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F Ö R O R D 

Statistisk årsbok för Sverige utkom
mer härmed med sin 51 :a årgång. Bo
ken avser i första hand att i samman
fattande och överskådlig form redovi
sa statistik över ekonomiska, sociala, 
politiska och kulturella förhållanden i 
Sverige. Därtill lämnas i en avdelning 
internationella översikter vissa huvudda-
ta om motsvarande förhållanden i en del 
främmande länder. 

Årsbokens syfte är tvåfaldigt. För det 
första skall den vara en lättfattlig källa, 
där man kan finna de viktigaste siffer
uppgifterna för vissa områden. För det 
andra skall boken tjäna som vägvisare 
till andra statistiska publikationer och 
källor. Denna sistnämnda funktion fyl
ler avsnittet »Källhänvisningar och an
märkningar» samt förteckningen över 
officiella statistiska publikationer. 

1 årsboken återfinner man ett urval 
av statistiska uppgifter från många pu
blikationer, såväl statliga som icke stat
liga. De publikationer vilka anges som 
källor innehåller vanligen mycket mer 
detaljerade uppgifter (regionala indel
ningar m. m.) och även närmare redo
visning av metoder, definitioner och be
grepp än som kan beredas utrymme i 
årsboken. Även i de fall då ingen spe
ciell publikation utan en myndighet el
ler institution anges som källa kan ve
derbörande uppgiftslämnare ofta lämna 
mer detaljerade upplysningar. 

1964 års utgåva av Statistisk årsbok 
innehåller en del nya tabeller. Sä kan 
t. ex. nämnas vissa tabeller med data 
från 1960 års folkräkning (tab 28—30 
om förvärvsverksamhet, tab 35 om fa
miljer och tab 53 om förvärvsarbetande 
utrikes födda). Vidare kan nämnas en 
tabell med uppgifter om de nya kom-
munblocken (tab 14), samt i interna
tionella avsnittet en tabell om vägtrafik
olyckor i de nordiska länderna (tab 
475) och en tabell över det officiella 
diskontot i olika länder (tab 481). 

I en del tabeller har på åtskilliga 
punkter utvidgningar eller förändringar 
gjorts i samband med en typografisk 

översyn över tabellerna eller en om
läggning av statistiken. Så har tabellen 
över livförsäkringsverksamheten upp
delats i två (tab 198 och 199). 1 en ta
bell med uppgifter från centrala bilre
gistret redovisas fr. o. m. i år motorfor
don efter fabrikat (tab 164). Avsnittet 
över folkpensioneringen har komplette
rats med en ny tabell (tab 271). 

Hela avsnittet över jordbruk har varit 
föremål för revidering. Sålunda har an
talet tabeller kraftigt minskats. Vissa ta
beller har sammanslagits och delvis be
skurits, medan andra helt uteslutits. An
ledningen härtill är att en helt ny års
bok, benämnd Jordbruksstatistisk års
bok, kominer att utges under 1965. 

Av tabellerna i närmast föregående 
årgång har 13 slopats eller helt omar
betats. Uppgifterna i vissa av dessa har 
infogats i andra eller medtagits i en del 
av de nya tabellerna. De slopade tabel
lerna redovisas på sid. 18°. 

Statistisk årsbok innehåller numera i 
regel endast siffror för de senaste åren. 
Uppgifter för tidigare år återfinns i en 
särskild publikation, Historisk statistik 
för Sverige. 

»Historisk statistik 1», som utkom 
1955, innehåller huvuddata på befolk
ningsstatistikens område t. o. ni. 1950. 

»Historisk statistik II», som utkom 
1959, innehåller uppgifter om väderlek, 
lantmäteri, jordbruk, skogsbruk och fis
ke t. o. m. 1955. 

»Historisk statistik: statistiska över
siktstabeller» utkom 1960 och innehåller 
vissa sammanställningar av äldre statis
tik från områden som ej täcks av första 
och andra delarna. Tabellerna har i re
gel förts fram till 1950. 

Av de internationella tabellerna liar 
många liksom tidigare utarbetats gemen
samt för de statistiska centralbyråerna 
i de nordiska länderna. De tabeller som 
utväxlas är följande med uppställning 
efter utarbetande land: 

Danmark: tab 453, 454, 455, 463, 466, 
473, 497, 499 och 501. 



IV 

458, 478, 489 och 500. 
Finland: tab 444, 447, 449, 450, 451, 
Norge: tab 456, 457, 459, 461, 468, 469, 

470, 471, 472, 479 och 498. 
Sverige: tab 445, 452, 462, 474, 477, 

481, 485, 486, 495 och 496. 
För värdefullt bistånd vid årsbokens 

utarbetande från myndigheter, institu
tioner och enskilda betygar statistiska 
centralbyrån sin stora tacksamhet. 

För redigeringen av föreliggande ut
gåva svarar byrådirektör Thore Grön-
qvist samt kontorsskrivare Margit Eke
lund. 

Stockholm i oktober 1964. 

STATISTISKA CENTRALBYRÅN 

Ingvar Ohlsson 

Margit Vinge 



P R E F A C E 

This is the 51st issue of the Statisti
cal Abstract of Sweden. It is chiefly 
designed to summarize and survey the 
economic, social, political and cultural 
statistics of Sweden. In addition to that, 
a section devoted to international sta
tistics contains comparative data on for
eign countries. 

The Abstract has a dual purpose. 
First, to serve as a convenient volume 
for statistical reference. Secondly, to 
serve as a guide to other statistical 
publications and sources. The section 
"Sources and Notes" and the list of 
official statistical reports fulfils the 
latter purpose. 

This volume includes a selection of 
statistical data from many publications, 
both governmental and private. The pub
lications cited as sources usually con
tain more detailed particulars (regional 
breakdowns, etc.) and a more precise 
account of methods and relevant de
finitions and concepts than can be pre-
scnied in the Abstract. Where contribut
ing agencies are cited as sources with
out mention being made of any particu
lar publication, more detailed informa
tion is frequently available from their 
unpublished tabulations and records. 

The 19G4 Statistical Abstract is able 
to present some new tables, e. g. further 
data from the 1960 censuses of popula
tion and housing (tables 28—30 on 
economically active population, table 
35 on families and table 53 on eco
nomically active persons born abroad), 
table 14 on cooperating communes and, 
in the section of international sta
tistics, table 475 on road traffic acci
dents in the Nordic countries and table 
481 on official discount rates in select
ed countries. 

Some of the earlier tables have been 
considerably extended or rearranged in 
connection with a typographical revi
sion or changes in the statistical proce
dure. The earlier table on life insurance 
has been divided into tables 198 and 

199, the motor vehicle statistics is ex
tended by table 164 (vehicles by make 
and model) and the section of national 
pensions has been completed by table 
271 (costs, fees and funds). 

The whole section on agricultural 
statistics is revised. Some tables are 
omitted, some rearranged and dimin
ished. The reason for this is that a com
pletely new abstract on agricultural sta
tistics will be published during 1965. 

Thirteen tables in the previous vol
ume have either been omitted or com
pletely rearranged. The data from some 
of them has been included in certain 
already existing tables or in the new 
ones. The omitted tables are indexed on 
page 18°. 

At the present time the Abstract usu
ally contains figures only for more re
cent years, data on earlier years being 
set out in a special publication, -'His
torical Statistics of Sweden". 

Historical Statistics I, published in 
1955, contains principal data on popula
tion statistics until and including 1950. 

Historical Statistics II, published in 
1959, contains data on climate, land 
surveying, agriculture, forestry, and 
fisheries until and including 1955. 

Historical Statistics: Statistical sur
veys, published in 1960, covers sectors 
not included in the first and second 
volumes. These surveys have usually 
been taken up to 1950. 

As in previous years many of the com
parative international statistics in the 
Abstract have been prepared in co
operation with the Central Statistical 
Bureaus of Denmark, Finland and Nor
way. The following tables arranged after 
preparing country, have been ex
changed : 

Denmark: Tables 453, 454, 455, 463, 
466, 473, 497, 499, and 501. 

Finland: Tables 444, 447, 449, 450, 
451, 458, 478, 489, and 500. 

Norwav: Tables 456, 457, 459, 461, 
468, 469, 470, 471, 472, 479, and 498. 



VI 

Sweden: Tables 445, 452, 462, 474, 
477, 481, 485, 486, 495, and 496. 

The cooperation of the many con
tributors to this volume is gratefully 
acknowledged. The central bureau 
would like to express its thanks to the 
various government and private agen
cies that have collaborated in furnish
ing information for the Abstract. 

This edition has been prepared by Mr 
Thore Gronqvist and Miss Margit Eke-
lund. 

