


 

Statistisk årsbok för Sverige 1957. 
Digitaliserad av Statistiska centralbyrån 2009. 
 

URN:NBN:SE:SCB-1957-A01BR5701 

INLEDNING 

 
TILL 

 

Statistisk årsbok för Sverige / SCB - Statistiska 

centralbyrån. – Stockholm : Statistiska 

centralbyrån, 1914- . – (Sveriges officiella statistik) 

Volymbeteckning: Årg. 1(1914)- 
1914-1951: Parallelltext på svenska och franska. – 1952-: 

Parallelltext på svenska och engelska. – 1999-2006: CD/ROM som 

bilaga. – Tillgänglig på SCB:s webbplats www.scb.se fr.o.m. 2002 

 

Bihang till årg. 75(1989)-årg. 78(1992): Läs, lös, lär : en 

studiehandledning med övningsuppgifter till Statistisk årsbok. – 

Stockholm, 1987-1991 

Föregångare: 

Sveriges officiella statistik i sammandrag. – Stockholm : Statistiska 

centralbyrån, 1870-1913. 

Publicerad i Statistisk tidskrift årg. 1-44 (1870-1913) 

http://www.scb.se/


STATISTISK ÅRSBOK 

FÖR SVERIGE 

STATISTICAL ABSTRACT OF SWEDEN 

ÅRG. 44 

1957 

STATISTISKA CENTRALBYRÅN 

CENTRAL BUREAU OF STATISTICS 

STOCKHOLM 1957 



STOCKHOLM 1957 
KUNGL. BOKTRYCKERIET. P . A. NORSTEDT & SÖNER 



F Ö R O R D 

Statistiska centralbyrån framlägger 
härmed årgång 44 av Statistisk årsbok 
för Sverige. 

Denna årgång innehåller 16 nya och 
16 väsentligt omarbetade tabeller; dessa 
har särskilt markerats i innehållsförteck
ningen. Av de nya tabellerna tillhör 
flertalet avdelningarna Alkoholhaltiga 
drycker och Undervisning. Samtidigt har 
15 av tabellerna i föregående årgång 
slopats. Se förteckningen på sid. 16°. 

Uppgifterna i Statistisk årsbok är så
väl av hänsyn till överskådligheten som 
av utrymmesskäl summariska. För mera 
detaljerade statistiska uppgifter liksom 
för kommentarer, upplysningar om un
dersökningsmetoder o. d. hänvisas till 
de källor till tabellerna, vilka förteck
nats på sid. 17° ff. I denna förteckning 
lämnas också i viss utsträckning såda
na anmärkningar och förklaringar, som 
icke kunnat beredas plats i tabellavdel
ningen. 

Statistisk årsbok innehåller numera i 
regel endast siffror för de senaste åren, 
medan uppgifter för tidigare år åter
ges i en särskild publikation, Historisk 
statistik för Sverige. Denna utgives i 
häften. I det år 1955 utgivna första häf
tet av Historisk statistik har centralby
rån sammanfört vissa huvuddata på be
folkningsstatistikens område i 54 tabel
ler. Dessa börjar i ett fall 1720 och i ett 

stort antal fall omkring 1750. De slutar 
i regel 1950 även i de fall då uppgifter 
för senare år varit tillgängliga och publi
cerats i Statistisk årsbok. I ett register 
på sid. 28° i årsboken göres hänvis
ningar till motsvarande tabeller i Histo
risk statistik. För sådana uppgifter för 
tidigare år, som inte återges i det nu 
utgivna häftet av Historisk statistik, hän
visas till Statistisk årsbok för 1951 eHer 
tidigare år. För att underlätta sökandet 
anges i Källhänvisningarna på sid. 17° 
ff numret på motsvarande tabeller i Sta
tistisk årsbok 1951. 

De internationella tabellerna har lik
som tidigare utarbetats gemensamt med 
de statistiska centralbyråerna i övriga 
nordiska länder (jämför förteckningen 
på sid. 28°). 

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

För redigeringen av föreliggande år
gång ansvarar förste aktuarien Sten 
Kruse och kontorsskrivaren Edit Lun
din. 

Stockholm i november 1957. 

STATISTISKA CENTRALBYRÅN 

Karin Kock 

P R E F A C E 

The Central Bureau of Statistics here 
presents the 44th edition of the Sta
tistical Abstract of Sweden. 

This edition contains 16 new and 16 
substantially revised tables which are 
specially indicated in the table of con
tents. The majority of the new tables 
come under the sections on »Alcoholic 
liquors» and »Education». At the same 
time, 15 of the tables in the previous 

edition have been dropped. See the list 
on p. 16°. 

The particulars given in the Statistical 
Abstract are brief, both for the sake of 
clarity, and for reasons of space. For 
more detailed statistical data as well 
as for comments, information on meth
ods of collection etc., reference should 
be made to the sources of the tables, 
listed on p. 17° et seq. This list also 



contains some notes and explanations 
for which space was not available in 
the tables. 

The Statistical Abstract usually now 
only contains figures for the last few 
years, data on earlier years being set 
out in a special publication, Historical 
Statistics of Sweden, which is being is
sued in different volumes. In the first 
volume, the Central Bureau has collected 
some of the principal data on population 
statistics into 54 tables. In one case 
they date from 1720, and in a great 
number from 1750. As a rule they end 
in 1950, even where particulars for more 
recent years have been accessible and 
have been published in the Statistical 
Abstract. In the index on p. 28° in the 
Abstract, references are given to the 
corresponding tables in Historical Sta
tistics of Sweden. Reference should be 
made to the Statistical Abstract for 1951 
or previous years, for particulars for 
«arlier years that are not given in the 
volume of Historical Statistics which has 

already been published. In order to 
facilitate reference, the number of the 
corresponding table in the 1951 edition 
of the Abstract is given in the list of 
sources on p. 17° et seq. 

In the English translation we have 
used as far as possible the wording of 
the International Standard Classifica
tions of the United Nations and other 
international classifications. However, 
many difficulties are involved and it 
is recognized that the translation of 
certain terms may be far from satis
factory. We shall therefore be grateful 
for any suggestions for improvements. 

The international tables have, as in 
the past, been worked out in co-opera
tion with the Central Statistical Offices 
of the Scandinavian countries (cf. list 
o- p. 28°). 

Stockholm, November 1957. 

CENTRAL BUREAU OF STATISTICS 

Karin Kock 
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Innehållsförteckning 

* betyder att tabellen är ny eller väsentligt om
arbetad 

Tabell Sid. 

— Källhänvisningar och anmärkningar 17°, 28° 

— Symboler använda i tabellerna 27° 

— Hänvisningsregister till Historisk statistik 28° 

I Geografiska och meteorologiska uppgifter 

1. Geografiska uppgifter 1 
2. Nederbörd år 1956 samt i medeltal för 

1901—1930 2 
3. Medeltemperatur år 1956 samt 1901—1930 3 

II Folkmängd 

4. Areal, folkmängd, folkmängdstäthet och 
indelningar den 1 januari 1957, länsvis 4 

5. Ecklesiastik och judiciell indelning den 1 
januari 1957 5 

6. Landskap samt landstings- och hushåll-
ningssällskapsområden den 1 januari 1957 5 

7. Antal tätorter samt folkmängden i tätorter 
och glesbebyggelse den 31 december 1950 
enligt indelningen den 1 januari 1952 . . 6 

8. Landskommunerna fördelade efter folk
mängden enl. indelningen den 1 jan. 1951 
och 1952 7 

9. Folkmängd den 1 januari 1948—1957 . . 8 
10. Folkmängd länsvis den 1 januari 1957 . 8 
11. Folkmängd i de större städerna den 1 

januari 1948—1957 9 
12. Städernas areal och folkmängd den 1 

januari 1957 10 
13. Köpingarnas och municipalsamhällenas 

areal och folkmängd den 1 januari 1957 11 
14. Folkmängd efter ålder den 1 januari 1950 

—1957 13 
15. Folkmängd efter kön och civilstånd den 

1 januari 1947—1956 13 
16. Beräknad sammansättning av befolk

ningen efter kön och ålder vid slutet av 
åren 1955, 1960, 1965 och 1970 14 

17.* Tätortsbefolkning efter ålder, kön och 
civilstånd den 31 december 1950 15 

18. Beräknad folkmängd efter kön, civilstånd 
och ålder i ettårsklasser den 1 januari 1956 16 

19. Folkmängd efter ålder i femårsklasser 
samt efter kön länsvis den 31 december 
1950 enl. indelningen den 1 januari 1952 18 

20. Folkmängd efter kön och civilstånd läns
vis den 31 december 1950 enligt indel
ningen den 1 januari 1952 20 

21. Fördelningen efter ålder, kön och civil
stånd inom jordbruksbefolkning och övrig 
befolkning den 31 december 1940, 1945 
och 1950 21 

22. Förvärvsarbetande och ej förvärvsarbe
tande befolkning: översikt för åren 1945 
och 1950 22 

23. Förvärvsarbetande och ej förvärvsarbe
tande befolkning efter kön och ålder år 
1950 23 

Contents 

* indicates new or rearranged table 

Table Page 

— Sources and notes 17°, 28° 

— Explanation of symbols 27° 

— Reference Index to Historical Statistics 28° 

I Geography and climate 

1. Geographical data 1 

2. Precipitation 2 

3. Average temperature 3 

II Population 
4. Area, population, density of population 

and administrative divisions 4 
5. Ecclesiastical and judicial divisions 5 

6. Provinces, county council and county 
agricultural committee districts 5 

7. Number of built-up areas and inhabitants 
in built-up areas and sparsely populated 
areas 6 

8. Rural communes by size of population. 7 

9. Population 8 
10. Population by county 8 
11. Population of the largest towns 9 

12. Area and population of towns 10 

13. Area and population of boroughs and mu
nicipal communities 11 

14. Population by age 13 

15. Population by sex and marital status . . 13 

16. Projections of population by sex and age 
at the end of 1955, 1960, 1965 and 1970 14 

17.* The population in built- up areas by age, 
sex and marital status 15 

18. Estimated population by sex, marital 
status and age by single years 16 

19. Population by age, and sex, by county . . 18 

20. Population by sex and marital status by 
county 20 

21. Agricultural and other population by age, 
sex and marital status 21 

22. Economically active and inactive popula
tion: summary 22 

23. Economically active and inactive popula
tion by sex and age 23 
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Tabell Sid. 

24. Förvärvsarbetande befolkning efter nä
ringsgren och ålder den 31 december 1950 24 

25. Folkmängd efter näringsgren samt efter 
ålder, kön och civilstånd den 31 december 
1950 25 

26. Folkmängd efter näringsgren 1940, 1945 
och 1950: relativ fördelning 29 

27. Förvärvsarbetande befolkning efter yrkes
ställning och kön 1940, 1945 och 1950 . 29 

28. Förvärvsarbetande befolkning efter nä
ringsgren, yrkesställning och kön år 1950 30 

29. Folkmängden efter näringsgren länsvis år 
1950 36 

30. Företagare inom olika näringsgrenar efter 
antalet anställda år 1950 39 

31. Förvärvsarbetande befolkning efter yrkes
grupper och yrkesställning år 1950 39 

32. Förvärvsarbetande befolkning efter kön, 
yrkesställning och näringsgren år 1950.. 40 

33. Förvärvsarbetande befolkning inom vissa 
individualyrken efter yrkesställning år 
1950 42 

34. Anställda efter anställningens art samt 
yrkesställning m. m. år 1950 43 

III Familjestatistik 

35. Hushåll år 1950 44 
36. Antal familjer efter familjetyp och barn

antal år 1950 44 
37. Bestående äktenskap efter vigselår samt 

hustruns ålder den 31 dec. 1950 45 
38. Bestående äktenskap efter vigselår och 

barnantal år 1950 46 

IV Folkmängdens förändringar 
(utom dödsorsaker) 

39. Översikt av folkmängdens förändringar 
1751—1956 47 

40. Folkmängdens förändringar på landsbyg
den och i städerna 1946—1956 48 

41. Folkmängdens förändringar åren 1955 
och 1956 i städer med minst 30000 in
vånare vid 1957 års början 49 

42. Folkmängdens förändringar länsvis 1951 
—1956 50 

43.* Giftermål 1946—1955: antal och ordnings
nummer 52 

44.* Giftermål 1946—1955: tidigare civilstånd 
och medelåldern vid vigseln 52 

45.* Giftermål år 1955 efter makarnas ålder 
och tidigare civilstånd 53 

46. I första äktenskapet inträdda i olika 
åldrar på 1000 av medelfolkmängden av 
ogifta i samma åldrar 1946—1955 53 

47.* Ingångna och upplösta äktenskap 1955 
efter makarnas födelseår samt efter vigsel-
år 54 

48.* Hemskillnader och äktenskapsskillnader 
1947—1956 55 

49. Antal äktenskapsskillnader efter makar
nas ålder 1954 och 1955 55 

Table Page 

24. Economically active population by in
dustry and age 24 

25. Population by industry and by age, sex 
and marital status 25 

26. Population by industry, percent distri
bution 29 

27. Economically active population by sex 
and occupational status 29 

28. Economically active population by in
dustry, occupational status, etc. 30 

29. Population by industry and county . . . . 36 

30. Employers by industry and number of 
employees 39 

31. Economically active population by occu
pational groups and occupational status 
(ISCO) 39 

32. Economically active population by sex, 
occupational status and industry (ISIC) 40 

33. Economically active population belonging 
to certain occupational groups, by oc
cupational status 42 

34. Salaried employees and wage-earners by 
kind of employment 43 

III Family statistics 

35. Households by size 44 
36. Families by type of family and number 

of children 44 
37. Marriages by year of marriage and age of 

wife 45 
38. Marriages by year of marriage and num

ber of children under 16 years 46 

IV Vital statistics (except causes of death) 

39. Vital statistics, summary 47 

40. Vital statistics, by urban and rural 
districts 48 

41. Vital statistics of towns of 30000 in
habitants or more 49 

42. Vital statistics, by county 50 

43.* Marriages by number of previous mar
riages of bride and of groom 52 

44.* Age at marriage and marriages by previous 
marital status of bride and of groom . . 52 

45.* Marriages by age and previous marital 
status of husband and wife 53 

46. First marriages per 1000 single persons 
in each specified age group 53 

47.* Marriages performed and marriages dis
solved in 1955 by age of husband and wife, 
and by duration of marriage 54 

48.* Legal separations and divorces 55 

49. Number of divorces by age of husband 
and wife 55 
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Tabell Sid. 

50. Födda barn 1946—1955 56 
51.* Födda barn efter moderns ålder: 1954 och 

1955 57 
52.* Barn födda år 1955 i äktenskap ingångna 

1950 eller senare, fördelade efter barnets 
ordningsnummer m. m. 58 

53. Spädbarnsdödligheten med fördelning på 
levnadstid 1948—1955 58 

54. Döda 1946—1955 59 
55. Döda i olika åldrar på 1000 av medelfolk

mängden i samma åldrar 1946—1955... 60 
56. Dödlighets- och livslängdstabeller för peri

oden 1951—1955 61 
57. Utvandrare och invandrare, fördelade 

efter länder, 1947—1956 62 
58. Utvandrare och invandrare länsvis 1947 

—1956 63 
59. Utrikes födda och utlänningar i Sverige 

år 1950 samt naturaliserade 1950—1956 64 
60. Utlänningar med uppehållstillstånd i Sve

rige 1953—1957 64 
61. Vinst eller förlust genom inrikes omflytt

ning länsvis 1941/50 och 1954—1956 . . . 65 
62. Antal flyttande fördelade efter kön, ålder 

och flyttningstyp år 1955 65 

V Jordbruk och fiske 

63. Lantmäteri 1952—1956 66 
64. Landarealen fördelad efter ägoslag 1944 

och 1951 i hektar 67 
65. Antal brukningsenheter i olika storleks

grupper 1944 och 1951 68 
66. Brukningsenheternas relativa fördelning 

på olika storleksgrupper 1944 och 1951. . 69 
67. Åkerareal i olika storleksgrupper 1944 och 

1951 i hektar 70 
68. Åkerarealens relativa fördelning på olika 

storleksgrupper m. m. 1944 och 1951 . . 71 
69. Arrenderade brukningsenheter och arren

derad åkerareal i olika storleksgrupper 
1944 och 1951 72 

70. Täckdikad åkerjord 1944 och 1951 73 
71. Ensileringsanläggningar 1944 och 1951.. 74 
72. Åkerjordens och ängens användning 1951 

—1956 75 
73. Utsäde i ton 1951—1956 75 
74. Skörd per hektar 1951—1956 76 
75. Skörd i ton 1951—1956 76 
76. Skörd i tusental skördeenheter 1951—1956 77 
77. Skörd i skördeenheter per ha samt allmän 

skördesiffra 1951—1956 77 
78. Spannmålens medelvikt i kg per hl 1951 

—1956 77 
79. Åkerjordens användning och ängsarealen 

länsvis år 1956 78 
80. Åkerjordens användning inom olika stor

leksgrupper av brukningsenheter år 1956 79 
81. Skörd per hektar länsvis 1951—1956. . . 80 
82. Skörd av spannmål i ton länsvis 1951 — 

56 81 
83. Skörd av andra grödor än spannmål i ton 

samt totala skörden i skördeenheter läns
vis 1951—1956 82 

Table Page 

50. Births 56 
51.* Births by age of mother 57 

52.* Legitimate births in 1955 in marriages 
performed in 1950 or later by birth order, 
etc. 58 

53. Infant deaths per 100 live births by age 
groups 58 

54. Deaths 59 
55. Death rates specific for age and sex 60 

56. Life tables 61 

57. Emigrants and immigrants by country . 62 

58. Emigrants and immigrants by county.. 63 

59. Persons born abroad, aliens and persons 
naturalized 64 

60. Aliens with residence permits for Sweden 64 

61. Internal migration: population increase 
or decrease by county 65 

62. Internal migration by sex, age and destina
tion 65 

V Agriculture and fishing 

63. Land surveying 66 
64. Use of land in hectares 67 

65. Number of holdings by size groups accord
ing to acreage of arable land 68 

66. Holdings by size groups: percentages... 69 

67. Area of arable land by size groups 70 

68. Area of arable land: percent distribution 
by size groups of holdings 71 

69. Leased farms and leased arable land by 
size groups 72 

70. Underdrained area of arable land 73 
71. Ensilage plants 74 
72. Use of arable land and grassland 75 

73. Sowings in metric tons 75 
74. Crops: yield per hectare 76 
75. Crops in metric tons 76 
76. Crops in thousands of crop units 77 
77. Crops in crop units per hectare and gen

eral crop index 77 
78. Average weight of grain, in kg per hecto

litre 77 
79. Use of arable land by county, by region 78 

80. Use of arable land, by size of holdings . . 79 

81. Crops: yield per hectare by county . . . . 80 
82. Grain crops in metric tons by county.. 81 

83. Crops other than grain in metric tons 
and total crops converted into crop units 82 
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Tabell Sid. 

84. Brödsäd: tillgång och förbrukning 1946/47 
—1955/56 83 

85. Antal kreatur den 1 juni 1956 83 

86. Husdjur länsvis 1950—56 84 
87. Brukningsenheter utan husdjur år 1951 85 
88. Jordbrukets maskinanvändning samt före

komsten av vattenledning inom olika 
storleksgrupper av brukningsenheter den 
15 sept. 1951 86 

89. Antal traktorer använda i jordbruket den 
1 oktober 1954 87 

90. Antal pälsdjursgårdar och antal pälsdjur 
i avel den 15 september 1945 och 1951 . 87 

91. Trädgårdsodling m. m. år 1951 88 
92. Den animaliska produktionen 1947—1956 88 
93. Kontanta inkomster och utgifter per hekt

ar jordbruksjord år 1955 89 
94. Jordbrukarnas tillgångar och skulder år 

1952 90 
95. Jordbrukets ekonomiska föreningsrörelse 

1947—1956 91 
96. Kontrollföreningarna år 1954/55 92 
97. Hushållningssällskapen år 1954 och 1955 92 
98. Lantbruksnämndernas verksamhet: sam

mandrag 1950—1956 93 
99. Lantbruksnämndernas rationaliserings-

verksamhet år 1956 93 
100. Mejerihantering 1948—1956 94 
101. Saltsjöfisket: fiskare, redskap och båtar 

m. m. 1949—1955 95 
102. Saltsjöfisket: fångstmängd och fångst-

värde 1949—1955 95 
103. Saltsjöfisket i Göteborgs och Bohus län: 

avkastning 1950—1955 i ton 96 

VI Skogsbruk 

104. Domänfondens skogar: areal, inkomster 
och utgifter m. m. 1949—1955 96 

105. Skogsmarkens fördelning efter administra
tiva eller övervakande myndigheter vid 
1955 års slut 97 

106. Skogsmarken efter ägarkategorier år 1951 97 
107. Virkesförråd enl. riksskogstaxeringen 1938 

—1952 98 
108. Avverkningen i de allmänna skogarna 

1946—1955 98 
109. Beräknad årlig skogsavverkning 1946— 

1955 99 
110. Värdet av skogsmark och växande skog 

vid de allmänna fastighetstaxeringarna 
1945 och 1952 99 

111. Skogsvårdsåtgärder m. m. år 1955 100 
112. Av virkesmätningsföreningarna under sä

songerna 1951/52—1954/55 inmätta kvan
titeter rundvirke 101 

113. Flottningen i allmän flottled 1946—1955 102 
114. Flottningen i allmän flottled: personal 

m. m. 1953—1955 103 
115. Dödat villebråd m. m. 1949—1955 103 

VII Företagsräkning 

116. Arbetsställen m. m. inom olika närings
grenar: översikt 104 

Table Page 

84. Bread cereals supply and consumption 83 

85. Livestock: number by kind, by size group 
of farms 83 

86. Livestock: number by county, by kind . 84 
87. Holdings without livestock 85 
88. Machines and water-supply, by size groups 

of holdings 86 

89. Tractors in agriculture by county 87 

90. Number of fur farms and fur-breeding 
animals by county 87 

91. Horticulture 88 
92. Livestock production 88 
93. Cash income and expenditure per hectare 

of farm land 89 
94. Assets and liabilities of farmers 90 

95. Farmers' co-operative associations 91 

96. Milk production control associations . . . . 92 
97. County agricultural committees 92 
98. Operations of local agricultural boards, 

summary 93 
99. Operations of local agricultural boards, 

projects 93 
100. Dairying 94 
101. Sea fisheries: fishermen, fishing gear and 

fishing craft 95 
102. Sea fisheries: quantity and value of catch 95 

103. Sea fisheries from the county of Gothen
burg and Bohus 96 

VI Forestry 

104. The Domainal Fund's forests: area, 
revenue, expenditure, etc. 96 

105. Forest land by supervising authorities.. 97 

106. Forest land by owner groups 97 

107. Growing stock in forests: quantities . . . . 98 

108. Cutting in public forests 98 

109. Estimated cutting 99 

110. Value of forest land and of growing stock 
in forests 99 

111. Silvicultural measures 100 
112. Volume of round wood measured by tim

ber measurement associations 101 

113. Floating in public floatways 102 
114. Floating in public floatways: personnel, 

etc. 103 
115. Number of game killed 103 

VII Census of economic activities 

116. Number of establishments, etc., by branch 
of industry: survey 104 
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Tabell Sid. 

117. Antal arbetsställen och deras personal 
länsvis den 7 sept. 1951 107 

118. Omsättningen inom olika näringsgrenar 
år 1950 108 

119. Företag i ekonomisk mening (»firmor») för
delade på antalet arbetsställen m. m. . . 108 

120. Arbetsställen och deras personal samt om
sättningens värde, relativ fördelning.. . . 109 

121. Arbetsställenas fördelning efter ägarekate
gorier, antal sysselsatta personer m. m. 
den 7 september 1951 110 

VIII Bergshantering och industri 

122. Produktion av järnmalm, tackjärn samt 
vissa andra metaller 1947—1956 111 

123. Produktion av viktiga malmer andra än 
järnmalm samt av stenkol m. m. 1947— 

1956 111 
124. Bergshantering 1947—1955 112 
125. Industri: antal arbetsställen 1952 och 1954 113 
126. Industri: salutillverkningarnas värde 1952 

—1954 113 
127. Industri: drivkraft 1949—1954 114 
128. Industri: arbetskraft 1952—1954 114 
129. Tillverkning av viktiga industriprodukter 

1950—1954 115 
130. Olika industrier år 1954 119 
131. Antal arbetsställen inom industrin med 

fördelning efter arbetarantal år 1950 . . . 122 
132. Arbetsställen inom industrin 1945 och 

1950: relativ fördelning efter arbetarantal 126 
133. Industrin länsvis år 1954 127 
134. Industrins investeringar 1953—1956 128 
135. Produktionsvolym inom olika industri

grupper 1952—1955 128 
136. Vattenkraft, beräknad, år 1956 129 
137. Produktion och förbrukning av elektrisk 

energi 1949—1955 130 
138. Industrins förbrukning av bränsle och 

elektrisk energi 1948—1954 131 

IX Utrikeshandel 

139. Införsel och utförsel 1947—1956 131 
140. Värde av införda varor 1949—1956 132 
141. Värde av utförda varor 1949—1956 133 
142. Införsel och utförsel av oarbetat guld och 

silver samt av mynt 1947—1956 134 
143. Värde av införda varor 1953—1956 134 
144. Värde av utförda varor 1953—1956 136 
145. Värde av införda och utförda varor: för

delning efter ursprung och ändamål 1946— 
1955 137 

146. Värde av införda och utförda varor: för
delning efter länder 1954—1956 138 

147. Värde av införda och utförda varor efter 
ursprungs- och förbrukningsländer samt 
grupper av varuslag år 1955 140 

148. Kvantitet och värde av de viktigaste in
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Källhänvisningar och anmärkningar 

Sources and notes 

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

Bidrag = Bidrag till Sverig03 officiella statistik 
KM = Kommersiella Meddelanden 
Ms = Manuskript 
SC = Statistiska centralbyrån 
Soc. M = Sociala meddelanden 
SOS = Sveriges officiella statistik 
ST = Statistisk tidskrift. Ny följd 

Från och med år 1952 i nnehåller Statistisk års
bok i regel endast uppgifter för de senaste åren. 
Uppgifter för äldre år kan i fråga om befolknings
statistik hämtas ur Historisk statistik (se Hänvis
ningsregistret, s. 28° ) och i övrigt från Statistisk 

årsbok åren 1914—1951, som i avsevärd utsträck
ning även innehåller uppgifter för längre tids
perioder. Siffrorna inom parentes härnedan avser 
numret på sådana tabeller i Statistisk årsbok 1951 
som innehåller uppgifter för tidigare år. The figures 
in brackets refer to tables in the issue for 1951 with 
data for a series of years. For population statistics, 
cf p. 28°. 

I många fall har de ur här nedan angivna källor 
hämtade uppgifterna underkastats särskild bear
betning för Statistisk årsbok utan att detta om-
nämnes i källhänvisningarna. In many cases the 
data derived from the sources indicated below have 
been revised and recast. 

Tab. 1—3. Sveriges meteorologiska och hydro-
Iogiska instituts årsbok; uppgifter från nämnda 
institut och rikets allmänna kartverk m. m. 

Tab. 4 - 6 . S O S : Folkräkningen 1950: 1; S O S: 
Folkmängden inom administrativa områden; 
Sveriges statskalender; uppgifter från lantmäteri-
styrelscn m. m. 

Tab. 7. S O S : Folkräkningen 1950: 1. - Me
dan statistiska centralbyrån tidigare till tätorter 
räknade dels alla städer, köpingar och municipal-
samhällen (administrativa tätorter), dels vissa tätt
bebyggda icke-administrativa områden på lands
bygden, har 1950 års folkräkning följt en ny prin
cip. 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 gles-
bebyggda områden. Vid 1950 års folkräkning har 
tätorterna avgränsats med ledning av den faktiska 
bebyggelsen och icke efter administrativa gränser. 
Inom en och samma stad, köping eller municipal-
samhälle kan således finnas dels en eller flera tät
orter, dels glesbebyggda områden. 

Tab. 8. S O S: Folkräkningen 1950: 1. 

Tab. 9. S O S: Folkmängden inom administra
tiva områden. — Uppgifterna avser den kyrko-
skrivna befolkningen utom för år 1950. Grundmate
rialet för 1950 års folkräkning hämtades nämligen 
från mantalslängden. Då emellertid mantalsläng
den icke upptar folkmängden vid folkräkningatid
punkten den 31 december utan anger ställningen 
den 1 november samma år, har mantalslängdens 
personbestånd framskrivits till den 31 december 
1950, varvid ändringar oeh kompletteringar införts 
i längden med avseende på födda och döda, in- oeh 
utflyttade samt civilståndsändringar. Genom hän
synstagande till överflyttningen av områden mellan 
olika kommuner vid 1951 års början, har befolk
ningssiffror för den 1 januari 1951 erhållits. Till 
följd av primärmaterialets beskaffenhet råder ej 
exakt överensstämmelse mellan den kyrkoskrivna 

folkmängden och den vid folkräkningen redovisade. 
Se Folkräkningen 1950: 1, sid. 1 f. 

Folkmängden mellan folkräkningsåren har er
hållits genom s. k. framskrivning av befolkningen 
med ledning av de uppgifter som prästerskapet 
varje år lämnar för varje församling om antalet 
födda oeh döda samt ut- oeh inflyttade, fördelade 
efter kön. 

Det bör observeras, at t i tab. 9 den administra
tiva indelningen vid angivande av tal för 1951 
avser den 1 jan. 1951, medan indelningen i tab. 20 
avser den 1 jan. 1952. Mellan dessa tidpunkter har 
stora områden överflyttats från landsbygd till 
städer. 

Tab. 10. S O S : Folkmängden inom administra
tiva områden. 

Tab. 11. S O S : Folkmängden inom administra
tiva områden. Uppgifterna för år 1951 utgör de vid 
folkräkningen fastställda definitiva talen, vilka 
erhållits ur S O S: Folkräkningen 1950: 3, där talen 
dock avser indelningen den 1 januari 1952, varför 
i de fall där överflyttningar av områden vid denna 
tidpunkt ägt rum, omräkning har skett för att 
folkmängden enligt indelningen den 1 januari 1951 
skall erhållas. 

Tab. 12—13. S O S : Folkmängden inom admi
nistrativa områden; S O S : Folkräkningen 1950:1; 
uppgifter från lantmäteristyrelsen. 

Tab. 1 4 - 1 5 . S O S : Folkräkningen 1950: 5; 
S O S: Befolkningsrörelsen; ms i S C. 

Tab. 16. S O S : Folkräkningen 1950: 5. - Be
folkningsprognosen utgår från folkmängden den 31 
dee. 1950 enl. folkräkningen och fördelningen vid 
samma tidpunkt efter ålder, kön och civilstånd. 
Hänsyn har tagits till in- och utvandringen endast 
för åren 1951 — 1953; för de följande åren har räk
nats med jämvikt mellan ut- och invandring. Död
ligheten i åldrarna under 60 år har antagits komma 
att sjunka successivt under perioden jämfört med 
dödligheten 1946/50. Den äktenskapliga fruktsam
heten har antagits komma att ligga på samma nivå 
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som under 1951. För en utförligare redogörelse 
för prognosens förutsättningar so den angivna 
källan, s. 40 ff. 

Tab. 17. S O S: Folkräkningen 1950: 5. 

Tab. 18. S O S: Befolkningsrörelsen. 

Tab. 1 9 - 2 0 . S O S : Folkräkningen 1950: 5. 

Tab. 21. S O S : Folkräkningen 1940: 3; 1945: 9; 
1950: 5. 

Tab. 2 2 - 2 5 . S O S : Folkräkningen 1945: 10: 2; 
1950: 6. — Såsom förvärvsarbetande har räknats 
den som arbetar i en verksamhet varav han kan 
påräkna inkomst, dock endast om denna verksam
het upptar större delen av en normalarbetsdag. I 
den förvärvsarbetande befolkningen har inbegripits 
icke blott egentliga yrkesutövare utan även sådana 
hustrur och andra familjemedlemmar som biträder 
familjeöverhuvudet eller annan familjemedlem i 
dennes yrke (s. k. medhjälpando familjemedlem
mar) men däremot icke husmödrar eller andra 
familjemedlemmar som ägnar sin huvudsakliga 
tid åt husligt arbete i det egna hemmet. Gifta 
kvinnor som delar sin tid mellan förvärvsarbete 
och hemgöromål har förts som förvärvsarbetande 
om den förstnämnda verksamheten upptar minst 
hälften av en normalarbetsdag men i övriga fall 
som husmödrar. — Till den ej förvärvsarbetande 
befolkningen har förts dels de hustrur och andra 
familjemedlemmar som icke räknats som med
hjälpande, dels de s. k. självständiga yrkeslösa 
(f. d. yrkesutövare, vissa änkor m. 11.). — Den 
betydande ökningen i antalet förvärvsarbetande 
gifta kvinnor bör ses mot bakgrunden av den högre 
giftermålsfrekvensen och det som en följd härav 
kraftigt ökade antalet gifta kvinnor, särskilt i 
yngre åldrar. Antalet förvärvsarbetande gifta 
kvinnor har dock ökats betydligt mer än hela anta
let gifta kvinnor. På 1 000 gifta kvinnor var antalet 
förvärvsarbetande 14G år 1950 mot 101 är 1945 och 
94 år 1940. Antalet gifta per 1 000 förvärvsarbe
tande kvinnor var 287 år 1950, 203 år 1945 och 155 
år 1940. Se Folkräkningen 1950: 2, sid. 41. - Vid 
jämförelser mellan uppgifterna för 1945 och 1950 
bör även observeras, att vid 1950 års folkräkning 
hustrur till jordbrukare räknats till den förvärvs
arbetande befolkningen i de fall då de ägnat större 
delen av sin arbetstid åt jordbruksarbete. År 1945 
räknades däremot denna kategori som husmödrar, 
d. v. s. som ej förvärvsarbetande. 

Tab. 2 6 - 2 7 . S O S : Folkräkningen 1940: 3; 1945: 
9: 1950: G. 

Tab. 2 8 - 3 0 . S O S : Folkräkningen 1950: 0. 

Tab. 31. S O S: Folkräkningen 1950: 2 (tab. 31) 
och 6 (tab. 33). Siffrorna i tab. 31 grundar sig pä 
ett urval men har uppskrivit» så. att de approxima
tivt motsvarar totalbefolkningens numerär. Ro
lande beräkningsmetoden se kommentar till tab. 
3 6 - 3 8 . 

