 180, 182, 186 ; 
— intern 406,407! 
Konsumtion, privat och offent- ! 

lig • . . . . 278 i 
— intern 412 j 
Konsumtionsföreningar . . . 189 
Konsumtionamjölk o. grädde, 

prod 85 
— kons 183 [ 
Konsumtionsprisindex . . . 179 ! 
Kontorspersonal, löner . . . 216 •• 
Kontrakt, kyrklig indelning 5 i 
Kontrollföreningar 89 j 
Kooperation 88,189 
Koppar o. kopparmalm, inf. 120 
— prod 97 
— intern 370, 381 f 
Kopra, intern 377 
Kor 72 f, 84 f, 89 
— intern 355 
Korn, skörd m. m 72 ff 
— till brännvin o. malt . . 185 
— intern 357—358 
Kraft-, belysnings- o. vatten

verk . . 99 ff, 107,110,114,115 
Kraftfoder 87,104 I 
Kreatursfoder, in-o. utf. 117, 125 | 
— tillv K'4 | 
Kreaturslösa jordbruk . . . 851 

Sid. 
Krigshögskolan 264 
Krigsskolan 264 
Kronoparker m. m 93 
Kräfta, dödsf. 228 
Kul- o. rullager, tillv. . . . 102 
Kust, Sveriges 1 
Kvarnindustri . . 104, 106, 108 
Kylmaskiner m. m. . . . 102,123 
Kyrklig indelning 5 
Kyrkofullmäktigval . . . . 322 
Kön, folkmängdens fördelning 

13 ff 
— intern 342—343 
Könssjukdomar 230 
Köpingar, antal 4 
— folkm 11 f. 
— skatter 309 
Kött, in- o. utf. . . . . 117,124 
— kons 183 
— pris 178 
— prod 85, 104 
— intern 363, 376 

Lagfartsärenden . . 244,246, 247 
Lagsökningsmål 246 
Landareal 4.5,10 ff 
— intern 328ff 
Landgräns, Sveriges . . . . 1 
Lanrlstiskalsdistrikt . . . . 4 
Landsförsam'ingår 5 
Landskap, areal o. folkmängd 5 
Landskommuner, antal . . . 4, 7 
— finanser 305 ff 
Landsorganisationen . . . . 204 
Landsting, folkmängd . . . 5 
— ink.- o. ntg. m. m. . 305—310 
Landstingsmannaval . . . . 324 
Lantarbetare, löner . . .209,210 
Lantbruksförbund, Sveriges . 88 
Lantbrnkshögskolan se Högskolor 
Lantbruksinstitut 263 
Lantbruksmaskiner 74,75,102,123 
Lantbruksnämnder 90 
Lantbruksskolor . . . . 254, 263 
Lanthnshållsskolor 263 
Lantmannaskolor 263 
Lantmäteri 69 
Lantmäteridistrikt 4 
Lappar 40 
Lasarett 231, 232 
Lax o. laxöring, fångst . . . 91 
— intern 360,361 
Lervaror, in- o. utf. . . . 127, 286 
Levnadskostn.-index . . . . 179 
— intern 404 
Lim m. m 105,125 
Linfrö, intern 365 
Linneindustri 104 
Lin- och hstnpgarn, tillv. . . 104 
Lin-, raps- och senapsfröoljor 105 
— intern 365 
Livförsäkring 168—169 
Livräddningsväsendet . . . 146 
Livslängd, sannolik återståen

de 64 
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Sid. 
Pastorat 5 
Patent- o. varnmärkesavgifter 289 
Patienter på sjukhus . . . 232 
Pensionsanstalter 171 
Pensionärshem . . . . 192,241 
Pensionsverksamhet, social . 222, 