Stockholm, October 1964. 
THE CENTRAL BUREAU OF 

STATISTICS 
Ingvar Ohlsson 

Margit Vinge 
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of industry: survey 92 

VIII Mining and quarrying 

98. Metal and mining industries 95 
99. Production of iron ore, pig-iron and certain 

other metals 96 
100. Mining, except iron ore production 96 

I X Manufacturing 

101. Manufacturing (excl. electricity, gas and 
water services): number of establishments 97 

102. Manufacturing (excl. electricity, gas and 
water services): manpower 97 

103. Manufacturing: Production of some im
portant items divided according to the 
SITC-Revised 98 
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104. Industri, exkl. el-, gas- och vattenverk: 
salutillverkningarnas värde 1956—1961, 
milj. kr. 107 

105. Industri: drivkraft för omedelbar drift i 
1000 effektiva hästkrafter 1953—1961 107 

106. Industri, exkl. el-, gas- och vattenverk: 
arbetsställen, arbetare m. m. efter indu
strigrupper, år 1961 108 

107. Industri: arbetsställen och arbetare samt 
drivkraft åren 1958—1961 111 

108. Industri exkl. el-, gas- och vattenverk: 
arbetsställen efter industrigrupp och ar
betarantal år 1961 112 

109. Industri, exkl. el-, gas- och vattenverk: 
förbrukning av bränsle och elektrisk ener
gi efter bränsleslag 1954—1961 116 

110. Industri, exkl. el-, gas- och vattenverk: 
förbrukning av bränsle och elektrisk ener
gi efter industrigrupper 1959—1961 117 

111. Industri, exkl. el-, gas- och vattenverk: 
investeringar 1958—1963, milj. kr, löpan
de priser 118 

112. Orderläget i verkstadsindustrin 1961— 
1963 118 

113. Industri: produktionsvolymindex inom 
olika industrigrupper 119 

114. Vattenkraft, disponibel och utbyggd, den 
31 december 1962 och 1963 120 

115. Produktion och förbrukning av elektrisk 
energi 1957—1963 121 

116. Aktiebolag 1954—1963 122 
117. Patent 1954—1963 122 
118. Varumärken 1954—1963 123 

X Utrikeshandel 

119. Införsel (cif) och utförsel (fob) 1954—1963 123 
120. Värde av införda varor (cif): fördelning 

enligt SITC-Revised 1961—1963, milj. kr 124 
121. Värde av utförda varor (fob): fördelning 

enligt SITC-Revised 1961—1963, milj. kr 126 
122. Värde av införda varor (cif): fördelning på 

huvudavdelningar och avdelningar enligt 
SITC-Revised och på ursprungsland år 
1962, milj. kr 128 

123. Värde av utförda varor (fob): fördelning på 
huvudavdelningar och avdelningar enligt 
SITC-Revised och på förbrukningsland år 
1962, milj. kr 130 

124. Värde av införda (cif) och utförda (fob) 
varor: fördelning efter länder åren 1962 
och 1963, milj. kr 132 

125. Kvanti tet och värde av de viktigaste in
förda varorna (cif) 1959—1963 134 

126. Kvanti tet och värde av de viktigaste ut
förda varorna (fob) 1959—1963 136 

127. Pris- och volymindex för införsel och ut
försel 1959—1963 (1959 = 100) 138 

128. Sveriges betalningsbalans 1956—1963, 
milj. kr 139 

XI Sjöfart 
129. Svenska rederinäringens bruttointäkter 

1957—1962, milj. k r 140 
130. Svenska handelsflottan: omfattning vid 

slutet av åren 1960—1963 140 
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104. Manufacturing (excl. electricity, gas and 
water services): ales value 107 
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106. Manufacturing (excl. electricity, gas and 
water services): establishments, workers, 
etc. by branches of industry 108 

107. Manufacturing: number of establishments, 
of workers and of driving power 111 

108. Manufacturing (excl. electricity, gas and 
water services): establishments by branch 
of industry and number of workers 112 

109. Manufacturing (excl. electricity, gas and 
water services): consumption of fuel and 
electric energy by kind of fuel 116 

110. Manufacturing (excl. electricity, gas and 
water services): consumption of fuel and 
electric energy by branch of industry 117 

111. Industrial investments (excl. electricity, 
gas and water services) 118 

112. The order situation in the engineering and 
shipbuilding industries 118 

113. Manufacturing: volume of production, 
index numbers 119 

114. Water power, potential and developed 120 

115. Production and consumption of electric 
energy 121 

116. Joint stock companies 122 
117. Patents 122 
118. Trade marks 123 

X Foreign trade 

119. Imports and exports 123 
120. Value of imported commodities by SITC-

Revised 124 
121. Value of exported commodities by SITC-

Revised 126 
122. Value of imported commodities by SITC-

Revised section and division and by 
country of origin 128 

123. Value of exported commodities by SITC-
Revised section and division and by coun
try of consumption 130 

124. Value of imported and exported commo
dities by country 132 

125. Quantity and value of principal commodi
ties imported 134 

126. Quantity and value of principal com
modities exported 136 

127. Price and volume of imports and exports, 
index numbers 138 

128. Balance of payments 139 

XI Shipping 
129. Gross freight earnings of the Swedish 

shipping companies 140 
130. Merchant fleet: summary 140 
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131. Svenska handelsflottan: tillkomna resp. 
avförda fartyg efter fartygens slag 1959— 
1963 141 

132. Svenska handelsflottan: fartyg efter stor
lek och ålder år 1963 142 

133. Svenska handelsflottan: användning in
om olika slag av geografisk fart år 1962 143 

134. Svenska handelsflottan: fartyg vid slutet 
av åren 1959—1962 efter huvudsaklig an
vändning 143 

135. Svenska handelsflottan: fartygens beman
ning 1954—1962 144 

136. Svenska handelsflottan: upplagda fartyg 
den 1:a i varje månad 1960—1963 144 

137. Svenska handelsflottan: fartyg efter län 
och hemort vid slutet av år 1962 145 

138. Svenska handelsflottan: förolyckade far
tyg 1957—1962 146 

139. Svenska handelsflottan: förbrukning av 
bränsle och smörjmedel 1953—1962 146 

140. Svenska handelsflottan: i utrikes fart in-
tjänta bruttofrakter åren 1961 och 1962 i 
1000 kr 147 

141. Trafiken i rikets hamnar 1959—1962 148 

142. Sjöfart med lastfartyg mellan Sverige och 
vissa länder 1960—1962 149 

143. I direkt fart inklarerade fartyg efter na
tionalitet åren 1961 och 1962 150 

144. Lastfartyg i direkt fart mellan Sverige och 
utlandet 1958—1963 150 

145. Fartyg och färjor i direkt fart mellan 
Sverige och utlandet 1959—1963 151 

146. Lotsningar, säkerhetsanstalter för sjöfar
ten samt sjöräddning den 31 december 
1956—1963 151 

X I I Kommunikationer i övrigt 

147. Järnvägar: översikt 1954—1963 152 
148. Järnvägar: längd i km den 31 december 

1957—1963 153 
149. Järnvägar: bana och rullande materiel den 

31 december 1958—1963 153 
150. Förbrukning av drivmedel och elektrisk 

energi för järnvägs- och tågfärjedrift vid 
statens järnvägar 1954—1963 154 

151. Postförsändelser (portopliktiga), 1954— 
1963, milj 154 

152. Utväxlingen av paket med utlandet 1959— 
1963 155 

153. Postanstalter, postlinjer m. m. 1955—1963 155 
154. Utväxlingen av brev med utlandet 1959— 

1963 156 
155. Telegraf, telex och radio 1954/55—1962/63 156 
156. Telefon 1956/57—1962/63 157 
157. Antal telefonapparater per 1000 invånare 

den 1 januari 1954—1964 157 
158. Allmänna vägar och enskilda bidragsbe-

rättigade vägar på landsbygden den 1 ja
nuari 1958—1964, länsvis 158 

159. Statliga ordinarie investeringar i allmänna 
vägar på landsbygden år 1963 i 1000 kr 159 
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140. Merchant fleet: gross freight earnings in 
foreign trade 147 
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142. Cargo shipping between Sweden and cer
tain foreign countries 149 

143. Entered vessels in direct voyages: analysis 
of vessels by nationality 150 

144. Cargo shipping between Sweden and for
eign countries: direct voyages 150 

145. Shipping between Sweden and foreign 
countries: direct voyages with vessels and 
ferries 151 

146. State pilotage, aids to navigation and life-
saving 151 

X I I Transport, communications 

147. Railways: operations 152 
148. Railways: length of lines in kilometers 153 

149. Railways: length of lines and rolling stock 153 

150. State railways: consumption of fuel and 
electric current for railway and ferry-boat 
traffic 154 

151. Volume of mail (liable to postage) 154 

152. Parcels exchanged with foreign countries 155 

153. Post offices, mail routes, etc. 155 
154. Letters exchanged with foreign countries 156 

155. Telegraph, telex and radio service 156 
156. Telephone service 157 
157. Number of telephones per 1000 inhabi

tants 157 
158. Public roads and private roads with sub

sidies in rural areas by county 158 

159. State capital investments in rural public 
roads 159 
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160. Statens kostnader för vägunderhåll och 
ordinarie väg- och brobyggnad 1956/57— 
1962/63 i 1000 kr 159 

161. Statens kostnader för underhåll av allmän
na vägar på landsbygden 1957/58—1962/ 
63 i 1000 kr 160 

162. Centrala bilregistret: registrerade motor
fordon den 31 december 1954—1963 161 

163. Centrala bilregistret: registrerade motor
fordon och traktorer efter årsmodell den 
31 december 1962—1963 162 

164. Centrala bilregistret: registrerade motor
fordon och traktorer efter fabrikat den 31 
december 1963 163 

165. Utfärdade och återkallade körkort: över
sikt 1952—1963 163 

166. Utfärdade och återkallade körkort, länsvis 
1959—1963 164 

167. Statens järnvägars biltrafik 1961—1963 164 
168. Beställningstrafik med lastbil 1957—1963 165 
169. Vägtrafikolyckor 1954—1963 165 
170. Vid vägtrafikolyckor skadade personer 