Fördelningen efter individvalyrke avser att full
ständiga den bild av yrkesverksamheten, som 
erhålles på grundval av klassificeringen efter nä
ringsgren och yrkesställning. Medan klassificering
en efter näringsgren utgör en gruppering av jön-

tagen efter de varor som de tillverkar eller de tjän
ster som de presterar, innebär klassificeringen efter 
individualyrke en fördelning av individerna efter 
det slag av arbete som de sysslar med. Exempel: 
En chaufför i ett industriföretag räknas till närings
grenen industri men till individualyrkesgruppen 
förare av fordon (tab. 31), närmare bestämt chauf
för (tab. 33). 

I tab. 31 har utövarna av olika individualyrken 
sammanförts till större yrkesgrupper i huvudsaklig 
överensstämmelse med rekommendationer av den 
sjunde internationella socialstatistikcrkonfereneen 
i Geneve år 1949. Et t par grupper har dock tillagts. 
Se S O S: Folkräkningen 1950: 2, s. 30 ff. Tab. 33 
innehåller en spceialredovisningav vifta individual
yrken. Under do i tab. 33 använda individualyrkes-
beteckningarna kan i regel flera olika yrkcsspeeiali-
toter (fackyrken) inrymmas. Vilka av dessa fack-
yrken som medräknats i det angivna individual-
yrket framgår av ett vid folkräkningen utarbetat 
yrkeslexikon, som finns tillgängligt i statistiska 
centralbyråns arkiv. 

Tab. 32. S O S : Folkräkningen 1950: 6. 

Tab. 33. Se tab. 31. 

Tab. 34. S O S : Folkräkningen 1950: 6. - För
delningen efter anställningens art åsyftar i första 
hand att lämna uppgifter om antalet anställda i 
dels allmän, dels enskild tjänst. Vägledande för 
klassificeringen har varit vem som ägt eller drivit 
företaget eller institutionen, tillsatt tjänsterna etc., 
medan mindre vikt lagts vid omständigheter av 
ekonomisk innebörd, t. ex. förekomsten av stats
understöd. Svenska kyrkans prästerskap har med
räknats bland statsanställda och folkskollärare 
bland kommunalanställda. Såsom halvofficiella har 
framför allt räknats sådana företag och institutio
ner, som icke kan betraktas som vare sig statliga 
eller kommunala, men som likväl har vissa officiella 
funktioner eller genom sin organisationsform står 
de officiella institutionerna nära. Bland hithörande 
företag och institutioner kan nämnas Stockholms 
högskola, handelskanirarna, systembolagen, de 
allmänna restaurangbolagen m. fl. 

Tab. 35. S O S : Folkräkningen 1950: G. - Upp
gifterna om hushåll hänför sig till bosladshusMllen. 
i den mån dessa kunnat avgränsas med hjälp av 
mantals-uppgifterna, och icke till kosthushållen 
,-äsom vid flertalet föregående folkräkningar. Upp
gifterna i tab. 35 är således icke jämförbara med de 
uppgifter i m hushåll som t. o. ni. år 1954 återgavs 
i Statistisk årsbok. — Bostadshushållct utgörs av 
de personer, som tillsammans bebor en lägenhet, 
och innefattar sålunda familjemedlemmar, hem
biträden, inackorderade och inneboende. Tvåfamil
jer, som tillsammans bebor en lägenhet, har räk
nats som ett enda hushåll. 

Tab. SG-38. S O S : Folkräkningen 1950: 2. -
Siflioina grundar sig på ett urval omfattande 3,3 % 
av befolkningen men har uppskrivits så att de ap
proximativt motsvarar totalbefolkningens nume-
lär. Urvalet utgöres av de personer, som upptagits 
i det vid folkräkningen upplagda befolkningsrcgist-
ret. So ST 1952, sid. 13 ff. 



19° 

Tab. 39. S O S : Befolkningsrörelsen; S O S: Be
folkningsrörelsen, översikt; S O S : Folkmängden 
inom administrativa områden; Emigrationsutred-
ningen. Bilaga 4; Statistisk tidskrift: h. 135: Döda 
efter kön, ålder och civilstånd i Sverige åren 1751 — 
1900 samt medelfolkmängden efter kön och ålder 
under femårsperioderna för samma tid; 139 och 
150: Fortsatta bidrag till en svensk befolknings-
Statistik för åren 3 750 — 1900: Sundbärg, O.: 
Bevölkerungs statistik Schwedens 1750—1900. 

Tab. 4 0 - 4 2 . S O S : Befolkningsrörelsen; S O S : 
Folkmängden inom administrativa områden. 

Tab. 4 3 - 4 7 . S O S : Befökningsrörelsen. 

Tab. 48. S O S : Befolkningsrörelsen; ms i SO. — 
Antalet levande barn vid äktenskapsskillnader 
framgår av följande sammanställning. Som barn 
har räknats barn under 21 åv. 

Antal levande Antal skilsmässor, år 
barn 1954 1955 

0 2 759 2 828 
1 3 039 3 007 
2 1765 1911 
3 681 693 
4 213 228 
5 131 118 
Totalt 8 588 8 785 

Tab. 49. S O S : Bofolkningsrörelsen. 

Tab. 50. S O S : Befolkningsrörelsen. — Med re
produktionstal för en given tidsperiod avser man 
at t belysa, i vilken omfattning en generation av 
befolkningen under rådande fruktsamhets- och 
dödlighetsförhållandcn skulle kunna reproducera 
sig själv. 

Vid beräkning av bruttoreproduktionen följer 
man en tänkt årskull av 1 000 kvinnor genom frukt-
samhetsåldraraa samt beräknar med användning 
av do rådande fruktsamhetstalen i olika ålders
grupper det sammanlagda antal levande födda 
flickor, som skulle belöpa på denna årskull under 
hela fruktsamhetsperioden. Detta antal är det s. k. 
bruttote produktionstalet (se tab. 450). 

Vid beräkning av bruttoreproduktionen har 
ingen hänsyn tagits till dödligheten i modergenera-
tionon. Om man däremot med ledning av de kända 
dödsriskerna beräknar det antal kvinnor i nyss
nämnda årskull, som uppnår 15 år, 20 år etc. och 
hur många år de genomlever i olika åldersavsnitt, 
kan man på samma sätt som förut på den reducera
de modergenerationen beräkna det s. k. nettorepro-
duktionstalel, varmed förstås antalet levande födda 
döttrar, som med de faktiska fruktsamhets- och 
dödlighetsförhållandena i genomsnitt skulle komma 
på varje levande född kvinna. Om detta tal är 
större än 1, innebär det på lång sikt folkökning, om 
det är mindre än 1, folkminskning. Bruttorepro-
duktionstalet är i europeiska länder vanligen 10 à 
15 % högre än nettoreproduktionstalet. — Det bör 
observeras, att under senare år en viss kritik riktats 
mot såväl beräkning som användning av repro
duktionstalen. Jämför artikeln Reproduktionstal 
i Svensk uppslagsbok, 2 uppl. 

Tab. 51—55. S O S : Befolkningsrörelsen. 

Tab. 56. S O S : Befolkningsrörelsen 1955. 

Tab. 5 7 - 5 8 . S O S: Befolkningsrörelsen: S O S : 
Folkmängden iuom administrativa områden; ms 
i S O. Redovisningen efter länder avser det land, 
varifrån inresan ägt rum, resp. dit utresan enligt 
uppgift kommer att ställas. Fördelningen efter 
nationalitet var för medborgare i de nordiska län
derna (utom Island) följande år 1956: 

Tab. 59. S O S: Folkräkningen 1950: 6; S O S: 
Befolkningsrörelsen; ms i Statens utlänningskom
mission. Fördelningen av utrikes födda och utländska 
undersåtar grundar sig på mantalslängden. — Ta
bellen har fr. o. m. 1957 års utgåva ändrats till att 
redovisa samtliga utlänningar som erhållit svenskt 
medborgarskap, alltså icke blott »enligt Kungl. Maj:t 
beslut.» — Statslösa har vid redovisningen av utri
kes födda och utländska undersåtar icke fördelats 
efter tidigare nationalitet, vilket däremot såvitt 
möjligt skett beträffande utlänningar som erhållit 
svenskt medborgarskap. — De fr. o. m. 1951 gäl
lande bestämmelserna innebär bl. a. att utländsk 
kvinna, som gift sig med svensk man, först efter 
ansökan kan erhålla svenskt medborgarskap. 
Tidigare kunde sådan kvinna, om hon så önskade, 
automatiskt bli svensk medborgare. 

Tab. 60. Soc. M. — Utlänningar av åtskilliga 
nationaliteter äger rätt att vistas här i riket intill 
tro månader utan vare sig visering eller särskilt 
uppehållstillstånd. Sådana utlänningar har inte 
medräknats i tabellen. För vistelse utöver tre måna
der kräves emellertid uppehållstillstånd även för 
utlänningar, som är befriade från viseringsskyldig-
heten. Jfr dock not 1 till tabellen. Barn under 16 år 
är i regel införda på någondera av sina föräldrars 
pass och behöver dä ej särskilt uppehållstillstånd. 
— Et t beviljat tillstånd innebär å andra sidan inte, 
att ifrågavarande utlänning vid räkningstillfället 
uppehåller sig i landet. 

Tab. 61. S O S:Folkmängden inom administrativa 
områden. 

Tab. 62. S O S : Befolkningsrörelsen. Ms i SC. — 
Flyttning inom samma kommun ingår ej i tabellen. 
1 statistisk årsbok 1953—1956 ingick i motsvarande 
tabell flyttning mellan församlingar i samma lands
kommun men ej inom samma stad. — Börande 
beräkningsmetoden se kommentar till tab. 36—38. 

Tab. 63 (67). S O S: Lantmäteri; ms i lantmä-
teristyrelsen. — De i tabellen redovisade lantmäte-
riförrättningarna avser verksamheten inom lant-
mäteriets distriktsorganisation. Häri ingår även 
laga skiften, servitutsutbrytningar och ägoutbyten 
ävensom avstyckningar för jordbruks- eller skogs-
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bruksändamål, som utförts av distriktsorganisa-
tionen inom Btäder samt samhällen, där 1917 års 
lag om fastighetsbildning i stad är tillämplig. I öv
rigt ingår ej mätningsväsendet i städer och sam
hällen. 

Laga skijte är en jorddelningsform, som infördes 
i Sverige genom 1827 års skiftesstadga och bibehål
lits i nu gällande 1926 års lag om delning av jord 
på landet. Enligt denna lag förstås med laga skifte 
delning av oskiftade eller omdelning av förut skif
tade ägor i syfte att utan någon delägares förfång 
åstadkomma en för ägornas brukande så lämplig 
indelning som deras beskaffenhet och belägenhet 
medger. Laga skifte utgör alltså ett grundvillkor 
för utveckling och framåtskridande av jordbruket 
och annat utnyttjande av jorden. Laga skifte har 
genomförts inom största delen av den jord i Sverige, 
som kan bli föremål för sådan åtgärd. Ännu finns 
dock enstaka oskiftade byar. 

Avstyckning innebär avskiljande från fastighet 
av viss till gränserna bestämd ägovidd, avsedd at t 
utgöra en fastighet för sig eller sammanläggas med 
annan fastighet. Avstyckning, som infördes på 
landsbygden genom lagen 1926 om delning av jord 
à landet och som trätt i stället för och i sig upptagit 
de äldre formerna ägostyckning och jordavsöndring, 
får inte förekomma inom område, som ingår i tomt
indelning. 

Tab. 6 4 - 7 1 . S O S: Jordbruksräkningen 1944: 
1951. Länen redovisas enligt indelningen den 1 jan. 
1952. — Som åker räknas all mark, som lagts under 
plog och icke är at t hänföra till trädgård. Hit räk
nas även mångåriga vallar. Till kultiverad betesmark 
hänföres sådan gräsbärande mark, som förbättrats 
genom bortröjning av träd och buskar, bearbet
ning med redskap, gödsling eller insådd av vall
växter utan att marken varit uppbruten till åker. 
Naturlig äng är sådan naturlig gräsbärande mark, 
som användes för slätter eller bete utan att ha 
varit föremål för egentliga förbättringsåtgärder. 

Tab. / 2 - 7 8 (78), 79. S O S : Jordbruk och bo
skapsskötsel. 

Tab. 80. Ms i S C. — Uppgifterna har hämtats 
från den representativa arealinventeringen den 1 
juni 1956 utom i fråga om lägenheter med högst 
0,25 ha åker och brukningsenheter med 0,26—2 ha 
åker, där de grundar sig på 1951 års jordbruksräk
ning. Se S O S: Jordbruk och boskapsskötsel 1955. 

Tab, 81. S O S: Jordbruk och boskapsskötsel. 

Tab. 82. S O S: Jordbruk och boskapsskötsel. — 
Skördeuppgifterna för länen har hämtats ur Jord
bruk och boskapsskötsel för resp. år och är för åren 
1951—1953 ej omräknade efter åkerarealen enligt 
1951 års jordbruksräkning, som skett i fråga om 
rikssiffrorna i tab. 75. 

Tab. 83. S O S : Jordbruk och boskapsskötsel. 

Tab. 84 (79). Uppgifter från statens jordbruks
nämnd. 

Tab. 85. Ms i S C. — Uppgifterna har hämtats 
från den representativa kreatursräkningen den 1 
juni 1956. Denna kreatursräkning omfattade en
dast brukningsenheter med mer än 2 ha åker. Be
träffande uppgifter för mindre brukningsenheter 

och lägenheter se S O S: Jordbruk och boskaps
skötsel 1956. 

Tab. 86. S O S : Jordbruk och boskapsskötsel. 

Tab. 8 7 - 8 8 . S O S: Jordbruksräkningen 1951. 

Tab. 89. S O S : Jordbruk och boskapsskötsel 
1954. 

Tab. 90. Statistiska meddelanden. Ser. A. Bd 
6: 2; S O S: Jordbruksräkningen 1951. 

Tab. 91. S O S : Jordbruksräkningen 1951. 

Tab. 92. Uppgifter från statens jordbruksnämnd. 
Jämför Jordbruksekonomiska meddelanden 1956, 
s. 490 ff. — I kaloriberäkningen i sista kolumnen 
har förutom i taballen upptagna slutprodukter 
även medräknats torrmjölk. Hänsyn har dessutom 
tagits till den icke statistiskt redovisade produktio
nen av kött och fläsk under ransoneringstiden. 

Tab. 93. Jordbruksekonomiska meddelanden 
1957, s. 175 ff. — Tabellen grundar sig på en av S O 
utförd undersökning av självdeklarationer från ett 
urval av jordbrukare. Det bör observeras, att upp
gifterna avser kalenderår och att skogsinkomsterna 
ingår däri, under det att den s. k. jordbrukskalky
len avser produktionsår och ej tar hänsyn till skogs
bruket. — Beräkningen av totalsiffror för riket 
grundar sig på en för varje storleksgrupp och pro
duktionsområde verkställd uppräkning. Undersök
ningen grundar sig från och med år 1953 på ett 
enligt samplingmetodik gjort urval av jordbrukare. 

Tab. 94. S O S: Jordbrukarnas tillgångar och 
skulder den 31 dec. 1951. — Avser jordbruk med 
minst 2 ha åker. För beräkningen av fastigheternas 
marknadsvärde, se a. a., s. 14°. 

Tab. 95. Uppgifter från Sveriges Lantbruksför
bund. 

Tab. 96. Kontrollnämndens redogörelser. 

Tab. 97. Ms i lantbruksstyrelsen. 

Tab. 98—99. Ms i lantbruksstyrelsen. 

Tab. 100. Uppgifter från Svenska mejeriernas 
riksförening. 

Tab. 101-102 (95), 103. S O S : Fiske. 

Tab. 104. S O S: Domänverket. 

Tab. 105. S O S : Skogsstatistisk årsbok. — Kro
noskogarna utgöres av kronoparker, skogsjordbruk, 
kronoholmar och skär, kronoöverloppsmarker samt 
oavmätta kronomarker. I övrigt förvaltar domän
verket bl. a. renbetesfjäll (i Jämtlands län), berg
verksskogar, kronoallmänningar och nationalpar
ker, övriga statliga myndigheter, som innehar 
skog är: fortifikationsförvaltningen, lantbrukssty
relsen, lotsstyrelsen och vattenfallsstyrelsen. Av 
stiftsnämnd förvaltas skogar lydande under 1932 
års ecklesiastika boställsordning samt allmänna 
kyrkohemman, biskopshemman m. fl. — Skogs
vårdsstyrelserna har tillsyn — förutom över samt
liga enskilda skogar — över kommunala skogar, 
landstingens skogar, härads- ooh sockenallmänning-
ar samt vissa andra allmänna skogar. 

Tab. 106. S O S: Jordbruksräkningen 1951. — 
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Länen har sammanförts i större områden enl. den 
indelning som skogsstyrelsen tillämpar i Skogs-
statistisk årsbok, övre Norrland: Norrbottens och 
Västerbottens län; Mellersta Norrland: Jämtlands 
ooh Västernorrlands län; Nedre Norrland och Da
larna: Gävleborgs och Kopparbergs län: Mellan
sverige och Småland: Värmlands, Örebro, Västman
lands, Uppsala, Stockholms, Södermanlands, Öster
götlands, Skaraborgs, Älvsborgs, Jönköpings, 
Kronobergs och Kalmar län; Södra och västra 
kustlänen: Gotlands, Göteborgs och Bohus, Hal
lands, Blekinge, Kristianstads och Malmöhus län. 

Tab. 107-110. S O S : Skogsstatistisk årsbok. 

Tab. 111. S O S: Skogsstatistisk årsbok. — Sta
vaskog: på nordliga, kalla eller i övrigt mindre 
gynnsamma ståndorter ibland förekommande 
undertryckt föryngring, som ej inom rimlig tid av 
sig själv kan utvecklas t i l l avsättningsbara dimen
sioner. 

Tab. 112. S O S : Skogsstatistisk årsbok. 
Tab. 113. K M; ms i skogsstyrelsen. 
Tab. 114. S O S: Skogsstatistisk årsbok. 
Tab. 115. S O S: Skogsstatistisk årsbok. — Upp

gifterna, som grundar sig på länsjaktsvårdsför-
eningarnas årliga rapporter till Svenska jägareför
bundet, betecknas i Skogsstatistisk årsbok som 
»synnerligen osäkra». 

Tab. 116-121. S O S : 1931 års företagsräkning. 

Tab. 122 (103), 123 (104), 121 (105). S O S : 
Bergshantering; K M. 

Tab. 125-128 (107), 129-133. S O S : Industri. 
— Fr. o. m. år 1952 tillämpas i S O S: Industri en 
indu3trigrupp3ring som något avviker från den 
tidigare, sedan år 1940 gällande. Se S O S: Industri 
1952, s. 10 ff och 61 ff. Dan nya grupperingen har 
använts i samtliga tabeller utom tab. 131—132. 

Tab. 134. K M. — Den nya industrigrupperingen 
har medfört svårigheter at t ange fördelningen på 
olika slag av investeringar. 

Tab. 135. Indextalen har framräknats inom 
kommerskollegium varvid den fr. o. m. år 1952 
gällande industrigrupperingen har följts. Eftersom 
i vissa fall enskilda företag eller smärre grupper 
flyttats från en huvudgrupp till en annan utan att 
någon motsvarande korrigering av indextalen 
kunnat göras är resultatet inte alldeles korrekt. 

Tab. 136. Taballen har utarbetats av Svenska 
vattenkraftföreningen. — Vattendragen är upptag
na i geografisk ordning med början vid kusten 
ängst i norr. 

Tab. 137. S O S: Industri. — Da tidigare i denna 
tabell upptagna förlustsiffrorna har strukits, enär 
do befunnits ofullständiga. 

Tab. 138. S O S : Industri. 

Tab. 139 (117), 140-148, 149 (118). S O S : Han
del; Månadsstatistik över Hindeln. — Värdeupp
gifterna avser vid införsel cif-priset (cost, insurance, 
freight), vid utförs3l fob-priset (free on board). 

Tab. 150 (125). Riksbankens årsbok; mî i riks
bankon. 

Tab. 151. Såväl pris- som volymindextal beräk
nade av konjunkturinstitutet. Prisindextalen har 
beräknats med hjälp av enhetsvärden erhållna ur 
handelsstatistiken. Vid sammanvägningen har hän 
syn tagits till varusammansättningen både under 
beräkningsåret och året före detta. Volymindex-
talen har erhållits genom att indextalen för inför
selns respektive utförselns värde dividerats med 
prisindextalen. För närmare redogörelse se Med
delanden från konjunkturinstitutet, Ser. A: 17, 
s. 60 ff. 

Tab. 152. S O S : Handel; S O S : Månadsstatistik 
över Handeln. 

Tab. 153 (129), 154, 155 (133), 156, 157 (131), 
158 (135), 159, 160 (132), 161-163, 164 (127), 165 
(128), 166 (137), 167, 168 (139), 169. S O S: Sjö
fart; K M; ms i kommerskollegium. — Ett fartygs 
dräktighet uttrycks i registerton, vilket är ett rymd
mått motsvarande 2,83 kbm. Bruttotonnaget anger 
volymen av fartyget under däck samt av slutna 
överbyggnader. Nettotonnaget erhålls genom att 
från bruttotonnaget subtrahera det utrymme, som 
upptas av maskinrum, skans och andra person al-
utrymmen m. m. Detta motsvarar således i stort 
sett det utrymme, som disponeras för godstrans
port. Med ett fartygs dödvikt menas lastförmågan i 
viktston (bunkers inberäknat). 

Fr. o. m. januari 1955 tillämpas i Sverige de 
internationella skeppsmätningsreglerna. Genom 
övergången till dessa regler kan nettodräktigheten 
av fartygen i fart på Sverige uppskattas ha nedgått 
med 23 %. Beträffande tab. 163 bör dessutom föl
jande framhållas. Då frakterna i trafik mellan 
utrikes orter redovisas på såväl ankomst- som av
gångslandet har, för undvikande av dubbelräkning, 
hälften av det sammanlagda beloppet av dessa 
frakter inräknats i summorna för resp. land. Detta 
innebär, at t frakten mellan två länder avräknas 
dem emellan mittsjöss, så at t hälften betraktas 
som utfrakt från det ena landet och den andra hälf
ten som infrakt till det andra. 

Tab. 170 (141). S O S : Lotsverket; ms i sjöfarts
styrelsen. — Tabellen avser endast sjöfartsverket. 
Kommunala och enskilda anläggningar etc. ingår 
ej. 

Tab. 171-173, 174 (142). S O S : Statens järn
vägar; S O S : Allmän järnvägsstatistik; S O S.
Sveriges järnvägar; ms i järnvägsstyrelsen. 

Tab. 175—177. S O S : Postverket; ms i general
poststyrelsen. 

Tab. 178-180. S O S : Telefon, telegraf och 
radio; ms i telestyrelsen. 

Tab. 181—184. Ms i väg- och vattenbyggnads
styrelsen. — Från ooh med 1944 är väghållningen 
beträffande de allmänna vägarna på landet en 
statlig uppgift. Städerna ombesörjer i regel själva 
underhållet av sina vägar och gator. Statsbidrag 
utgår dock till byggande och underhåll av vissa 
för automobiltrafiken viktiga vägar och gator. 
Statsbidrag utgår även i viss omfattning till byg
gande och underhåll av enskilda vägar. 

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

Enligt ändring i vägstadgan (SFS 530/54) är 
<le allmänna vägarna från 1 januari 1955 indelade 
i riksvägar, länsvägar och ödebygdsvägar. Riks
vägarna motsvarar de förutvarande rikshuvud
vägarna, länsvägarna de förutvarande länshuvud
vägarna och bygdevägarna sammantagna, medan 
ödebygdsvägarna såväl till benämning som indel
ning är oförändrade. Längden av ödebygdsvägarna, 
som tidigare särredovisades, inräknas numera i 
uppgifterna om bygdevägarnas längd. Den 1 jan. 
1955 omfattade ödebygdsvägarna 3 883 km, varav 
1 472 km i Västerbottens och 1 248 km i Norrbot
tens län. 

Tab. 185-186. S T; ms i S C. Antalet motor
fordon den 31 dec. 1956 framgår av följande sam
manställning. (Utförligare uppgifter i S T 1957, 
häfte 9.) 

Tab. 187. Ms i järnvägsstyrelsen. 

Tab. 188. K M; S T; uppgifter från statens bil
trafiknämnd. Det bör observeras, at t yrkesmässig 
linjetrafik ej redovisas i tabellen. De flesta bilar 
i dylik trafik används emellertid även i beställ
ningstrafik och redovisas dä i statistiken. — Det 
anta] av omkr. 21 000 lastbilar i beställningstrafik, 
om numera redovisas, utgör omkring J/j av landets 

bestånd av lastbilar. De övriga 4/5 utgörs av dels 
fordon, som utför transporter för ägarens räkning, 
dels fordon som för annans räkning utför Bådana 
transporter som är undantagna från bestämmel
serna i förordningen om yrkesmässig trafik. 

Tab. 189-190 . S O S : Vägtrafikolyckor; ms i SC. 

Tab. 191, 192 (160), 193. Ms i luftfartsstyrelsen. 

Tab. 194—196. Ms hos statens utlänningskom-
mission. — Som turister har betraktats affärsresan
de, kongressdeltagare samt personer som på egen 
bekostnad för rekreation eller i studiesyfte besöker 
riket, allt under förutsättning att uppehållet varat 
minst 24 timmar. Se Soc.M 1949, sid. 359. Det bör 
observeras, att uppgifterna för Sverige i tab. 477 
motsvarar tab. 194, ej tab. 195. 

Tab. 197 (164). Sveriges riksbanks årsbok; S O S : 
Uppgifter om bankerna; ms i riksbanken. 

Tab. 198 (163). 199-200. Sveriges riksbanks 
årsbok; uppgifter från riksbanken. 

Tab. 201. S O S: Uppgifter om bankerna; upp
gifter från riksbanken. 

Tab. 202 (169), 203 (170). S O S : Postverket; ms 
i generalpoststyrelsen. 

Tab. 204-206 (173), 207. S O S : Allmän spar
banksstatistik; S T; ms i S C. 

Tab. 208 (168). Styrelse- och revisionsberättelser 
för Sveriges allmänna hypoteksbank, konungariket 
Sveriges stadshypotekskassa, Svenska bostads-
kreditkassan och Svenska skeppshypotekskassan. 

Tab. 209. S O S : Uppgifter om bankerna; Svensk 
sparbankstidskrift; S O S : Allmän sparbanksstati
stik; uppgifter från Svenska Jordbrukskreditkassan 
samt från Kooperativa Förbundet. 

Tab. 210. Jordbrukskasserörelsen; ms i Svenska 
Jordbrukskreditkassan. 

Tab. 211 (162). Ekonomiska meddelanden, utg. 
av Svenska bankföreningen; Affärsvärlden, eko
nomisk veckorevy. 

Tab. 212. Ms hos Landsbygdens brandförsäk
ringsbolags förening. — S. k. bortaförsäkringsska-
dor samt skador på lösegendom i det fria annorledes 
än genom åska, för vilka brandorsaken ej registre
ras, ingår icke i tabellen. De statistikförande bola
gens andel i försäkringsbeståndet hos gruppen läns-
och häradsbolag var 92 % år 1953. 

Tab. 213. Ms hos Centralstället för svensk brand
skadestatistik. 

Tab. 214. S O S: Skogsstatistisk årsbok. 

Tab. 215-219 (178-179, 181-184). S O S : 
Enskilda försäkringsanstalter; ms i försäkringsin
spektionen. — Tab. 215: Vid bedömning av för
valtningskostnadsprocenten bör hänsyn tagas till 
att en stor del av försäkringstagarna är befriade 
från premiebetalning. 

Tab. 220 (186). K M. 

Tab. 221—222. Soc. M; duplicerade redogörelser 
för levnadskostnadsindex (t. o. m. juni 1954) och 
konsumentprisindex; ms i socialstyrelsen. — Lev
nadskostnadsindex mätte den genomsnittliga pris
förändringen för utgiftsposterna i hushåll tillhö
rande arbetare och lägre tjänstemän i städer och 
andra tätorter. Fr. o. m. juli 1954 beräknar social
styrelsen en ny indexserie konsumentprisindex, 
som ersätter de olika serierna av levnadskostnads
index och konsumtionsprisindex. Den nya serien 
är en prisindex som mäter detaljhandelsprisernas 
förändringar inom hela den privata konsumtionen, 
således inkl. förbrukningen på restauranger m. m. 
men exkl. övrig konsumtion, t. ex. inom militära 
förband oeh på anstalter av olika slag. Den fiktiva 
men ibland som ett konkret hushåll uppfattade 
indexfamiljen är därmed avförd ur indexberäk
ningarna. Se Soc. M 1954, s. 554 ff. Angående fort-
skrivning av levnadskostnadsindex se Soc. M 1955, 
s. 202 ff. I praktiken kan man erhålla levnadskost
nadsindex ulan direkta skatter med år 1935 som 
basperiod genom att multiplicera konsumentpris
index med talet LSS_ och avrunda produkten till 
närmaste hela täL 

Tab. 223 (187). Soe. M; ms i socialstyrelsen. 

Tab. 224-225. S O S : Levnadskostnaderna år 
1952; S O S : Levnadskostnaderna år 1951. —Betr. 
hushållstyperna bör följande observeras. I de båda 
kategorierna man och hustru med resp. utan barn 
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ingår inga andra personer än makar och minderåriga 
barn, medan gruppen blandade hushåll omfattar 
alla övriga flerpersonshushåll. Sistnämnda grupp 
domineras av familjer med vuxna barn (inkl. famil
jer med såväl vuxna som minderåriga barn) eller 
andra vuxna familjemedlemmar än man och hustru. 
Vidare ingår i denna grupp t. ex. änkor och änk
lingar med barn, samboende syskon etc. Som min
deråriga har räknats dels barn under 16 år och dels 
personer mellan 16 och 21 år, som varit helt för
sörjda av föräldrarna. 

Tab. 226. Ms i socialstyrelsen. — Tabellen redo
visar indelningen i ortsgrupper enligt 1953 års löne-
och skattegruppering med intill den 1 januari 1957 
företagna ändringar. 

Fr. o. m. 1 juli 1957 har ytterligare ändringar 
företagits i Zöttegrupperingen. Från grupp 2 till 
grupp 3 har flyttats 1 stad (3 844 inv.) och 6 lands
kommuner (25 904 inv.); från grupp 3 till grupp 4: 8 
landskommuner (28 436 inv.); samt från grupp 4 
till grupp 5: 1 stad (7 731 inv.), 5 köpingar (55 385 
inv.) och 3 landskommuner (43 986 inv.). 

Motsvarande ändringar i skatte-grupperingen trä
der i kraft den 1 januari 1958. 

Tab. 227. Uppgifter från statens jordbruks
nämnd. Jämför Jordbruksekonomiska meddelan
den, tab. F. 

Tab. 228 (319). AB Svenska tobaksmonopolet: 
Årsredovisning och revisionsberättelser. 

Tab. 229 (195), 230, 231 (193, 194), 232 (193), 
233 (192), 234, 235 (318), 236, 237-238 (197). 
S O S : Accispliktiga näringar; S O S : Rusdrycks-
försäljningen m. ni; ms i kontrollstyrelsen. 

Tab. 239-243. S O S : Bostadsbyggandet i 
Sverige; ms i bostadsstyrelsen. — Med byggherre 
avses myndighet, organisation eller enskild, för 
vars räkning en nybyggnad utförs, vare sig arbetet 
bedrives i egen regi eller utlämnas på entreprenad. 
Med allmännyttigt företag avses företag, som av 
bostadsstyrelsen erkänts som allmännyttigt, an
tingen enligt kungörelsen den 22 juni 1939 (nr 462) 
om statsbidrag till anordnande av pensionärshem 
eller enligt kungörelsen den 30 juni 1948 (nr 587) 
om tertiärlån och tilläggslån för flerfamiljshus. 
Byggherren betecknas som kooperativt företag, då 
lägenheterna i byggnaden upplåtes med bostads
rätt och som arbetsgivare, då lägenheterna i byggna
den kan förmodas vara avsedda att upplåtas åt per
soner med varaktig anställning hos byggherren, 
vare sig upplåtelsen sker genom uthyrning eller på 
annat sätt. Byggherren angives som arbetsgivare 
även i fråga om nybyggda enfamiljs- eller tvåfa-
miljshus, vilka med äganderätt överlåtits eller är 
avsedda att överlåtas till anställda. Då byggnaden 
utgörs av ett enfamiljs- eller tvåfamiljshus, som 
byggherren kan förmodas att själv bebo, betecknas 
han som egnahemsbyggare. 

Tab. 244. S O S : Bostäder och hushåll; ms i so-
dalstyrelsen. 

Tab. 245 (198). S O S : Kooperativ verksamhet; 
ms i kommerskollegium. — Med allmänna kon
sumtionsföreningar avses föreningar som bedriver 
enbart detaljhandelsrörelse eller dylik verksamhet 

i kombination med produktion, serveringsrörelse 
m. m. Posten »egen tillverkning» avser för dessa 
föreningar huvudsakligen bageri- och charkuteri-
tillverkning (exkl. styckade varor). Et t flertal av de 
fristående föreningarna är at t betrakta som perso
nalsammanslutningar o. dyl. 

Mjölkdistributionsföreningarna försäljer huvud
sakligen mejeriprodukter! Samtliga redovisade 
föreningar står utanför KF. 

Bageri- och eharkuteriföreningarna, anslutna till 
KF, är s. k. samorganisationer, d. v. s. deras med
lemmar utgörs av anslutna allmänna konsumtions
föreningar. Försäljningen sker härvid i huvudsak 
till de konsumtionsföreningar, vilka är medlemmar i 
respektive produktionsförening. Inom de fristå
ende föreningarna — vilka samtliga är bageriför
eningar — är medlemmarna till största delen en
skilda konsumenter. Samtliga fristående föreningar 
bedriver detaljförsäljning i egna butiker. Dessutom 
förekommer i viss utsträckning försäljning till åter
försäljare samt till kommunala inrättningar o. dyl. 

Gruppen »Kooperativa matlag och kaféförening
ar» innefattar huvudsakligen personalrestauranger, 
marketenterier o. dyl. 

»övriga produktionsföreningar» avser KF-an-
slutna läBkedrycksfabriker. 

Tab. 246 (211), 247-249. S T; ms i S C. 

Tab. 250. Uppgifter från Landsorganisationen, 
S R och S A C O ; Tjänstemännens centralorgani
sation: Styrelsens och revisorernas berättelser. 

Tab. 251—252. Uppgifter från Svenska arbets
givareföreningen. 

Tab. 253-254 (213). Uppgifter från arbetsmark
nadsstyrelsen; Stencilpublikationen »Arbetsmark
nadsstatistik». 

Tab. 255. Soc. M. 