223 
Personal i stat. tjänst . . . 202 f 
Persontrafik, järnvägar . 148,156 
— lufttrafik 156,157 
— intern 393, 397 
Petroleumprodukter, se Mine

raloljor 
Polisstatistik 250 
Postgirorörclsen 163 
Postsparbanken . . . . 163 ,167 
P o s t v ä s e n d e t . . . . 149,150, 282 
— intern 394 
Potatis, kons 182 
— pris 178 
— prod 72, 76 f, 80, 83 
— intern. . . . 357, 359,376,406 
Praktiska mellanskolor . 254, 258 
Priser, se Index samt Minut

handelspriser 
Priser och levnadskostnader 

177—182 
Pris- och volymindex för in-

o. utf 123 
— intern 389 
Produktionsvolym, indexlOO, 113 
— intern 374 
Protesterade växlar . . . . 242 
Provinsialläkardistrikt . . . 4 
Päls- o. skinnvaror, in- o. utf. 

125,126 
— tillv 105 

Radio 150,267 
— intern 410 
Radioapparater och tillbehör 103 
Radiolicenser 267 
Radiotelegrafstationer . . . 150 
Rapsfrö 76 f 
— intern 365 
Rattfylleri 248 
Ravonsilke, -ull och -garn 
— "inf 119 
— tillv 104 
— intern 366, 379 
Realexamina 259 
Realskolor, se Läroverk 
Renskötselberättigade . . . . 40 
Revisionsmål 245 
Riksbanken 158—159 
Riksdagsmannaval . . . . 318 ff 
Riksstat 287—293 
Ris o. risgryn, förbrukn. . . 182 
— intern 357. 359, 375 
Rull- o. kullager 102 
Rundradio, se Radio 
Rasdrycker, se Alkoholhaltiga 

drycker 
Rybs 76 f 
Rådhusrätter, antal . . . . 5 
— verksamhet 243,244 

Sid. 
Metallmanufaktur, tillv. . . 102 
Meteorologiska uppgifter . 1,2.3 
Militära skolor 264 
Mineral o. produkter därav, 

in- o. utf. . 125, 129,132—135 
Mineraliska o. fossila ämnen, 

in- o. ntf. 125 
Mineraloljor, förbrukn. .113,140 
— in- o. utf. . . . 117,118,125 
— prod 105 
— intern 368,380 
Mineralvatten o. läskedrycker 104 
Minnthandelspriser . . . . 178 
Mjölk m. m., in- o. utf. . . 124 
— kons 183 
— pris 178 
— prod 73,85,89,90 
— intern 363, 406 
Mjölkleverantörer . . . . 73,90 
Mjölkningsmaskinanläggn. . 74 
Mjöl och gryn, kons 182 
— pris 173 
— prod 104 
— intern 406 
Moderskapshjälp 221 
Mord och dråp . . . . 228, 248 
Motböcker 187 
Motorbrännolja,se Mineraloljor 
Motorcyklar, antal 154 
— tillv 102 
— intern 396 
Motorer, an väudn. . 74—75,98, 

101,112 
— in- o. utf. . 120,123,127,128 
— tillv 102 
Motorfartyg 137 ff 
— intern 392 
Motorfordon, in- o. utf. 120,123, 

128 
— inregistrerade 154 
— olyckor 155,229 
— intern 389 ff 
Motorfordonsförsäkring . . . 175 
Motorseglare, se Segelfartyg 
Mulåsnor, intern 355 
Manicipalfnllmäktigval . . . 322 
Mnnicipalsamhällen, antal . . . 4 
— areal o. folkm 11,12 
— finanser 305, 309 
Musikhögskolan 264 
Musikinstrument m. m. 103, 12S 
Mynt, in- o. utf 116,128 
Mål, civila och krimin. 243—246 
Mässling, dödsf. . . . . 224,229 
Möbler, tillv 103 
Mödrahjälp 239 
Mödra- och barnavård . 233,241 
— intern 409 

Nationalinkomst 279 
— intern 412 
Nationella partiet . . . 318, 326 
Nativolja, se Mineraloljor 
Natriumhydrat, t i l lv 105 
Natriumsulfat, inf. 118 