1954—1963 166 
171. Vid vägtrafikolyckor år 1962 skadade per

soner efter skadans grad, trafikantgrupp 
och ålder 166 

172. Svensk regelbunden lufttrafik (linjefart) 
1955—1963 167 

173. Svensk civil luftfart: motordrivna luftfar
tyg efter viktklasser och ägarekategorier 
1954—1963 167 

174. Svensk civil luftfart: av- och påstigande 
passagerare i linjefart 1957—1963 168 

175. Trafiken på statens civila trafikflygplatser 
åren 1962 och 1963 168 

176. Inresande till det nordiska passkontroll-
området år 1963 169 

XIII Penning- och kreditmarknad 

177. Valutakurser samt guldpris i medeltal 
1956—1963 i kr 170 

178. Bankernas räntesatser 1953—1964 170 
179. Riksbankens valutaställning den 31 decem

ber 1954—1963, milj. kr 171 
180. Riksbankens ställning den 31 december 

1959—1963 i 1000 kr 171 
181. Affärsbankernas ställning den 31 december 

1959—1963, milj. kr 172 
182. Postbanken 1954—1963 173 
183. Postgirorörelsen 1954—1963 173 
184. Sparbankernas ställning den 31 december 

1954—1963 174 
185. Sparbankerna: verksamhet och ställning 

1954—1963 175 
186. Sparbankerna: fördelning av kontona efter 

insättarbehållningens storlek den 31 de
cember 1920—1960 175 

187. Sparbankerna länsvis år 1963 176 
188. Hypoteksinrättningarna den 31 december 

1955—1963 176 
189. Centralkassor för jordbrukskredit och 

jordbrukskassor den 31 december 1954— 
1963 177 
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averages 170 
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190. Inlåning från allmänheten i vissa kredit
institut den 31 december 1954—1963, milj. 
kr 177 

191. Svenska aktier, obligationer och förlagsbe
vis 1958—1963, milj. kr 178 

192. Omsättningen på Stockholms fondbörs 
samt aktieindex 1955—1964 179 

XIV Försäkringsväsen 

193. Allmänna pensionsfonden: placeringarna 
efter låntagargrupp den 31 december 1962 
och 1963 179 

194. Allmänna pensionsfonden: delfondernas 
placeringsobjekt den 31 december 1962 och 
1963 180 

195. Svenska försäkringsbolag: förvaltade till
gångar 1953—1963, milj. kr 181 

196. Försäkringsbestånd i vissa försäkringsgre-
nar 1953—1962 182 

197. Skadeförsäkring: under året influtna pre
mier och betalda skador 1953—1962 i 1000 
kr 184 

198. Liv- och sjukförsäkringsbolagens direkta 
verksamhet 1952 samt 1958—1962 186 

199. Det direkta försäkringsbeståndet i sven
ska liv- och sjukförsäkringsbolag 1952 
samt 1958—1962 187 

200. Skadeförsäkring: på året belöpande pre
mier, skador m. m. 1960—1962 188 

201. Trafikförsäkring av personbilar för samt
liga försäkringsbolag 1959—1961 189 

202. Brandförsäkring med bibranscher: uppdel
ning på objektförsäkringsgrupper 1960— 
1962 i 1000 kr 189 

203. Bränder efter brandorsak enligt Svensk 
brandskadestatistik 1956—1961 190 

204. Skogsbränder efter brandorsak m. m. 1957 
—1963 190 

XV Priser, levnadskostnader, konsumtion 

205. Konsumtionens fördelning på olika varor 
och tjänster inom olika yrkesgrupper år 
1958 191 

206. Konsumtionens fördelning på olika varor 
och tjänster inom olika hushållstyper år 
1958 192 

207. Konsumtionens procentuella fördelning på 
olika varor och tjänster inom olika yrkes
grupper och hushållstyper år 1958 193 

208. Innehav av vissa hemutrustningsartiklar 
inom olika yrkesgrupper år 1958 194 

209. Konsumtion av födoämnen och njutnings
medel 1960—1963 194 

210. Konsumentpriser för vissa varor och tjäns
ter 1959—1963 i kr 196 

211. Konsumentprisindex 1953—1964 (1949 = 
100) 198 

212. Levnadskostnadsindex utan direkta skat
ter och sociala förmåner 1936—1963. Samt
liga utgifter 198 
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193. The National Pension Insurance Fund: 
investments by group of borrower 179 
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assets by kind of object 180 
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196. Business in force in specified classes of fire 
and casualty insurance 182 

197. Fire and casualty insurance: premiums 
received and claims paid during year 184 

198. Life and sickness insurance companies. 
Direct business 186 

199. Policies in force in Swedish life and sickness 
insurance companies. Direct business 187 

200. Direct fire and casualty insurance: pre
miums earned, claims incurred during 
year, etc. 188 

201. Motor third party insurance 189 

202. Fire insurance and related lines of insur
ance: analysis by kind of object 189 

203. Fires by cause of fire according to the 
Swedish Statistics of Fire Losses 190 

204. Forest fires by cause 190 

XV Prices, cost-of-living, consumption 

205. Distribution of expenditures for goods and 
services; analysis by socio-economic status 
of household 191 

206. Distribution of expenditures for goods and 
services; analysis by household character
istics 192 

207. Distribution of consumption expenditures 
per cent, by type of expenditure, by socio
economic status of household and by house
hold characteristics 193 

208. Households owning selected home appli
ances, analysis by socio-economic status 
of households 194 

209. Consumption of food, beverages and to
bacco 194 

210. Retail prices of selected commodities and 
services 196 

211. The Consumer Price Index 198 

212. Cost-of-living index without income taxes 
and social benefits. All items 198 
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213. Partiprisindex samt export- och import-
prisindex 1957—1964 (Medelpriserna 1949 
= 100) 199 

214. Försäljning av tobaksvaror 1956—1963 200 

XVI Alkoholhaltiga drycker 

215. Förbrukningen av alkoholhaltiga drycker 
per invånare 15 år och däröver 1954—1963 200 

216. Brännvinstillverkningen 1955/56—1962/63 200 
217. Maltdrycks- och läskedryckstillverkningen 

1955/56—1959/60 och åren 1961—1963 201 
218. Detaljhandeln med rusdrycker: översikt 

1954—1963 201 
219. Detaljhandeln med rusdrycker: utminu-

teringsställen och överlåtna årsutskänk-
ningstillstånd 1953—1963 202 

220. Partihandeln med sprit 1953—1963 202 
221. Statens inkomster av alkoholhanteringen 

1953—1963 i 1000 kr 203 
222. Avdömda fylleriförseelser begångna 1953 

—1963 203 
223. Avdömda fylleriförseelser efter den sak-

fälldes kön och ålder 1956—1962 204 

XVII Byggnadsverksamhet, bostäder samt 
konsumentkooperation 

224. Bostadsbyggandet: översikt 1954—1963 204 
225. Bostadsbyggandet: nybyggnad och rivning 

åren 1962 och 1963 205 
226. Bostadsbyggandet: nybyggda lägenheter 

efter lägenhetstyp, byggherre, hustyp 
samt efter förekomst av statligt stöd år 
1963 206 

227. Statliga lån och bidrag till bostadsförsörj
ningens främjande budgetåren 1959/60— 
1962/63 207 

228. Bostadslägenheter efter upplåtelseform 
och kvalitetsgrupp inom olika yrkesgrup
per, procentuell fördelning år 1958 208 

229. Bostadsbeståndet efter hustyp den 1 no
vember 1960 209 

230. Bostadslägenheter efter storlek och utrust
ning den 1 november 1960 209 

231. Hushåll efter antal boende och antal min
deråriga samt efter hustyp och lägenhets
storlek i hela riket den 1 november 1960 210 

232. Bostadslägenheter efter husens ålder och 
lägenhetsstorlek den 1 november 1960 211 

233. Hushåll efter husens ålder och lägenhets-
storlek den 1 november 1960 212 

234. Kooperation: vissa konsumentföreningars 
verksamhet åren 1961 och 1962 213 

XVIII Arbetsmarknad 

235. Statstjänstemän på löneplan A den 1 ok
tober 1963 efter lönegrad och ortsgrupp 214 

236. Statstjänstemän på löneplan A den 1 ok
tober 1963 efter lönegrad och anställning 214 

237. Civila manliga statstjänstemän på löne
plan A den 1 oktober 1963 efter utbildning 
och lönegrad 215 
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213. Index numbers of wholesale prices and of 
export goods and import goods 199 

214. Tobacco: retail trade 200 

XVI Alcoholic beverages 

215. Consumption per inhabitant of alcoholic 
beverages 200 

216. Production of distilled liquors 200 
217. Production of malt liquors and carbonated 

beverages 201 
218. Retail trade of spirits and wines 201 

219. Organization of the retail trade in spirits 
and wines 202 

220. Wholesale trade in spirits 202 
221. State revenue from the trade in alcohol 203 

222. Convictions for drunkenness 203 

223. Convictions for drunkenness by sex and 
age of the convicted 204 

XVII Construction, housing and consumers' 
co-operation 

224. Housing construction: survey 204 
225. Housing construction and demolition 205 

226. Housing construction: new dwellings by 
type, builders and government assistance 206 

227. Government assistance to housing 207 

228. Dwelling units by tenure and facilities in 
different occupational groups, per cent 
distribution 208 

229. Dwelling units by type of house 209 

230. Dwelling units by number of rooms and 
by type of convenience 209 

231. Households by number of residents, by 
number of children and according to type 
of house and size of dwelling units 210 

232. Dwelling units by age of houses and by 
size of dwelling units 211 

233. Households by age of houses and by size of 
dwelling units 212 

234. Consumers' co-operation 213 

XVIII Labour market 

235. Government employees in salary scheme 
A, by salary scale, and by cost-of-living 
zone 214 

236. Government employees in salary scheme 
A, by salary scale, and by employment 214 

237. Civil male government employees in salary 
scheme A, by professional training and 
degree, and by salary scale 215 
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238. Civila kvinnliga statstjänstemän på löne-
plan A den 1 oktober 1963 efter utbildning 
och lönegrad 216 