Tab. 256, 257 (217). Uppgifter från arbetsmark
nadsstyrelsen; stencilpublikationen »Arbetsmark
nadsstatistik». — Fr. o. m. juli 1955 är arbetslös
hetsstatistiken grundad på uppgifter om vid ar
betsförmedlingen anmälda arbetssökande, som är 
arbetslösa första helgfria dagen i den vecka, där 
den 15:e infaller (tab. 256). — Den äldre arbetslös
hetsstatistiken som avser arbetslösheten inom 
fackförbunden har tillsvidare bibehållits (tab. 
257). Som arbetslösa redovisas här medlemmar, 
vilka erhållit avgiftsbefrielse (fristämpling) för 
sista redovisningsveckan i varannan månad. Fri
stämpling erhålls om en medlem under en vecka 
varit helt arbetslös eller haft en arbetstid eller 
arbetsinkomst, som ej uppgått till ett visst mini
mum. 

Tab. 258 (216). Ms i socialstyrelsen. — 5 strej
ker i samband med kommunalarbetareförhandl. 
1951 redovisas i statistiken såsom en konflikt. 
Såsom em strejk har här redovisats de spontana 
strejkerna inom stuverifacket 22/4—29/4 1954, vilka 
berörde 23 hamnar. Likaledes har såsom en strejk 
redovisats de aktioner för fria sommarlördagar 
som vidtogs av byggnadsfacken vissa lördagar 
under april—juni 1954, särskilt i Stockholm och 
Göteborg (här uppskattade till 1 650 förlorade ar
betsdagar). 
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Tab. 259-261 . S 0 S: Lönestatistisk årsbok; 
S O S : Löner; ms i socialstyrelsen. — Genom
snitteförtjänsterna i dessa tabeller har uträknats på 
grundval av uppgifter om de enskilda arbetarnas 
löner (faktiskt utbetalade lönebelopp) och arbets
tid, som lämnats av ett antal lantarbetsgivare. Vid 
undersökningarna av löneförhållandena år 1954 
och 1955 tillämpades ett urvals- och uppräknings
förfarande, som närmare beskrivits i S O S: Löner 
1954, del II , s. 103 f. — Ben genomsnittliga tim-
förtjänsten för en viss grupp av arbetare har erhål
lits genom at t man dividerat gruppens lönesumma 
(exkl. ackordsförtjänster) med det sammanlagda 
antalet arbetstimmar vid tidlönsarbete. Den ge
nomsnittliga årsförtjänsten har uträknats som kvo
ten mellan den totala lönesumman (inkl. ackords-
förtjänster) och antalet arbetare, varvid endast 
arbetare som under året arbetat minst 250 arbets
dagar hos den redovisande arbetsgivaren medtagits 
i beräkningarna. Genomsnittsförtjänster har endast 
uträknats för grupper med uppgifter för minst 
100 arbetare. De fr. o. m. år 1954 beräknade ge
nomsnittsförtjänsterna är till följd av det ändrade 
urvalsförfarandet ej fullt jämförbara med mot
svarande förtjänster för tidigare år. (Se S O S : 
Löner 1954, del II). I tab. 260 har den bristande 
jämförbarheten markerats med en linje mellan 
talen för 1953 och 1954. 

Tab. 262. S O S : Lönestatistisk årsbok; S O S : 
Löner; ms i socialstyrelsen. — Primärmaterialet 
erhålls från ett antal trädgårdsodlare, vilka för 
varje arbetare uppger utbetald lön och utgjord ar
betstid under redovisningsåret. Den genomsnittliga 
timförtjänsten för en viss grupp av trädgårdsarbe
tare har beräknats som kvoten mellan gruppens 
lönesumma (inkl. ackordsförtjänster) och det sam
manlagda antalet arbetstimmar. Uppgifterna för 
1954 och 1955 är på grund av ändrat urvalsförfa
rande ej fullt jämförbara med uppgifterna för tidi
gare år; detta markeras med en linje mellan talen 
för 1953 och 1954. 

Tab. 263. S O S : Lönestatistisk årsbok; S O S : 
Löner; ms i socialstyrelsen. — Medelförtjänsterna 
har beräknats som ovägda genomsnitt av jägmäs
tarnas i de olika reviren uppskattningar av den 
normala dagsförtjänsten för huggare resp. körare. 

Tab. 264. Ms hos väg- och vattenbyggnadsstyrel
sen. 

Tab. 265-267. S O S : Lönestatistisk årsbok; 
S O S: Löner; ms i socialstyrelsen. — Primärmate
rialet utgörs av summariska uppgifter från före
tag om antal arbetare, faktiskt utbetalade lönebe
lopp och däremot svarande antal utgjorda arbets
timmar. Fr. o. m. år 1954 har viss omläggning 
genomförts, varvid samarbete inletts med Svenska 
arbetsgivareföreningen beträffande den del av 
undersökningen som avser företag, anslutna till 
föreningen. — Den genomsnittliga timförtjänsten 
för en viss grupp av arbetare har erhållits genom 
at t gruppens lönesumma dividerats med motsva
rande antal arbetstimmar. 

Tab. 268-270. S O S : Lönestatistisk årsbok: 
S O S : Löner; ms i socialstyrelsen. 

Tab. 271—272. Soc. M; ms i arbetsmarknads
styrelsen. 

Tab. 273-276 (232). S O S : Riksförsäkrings-
anstalten; S O S: Enskilda försäkringsanstalter; 
S O S : Olycksfall i arbete. — I tab. 273 avser pre
mieinkomsten i fråga om riksförsäkringsanstalten 
influtna försäkringsavgifter och tilläggsavgifter 
efter avdrag för återbatalda avgifter. Engångs-
premier för livräntor har ej inräknats. I livränte
beloppen innefattas för riksförsäkringsanstalten 
men däremot ej för arbetsgivarförsäkringsbolagen 
dyrtidstillägg, ersättningstillägg m. m. — I utbe
talningarna för försäkringsfall ingår ej utbetalningar 
för statsanställda arbetare samt arbetare ho3 såda
na arbetsgivare, som medgivits självrisk. — I tab. 
276 har vid beräkning av medelvärdet per olycks
fall av utbetald sjukpenning totalbeloppet fördelats 
på samtliga olycksfall, de s. k. bagatellskadorna 
utan sjukpenning inräknade. Motsvarande gäller 
om förlorade arbetsdagar per olycksfall. Antalet 
förlorade arbetsdagar har beräknats så, at t 365 
sjukdagar ansetts motsvara 300 arbetsdagar, varje 
dödsfall 7 500 arbetsdagar och varje invaliditets-
procent 75 arbetsdagar. 

Tab. 277-278 (230). S O S: Folkpansioneringen; 
ms i pensionsstyrelsen. 

Tab. 279. Soc. M. 

Tab, 280 (233), 281. S O S : Erkända sjukkassor; 
ms i riksförsäkringsanstalten. 

Tab. 282, 283 (251), 284-286. S O S : Samhällets 
barnavård; ms i socialstyrelsen. 

Tab. 287. Soc. M; ms i socialstyrelsen. 

Tab. 288 (247), 289-290. S O S : Fattigvården; 
ms i socialstyrelsen. — Fattigvårdslagen upphäv
des vid 1956 års utgång. Den 1 januari 1957 trädde 
soeialhjälpslagen i kraft. Beteckningen fattigvård 
har därigenom slopats och efterträtts av social
hjälp, vilken beteckning har använts i övriga tabel
ler. 

Tab. 291—294. Soc. M; ms i socialstyrelsen. 

Tab. 295. Ms i pensionsstyrelsen. 

Tab. 296—297. Soc. M; ms i socialstyrelsen. — 
Utgiftsbeloppen 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 försäkringstagare 
erlägger till socialförsäkringsorganen. Utgifterna 
innefattar inte anläggningskostnader för anstalter 
utan endast driftkostnader. Utgiftsbeloppen är 
redovisade netto och har sålunda minskats med 
inkomsterna (ej skatter eller allmänna statsbidrag) 
för resp. förvaltningsgrenar. — Uppgifter om kost
nader för enskild social verksamhet och för indu
striföretagens välfärdsanordningar ingår ej i redo
visningen. — Stora poster i den allmänna socialpoli
tiken utgör de förmåner som tillkommer arbets
tagare genom bl. a. lagarna om normalarbetsdag 
och semester. Dessa kostnader är det dock knap
past möjligt att uppskatta i kontanter, varför de 
inte kan upptas i någon social budget. — Se även 
tab. 279. 
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Tab. 298 (240), 299 (242), 300 (243), 301 (241), 
302-304, 305 (245), 306. S O S : Allmän hälso-
och sjukvård; ms i medicinalstyrelsen. — Med vård
tid avses i tab. 300 antalet vårddagar, dividerat med 
antalet under året intagna. Beräkningsmetoden 
läirpar sig mindre vä] fcr vårdformer rr.ed lång 
behandlingstid (kronikervård) ocb kan ej användas, 
då medelvårdtiden överstiger ett år (sinnessjukhus). 

Tab. 307 (236). S O S : Allmän hälso- ocb sjuk
vård; .Antal fall av vmia epidemiska sjukdomar 

(medicinalstyrelsen). 

Tab. 308-309. Uppgifter från Svenska eldbe-
gängelseföreningen. 

Tab. 310, 311 (237), 312 (239). S O S : Dödsor
saker. — Från år 1951 tillämpas i Sverige den av 
Världshälsovårdsorganieationen år 1948 antagna 
klassifikationen av dödsorsakerna. 

Tab. 313 (257), 314 (258), 315-317 (259), 3 1 8 -
320, £21 (265), 322 (69). S O S : Domstolarnas och 
de exekutiva myndigheternas verksamhet. 

Tab. 323. ST; ms i S C. 

Tab. 324 (68 och 267). Se tab. 313-322. 

Tab. 325, 326. S O S : Brottsligheten. 

Tab. 327. S T. 

Tab. 328 (270). S O S : Brottsligheten. 

Tab . 329-335, 336 (272), 337. Ms i fångvårds-
styrelsen. — Kvarvarande (tab. 335) avser samt
liga i fångvårdens anstalter intagna personer (även 
häktade). Under rubriken kvarvarande (tab. 334) 
redovisas däremot endast vissa personer, som bör
jat verkställigheten av ådönd påföljd (ang. ung
domsfängelse se nedan). Intagningar (tab. 332) 
avser totala antalet intagningar inom varje kate
gori. Att detta antal är högre än det antal i fång
vårdens anstalter intagna personer som redovisas 1 
tab. 335 ävensom i tab. 333, 334, 336, beror på 
a t t intagen som under anstaltstiden överföres från 
en kategori till annan (t. ex. från häktade för brott 
till häktade undersökningsfall) redovisas jämväl 
inom den senare kategorien. Att antalet inom en 
kategori nykomna (tab. 333, 334, 336) i regel är 
lägre än antalet i tab. 332 redovisade intagningar 
inom samma kategori, beror jämväl på att i redo
visningen av antalet nykomna i tab. 333, 334 och 
336 har uteslutits b), a. dels intagning föranledd av 
förverkande (på grund av fångvårdsstyrelsens be
slut) a r villkorlig frigivning (från straffarbete eller 
fängelse) dels, beträffande på prov utskriven, åter-
intagning (enligt domstols beslut) i säkerhetsan
stalt respektive ungdomsanstalt och återhämtning 
(enligt interneringsnämndens beslut) till säkerhets
anstalt samt intagning ånyo i ungdomsanstalt 
(enligt ungdomsfängelsenämndens beslut). — Upp
giften om strafftid m. m. (tab. 334) avser beträffan
de förvaring och internering av domstol fastställd 
minsta tid. Enär domstol ej fastställer minsta tid 
för ungdomsfängelse ingår denna påföljd ej i 
tabellen. 

Tab. 338 (274). Ms i skolöverstyrelsen. — Den 
obligatoriska skolgången börjar vanligen höstter
minen det kalenderår, då barnet fyller sju år, och 

skolpliktstiden är numera minst 7-årig. Tabellen 
omfattar alltså de barn, som normalt befinner sig i 
folkskolans klasser 1—7 eller motsvarande klasser 
i högre skolor. 

Det bör observeras, att tabellen inte återger 
skolornas hela elevantal, eftersom inte bara de 
högre skolorna utan också folkskolan (främst i 
skoldistrikt med 8- eller 9-årig folkskola) har åt
skilliga lärjungar som fyllt 14 år eller mera. Kågra 
elever börjar dessutom skolan före 7-årsåldern. 

Tab. 339 (273). Ms i skolöverstyrelsen. - Hel
tidsläsande folkskolor av A- eller a-form: varje 
klass utgör en lärar- och undervisningsavdelning; 
av B- och b-formerna: 2 eller flera klasser bildar en 
lärar- och undervisningsavdelning. Folkskolestadiet 
utgör i B 1-skolorna 2 och i B 2-skolorna 1 avdel
ning. I B 3-skolorna bildar folk- och småskolesta-
dierna tillsammans en avdelning. Varianter har 
i tabellen hänförts till närmast motsvarande av 
nämnda skolformer. 

Tab. 340—342. Ms i skolöverstyrelsen. — Linje-
val i enhetsskolans klass 9, uttryckt i % av antalet 
elever: 

y: förberedande yrkesutbildning 
a: allmänna linjer 
g: teoretisk undervisning med eller utan anknyt

ning till fortsatt utbildning på gymnasium. 

Tab. 343. SarrarbetEnärrnden för yrkesutbild
ning ocb arbetsförmedling: Svenskt skolväsende. 
Kuläge och utbyggnadsbehov. Stockholm 13E6. — 
Aftonskolor-bar ej rr.edtagits. För vissa avdelningar 
saknas uppgifter cm antal sökande och antal in

tagna. 

Tab. 344-348 , 349 (278), 350-351. Ms i skol
överstyrelsen. 

Tab. 352. Uppgifter från arméstaben, marin
staben, armens underofficereskola, de olika skolorna 
samt kataloger fcr försvarets läroverk. 

Tab. 353. Ms i skolöverstyrelsen. 

Tab. 354 — 3f5. SarrarbetfEsrrridm för yrkesut
bildning och arbetsförmedling: SvcnEkt skolväsen
de. Nuläge och utbyggnadsbehov. Stockholm 
19Ê6. — Till tab. 8E4: Kolumnen företageskolor 
gör ej anspråk på att vara fullständig, då gränsen 
mellan fcretagsskola och fast organiserad lärlings
utbildning är flytande. Bland enskilda skolor bar 
medtagits endast statsunderstödda skolor samt 
andra från arbetsmarknadssynpunkt betydelse
fulla. — Till tab. 3E5: T de fyra sista kolumnerna 
(ansökningsfrekvens) har någon korrigering för 
dubbelansökningar ej kunnat göras. Särskilt beträf
fande skolor på realskolenivån är det mycket van
ligt att man söker till flera skolor, seminarier, tek
niska gymnasier o. dyl. Detta medför givetvis att 
ansökningssiffrorna för vissa län och givetvis även 
totalsiffrorna är för stora, hur mycket för stora har 
ej kunnat beräknas. 
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Tab. 356. Uppgifter från skolöverstyrelsen, lant
bruksstyrelsen, sjöfartsstyrelsen, domänstyrelsen, 
medicinalstyrelsen och de olika undervisningsan
stalterna. 

Tab. 357. Ms i skolöverstyrelsen. 

Tab. 358. Inskrivningsdeklarationer från de stu
derande, kataloger, närvaroförteckningar och exa
menslistor från universiteten och högskolorna; ms i 
SC. 

Tab. 359 (289). Statsliggaren samt uppgifter 
direkt från läroanstalterna; ms i SC. — Tabellen 
avser antalet befattningar. 

Tab. 360-362. Se tab. 358. - Studerande, som 
tillhör mer än en fakultet vid samma läroanstalt, 
har i tab. 360 utom beträffande teologiska fakulte
ten redovisats endast vid första inskrivningen. — 
Beteckningen övriga fackhögskolor avser veterinär
högskolan, tandläkarhögskolorna i Stockholm och 
Malmö, farmaceutiska institutet, lantbrukshög
skolan, skogshögskolan samt gymnastiska central
institutet. 

Tab. 363-364. Uppgifter från Svenska biblio 
tekariesamfundets statistiknämnd. — De siffror 
som anges, särskilt för bestånd, tillväxt och utlå
ningsverksamhet, bör användas med försiktighet, 
då beräkningssätten, trots gjorda försök a t t följa 
enhetliga regler, i flera avseenden är skiljaktiga vid 
olika bibliotek. — Inga uppgifter om beståndens 
storlek i bandantal har lämnats, då biblioteksma
terialets olikartade beskaffenhet, olika bindnings-
sätt m. m. gör att antalssiffror lätt blir missvisande 
som mätare av bibliotekens storlek. För vissa av de 
större biblioteken ställer det sig dessutom svårt at t 
lämna någorlunda säkra antalsuppgifter. Man kan 
emellertid helt allmänt (utom för vissa special
bibliotek) räkna med att antalet band för tryckta 
skrifterB vidkommande approximativt motsvarar 
antalet meter av hyllängden (hyllmeter) multipli
cerat med 33. 

Tab. 365. Ms i skolöverstyrelsen. 

Tab. 366. Ms i skolöverstyrelsen; Samverkande 
bildningsförbunden: Verksamhetsberättelse. 

Tab. 367. TS-boken. Utg. av Tidningsstatistik 
aktiebolag. 

Tab. 368. Uppgifter från Bibliografiska institu
tet vid Kungl. biblioteket. 

Tab. 369. Kalendern Blå boken; uppgifter från 
Frikyrkliga samarbetskommittén och de olika 
organisationerna. — Endast några av de fri- och 
lågkyrkliga samfunden har medlemsstatistik. För 
övriga har såvitt möjligt approximativa siffror 
angivits. E t t par mindre samfund, för vilka inga 
uppgifter kunnat erhållas, ingår ej i tabellen. Det 
sammanlagda antalet medlemmar av fri- och låg
kyrkliga samfund är följaktligen något högre än den 
i tabellen angivna approximativa siffran 383 300. 
— Inom nykterhetsrörelsen förekommer i viss 
utsträckning dubbelanslutning. Antalet sådana 
fall är icke känt. De i tabellen redovisade siffrorna 
över sammanlagda antalet medlemmar i nykter
hetssällskap torde trots detta icke vara högre än 
antalet organiserade absolutister, om man till dessa 

även räknar medlemmarna av Svenska frisksport-
förbundet (205 avd. år 1951 med 6 100 medlemmar) 
samt sådana medlemmar av de till De Kristna 
samfundens nykterhetsrörelse (DKSN) anslutna 
organisationerna, som är absolutister utan at t till
höra något av nykterhetssällBkapen. 

Tab. 370. S O S : Telefon, telegraf och radio; 
Sveriges radios verksamhetsberättelser; ms hos 
telestyrelsen och Sveriges radio. 

Tab. 371. Uppgifter från Filmägarnas kontroll
förening. 

Tab. 372-378. S O S : Skattetaxeringarna samt 
fördelningen av inkomst och förmögenhet. — Det 
bör observeras, att uppgifterna i tabellerna grun
dar sig på taxeringsmaterial. Med sammanräknad 
nettoinkomst avses summan av deklarantens in
komster från olika förvärvskällor, sedan avdrag 
gjorts för eventuellt förekommande underskott å 
förvärvskälla. — Ang.skillnaden mellan inkomst
statistikens inkomsttagare och folkräkningens för
värvsarbetande, se S T 1953, sid. 438. 

Tab. 379-380. S O S:FoIkräkningen 1950: 7. 

Tab. 381. Se tab. 372-378. 

Tab. 382-385. S O S : Folkräkningen 1950: 8. -
Personer med skulder men utan gäldränta kan ha 
skatteskulder, varuskulder, räntefria lån, reverser 
mellan föräldrar och barn m. m. 

Tab. 386—388. Meddelanden från konjunktur
institutet, Ser. B 13, B 22; ms hos konjunkturinsti
tutet. — Anm. 1. Bruttonationalprodukten är lika 
med bruttonationalinkomsten, enär ränteinkomster 
netto från utlandet innefattas i bruttonationalpro
dukten. För att erhålla nettonationalinkomsten 
fordras avdrag för avskrivningar. Gross national 
product equals gross national income, as net interest 
from abroad is included in the gross national product. 
To obtain net national income depreciation has to be 
deducted. — 2. I lagerförändringar ingår även för-
änringar i kreaturskapitalet och vissa korrige
ringar för variationer i skogsavverkningen. Changes 
in stocks include changes in live stock and certain 
corrections for variations in timbercutting. 

Tab. 389-390. S O S : Domänverket. 

Tab. 391-392. S O S : Statens vattenfallsverk. 

Tab. 393-394. S O S : Statens järnvägar; S O S : 
Sveriges järnvägar. 

Tab. 395-396. S O S : Postverket. 

Tab. 397-398. S O S : Telefon, telegraf och radio. 

Tab. 399. Ms i S C. 

Tab. 400-402. Budgetredovisning; Bihang till 
riksdagens protokoll; Riksräkenskapsverkets års
bok; ms i riksräkenskapsverket. 

Tab. 403—404. Budgetredovisning; Riksstaten. 

Tab. 405. Budgetredovisning; ms i S C. 

Tab. 406. Budgetredovianing; Bihang till riks
dagens protokoll; Riksräkenskapsverkets årsbok; 
ms i riksräkenskapsverket. 



27° 

Tab. 407. Budgetredovisning; Riksräkenskaps-
verkets årsbok. 

Tab. 408. Berättelse. . . om vad i rikets styrelse 
sig tilldragit. (Riksdagens protokoll. Bihang.) 

Tab. 409—410. Riksgäldskontorets årsbok; Den 
svenska statsskulden (månadsuppgift); ms i riks
gäldskontoret. 

Tab. 411. ST; ms i SC. 

Tab. 412. S O S ; Handel; ms i kommerskollegium. 

Tab. 413. Budgotredovisning; S O S : Kommu
nernas finanser. 

Tab. 414-418 (315). S O S : Skattetaxeringarna 
samt fördelningen av inkomst och förmögenhet. 

Tab. 419-430 (322). S O S : Kommunernas fi
nanser. 

Tab. 431. Årsbok för Sveriges kommuner. 

Tab. 432. S O S : Kommunernas finanser. 

Tab. 433. S O S : Kommunernas finanser; ST; ms 
i SC. 

Tab. 434, 435-436 (342), 437-438. S O S : 
Riksdagsmannavalen; ms i SC. 

Tab. 439-443 . S O S : Kommunala valen. - De 
valda kvinnornas partifördelning vid stadsfull
mäktigvalen 1946—1954 och vid kommunalfull
mäktigvalen 1954 var följande. 

Symboler använda i tabellerna 

Upprepning 
Intet finns att redovisa 
Mindre än hälften av den använda 

enheten 
Uppgift ej tillgänglig eller alltför 

osäker för att angivas 
Uppgift kan icke förekomma 
Preliminär uppgift 

Miljoner kronor 

Explanation of symbols 

Repetition 
Magnitude nil 
Magnitude less than half of unit 

employed 

Data not available 
Category not applicable 
Provisional or estimated figure 

Millions of kronor (see below). 

Obs! I de internationella tabellerna har tecknet* 
ej utsatts. 

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

Note. The symbol * has not been used in the inter
national tables. 

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

Note for foreign readers 

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

Hektar, ha 
Krona, kronor, kr 

Ton, t 

= 1 sq. hectometre ( = 100 ares) 
= Swedish crowns. For exchange rates, 

see Tables 198 and 478. 
= Metric tons 

{ 0 
0,0 } 

mkr 
milj. 
kr 

» 
— 

.. 
. * 

{ } 
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Använda huvudkällor för de internationella tabellerna (tab. 444—496) 

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

Bland de internationella statistiska publikatio
nerna har framför allt anlitats: 
Statistical yearbook. (United Nations.) 
Demographic 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.) 
The Statesman's year-book. 
Monthly bulletin of agricultural economics and 

statistics. (Food and Agriculture Organization.) 
Yearbook of food and agricultural statistics. 

P. 2. Trade. (Food and Agriculture Organiza
tion.) 

Commodity series. (Food and Agriculture Orga
nization.) 

Commodity reports. (Food and Agriculture Orga
nization). 

Statistical summary of the mineral industry. Pro
duction, exports and imports. (Colonial Geo
logical Surveys.) 

Industrial fibres. (Commonwealth Economic Com
mittee.) 

Yearbook of forest products statistics. (Food and 
Agriculture Organization.) 

Yearbook of international trade statistics. (Unit
ed Nations.) 

Lloyd's register of shipping. 
Statistical papers. Ser. T. Direction of international 

trade. (United Nations, International Monetary 
Fund, & International Bank for Eeconstruction 
and Development.) 

Hänvisningsregister till Historisk statistik 

Reference Index to Historical Statistics 

Annual bulletin of transport statistics for Europe. 
(United Nations. Economic Commission for 
Europe.) 

Statistique complète des services postaaux (Union 
postale universelle.) 

Statistique générale de la télégraphie. (Union 
internationale des télécommunications.) 

Statistique générale de la téléphonie. (Union inter
nationale des télécommunications.) 

International railway statistics. (International 
Union of Railways.) 

Digest of statistics. (International Civil Aviation 
Organization.) 

Statistical papers. Ser. H. Statistics of national in
come and expenditure. (United Nations.) 
International financial statistics. (International 

Monetary Fund.) 
Balance of payments yearbook. (International 
Monetary Fvnd.) 
Year book of labour statistics. (International La
bour Office.) 
International labour review. Statistical suppl. (In
ternational Labour Office.) 

De 53 internationella tabellerna har utarbetats 
av: 
Det statistiske Departement, Köpenhamn: 

Tab. 448. 454, 455, 456, 461, 464, 465, 475, 476, 
477, 484, 489, 491, 492, 495, 496; 
Statistiska centralbyrån, Helsingfors: 

Tab. 447, 478, 480, 482, 483, 485, 486; 
Statistisk sentralbyrå, Oslo: 

Tab. 450, 452, 453, 457, 458, 459, 463, 466, 467, 
468, 469, 470, 471, 472, 473, 474, 493; 

Statistiska centralbyrån, Stockholm: 
Tab. 444, 445, 446, 449, 451, 460, 462, 479, 481 
487, 488, 490, 494. 

Tabell i Statistisk 
årsbok 1957 
Table numbers in 
Statistical Abstract 

4- 5 
7 
9 
10 

11-12 
14 
15 
17 

26, 29 
35 

36-38 
39 
40 

Tabell i Historisk 
statistik 
Table numbers in 
Historical Statistics 

A 1, A 11 
A 1 4 - A 15 
A 2 - A 4 
A 5 - A 10 
A 1 2 - A 13 
A 16, A 19 
A 17, A 20 

A 18 
A 21 
A 24 

A 2 2 - A 23 
B 1 - B 2 

B 3 

Tabell i Statistisk 
årsbok 1957 
Table numbers in 
Statistical Abstract 

41 
43-44 

45 
46 

48-49 
50 
51 
53 
54 
55 
56 

57-58 

Tabell i Historisk 
statistik 
Table numbers in 
Historical Statistics 

B 4 
B 5 
B 7 
B 6 
B 8 

B 1 0 - B 11 
B 9 
B 14 
B 12 
B 13 
B 15 

B 1 6 - B 30 



1 Geografiska uppgifter 
Geographical data 

Tab. 1. Geografiska uppgifter 
Geographical data 

Läge , g r änse r m. m. Geographical position, bound
aries, etc. 

Nordligaste punkt Most Northerly point Treriksröset 
69" 4' n bredd lat N 

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

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

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

Landgräns mot Finland 536 km, landgräns mot 
Norge 1 657 km. 

Kusten enligt Strelbitsky 7 624 km, mätt på karta 
i 1:2000000 omkr. 2500 km. 

Största längd från norr till söder 1574 km, största 
bredd 499 km. 

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

Öar Islands (Kringliggande småöar ej inräknade). 
Gotland 3 001, Oland 1 344, Orast 346, Hisingen 
192, Värmde 180, Tjörn 147, Väddö och Björkö 125, 
Fårö l l4 , Selaö91, Gräsö88, Svartsjölandet79 kma. 

Bergshöjder Mountains N o r r b o t t e n s l ä n : Keb
nekajse 2123, Sarektj&kko 2 090, Kaskasatjåkko 
2 076 (Snlitelma 1877, Peltsa 1518). V ä s t e r 
b o t t e n s l ä n : N. Storfjället 1764 (Marsfjället 
1589). J ä m t l a n d s l ä n : Helagsfjället 1796, 
Storsylen 1762 ( ireskutan 1420, Siikentjakk 
1314). V ä s t e r n o r r l a n d s l ä n : Bunkfjället 740. 
K o p p a r b e r g s l ä n : Storvätteshogna 1 204, Mol
net 1191, Härjehogna 1185, (Städjan 113J, Tran-

Vissa meteorologiska stationer 
Selected meteorological stations 

strandsijällen 945). V ä r m l a n d s l ä n : Brånberget 
691. S k a r a b o r g s l ä n : Alleberg 334 (Kinnekulle 
307, Billingen 298). Ä l v s b o r g s l ä n : Galtåsen 
362, J ö n k ö p i n g s 1än: Tomtabacken377,Taberg 
342. Ö s t e r g ö t l a n d s l ä n : Stensbohöjden 327, 
Omberg 263. H 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. M a l m ö h u s l ä n : Söder
åsen 211 m ö. h. 

Vattenområden Drainage areas Vänern—Göta 
älv 50 200 (därav Inom Sverige 42 800), Torne 
älv 40 200 (d:o 25 300) \ Ångermanälven 31900 
(d:o 30400), Dalälven 29000 (d:o 27 900), Ume 
älv 26700 (d:o 26500), Indalsälven 26700 (d:o 
24700), Lule älv 25200 (d:o 24 500), Mälaren-
Norrström 22 600, Ljusnan 19 800, Kaltx älv 
17 900J, Vättern—Motalaström 15500, Ljungan 
12 900, Skellefte älv 11600, Pite alv 11200, 
Lagan 6 440, Helgeån 4 780, Emån 4460 km1. 

Sjöar Lakes Vänern 5546, Vättern 1899, Mäla
ren 1140, Hjälmaren 493, Storsjön 1 Jämtland 456, 
Siljan med Orsasjön 354, Torneträsk 322, Horn
avan 251, Uddjanr 238, Bolmen 184, Storavan 172, 
Ströms vattudal 168, Stora Lulevatten 165, Storu-
man 163, Kallsjön 155, Åsnen 150, Stora Le och 
Foxen 137, Sömmen 132, Dellensjöarna 132, Ska-
gern 131, Flåsjön 112, Virihaure 108, Glafsfjorden 
102, Frykensjöarna 102, Akkajaure (Suorvajanre) 
90—210, Torrön 84—103 km». 

Floder Rivers Klarälven—Göta älv 720 (därav 
inom Sverige 520), Mnonio—Torne älv 570, Dal
älven 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 älv 370, Ljungan 350, 
Toftaån—Lagan 270, Ätran 230 km. 

1 Till Torne älvs område har räknats hela området ovan blfurkationen till Kalix älv (9 910 km2). 



Meteorologiska uppgifter 
Meteorological data 
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Tab. 2. Nederbörd i mm år 1956 samt i medeltal för 1901—1930 
Precipitation 



3 Meteorologiska uppgifter 
Meteorological data 

Tab. 3. Medeltemperatur i celsiusgrader år 1956 samt 1901—1930 
Average temperature (centigrade) 
Abs. max. och abs. min. avser i kol. för 1901—30 den högsta resp. lägsta temperaturen sedan 1880. 

Avser den senaste observationen av det på föregående rad angivna värdet. 



Tab. 4. Areal, folkmängd, folkmängdstäthet och indelningar den 1 januari 1957, länsvis 
Area, population, density of population and administrative divisions, by county 

A
real, folkm

ängd 
A

rea, population 
4 



5 Areal, folkmängd 
Area, population 

Tab. 5. Ecklesiastik och judiciell indelning den 1 januari 1957 
Ecclesiastical and judicial divisions 

Tab. 6. Landskap samt landstings- och hushållningssällskapsområden den 
1 januari 1957 Provinces, county council and county agricultural committee districts 



Tab. 7. Antal tätorter samt folkmängden i tätorter och glesbebyggelse den 31 december 1950 enligt 
indelningen den 1 januari 1952 
Number of built-up areas and inhabitants in built-up areas and sparsely populated areas 

Med tätorter avses här orter såväl å den administrativa landsbygden som inom städer, köpingar och municipalsambällen med tätbebyggelse och minst 
200 invånare. Med glesbebyggelse avses all bebyggelse, som ej ingår i tätbebyggelse (tätorter). Se Källhänvisningar m. m. 

A
real, folkm

ängd 
A

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

Tabellen omfattar såväl egentliga landskommuner som köpingskommuner. 

7 
A

real, 
folkm

ängd
 

A
rea, population 



8 Areal, folkmängd 
Area, population 
Tab. 9. Folkmängd den 1 januari 1948—1957 
Population 
Se Källhänvisningar m. m. 

Tab. 10. Folkmängd länsvis den 1 januari 1957 
Population by county 



9 Areal, folkmängd 
Area, population 

Tab. 11. Folkmängd i de större städerna den 1 januari 1948—1957 
Population of the largest towns 

Städerna efter folkmängdens storlek det sist redovisade året. 
Rörande folkmängden i övriga städer samt i köpingar och municipalsamhällen se tab. 12 och 13. 
Se även tab. 446. For the population of other towns, etc., see Tables 12 and 13, See also Table 446. 



Areal, folkmängd 
Area, population 
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Tab. 12. Städernas areal och folkmängd den 1 januari 1957 
Area and population of towns 



11 Areal, folkmängd 
Area, population 

Tab. 13. Köpingarnas och municipalsamhällenas areal och folkmängd 
den 1 januari 1957 
Area and population of boroughs and municipal communities 
Köping som tillkommit vid årets början har utmärkts med kursiv stil. 



Areal, folkmängd 
Area, population 
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TAB. 13 (forts.). KÖPINGARNAS OCH MUNICIPALSAMHÄLLENAS AREAL OCH FOLKMÄNGD 
DEN 1 JAN 1957 

I hela riket den 1 januari 1957: 
94 köpingar: areal 735864 ha; folkmängd 466 074. 
129 mnnicipalsamhällen: areal 43 053 ha; folkmängd 149 857. 



Ålder, kön, civilstånd 
Age, sex, marital status 

13 

Tab. 14. Folkmängd efter ålder den 1 januari 1950—1957 
Population by age 

Tab. 15. Folkmängd efter kön och civilstånd den 1 januari 1947—1956 
Population by sex and marital status 



Ålder, kön, civilstånd 
Age, sex, marital status 

14 

Tab. 16. Beräknad sammansättning av befolkningen efter kön och ålder 
vid slutet av åren 1955, 1960, 1965 och 1970 
Projections of population by sex and age at the end of 1956, 1960, 1965 and 1970 
Se Källhänvisningar m. m. 