27—513478 Statistisk åribok 1952, 

Sid. 
Naturaliserade 67 
Naturlig äng, areal . . . . 69,76 

' •— avkastn 78 
Navigationsskolor, se Sjöbe

fälsskolor 
Nederbörd 2 
Nedre justitierevisionen . . 245 
Nervfeber, dödsf 225,229 
— sjukdomsfall 230 
Nickelmalm 97 
— intern 371 
Normal hushåll, inkomster och 

I utgifter m. m 180,181 
i Nykterhetsvård 240 

Nådeansökningar 245 
Näringsgrenar, folkmängdens 

fördelning 22 ff 
; — inkomst- och förmögen

hetsfördelning 270 ff 
Nöjesskatt . . . . 288, 304, £05 
Nötkreatur, antal . . . 72, 84, 89 
— försäkring 176 

; — intern 355 

Obligationslån, statens . 296,297 
Obligationsränta, se Räntesat

ser 
Olivolja, intern 363 
Oljekakor och -mjöl, inf. . . 117 

; — tillv 104 
Oljeväxter, oljeväxtfrö . . . 76 f 
— intern 377 
Oljor, mineraliska, se Mine

raloljor 
Oljor, vegetabiliska, in- o. ntf. 121, 

132 ff 
— prod 105 
— intern 365,378 
Olyckor, vägtrafik- 155 
Olycksfallsförsäkring 170, 218— 

220 
— intern 409 
Olvckshändelser, dödsf. . . 155 

228, 229 
Omflyttning, inrikes . . . . 68 
Omsättningsskatt 288 
Ortsgrupper 182 
Ost, förbrukn 183 
— in- o. utf. 117, 121 
— pris 178 
— prod 85, 90 
— intern 364,376 
Oxar 84 

Palmolja, intern 365 
Pannbrännolja, se Miniraloljor 
Pappersmassa, papp o. papper 
— in- o. utf. 121,122, 126,132 ff 
— pris 177 
— prod 103.104 
— intern 367,379 f 
Pappersved, inf. 119 
Partiprisindex 177 
— intern 403 
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Sid. 
Råfosfat, inf. I i 8 
—intern 369 
Råg, areal, skörd m. m. . . 72 fif 
—- intern 356, 3f>8, 375 
Rågmjöl 
— förbrukn 182 
— pris 178 
— prod 101 
Rån, sakf. 248 
Rånförsäkring 173 
Råolja, se Mineraloljor 
Räknemaskiner, ntf. . . . .123 
Räntesatser 162,165 
— intern 398 
Rättsväsen 242 ff 
Rödsot, dödsf. 229 
— sjukdomsfall 230 
Röktobak 104, 184 
Rösträtt 319 ff 

Sakfällda i första instans 248— 
251 

Salt, inf 118 
— intern 368 
Saltsjötiske 91, 92 
— intern 360 
Samer, se Lappar 
Samfärdsel, se Handel och 

samfärdsel samt Kommu
nikationer 

Samhäilsvård 237 
Scharlakansfeber, dödsf. 224, 229 
— sjukdomsfall 230 
Sedelcirkulation 159 
— intern 401 
Segelfartyg 137 IF 
— intern 392 
Seminarier 262 
Separatorer, tillv 102 
Silke o. arb. därav, inf. 119,286 
Sill, fångst 91 f 
— in- o. utf. 117,121 
— pris 178 
— intern 360 
Silver, in- o. ntf. . . . 116,128 
— prod 97 
Silvermalm 97 
— intern 372 
Sinnessjukdomar, dödsf. . . 226 
Sinnessjukhus 232 
Sinnesslöskolor 264 
Sjukförsäkring. . .170,221,241 
Sjukhus 232 
Sjukkassor 221 
Sjuksköterskeskolor, elever 254, 

Sjukskötersketjänster . . . 231 
Sjukvård, se Hälso- och sjuk

vård 
Sjukvårdspersonal 231 
Självmord 228,229 
Sjöar 1 
Sjöbefälsskolor 263 
Sjöfart 13S—145 
— intern 389-392 
Sjöförsäkring 172,176 