239. I statens tjänst anställd personal den 1 
oktober 1960—1963 217 

240. Statstjänstemän på löneplan B den 1 ok
tober 1963 217 

241. Till vissa fackliga organisationer anslutna 
medlemmar den 31 december 1963 218 

242. Till Svenska Arbetsgivareföreningen an
slutna förbund den 1 maj 1964 219 

243. Till Svenska Arbetsgivareföreningen den 
1 maj 1964 anslutna företag (delägare i 
SAF) efter antal arbetstagare år 1963 220 

244. Offentlig arbetsförmedling: översikt 1953 
—1963 220 

245. Offentlig arbetsförmedling år 1963 221 
246. Offentlig arbetsförmedling: anmälda ar-

betslöshetsförsäkrade arbetslösa 1956— 
1963 223 

247. Arbetsanmälda utlänningar den 1 april 
1962—1964 224 

248. Arbetsinställelser 1954—1963 224 

X I X Löner 

249. Löner för lantarbetare 1954—1962 225 
250. Spridningen av timförtjänsterna år 1962 

för manliga lantarbetare 225 
251. Löner för trädgårdsarbetare 1954—1962 226 
252. Löner för skogsarbetare i norra Sverige 

1957/58—1962/63 226 
253. Löner (genomsnittliga timförtjänster) för 

vuxna industriarbetare inom olika indu
strigrupper 1960—1962 227 

254. Löner (genomsnittliga timförtjänster) för 
arbetare inom egentlig industri 1952— 
1962 230 

255. Löner (genomsnittliga timförtjänster) för 
vuxna arbetare inom byggnads- och an
läggningsverksamhet 1959—1962 230 

256. Löner för manliga arbetare vid det stat
liga vägväsendet 1956—1963 231 

257. Löner för vuxna tjänstemän inom egentlig 
industri, index 1957—1963 231 

258. Löner i augusti 1963 för vuxna tjänstemän 
inom egentlig industri samt inom bygg
nads- och anläggningsverksamhet 232 

259. Månadslöner i maj 1963 för vuxna anställ
da inom enskild varuhandel 233 

260. Löner för anställda vid affärs- och spar
banker 1961—1963 234 

261. Löner för fast anställd restaurangpersonal 
1957—1962 235 

X X Socialförsäkring 

262. Erkända arbetslöshetskassor: medlems
antal, förmåner och avgifter 1953—1957 
samt 1958/59—1962/63 235 
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253. Average hourly earnings of adult workers 
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254. Average hourly earnings of workers in 
mining and manufacturing 230 

255. Average hourly earnings of adult workers 
in building and construction 230 
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in public road and bridge construction and 
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etc. 378 
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Tabell Sid. 

437. Andrakammarval åren 1956, 1958 och 
1960: röstsedlarnas partifördelning 379 

438. Andrakammarvalet 1960: valdeltagande 
i olika åldersgrupper i % 379 

439. Andrakammarvalet år 1960: rösträtt och 
valdeltagande inom olika yrkesgrupper 380 

440. Landstingsmannaval m. m. åren 1954, 
1958 och 1962: röstberättigade, röstande, 
valda m. m. 381 

441. Landstingsmannaval m. m. åren 1954, 
1958 och 1962: röstsedlarnas partifördel
ning 382 

442. Fullmäktigval åren 1954, 1958 och 1962 383 
443. Folkomröstningar åren 1922, 1955 och 

1957 384 

X X X Internationella översikter 

Tabell Sid. 
444. Areal, folkmängd och folktäthet 387 

(Sammanfattning 393) 
445. Folkmängd i större städer 395 
446. Den förvärvsarbetande befolkningens 

fördelning efter näringsgrenar i 1000-
tal 400 

447. Befolkningen efter kön och ålder 403 
448. Folkmängdens förändringar 406 
449. Levande födda barn efter moderns ålder 

samt bruttoreproduktionstal 409 
450. Dödligheten i olika ålderklasser 410 
451. Återstående medellivslängd vid vissa åld

rar 414 
452. Döda efter dödsorsak enligt 1948 eller 

1955 års internationella klassifikation 
(B-listan) på 100000 invånare 416 

453. Husdjur, 1000-tal 419 
454. Arealens fördelning efter ägoslag samt 

åkerjordens användning 420 
455. Skörd, 1000 ton 422 
456. Fiske, 1000 ton 424 
457. Valfångst 425 
458. Produktion av elektrisk energi 426 
459. Produktion av vissa viktiga varor 427 
460. Indextal för industriproduktionen (1958 

= 100) 439 
461. Värdet av utrikeshandeln 440 
462. Införsel och utförsel av vissa viktiga va

ror 441 
463. Värdet av olika länders import med för

delning på länder, milj. dollar 452 
464. Sjustatsgruppens (EFTA:s) handel åren 

1962 och 1963, milj. USA-dollar: fördel
ning på ländergrupper 454 

465. Sexstatsgruppens (EEC:s) handel åren 
1962 och 1963, milj. USA-dollar: fördel
ning på ländergrupper 454 

466. Olika länders betalningsbalans med utlan
det år 1961, milj. USA-dollar 455 
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437. Elections to the second chamber of the 
riksdag: party affiliation of the votes 379 

438. Election to the second chamber of the 
riksdag: participants by age, percentages 379 

439. Election to the second chamber of the 
riksdag: right to vote and participation 
by occupational groups 380 

440. Elections to county councils, etc.: entitled 
to vote, voters, elected, etc. 381 

441. Elections to county councils, etc.: vote 
cast, by political party 382 

442. Communal elections 383 
443. Referenda 384 

X X X Comparative international statistics 
(No English translation given) 

Tabell Sid. 

467. Pris- och volymindex för in- och utförseln 
(1958=100) 456 

468. Världens handelsflotta 457 
469. Handelsflottan i juni 1963 efter fartygens 

ålder, 1000 bruttoton 458 
470. Handelsflottan i juni 1963 efter fartygens 

storlek, 1000 bruttoton 458 
471. Sjöfarten på utlandet 459 
472. De nordiska ländernas handelsflottor den 

31 december 1963 460 
473. Motorfordon 461 
474. Järnvägar 462 
475. Vägtrafikolyckor i de nordiska länderna 

år 1961 463 
476. Flygbolagens lufttrafik 464 
477. Trafiken hos Scandinavian Airlines Sy

stem (SAS) åren 1962 och 1963 465 
478. Postväsendet 466 
479. Telegraf och telefon 467 
480. Valutakurser 468 
481. Det officiella diskontot (centralbankerna) 469 
482. Investeringskvoter 469 
483. Indextal för värdet av industriaktier 

(1958=100) 470 
484. Effektiv ränta på statsobligationer 471 
485. Guldbehållning och utländska tillgodo

havanden den 31 december 1963, milj. 
USA-dollar 472 

486. Betalningsmedelsvolym i milj. av mynt
enheten vid slutet av åren 1961—1963 473 

487. Partiprisindex (1958=100) 474 
488. Konsumentprisindex (1958=100) 475 
489. Konsumtion av vissa njutningsmedel 476 
490. Livsmedelsförbrukning 477 
491. Förbrukning av tidningspapper m. m. 478 
492. Bostadsbyggande 479 
493. Bostadsbestånd 479 
494. Arbetslöshet 480 
495. Utgifter för sociala ändamål i de nordiska 

länderna år 1961 (1961/62) 481 
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Tabell Sid. 

496. Universitet och högskolor i de nordiska 
länderna 1962/63 482 

497. Radiolicenser 483 
498. Biografer 484 

Tabell Sid. 

499. Televisionslicenser 485 
500. Nettonationalinkomst och bruttona-

tionalprodukt år 1962 486 
501. Statsskulden 487 

Officiella statistiska publikationer 489 
Sakregister 503 
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Official Statistical Reports 489 
Alphabetical index ( in Swedish) 503 

Tabeller i Statistisk årsbok 1963 som ej med
tagits år 1964 

Tabellnummer 
1963 

Sida 
1963 

37. Vigda första gången på 1000 ogifta i olika 
åldrar 1952—1961 44 

58. Antal brukningsenheter åren 1951, 1956 
och 1961 efter storleken av brukningsen-
heternas åkerareal i hektar: procentuell 
fördelning 61 

60. Åkerarealen åren 1951 och 1956 i hektar 
efter storleken av brukningsenheternas 
åkerareal i hektar: procentuell fördelning 63 

62. Åkerarealen år 1956 i hektar efter stor
leksgrupper, brukningsformer och riks
områden 65 

63. Åkerjordens användning i hektar 1956/60 
och 1957—1962 66 

64. Utsäde i ton 1956/60 och 1957—1962 66 
67. Skörd i ton 1956/60 och 1957—1962 69 
68. Skörd per hektar i deciton 1956/60 och 

1957—1962 69 
71. Skörd i tusental skördeenheter 1956/60 

och 1957—1962 72 
72. Skörd i skördeenheter per hektar samt 

allmän skördesiffra 1956/60 och 1957— 
1962 72 

73. Spannmålens medelvikt i kg per hektoli
ter 1956/60 och 1957—1962 72 

74. Skörd av andra grödor än spannmål i 
ton samt totala skörden i skördeenheter 
länsvis 1956/60 och år 1962 73 

122. Bruttointäkt, redovisad vinst samt be
slutad utdelning inom olika industrigrup
per 1953—1961 (index 1953=100) 123 

230. Omhändertaganden för fylleri i städerna 
1953—1962 206 

Tables in the 1963 edition of the Statistica 
Abstract which have been excluded in the 
1964 edition 

Table number 
1963 

Page 
1963 

37. First marriages per 1000 single persons 
in each specified age group 44 

58. Holdings by size of holdings: per cent 
distribution 61 

60. Areable area by size of holdings: per cent 
distribution 63 

62. Areable area by size of holdings, by 
tenure of operator and by region 65 

63. Use of arable land and grassland, hectares 66 

64. Sowings in metrie tons 66 
67. Crops in metric tons 69 
68. Crop yield per hectare, in metric quintals 69 

71. Crops in thousands of crop units 72 

72. Crops in crop units per hectare and gene
ral crop index 72 

73. Average weight of grain, in kg per hecto-
litre 72 

74. Crops other than grain, in metrie tons, 
and total crops converted into crop units, 
by county 73 

122. Development of gross income, net profit 
and declared dividends in manufacturing 
enterprises of selected industries, index 
numbers 123 

230. Arrests for drunkenness in towns 206 
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Symboler använda i tabellerna 

Upprepning 
Intet finns a t t redovisa 
Mindre än hälften a r den använda 

enheten 
Uppgift ej tillgänglig eller alltför 

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

internationella t a b e l l e r n a ) . . . . . . . 