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

Tab. 17. Tätortsbefolkning efter ålder, kön och civilstånd den 31 december 1950 
The population in built-up areas by age, sex, and marital status 



Ålder, kön, civilstånd 
Age, sex, marital status 

16 

Tab. 18. Beräknad folkmängd efter kön, civilstånd och ålder i ettårsklasser 
den 1 januari 1956. Estimated population by sex, marital status and age by single years 



17 Ålder, kön, civilstånd 
Age, sex, marital status 

TAB. 18 (forts.). BERÄKNAD FOLKMÄNGD EFTER KÖN, CIVILSTÅND OCH ÅLDER I 
ETTÅRSKLASSER DEN 1 JANUARI 1956 



Ålder, kön, civilstånd 
Age, sex, marital status 

18 

Tab. 19. Folkmängd efter ålder i femårsklasser samt efter kön länsvis den 31 
Population by age and sex, by county 



december 1950 enl. indelningen den 1 januari 1952 

19 Ålder, kön, civilstånd 
Age, sex, marital status 



Tab. 20. Folkmängd efter kön och civilstånd länsvis den 31 december 1950 enligt indelningen den 1 januari 1952 
Population by sex and marital status, by county 

Å
lder, kön, civilstånd 

A
ge, sex, m

arital status 
20 



21 Ålder, kön, civilstånd 
Age, sex, marital status 

Tab. 21. Fördelningen efter ålder, kön och civilstånd inom jordbruksbefolk
ning och övrig befolkning den 31 december 1940, 1945 och 1960 
Agricultural and other population by age, sex and marital status 



Ålder, yrke 
Age, occupation 

22 

Tab. 22. Förvärvsarbetande och ej förvärvsarbetande befolkning: 
översikt för åren 1945 och 1950 
Economically active and inactive population: summary 

Observera att husmödrar enligt internationellt vedertagen praxis räknats som familjemedlemmar, ej 
som förvärvsarbetande. Antalet förvärvsarbetande gifta kvinnor framgår av tab. 23. Se även Käll
hänvisningar m. m. 



23 Ålder, yrke 
Age, occupation 

Tab. 23. Förvärvsarbetande och ej förvärvsarbetande befolkning efter kön och 
ålder år 1950 Economically active and inactive population by sex and age 



Ålder, yrke 
Age, occupation 

24 

Tab. 24. Förvärvsårbetande befolkning efter näringsgren och ålder den 
31 december 1950 Economically active population by industry and age 



Tab. 35. Folkmängd efter näringsgren samt efter ålder, kön och civilstånd 
den 31 december 1950 Population by industry and by age, sex and marital status 
A. Förvärvsarbetande befolkning: män Economically active population: men 

Ålder, yrke 
Age, occupation 

25 



Ålder, yrke 
Age, occupation 
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TAB. 25 (forts.). FOLKMÄNGD EFTER NÄRINGSGREN SAMT EFTER ÅLDER, KÖN OCH CIVIL
STÅND DEN 31 DECEMBER 1950 

B. Förvärvsarbetande befolkning: kvinnor Economically active population: women 



Ålder, yrke 
Age, occupation 

27 

TAB. 25 (forts.). FOLKMÄNGD EFTER NÄRINGSGREN SAMT EFTER ÅLDER, KÖN OCH 

CIVILSTÅND DEN 31 DECEMBER 1950 

C. Hela folkmängden: män Total population: men 



Ålder, yrke 
Age, occupation 

28 

TAB. 25 (forts.). FOLKMÄNGD EFTER NÄRINGSGREN SAMT EFTER ÅLDER, KÖN OCH 
CIVILSTÅND DEN 31 DECEMBER 1950 

D. Hela folkmängden: kvinnor Total population: women 



Yrke 
Occupation 

29 

Tab. 26. Folkmängd efter näringsgren 1940, 1945 och 1950: 
relativ fördelning, % 
Population by industry, percent distribution 

Tab. 27. Förvärvsarbetande befolkning efter yrkesställning och kön 1940, 
1945 och 1950 
Economically active population by sex and occupational status 
Siffrorna för år 1940 omräknade med hänsyn till de principer som tillämpats vid senare folkräkningar. 



Yrke 
Occupation 

30 

Tab. 28. Förvärvsarbetande befolkning efter näringsgren, 
yrkesställning och kön år 1950 
Economically active population by industry, occupational status, etc. 



TAB. 28 (forts.). FÖRVÄRVSARBETANDE BEFOLKNING EFTER NÄRINGSGREN, 
YRKESSTÄLLNING OCH KÖN ÅR 1950 

31 Yrke 
Occupation 



Yrke 
Occupation 
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TAB. 28 (forts.). FÖRVÄRVSARBETANDE BEFOLKNING EFTER NÄRINGSGREN, 
YRKESSTÄLLNING OCH KÖN ÅR 1950 



33 

TAB. 28 (forts.). FÖRVÄRVSARBETANDE BEFOLKNING EFTER NÄRINGSGREN, 
YRKESSTÄLLNING OCH KÖN ÅR 1950 

Yrke 
Occupation 



Yrke 
Occupation 
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TAB. 28 (forts.). FÖRVÄRVSARBETANDE BEFOLKNING EFTER NÄRINGSGREN, 
YRKESSTÄLLNING OCH KÖN ÅR 1950 



35 Yrke 
Occupation 

TAB. 28 (forts.) . FÖRVÄRVSARBETANDE BEFOLKNING EFTER NÄRINGSGREN, 
YRKESSTÄLLNING OCH KÖN ÅR 1950 



Yrke 
Occupation 
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Tab. 29. Folkmängden efter näringsgren länsvis år 1950 
Population by industry and county 



Yrke 
Occupation 
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TAB. 29 (FORTS.). FOLKMÄNGDEN EFTER NÄRINGSGREN LÄNSVIS ÅR 1950 



Yrke 
Occupation 
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TAB. 29 (forts.). FOLKMÄNGDEN EFTER NÄRINGSGREN LÄNSVIS ÅR 1950 



Yrke 
Occupation 

39 

Tab. 30. Företagare inom olika näringsgrenar efter antalet anställda år 1950 
Employers by industry and number of employees 
Observera, att fördelningen avser företagare, ej företag (arbetsställe). Jämför tab. 121. — I antalet anställda 
har medräknats annan medhjälpande familjemedlem än företagarens hustru. 

Tab. 31. Förvärvsarbetande befolkning efter yrkesgrupper och yrkesställning 
å r 1950 Economically active population by occupational groups and occupational status 

Yrkesgrupperingen ansluter sig till International Standard Classification of Occupations (ISCO). Se även Käll
hänvisningar m. m. 



Yrke 
Occupation 

40 

Tab. 32. Förvärvsarbetande befolkning efter kön, yrkesställning och näringsgren 
Grupperingen efter näringsgren ansluter sig till Förenta Nationernas International Standard Industrial 



år 1950 Economically active population by sex, occupational status and industry 
Classification (ISIC). 

41 Yrke 
Occupation 



Yrke 
Occupation 
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Tab. 33. Förvärvsarbetande befolkning inom vissa individualyrken efter yrkes
ställning år 1950 
Economically active population belonging to certain occupational groups, by occupational status 
För innebörden av begreppet individualyrke se Källhänvisningar m. m., tab. 31. 



43 Yrke 
Occupation 

Tab. 34. Anställda efter anställningens art samt yrkesställning m. m. år 1950 
Salaried employees and wage-earners by kind of employment 
Se Källhänvisningar m. m. 



Familjestatistik 
Family statistics 
Tab. 35. Hushåll år 1950 
Households by size 
Se Källhänvisningar m. m. 

44 

Tab. 36. Antal familjer efter familjetyp och barnantal år 1950 
Families by type of family and number of children 
Avser endast hemmavarande barn under 16 år. Refers only to children under 16 years living at home. På grund 
av beräkningsmetoden bör små tal användas med försiktighet. Se Källhänvisningar m. m. 



Familjestatistik 
Family statistics 

45 

Tab. 37. Bestående äktenskap efter vigselår samt hustruns ålder 
den 31 december 1950 
Marriages by year of marriage and age of wife 
På grund av beräkningsmetoden bör små tal användas med försiktighet. Se Källhänvisningar 
m. m. 



Familjestatistik 
Family statistics 

46 

Tab. 38. Bestående äktenskap efter vigselår och barnantal år 1960 
Marriages by year of marriage and number of children under 16 years 

Avser hemmavarande barn under 16 år. Adoptivbarn, fosterbarn och ena makens barn i föregående 
äktenskap och utom äktenskap inräknade. På grund av beräkningsmetoden bör små tal användas 
med försiktighet. Se Källhänvisningar m. m. 



Folkmängdens förändringar 
Vital statistics 

47 

Tab. 39. Översikt av folkmängdens förändringar 1751—1956 
Vital statistics, summary 



Folkmängdens förändringar 
Vital statistics 

48 

Tab. 40. Folkmängdens förändringar på landsbygden och i städerna 1946—1956 
Vital statistics, by urban and rural districts 



49 Folkmängdens förändringar 
Vital statistics 

Tab. 41. Folkmängdens förändringar åren 1955 och 1956 i städer med minst 
30000 invånare vid 1957 års början 
Vital statistics of towns of 30000 inhabitants or more 



Tab. 42. Folkmängdens förändringar länsvis 1951—1956 
Vital statistics, by county 

F
olkm

ängdens 
förändringar 

V
ital statistics 
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Folkmängdens förändringar 
Vital statistics 
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Tab. 43. Giftermål 1946—1955: antal och ordningsnummer 
Marriages by number of previous marriages of bride and of groom 

Tab. 44. Giftermål 1946—1955: tidigare civilstånd och medelåldern vid vigseln 
Age at marriage and marriages by previous marital status of bride and of groom 



53 Folkmängdens förändringar 
Vital statistics 

Tab. 45. Giftermål år 1955 efter makarnas ålder och tidigare civilstånd 
Marriages by age and previous marital status of husband and wife 

Tab. 46. I första äktenskapet inträdda i olika åldrar på 1000 av medelfolk
mängden av ogifta i samma åldrar 1946—1955 
First marriages per 1000 single persons in each specified age group 



Tab. 47. Ingångna och upplösta äktenskap 1955 efter makarnas födelseår samt efter vigselår 
Marriages performed and marriages dissolved in 1955 by age of husband and wife, and by duration of marriage 

F
olkm

ängdens 
förändringar 

V
ital 

statistics 
54 



Folkmängdens förändringar 
Vital statistics 
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Tab. 48. Hemskillnader och äktenskapsskillnader 1947—1956 
Legal separations and divorces Se Källhänvisningar m. m. 

Tab. 49. Antal äktenskapsskillnader efter makarnas ålder 1954 och 1955 
Number of divorces by age of husband and wife 



Tab. 50. Födda barn 1946—1955 Births 

F
olkm

ängdens 
förändringar 

V
ital statistics 

56 



Tab. 51. Födda barn efter moderns ålder: 1954 och 1955 
Births by age of mother 

57 
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Folkmängdens förändringar 
Vital statistics 
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Tab. 52. Barn födda år 1955 i äktenskap ingångna 1950 eller senare, 
fördelade efter barnets ordningsnummer m. m. 
Legitimate births in 1955 in marriages performed in 1950 or later by birth order, 
age of mother, and time between marriage and child birth 

Tab. 53. Spädbarnsdödligheten med fördelning på levnadstid 1918—1955 
Infant deaths (under 1 year of age) per 100 live births by age groups 
Siffrorna anger antalet döda barn i respektive åldrar i % av antalet levande födda barn samma år. 



Tab. 54. Döda 1946-1955 
Deaths 

59 
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Tab. 55. Döda i olika åldrar på 1000 av medelfolkmängden i samma åldrar 1946—1955 
Death rates specific for age and sex1 

F
olkm

ängdens 
förändringar 

V
ital statistics 

60 

1 Rates based on the number of deaths that occured within, a given age group during the courte af a gear, per 1 000 persona falling within that 
age group at the middle of the year. 



61 Folkmängdens förändringar 
Vital statistics 

Tab. 56. Dödlighets- och livslängdstabeller för perioden 1951—1955 
Life tables 
Sannolika återstående livslängden vid födelsen: män 75,06 år; kvinnor 77,31 år. 



Folkmängdens förändringar 
Vital statistics 

62 

Tab. 57. Utvandrare och invandrare, fördelade efter länder, 
1947—1956 Emigrants and immigrants by country 

Avser såsom in-resp. utflyttade kyrkobokförda 
personer. De som registrerats som inflyttade un
der aren närmast efter kriget torde i betydande 
utsträckning ha inkommit i riket tidigare utan att 

då kyrkobokföras. Utvandrare gom aldrig va
rit kyrkobokförda i riket ingår ej i tabellen. 
—Ang. ut- och invandrarnas nationalitet se Käll
hänvisningar m. m. 



Folkmängdens förändringar 
Vital statistics 
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Tab. 58. Utvandrare och invandrare länsvis 1947—1956 
Emigrants and immigrants by county 
Jämför anmärkning till tab. 57. 



Folkmängdens förändringar 
Vital statistics 
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Tab. 59. Utrikes födda och utlänningar i Sverige år 1950 samt 
naturaliserade 1950—1956 
Persons born abroad, aliens and persons naturalized 
Se Källhänvisningar m. m. 

Tab. 60. Utlänningar med uppehållstillstånd i Sverige 1953—1957 
Aliens with residence permits for Sweden 
Då uppgifterna avser personer med uppehållstillstånd, 
omfattar de ej totala antalet härvarande utlänningar. 
Se Källhänvisningar m. m. Hela antalet utlänning
ar i Sverige den 1 april 1957 uppskattas till omkring 

250 000. Härvid är dock att märka, att seoan pass
tvånget lättat, antalet danskar, ieländare, finländare 
och norrmän endast kan ungefärligen uppskattas. 
Total number of aliens on April 1, 1937, c. 250 000. 



Folkmängdens förändringar 
Vital statistics 

65 

Tab. 61. Vinst eller förlust genom inrikes omflyttning länsvis 1941/50 
och 1954-1956 
Internal migration: population increase or decrease by county 

Tab. 62. Antal flyttande fördelade efter kön, ålder och flyttningstyp år 19551 

Internal migration by sex, age and destination 
På grund av beräkningsmetoden bör små tal användas med försiktighet. Se Källhänvisningar m. m. 

1 Talen i Statiätisk årsbok 1956 avser år 1953 och ej, som felaktigt uppgivits, år 1954. 



Lantmäteri 
Land surveying 

Tab. 63. Lantmäteri 1952—1956 

66 

Se Källhänvisningar m. m. — Avser verksam
heten inom lantmäteriets distriktsorganisation. 
Där ej annat angives, avser uppgifterna under 

Land surveying 
året avslutade förrättningar eller uppdrag. An
talet lantmäteridistrikt framgår av tab. 4. 



Jordbruk 
Agriculture 
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Tab. 64. Landarealen fördelad efter ägoslag 1944 och 1951 i hektar 
Use of land in hectares 
Se Källhänvisningar m. m. 



Jordbruk 
Agriculture 
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Tab. 65. Antal brukningsenheter i olika storleksgrupper 1944 och 1951 
Number of holdings by size groups according to acreage of arable land 
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Tab. 66. Brukningsenheternas relativa fördelning, %, på olika 
Storleksgrupper 1944 och 1951 Holdings by size groups: percentages 

Jordbruk 
Agriculture 



Jordbruk 
Agriculture 
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Tab. 67. Åkerareal i olika storleksgrupper 1944 och 1951 i hektar 
Area of arable land in hectares by size groups 



71 Jordbruk 
Agriculture 

Tab. 68. Åkerarealens relativa fördelning, %, på olika storleksgrupper 
m. m. 1944 och 1951 
Area of arable land: percent distribution by size groups of holdings 



Tab. 69. Arrenderade brukningsenheter och arrenderad åkerareal i olika storleksgrupper 1944 och 1951 
Leased farms and leased arable land by size groups 
Avser brukningsenheter med mer än 2 ha åker. 

Jordbruk 
A

griculture 
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73 Jordbruk 
Agriculture 

Tab. 70. Täckdikad åkerjord 1944 och 1951 Underdrained area of arable land 



Jordbruk 
Agriculture 
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Tab. 71. Ensileringsanläggningar 1944 och 1951 Ensilage plants 
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Tab. 72. Akerjordens och ängens användning 1951—1956 
Use of arable land and grassland 

Jordbruk 
Agriculture 

Tab. 73. Utsäde i ton 1951—1956 
Sowings in metric tons 



Jordbruk 
Agriculture 
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Tab. 74. Skörd pr hektar i deciton 1951—1956 
Crops: yield per hectare, in quintals 

Tab. 75. Skörd i ton 1951-1956 
Crops, in metric tons 



77 Jordbruk 
Agriculture 

Tab. 76. Skörd i tusental skördeenheter 1951-1956 
Crops in thousands of crop 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, 2,5 kg ängshö, 3,5—5 kg halm, 12—15 kg blast. 

Tab. 77. Skörd i skördeenheter per hektar samt allmän skördesiffra 1951—1956 
Crops in crop units per hectare and general crop index 
Se anm. till föregående tabell. 

Tab. 78. Spannmålens medelvikt i kg per hl 1951—1956 
Average weight of grain, in kg per hectolitre 



Tab. 79. Åkerjordens användning och ängsarealen länsvis år 1956 
Use of arable land, by county, by region 

Jordbruk 
A

griculture 
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Tab. 80. Åkerjordens användning i hektar inom olika storleksgrupper av brukningsenheter år 1956 
Use of arable land, in hectares, by size of holdings 
Se Källhänvisningar m. m. 
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Tab. 81. Skörd per hektar i deciton länsvis 1951—1956 
Crops: yield per hectare, in quintals, by county 
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Tab. 83. Skörd av spannmål i ton länsvis 1951—1956 
Grain crops, in metric tons, by county 
Se Källhänvisningar m. m. 

Jordbruk 
Agriculture 
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Tab. 83. Skörd av andra grödor än spannmål i ton samt totala 
skörden i skördeenheter länsvis 1951—1966 
Crops other than grain in metric tons and total crops converted into crop units 



83 Jordbruk 
Agriculture 

Tab. 84. Brödsäd: tillgång och förbrukning i ton 1946/47—1955/56 
Bread cereals supply and consumption 

Tab. 85. Antal kreatur den 1 juni 1956 Livestock: number, by kind, by size group 
of farms 
På brukningsenheter med mer än 2 ha åker. Se Källhänvisningar m. m. 



Tab. 86. Husdjur länsvis 1960-1956 Livestock: number by county, by kind 
Jordbruk 
A

griculture 
84 
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Tab. 87. Brukningsenheter utan husdjur år 1951 
Holdings without livestock 
Lägenheter ingår ej. 

Jordbruk 
Agriculture 



Jordbruk 
Agriculture 

86 

Tab. 88. Jordbrukets maskinanvändning samt förekomsten av vattenledning inom 
olika storleksgrupper av brukningsenheter den 15 sept. 1951 
Machines and water-supply, by size groups of holdings 
Brukningsenheter med maskiner ägda av brukaren gemensamt med andra brukare eller av ekonomisk förening, 
bolag, enskild maskinägare, maskinstation el. dyl., redovisas ej i tabellen. Däremot avser antalet maskiner det 
totala beståndet. 



87 Jordbruk 
Agriculture 

Tab. 89. Antal traktorer använda i jordbruket den 1 oktober 1954 
Tractors in agriculture, by county 

Tab. 90. Antal pälsdjursgårdar och antal pälsdjur i avel den 15 septem
ber 1945 och 1951 Number of fur farms and fur-breeding animals, by county 
Tabellen omfattar endast gårdar med silverräv och varianter, blåräv, viträv samt mink och varianter. 



Jordbruk 
Agriculture 

88 

Tab. 91. Trädgårdsodling m. m. år 1951 Horticulture, acreage 

Tab. 92. Den animaliska produktionen 1947—1956 i 1000 ton Livestock production 
Se Källhänvisningar m. m. 



89 Jordbruk 
Agriculture 

Tab. 93. Kontanta inkomster och utgifter per hektar jordbruksjord 
år 1955 Cash income and expenditure per hectare of farm land 
Rörande beräkningsmetoden se Källhänvisningar m. m. 



Jordbruk 
Agriculture 
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Tab. 94. Jordbrukarnas tillgångar och skulder år 1952 
Assets and liabilities of farmers, by tenure of operator 



91 Jordbruk 
Agriculture 

Tab. 95. Jordbrukets ekonomiska föreningsrörelse 1947—1956 
Farmers' co-operative associations 
Rörande kreditorganisationerna se tab. 208 och 210. Credit organizations, see Tables 208 and 210. 



Jordbruk 
Agriculture 
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Tab. 96. Kontrollföreningarna år 1954/55 Milk production control associations 

Tab. 97. Hushållningssällskapen år 1954 och 1955 County agricultural committees 



Jordbruk 
Agriculture 
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Tab. 98. Lantbruksnämndernas verksamhet: sammandrag 1950—1956 
Operations of local agricultural boards, summary 

Tab. 99. Lantbruksnämndernas rationaliseringsverksamhet år 1956 
Operations of local agricultural boards, projects 



Jordbruk 
Agriculture 

94 

Tab. 100. Mejerihantering 1948—1956 Dairying 

Antal mejerier = mejerier verksamma under hela året eller del därav. Antal leverantörer avser den 31 dec. I värdet 
ingår ej subventioner och bidrag. 



Fiske 
Fisheries 

95 

Tab. 101. Saltsjöfisket: fiskare, redskap och båtar m. m. 1949—1955 
Sea fisheries: fishermen, fishing gear and fishing craft 
Fångstmängden redovisad i hel fårskvikt. The catches are given in round fresh weight. 

Tab. 102. Saltsjöfisket: fångstmängd och fångstvärde 1949—1955 
Sea fisheries: quantity and value of catch 
Se anm. till tab. 101. See note on Table 101. 



Fiske, skogsbruk 
Fisheries, forestry 

96 

Tab. 103. Saltsjöfisket i Göteborgs och Bohus län: avkastning 1950-1955 i ton 
Sea fisheries from the county of Gothenburg and Bohus 
Fångsten är redovisad i hel färskvikt. The catches are given in round fresh weight. 

Tab. 104. Domänfondens skogar: areal, inkomster och utgifter m. m. 1949—1955 
The Domainal Funds' forests: area, revenue, expenditure, etc. 



Skogsbruk 
Forestry 

97 

Tab. 105. Skogsmarkens fördelning efter administrativa eller övervakande 
myndigheter vid 1955 års slut i 1000 ha Forest land by supervising authorities 
Se Källhänvisningar m. m. 

Tab. 106. Skogsmarken efter ägarkategorier år 1951 Forest land by owner groups 
Se Källhänvisningar m. m. 



Skogsbruk 
Forestry 

98 

Tab. 107. Virkesförråd enligt riksskogstaxeringen 1938—1952 

Growing stock in forests: quantities 

Tab. 108. Avverkningen i de allmänna skogarna 1946—1955 

Cutting in public forests 



99 Skogsbruk 
Forestry 

Tab. 109. Beräknad årlig skogsavverkning 1946—1955 
Estimated cutting 

Avser miljoner m3 fast mätt utan bark. Med 
hänsyn till de osäkerhetsmoment som förelegat 
i det insamlade grundmaterialet måste uppgif

terna betraktas som ungefärliga. Millions of cubic 
metres, solid volume without bark. Approximate fig
ura. 

Tab. 110. Värdet av skogsmark och växande skog vid de allmänna fastig
hetstaxeringarna 1945 och 1952 
Value of forest land and of growing stock in forests 



Skogsbruk 
Forestry 
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Tab. 111. Skogsvårdsåtgärder m. m. år 1955 
Silvicultural measures 
Betr. områdesindelningen se Källhänvisningar m. m., tab. 106. 



101 Skogsbruk 
Forestry 

Tab. 112. Av virkesmätningsföreningarna under säsongerna 1951/52— 
1954/55 inmätta kvantiteter rundvirke i 1000 m3 fast mått utan bark 
Volume of round wood measured by timber measurement associations 
(solid volume without bark) 



Tab. 113. Flottningen i allmän flottled 1946—1955 Floating in public floatways 
Skogsbruk 
F

orestry 
102 



Skogsbruk, jakt 
Forestry, hunting 

103 

Tab. 114. Flottningen i allmän flottled: personal m. m. 1953—1955 
Floating in public floatways: personnel, etc. 

Tab. 115. Dödat villebråd m. m. 1949—1955 Number of game killed 
Approximativa uppgifter. Se Källhänvisningar m. m. 



Företagsräkning 
Census of economic activities 

104 

Tab. 116. Arbetsställen m. m. inom olika näringsgrenar: översikt 
Number of establishments, etc., by branch of industry: survey 



105 Företagsräkning 
Census of economic activities 

TAB. 116 (forts.) . ARBETSSTÄLLEN M. M. INOM OLIKA NÄRINGSGRENAR: ÖVERSIKT 



Företagsräkning 
Census of economic activities 
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TAB. 116 (forts.) . ARBETSSTÄLLEN M. M. INOM OLIKA NÄRINGSGRENAR: ÖVERSIKT 



Tab. 117. Antal arbetsställen och deras personal länsvis den 7 sept. 1951 
Number of establishments and persons engaged, by county 

107 Företagsräkning 
Census of economic activities 



108 Företagsräkning 
Census of economic activities 
Tab. 118. Omsättningen inom olika näringsgrenar år 1950 i 1000 kr 
Turnover by branch of industry1 

Tab. 119. Företag i ekonomisk mening (»firmor») fördelade på antalet arbets
ställen m. m. Firms by number of establishments, etc. 

1 For translation au Table 116. 



Tab. 120. Arbetsställen och deras personal samt omsättningens värde länsvis: relativ fördelning, % 
Establishments, persons engaged and turnover: percent distribution 

109 
Företagsräkning 

C
ensus of econom

ic activities 



Företagsräkning 
Census of economic activities 

110 

Tab. 121. Arbetsställenas fördelning efter ägarekategorier, antal 
sysselsatta personer m. m. den 7 september 1951 
The establishments by type of ownership, number of persons engaged, etc. 



111 

Tab. 122. Produktion av järnmalm, tackjärn samt vissa andra 
metaller 1947—1956 
Production of iron ore, pig-iron and certain other metals 

Bergshantering 
Mining, quarrying 

Tab. 123. Produktion av viktiga malmer andra än järnmalm samt av stenkol 
m. m. i ton 1947—1956 
Mining, except iron ore production 



Bergshantering 
Mining, quarrying 
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Tab. 124. Bergshantering 1947—1955 Mining and quarrying 



113 

Tab. 125. Industri: antal arbetsställen 1952—1954 
Manufactures: number of establishments 
Se Källhänvisningar m. m. 

Industri 
Manufacturing 

Tab. 126. Industri: salutillverkningarnas värde 1952—1954, milj. kr 
Manufactures: sales value 
Se Källhänvisningar m. m. 



Industri 
Manufacturing 
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Tab. 127. Industri: drivkraft 1949—1954 
Manufactures: motive power 

Tab. 128. Industri: arbetskraft 1952-1954 
Manufactures: manpower 
Se Källhänvisningar m. m. 



Industri 
Manufacturing 

115 

Tab. 129. Tillverkning av viktiga industriprodukter 1950—1954 
Important industrial products 

Uppgifterna i denna tabell avser totala produk
tionen, icke såsom i tab. 126 och 130 endast salu
tillverkningen. Rörande brytningen av malmer 
och vissa andra mineral samt tillverkningen av 

metaller se tab. 122—124, rörande tillverkningen 
av brännvin och maltdrycker se tab. 233. Vissa 
uppgifter för år 1955 återfinns i tab. 460. 



Industri 
Manufacturing 

116 

TAB. 129 (forts.). TILLVERKNING AT VIKTIGA INDUSTRIPRODUKTER 1 9 5 0 — 1 9 5 4 



117 Industri 
Manufacturing 

TAB. 129 (forts.). TILLVERKNING AV VIKTIGA INDUSTRIPRODUKTER 1950—1954. 



Industri 
Manufacturing 
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TAB. 129 (forts.). TILLVERKNING AV VIKTIGA INDUSTRIPRODUKTER 1 9 5 0 — 1 9 5 4 



119 Industri 
Manufacturing 

Tab. 130. Olika industrier år 1954 
Manufacturing: summary 

Anläggning upptages under den industrigrupp, till vilken dess huvudsakliga tillverkning hör. Se 
Källhänvisningar m. m. — Noterna återfinns i slutet av tabellen. 



Industri 
Manufacturing 

120 

TAB. 130 (forts.). OLIKA INDUSTRIER ÅR 1954 



121 

TAB. 130 (forts.). OLIKA INDUSTRIER ÅR 1954 

Industri 
Manufacturing 



Industri 
Manufacturing 

122 

Tab. 131. Antal arbetsställen inom industrin med fördelning efter ar-
Industrial establishments by number of wage-earners 
Noterna återfinns i slutet av tabellen. 



Industri 
Manufacturing 

123 

betarantal år 1950 



Industri 
Manufacturing 

124 

TAB. 131 (forts.). ANTAL ARBETSSTÄLLEN INOM INDUSTRIN MED FÖRDELNING EFTER 



ARBETARANTAL ÅR 1950 

125 Industri 
Manufacturing 



Industri 
Manufacturing 

126 

Tab. 132. Arbetsställen inom industrin 1945 och 1950: relativ fördelning, 
%, efter arbetarantal 
Industrial establishments by number of wage-earners: percent distribution 

For translation see Table 131, footnote 1. 



Tab. 133. Industrin länsvis år 1954 Manufacturing by county 
127 

Industri 
M

anufacturing 



Industri 
Manufacturing 

128 

Tab. 134. Industrins investeringar 1953—1956, milj. kr 
Industrial investments 
Se Källhänvisningar m. m. 

Tab. 135. Produktionsvolym inom olika industrigrupper 1952—1955 
Manufacturing: volume of production 
Se Källhänvisningar m. m. 



T a b . 136. Vattenkraft , beräknad, år 1956 Water power Se Källhänvisningar m. m. 

129 
Industri 

M
an

u
factu

rin
g
 



Industri 
Manufacturing 

130 

Tab. 137. Produktion och förbrukning av elektrisk energi 1949—1955 
Production and consumption of electric energy 
Med statliga och kommunala verk avses av staten resp. kommun direkt drivna företag. — 
Se Källhänvisningar m. m. 



131 Industri, utrikeshandel 
Manufacturing, foreign trade 

Tab. 138. Industrins förbrukning av bränsle och elektrisk energi 
1948—1954 Consumption of fuel and electric energy 

Tab. 139. Införsel (cif) och utförsel (fob) 1947—1956 Imports and exports 
Se Källhänvisningar m. m. 



Utrikeshandel 
Foreign trade 

132 

Tab. 140. Värde i milj. kr av införda varor (cif) 1949—1956 
Value of imported commodities 
Varorna grupperade enligt gällande tulltaxa med statistisk varuförteckning. 



133 

Tab. 141. Värde i milj. kr av utförda varor (fob) 1949—1956 
Value of exported commodities 

Varorna grupperade enligt gällande tulltaxa med statistisk varuförteckning. 

Utrikeshandel 
Foreign trade 



Utrikeshandel 
Foreign trade 

134 

Tab. 142. Införsel (cif) och utförsel (fob) av oarbetat guld och silver 
samt av mynt 1947—1956 
Imports and exports of unmanufactured gold and silver and of coins 

Tab. 143. Värde i milj. kr av införda varor (cif) 1953—1956 
Value of imported commodities 
Varorna grupperade enligt Standard International Trade Classification (SITC). 



Utrikeshandel 
Foreign trade 

135 

TAB. 143 (forts.). VÄRDE I MILJ. KR AV INFÖRDA VAROR (CIF) 1953—1956 



Utrikeshandel 
Foreign trade 

136 

Tab. 144. Värde i milj. kr av utförda varor (fob) 1953-1956 
Value of exported commodities 
Varorna grupperade enligt Standard International Trade Classification (SITC). 



137 Utrikeshandel 
Foreign trade 

Tab. 145. Värde i milj. kr av införda (cif) och utförda (fob) varor: fördelning efter 
ursprung och ändamål 1946—1955 
Value of imported and exported commodities by origin and use 



Utrikeshandel 
Foreign trade 

138 

Tab. 146. Värde i milj. kr av införda (cif) och utförda (fob) varor: fördelning 
efter länder 1964—1956 
Value of imported and exported commodities by country 
Ej särskilt angivna länder ingår i summorna. Beträffande omfattningen av vissa här redovisade länder, se 
Tullverkets förf.-saml. 1950:158. 



139 Utrikeshandel 
Foreign trade 

TAB 146 (FORTS.). VÄRDE I MILJ. KR AV INFÖRDA (CIF) OCH UTFÖRDA (FOB) VAROR: FÖRDELNING 
EFTER LÄNDER 1 9 5 4 — 1 9 5 6 



Utrikeshandel 
Foreign trade 

140 

Tab. 147. Värde i 1000 kr av införda och utförda varor efter ursprungs-
Value of imported and exported commodities by country of origin and consumption 



141 

och förbrukningsländer samt grupper av varuslag år 1955 

Utrikeshandel 
Foreign trade 



Utrikeshandel 
Foreign trade 

142 

TAB. 147 (forts.). VÄRDE i 1000 kr AV INFÖRDA OCH UTFÖRDA VAROR EFTER URSPRUNGS-



Utrikeshandel 
Foreign trade 

143 

OCH FÖRBRUKNINGSLÄNDER SAMT GRUPPER AV VARUSLAG ÅR 1955 



Utrikeshandel 
Foreign trade 

144 

Tab. 148. Kvantitet och värde av de viktigaste införda varuslagen (cif) 1947—1956 
Quantity and value of principal commodities imported 



TAB. 148 (forts.). KVANTITET OCH VÄRDE AV DE VIKTIGASTE INFÖRDA VARUSLAGEN ( C I F ) 1 9 4 7 — 1 9 5 6 

145 Utrikeshandel 
Foreign trade 



Utrikeshandel 
Foreign trade 

146 

TAB. 148 (forts.). KVANTITET OCH VÄRDE AV DE VIKTIGASTE INFÖRDA VARUSLAGEN ((CIF) 1 9 4 7 — 1 9 5 6 



TAB. 148 (forts.). KVANTITET OCH VÄRDE AV DE VIKTIGASTE INFÖRDA VARUSLAGEN (CIF) 1 9 4 7 — 1 9 5 6 

Utrikeshandel 
Foreign trade 

147 



Utrikeshandel 
Foreign trade 

148 

Tab. 149. Kvantitet och värde av de viktigaste utförda varuslagen (fob) 1947—1956 
Quantity and value of principal commodities exported 



TAB.149 (forts.) . KVANTITET OCH VÄRDE AV DE VIKTIGASTE UTFÖRDA VARUSLAGEN (FOB) 1 9 4 7 — 1 9 5 6 

149 Utrikeshandel 
Foreign trade 



Utrikeshandel 
Foreign trade 
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TAB. 149 (forts.). KVANTITET OCH VÄRDE AV DE VIKTIGASTE UTFÖRDA VARUSLAGEN (FOB) 1 9 4 7 — 1 9 5 6 

Tab. 150. Sveriges betalningsbalans 1949—1956, milj. kr Balance of payments 



Utrikeshandel 
Foreign trade 

151 

Tab. 151. Pris- och volymindex för införsel och utförsel 1952—1956 (1949=100) 
Price and volume of imports and exports, index numbers 
Rörande beräkningsmetoden se Källhänvisningar m. m. 