Sid. | 
Sjökaptener o. styrmän . . 139 j 
Sjökrigshögskolan 264 ; 
Sjömän 139 ; 
Sjöolyckor 146 i 
Skadegörelse, sakf 248 ! 
Skaldjur, fångst 91 i 
— intern 360 i 
Skattekronor 302, 303, 309, 315— j 

317 
Skatter . . . . 28S, 296, 298 ff 
Skattkammarväxlar 159, 160, 296 
Skeppshypotekskassan . . . 166 i 
Skifferprodukter Iu5 ! 
Skilsmässor . . . . 58, 59, 2441 
Skodon, tillv 105 

I — in- o. ntf. . . . 126, 132 ff, 
j Skogar y3, 96 ; 

— intern 356 . 
Skogsavverkning 93. 96 , 
Skogsbruk 92—96! 

: Skogsförsäkring 173 j 
i Skogshögskolan, se Högskolor 

Skogsmark 69, 92, 93 ! 
— intern 356 

i Skogsskolor 263 
Skogsvärdo 303 
Skolbibliotek 268 
Skoldistrikt 256—257 
Skolmåltider 241 
— intern 409 
Skolor 256 ff 
Skolradio 267 
Skolutbildning 254 
Skyddsuppfostran 237 
Skärmbildsundersökningar. . 233 
Skörd 77 ff 
— intern 358, 359 
Skördemaskiner 74 

Se även Lantbruksmaskiner 
Skördesiffra, allmän . . . . 78 
Slakterier 107,108 ! 
Slåttermaskiner 74, 
Smittkoppor, dödsf. . . . .229 
Smör, förbrukning 183 
— pris 17.-1 
— prod 85,90 
— ntf. 121 
— intern 363, 376 
Smörjoljor, se Mineraloljor 
Snus, tillv 104 
— försäljn. . • 184 
Socialdemokrater. . .318, 321 if 
Socialförsäkring . . 217 ff, 241 
Socialinstitut 263 
Socialklass, folkmängdens för

delning 33 ff 
Socialvård 234 ff 
— intern 409 
Socker, förbrukn 183 
— inf 117, 286 
— maltdryckstill v 185 
— pris 178 
— prod 104 
— intern 363, 376, 406 
Sockerbetor 73, 76 f 
— intern 357, 359 

Sid. 
Sockerindustri 106,108 
Sockersjuka, dödsf. 226 
Soda, inf U S 
Sojabönor, intern 365 
Spannmål o. produkter därav 

76—83 
— in- o. utf 124, 286 
— intern 356—359, 375 
Sparbanker 163—167 
Specerier, kons 183 
Spritdrycker, se Alkoholhaltiga 

drycker 
Sprängämnen 105 
Spånadsättinen, in- o. ntf. 126, 

132—135,286 
Spädbarnsdödlighet, se Barna

dödlighet 
Stadsfullmäktigval . . . . 324 ff 
Stadsförsamlingar, antal . . 5 
Stadshypotekskassan . . . . 166 
Statens affärsverksamhet, se 

Affärsverksamhet 
Statens järn vägar, se Järnvägar 
Statens pcnsionsanstalt, se 

Pensionsanstalter 
Statens vattenfallsverk, se 

Vattenfallsverk 
Statsskogar 96 
Statsskuld 296,297 
— intern 411 
Statstjänst 202,203 
Stelkramp, dödsf 225 
Stenkol, förbrukn. . 113,140,147 
— in- o. utf 118,125 
— prod 97, 98 
— intern 367, 380 
Stift, folkmängd 5 
Stockholms högskola, se Hög

skolor 
Storstäder, intern. . . 335—341 
Straffarbete 249. 251 ff 
Straffarbetsfångar . . . . 251 f 
Straffregister 251 
Straffriförklarade 252 
Strejker 207 
Strömming, fångst 91 
— pris 178 
Studentexamina 260 
Styrmän 139 
Stål och järn, prod. . 97,98,102 
— in-o. utf. 120, 127 
— intern 370. 381 
Stöld 248 
Stöldförsäkring 173 
Superfosfat 105 
— intern 369 
Svagdricka 178,183 
Svavel, intern 369 
Svavelkis 97 
— intern 369 
Svavelsyra 105 
— intern 369 
Svin 72,84 
— intern 355 
Svfilis, dödsf 225 
— sjukdomsfall 230 
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Sid. 
Systembolag 187 
Såpa, tillv 105 ! 