Miljoner kronor 

En halvfet linje, som avskär en tidsserie, marke
rar a t t uppgifterna pä ömse sidor om linjen ej är 
fullt jämförbara. 

0 
0,0 

* 
milj. 
kr 

Explanation o f symbols 

Repetition 
Magnitude nil 
Magnitude less than half of unit 

employed 

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

used in the international tables) 

Millions of lcronor (see below) 

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

Note for foreign readers 

If OOO's or 000 000's are omitted, this is indicated (in the Swedish text only) by 1000 (1000-tal) or 
1000000. 

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

Krona, kronor, kr = Swedish crowns. For exchange rates, 
see tables 177 and 480. 

Ton, t = Metric tons 
Km2 = Sq.km 
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Källhänvisningar och anmärkningar 
Sources and notes 

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

F A O = Food and Agriculture Organization of 
the United Nations, FN:s Iivsmedels-
och jordbruksorganisation 

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

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

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

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

Tab. 4—5. Statistiska meddelanden B 1964: 9; 
Sveriges statskalender. 

Tab. 6—58 ger upplysningar om befolkningens 
tillstånd och om befolkningens förändringar. Med 
befolkningens tillstånd menas dess storlek och 
dess fördelning i skilda hänseenden (bosättnings
ort, kön, ålder, civilstånd osv.) vid en viss tid
punkt. Befolkningsförändringarna, som hänför sig 
till vad som sker under en viss tidrymd, utgörs 
främst av födelser, dödsfall, giftermål, skilsmäs
sor och omflyttning. 

Mer detaljerade uppgifter om befolkningens till
stånd insamlas endast i samband med folkräk
ningar, vilkas material möjliggör en fördelning av 
befolkningen efter ekonomisk aktivitet {sysselsätt
ning, yrkesställning, yrke, näringsgren m. m.), ef
ter bildningsgrad m. m. Uppgifter om tätorter er
hålls likaså endast i samband med folkräkningarna. 

Folkräkningar i nutida bemärkelse har ägt rum 
vid varje årtiondeskifte från och med år 1860 
(dessutom 1935/36 och 1945). Till och med 1950 
har folkräkningarna avsett folkmängden vid års
skiftet. Vid 1960 års folkräkning skedde folk
räkningen i samband med mantalsskrivningen 
detta år, vilket medfört a t t folkräkningsuppgif-
terna denna gång inte avser årsskiftet utan den 
1 november 1960. Uppgifterna om ekonomisk ak
tivitet avser vid denna folkräkning förhållandena 
under veckan 2—8 oktober 1960. Uppgifter om 
befolkningens förändringar erhålls successivt från 
pastorsämbetena, vilka också varje år ger sum
mariska uppgifter om folkmängdens totalstorlek 
i varje församling. 

Med utgångspunkt från folkräkningarnas upp
gifter om fördelningen på kön, ålder och civil
stånd samt med hjälp av den löpande statisti
kens uppgifter om befolkningsförändringarna, ut
räknas genom s. k. framskrivning årliga uppgifter 
om befolkningsfördelningen efter kön, ålder och 
civilstånd. En särskild sådan framskrivning har 
skett för perioden från den 1 november till den 
31 december 1960. 

Tab. 6. Historisk statistik för Sverige, del I : 
Befolkning; S O S : Befolkningsrörelsen; fr. o. m. 

1961 Folkmängdens förändringar; S O S : Folk
mängden inom administrativa områden; Statis
tiska meddelanden B 1963: 16 och B 1964: 9. 

Tab. 7. Statistiska meddelanden B 1964: 4. 

Tab. 8—9. Statistiska meddelanden B 1964: 4; 
uppgifter från lantmäteristyrelsen. 

Tab. 10. Statistiska meddelanden B 1984: 9. 

Tab. 11. S O S : Folkräkningen 1960, del VI och 
manus. — Definitionen av tä tor t (tätbebyggt om
råde) är följande: »Som tätbebyggt område räknas 
alla husanläggningar med minst 200 inv., såvida 
avståndet mellan husen normalt icke överstiger 
200 meter. I vissa fall har avstånd som något över-
eller understiger 200 meter använts, om man an
nars skulle ha erhållit en orealistisk gränslinje. Som 
hus har även räknats sommarstugor och obebodda 
hus liksom byggnader, som endast används som 
arbetslokaler. 

Även om avståndet mellan husen överstiger 200 
meter, skall det icke betraktas som avbrott i be
byggelsen, när det mellan husen belägna området 
utnyttjas till allmännyttiga ändamål, såsom vägar, 
parkeringsplatser, parker, idrottsplatser och kyrko
gårdar; detsamma gäller sådana obebyggda områ
den som lagerplatser, järnvägslinjer och kajer.» 
Se även anmärkningen till tab. 18—20. Se vidare 
S O S : Folkräkningen 1960, del I I , I I I och V. 

Tab. 12—13. S O S : Folkmängden inom admini
strativa områden; Statistiska meddelanden B 
1964: 4; uppgifter från lantmäteristyrelsen. 

Tab. 14. Statistiska meddelanden B 1964: 6 
och 13. 

Tab. 15—17. S O S : Befolkningsrörelsen; fr. o. m. 
1961 Folkmängdens förändringar. 

Tab. 18—20. Folkräkningen 1960, del I I I ; manus 
i statistiska centralbyrån. — Åldersredovisningen 
grundar sig på födelseår och motsvarar således i 
princip närmast åldern den 31 december 1960. Det
ta redovisningssätt har i allmänhet ingen större 
inverkan på talen. Den lägsta åldersgruppen blir 
dock något för låg genom at t den icke inbegriper 
barn födda efter folkräkningstidpunkten den 1 no
vember 1960. Uppgifterna i tabellerna avviker nå
got från dem som redovisats i Folkräkningen 1960, 
del I I I , då vissa korrigeringar vidtagits av folk
räkningsmaterialet. 

Tab. 21, 2 3 - 2 6 . S O S: Folkräkningen 1960, del 
VI; manus i statistiska centralbyrån. 
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Tab. 22. Statistiska meddelanden B 1963; 4 
samt B 1963: 12. 

Tab. 27. S O S : Folkräkningen 1960, del VII; 
manus i statistiska centralbyrån. 

Tab. 28. S O S: Folkräkningen 1960, del XI; 
avser urvalsbearbetning av personer födda den 
15:e i varje månad. 

Tab. 29. S O S : Folkräkningen 1960, del IX. 

Tab. 30. S O S : Folkräkningen 1960, del X . 

Tab. 31—32. SOS: Folkräkningen 1960, del VII; 
manus i statistiska centralbyrån. — Uppgifterna 
avser personbil som den 2 oktober 1960 var 
registrerad i någon mantalsskriven persons namn. 
Firmabilar eller personbilar i yrkesmässig trafik 
ingår ej. 

Tab 33—34. S O S : Folkräkningen 1960, del 
VII. — Hushållen uppdelas på två huvudtyper, 
nämligen privata hushåll och kollektivhushån. 
Bland privata hushåll särskiljes bostadshushåll 
och andra privata hushåll. Bostadshushållet utgö-
res av alla de personer, som för 1961 mantals
skrivits som bosatta i viss lägenhet, varvid med 
lägenhet avses bostad för enskilt hushåll, bostads
lägenhet. I bostadshushållet ingår förutom familje
medlemmar även hushållsanställda, inackorderade 
och inneboende personer. 

Kollektivhushållen omfattar personer, som man
talsskrivits i bostäder, vilka icke är avsedda för 
enskilt hushåll, t . ex. ungkarlshem, hotell, ålder
domshem o. d. 

övriga personer, vilka vid mantalsskrivningen 
icke kunnat hänföras till någon bostadslägenhet 
eller vilkas hushållstillhörighet varit okänd, redo
visas som tillhörande andra privata hushåll. I 
denna grupp ingår bl. a. personer, som beteck
nats som »å församlingen skrivna», »å kommunen 
skrivna» eller »utan känt hemvist». 

Tab. 35. S O S : Folkräkningen 1960, del XI; 
Statistiska meddelanden B 1964: 3. Avser urvals
bearbetning av personer födda den 15:e i varje 
månad. Uppgifterna avser läget vid folkräknings
tidpunkten den 1 nov. 1960. Som familjeenhet 
räknas en grupp om minst två personer mantals
skrivna inom samma hushåll och bestående anting
en av samboende äkta makar inkl. eventuella hem
mavarande barn under 16 år eller av en ogift, förut 
gift eller gift ej samboende person och dennes hem
mavarande barn under 16 år. Som familjeförestån
dare räknas mannen i bestående äktenskap och för
äldern i övriga familjer. Till familjeenheten har hän
förts samtliga hemmavarande barn under 16 år (in
räknat adoptivbarn, fosterbarn och styvbarn) till 
familjeföreståndaren. Som vuxna räknas personer 
födda år 1944 eller tidigare. 