Tab. 152. Värde av in- och utförda varor: relativ fördelning efter 
ursprungs- och förbrukningsländer 1954—1956, i % Value of imported and 
exported commodities:percent distribution by country of origin and of consumption 
Jfr anmärkning samt noter till tab. 146. 



Sjöfart 
Shipping 

152 

Tab. 153. Handelsflottan den 31 december 1950—1956 Merchant fleet 
Avser fartyg om 20 nettoton och däröver. Exkl. fiskefartyg. Excl. fishing vessels. 
Se källhänvisningar m.m. 

Tab. 154. Handelsfartygens fördelning efter storlek den 31 december 
1951—1955 Merchant fleet: tonnage 
Avser fartyg om 20 nettoton och däröver. Exkl. fiskefartyg. Excl. fishing vessels. 



Sjöfart 
Shipping 

153 

Tab. 155. Handelsfartygen efter ålder och värde den 31 dec. 1946—1955 
Merchant fleet: age and value of vessels 
Avser fartyg om 20 nettoton och däröver. Exkl. fiskefartyg. Excl. fishing vessels. 

Tab. 156. Upplagda svenska fartyg i början av varje månad 1953—1956 
Vessels laid up 
Endast fartyg om minst 300 bruttoton. Only vessels 300 gross tons and over. 



Sjöfart 
Shipping 

154 

Tab. 157. Svenska handelsflottans ökning och minskning 1951—1956 
Merchant fleet: additions or deductions 

Avser fartyg om 20 nettoton och däröver. Exkl. fiskefartyg. Ökning och minskning genom ombyggnad, 
iståndsättande o. d. ej inräknad. Excl. fishiny vessels. 

Tab. 158. Handelsfartygens bemanning 1946—1955 Manning of vessels 
Genomsnitt för seglationstiden för fartyg om 20 nettoton och däröver. 



Sjöfart 
Shipping 
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Tab. 159. Handelsflottans förbrukning av bränsle och smörjmedel år 
1939 samt 1947—1955 Merchant fleet: fuel and lubricants consumption 
Avser fartyg om 20 nettoton och däröver, exkl. fiskefartyg samt under resp. år avförda fartyg. 

Tab. 160. Handelsflottans fördelning efter användning 1952—1955 
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, exkl. fiskefartyg. Pråmar ej inräknade, ej heller ett 
fätal fartyg, för vilka uppgift om användning saknas. 



156 Sjöfart 
Shipping 
Tab. 161. Handelsflottans användning i olika geografisk fart m. m. 
den 31 december 1955 
Merchant fleet proper, used in different geographical trades 
Avser endast fartyg om 20 neltoton och däröver i handelssjöfart. Jämför tab. 160. 

Tab. 162. Handelsflottans användning till skilda ändamål den 31 
december 1952—1955 Merchant fleet proper by type of use 
Avser endast fartyg om 20 nettoton och däröver i handelssjöfart. Jämför tab. 160. 



Sjöfart 
Shipping 

157 

Tab. 163. Svenska handelsflottans i utrikes fart intjänta bruttofrakter 
1951 och 1955 i 1000 kr 
Swedish merchant fleet: gross freight earnings in foreign trade 
Avser fartyg om 20 nettoton och däröver. Exkl. tidsbefraktningsavgifter. Ej särskilt angivna länder ingår i 
summorna. Se Källhänvisningar m. m. 



158 Sjöfart 
Shipping 

Tab. 164. Handelsflottans bruttoinkomster 1946—1955 i 1000 kr 
Gross earnings of merchant fleet 

Avser fartyg om 20 nettoton och däröver. 

Tab. 165. Fartyg i direkt fart mellan Sverige och utlandet efter nationalitet 
1946—1955 
Vessels entered and cleared by nationality 
Avser fartyg om 10 nettoton och däröver t. o. m. 1954. Fr. o. m. 1955 fartyg om 20 nettoregisterton och däröver. 



Sjöfart 
Shipping 

159 

Tab. 166. Direkt sjöfart mellan Sverige och utlandet 1947—1955 
Shipping between Sweden and foreign countries 
Avser fartyg om 10 nettoton och däröver t. o. m. 1954. Fr. o. m. 1955 fartyg om 20 nettoregisterton och däröver. 

Tab. 167. Direkt och kombinerad sjöfart på olika viktigare länder 1953—1955 
Shipping between Sweden and certain foreign countries 
Avser fartyg om 10 nettoton och däröver t. o. m. 1954. Fr. o. m. 1955 fartyg om 20 nettoregisterton och däröver. 



160 Sjöfart 
Shipping 
Tab. 168. Trafiken i rikets hamnar 1949—1955 
Swedish ports: vessels entered and cleared, etc. 
Tab. omfattar endast hamnar och lastageplatser, för vilkas begagnande avgifter utgår efter av 
kommerskollegium fastställda hamntaxor. 



Sjöfart 
Shipping 

161 

Tab. 169. Ångfartygens och motorfartygens fördelning efter hemorter 
den 31 dec. 1955 Steam vessels and motor vessels classified according to home ports 

Avser fartyg om 20 nettoton och däröver. Exkl. fiskefartyg Excl. fishing vessels. 

Tab. 170. Sjöfartsverket: Lotsningar, säkerhetsanstalter för 
sjöfarten samt sjöräddning 1947—1956 
State pilotage, aids to navigation and life-saving 

Se Källhänvisningar m. m. 



Kommunikationer 
Transport, communications 

162 

Tab. 171. Järnvägar av allmän betydelse: bana och rullande materiel den 
31 december 1947-1956 
Railways: length of lines and rolling stock 

Tab. 172. Förbrukning av bränsle och elektrisk energi vid statens 
järnvägar 1946—1955 
State railways consumption of fuel and electric current 



Kommunikationer 
Transport, communications 

163 

Tab. 173. Järnvägar av allmän betydelse: transportarbete 1946—1955 
Railways: operations 



Kommunikationer 
Transport, communications 

164 

Tab. 171. Samtliga järnvägar: längd i km den 31 december 1939 och 1952—1956 
Railways: length of lines in kilometres 

Tab. 175. Postförsändelser (portopliktiga), milj. st 1947—1956 
Post office: volume of mail (liable to postage) 



Kommunikationer 
Transport, communications 

165 

Tab. 176. Postverket: postanstalter, postlinjer m. m. 1947—1956 
Post Office: post offices, mail routes, etc. 

Tab. 177. Utväxlingen av brev och paket med utlandet år 1956 
Letters and parcels exchanged with foreign countries 



Kommunikationer 
Transport, communications 

166 

Tab. 178. Telegraf och radio 1947/48—1955/56 
Telegraph and radio service 

Tab. 179. Antal telefonapparater per 1000 invånare den 1 januari 1947—1956 
Number of telephones per 1000 inhabitants 



167 

Tab. 180. Telefon 1947/48—1955/56 
Telephone service 

Kommunikationer 
Transport, communications 

Tab. 181. Statens kostnader för vägunderhåll och vägbyggnad budgetåren 
1946/47—1955/56 i 1000 kr 
State expenditure for construction and maintenance of roads 
Exkl. sysselsättningsarbeten som icke finansieras av bilskattemedel. Se Källhänvisningar m. m. 



Kommunikationer 
Transport, communications 

168 

Tab. 182. Statens kostnader för underhåll av allmänna vägar på landet 1951/52— 
1955/56 i 1000 kr1 

State expenditure for maintenance of rural public roads 

Tab. 183. Statliga investeringar i allmänna vägar på landet år 1956 i 1000 kr 
State capital investments in rural public roads 
For translation see Table 184. 



Kommunikationer 
Transport, communications 

Tab. 184. Allmänna vägar på landet den 1 januari 1948—1957 
Public roads in rural areas 

169 



Kommunikatiner 
Transport, communications 

170 

Tab. 185. I Centrala bilregistret upptagna motorfordon 1938 och 1946—1956 
Motor vehicles registered 
För antalet motorfordon den 31 dec. 1956 se Källhänvisningar m. m. 



171 Kommunikationer 
Transport, communications 

Tab. 186. Inregistrerade motorfordon på 1000 inv. den 31 december 1947—1956 
Motor vehicles per 1000 inhabitants 

Tab. 187. Statens järnvägars biltrafik 1954—1956 
State railways: road motor service 



Kommunikationer 
Transport, communications 
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Tab. 188. Beställningstrafik med lastbil 1947—1956 
Road haulage: lorries for hire 

Se Källhänvisningar m. m. 

Tab. 189. Antal vägtrafikolyckor 1947-1956 
Road accidents: number 

Tabellen omfattar endast olyckor som föranlett polisundersökning. 



Kommunikationer 
Transport, communications 
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Tab. 190. Antal vid vägtrafikolyckor skadade personer 1947—1956 
Road accidents: persons killed or injured 

Tabellen omfattar endast olyckor som föranlett polisundersäkning. 

Tab. 191. Svensk civil luftfart 1947—1956 
Swedish civil aviation 



Kommunikationer 
Transport, communications 

174 

Tab. 192. Svensk regelbunden lufttrafik (linjefart) 1948—1956 
Swedish scheduled air traffic 

Såsom svensk trafik har från och med den 1 oktober 1950 medtagits 3/7 av SAS internationella trafik. 

Tab. 193. Trafiken på rikets större civila flygplatser 1955 och 1956 
Air traffic at principal civil airports 
Uppgifterna avser Stockholm, Göteborg, Malmö och Visby. Dessutom finns ytterligare 5 trafikflygplatser 
och 14 större flygfält öppna för allmänt bruk, vilka dock icke innefattas i tabellen. 



Kommunikationer 
Transport, communications 

175 

Tab. 194. Utlänningar som inrest till Sverige fördelade 
efter hemland 1950—1956 
Arrivals of foreign visitors by country of origin 

Tab. 195. Utländska turister 1953—1956 
Foreign tourists 
Exkl. danskar, norrmän och finländare samt fr. o. m. 1/12 1955 även isländare. Excl. Danish, Norwegian, 
Finnish and from 1/12 1955 Icelandic tourists. 

Rör. begreppet turist se Källhänvisningar m. m. 



176 
Kommunikationer, penning- och kreditmarknad 
Transport, communications, banking 

Tab. 196. Utlänningar som inrest till Sverige i varje månad 1950—1956 
Monthly arrivals of foreign visitors 

Exkl. danskar och norrmän samt fr. o. m. 1953 finländare och fr. o. m. 1/12 1955 isländare. 
Visitors from countries other than Denmark and Norway, from 1953 Finland and from 1/12 1955 Iceland. 

Tab. 197. Bankernas räntesatser 1950—1956, % 
Interest rates, percent per annum 



Penning- och kreditmarknad 
Banking 

177 

Tab. 198. Valutakurser samt guldpris 1946—1957 i kr 

Foreign exchange rates 

Där ej annat angives avses riksbankens a vista växelkurser (saljkurser) i Stockholm. Sista decimalsiff
ran i vissa fall avrundad. 

Tab. 199. Riksbankens valutaställning den 31 december 
1947—1956, milj. kr 

The Riksbank: gold and foreign exchange holdings 



Penning- och kreditmarknad 
Banking 

178 

Tab. 200. Riksbankens ställning den 31 december 1951—1956 i 1000 kr 
The Riksbank: assets and liabilities 



Tab. 201. Affärsbankernas ställning den 31 december 1947—1956, milj. kr 
The commercial banks: assets and liabilities 

179 Penning- och kreditmarknad 
Banking 



180 Penning- och kreditmarknad 
Banking 
Tab. 202. Postsparbanken 1947—1956 
Post Office Savings Bank 

Tab. 203. Postgirorörelsen 1947—1956 
The Postal Cheque Service 



181 Penning- och kreditmarknad 
Banking 

Tab. 204. Enskilda sparbankernas ställning den 31 december 1946—1955 
Local savings banks: number, depositors' accounts, assets and liabilities 



182 Penning- och kreditmarknad 
Banking 
Tab. 205. Enskilda sparbankerna: verksamhet och ställning 1946—1955 
Local savings banks: activity 

Tab. 206. Enskilda sparbankerna: fördelning av kontona efter 
insättarbehållningens storlek den 31 dec. 1920—1955 
Local savings banks: depositors' accounts, by size 



183 Penning- och kreditmarknad 
Banking 

Tab. 207. Enskilda sparbankerna länsvis år 1955 
Local savings banks, by county 

Tab. 208. Hypoteksinrättningarna den 31 december 1947—1956 
Mortgage institutions 
Tabellen omfattar inrättningar för inteckningslån med av staten tillskjutna grundfonder. 



184 Penning- och kreditmarknad 
Banking 
Tab. 209. Insättarnas tillgodohavanden i vissa kreditinstitut 
den 31 december 1947—1956, milj. kr 
Deposits in credit institutions 

Tab. 210. Centralkassorna för jordbrukskredit och jordbrukskassorna 
den 31 december 1947—1956 
Rural credit 



185 Penning- och kreditmarknad, 
försäkringsväsen 

Banking, insurance 
Tab. 211. Omsättningen på Stockholms fondbörs samt börsindex 1950—1957 
Turnover on the Stockholm Stock Exchange 

Tab. 212. Antal bränder fördelade efter brandorsak enligt läns- och 
häradsbolagens gemensamma statistik 1947—1953 
Fires by cause of fire according to material from the provincial companies 
Läns- och häradsbolagens verksamhet är till övervägande del inriktad på landsbygden. 
Se Källhänvisningar m. m. 



Försäkringsväsen 
Insurance 

Tab. 213. Antal bränder fördelade efter brandorsak enligt 
Svensk brandskadestatistik 1949—1954 
Fires by cause of f i r e according to the Swedish Statistics of Fire Losses 

Uppgifter från Centralstället för svensk brandskadestatistik, som omfattar brandförsäkringsbolag 
med riksomfattande verksamhet. Civilskador av mindre än 100 kronors värde och samtliga s. k. 
bortaförsakringsskador ingår fr. o. m. 1953 ej i materialet. 
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Tab. 214. Antal skogsbränder efter brandorsak m. m. 1949—1955 
Number of forest fires by causes 



187 Försäkringsväsen 
Insurance 

Tab. 215. Skadeförsäkring: på året belöpande premier, skador m. m. 
1952—1955 
Direct fire and casualty insurance: premiums earned, claims incurred during year, etc. 
Avser direkt försäkring i Sverige. Endast svenska bolag, dock ej sockenbolag. Swedish companies 
only, local companies excluded. Se källhänvisningar m. m. 



Försäkringsväsen 
Insurance 

188 

Tab. 216. Försäkringsbestånd i vissa försäkringsgrenar 1946—1955 
Tabellen omfattar samtliga svenska bolag och i Sverige koncessionerade utländska bolag och av
ser direkt affär i Sverige. 



Försäkringsväsen 
Insurance 

189 

Business in force in specified lines of fire and casualty insurance 
Direct business in Sweden of Swedish companies and of foreign companies licensed in Sweden. 



Försäkringsväsen 
Insurance 

190 

Tab. 217. Översikt av livförsäkringsverksamheten 1946—1955: direkt för-
Summary of life insurance: direct insurance, Swedish companies 



191 

säkring i svenska bolag 

Försäkringsväsen 
Insurance 



Försäkringsväsen 
Insurance 
Tab. 218. Skadeförsäkring: under året influtna premier och betalda 
and claims paid during year 
Tabellen omfattar samtliga svenska bolag och i Sverige koncessionerade utländska bolag och avser 
beträffande yrkesskadeförsäkring tab. 273. Direct business in Sweden of Swedish companies and 
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193 Försäkringsväsen 
Insurance 

skador 1946—1955 i 1000 kr Fire and casualty insurance: premiums received 

direkt affär i Sverige. Beträffande erkända och allmänna sjukkassor se tab. 280 och 281 samt 
of foreign companies licensed in Sweden. 



Försäkringsväsen 
Insurance 

Tab. 219. Svenska försäkringsbolag1: förvaltade tillgångar 1946—1955 
Assets of Swedish insurance companies1 
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Läns-, härads- och sockenbolagen, som ej är 
medtagna här, svarade 1955 för ca 1,6 % av de 

1 förvaltade tillgångarna. Single-county and local 
companies which in 1955 accounted for c. 1.6 % of 
the atsett, are not included. 



Tab. 220. Kommerskollegii part iprisindex 1950—1957 (Medelpriserna 1935 = l00) Index numbers of wholesale prices 
195 

P
riser, 

levnadskostnader 
P

rices, cost of living 



Priser, levnadskostnader 
Prices, cost of living 
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Tab. 221. Levnadskostnadsindex 1939, 1946—1954 Cost-of-living index 
Se Källhänvisningar m. m. 

Tab. 222. Konsumentprisindex 1950—1957 (1949=100) 
The Consumer Price Index 
Se Källhänvisningar m. m. 



197 Priser, levnadskostnader 
Prices, cost of living 

Tab. 223. Detaljhandelspriser för livsmedel m. m. 1952—1956 i öre 
Retail prices: food, etc. 



Priser, levnadskostnader 
Prices, cost of living 
Tab. 224. Levnadskostnaderna år 1952 Household expenditure 
Avser såväl landsbygd som städer. Urban and rural districts. 

Kronor per år och hushåll. Kronor per annum per household. Se Källhänvisningar m. m. 
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Priser, levnadskostnader 
Prices, cost of living 

Tab. 225. Hushållens inkomster enligt levnadskostnadsundersökningarna 1951 
och 1952 Income of households 
Kronor per hushåll och år. Kr per annum per household. Se Källhänvisningar m. m. 
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Tab. 226. Dyrortsgrupperingen den 1 jan. 1957 
Distribution of localities in cost-of-living groups 
Se Källhänvisnin garm. m. 



Konsumtion 
Consumption 
Tab. 227. Konsumtionen av födoämnen och njutningsmedel 1953—1956 
Consumption of food, beverages and tobacco 
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201 Konsumtion 
Consumption 

TAB. 227 (forts.). KONSUMTIONEN AV FÖDOÄMNEN OCH NJUTNINGSMEDEL 1953—1956 

Tab. 238. Försäljning av tobaksvaror 1951—1956 
Tobacco: retail trade 



Alkoholhaltiga drycker 
Alcoholic liquors 
Tab. 229. Förbrukningen per invånare av alkoholhaltiga drycker 1947— 
1956 Per capita consumption of alcoholic liquors 
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Tab. 230. Detaljhandeln med rusdrycker 1947—1956 
Retail trade of spirits and wines 
Avser försäljning för konsumtion. The table refers to sale for consumption. 



203 Alkoholhaltiga drycker 
Alcoholic liquors 

Tab. 231. Detaljhandeln med rusdrycker: antal utminuteringsställen och 
begagnade årsutskänkningstillstånd 1947—1956 
Organization of the trade in spirits and wines 

Tab. 232. Partihandeln med sprit 1947—1956 
Wholesale trade in spirits 



Alkoholhaltiga. drycker 
Alcoholic liquors 
Tab. 233. Brännvinstillverkningen 1946/47—1955/56 
Production of distilled liquors. 
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Tab. 234. Maltdryckstillverkningen 1946/47-1955/56 
Production of malt liquors 



205 Alkoholhaltiga drycker 
Alcoholic liquors 

Tab. 235. Statens inkomster av alkoholhanteringen 1946—1955 i 1000 kr 
The Treasury's revenues from the trade in alcohol 

Tab. 236. Omhändertaganden för fylleri i städerna 1953—1956 
Arrests for drunkenness in towns 



Alkoholhaltiga drycker 
Alcoholic liquors 

206 

Tab. 237. Fylleriförseelser begångna 1945—1954 

Convictions for drunkenness 

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

Avser brott eller andra förseelser utom SL 11:15 (fr. o. m. 1949 SL 11:11). 

Tab. 238. Fylleriförseelser fördelade efter den sakfälldes ålder 1945—1954 

Convictions for drunkenness by age of the convicted 



207 

Tab. 239. Bostadsbyggandet: översikt 1952—1956 
Housing construction: survey 

Byggnadsverksamhet 
Construction 



Byggnadsverksamhet 
Construction 
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Tab. 240. Lägenheter: tillkomna och avgångna 1955 och 1956 
Dwelling units: gained and lost 



209 Byggnadsverksamhet 
Construction 

Tab. 241. Lägenheter i nybyggda hus fördelade efter byggherre 1952—1955 
Dwelling units in new houses by type of builder 
Se Källhänvisningar m. m. 

Tab. 242. Lägenheter i nybyggda hus fördelade efter förekomst av statligt stöd 
1952—1955 Dwelling units in new houses by existence of State support 



Byggnadsverksamhet 
Construction 
Tab. 243. Bostadsstyrelsens och länsbostadsnämndernas lån- och bidrags-
givning 1949/50—1955/56 
Loans, subsidies and rebates granted by the Housing Board and the provincial 
housing committees 

Under resp. budgetår beslutade ändringar av tidigare meddelade beslut har beaktats beträffande 
låne- och bidragsbeloppens storlek. 
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211 Bostadsförhållanden 
Housing 

Tab. 244. Bostadslägenheterna fördelade efter byggnadsår inom ortsgrupper 
och län år 1945 
Dwelling units by year of construction 



Tab. 245. Kooperation: konsumentföreningarnas verksamhet 1946—1955 
Consumers' co-operation 

Antalet till HSB-organisationen och Svenska riksbyggen hörande bostadsrättsföreningar uppgick år 1955 till 1263 resp. c:a 450 och antalet till 
dessa organisationer hörande bostadsrattslägenheter till 68596 resp. 29 992. Antalet lokalföreningar inom HSB uppgick år 1955 till 186 med 
106533 medlemmar.— Rörande jordbrukskooperation se tab. 95. Jämför Källhänvisningar m. m. 

K
onsum

entkooperation 
C

onsum
ers' co-operation 
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Tab. 246. I statens tjänst anställd personal den 1 okt. 1952—1956 State employees 
213 

A
rbetsm

arknad 
Labour m

arket 



Arbetsmarknad 
Labour market 

214 

Tab. 247. Civila statstjänstemän på löneplan 1 fördelade efter utbildning och 
Civil Government employees in salary scheme 1, by education and salary scale 
Anm. Tjänstemän med enbart folkskola eller kortare kurser därutöver ingår ej i tabellen. 



lönegrad den 1 oktober 1956 

215 Arbetsmarknad 
Labour market 



Arbetsmarknad 
Labour market 

216 

Tab. 248. Statstjänstemännens fördelning efter lönegrad och kön 1948 
och 1956 State employees by salary grade and sex 
Avser tjänstemän tillhörande löneplan 1. Se tab. 247. 

Tab. 249. Statstjänstemännens fördelning efter ortsgrupp och lönegrad 
1948 och 1956 
State employees by cost-of-living areas and salary grade 
Avser tjänstemän tillhörande löneplan 1. Se tab. 247. 



Arbetsmarknad 
Labour market 

217 

Tab. 250. Till fackliga organisationer anslutna medlemmar den 31 december 1956 
The Swedish Federation of Trade Unions and The Central Organization of Salaried Employees: 
membership 

Till Statstjänstemännens riksförbund (SR) var den 31 dec. 1956 anslutna 35 organisationer med 14788 med
lemmar och till Sveriges akademikers centralorganisation (SACO) 31 organisationer med ca 45000 medlemmar. 
Använda förkortningar: Förbund(et) — fbd.; förening(en) — fng. 



Arbetsmarknad 
Labour market 
Tab. 251. Till Svenska arbetsgivareföreningen anslutna förbund år 1956 
The Swedish Employers' Confederation 
Använda förkortningar: Förbund(et) — fbd.; förening(en) — fng. 

218 

Tab. 252. Till Svenska arbetsgivareföreningen den 31 december 1956 an
slutna företag (delägare i SAF) fördelade på storleksgrupper efter antalet 
arbetare Members of the Swedish Employers' Confederation by size groups according 
to number of workers 



Arbetsmarknad 
Labour market 

219 

Tab. 253. Den offentliga arbetsförmedlingen år 1956 
Employment offices 



Arbetsmarknad 
Labour market 

220 

Tab. 254. Den offentliga arbetsförmedlingen 1946—1955: översikt 
Employment offices, summary 

Tab. 255. Arbetsanmälda utlänningar, fördelade efter yrkesgrupp, 
1955 och 1956 
Employment of aliens 



Arbetsmarknad 
Labour market 

221 

Tab. 256. Vid arbetsförmedlingen anmälda arbetslöshetsförsäkrade arbets
lösa år 1956 Insured unemployed applying for work 
Se Källhänvisningar m. m. 

Tab. 257. Arbetslösheten inom fackförbunden 1947—1956 
Unemployment in the Trade Unions 

Sa Källhänvisningar m. m. 



Arbetsmarknad, löner 
Labour market, wages, salaries 

222 

Tab. 258. Arbetsinställelser 1947—1956 Stoppages of work 

Tab. 259. Genomsnittsförtjänster för lantarbetare år 1955 
Average earnings of farm workers 

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



Löner 
Wages, salaries 

223 

Tab. 260. Löneutvecklingen för lantarbetare 1949—1955 
Average earnings of farm workers 

Uppgifterna avser från och med år 1952 arbetare 18-64 år men för tidigare år arbetare 18 år och däröver. 
Rörande beräkningsmetoden se Källhänvisningar m. m. 

Tab. 261. Spridningen av timförtjänsterna år 1955 för manliga lantarbetare 
i åldern 18-64 år 
Percent distribution of male farm workers 18—64 years old, by hourly earnings 
Rörande beräkningsmetoden se Källhänvisningar m. m. 



224 Löner 
Wages, salaries 

Tab. 262. Löneutvecklingen för trädgårdsarbetare 1948—1955 
Average earnings of gardeners 
Avser genomsnittlig timförtjänst för trädgårdsarbetare (exkl. anläggningsarbetare) i åldern 18—64 år. 
Rörande beräkningsmetoden se Källhänvisningar m. m. 

Tab. 263. Dagsförtjänster för skogsarbetare i norra Sverige 1950/51—1955/56 
Earnings of lumbermen in the North of Sweden 
Rörande beräkningsmetoden se Källhänvisningar m. m. 



Löner 
Wages, salaries 

225 

Tab. 264. Arbetstid och löner för arbetare vid vägväsendet 
inom olika yrkes- och lönegrupper år 1955 
Working hours and earnings of road construction and repair workers 

Tab. 265. Löneutvecklingen för arbetare inom egentlig industri 1946—1955 
Average earnings of workers in mining and manufacturing 

Se Källhänvisningar m. m. 



Löner 
Wages, salaries 

226 

Tab. 266. Löner och löneutveckling för vuxna industriarbetare inom olika 
näringsgrupper 1952—1955 
Wages of adult workers in different branches of industry 

Se noter sid. 228. See footnotes on page 228. 



Löner 
Wages, salaries 

227 

TAB. 266 (forts.). LÖNER OCH LÖNEUTVECKLING FÖR VUXNA INDUSTRIARBETARE INOM OLIKA 
NÄRINGSGRUPPER 1 9 5 2 — 1 9 5 5 



Löner 
Wages, salaries 

228 

TAB. 266 (forts .) . LÖNER OCH LÖNEUTVECKLING FÖR VUXNA INDUSTRIARBETARE INOM OLIKA 
NÄRINGSGRUPPER 1 9 5 2 — 1 9 5 5 



229 Löner 
Wages, salaries 

Tab. 267. Löner och löneutveckling för vuxna arbetare inom byggnads-
och anläggningsverksamhet 1952—1955 
Average hourly earnings for adult workers in building and construction 

Tab. 268. Löneutvecklingen för tjänstemän inom egentlig industri 1952—1956 
The development of earnings for technical and clerical personnel in mining and manufacturing 

Vuxna (födda 1938 och tidigare). 



Löner 
Wages, salaries 

230 

Tab. 269. Genomsnittliga månadslöner i augusti 1950 för vuxna1 tjänstemän 
inom egentlig industri samt byggnads- och anläggningsverksamhet 
Average monthly salaries for adult employees in mining, manufacturing, building and construction 

1 Födda 1938 och tidigare. 
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Tab. 270. Genomsnittliga löner i maj 1956 för vuxna1 

anställda inom enskild varuhandel 
Average earnings for adult employees in private wholesale and retail trade 

Löner 
Wages, salaries 

1 Födda 1938 och tidigare. 



Socialförsäkring 
Social insurance 

232 

Tab. 271. Erkända arbetslöshetskassor: medlemsantal, förmåner 
och avgifter den 31 december 1946—1955 
Recognized Unemployment Insurance Funds: membership, benefits and 
contributions 

Tab. 272. Erkända arbetslöshetskassor: arbetslöshet och 
understödsverksamhet 1916—1955 
Recognized Unemployment Insurance Funds: unemployment and benefits granted 



Socialförsäkring 
Social insurance 

233 

Tab. 273. Yrkesskadeförsäkring 1946—1955 
Employment injury insurance 
Försäkring enligt lag om försäkring för olycksfall i arbete (1916), lag om försäkring för vissa 
yrkessjukdomar (1929) och lag om yrkesskadeförsäkring (1954). — Se Källhänvisningar m. m. 



Socialförsäkring 
Social insurance 

Tab. 274. Olycksfall i arbete 1944-1953 
Industrial accidents 
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235 Socialförsäkring 
Social insurance 

Tab. 275. Olycksfall i arbete hos större arbetsgivare efter näringsgrenar 
år 1953 Industrial accidents by industry 
Tab. avser arbetsgivare med minst 5 arbetare. Staten ej inräknad. Statliga företag i bolagsform ingår 
dock i tabellen. 

Tab. 276. Olycksfall i arbete hos större arbetsgivare: sjuktid, förlorade 
arbetsdagar och sjukpenning 1947—1953 
Industrial accidents: duration of sickness, etc. 
Se anm. till tab. 275. Se även Källhänvisningar m. m. 



Socialförsäkring 
Social insurance 

Tab. 277. Folkpensioneringen: pensioner utgående för januari 1956 samt 
under år 1955 nybeviljade och upphörda pensioner National pensions: 
number of pennons in January 1956, and pensions granted and withdrawn in 1955 
I beståndet har jämväl inräknats pensioner, som beviljats efter januari 1956 men retroaktivt 
utgått för denna månad. 
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237 Socialförsäkring 
Social insurance 

Tab. 278. Folkpensioner och barnbidrag: kostnader, avgifter och fonder 
1952—1956 
National pensions and children's allowances: costs, fees, funds 

Under året utbetalade belopp. Förvaltningskostnader ej inräknade. 

Tab. 279. Kostnadsfördelningen inom de fyra socialförsäkringsgrenarna 1952—1955: 
relativ fördelning, % 
Social insurance: costs, percentages 
Se även tab. 296—297. 



238 Socialförsäkring 
Social insurance 
Tab. 280. Erkända sjukkassor 1946—1954 Approved sickness funds 
Allmänna sjukkassor år 1955 se tab 281. 



239 Socialförsäkring, socialvård 
Social insurance, social welfare 

Tab. 281. Allmänna sjukkassor år 1955 
Sickness insurance: public sick funds 

Tab. 282. Barnhem den 31 december år 1950, 1955 och 1956 
Children's homes 



Socialvård 
Social welfare 
Tab. 283. Barnavårdsnämndernas verksamhet 1948—1955 
Activities of the Child Welfare Boards 

Tab. 284. För skyddsuppfostran eller samhällsvård omhändertagna barn och 
ungdomar år 1955 
Children and adolescents under protective upbringing 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. 
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241 Socialvård 
Social welfare 

Tab. 285. Ungdomsvårdsskolor 1954—1956 Reformatory schools 

Tab. 286. Barnavårdsmannaskap, bidragsförskott m. m. 1952—1955 
Child welfare guardians, advance allowances, etc. 



Socialvård 
Social welfare 
Tab. 287. Mödrahjälp 1950—1956 
Maternity assistance 
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Tab. 288. Fattigvården: understödstagare 1916—1955 
Public assistance: persons in receipt of relief 

Från 1949 ingår ej vårdtagare på ålderdomshem i fattigvårdsstatistiken. Rörande utgifterna för fattig
vården, se tab. 419, 426, 429. 
Se källhänvisningar m. m. 



Socialvård 
Social welfare 
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Tab. 289. Fattigvården: understödsfall inom olika familjetyper 1953-1955 
Public assistance by categories of families receiving relief 

Tab. 290. Fattigvården: understödsfall inom olika hjälpformer år 1955 
Public assistance by categories of aid, etc. 
Talen grundar sig på uppgifter beträffande 1/5 av fallen men är uppskrivna att approximativt motsvara 
samtliga fall. 



Socialvård 
Social welfare 

244 

Tab. 291. Ålderdomshem den 31 december 1952—1954 Homes for the aged 

Tab. 292. Nykterhetsvården 1947—1956 Activities of the Temperance Boards 



245 

Tab. 293. Nykterhetsvården 1954 och 1955 
The care of inebriates 

Socialvård 
Social welfare 



Socialvård 
Social welfare 

Tab. 294. Vårdanstalterna för alkoholmissbrukare 1947—1956 
Homes for inebriates 
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Tab. 295. Barn med särskilda barnbidrag i januari 1954—1957 
Children in receipt of special children's allowances 
Särskilda barnbidrag, som utgått retroaktivt för januari respektive år, har ej inräknats. De utgjorde 
t. ex. för januari 1956: 13 à 14 % av totalsumman. 



Socialvård 
Social welfare 
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Tab. 296. Utgifter för sociala ändamål år 1955 i 1000 kr 
Expenditure for social services 
Se Källhänvisningar m. m. 



Socialvård 
Social welfare 

Tab. 297. Utgifter för sociala ändamål 1948-1955 
Expenditure for social services 
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249 Hälso- och sjukvård 
Public health, hospitals 

Tab. 298. Det allmännas nettoutgifter (inkl. anläggningskostnader) för hälso-
och sjukvårdsändamål 1952—1955, milj. kr 
Net expenditure for public health and care of the sick (running costs and investments) 
På grund av skiljaktig redovisning stämmer ej talen med uppgifterna i tab. 296—297. 