Sömnsjuka, dödsf. . . . 225,229 
— sjukdomafall 230 

Tackjärn, in- o. utf. 119,122,127 ! 

— prod 97,98 
— intern 370 
Tackjärnsgjutgods 102 
Tandläkare 231,234 
Tandläkarhögskolor, se Hög

skolor 
Tankfartyg 141 
— intern 392 
Taxeringar . 298—303,315-317 
Te, kous 183 
— intern 364,377,407 
Tekniska högskolor, se Hög

skolor 
Tekniska skolor o. läroverk 254, 

263 
Telefonapparater . . 103,123,151 
Telefonsamtal 151 
— intern 395 
Telefonstationer 151 
Telegrafapparater . . . 103,123 ! 
Telegrafister, fartygs- . . . 139 
Telegrafväsen 150, 283 
— intern 395 
Temperatur, i Sverige . . . 31 
Tenn o. tennmalm 120 I 
— intern 371 ! 
Textil- o. beklädnadsindustri ; 

100. 107,110 j 
— folkmängd . . . . 33, 34, 37 I 
— löner 213—215 i 
Tidningspapper, utf. . . . . 122 ! 
— intern 405 i 
TidningBtrvck 104 [ 
Timmer . 94 fl' | 
— intern 366, 379 j 
Tingslag 4, 5 ! 
Tjänstem. centralorganisation 204 j 
Tobak, förbrukn. . . .181,183] 
— inf. . . .117 , 132-135 ,286 
— skörd m.m. , . . . . 76. 77 i 
— tillv. o. försälj n. 104, 107, 110, ; 

184 
— intern. . . . -364 f, 377,407 I 
Tobaksmonopolet . . . 184, 280 I 
Tobaksskatt 288, 296 I 
Tomträtt 244, 247 ; 
Tonnage, handelsflottans . 136 ff 
— intern 3S9 ff i 
Torsk, fångst 91 : 

— pris 178 ! 
— intern 360,361 j 

Torv, förbrukn 113,147 
— prod 103 : 
Torvbriketter 103 
Trafikförsäkring . . . .171,172 
Trafikskatt 288 
Traktorer 75, 120 
Transportförsäkring . . . . 172 ; 
Transportmedel, in- o. utf. 128. 

129,132—135 . 

27f— 513470. Statistisk årshol; 7.«2 

Sid 
Vattenledn. å jordbruks

fastighet 75 
Vattenledningsskadeförsäk

ring 173 
Vattenområden 1 
Vegetabiliska oljor, se Oljor, 

vegetabiliska 
Vegetabiliska ämnen, in- o. ntf. 

124,132 ff 
Wellpapp 104 
Velocipeder, se Cyklar 
Verkstadsskolor 263 
Vete, skörd m. m. . . . 72, 76 ff 
— intern 356-359, 375 
Vetemjöl, förbrukning . . . 182 
— pris 178 
— prod 104 
— intern 375 
Veterinärer 231 
Veterinärhögskolan, se Hög

skolor 
Vigselålder 56 
Vigselar 41 
Villkorlig dom 249 
Vin, försälju. o. förbrukn. 186, 

187 
— inf. 117,286 
— intern 364,401 
Volymindex för in- o. utf. 123 
— intern 389 
Vägar 152, 153 
Vägarbetare, löner 210 
Yägskatt 305 
Vägtrafikolyckor 155 
Vällmetall . 97 I 
Varldshandelsflottan, intern. 389, 

390 
Värnskatt 288 
Vävnader, in- o. utf. . . 119, 286 
— tillv 101 
Växelkurser 158, 
— intern 399 
Växel- o. checkmål . . . . 244 
Växelprotester 242 
Växter, levande, in- o. utf. . 124 