De på grundval av urvalsbearbetningen erhållna 
talen har uppskrivits till totalnivå och redovisas i 
tabellerna utan avrundning. Såväl de enskilda vär
dena som summorna har uppräknats separat vid 
tabellframställningen, varav följer a t t vissa diffe
renser kan erhållas vid en summeringskontroll av 
tabelluppgifterna. Såsom resultat av en urvalsbe
arbetning bör vid låga tal det redovisade sifferma
terialet utnyttjas med största försiktighet. 

Tab. 36—37. Historisk statistik för Sverige, 
del I: Befolkning; S O S : Befolkningsrörelsen; 
fr. o. m. 1961 Folkmängdens förändringar. 

Tab. 38. Statistiska meddelanden B 1964: 9. 

Tab. 39—44. S O S : Befolkningsrörelsen; fr. o. m. 
1961 Folkmängdens förändringar. 

Tab. 45. S O S : Befolkningsrörelsen; fr. o. m. 
1961 Folkmängdens förändringar. — Med re
produktionstal för en given tidsperiod avser man 
a t t belysa, i vilken omfattning en generation av 
befolkningen under rådande fruktsamhets- och 
dödlighetsförhållanden skulle kunna reproducera 
sig själv. 

Vid beräkning av bruttoreproduktionen följer 
man en tänkt årskull av 1 000 kvinnor genom frukt
samhetsåldrarna samt beräknar med användning 
av de rådande fruktsamhetetalen i olika ålders
grupper det sammanlagda antal levande födda 
flickor, som skulle belöpa på denna årskull under 
hela frukteamhetsperioden. Detta antal är det s. k. 
hmttoreproäuktionstalet (se tab. 449). 

Vid beräkning av bruttoreproduktionen har 
ingen hänsyn tagits till dödligheten i modergenera
tionen. Om man däremot med ledning av de kända 
dödsriskerna beräknar det antal kvinnor i nyss
nämnda årskull, som uppnår 15 år, 20 år etc. och 
hur många år de genomlever i olika åldersavsnitt, 
kan man på samma sätt som förut på den reducera
de modergenerationen beräkna det s. k. nettorepro-
duktionstalet, 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. 

Tab. 46—49. SOS: Befolkningsrörelsen; fr. o. m. 
1961 Folkmängdens förändringar. 

Tab. 50. Statistiska meddelanden B 1963: 18. 

Tab. 51—52. S O S : Befolkningarörelsen; fr. o. m. 
1961 Folkmängdens förändringar; S O S : Folk
mängden inom administrativa områden; Statistiska 
meddelanden B 1964: 9 m. fl. — Tab. 51. Utan 
a t t det kommer till synes i kyrkobokföringen tor
de dessutom ett antal av de till obefintlighets-
boken överförda personerna i verkligheten ha bo
satt sig utomlands. Redovisningen efter länder 
avser det land varifrån inresan ägt rum. resp. 
dit utresan enligt uppgift kommer at t ställas. 
Fördelningen efter nationalitet var för medborgare 
i de nordiska länderna (utom Island) år 1962: 

Tab. 53. S O S : Folkräkningen 1960, del X. 

Tab. 54. S O S: Folkräkningen 1960, del IV. — 
Såväl uppgifterna om medborgarskap som upp
gifterna om födelseland bygger på vad som angi
vits i mantalslängden. I fråga om födelseland hän 
förs i längden besittningar, kolonier, mandatom 
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råden o. d. till moderlandet. Om en person är med
borgare i två eller flera stater är blott en av dessa 
registrerad. I princip anges för medborgarskap en
dast nu självständiga stater medan födelselandets 
benämning hänför sig till tidpunkten för födelsen. 
De omfattande politisk-geografiska förändringarna 
under senare t id har emellertid icke i folkbok
föringen kunnat iakttagas i full utsträckning. 

Tab. 55—56. Manus i utlänningskommissionen. 
— Tab. 55. För medborgare i icke-nordiska sta
ter, som äger rätt a t t inresa i riket utan visering, 
inträder skyldigheten at t söka uppehållstillstånd 
efter tre månaders vistelse i Norden. Beträffande 
viseringspliktiga utlänningar inträder denna skyl
dighet så snart viseringen utlöpt. Barn under 16 år 
är i regel införda i någotdera av sina föräldrars 
pass och behöver då ej särskilt uppehållstillstånd. 

Tab. 57—58. S O S : Folkmängdens förändringar 
1962. 

Tab. 59. Manus i patentverket. 

Tab. 60 .SOS:Lantmäte r i ; manus i lantmäteri-
styrelaen. — I den redovisade verksamheten ingår 
laga skiften, servitutsutbrytningar och ägoutby
ten ävensom avstyckningar för jordbruks- eller 
skogsbruksändamål, som utförts av distriktsorga-
nisationen inom städer samt samhällen, där 1917 
års lag om fastighetsbildning i stad är tillämplig. 
I övrigt ingår ej mätningsväsendet i städer och 
samhällen. 

Tab. 6 1 - 6 3 . S O S : Jordbruksräkningen 1956; 
S O S : Jordbruksräkningen 1961. Som åker räk
nas all mark, som lagts under plog och nyttjas 
för växtodling. Hit räknas även mångåriga 
vallar på mark, som kunde antas på nyt t bli 
plöjd. Med kultiverad betesmark avses sådan gräs
bärande mark, som förbättrats genom en eller flera 
åtgärder. Naturlig betesmark är gräsbärande mark 
som icke varit föremål för förbättringsåtgärder. 

Tab. 64, 6 6 - 6 8 . S O S : Jordbruk och boskaps
skötsel 1963. — Tab. 66. "Uppgifterna har utom 
ifråga om brukningsenheter med 0,26—2 hektar 
åker hämtats från jordbruksinventeringen i juni 
1963, där de grundar sig på 1961 års jordbruks
räkning. — Tab. 68. Vid beräkning av totalskörden 
har arealuppgifterna i tab. 64 korrigerats med hän
syn till a t t de ej avsett enbart besådd areal. (Se 
närmare S O S : Jordbruk och boskapsskötsel 1963, 
sid. 35.) 

Tab. 65. SOS: Jordbruksräkningen 1961. 

Tab. 69. Uppgifter från Statens jordbruks
nämnd. 

Tab. 70—71. S O S : Jordbruk och boskapsskötsel 
1963. — Uppgifterna har hämtats från jordbruks-
inventeringen i juni 1963. 

Tab. 72. S O S : Jordbruksräkningen 1956; S O S : 
Jordbruksräkningen 1961. 

Tab. 73. Uppgifter från Statens jordbruksnämnd. 

Tab. 74. Uppgifter från Svenska mejeriernas 
riksförening. 

Tab. 75. Kontrollnämndens redogörelser — 
mjölkboskapskontroll. 

Tab. 76. Uppgifter från Statens jordbruks
nämnd; Jordbruksekonomiska meddelanden. 

Tab. 77. Manus i lantbruksstyrelsen. 

Tab. 78. Statistiska meddelanden J 1963: 20. — 
Tabellen grundar sig på en av statistiska central
byrån verkställd undersökning av självdeklara
tioner från ett urval av jordbrukare för inkomst
året 1961. De redovisade genomsnittstalen är ej 
direkt jämförbara med förut publicerade tal, 
emedan de baserats på samtliga kategorier av 
jordbrukare mot enbart självägande brukare fram 
till och med 1960 och vidare beräknats per hektar 
åker mot tidigare per hektar jordbruksjord. Sam
bandet mellan de nu redovisade talen och de tidiga
re belyses närmare i ovannämnda statistiska med
delande. Posterna »inkomster av skogsbruk» och 
»samtliga kontanta inkomster» omfattar oj uttag 
från skogskonto, »utsäde och foder» innefattar ej 
skummjölk. 

Tab. 79. Uppgifter från Sveriges lantbruksför
bund. 

Tab. 80—81. Manus i lantbruksstyrelsen. 

Tab. 82—86. S O S : Skogsstatistisk årsbok. — 
Tab. 86 avser den tredje riksskogstaxeringen, från 
vilken ännu ej finns uppgifter för länen utan endast 
för större områden. Skogsstyrelsens regionindelning 
är följande: övre Norrland: Norrbottens och 
Västerbottens län; Mellersta Norrland: Jämtlands 
och Västernorrlands län; Nedre Norrland och Da
larna: Gävleborgs och Kopparbergs län; Mellan
sverige och Småland: Värmlands, Örebro, Väst
manlands, Uppsala, Stockholms, Södermanlands, 
Östergötlands, Skaraborgs, Älvsborgs, Jönköpings, 
Kronobergs och Kalmar län; Södra och västra 
kustlänen: Gotlands, Göteborgs och Bohus, Hal
lands, Blekinge, Kristianstads oeh Malmöhus län. 

Tab. 87. S O S : Jordbruksräkningen 1951; S O S : 
Jordbruksräkningen 1956; Skogsstatistisk årsbok 
1961. — Länen har sammanförts i större områden 
enligt skogsstyrelsens indelning. Jämför anmärk
ningen här ovan till tab. 86. 

Tab. 88. S O S : Skogsstatistisk årsbok. 
Tab. 89. S O S : Domänverket. 
Tab. 90. S O S: Skogsstatistisk årsbok. 
Tab. 91. Manus i skogsstyrelsen. 

Tab. 92—93. SOS: Skogsstatistisk årsbok. Stava
skog avser skog på nordliga, kalla eller i övrigt 
mindre gynnsamma ståndorter med undertryckt 
föryngring, som ej inom rimlig tid av sig själv 
kan utvecklas till avsättningsbara dimensioner. 