Tab. 299. Antalet vårdplatser för lasaretts- och förlossningsvård 1949—1955 
Number of beds in general hospitals (and similar establishments) 

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



Hälso- och sjukvård 
Public health, hospitals 

Tab. 300. Sjukvårdsanstalterna 1952—1955 
Hospitals 
Jämför Källhänvisningar m. m. 
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251 Hälso- och sjukvård 
Public health, hospitals 

Tab. 301. Medicinalpersonal den 31 december 1949—1955 Medical personnel 

Tab. 302. Läkare och tandläkare efter bostadsort m. m. den 31 december 1951 
—1955 Physicians and dental surgeons by domicile, etc. 



Hälso- och sjukvård 
Public health, hospitals 
Tab. 303. Förebyggande mödra- och barnavård 1948—1955 
Maternity and child welfare 

252 

Tab. 304. Legala aborter 1950—1956 Abortions induced for legal indications 

Tab. 305. Dispensärer och medicinalstyrelsens skärmbildsunder
sökningar 1948—1955 
TB dispensaries and radiofluorography conducted by the Royal Medical Board 



Hälso- och sjukvård 
Public health, hospitals 

253 

Tab. 306. Folktandvård 1946—1955 Public dental care 

Tab. 307. Sjukdomsfall i vissa infektionssjukdomar (smittsamma 
könssjukdomar inbegripna) 1947—1956 
Infectious diseases (incl. venereal) 



Eldbegängelser 
Cremations 

Tab. 308. Eldbegängelser 1943—1956 Cremations 
Antalet eldbegängelseföreningar utgjorde 135 år 1956 med 60340 medlemmar. 
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Tab. 309. Eldbegängelser i vissa städer 1940-1956 
Cremations in selected towns 
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Tab. 310. Döda efter dödsorsak 1953—1955 Deaths by cause 
Se källhänvisningar m. m. 

Dödsorsaker 
Causes of death 



256 Dödsorsaker 
Causes of death 

TAB. 310 (forts.). DÖDA EFTER DÖDSORSAK 1953—1955 
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Tab. 311. Självmord 1946—1955 Suicides 

Dödsorsaker 
Causes of death 

Tab. 312. Döda på grund av olyckshändelse 1951—1955 Deaths by accident 



Rättsväsen 
Justice 
Tab. 313. Protesterade växlar 1947—1956 
Protested bills 
Uppgifterna avser endast accepterade och egna växlar, protesterade av notarii publici på grund 
av bristande betalning. 
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Tab. 314. Konkurser, konkursärenden och ackordsförhandlingar utan 
konkurs 1946—1955 
Bankruptcies, etc. 



259 Rättsväsen 
Justice 

Tab. 315. Vid de allmänna underrätterna slutligt handlagda mål 
1946-1955 
Courts of First Instance: cases 

Den nya rättegångsbalken började tillämpas 1948. Till annan domstol förvista brottmål ej med
tagna i tabellen Ang. lagsökningsmål se tab. 320. 



Rättsväsen 
Justice 
Tab. 316. Vid häradsrätter och rådhusrätter avgjorda tvistemål, 
efter tvisteföremålets beskaffenhet, 1952—1955 
Courts of First Instance: civil-law cases 
Ang. lagsökningsmål se tab. 320. 
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Tab. 317. Vid häradsrätter och rådhusrätter slutligt handlagda ärenden 
m. m. 1952—1955 Courts of First Instance: entries, etc. 



261 

Tab. 318. Hovrätternas verksamhet 1948—1956 
Courts of Appeal 
Siffror för vattenöverdomstolen ingår jämväl i tabellen. 

Rättsväsen 
Justice 

Tab. 319. Högsta domstolens verksamhet 1918—1956 
The Supreme Court of Judicature 

På grund av övergången till den nya processordningen har full jämförbarhet mellan redogörelseåren icke 
kunnat åstadkommas i denna tabell. 



Rättsväsen 
Justice 
Tab. 320. Slutligt handlagda mål om lagsökning, betalningsföreläggande och 
utsökning 1950—1955 
Cases of debt-recovery, injunctions to pay, etc. 
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Tab. 321. Ägodelningsrätternas m. fl. domstolars verksamhet 1950—1956 
Land Partition Courts, etc. 

Tab. 322. Lagfarna köp av fast egendom: saluvärden 1946—1955 i 1000 kr 
Purchase of real estate: sales value 
Avser köp, varå lagfart sökts. 



Rättsväsen 
Justice 

263 

Tab. 323. Jordbruksfastigheternas saluvärden 1945—1956 
Prices of farms 
Avser under angivna år frivilligt försålda fastigheter, för vilka lagfart sökts i domsagorna. Fastig
heter med köpeskilling om högst 2000 kronor ej medtagna. 



Rättsväsen 
Justice 
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Tab. 324. Lagfarter, tomträtt och inteckningar 1946—1955 
Legal ratifications, site leaseholdership rights and mortgages 



265 Rättsväsen 
Justice 

Tab. 325. I första instans till ansvar fällda personer efter brottets art 
m. m. 1951—1955 
Persons convicted in the Courts of First Instance by nature of offence 

Brotten har angivits med beteckningar och lag
rum enl. den sedan år 1950 gällande strafflag
stiftningen. Där någon i ett och samma fall blivit 

förvnnnen till brott av mer än ett slag, har han 
räknats endast vid det svåraste brottet. 



Rättsväsen 
Justice 
Tab. 326. I första instans till ansvar fällda personer fördelade efter 
påföljdens art 1950—1955 
Persons convicted in the Courts of First Instance by type of sentence 
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267 Rättsväsen 
Justice 

Tab. 327. Brott som kommit till polisens kännedom 1951—1955 
Offences known to the police 



268 Rättsväsen, fångvård 
Justice, prisons 

Tab. 328. I första instans till ansvar fällda personer fördelade efter ålder 
m. m. 1947—1955 
Persons convicted in the Courts of First Instance, by age, etc. 
Tabellen, som grundar sig på straffregistret, omfattar personer dömda till urbota straff, villkorlig 
dom m. fl. 

Tab. 329. Villkorligt dömda år 1956 efter tidigare asocialitet 
Persons placed on probation: previous measures taken, by age 

Se anm. till tab. 330. 



Fångvård 
Prisons 

269 

Tab. 330. Villkorligt dömda i olika åldrar 1944-1956 
Persons placed on probation by age 

Avser personer som erhållit villkorlig dom med övervakning, vilken påbörjats angivna år. 
Jfr tab. 326 som omfattar samtliga villkorligt dömda (med eller utan övervakning). 

Tab. 331. Villkorligt dömda år 1956: fördelning efter föreskrifter med-
delade vid domen 
Persons placed on probation, whose probation orders contained special conditions 

Se anm. till tab. 330. 



Fångvård 
Prisons 

Tab. 332. Fångvårdsanstalterna: intagningar 1951—1956 och beläggning den 
31 dec. 1956 Prisons: admissions and number of inmates 
Se Källhänvisningar m. m. 

Tab. 333. Fångvårdsanstalterna: nykomna fördelade efter ålder m. m. 
1951—1956 Persons admitted into prisons: age distribution 
Se Källhänvisningar m. m. 
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Fångvård 
Prisons 

271 

Tab. 334. Fångvårdsanstalterna: strafftid m. m. 1952—1956 
Prisons: length of sentences, etc. 
Se Källhänvisningar m. m. 

Tab. 335. I fångvårdsanstalterna intagna och därifrån avgångna personer 
1951 — 1956 Persons admitted into prisons and released 
Se Källhänvisningar m. m. 



Fångvård 
Prisons 

Tab. 336. Fångvårdsanstalterna: nykomna år 1956 fördelade efter tidigare 
asocialitet 
Persons admitted into prisons by previous measures taken 
Se källhänvisningar m. m. 
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Tab. 337. Kriminalvårdens övervaknings- och tillsynsklientel 
Probation and parole 



273 

Tab. 338. Barn i skolåldern vid mitten av åren 1945—1955 
Children of school age (7—14 years) 

Tab. omfattar barn i åldern 7—14 år. 1955 avses alltså barn födda åren 1941—1948. Antal elever oavsett ålder 
redovisas i tab. 339 ff. Se Källhänvisningar m. m. 

Undervisning 
Education 



274 Undervisning 
Education 
Tab. 339. Folkundervisningen 1947—1956 
Public primary education 
Siffrorna avser i regel slutet av vårterminen resp. år (beträffande övningslärare och fortsättnings-
skolor slutet av kurserna motsvarande läsår). Läraravdelningar och lärjungar i enhetsskolan (även 
dess högstadium), vilka är inräknade i tah. 339—340, redovisas dessutom separat i tab. 344. 



Tab. 340. Folkundervisningen länsvis vid slutet av läsåret 1954/55* Public primary education by county: end of 
school year 

Se anm. till tab. 339. 
275 
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Tab. 341. Det högre skolväsendet länsvis: antal skolor m. m. höstterminen 1956* 
Secondary schools by county: number of schools 
For translation see Tables 345—350. — Se Källhänvisningar m. m. 

U
ndervisning 

E
ducation 
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Tab. 342. Det högre skolväsendet länsvis: antal lärjungar höstterminen 1956* 
Secondary schools by county: number of pupils 

Länsfördelningen avser skolorten, ej lärjungens hemort. — For translation see Tables 345—350. 
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Undervisning 
Education 

278 

Tab. 343. Det högre skolväsendet: sökande till och intagna i nybörjaravdel
ningarna, höstterminen 1955 

Secondary schools: applicants and admitted pupils, lowest grade 

Tabellen omfattar högre statliga och kommunala läroanstalter samt privatläroverk, som står 
under skolöverstyrelsens inseende. Se Källhänvisningar m. m. 

Tab. 344. Försöksverksamheten med nioårig enhetsskola 1949/50—1956/57 

The nine year comprehensive school 
Siffrorna, som även ingår i tab. 339, avser i regel slutet av vårterminen (betr. 1956/1957 höstterminens början). 



279 Undervisning 
Education 

Tab. 345. Högre folkskolor och praktiska kommunala realskolor höstterminen 
1947—1956 
Higher elementary schools and practical intermediate schools 

Tab. 346. Kommunala realskolor och kommunala flickskolor höstterminen 
1947—1956 
Municipal intermediate schools, etc. 



Undervisning 
Education 

280 

Tab. 347. Lärjungar, som avlagt godkänd realexamen 1947—1956 
Pupils having passed the Lower Certificate examination (middle school) 



281 Undervisning 
Education 

Tab. 348. Lärjungar som avlagt godkänd studentexamen 1947—1956 
Pupils haring passed the Higher Certificate examination 



Undervisning 
Education 

282 

Tab. 349. Allmänna läroverk och kommunala gymnasier höstterminen 1947—1956 
Stale secondary schools and higher municipal secondary schools 



283 Undervisning 
Education 

Tab. 350. Enskilda högre skolor höstterminen 1947-1956 
Private secondary schools subject to State supervision 
I tabellen ingår endast skolor under skolöverstyrelsens inseende. 

Tab. 351. Folk- och småskoleseminarier 1947—1956 Teacher-training colleges 
Siffrorna avser i allmänhet höstterminen (i fråga om utexaminerade lärare kalenderåret). 



Undervisning 
Education 

Tab. 352. Elever, resp. utexaminerade vid de militära skolorna 1947—1956 
Pupils of military schools 

284 

Tab. 353. Kommunala och enskilda yrkesskolor 1947—1956 
Municipal and private trade schools 

Tabellen avser skolor under inseende av överstyrelsen för yrkesutbildning. Elevantalet hänför sig 
till en viss tidpunkt (i okt.) resp. år och anger icke det totala antalet under läsåret undervisade 
elever (jfr not 4). Number of pupils as of October each year. 



Tab. 354. Yrkesutbildande skolor efter huvudmannaskap, länsvis, läsåret 1955/56 
Vocational training schools by administering authority, by county 

Avser skolmässigt organiserad yrkesutbildning i heldagskurser omfattande minst en termin. Utbildning som bygger på studentexamen eller mot
svarande har ej medtagits. Till yrkesutbildande skolor har även räknats seminarier av olika slag, fackgymnasier, samt religiös, litterär och 
konstnärlig utbildning. Se Källhänvisningar m. m. 
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Tab. 355. Yrkesutbildande skolor efter utbildningsområden, länsvis, läsåret 1955/56 
Vocational training schools by branch of training 

Se anmärkning till tab. 354. 
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287 Undervisning 
Education 

Tab. 356. Elever vid vissa undervisningsanstalter 1951—1956 
Pupils of people's colleges and certain schools and institutes for vocational training 

Antalet elever avser det antal, som samtidigt 
undervisades under viss tid av året, i regel höst-
terminen. Utexaminerade avser bela det antal som 
under kalenderåret avlagt slutexamen (eller mot
svarande). För skolor som anordnar kurser med 

kortare varaktighet än ett år kan antalet utexami
nerade därför vara högre än antalet elever, medan 
förhållandet år motsatt för skolor med flerårig 
utbildning. 
Se Källhänvisningar m. m. 



Undervisning 
Education 

288 

Tab. 357. Elever vid skolor för döva, blinda och psykiskt efterblivna 1947—1956 
Pupils of deaf schools, blind schools and schools for mentally defective 

Enskilda skolor icke inräknade. 

Tab. 358. Studerande vid universiteten, Karolinska med.-kir. institutet och 
Stockholms högskola, närvarande under höstterminen 1947—1956 
Universities: students 



289 Undervisning 
Education 

Tab. 359. Antal lärarbefattningar vid universitet och högskolor 1945, 1950, 1955 
och 1956 Universities and colleges: teaching staff 
Avser det läsår som börjar angivna år. Se Källhänvisningar m. m. 



Undervisning 
Education 

Tab. 360. Inskrivningar vid universitet och högskolor 1952—1956 
Universities and colleges: matriculations 
Se Källhänvisningar m. m. 
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Tab. 361. Studerande vid fackhögskolor höstterminen 1947—1956 
Colleges: enrolments 



291 Undervisning 
Education 

Tab. 362. Avlagda examina och disputationsprov vid universiteten, Karo
linska med.-kir. institutet och Stockholms högskola 1947 —1956 Universities 
graduates 



Tab. 363. Vetenskapliga bibliotek: bestånd och tillväxt Research libraries: holdings and accessions 
Se Källhänvisningar m. m. 
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Tab. 364. Vetenskapliga bibliotek: verksamhet m. m. Research libraries: services, etc. 
Se Källhänvisningar m. m. 
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Tab. 365. Folk- och skolbibliotek 1950—1956 Public libraries and school libraries 

Från lands- och centralbiblioteken utsändes under år 1956 som vandringsbibliotek och bokbilslån 437960 band. 
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295 Bildningsverksamhet m. m. 
Cultural life 

Tab. 366. Studiecirklar 1952/53—1955/56 Study circles Avser cirklar tillhörande statsunderstödda stu
dieförbund. ABF = Arbetarnas bildningsför
bund, FS = Frikyrkliga studieförbundet, FU = 
Folkuniversitetet, IOGT = Godtemplarordens 
studieförbund, SFM = Studieförbundet Med-

borgarskolan, SKS = Sveriges kyrkliga studie
förbund, SLS = Svenska landsbygdens studie
förbund, TBV = Tjänstemännens bildningsverk
samhet. 

Tab. 367. Dagstidningarna 1948—1956 Newspapers 
Partibeteckningarna avser tidningarnas politiska tendens. 



Bildningsverksamhet m. m. 
Cultural life 
Tab. 368. Bokproduktionen 1954—1956 Book production 
Avser i Sverige utgivna arbeten, som registrerats i Svensk bokförteckning, således i huvudsak endast för
lagsartiklar. Works published in Sweden, registered in The Swedish National Bibliography. 
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297 Bildningsverksamhet m. m. 
Cultural life 

Tab. 369. Vissa folkrörelser 1940, 1950 och 1957 
Popular movements and the Free Churches 

För fackliga organisationer se tab. 250, för konsu
mentkooperationen tab. 245, för stadiecirklar 
tab. 366. Tabellen omfattar endast sådana rö

relser, för vilka någorlunda tillförlitliga uppgifter 
kunnat erhållas. — Där ej annat angives avser 
uppgifterna den 1 januari. 



Bildningsverksamhet m. m. 
Cultural life 
Tab. 370. Radio och television 1939 och 1955/56-1956/57 
Broadcasting (sound and television broadcasting) 
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Tab. 371. Biografer och biografägare den 1 jan. 1939, 1945, 1952-1957 
Cinemas and cinema owners 
Antalet sittplatser i de här redovisade biograferna uppgick den 1 jan. 1957 till 595 372. On Jan
uary 1, 1957 the seating capacity of the cinemas reporting was 595372. 



299 Inkomster, förmögenhet 
Personal income 

Tab. 372. Antal inkomsttagare och summa inkomster inom olika inkomst
klasser år 1955 Number of income earners and total income by size of income 
Avser sammanräknad nettoinkomst. Se Källhänvisningar m. m. 

Tab. 373. Förmögenheter över 50000 kr fördelade på storleksklasser m. m. år 
1955 Properties over 50000 kronor by size of property, etc. 
Avser förmögenheter tillhörande fysiska personer, oskifta dödsbon och familjestiftelser. 



Inkomster, förmögenhet 
Personal income 

Tab. 374. Inkomsttagare och inkomster inom olika yrkesgrupper år 1955 
Income earners and total income by industry 
Avser sammanräknad nettoinkomst. Se Källhänvisningar m. m. 
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301 Inkomster, förmögenhet 
Personal income 

Tab. 375. Inkomsttagarnas fördelning på inkomstklasser inom olika 
y r k e s g r u p p e r år 1955 Income earners by size of income, by industry 

Avser sammanräknad nettoinkomst. Se Källhänvisningar m. m. 



302 Inkomster, förmögenhet 
Personal income 

Tab. 376. Inkomsttagare efter åldersgrupper och inkomstklasser år 1955 
Income earners, by age and size of income 
Avser sammanräknad nettoinkomst. Se Källhänvisningar m. m. 



303 Inkomster, förmögenhet 
Personal income 

Tab. 377. Samtaxerade gifta inkomsttagare efter inkomst år 1955 i kr 
Number of married couples by size of income 

Avser antalet samtaxerade (varje sådant äktenskap motsvarar en enhet i tabellen). 

Tab. 378. Samtaxerade gifta inkomsttagare efter näringsgren 1953—1955 
Number of married couples by industry 

Avser antalet samtaxerade (varje sådant äktenskap motsvarar en enhet i tabellen). 



Tab. 379. Inkomsttagare efter ålder, civilstånd och förvärvskällor år 1951 
Income earners by age, marital status and source of income 

Personer som redovisat förlust inräknade under motsvarande förvärvskällor. 
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Tab. 380. Inkomsttagare efter näringsgren, yrkesställning och förvärvskällor år 1951 
Income earners by industry, occupational status and source of income 
Personer som redovisat förlust inräknade under motsvarande förvärvskällor. Beloppen utgörs av skillnaderna mellan inkomstbelopp för personer 
med inkomst och förlustbelopp för personer med förlust. 
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Inkomster, förmögenhet 
Personal income 
Tab. 381. Förmögenhetsfördelning inom olika yrkesgrupper år 1955 
Properties by industry and occupational status of owner 
Avser förmögenheter uppgående till minst 50000 kr. Se även anm. till tab. 373. 
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Tab. 382. Fysiska personer efter förmögenhetsförhållanden den 31 dec. 1951 Persons with assets or liabilities 
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Inkomster, förmögenhet 
Personal income 
Tab. 383. Personer med tillgångar placerade i olika objekt den 31 december 
1951: procentuell fördelning efter ägarkategorier 
Persons with assets by kind of investment: percentage distribution by category of owner 
Procenttalen avser ägarna, ej beloppen. Tabellen avger hur personer med placeringsobjekt av i tabellhuvudet 
angivet slag procentuellt fördelar sig på olika grupper. 

308 



309 Inkomster, förmögenhet 
Personal income 

Tab. 384. Tillgångar tillhörande olika ägarkategorier den 31 december 1951: 
procentuell fördelning efter placeringsobjekt 
Assets by different categories of owner: percentages 

Procenttalen avser beloppen, ej ägarna. Tabellen anger hur stor del av sina totala tillgångar som de 
inom varje grupp redovisade personerna har placerad i olika placeringsobjekt. 
For translation see Table 383. 



Inkomster, förmögenhet 
Personal income 
Tab. 385. Personer med skulder efter gäldräntans storlek, skuldernas belopp 
och art m. m. den 31 december 1951 Persons with liabilities 
Se Källhänvisningar m. m. 

310 



311 Nationalräkenskaper 
National accounts 

Tab. 386. Försörjningsbalansen 1938/39 och 1952—1956 i löpande 
pr i ser , m i l j . k r The balance of resources at current prices 

Rörande beräkningsmetoderna se Källhänvisningar m. m. See Sources and notes for methods of calculation, etc. 

Tab. 387. Privat konsumtion 1938/39 och 1952—1956 i löpande priser, milj. kr 
Private consumption: current prices 



312 Nationalräkenskaper, statens affärsverksamhet 
National accounts, State business enterprises 

Tab. 388. Bruttonationalprodukten 1938/39 och 1946—1956 
Gross national income at factor cost 
Rörande beräkningsmetoderna se Källförteckning m. m. See Sources and notes. 

Tab. 389. Domänverket: inkomster och utgifter 1950—1955 i 1000 kr 
State Forest Service: revenue and expenditure 

Tab. 390. Domänverket: tillgångar och skulder den 31 december 1950—1955 
i 1000 kr 

State Forest Service: assets and liabilities 



Statens affärsverksamhet 
State business enterprises 

313 

Tab. 391. Statens vattenfallsverk: inkomster och 
utgifter 1951—1956 i 1000 kr 
State Power Administration: revenue and expenditure 

Tab. 392. Statens vattenfallsverk: tillgångar och skulder 
den 31 december 1951—1956 i 1000 kr 
State Power Administration: assets and liabilities 



Statens affärsverksamhet 
State business enterprises 
Tab. 393. Statens järnvägar: inkomster och utgifter 1950—1955 i 1000 kr 
State Railways: revenue and expenditure 

314 

Tab. 394. Statens järnvägar: tillgångar och skulder den 30 juni 1951—1956 
i 1000 kr 
State Railways: assets and liabilities 



315 Statens affärsverksamhet 
State business enterprises 

Tab. 395. Postverket: inkomster och utgifter 1950/51—1955/56 i 1000 kr 
Post Office: revenue and expenditure 
Inräknat postsparbank och postgiro. 

Tab. 396. Postverket: tillgångar och skulder den 30 juni 1951—1956 i 1000 kr 
Post Office: assets and liabilities 
Inräknat postsparbank och postgiro. 



Statens affärsverksamhet 
State business enterprises 

316 

Tab. 397. Televerket: inkomster och utgifter 1950/51—1955/56 i 1000 kr 
Board of Telecommunications: revenue and expenditure 
För åren 1950/51—1953/54 har uppgifterna omräknats i enlighet med de redovisningsprinciper som 
tillämpas fr. o. m. 1954/55. 

Tab. 398. Televerket: tillgångar och skulder den 30 juni 1951—1956 
i 1000 kr 
Board of Telecommunications: assets and liabilities 



317 Statens affärsverksamhet 
State business enterprises 

Tab. 399. Aktiebolag i vilka staten äger ett väsentligt intresse 
State-controlled joint-stock companies 

I tabellen har endast medtagits aktiebolag i vilka 
staten äger minst 50 % av aktiekapitalet och som 
drivit rörelse av nämnvärd omfattning. Dotterbolag 
till i tabellen nämnda aktiebolag ingår ej. Bokstäver 
inom parentes efter bolagsnamnet anger vilken myn
dighet, som förvaltar statens aktieinnehav. 

(F = Folkpensioneringsfonden; S = Statskontoret; 
SJ = Statens järnvägar; V = Vattenfallsstyrelsen.) 
— Uppgifterna avser bokföringsåret 1956 där ej annat 
angives. Om bokföringsåret icke sammanfaller med 
kalenderåret, avses det bokföringsår som gått till ända 
närmast före den 1 april 1957. 

Noterna återfinns på nästa sida. For footnotes, see next page. 



Finanser 
Public finance 

Tab. 400. Översikt av statens inkomster och utgifter 1947/48—1957/58 
i milj . kr Surplus and deficit of the Swedish State budget 

318 

Noter till tab. 399. 



319 Finanser 
Public finance 

Tab. 401. Driftbudgetens utgifter fördelade efter ändamål 1954/55 och 1955/56 
i milj . kr State expenditure (current budget) by purpose 

Tab. 402. Realekonomisk fördelning av driftbudgetens utgifter 1953/54—1956/57 
State expenditure (current budget) by economic categories 



Finanser 
Public finance 
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Tab. 403. Statens inkomster (driftbudgeten) 1952/53-1957/58 i 1000 kr 
State revenue (current budget) 



321 Finanser 
Public finance 

TAB. 403 (forts.). STATENS INKOMSTER (DRIFTBUDGETEN) 1952/53—1957/58 I 1000 KR 



Finanser 
Public finance 

322 

Tab. 404. Statens utgifter (driftbudgeten) 1952/53-1957/58 i 1000 kr 
State expenditure (current budget) 
Utgifterna har i regel uppförts under de rubriker, varunder de redovisas i riksstaten 1957/58. Noterna 
återfinns i slutet av tabellen. 
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TAB. 404 (forts.). STATENS UTGIFTER (DRIFTBUDGETEN) 1952/53—1957/58 I 1000 KR 



Finanser 
Public finance 
TAB. 404 (forts.). STATENS UTGIFTER (DRIFTBUDGETEN) 1952/53—1957/58 I 1000 KR 
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TAB. 404 (forts.). STATENS UTGIFTER (DRIFTBUDGETEN) 1952/53—1957/58 I 1000 KR 
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Public finance 
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Tab. 405. Statens inkomster och utgifter (driftbudgeten) enl. budgetredo
visningen 1955/56, i % State revenue and expenditure (current budget), percentages 

Tab. 406. Utfallet av statens driftbudget och kapitalbudget 1955/56 
Survey of the Swedish State budget 



327 Finanser 
Public finance 

Tab. 407. Statens kapitalinvesteringar 1950/51—1955/56 i milj. kr 
State capital investments 
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Tab. 408. Bidrag av lotterimedel beviljade 1951—1956 
Grants made from the receipts of lotteries 
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Tab. 409. Statsskuldens placering den 31 december 1954—1956 
National debt, by ownership 



329 Finanser 
Public finance 

Tab. 410. Statsskulden 1947/48-1956/57, milj. kr 
National debt 



Finanser 
Public finance 

Tab. 411. Statens lönekostnader 1955—1956 i 1000 kr 
State expenditure for salaries and wages 

Omfattar kostnader i egen verksamhet men ej bidrag till avlöningar inom statsunderstödd verk
samhet (exempelvis till folkskollärare), bidrag ur kyrkofonden till prästerskapets avlöningar o. s. v. 
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Public finance 

Tab. 412. Debiterad införseltull för olika varor 
1951—1955 i 1000 kr 
Charged import duty on different commodities 
För uppgifter rörande motsvarande importvärden se tab. 140, 148, 145 och 148. För den totala tull-
uppbörden se tab. 413. 
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Tab. 413. Samtliga skatter (influtna) 1946—1955 Taxes (paid) 



333 

TAB. 413 (forts.). SAMTLIGA SKATTER 1946—1955 

Finanser 
Public finance 
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Public finance 

Tab. 414. Uppskattad inkomst enl. taxeringen till statlig inkomstskatt samt 
taxerad och beskattningsbar inkomst vid taxeringen till kommunal inkomst
skatt 1947—1956, milj. kr 
Estimated income according to assessment for State income tax, and assessed and 
taxable income according to assessment for local income tax 
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Public finance 

Tab. 415. Fastighetsvärden enligt fastighetstaxeringarna 1947—1956, 
milj. k r Estate assessments 

Tab. 416. Taxeringarna till statlig skatt å inkomst och förmögenhet 
1947—1956, milj . kr Assessments for State income tax and State property tax 



Finanser 
Public finance 
Tab. 417. Taxeringen till statlig inkomstskatt länsvis år 1955, milj. kr 
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Assessments according to State Income Tax Regulation Act 

Finanser 
Public finance 
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Public finance 
Tab. 418. Taxeringen till statlig förmögenhetsskatt samt kommunal inkomst-
Assessment for State property tax, local tax, etc. 
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skatt m. m. länsvis år 1956, milj. kr 

Finanser 
Public finance 
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Tab. 419. Kommunala finanserna 1945—1954, milj. kr 
Local government finance 

340 
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TAB. 419 (forts.). KOMMUNALA FINANSERNA 1 9 4 5 — 1 9 5 4 , MILJ. KR 

Finanser 
Public finance 



Finanser 
Public finance 
Tab. 420. Utdebitering av allmän kommunalskatt och landstingsskatt 1947—1956 
Debited local tax and county council tax 
Uppgifterna avser de under resp. år beslutade, på samma års taxeringar grundade utdebiteringarna. 

342 

Tab. 421. Utdebitering av allmän kommunalskatt och landstingsskatt, länsvis 1956 
Debited local tax and county council tax, by county1 

Avser under året beslutade och på samma års taxeringar grundade utebiteringar. 

1 For translation, see Table 420. 
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Tab. 422. Landstingens finanser år 1955 i 1000 kr Finances of county councils 

Tab. 423. Landstingens inkomster samt brutto- och nettoutgifter för olika 
ändamål 1953—1955 Revenue, gross and net expenditure of county councils 



Finanser 
Public finance 
Tab. 424. Landstingens inkomster och utgifter fördelade efter realekonomiska 
grunder 1953—1955 Revenue and expenditure of county councils 

Tab. 425. Landskommunernas finanser år 1954 i 1000 kr Finances of rural communes 
Köpingar ingår ej. Tabellen avser endast de borgerliga kommunernas räkenskaper. 

344 



Tab. 426. Primärkommunernas inkomster samt brutto- och nettoutgifter för olika ändamål år 1954 
Rural communes, boroughs and towns: revenue, gross and net expenditure 
Avser de borgerliga primärkommunerna. För de kyrkliga kommunerna se tab. 432. På grund av avrundningar stämmer inte summorna alltid exakt. 
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Tab. 427. Primärkommunernås inkomster och utgifter fördelade 
efter realekonomiska grunder 1953—1955 
Revenue and expenditure of rural communes, boroughs and towns 
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Tab. 428. Städernas inkomster 1949—1955 i 1000 kr 
Revenue of towns 

Finanser 
Public finance 
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Public finance 
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Tab. 429. Städernas utgifter 1948—1955 i 1000 kr Expenditure of towns 
Utgifter för kyrkliga ändamål ingår ej. 



Tab. 430. Städernas tillgångar och skulder samt budgetregleringsposter 
och egna fonder den 31 december 1948—1955 i 1000 kr 
Assets, liabilities and funds of towns 

349 Finanser 
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Public finance 
Tab. 431. Skatteunderlag och utdebitering av kommunalutskylder 
i städerna år 1956 
Taxable income and debited local tax in towns 
Noterna återfinns i slutet av tabellen. 
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TAB. 431 ( forts . ) . SKATTEUNDERLAG OCH UTDEBITERING AV KOMMUNALUTSKYLDER 
I STÄDERNA ÅR 1956 
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TAB. 431 ( forts . ) . SKATTEUNDERLAG OCH UTDEBITERING AV KOMMUNALUTSKYLDER 
I STÄDERNA ÅR 1956 
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Tab. 432. De kyrkliga kommunernas finanser 1954 i 1000 kr 
Finances of ecclesiastical communes 

Tab. 433. Hundar och hundskatt 1952—1954 Dogs and dog licences 



Allmänna val 
Elections 
Tab. 434. Förstakammarvalen 1949—1956 samt partiställningen i valkor-
porationerna den 31 december 1954 
Elections to the First Chamber of the Riksdag 
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Tab. 435. Andrakammarvalen 1940—1956: partifördelning 
Elections to the Second Chamber of the Riksdag: party affiliation 

Allmänna val 
Elections 



Allmänna val 
Elections 

Tab. 436. Andrakammarvalen 1940—1956: röstberättigade och valdeltagande 
i o l ika va lkre t sar Elections to the Second Chamber of the Riksdag: right to vote 
and participation by constituencies 

356 

Tab. 437. Andrakammarvalet 1956: valdeltagande i olika åldersgrupper i % 
Election to the Second Chamber of the Riksdag: participants by age, percentages 
Siffrorna grundar sig på ett urval. På grund av beräkningsmetoden stämmer procenttalen icke helt 
med motsvarande tal i tab. 436. The figures are based on a sample. 



357 Allmänna val 
Elections 

Tab. 438. Andrakammarvalet år 1956: rösträtt och valdeltagande inom 
olika yrkesgrupper 
Election to the Second Chamber of the Riksdag: right to vote and participation 
by occupational groups 
Siffrorna grundar sig på ett urval och avser endast omkring 1/10 av antalet i röstlängderna upptagna 
personer. The figures are based on a sample and refer to only 1/10 of the persons on the voting registers. På grund 
av beräkningsmetoden bör små tal användas med försiktighet och icke användas för uppskrivning. 



Allmänna val 
Elections 

Tab. 439. Kommunala rösträtten och valdeltagandet 1946—1954 
Right to vote and participation at communal elections 

358 
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Tab. 440. Landstingsmannavalen m. m. 1946—1954 
Elections to county councils, etc. 

Allmänna val 
Elections 



Allmänna val 
Elections 

Tab. 441. Stadsfullmäktigvalen 1946—1954 Elections to town councils 
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Tab. 442. Kommunal-, municipal- och kyrkofullmäktigvalen 1946—1954 
Communal elections 



Allmänna val 
Elections 
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Tab. 443. Relativ partifördelning vid kommunala valen 1946—1954 
Votes cast at communal elections, by parties 

Vid beräkningen av procentuell ökning eller minskning av rösttalen har hänsyn tagits till mellan valen 
inträffade överflyttningar från landstingsområden till i landsting ej ingående städer. 
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Tab. 444. Areal, folkmängd och folktäthet 
Allmänna anmärkningar och noter återfinns i slutet av tabellen. 
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TAB. 444 (forts . ) . AREAL, FOLKMÄNGD OCH FOLKTÄTHET 



TAB. 444 (forts.). AREAL, FOLKMÄNGD OCH FOLKTÄTHET 
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TAB. 444 (forts.) . AREAL, FOLKMÄNGD OCH FOLKTÄTHET 
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TAB. 444 (forts.). AREAL, FOLKMÄNGD OCH FOLKTÄTHET 

Internationella översikter 
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TAB. 444 (forts.). AREAL, FOLKMÄNGD OCH FOLKTÄTHET 



371 

TAB. 444 (forts.). AREAL, FOLKMÄNGD OCH FOLKTÄTHET 

Sammanfattning 

Internationella översikter 

Allmänna anmärkningar 
Uppgifterna har i huvudsak hämtats från Förenta 

nationernas Demographic Yearbook 1956. Övriga källor 
är angivna i noter efter tabellen. — Arealen omfattar även 

insjöar och vattendrag. — Där intet annat anges avses 
de facto befolkning. Folktäthetstalen har i de flesta fall 
uträknats på grundval av icke avkortade arealuppgifter. 