Yrken, folkmängdens fördeln. 
2 2 - 3 9 

— inkomst- o. förmugenhets-
fördein 270, ff 

— intern 344—346 
Yrkesgrupper bland väljare 319 
Yrkesundervisning 263 
Yrkesutbildning 254 

Zink o. zinkmalm . . . 97, 120 
— intern 371 

Åar 1 
Åkerjord 69 ff 
— intern 356—357 
Al, fångst 91 

Sid. 
Trillingsbörder 59 
Tryck, litografiskt o. annat 104 
— in- o. utf. 126 
Trähus, monteringsfärdiga . 103 
Trävaror m. m., in- o. utf. 121, 

126, 132 ff 
— tillverkn 103 
— intern 366 
Tuberkulos, dödsf. 225 
Tuberkulossjukhus 232 
Tullar . . 184,286, 288,296,304 f 
Tvillingsbörder 59 
Tvångsarbete 252 
Tvångsarbetsfångar 252 
Tvångsuppfostran 249 
Tyfus, dödsfall . . . . 225, 229 
— sjukdomsfall 230 
Täckdikad åkerjord . . . . 73 
Tändstickor : ' ,121 
Tätbebyggelse „ 15 
Tätorter, antal 6 
Ul l o. ullgarn m. in. 104,119,120 
— intern 366, 378 
Understöd o. undcrstödstagare, 

se Fattigvård 
Ungdomsfängelse 219 
Ungdomsvårdsskolor . • . . 238 
Underrätter, antal 5 
— verksamhet. . . . 243 f, 248 f 
Undervisning 254—266 
— utgifter 308 ff 
Universitet . . 254. 265, 266,291 
Uppbörd 288 
Ur 103,128,132 ft 
Urbota straff . . 248,249,251 ff 
Utförsel 116,121—135 
— intern.. . 3:5—383,383,389 
Utgifter, för sociala ändamål 241 
— statens 287,290 ff 
— intern 409 
Utlåuingsfonder, statens . . 289 
Utlänningar, arbetsanmälda . 208 
— med vistelsetillstånd . . 67 
— naturaliserade 6 T 
Ut- och invandring, se Emi

granter 
Utgkänkning 187 
Utsökningsmål 246 

Vademål, vid hovrätt . . .215 
Val, allmänna . . . . 318—326 
Vall, areal m.m 73 ff 
Valolja, intern 365 
Valutakurser, se Yäxeikorser 
Valutaställning, riksbankens 158 
Vapen, in- o. utf. . . 128,132 ff 
Varuskatt 288 
Vattenareal 1. 4 
Vattendomstolar 246 
Vattendomstolaområden . . . 94 f 
Vattenfallsverk, statens 284, 289, 

294 
Vattenhjul, -turbiner, se Driv

kraft 
Vattenkraft . . . 101, 112, 115 
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Sid. .. Sid., .. Sid. 
Ålderdomshem 236 Agg, förbrukn 183 i Ärekränkning 248 
Åldersfördelning . 13 f, 16—27, : — pris 178 ; Ärter o. bönor, förbrukn. . . 182 

254 i — prod 85 i — pris 178 
— intern 342,343 I Ägodclningsrättcr 246 ! — skörd m. m 76 ff 
Ångfartyg 137 ff ! Ägoslag, areal 69 
— intern 389—392 ] — intern 356, 357 j Ö a r 1 
Ångpannor m. m. . . . 102,123 I Äktenskap, se Familjestatistik i Öl, köas 183,186 
Angturbiner m. m 101 I Äktenskapsförord 244 j — pris 178 
Åsnor, intern 355 I Äktenskapsskillnad 5S, 59, 244 i — tillv. va. m 185 
Åtalseftergift 249 i Älvar 1 ! — intern 407 
Återstående medellivslängd . 64 | Ämbetsbrott 248 i Överexekutorer 246 
— intern 347 1 Änkepensioner 222- Överskott av födda . . . 50 — 54 

! Äpplen, pris 178 — intern 348—350 
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Officiella statistiska berättelser utgivna intill den 15 september 1952: 

Official Statistical Reports published up to September 15, 1952: 
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