Tab. 94—96. S O S : Fiske. 
Tab. 97. S O S : 1951 års företagsräkning. 
Tab. 98—100. S O S: Bergshantering. 
Tab. 101—110. S O S : Industri. — Tabellerna 

grundar sig på uppgifter om industrier eller arbets
ställen där antalet sysselsatta (ägare samt förvalt
nings- och arbetarpersonal) i årsgenomsnitt utgjort 
minst 5 personer. 

Vid samma arbetsställe bedriven verksamhet in
om flera tillverkningsbransoher i det gällande grupp-
systemet (t. ex. sågverk och snickerifabrik) betrak
tas i regel som en anläggning och verksamheten har 
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hänförts till den industrigrupp till vilken den huvud
sakliga tillverkningen hör. 

I uppgifterna ingår även arbetsställen varom 
kännedom erhållits genom 1951 års företagsräk
ning. — Tab. 103. Fr. o. m. 1959 tillämpas en 
ny varunomenklatur för all näringsstatistik. 

Tab. 111. Kommersiella meddelanden; fr. o. m. 
1962 Statistiska meddelanden, undergrupp I. 

Tab. 112. Uppgifter från industrins utrednings
institut; fr. o. m. 1963 statistiska centralbyrån.— 
Orderstatistiken utarbetas numera kvartalsvis. 
Redovisningsperioderna är anslutna till kalender
kvartalen. Basperioden för skeppsvarv och hela 
verkstadsindustrin totalt fås för dessa uppgifter 
genom a t t halvera tidigare använd sexmånaders-
period. 

Tab. 113. Kommersiella meddelanden t. o. m. 
1961; fr. o. m. 1962 Statistiska meddelanden, under
grupp I . 

Tab. 114. Uppgifter från Statens vattenfalls-
verk och Svenska vattenkraftföreningen. 

Tab. 115. S O S : Industri. 
Tab. 116—118. Manus i patentverket. 
Tab. 119—126. S O S : Utrikeshandel; Månads

statistik över utrikeshandeln. 
Tab. 127. Pris- och volymindextalen beräknade 

av konjunkturinstitutet t . o. m. 30/t 1962, därefter 
av statistiska centralbyrån. 

Tab. 128. Riksbankens årsbok. 
Tab. 129—145. SOS: Sjöfart; Kommersiella med

delanden; Statistiska meddelanden. — Et t fartygs 
dräktighet uttrycks i registerton, vilket är ett 
rymdmått motsvarande 2,83 kbm. Bruttodräktig-
heten (brnttotonnaget) anger volymen av fartyget 
under däck samt av slutna överbyggnader. Netto-
dräktigheten (nettotonnaget) erhålls genom a t t från 
bruttotonnaget subtrahera det utrymme, som 
upptas av maskin- och bränslerum, bostadshytter 
och andra personalutrymmen m. m. Detta mot
svarar således i stort sett det utrymme, som dis
poneras för gods- och passagerartransport. Med ett 
fartygs dödvikt menas lastförmågan i viktston 
(bunkers inberäknat). — Tab. 140. Då frakterna 
i trafik mellan utrikes orter redovisas på såväl an
komst- som avgångsland har, för undvikande av 
dubbelräkning, hälften av det sammanlagda be
loppet av dessa frakter inräknats i summorna för 
resp. land. Detta innebär, a t t frakten mellan två 
länder avräknas dem emellan mittsjöss, så a t t 
hälften betraktas som utfrakt från det ena landet 
och den andra hälften som infrakt till det andra. 

Tab. 146. Manus i sjöfartsverket. 
Tab. 147—150. S O S : Statens järnvägar; S O S : 

Allmän järnvägsstatistik; S O S: Sveriges järnvägar. 

Tab. 151—154. S O S : Postverket. 

Tab. 155—157. S O S : Televerket. 

Tab. 158—161. Manus i väg- och vattenbygg
nadsstyrelsen. — Väghållningen beträffande de all
männa vägarna på landsbygden är en statlig upp
gift. Städerna ombesörjer i regel själva under
hållet av sina vägar och gator. Statsbidrag 
utgår dock till byggande och underhåll av vissa 
för trafiken viktiga vägar och gator. Statsbidrag 

utgår även i viss omfattning till byggande och 
underhåll av enskilda vägar. 

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

Tab. 162—164. Statistiska meddelanden B 1964: 
12. 

Tab. 165—166. Manus i statistiska centralbyrån. 
Tab. 167. Manus i järnvägsstyrelsen. 

Tab. 168. Statistisk tidskrift (t. o. m. 1962); upp
gifter från Statens biltrafiknämnd. — Det bör ob
serveras, a t t uppgiftsskyldighet ej föreligger 
för bilar i enbart yrkesmässig linjetrafik. De 
flesta bilar i dylik trafik används emellertid även 
i beställningstrafik och redovisas då i statisti
ken. — Det antal av ca 25 000 lastbilar i be
ställningstrafik som numera redovisas, utgör 
inemot Vs av landets bestånd av lastbilar. De 
övriga 4/5 utgörs dels av fordon, som utför trans
porter för ägarens räkning, dels fordon som 
för annans räkning utför sådana transporter som 
är undantagna från bestämmelserna i förordningen 
om yrkesmässig trafik. •— Från och med år 1958 
uppskattas årssiffrorna på grundval av resultaten 
för februari, maj, augusti och november. Antalet 
bilar samt använd tid uträknas dock liksom tidi
gare genom summering för samtliga tolv månader. 

Tab. 169 -171 . S O S : Vägtrafikolyckor. — Tab. 
169. Företagna undersökningar för åren fr. o. m. 
1959 har visat a t t bristande upplysning rörande 
sent inträffade dödsfall kan leda till a t t dödsolyckor 
blir redovisade såsom olyckor med annan person
skada än med dödlig utgång. Det tillskott av döds
olyckor som genom de särskilda undersökningarna 
tillförts statistiken torde medföra a t t de definitiva 
siffrorna vad beträffar såväl dödsolyckor som dö
dade personer för 1958 och tidigare år ej är fullt 
jämförbara med motsvarande siffror för senare år. 
— Tab. 170—171. Med dödade avses definitions-
mässigt personer som avlidit inom 30 dagar efter 
olyckan. Siffrorna är bl. a. av denna anledning lägre 
än enligt dödsorsaksstatistiken (tab. 304 och 305), 
där ingen sådan tidsbegränsning gjorts. Siffrorna 
för 1958 och tidigare år är ej fullt jämförbara 
med motsvarande siffror för senare år (se ovan 
tab. 169). 

Tab. 172 — 175. Luftfartsstyrelsens årsbok 1063. 
Tab. 176. Manus i utlänningskommissionen. 
Tab. 177. Sveriges riksbanks årsbok. 
Tab. 178. Sveriges riksbanks årsbok; uppgifter 

från Svenska bankföreningen och riksgäldskon
toret. 

Tab. 179—181. Sveriges riksbanks årsbok. 
Tab. 182—183. S O S : Postverket; manus i ge

neralpoststyrelsen. 
Tab. 184—187. S O S : Allmän sparbanksstati

stik; manus i statistiska centralbyrån. 
Tab. 188. Uppgifter från Sveriges allmänna hy-

poteksbank, Konungariket Sveriges stadshypoteks-
kassa, Svenska boBtadskreditkassan och Svenska 
skeppshypotekskassan. 
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Tab. 189. Sveriges jordbrukskasseförbunds års
redovisning; manus i SverigeB jordbrukskasseför
bund. 

Tab. 190. Manus i statistiska centralbyrån. 

Tab. 191. Ekonomiska meddelanden och Svensk 
obligationsbok, båda utgivna av Svenska bank
föreningen. 

Tab. 192. Affärsvärlden, ekonomisk veckorevy. 

Tab. 193—194. Allmänna pensionsfonden, års-
redogörelser. — Delfond I har erhållit medel ut
görande avgifter erlagda av staten, kommuner och 
därmed jämförliga samfälligheter samt av bolag, 
föreningar och stiftelser i vilka stat, kommun 
eller därmed jämförlig samfällighet äger ett be
stämmande inflytande. 

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

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

Tab. 195—202. S O S : Enskilda försäkringsan
stalter; manus i försäkringsinspektionen. •—• Tab. 
200. Vid bedömning av förvaltningskostnadspro
centen bör hänsyn tas till a t t en stor del av 
försäkringstagarna är befriade från premiebe
talning. — Tab. 201. Den kalkylerade nettopre-

mien = , där B är skadebeloppet per fordon 

och « den genomsnittliga bonnsrabatten. Den kal-
T> _l_ Q 

kylerade bruttopremien = — , där S 
(1—«)• 0,845 

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

Tab. 203. Manus hos centralstället för svensk 
brandskadestatistik. 

Tab. 204. Statens brandinspektion. 

Tab. 205—208. S O S: Hushållens konsumtion 
1958 (levnadskostnadsundersökningen år 1958). 

Tab. 209. Jordbruksekonomiska meddelanden, 
tab. E. 

Tab. 210—212. Sociala meddelanden, sta
tistisk information; månatlig stencilerad redogö
relse för konsumentprisindex; fr. o. m. 1963 Sta
tistiska meddelanden, serie H. — Tab. 212. Den 
införda framskrivningen åren 1955—1963 av lev-
nadskostaadsindex har erhållits genom a t t multi
plicera konsumentprisindex med talet 2,56 för 
1914 års serie och med talet 1,66 för 1935 års serie. 

Tab. 213. Kommersiella meddelanden; fr. o. m. 
1963 Statistiska meddelanden, serie H. 

Tab. 214. Svenska tobaks AB: Årsredovisning 
och revisionsberättelser t. o. m. 1960, därefter 
manus i kontrollstyrelsen. 