Noter 
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TAB. 444 (forts.). AREAL, FOLKMÄNGD OCH FOLKTÄTHET 



373 Internationella översikter 
Tab. 445. Areal och folkmängd för vissa städer med 
tillhörande förortsbebyggelse 
Allmänna anmärkningar och noter återfinna i slutet av tabellen. 
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TAB. 445 (forts.). AREAL OCH FOLKMÄNGD FÖR VISSA STÄDER MED 

TILLHÖRANDE FÖRORTSBEBYGGELSE 
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TAB. 445 (forts.). AREAL OCH FOLKMÄNGD FÖR VISSA STÄDER MED 

TILLHÖRANDE FÖRORTSBEBYGGELSE 
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TAB. 445 (forts.) . AREAL OCH FOLKMÄNGD FÖR VISSA STÄDER MED 

TILLHÖRANDE FÖRORTSBEBYGGELSE 

Allmänna anmärkningar 

I tabellen har urvalet av städer gjorts med hän
syn till folkmängden i den administrativa staden, 
alltså exkl. förorter, med följande gränsdragning: 
för de nordiska länderna 100 000, för övr. enropeiska 
länder omkring 750000 (undantag: Bryssel, Sofia, 
Tarin och Manchester) och för utomeuropeiska länder 

1 milj.inv. För USA gäller emellertid 1-miljongrän-
sen antingen den centrala staden eller förorterna; 
Washington har medtagits i egenskap av huvudstad. 
Tabellen är ej fallständig, dä det i många fall varit 
omöjligt att erhålla erforderliga uppgifter. 

Noter 



377 
Tab. 446. Folkmängd i större städer 
Allmänna anmärkningar och noter återfinns i slntet av tabellen. 

Internationella översikter 



Internationella översikter 378 

TAB. 446 (forts.). FOLKMÄNGD I STÖRRE STÄDER 
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TAB. 446 (forts.). FOLKMÄNGD I STÖRRE STÄDER 
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TAB. 4 4 6 (forts.). FOLKMÄNGD I STÖRRE STÄDER 
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TAB. 446 (forts.). FOLKMÄNGD I STÖRRE STÄDER 

Allmänna anmärkningar 
I tabellen har medtagits för Europa atom Sovjet

unionen städer med minst 100000 inv., för övriga delar 
av världen städer med minst 200000 inv. Vissa huvud

städer har dock medtagits, även om deras invånarantal 
understigit dessa gränsvärden. Folkmängden avser i regel 
den administrativa staden exkl. förorter. 

Noter 



Internationella översikter 382 

Tab. 447. Befolkningen efter kön och ålder 
Summan för de olika åldersgrupperna överens
stämmer för en del länder icke med siffran för 
totalbefolkningen. Detta beror i en del fall på 
Noterna återfinns i slutet av tabellen. 

att åldersfördelningen grundar sig på stickprov, 
i en del fall på att totalsiffran även omfattar 
personer med okänd ålder. 
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TAB. 447 (forts.). BEFOLKNINGEN EFTER KÖN OCH ÅLDER 
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TAB. 447 (forts.). BEFOLKNINGEN EFTER KÖN OCH ÅLDER 
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Tab. 448. Den förvärvsarbetande befolkningens fördelning efter 
näringsgrenar i 1000-tal 

På grund av olikheterna mellan enBkilda länder 
beträffande den använda yrkesgrnpperingen är 
uppgifterna icke fällt jämförbara. Sålunda räk
nas personalen vid statsägda kommunikations
företag i vissa länder till samfärdsel, i andra 
till offentliga tjänster. Grupperingen är i regel 
efter den näringsgren, där vederbörande är syssel-

A. Samtliga förvärvsarbetande 

satt, men för Bulgarien och Turkiet efter 
individnalyrket. En lastbilschaufför i ett indu
striföretag räknas i förra fallet till industri men 
i senare fallet till samfärdsel o. s. v. Arbetslösa 
bar i regel räknats till den verksamhet, som de 
senast utövade. 
Noterna äterfinns i slutet av tabellen. 
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TAB. 448 (forts.). DEN FÖRVÄRVSARBETANDE BEFOLKNINGENS FÖRDELNING EFTER 
NÄRINGSGRENAR I 1000-TAL 
B. Förvärvsarbetande kvinnor 
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Tab. 449. Den förvärvsarbetande befolkningens fördelning efter 
näringsgrenar i % 
Se anm. och noter till tab. 448 
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Tab. 450. Fruktsamheten efter moderns ålder samt bruttoreproduktionstal 
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Tab. 451. Folkmängdens förändringar 
Noterna återfinns i slutet av tabellen. 
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TAB. 451 (forts.). FOLKMÄNGDENS FÖRÄNDRINGAR 
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TAB. 451 (forts.). FOLKMÄNGDENS FÖRÄNDRINGAR 

Noter 
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Tab. 452. Dödligheten i olika åldersklasser 
Noterna återfinns i slutet av tabellen. 
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TAB. 4 5 2 (forts.). DÖDLIGHETEN I OLIKA ÅLDERSKLASSER 
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Tab. 453. Återstående medellivslängd 
Rörande konstruktionen av dödlighetstabeller i olika länder se: Revue de l'Institut International de 
Statistique. Année 3. Livr. 4. La Haye 1935. 



397 Internationella översikter 

Tab. 454. Husdjur i 1000-tal 
Där ej annat angives, avses den senaste kreatursräkningen under åren 1954—1956, för kamelerna dock 
åren 1953—1954. 
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Tab. 455. Arealens fördelning efter ägoslag samt åkerjordens användning 
Årtalen avser för länder på norra halvklotet kalenderår men för länder på södra halvklotet skördeår som börjar 
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angivna år. 
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Tab. 456. Skörd i 1000 ton 
Årtalen avser för länder på norra halvklotet kalenderår men för länder på södra halvklotet skördeår som 
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börjar angivna år. 
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Tab. 457. Fiske i 1000 ton 
Uppgifterna för olika länder ej alltid jämförbara 
sinsemellan på grund av olika redovisningssätt i 
olika länders statistik, bl. a. beträffande fångst 
som ilandförts i utländsk hamn. För åtskilliga 

länder torde den totala fångsten vara större än 
den här redovisade, eftersom bl. a. sötvattensfisk 
ej alltid redovisas. Fångsten såvitt möjligt beräk
nad inkl. huvud och inälvor. 
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TAB. 457 (forts.). FISKE I 1000-TAL TON 

Tab. 458. Valfångst 
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Tab. 459. Produktion av elektrisk energi 
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Tab. 460. Produktion av vissa viktigare varor 
Allmänna anmärkningar och noter återfinns i slutet av tabellen. 
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TAB. 460 (forts.). PRODUKTION AV VISSA VIKTIGARE VAROR 
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TAB. 460 (forts.). PRODUKTION AV VISSA VIKTIGARE VAROR 
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TAB. 460 (forts.). PRODUKTION AV VISSA VIKTIGARE VAROR 
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TAB. 460 (forts.). PRODUKTION AV VISSA VIKTIGARE VAROR 
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TAB. 460 (forts.). PRODUKTION AV VISSA VIKTIGARE VAROR 
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TAB. 460 (forts.). PRODUKTION AV VISSA VIKTIGARE VAROR 
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TAB. 460 (forts.). PRODUKTION AV VISSA VIKTIGARE VAROR 
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TAB. 460 (forts.). PRODUKTION AV VISSA VIKTIGARE VAROR 

Internationella översikter 
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TAB. 460 (forts.). PRODUKTION AV VISSA VIKTIGARE VAROR 

Allmänna anmärkningar 
Uppgifterna har i huvudsak hämtats ur föl

jande källor-. Statistical yearbook (United Na
tions); Monthly bulletin of statistics (United 
Nations); Yearbook of forest products statistics 
(PAO); Statistical summary of the mineral in
dustry. Production, imports and exports. London 
1955 (Colonial geological surveys). 

Där ej annat angives, avser siffrorna för Stor

britannien även Nordirland och för Canada även 
Newfoundland. Uppgifterna för Kina avser de 
22 viktigaste provinserna, i vilka 90 % av be
folkningen bor. 

Obs! Världsproduktionen är uppskattad. 
För produktion av vegetabiliska jordbruks

produkter, se tab. 456. 



415 Internationella översikter 

TAB. 460 (forts.). PRODUKTION AV VISSA VIKTIGARE VAROR 

Noter 
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TAB. 460 (forts.) . PRODUKTION AV VISSA VIKTIGARE VAROR 
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Tab. 461. Indextal för industriproduktionen (1953=100) 
Där ej annat angives, avses gruvbrytning, industri (ej byggnadsindustri) samt gas- och elproduktion. 
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Tab. 462. Införsel och utförsel av vissa viktigare varor 
Allmänna anmärkningar och noter återfinns i slutet av tabellen. 
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TAB. 462 (forts.). INFÖRSEL OCH UTFÖRSEL AV VISSA VIKTIGARE VAROR 
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TAB. 462 (forts.). INFÖRSEL OCH UTFÖRSEL AV VISSA VIKTIGARE VAROR 
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TAB. 462 (forts.). INFÖRSEL OCH UTFÖRSEL AV VISSA VIKTIGARE VAROR 
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TAB. 462 (forts.). INFÖRSEL OCH UTFÖRSEL AV VISSA VIKTIGARE VAROR 
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TAB. 462 (forts.). INFÖRSEL OCH UTFÖRSEL AV VISSA VIKTIGARE VAROR 

Allmänna anmärkningar 

Varugrupperingen följer i huvudsak Standard Inter
national Trade Classification (SITC), Statistical papers, 
Ser. M, nr 10 (Indexed edition), utg. av FN: s statis
tiska byrå. Motsvarande kodbeteckningar har utsatts i 
noterna. Grupperingen kan dock icke beräknas helt mot
svara SITC, eftersom uppgifterna, även där de hämtats 
ur internationella källor, dock grundar sig pä de olika 
ländernas handelsstatistik, där varugrupperingen i vissa 
fall i hög grad avviker frän SITC. — Uppgifterna har 
huvudsakligen hämtats ur den av FN ntgivna Yearbook 
of International Trade Statistics 1955, de av FAO ut

givna Yearbook of Food and Agricultural Statistics 
1955: P.2, Yearbook of Forest Products Statistics 1956, 
Monthly Bulletin of Agricultural Economics & Statis
tics samt den av OEEC utgivna OEEC Statistical 
Bulletins, Ser. 3, 1955:4. Uppgifterna i dessa publika
tioner är icke fullständiga, och nya siffror har i fiera 
fall icke kunnat erhållas vare sig frän dessa eller 
andra källor. —Storbritannien avser United Kingdom, 
alltså även Nordirland. Uppgifterna för Kina avser 
de 22 viktigaste provinserna, i vilka 90 % av befolk
ningen bor. 

Noter 

Kodsiffrorna i noterna avser beteckningarna i SITC (Standard International Trade Classification). 
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Tab. 463. Värdet av utrikeshandeln 
Myntmetall och mynt ingår ej. 
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Tab. 464. Värdet av olika länders import med fördelning på länder, 
Uppgifterna avser cif-värden, där ej annat angives; s = specialhandel, g = generalhandel. (Se härom Handel, 
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milj. dollar 
Berättelse för år 1955, Del I sid. 15—16.) 

429 
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Tab. 465. Olika länders betalningsbalans med utlandet, milj. USA. dollar 
Minustecken utmärker nettoutgift resp. nettominskning av tillgångar. 



TAB. 465 (forts.). OLIKA LÄNDERS BETALNINGSBALANS MED UTLANDET, MILJ. USA DOLLAR 
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Tab. 466. Volym- och prisindex för in- och utförseln (1953=100) 

Tab. 467. Sjösatta fartyg 
Enligt Lloyd's register. Avser fartyg på över 100 bruttoton. 
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Tab. 468. Handelsflottan i juni 1956 efter fartygens 
ålder i 1000 bruttoton 
Enligt Lloyds register. Avser ång- och motorfartyg på över 100 bruttoton. 

Tab. 469. Handelsflottan i juni 1956 efter fartygens 
storlek i 1000 bruttoton 
Enligt Lloyd's register. Avser ång- och motorfartyg på över 100 bruttoton. 
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Tab. 470. Sjöfarten på utlandet 

434 
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TAB. 470 (forts.). SJÖFARTEN PÅ UTLANDET 

Internationella översikter 
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Tab. 471. Världens sjögaende handelsflotta 
Enligt Lloyd's register. Uppgifterna avser fartyg på över 100 bruttoton (jämför dock not 2). Koloniernas 
handelsflottor inräknade under moderländerna. 
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Tab. 472. Järnvägar 
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Tab. 473. Postväsendet. Antal försändelser i milj. 
Uppgifterna hämtade från den internationella poststatistiken. Transitopost ej medräknad. 



439 Internationella översikter 

Tab. 474. Telegraf och telefon 
Uppgifterna i regel hämtade från den interna

tionella statistiken om telegraf- och telefonväsen
det. Transitotolegram och -telefonsamtal ej medtag
na och ej heller järnvägarnas tjänstetelegram. 

Uppgifterna ang. telefonväsendet omfattar både of
fentliga och enskilda anläggningar (för Sverige dock 
endast televerkets). 
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Tab. 475. Motorfordon 
Uppgifterna avser så vitt möjligt slutet av året. I åtskilliga fall avses dock annan tidpunkt, ehuru 
detta icke alltid framgår av källorna. Då antalet motorfordon f. n. ökas i hastig takt är talen högst i 
slutet av året. Antalet motorcyklar i olika länder är icke jämförbart, då cyclar med hjälpmotor ingår 
i olika omfattning. 
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Tab. 476. Flygbolagens lufttrafik 
Avser såväl inrikes som internationell reguljär trafik. 
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Tab. 477. Turister år 1955 

442 

Allmänna anmärkningar. 
Då intet annat angives grundar sig uppgifterna pä 

passkontrollen. Turisterna är klassificerade efter de 
länder där de var bosatta vid inresan, ej efter natio
nalitet, såvida detta icke särskilt angives. I de fall 
uppgifter frän passkontrollen saknas, har siffrorna 
baserats pä uppgifter från hotell, pensionat m. m. 
Dessa siffror är icke jämförbara med uppgifterna från 
passkontrollen. Resenärer som stannat mindre än ett 
dygn har i regel uteslutits. Se även Källhänvisningar 
m. m., tab. 194—196. 

Noter 
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Tab. 478. Valutakurser 
Värdet av hundra valutaenheter i olika länder uttryckt i USA-dollar. 

Uppgifterna avser a) månads- pch årsmedeltal för 
inhemska parikurser eller officiella baskurser för 
landet som har endast en kurs; b) gränserna för sälj-

kurser för länder som har ett system av flera kurser. 
För länder där kurserna ändrades i sept. 1949 uppges 
kursen både före och efter devalveringen. 



Tab. 479. Effektiv ränta på statsobligationer 
För flertalet, länder avses en enda emission, vars nominella ränta angivits i tabellhuvudet. 

445 
Internationella översikter 



Tab. 480. Indextal för värdet av industriaktierna (1953=100) 
Siffrorna i huvudet anger det antal aktier, som ingår i index för resp. länder. 

Internationella översikter 
446 
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Tab. 481. Utelöpande sedlar m. m., milj. av myntenheten 



Tab. 482. Partiprisindex (1953=100) Internationella översikter 
448 



Tab. 483. Levnadskostnadsindex (1953=100) 
449 

Internationella 
översikter 
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Tab. 484. Livsmedelförbrukning 

Enl. FAO (2nd World Food Survey. Rome 1952) 
förbrukar 59,5 % av jordens befolkning dagligen mind
re au 2 200 kalorier, 12,7 % mellan 2 200 och 2 700 
kalorier och 27,8 % över 2 700 kalorier. Denna be

räkning omfattar 80 % av jordens befolkning. Pen 
återstående befolkningen, för vilken tillförlitliga 
utgifter saknas, bor nästan helt och hållet i om
råden med otillräcklig livsmedelstillgång. 
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Tab. 485. Förbrukning av vissa njutningsmedel 
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Tab. 486. Förbrukning av tidningspapper 
Avser för flertalet länder samman av import och ev. produktion minskad med exporten enl. upp
gifter från UNESCO. 
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Tab. 487. Bostadsbyggande 

Där ej annat anges, avser uppgifterna antalet 
färdigställda lagenheter och enfamiljshus. Tabellen 
avser att belysa utvecklingen av bostadsproduktio-

nen i varje land för sig. På grand av det skiftande 
redovisningssättet kan däremot de absoluta talen 
för de olisa länderna icke jämföras sinsemellan. 

Tab. 488. Bostadsbestånd 
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Tab. 489. Arbetslöshet 

Där ej annat angives, avses antalet registre
rade arbetslösa, resp. arbetslösa i % av de arbets-
löshetsförsäkråde. — Tabellen avser att belysa 

förändringarna i varje land för sig. Pä grand 
av statistikensi olika omfattning kan siffrorna 
för de olika länderna icke jämföras sinsemellan. 
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Tab. 490. Utgifter för sociala ändamål i de nordiska länderna under år 1954 
Beloppen avser de totala nettoutgifterna vare sig dessa täcks av skatter eller av avgifter till social-
försäkringsorganen. Jämför tab. 296—297. 
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Tab. 491. Radiomottagare 
Uppgifterna avser för vissa länder antalet apparater och för vissa länder antalet licenser. — Antalet 
radiomottagare i hela världen uppskattas av UNESCO till 260 milj. år 1954 och 290 milj. år 1955. 

Tab. 492. Televisionsmottagare 
Tidpunkten för uppgifterna varierar från land till land; talen för 1956 hänför sig dock 
företrädesvis till början av året. 
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Tab. 493. Biografer 
Uppgifterna avser i regel permanenta biografer som visar 35 mm film mot betalning. 

Tab. 494. Guldbehållning och utländska tillgodohavanden i milj. USA-dollar 
den 31 december år 1956 
Avser centralbankens och statens resp. internationella institutioners bruttotillgodohavanden, där ej annat 
angives. 
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Tab. 495. Statsskulden 
Talen ej fullt ensartade, särskilt vad beträffar gränsen mellan långfristig och kortfristig samt mellan 

inhemsk och utländsk skuld, ävensom omräkningen av utländsk skuld till landets mynt. 
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Tab. 496. Nettonationalinkomst och bruttonationalprodukt 
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Sakregister 

Sid. 
Aborter 252 
Aociser 320, 326, 342 f 
AckordsförhandJingar . . . 268, 260 
Ackumulatorer m. m. . . . 116, 150 
Adoption 260 
Advokater 42 
Affärsbanker . . . . l n 6 f, 179, 184 
Affärsverksamhet, statens . 312 ff 
Agenter 42 
Aktiebolag 317 f 
— beskattning 337 
Aktieindex 185 
— intern 446 
Aktier 185 
— statetia 317 f, S21, 327 
Alkoholhaltiga drycker . . . . 202 ff 
— beskattning . . . 205, 320, 326 
— införsel 144 
— konsumtion 201 f 
— tillverkning, försäljning . 202 ff 
— tullar 331 
— intern 406, 451 
Alkoholistanstalter, se Vård

anstalter för alkoholmissbru
kare 

Allmän förvaltningstjänst 
m.m, folkmängd 300 f, 303, 306 

— inkomst ooh förmögenhet 300 f 
303, 306 

— intern 385 ff 
Allmänna val 354 ff 
Aluminium, tillverkning 111 
— införsel 147 
— intern 414 
Ammunition, in- och utförsel 

132 f, 135 f 
Andrakammarval 355 ff 
Animalisk produktion 88 f 
Animaliska ämnen 132 ff 
Apelsiner, detaljpris . . . . . . . . 197 
Apotekare 42, 251 
Apoteksvaror 135 f 
Arbetare, se Industri och hant

verk; Löner, Yrken, Före
tagsräkning 

Arbetarskydd 247 
— intern 465 
Arbetsavtal 260 
Arbetsförmedling 219 ff 
Arbetsgivareföreningen 218 
Arbetsinställelser 222 
Arbetslöner 222 ff 
Arbetslöshet 221, 232, 247 f 
— intern 454 f 
Arbetslöshetsförsäkring . 221,232, 

237, 247 
— intern 455 
Arbetslöshetskassor 221, 232 
Arbetsmarknad 213 ff 

Sid. 
Arbetsställen 104 ff 

113, 119 ff 
Areal, Sveriges 4 f 
— jordbruks 67 ff, 75, 78 f, 83 
— skogarnas .. 96 f 
— städernas,[köpingarnas och 

municipalsämhällenas . . . . 10 ff 
— intern 365 ff, 398 f 
Arméns underofficersskola . . 284 
Arrendatorer, tillgångar och 

skulder 90 
Arrenderade jordbruk 72 
Artilleri- och ingenjörofficers-

skolan 284 
Automobiler, se Bilar 

Baljväxter, areal, skörd m. m. 75 ff 
Banker 176 ff 
Barn i skolåldern 273 
Barn, inom och utom äkten

skap födda . . . . 47 ff, 56 ff, 241 f 
Barnadödlighet . . . . 48,50 f, 58 ff 
— intern 389 ff 
Barnavård 239 ff, 252 
— utgifter 247 f, 252,340 f 
— intern 455 
Barnavårdsmän 241 
Barnavårdsnämnder 240 
Barnbidrag, allmänna 

165, 237, 247 f 
— särskilda 237, 246 ff 
— intern 455 
Barnförlamning, se Poliomyelit 
Barnhem 239 f 
Barnmorskor 42, 251, 287 
Barnsköterskor 42 
Bedrägeri 265, 267 
Befolkningsprognos 14 
Befolkningsrörelsen 47 ff 
- i n t e r n . 389 ff 
Beklädnadsartiklar 135 f 
Bensin, produktion 118 
— införsel 145 
— intern 410, 424 
Bergshantering I l l f 
Bergshöjder 1 
Beskattning 334 ff 
Besvärsmål 261 
Betalningsbalans 150 
— intern 430 f 
Bibliotek 292 ff 
Bidragsförskott 241 
Bilar, registrerade 170 f 
— in- och utförsel. 147, 150, 331 
— tillverkning 115 
— intern 414, 440 
Bildningsverksamhet 292 ff 
Bilförsäkring, se Försäkring 

Sid. 
Bilolyckor, se Motorfordon, 

olyckor 
Bilregistret, centrala 170 i 
Bilskattemedol 320, 326 
Biltrafik 170 ff 
Bilägares inköpsföreningar . . 212 
Biografer 298 
— intern 457 
Bisamhällen 84 
Blandsäd, areal, skörd m. m. 75 ff 
Blast 77 
Bleckvarufobriker 119 
Blindskolor 288 
Blindtillägg 236 
Blodsjukdomar, dödsorsak.. . 255 
Bly och blymalm . . . . ; 111,147 f 
— intern 413 
Bokproduktion 296 
Bomull, bomullsgarn . . . 117, 146 
— intern 408, 421 f 
Bomullsfrö, intern 407 
Bondeförbundet 295, 364 f, 359 ff 
Borgerlig vigsel 52 
Borstbinderiarbeten . . . . 118,121 
Boskapsskötsel 83 f 
— intern 397 
Boskillnadsmål 260 
Bostadsbyggandet 207 
Bostadsförhållanden 211 
— intern 453 
Bostadslägenheter, se 

Lägenheter 
Bostadsrättsföreningar 212 
Bouppteckning 260 
Brandförsäkring, se Försäk

ring 
Brandskador 185 ff 
Broar ]67 ff 
Brottmål 259, 261 265 ff 
Brukningsenheter 68 f, 71 f, 74, 

79. 83, 86 ff 
Bruttonationalprodukt 311 
— intern 469 
Bruttoreproduktionstal,intern. 388 
Bryggerier 124, 204 
Bräder, plankor o. d. . . . 116, 148 
Bränntorv, se Torv 
Brännvinstillverkning 204 
Bränsleförbrukning, handels

flottan 165 
— industrin 131 
— järnvägar 162 
Bröd, konsumtion 200 
— detaljpris 197 
— tillverkning 117 
Brödsäd, tillgång och förbruk

ning 83 
— produktion 76 ff 
— intern 400 f 
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Sid. 
Budget, statens 318 ff 
Bussar 170 f 
Byggherre 209 
Byggnadsmaterial, in- och ut

försel 137, 149 
— tillverkning 115 
Byggnadssnickerier, tillverk

ning 116 
Byggnadsverksamhet, arbets

ställen, arbetare m. m. 104,106 ff 
— folkmängd 32, 40 
— inkomst- och förmögenhet 300 f 
— löner 229 f 
— intern 385 ff, 453 
Börsindex 185 
— intern 446 
Bötesförvandling 260 
Bötesmedel 321 
Bötesstraff 266 

Cement 116 
— intern 409 
Centerpartiet Bondeförbundet, 

se Bondeförbundet 
Centralkassor för jordbruks

kredit 184 
Centrala bilregistret 170 f 
Chalmers tekniska högskola, 

se Högskolor 
Cigarrer, cigarretter, försäljn. 201 
— införsel 144 
— tillverkning 117 
— intern 407 
Charkuterivaror, tillverkning 117, 

120, 122 
— konsumtion 200 
Chaufförer 42 
Choklad, tillverkning . . .117, 120, 

122 
— konsumtion 200 
Civila mål 259 f 
Civilståndsfördelning . . 25 ff, 52 f 
Clearingomsättning, banker

nas 179 
Cyklar, tillverkning 115 

Dagstidningarna 295 
Dammsugare, tillverkning . . . 116 
Deltidsanställda 110 
Departementen 213, 322 ff 
Detaljhandelspriser 197 
Difteri 253, 255 
Diskonto, riksbankens 176 
Dispensärer 252 
Djur, levande, in- och utför

sel 132 ff, 140 
Domsagor 4 f 
Domstolar, verksamhet . . . 259 ff 
Domänfondens skogar 96 f 
Domänverket 97, 312, 321, 327 
Driftbudget, statens 318 ff 
Drivkraft 112, 114, 119 ff, 124 ff 

130 f 
Drunkning 257 
Drycker, konsumtion 201 ff 
— detaljpriser 197 

Sid. 
Drycker, tillverkning.. . 117, 204 
— intern 451 
Dyrortsgruppering 199, 216, 226 ff 
Döda 47ff,58ff 
— intern 389 ff 
Döda i l:a levnadsåret, se 

Barnadödlighet 
Dödfödda 56 ff 
Dödförklaring 260 
Dödlighets- och livslängds

tabeller 61 
— intern 392 ff 
Dödsorsaker 255 ff 
Dödsrisker 61 
Dövskolor 288 

Ecklesiastik indelning 5 
Egnahemslån 209 f 
Eldbegängelser 254 
Eldfast lera 111 
Eldsvådor 186 
Elektricitetsverk 121, 124 ff, 130 
Elektrisk energi, förbrukning 

130 f, 162 
— produktion 118, 130 
— intern 404 
Elektrisk mater ie l . . . .132 f, 135 f 
Elektriska maskiner m. m., 

tillverkning 115 f 
Elektroteknisk industri 119, 122 f 
Bl-, gas-, vattenverk m. m., 

104, 113 f, 121,124 ff 
Emigranter 47, 62 f 
Enhetsskolan 274, 276 ff 
Ensileringsftnläggningar 74 
Enskild anställning 43 
Epidemisjukhus 250 
Epidemiska sjukdomar, döds

orsak 255 
— sjukdomsfall 253 
Export . . . 131,133 f, 136 ff, 148 ff 
— intern 418 ff, 432 
Exportprisindex 195 
Expropriationsdomstolar . . . . 262 

Fabriksindustri 113 ff 
Fackförbund 217, 221 
Faderskap 241 
Familjebostadsbidrag 210 
Familjemedlemmar, befolk

ning 22, 40 
Familjestatistik 44 ff 
Farmaceutiska institutet 287,289 f 
Fartyg, handelsflottans . . . 152 ff 
— in- och utförsel 147, 150 
— tillverkning 115 
— intern 432 ff 
Fartygsbyggnader och repara

tioner 115 
Fartygspersonal 42, 154 
Fast egendom, lagfarna köp,' 

saluvärden 262 f 
— lagfarter, tomträtt, inteck

ning 264 
— taxering 335 ff 

Sid. 
Fastighetsvärden 335 f, 339, 

350 ff 
Fattigvård, se även Social

hjälp 242 f 
Ferrolegeringar . . 111, 119, 149 
— intern 412 
Fett och produkter därav, in-

och utförsel.. 132 f, 135 f, 140 ff 
— detaljpris 197 
Finanser, landskommunernas 

340 ff 
— landstingens 340 ff 
— statens 317 ff 
— städernas 341 f 
Fisk, fångst 95 f 
— in- och utförsel 134, 136 
— konsumtion 200 
— detaljpris 197 
— intern 402 f, 405, 419 
Fiskare, antal 30, 95 
Fiskberedningsanstalter 120 
Fiske, båtar, redskap 95 f 
— intern 402 f 
Fiskkonserver, tillverkning . . 117 
Flickskolor 276 f, 279 
Floder 1 
Flottning 102 f 
Flygkrigshögskolan 284 
Flygplatser 174 
Flygtrafik, se Luftfart 
Fläsk, produktion 88, 117 
— in- och utförsel 144, 148 
— konsumtion 200 
— detaljpris 197 
Fodermedel, in- och ut

försel 132 ff 
— jordbrukets inköp av 89 
— partiprisindex 195 
— tillverkning 117 
Foderväxter, areal, skörd m.m. 75ff 
Folkbibliotek, se Bibliotek 
Folkhögskolor 287 
Folkmängd 4 f f 
Folkmängdens förändringar 47 ff 
— intern 389 ff 
Folkmängdstäthet 4, 6 
— intern 365 ff 
Folkpartiet . . . . 295, 354 f, 359 ff 
Folkpensioner 165, 236 f, 247 f, 

321, 323 
Folkrörelser 297 
Folkskoleseminarier, se Se

minarier 
Folktandvård . . . 247, 249, 253 
— intern 455 
Folkundervisning, se Under

visning 
Folkökning 47 ff 
Fondbörs, Stockholms 185 
Fonder, statens 312 ff, 318 f, 321, 

325 ff 
Fosterbarn 240 
Fotogen, införsel 145 
— intern 410 f 
Fria yrken 42, 300 
Frikyrkosamfund 297 
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Sid. 
Frukt, konsumtion 200 
Frukt, in- och utförsel 134, 136, 

144, 331 
Fruktsamhet 57 f 
- intern 388 
Fylleri 205 f, 265 
Fyrar 161 
Fyr- och båkmedel 320 
Fyrskepp 161 
Fångvård 268 ff 
Får 83 f 
- intern 397 
Färjleder 169 
Födda 47 ff, 56 ff 
- intern 389 ff 
Födelsetal 47 ff, 56 ff 
- intern 399 ff 
Födelseöverskott 47 ff 
- intern 399 ff 
Födoämnen, konsumtion . . 200 f 
- intern 450 
Fögderier 4 
Förbrukningsländer 138 f 
Förbrytelser 265 ff 
Företagare 29 ff, 39 ff 
Företagsräkning 104 ff 
Förfalskning 265, 267 
Förgiftning, dödsorsak. . . . 256 f 
Förlossningsvård 249 
Förmynderskap 260 
Förmögenhetsförhållanden 299 ff 
Församlingar, antal 5 
Förstakammarval 354 
Förstäder, förorter, intern. 373 ff 
Försvarets läroverk 284 
Försvarsväsen, folkmängd.. . 34 
Försäkringsväsen 185 ff 

se även Socialförsäkring 
Försäljningsländer 138 f 
Försörjningsbalans 311 
Förvandlingsfängelse 270 ff 
Förvärvsarbetande befolkn. 22 ff 
- intern 385 ff 

Garn, in- och utförsel.. 135 f, 146 
- tillverkning 117 
- intern 408, 421 f 
Garvextrakter, tillverkning . 118 
Garverier 121, 124 f 
Gas, distribuerad 118 
- industrins förbrukning . . . 131 
- pris 197 
- naturgas, intern 410 
Gasverk 121, 124 
Gatsten, tillverkning 116 
Geografiska uppgifter 1 
Getter 84 
- intern 397 
Gifta kvinnor, 
- efter vigselar och ålder . . . 45 
- efter näringsgren, ålder 

m. m 26, 28 f 
Giftermål 45 ff 
- intern 389 ff 
Glas, tillverkning 116 
- tullar 331 

Sid. 
Glesbebyggelse . . . . 6, 20, 29, 46 f 
Godstrafik, järnvägar . . . 163, 171 
— luftfart 174 
— intern 437 
Grafisk industri 117, 120, 122 
Gravationsbevis 260 
Gruvbrytning . . 24 ff, 36 ff, 43 
Gruvor, gruvindustri 104, 112 ff, 

119, 122, 126 
Grädde, produktion 88, 94 
— konsumtion 200 
Gränser, Sveriges 1 
Grönfoder 75, 77 f 
Grönsaker 134, 136 
— konsumtion 200 
— detaljpris 197 
Guld, produktion 111 
— in- och utförsel 131, 134 
— intern 414 
Guldbehållning 177 f 
— intern : 457 
Guld- och silvervarufabriker 119, 

122 f 
Guldpris 177 
Gummi, gummivaror, tillverk

ning 118 
— in- och utförsel 132 f, 135 f, 

140 ff, 146, 331 
— intern 409, 423 
Gymnasier, se Läroverk 
Gymnastiska centralinstitutet 

289 f 
Gädda, detaljpris 197 
Gäld, intecknad 264 
Gödselmedel, tillverkade, in-

och utförsel 135 f 
— jordbrukets inköp av . . . . 89 
— partiprisindex 195 
— tillverkning 118 
— intern 411 f 
Göteborgs universitet, se Uni

versitet 
Götmetall I l l f 

Halm 76 f, 80 
Hamnar 160 
Hamnavgifter 160 
Handel och samfärdsel, folk

mängd 24 ff, 33 f, 36 ff, 43 
— intern 385 ff 
Handel, utrikes 131 ff 
— intern 418 ff 
Handelsflottan 152 ff 
— intern 432 ff 
Handelsgymnasier 287 
Handelshögskolor, se 

Högskolor 
Hantverk, se Industri och 

hantverk 
Hantverkare 39, 42 
Hattar, tillverkning 118 
Havre, skörd m. m 75 ff 
— intern 399 f 
Havregryn, tillverkning 117 
— detaljpris 197 
— konsumtion 200 

Sid. 
Hemarbetare 110 
Hemskillnad 55, 260 
Hissar och lyftverktyg, tillv. 115 
Historisk statistik, hänvis

ningsregister 27 ° 
Hjärnfeber, sjukdomefall. . . . 253 
Hjärtsjukdomar, dödsorsak.. 255 
HSB 212 
Hotell- och restaurangrörelse, 

folkmängd 34 
Hovrätter, antal 5 
— verksamhet 261 
Hudar och skinn, in- och ut

försel 132 ff, 136, 140 ff, 145 f, 
148 

— intern 425 
Humle 204 
Hundar 353 
Hundskatt 332, 353 
Husdjur 84 f 
— intern 397 
Husdjursförsäkring, se För

säkring 
Hushåll, antal m. m 44 
— inkomster, utgifter 198 f 
Hushållningssällskap 5, 92 
Husligt arbete, folkmängd 24 ff, 

35 ff, 43 
— inkomst och förmögenhet 300 ff 
Husmödrar 22 f 
Hypoteksinrättningar 183 
Häktade : 268 ff 
Hälso- och sjukvård 247 ff 
— inkomster och utgifter 247 ff, 

340 f, 348 
— intern 455 
Häradsrätter, verksamhet . 258 ff 
Hästar 83 ff 
— intern 397 
Hö 75 ff 
Högerpartiet . . . 295, 354 f, 359 ff 
Högre folkskolor 279 
Högskolor 287 ff 
Högsta domstolen 261 
Höns 84 

Idrottsrörelsen 297 
Immigranter 47, 62 f 
Import . . . 131 f, 134 f, 137 ff 
Importprisindex 195 
Inbrottsförsäkring, se Försäkring 
Indelningar, rikets 4f 
Index, aktie- 185 
— import- och exportpris-. . . 195 
— konsumentpris- 196 
— konsumtionspris- 201 
— levnadskostnads- 196 
— partipris- 195 
— pris- och volym- för införsel 

och utförsel 151 
— produktionsvolym 128 
— intern. . . 417, 432, 446, 448 
Individualyrken 42 
Industriaktier 185 
— intern 446 
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Sid. 
Industri och hantverk, till

verkning . . . . 104,106 ff, 113 ff 
— folkmängd 24 ff, 30 ff, 36 ff, 43 
— inkomst och förmögenhet 

306 ff 
— löner 225 ff 
— salutillverkningarnas värde 113, 

119 ff 
— intern 385 ff 
Industriprodukter 115 ff 
Industritjänstemän, se Indu

stri, arbetskraft 
Infektionsjukdomar, dödsor

sak 255 
— sjukdomsfall 253 
Influensa, dödsorsak 256 
Införsel 131 i, 134 f, 137 ff 
— intern 418 ff, 432 
Införseltull, se Tullar 
Inkomster, jordbrukets 89 
Inkomster, statens 320 f, 326, 

331 ff 
Inkomstfördelning 299 ff 
Inkomst- och förmögenhets

skatt 320 f, 332, 336 ff 
Inköpsländer 138 f 
— intern 424 ff, 432 
Inrikes omflyttning 65 
Instrument m. m. in- och ut

försel . . . . 132 f, 135 f, 140 ff 
Inteckningar 260. 264 
Internationella översikter 365 ff 
Internering 266, 271 f 
Invaliditet 234, 247 f 
Invalidpension 236, 247 
Invandrare 47, 62 f 
Investeringar, industrins . . . . 128 
— statens 168, 327 
— intern 459 
Investeringsskatt 321 

Jakt 103 
Jord- och stenindustri 
— arbetsställen 104, 113 f, 119, 

122 f, 126 
— folkmängd 31, 40 
Jordbruk, inkomster och kost

nader 89 
— rationalisering 93 
Jordbruk med binäringar . 67 ff 
— folkmängd . . . 21, 24 ff 36 ff 
— inkomsttagare 300 f, 303, 305 
— intern 397 ff 
Jordbrukare, tillgångar och 

skulder 90, 306 ff 
Jordbrukets maskinanvänd

ning 86 f 
Jordbruksfastighet, saluvärde 263 

Se även Fastighetsvärden 
Jordbrukskassor 184 
Jordbrukskooperation 91 
Jordbruksmaskiner, tillverk

ning 115 
— utförsel 150 
Jordbruksvärde 339 

Sid. 
Judiciell indelning 5 
Järn och stål, produktion 

m. m. 104,111 f, 115,119,122 f 
— in- och utförsel 146 f, 149 
— intern 412, 424 f 
Järnmalm, produktion m. m. 

111 f, 119,122 f, 126 
— utförsel 148 
— intern 412, 424 
Järnverk 112, 119, 122 
Järnvägar, längd, trafik m.m. 

162 ff 
— statens, inkomster m. m. 

314, 321, 327 
— intern 437 
Jäst, tillverkning 117 

Kaffe, in- och utförsel 134,136,144 
— konsumtion 200 
— detaljpris 197 
— intern 406, 420, 451 
Kakao och choklad 117, 200 
— in- och utförsel 134, 136 
— intern 451 
Kakaobönor, införsel 144 
— intern 451 
Kalorier 201 
— intern 450 
Kapitalbildning, se Försörjnings

balans 
Kapitalbudget, statens 326 
Kapitalfonder, Btatens 321, 325, 

326 
Karolinska institutet, se Hög

skolor 
Kautschuk, se Gummi, gum

mivaror 
Kemisk-teknisk industri 
— arbetsställen m.m. 104, 113 f, 

121, 124 ff 
— folkmängd 32, 40 
— in- och utförsel . 132 f, 140 ff 
Kikhosta, dödsorsak 255 
Kokgas, se Gas 
Koks, förbrukning 131 
— införsel 145 
— detaljpris 197 
— tillverkning 116 
— intern 410 
Koksalt, införsel 145 
Kol, se Stenkol 
Kolgruvor 119,122 f 
Kolja, fångst 95 
Kolonialvaror, införseltull.. 331 
Kommunala flickskolor . . . . . 279 
Kommunala realskolor 279 
Kommunala val 358 ff 
Kommunalanställda 43 
Kommunalskatt . . . 334 f.,.338 ff 
Kommungrupper 7 
Kommunikationer 162 ff 
— intern 437 ff 
Kommunister . 295, 354 f, 440 ff 
Konfektion 117 f 

Sid. 
Konfityrer och konfektindustri 

117, 120, 122:" 
Konflikter, arbets-, se Arbets

inställelser 
Konkurser 258, 260, 262 
Konserver, tillverkning . . . . 117 
Konstfackskolan 287 
Konsthögskolan 287 
Konsumentkooperation 212 
Konsumentprisindex 196 
Konsumtion av födo- och njut

ningsmedel 200 f, 202 
— intern 450 f 
Konsumtion, privat och offent

lig 311 
— intern 459 
Konsumtionsföreningar 212 
Konsumtionsmjölk och gräd

de, produktion 88, 94 
— konsumtion ,.. 200 
Kontorspersonal, löner 230 f 
Kontrakt, kyrklig indelning 5 
Kontrollföreningar 92 
Kooperation 91, 212 
Kooperativa Förbundet. 184, 212 
Koppar, kopparmalm, införsel 147 
— produktion 111 
— intern 412, 425 
Kopparslagerier 119 
Kopra m. m., intern 420 
Kor 83 f, 92 
— intern 397 
Korn, skörd m . m 75 ff 
— intern 399 f 
Kraft-, belysnings-och vatten

verk 121, 124 ff, 126 ff 
Kraftfoder 117 
Kreatur 83 ff 
— intern 397 
Kreatursfoder, in- och utför

sel 134, 136, 144 
— tillverkning 117 
Kreaturslösa jordbruk 85 
Kreditmarknad 176 ff 
Krematorier 254 
Krigshögskolan 284 
Krigsskolan 284 
Kronoskogar 97 f, 100 
Kul- och rullager, tillverkning 115 
Kultiverad betesmark 67 
Kust, Sveriges 1 
Kvarnindustri 120, 122 
Kylmaskiner m. m 115,150 
Kyrklig indelning 5 
Kyrkliga kommuner, finanser 353 
Kyrkofullmäktigval 360 
Källhänvisningar 17° 
Köksväxter 88 
Kön, folkmängdens fördelning 

13 ff 
— intern 382 ff 
Könsproportion 8 
Könssjukdomar 253, 256 
Köpingar, antal 4 
Köpingar, areal och folkmängdll f 
— skattekronor m. m 342 
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Sid. 
Kött, in- och utförsel 132 ff, 136, 

144 
— konsumtion 200 
— detaljpris 197 
— produktion 88, 117 
— intern 405, 419, 450 

Lagervärden 104 ff 
Lagfartsärenden 260, 262 ff 
Lagsökningsmål 262 
Landareal 4, 10 ff, 67 ff 
— intern 365 ff, 398 
Landgräns, Sveriges 1 
Landsfiskalsdistrikt 4 
Landsförsamlingar 5 
Landskap, areal, folkmängd . 5 
Landskommuner, antal . . . . 4, 7 
— finanser 332 f 
Landsorganisationen 217 
Landsting, folkmängd 5 
— finanser 335 
Landstingsmannaval 358 f 
Lantarbetare, löner 222 f 
Lantbrukshögskolan, se Högskolor 
Lantbruksinstitut 287 
Lantbruksmaskiner 86, 115, 150 
Lantbruksnämnder 93 
Lantbruksskolor 287 
Lanthushållsskolor 287 
Lantmannaskolor 287 
Lantmäteri 66 
Lantmäteridistrikt 4 
Lasarett 249 f 
Lastbilar, se Bilar 
Lax och laxöring, fångst . . . . 95 
— intern 402 f 
Lervaror, in- och utförsel 132 f, 331 
Levnadskostnader 198 f 
Levnadskostnadsindex 196 
— intern 449 
Lim 118 
Linneindustri 120, 124 
Lin-, raps- och senapsfröoljor 118 
— intern 407 
Litterär och konstnärlig verk-

samh. m. m., folkmängd 35, 40 
Livförsäkring, se Försäkring 
Livräddningsväsendet 161 
Livslängd, sannolik återståen

de 61 
— intern 396 
Livsmedelsförbrukning per in

vånare 
— intern 450 
— se även Konsumtion 
Livsmedelsindustri 
— arbetsställen m. m. 104, 113 f, 

120, 122 f, 126 
— folkmängd 81, 40 
— in- och utförsel 132 ff, 140 ff 
— intern 450 
Livsmedelspriser, detalj 197 
Livstidsfångar 271 
LO 217 
Lok, antal 162 
— tillverkning 115 

Sid. 
Lokförare 42 
Lots- och fyrinrättningen . . . 161 
Lotspenningar 161, 320 
Lotsplatser 161 
Lotterimedel 321 
Luftfart 173 f 
— intern 441 
Lunds universitet, se Univer

sitet 
Lunginflammation, dödsorsak 

256 
Lungsot, se Tuberkulos 
Läder- hår- och gummivaru-

industri 
arbetsställen m. m. 104, 113 f, 

121, 124 ff 
folkmängd 32, 40 

Lädervaror, in- och utförsel 135 f 
Läge, Sveriges geografiska . . 1 
Lägenheter, bostads- 211 
— intern 453 
Läkare 42, 251 
Lärare 42, 282 f, 289 
Läroverk 276 ff 
Lönegruppering, se Dyrorts-

gruppering 
Lönekostnader, statens 330 
— företagens 104 ff 
Löner 222 ff 
Lönnbränning 267 
Lösdriveri 270 

Majs, införsel 144 
— intern 399, 401 
Makrill, fångst 95 
— intern 402 f 
Malmbrytning 

arbetsställen m. m. 122 f, 126 
folkmängd 30, 40 

Malmer, produktion I l l f 
— in- och utförsel 135 f 
— intern 412 ff, 424 
Malt 204 
Maltdrycker 204 f 
— intern 406 
Maltdrycksskatt 205, 320 
Manganmalm 111 
— intern 412 
Margarin, konsumtion 200 
— detaljpris 197 
— tillverkning 117 
— intern 405 
Maskinanvändning, jordbru

kets 86 f 
Maskinbefäl 154 
Maskiner, tillverkning 115 
— in- och utförsel 132 f, 135 ff, 

140 ff, 150 
Medborgarskap, svenskt . . . . 64 
Medelfolkmängd 47 ff 
— intern 389 ff 
Medellivslängd 61 
— intern 396 
Medelnederbörd 2 
Medeltemperatur 3 
Medelvikt, spannmål 77 

Sid. 
Medianinkomst 300 
Medicinalpersonal 251 
Mejerihantering . . 94, 120, 122 f 
Mejeriprodukter 88,134,136 
Mened 265, 267 
Metallbearbetningsmaskiner 115, 

147, 150 
Metallgjutgods m. m. 115 
Metallmanufaktur 115 
Meteorologiska uppgifter . . . . 1 f f 
Militära skolor 284 
Mineral och produkter därav, 

in- och utförsel 135 ff, 140 ff 
Mineraliska och fossila ämnen, 

in- och utförsel.. 132 f, 140 ff 
Mineraloljor, förbrukning . . . . 155 
— införsel 145 
— tillverkning 118 
- i n t e r n 410f,423f 
Mineralvatten o. d 117 
Minuthandelspriser, se Detalj

handelspriser 
Mistsignalanläggningar . . . . . . 161 
Mjöl och gryn, konsumtion . . 200 
— detaljpris 197 
— tillverkning 117 
— intern 450 
Mjölk, konsumtion 200 
— detaljpris 197 
— prod 88, 94 
— intern 405, 450 
Mjölkdistributionsföreningar. 212 
Mjölkleverantörer 94 
Moderskapshjälp 238 
Mord och dråp . . . . 256, 265, 267 
Motorbrännoljor, se Mineraloljor 
Motorcyklar, antal 170 f 
— tillverkning 115 
— intern 440 
Motorer 86, 112, 114, 

127 
— in- och utförsel 147,150 
— tillverkning 115 
Motorfartyg 152 ff 
— intern 436 
Motorfordon, in- och utförsel 147, 

150 
— inregistrerade 170 f 
— olyckor 172 f, 257 
— intern 440 
Motorfordonsförsäkring, se 

Försäkring 
Motorseglare 152 ff 
— intern 436 
Mulåsnor, intern 397 
Municipalfullmäktigval 360 
MunicipalBamhällen, a n t a l . . . 4 
— areal, folkmängd 11 f 
— finanser 333, 340 
Musikhögskolan 287 
Musikinstrument m. m 116 
Mynt, in- och utförsel. . . 131,134 
Mål, civila och kriminella 259 ff 
Mässling, dödsorsak 255 
Möbler, in- och utförsel 135 f 
— tillverkning 116 
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Sid. 
Mödrahjälp 242, 322 
Mödra- och barnavård . . 247, 252 
— intern 455 

Nationalinkomst, intern 459 
Nationalprodukt, brutto . . . . 312 
— intern 459 
Nationalräkenskaper 311 f 
Nationella partiet 355 
Nativolja, se Mineraloljor 
Natriumhydrat, tillverkning 118 
Natriumsulfat, införsel 145 
Naturgas, intern 410 
Naturlig äng, areal 67, 75, 78 
— skörd 82 
Navigationsskolor, se Sjöbe

fälsskolor 
Nederbörd 2 
Nedre justitierevisionen 261 
Nervfebor, se Tyfus 
Nettoreproduktionstal 56 
Nickelmalm, intern 413 
Njutningsmedel, konsumtion 200 f 
— intern 451 
Nykterhetssällskap 297 
Nykterhets vård 244 ff, 322 
Näringsgrenar, folkmängdens 

fördelning 24 ff 
— inkomst- oeh förmögen

hetsfördelning 300 ff 
Nöjesskatt 320, 332 
Nötkreatur, antal 83 ff 
— intern 397 

Obligationslån, statens 328 
Obligationsränta, se Räntesat

ser 
Offentliga tjänster, se All

män förvaltningstjänst 
Olivolja, intern 405 f 
Oljekakor och -mjöl, införsel 144 
— tillverkning 117 
Oljeväxter, oljeväxtfrö 75 f, 78, 

134, 136, 144 
— intern 420 
Oljor, animaliska, införsel 144 
Oljor, mineraliska, införsel . 145 
— tillverkning 118 
- i n t e r n 410 f, 423 f 
Oljor, vegetabiliska, in- och 

utförsel 144,148 
— tillverkning 118 
— intern 407, 421 
Olyckor, vägtrafik- 172 f 
Olycksfall i arbete 233 ff 
Olycksfallsförsäkring 187 ff, 233 ff, 

237, 247 f 
— intern 455 
Olyckshändelser, dödsorsak 256 f 
Omflyttning, inrikes 65 
Områdesreglering 9 
Organisationer . . . 35, 91, 217 f 
Orkesterverksamhet, bidrag 333 
Ortsgrupper, efter dyrort 199, 216, 

226 ff 

Sid. 
Ost, förbrukning 200 
— in- och utförsel 144,148 
— detaljpris 197 
— produktion 88, 94, 117 
— intern 406, 420 
Oxar och tjurar 83 f 

Palmolja, intern 407 
Pappersmassa, papp, papper, 

in- oeh utförsel 132 f, 135 ff, 
140 ff, 148 i 

— prisindex 195 
— tillverkning 116 
— intern 409, 423 
Paratyfus, se Tyfus 
Partiprisindex 195 
— intern 448 
Pastorat 5 
Patent- och varumärkesavgif

ter 320 
Penning- och kreditmarknad 176 ff 
Pensionsverksamhet, social 236 f 
Pensionärshem 209 f, 247 
Personal i statstjänst 43, 213 ff 
Persontrafik, järnvägar 163 
- lu f t r a f ik 174 
— intern 437, 441 
Petroleumprodukter, se Mine

raloljor 
Plast 118, 121 
- i n t e r n 408, 422 f 
Poliomyelit 253, 255 
Polisstatistik 267 
Postförsändelser 164 
— intern 438 
Postgirorörelsen 180 
Postsparbanken 180, 184 
Postväsendet 164 f, 315 
— intern 438 
Potatis, konsumtion 200 
— detaljpris 197 
— areal, produktion . . 75 ff, 82 
— intern 399 ff, 419, 450 
Praktiska realskolor 276 f 
Priser, se Index samt Detalj-

handelspriser 
Priser och levnadskostnader 195 ff 
Pris- och volymindex för in-

och utförsel 151 
— intern 432 
Produktion, se resp. varuslag 
Produktionsvolym, index . . . 128 
— intern 417 
Protesterade växlar 258 
Provinsialläkardistrikt 4 
Präster 42 
Psykiskt efterblivna, skolor 288 
Publikationer, officiella, statis

tiska 461 ff 
Pälsdjur '. 87 
Päls- och skinnvaror, in- och 

utförsel 132 f, 135 f, 140 ff, 145 f, 
148 

— tillverkning 118 

Sid. 
Radaranläggningar 161 
Radio 166, 298 
— intern 456 
Radioapparater och tillbehör 105, 

116 
Radiofyrar 161 
Radiolicenser 298 
Radiotelegrafstationer 166 
Raps, areal och skörd 75 f 
— intern 407 
Rattfylleri 265, 267 
Rayonsilke, -ull ooh -garn, inf. 146 
— tillverkning 117 
— intern 408, 422 
Realexamina 280 
Realskolor, se Läroverk 
Religionsvård 34, 40 
Revisionsmål 261 
Riksbanken 176 ff 
Riksdagsmannaval 354 f f 
Riksidrottsförbundet 297 
Riksskogstaxering 98 
Riksstat 318 ff 
Ris och risgryn, förbrukning 200 
— intern 399, 401, 418 
Rotfrukter 75 ff 
— konsumtion 200 
Rull- och kullager, produk

tion 115 
Rundradio, se Radio 
Rusdrycker, se Alkoholhaltiga 

drycker 
Rybs, areal och skörd 75 f 
— intern 407 
Rådhusrätter, antal 5 
— verksamhet 258 ff 
Råfosfat, införsel 145 
— intern 411 
Råg, areal, skörd m. m 75 ff 
— intern 398, 400, 418 
Rågmjöl, förbrukning 200 
— detaljpris 197 
— produktion 117 
Rågummi, in- och utförsel 134,136 
Rån 265, 267 
Råolja, se Mineraloljor 
Räknemaskiner, utförsel . . . . 150 
Räntesatser 176, 182 
— intern 446 
Rättsväsen 258 ff 
Röktobak 117, 201 
Rösträtt 356 ff 

SACO 217 
SAP 218 
Sakfällda i första instans 265 ff 
Salt, införsel 145 
— intern 411 
Saltsjöfiske 95 f 
— intern 402 
Sambeskattning 303 
Samfärdsel, se Handel och 

samfärdsel samt Kommu
nikationer 

Samhällsvård 240 
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Sid. 
Scharlakansfeber, dödsorsak 255 
— sjukdomsfall 253 
Sedelcirkulation 178 
— intern 447 
Segelfartyg, se Motorseglare 
Segelflygplan 173 
Seminarier 283, 287 
Separatorer, tillverkning . . . . 115 
Siden, silkegarn 146. 331 
Sill, fångst 95 f 
— in- och utförsel 144, 148 
— detaljpris 197 
— intern 402 f 
Silor 74 
Silver, in- och utförsel . 131,134 ff 
— produktion 111 
Silvermalm 111, 148 
— intern 414 
Sinneasjukdomar, dödsorsak 255 
Sinnessjukhus 250 
Sinnesslövård 247 
Sjukdomsfall, vissa sjukdomar 253 
Sjukförsäkring 187 ff, 192 f, 237 f, 

247 f 
Sjukgymnaster, massörer. . . 42 
Sjukhus 249 f 
Sjukkassor 238 f 
Sjuksköterskeskolor, elever 287 
Sjuksköterskor 42, 251 
Sjukvård, se Hälso- oeh sjuk

vård 
Sjukvårdsanstalter 249 ff 
Sjukvårdspersonal 42, 251 
Självmord 256 f 
Självständiga yrkeslösa . . . . 22 f 
Sjöar 1 
Sjöbefäl 154 
Sjöbefälsskolor 287 
Sjöfart 152 ff 
— intern 432 ff 
Sjöförklaring 260 
Sjöförsäkring 187 
Sjökaptener, styrmän 154 
Sjökrigshögskolan 284 
Sjökrigsskolan 284 
Sjömän 154 
Sjöräddning 161 
Skadegörelse 265, 267 
Skaldjur, fångst 95 
— intern 402 f 
Skattegruppering, se Dyrorts-

gruppering 
Skattekronor 342 f, 350 ff 
Skatter 320, 326, 335 ff 
Skattkammarväxlar . 178 f, 328 f 
Skeppshypotekskassan 183 
Skifferprodukter 118 
Skilsmässor 54 f, 260 
Skor, tillverkning 118 
— in- oeh utförsel 132 f, 135 f, 

140 ff 
Skogar 96 f 
— intern 398 
Skogsavverkning 98 f 
Skogsbruk 96 ff 
Skogsbränder 186 

Sid. 
Skogsförsäkring, se Försäkring 
Skogshögskolan, se Högskolor 
Skogsmark 67, 96 f, 99 f 
— intern 398 
Skogsskolor 287 
Skogsmarksvärde, skogsvärde 99, 

339 
Skogsvårdsåtgärder 100 
Skolbibliotek, se Bibliotek 
Skoldistrikt 274 f 
Skolmåltider 247 
— intern 455 
Skolor 273 ff 
Skuldsättning 90, 307, 310 
Skyddsuppfostran 240 f, 266, 268 
Skärmbildsundersökningar . . 252 
Skörd 76 f, 80 ff 
— intern 401 f 
Skördeenheter 77 
Skördesiffra, allmän 77 
Slakterier 120, 122 f 
Småskoleseminarier, se Se

minarier 
Smör, förbrukning 200 
— detaljpris 197 
— tillverkning 88, 94, 117 
— utförsel 148 
— intern 405, 419 
Smörjoljor, se Mineraloljor 
Snus, tillverkning 117 
— försäljning 201 
Social hemhjälp 322 
Socialdemokrater 295,354 ff, 359 ff 
Socialförsäkring 232 ff, 248 
Socialhjälp 242 f, 322, 340 f, 345 
Socialinstitut 287 
Socialvård 239 ff 
— intern 455 
Socker, förbrukning 200 
— in- och utförsel 134, 136, 144, 

331 
— maltdryckstillverkning . . . 204 
— detaljpris 197 
— tillverkning 117 
— intern 405, 419, 450 
Sockerbetor . . . . 75 f, 78 ff, 82 
— intern 399, 401 
Sockerindustri 120,122 f 
Sockersjuka, dödsorsak 255 
Soda, införsel 145 
Sojabönor, intern 407 
Spannmål och produkter där

av 75 ff, 
134, 136, 144, 331 

— intern 398 ff, 418 
Sparbanker 180 ff 
Specerier, konsumtion 200 
Spritdrycker, se Alkoholhaltiga 

drycker 
Sprängämnen 118 
Spånadsämnen 132 f, 135 f, 140 ff, 

331 
Spädbarnsdödlighet, se Barna

dödlighet 
Stadsfullmäktigval 360 
Stadsförsamlingar, antal . . . . 5 

Sid. 
Stadshypotekskassan 183 
Statens affärsverksamhet . . 312 f 
Statens järnvägar, se Järnvägar 
Statens vattenfallsverk, se 

Vattenfallsverk 
Statsinkomster . . 318, 320 f, 326 
Statsskogar 96 ff 
Statsskuld 328 f 
— intern 458 
Statsskuldboken 328 
Statstjänst 43, 213 ff, 330 
Statstjänstemännens riksför

bund 217 
Statsutgifter 318 f, 322 ff 
Stelkramp, dödsorsak 255 
Stenkol, förbrukning 131, 155, 162 
— in- och utförsel 145 
— produktion I l l f 
— intern 410, 423 
Stift, folkmängd 5 
Stockholms högskola, se Hög

skolor 
Storstäder, intern 373 ff 
Straffarbete 266, 268 ff 
Straffarbetsfångar 268 ff 
Strafföreläggande 266 
Straffregister 268 f 
Straffriförklarade 271 
Strejker 222 
Strömming, fångst 95 
— detaljpris 197 
Studentexamina 281 
Studiecirklar 295 
Styrmän 154 
Stål och järn, produktion 

m. m. 104,111 f, 115,119,122 f, 
— in- och utförsel 146 f, 149, 331 
— intern 412, 424 
Stafler, areal och folkmängd 8, 9, 

10 
— intern 373 ff 
Stöld 265, 267 
Stöldförsäkring, se Försäkring 
Superfosfat 118 
— intern 411 
Svagdricka 197, 201 
Svavel, intern 411 
Svavelkis 111 
— intern 411 
Svavelsyra 118 
— intern 411 
Svenska riksbyggen 212 
Svin 83 ff 
— intern 397 
Syfilis, dödsorsak 255 
— sjukdomsfall 253 
Symboler använda i tabellerna 27° 
Systembolag 203 
Såpa, tillverkning 118 
Särskolor 288 
Sömnsjuka, dödsorsak 255 
— sjukdomsfall 253 

Tackjärn, in- och utförsel 146, 149 
— produktion I l l f 
— intern 412 
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Sid. 
Taokjärnsgjutgods 116 
Tandläkare 42, 251, 253 
TandJäkarhögskolor, se Hög

skolor 
Tandsköterskor 42, 251 
Tandtekniker 42, 251 
Tankfartyg 156 
— intern 436 
Tapeter 117 
Taxeringar 334 ff 
TCO 217 
Teaterverksamhet, bidrag . . . 328 
Te, in- och utförsel 134,136 
— konsumtion 200 
— intern 406, 420, 451 
Teckenförklaringar 27° 
Teknisk personal vid apotek 

m. m 42, 251 
Tekniska högskolor, se Hög

skolor 
Tekniska skolor och läroverk 287 
Telefonapparater 116,147,150,167 
Telefonister 42 
Telefonsamtal 167 
— intern 439 
Telefonstationer 167 
Telegrafapparater 116, 147, 150, 

166 f 
Telegrafister, fartygs- 154 
Telegrafväsen 166, 316 
— intern 439 
Television 298 
— intern 456 
Temperatur i Sverige 3 
Tenn, tennmalm 147 
— intern 413 
Testamentbevakning 260 
Textil- och sömnadsindustri 

113 f, 120, 124 f, 186 
Tidningar 295 
Tidningspapper, utförsel . . . . 149 
— intern 409, 462 
Tidningstryck 117 
Tillverkning, se resp. varuslag 
Timmer 99,101 f 
— intern 408 f, 423 
Tingslag 4, 5 
Tipsmedel 321 
Tjurar och oxar 83 f 
Tjänstemän, se Löner, Yrken 
Tjänsteni, centralorganisation 217 
Tobak, förbrukning 198, 201 
— in- och utförsel 132 ff, 136 
— areal, skörd 75 f 
— tillverkning . . . 117, 120, 124 f 
— försäljning 201 
— intern 406 f, 420, 451 
Tobaksmonopolet 201, 317 
Tobaksskatt 320, 326 
Tomträtt 264 
Tonnage, handelsflottans . 152 ff 
- i n t e r n 432 ff 
Torsk, fångst 95 
— intern 402 f 
Torv, förbrukning 131, 162 
— tillverkning 116 

Sid. 
Torvbriketter 116 
Totalisatormedel 321 
Trafikförsäkring, se Försäkring 
Traktorer 87, 147 
Transportmedel 132 f, 135 ff, 140 ff 
Trillingar 57 
Tryck, litografiskt och annat 117 
Trädgårdsodling 88 
Trähus, monteringsfärdiga 116 
Trävaror m. m., in- och utför

sel 132 f, 135 ff, 140 ff, 148 f 
— tillverkning 116 
— intern 409 
Tuberkulos, dödsorsak 255 
Tuberkulossjukhus 250 
Tullar 320, 326, 331, 332 f 
Tumörer, dödsorsak 255 
Turister 175 f 
— intern 442 f 
Tvillingar 57 
Tvångsarbete 270 
Tvângsuppfostran 268 
Tyfus, dödsorsak 255 
— sjukdomsfall 253 
Täckdikad åkerjord 73 
Tändstickor 118, 148, 185 
Tätorter, antal 6 
Tätortebefolkn. 6,15,18 ff, 29,44ff 

Ull, ullgarn m. m 117,146 
— intern 408, 421 
Underrätter 259 f, 262 
Understöd, understödstagare 242 f 
Undervisning 273 ff, 340 f 
— kostnader 323, 340 f, 343, 345, 

348 
Ungdomsfängelse 266, 271 f 
Ungdomsvårdsskolor 241 
Universitet 288 ff, 323 
Uppbörd 320 
Urbota Btraff 266, 268 ff 
Ursprungsländer 138 f 
Utförsel 131, 133 f, 136 ff, 148 ff 
— intern 418 ff, 432 
Utgifter, för sociala ändamål 

247 f, 322 f 
— intern 455 
Utlåningsfonder, statens . . . . 321 
Utländska turister 175 
Utlänningar, arbetsanmälda 220 
— efter nationalitet 64 
— inresta 175 f 
— med uppehållstillstånd . . . 64 
— som erhållit svenskt med

borgarskap 64 
Ut- och invandrare 47,62 f 
Utrikes födda efter födelse

land 64 
Utrikeshandel 131 ff 
Utskänkning 202 
Utsäde 76 
Utsökningsmål 262 

Vademål 261 
Val, allmänna 354 ff 
Valfångst, intern 403 

Sid. 
Vall, areal m. m 75 ff 
Valolja, intern 407 
Valutakurser 177 
— intern 444 
Valutaställning, riksbankens 177 
Vapen, in- och utförsel 132 f, 140 ff 
Varuskatt 320 
Vattenareal 1, 4 
Vattendomstolar 262 
Vattendomstolsområden . . . 102 f 
Vattenfallsverk, statens 313, 321, 

327 
Vattenhjul, -turbiner, se Driv

kraft 
Vattenkraft 127, 129 f 
Vattenledning 86 
— intern 463 
Vattenområden 1 
Vattenverk 121, 124 
Vegetabiliska oljor, se Oljor, 

vegetabiliska 
Vegetabiliska ämnen 89, 117, 

132 ff, 140 ff 
Wellpapp 122 
Veneriska sjukdomar . . .253, 256 
Verkstadsskolor 284 
Vete, skörd m. m 75 ff 
— intern 398, 400, 418 
Vetemjöl, förbrukning 200 
— detaljpris 197 
— tillverkning 117 
— intern 418 
Veterinärer 42, 251 
Veterinärhögskolan, se Hög

skolor 
Vigselålder 53 
Vigselar 45 f, 52, 54 
Villebråd 103 
Villkorlig dom . . 266, 268 f, 271 f 
Villkorlig frigivning 271 f 
Vin, se Alkoholhaltiga dryc

ker 
Virkesförråd 98 
Volymindex för in- och utför

sel 151 
— intern 432 
Vårdanstalter för alkoholmiss

brukare 246, 269 
Vägar 167 ff 
Vägarbetare, löner, arbetstid 226 
Vägtrafikolyckor 172 f 
Vällmetall 111 
Världshandelsflottan, intern. 433 ff 
Värmekraft 130 
Vävnader, in- och utförsel 135 ff, 

146, 149, 331 
— tillverkning 117 
Växelkurser, se Valutakurser 
Växel och checkmål 260 
Växelprotester 258 

Yrken, folkmängdens fördeln. 22 ff 
— inkomst- och förmögenhets-

fördelning 300 ff 
— intern 385 ff 
Yrkesgrupper bland väljare 357 



481 

Sid. 
Yrkesskadeförsäkring 233 
Yrkesutbildning 284 ff 

Zink och zinkmalm . . . H l , 147 f 
— intern 413 

Aar 1 
Åkerjord . . . 67 ff, 75, 78 f, 83 
— intern 455 f 
Ål, fångst 95 
Ålderdomshem 244 
Åldersfördelning, hela befolk

ningen 13 ff 
— intern 382 ff 
Ångfartyg 152 ff 
— intern 436 
Ångmaskiner 112, 114 f 

Sid. 
Ångpannor m. m 115, 150 
Ångturbiner m. m 114 
Åtalseftergift 266 
Återstående medellivslängd . 61 
— intern 396 

Aganderättsbevis 260 
Ägg, förbrukning 200 
— detaljpris 197 
— produktion 88 
Ägodelningsrätter 262 
Ägoslag, areal 67, 75 
— intern 398 
Äktenskap, se Familjestatistik 
Äktenskapsförord 260 
Äktenskapsskillnad . . . . 54 f, 260 
Älvar 1 

Sid. 
Ämbetsbrott 265, 267 
Änkepensioner 236 
Äpplen, detaljpris 197 
Ärekränkning 265 
Ärter, bönor, förbrukning . . . 200 
— detaljpris 197 
— skörd m. m 75 ff, 88 

öar 1 
öl , konsumtion 201 ff 
— detaljpris 197 
— tillverkning m. m 204 
— intern. 451 
överexekutorer 262 
Överskott av födda 47 
— intern 389 

Utkom från trycket 21 december 1957. 

Stockholm 1957. Kungl. Boktr. P. A. Norstedt & Söner 
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