Tab. 215—223. S O S : Accispliktiga näringar; 
S O S : Indirekt beskattning m. m.; S O S : Rus-
drycksförsäljningen m. m. — Tab. 220. Man an
vänder i allmänhet uttrycket volymliter som mot
sats till uttrycket normalliter. En normalliter 
sprit = en liter sprit, som vid + 15° C innehåller 
50 volymprocent alkohol. Två normalliter inne
håller alltså tillsammans en liter ren alkohol. En 
volymliter spritdryck för konsumtion innehåller i 
allmänhet mellan 40 och 45 procent (volympro
cent) alkohol. 

Tab. 224—227. S O S : Bostadsbyggandet i Sveri
ge; manus i bostadsstyrelsen. — Tab. 225—226. Med 
byggherre avses myndighet, organisation eller en
skild person för vars räkning en nybyggnad ut
förs, vare sig arbetet bedrivs i egen regi eller 
utlämnas på entreprenad. Med allmännyttigt företag 
avses bolag, förening eller stiftelse, som har god
känts som allmännyttigt enl. kungörelsen om 
statsbidrag till anordnande av pensionärshem 
eller om statliga tertiärlån m. m. Byggherren be
tecknas som kooperativt företag, då lägenheterna 
i byggnaden upplåtes med bostadsrätt. — Till 
Stor-Stockholm hänförs Stockholms stad samt lör-
ortskommnnema: Boo, Botkyrka, Danderyds kö
ping, Djursholms stad, Huddinge, Järfälla, Li
dingö stad, Märsta, Nacka stad, Saltsjöbadens 
köping, Sollentuna köping, Solna stad, Stocksunds 
köping, Sundbybergs stad, Tyresö, Täby köping, 
Upplands-Väsby, Österhaninge, yttre förortszonen: 
Ekerö, Färingsö, Grödinge, Gustavsberg, Salem, 
Vallentuna, Vaxholms stad, Värmdö, Västerha
ninge, österåker. 

Till Göteborgsregionen hänförs Göteborgs stad 
jämte inre regionområdet: Angered, Askim, Kung
älvs stad, Kållered, Lerum, Mölndals stad, Nö
dinge, Partilie, Råda, Säve, Torslanda, Tuve, yttre 
regionområdet: Kungsbacka stad, Lindome, Onsala, 
Särö, Tölö, Marstrands stad, Hermansby, Kode, 
Landvetter, Romelanda, Stenungsund, Styrsö, Yt-
terby, öekerö, Björketorp, Skallsjö, Starrkärr, 
Stora Lundby. 

Tab. 228. S O S : HushållenB konsumtion 1958. 

Tab. 229—233. S O S : 1960 års bostadsräkning. 
— Tabellerna bygger på uppgifter om lägenheter 
och hushåll i totalräkningen. 

Tab. 234. S O S : Kooperativ verksamhet. 

Tab. 235—240. S O S : Tjänstemän inom statlig 
och statsunderstödd verksamhet åren 1958—1961; 
för 1962 Statistiska meddelanden Fi 1963:10 och 14 
och för 1963 Statistiska meddelanden Fi 1964: 7 
och 10. 

Tab. 241. Uppgifter från vederbörande orga
nisation. 

Tab. 242—243. Uppgifter från Svenska arbets
givareföreningen. 

Tab. 211 246. Uppgifter från arbetsmarknads
styrelsen; offsetpublikationen Arbetsmarknadssta
tistik. Yrke redovisas enligt nordisk yrkesklassifice
ring (yrkesområden och yrkesgrupper). 

Tab. 247. Uppgifter från utlänningskomroissio-
nen. Angivna yrkesområden ingår i nordisk yrkes-
klassificering (NYK). 



25° 

Tab. 248. Manus i socialstyrelsen. — Som en 
strejk har redovisats de aktioner för fria sommar
lördagar som vidtogs av byggnadsfacken vissa 
lördagar under april—juni 1954, särskilt i Stock
holm och Göteborg (här uppskattade till 1650 
förlorade arbetsdagar). 

Tab. 249—255. S O S : toner ; manus i statistiska 
centralbyrån. -— Genomsnittsförtjänsterna i tab. 
249 och 250 har räknats på grundval av uppgifter 
om de enskilda arbetarnas löner (faktiskt utbetala
de lönebelopp) och arbetstid, som lämnats av ett 
antal lantarbetsgivare. Vid undersökningarna av 
löneförhållandena tillämpas et t urvals- och upp
räkningsförfarande, som närmare beskrivits i 
S O S: Löner 1954, del I I , sid. 103 f. - Den 
genomsnittliga timförtjänsten för en viss grupp av 
arbetare har erhållits genom at t man dividerat 
gruppens lönesumma (exkl. ackordsförtjänster) med 
det sammanlagda antalet arbetstimmar vid tid-
lönearbete. Den genomsnittliga årsförtjänsten har 
uträknats som kvoten mellan den totala lönesum
man (inkl. ackordsförtjänster) och antalet arbetare, 
varvid endast arbetare som under året arbetat 
minst 250 arbetsdagar hos den redovisande arbete-
givaren medtagits i beräkningarna. Genomsnittsför
tjänster har endast uträknats för grupper med upp
gifter för minst 50 arbetare. — Tab. 251. Primär-
materialet har erhållits från ett antal trädgårdsod
lare, vilka för varje arbetare uppgett utbetald lön 
och utgjord arbetstid under redovisningsåret.Den 
genomsnittliga timförtjänsten för en viss grupp av 
trädgårdsarbetare har beräknats som kvoten mel
lan gruppens lönesumma (inkl. ackordsförtjänster) 
och det sammanlagda antalet arbetstimmar. •— 
Tab. 253—255. Primärmaterialet utgörs av sum
mariska uppgifter från företag om antal arbe
tare, faktiskt utbetalade lönebelopp och däremot 
svarande antal utgjorda arbetstimmar. — Den ge
nomsnittliga timförtjänsten för en viss grupp av 
arbetare har erhållits genom a t t gruppens löne
summa dividerats med motsvarande antal arbets
timmar. 

Tab. 256. Manus hos väg- och vattenbyggnads-
styrelsen. 

Tab. 257 — 260. S O S : Löner; manus i statistiska 
centralbyrån. 

Tab. 261. S O S : Löner. — Uppgifterna avser 
personal vid företag anslutna till Sveriges arbets
givareförening för hotell och restauranger eller till 
föreningen allmännyttiga kafébolag (F. A. K.) samt 
personal vid AB trafikrestauranger och vid dotter
bolag till Sveriges centrala restaurangaktiebolag. 
— F. A. K. upphörde 1960. 

Tab. 262—263. Manus i arbetsmarknadsstyrel
sen. 

Tab. 264—269. S O S : Biksförsäkringsanstalten; 
S O S : Biksförsäkringsverket; S O S : Enskilda för
säkringsanstalter; SÖS: Yrkesskador. — Tab. 264. 
Premieinkomsten avser, i fråga om riksförsäkrings
verket, influtna försäkringsavgifter och tilläggs
avgifter efter avdrag för återbetalda avgifter. Ut
betalningarna för försäkringsfall samt livränte- och 
ersättningsreserverna omfattar även ersättningar 
enligt äldre motsvarande lagstiftning, dock ej till-
Iägg enligt omregieringslagen eller ersättningstillägg 
enligt andra författningar. Ej heller ingår ersätt

ningar för statsanställda arbetstagare eller arbets
tagare hos sådana arbetsgivare som medgivits själv
risk. För riksförsäkringsverkets (riksförsäkrings-
anstaltens) del kan förvaltningskostnaderna för 
yrkesskadeförsäkringen ej särskilj as från övriga för
valtningskostnader. Dessa senare utgör fr. o. m. den 
1 juli 1961 en så stor andel att redovisning för år 
1961 icke är ändamålsenlig. 

Fr. o. m. 1960 kan »större» och »mindre» arbets
givare ej längre särredovisas. 

Tab. 270—273. S O S : Folkpensioneringen; 
manus i riksförsäkringsverket. 

Tab. 274. Sociala meddelanden, statistisk infor
mation; Statistiska meddelanden V 1963: 11 och B 
1964: 12. 

Tab. 275. Manus i riksförsäkringsverket. 

Tab. 270-282 . S O S : Socialvården, före 1961 
Samhällets barnavård. 

Tab. 283. Sociala meddelanden, statistisk infor
mation; manus i socialstyrelsen; Statistiska med
delanden V 1963: 14. 

Tab. 284. Manus i socialstyrelsen. 

Tab. 285-287 . S O S : Socialvården, före 1961 
Socialhjälpen. 

Tab. 288—291. Sociala meddelanden, statistisk 
information; fr. o. m. 1961 S O S : Socialvården. 

Tab. 292-293 . Statistiska meddelanden V 
1963: 11 och B 1964: 12. Utgifts beloppen avser de 
totala nettoutgifterna för olika ändamål (inkl. för
valtningskostnader) vare sig utgifterna täcks av 
statens, kommunernas och landstingens skattein
täkter eller av avgifter och premier, vilka arbets
givare och försäkringstagare erlägger till soeialför-
säkringsorgancn. Utgifterna innefattar inte anlägg
ningskostnader för anstalter utan endast driftkost
nader. Utgiftsbeloppen är redovisade netto och har 
sålunda minskats med inkomsterna (ej skatter el
ler allmänna statsbidrag) för resp. förvaltnings
grenar. — Uppgifter om kostnader för enskild 
social verksamhet och för industriföretagens väl
färdsanordningar ingår ej i redovisningen. — Stora 
poster i den allmänna socialpolitiken utgör de för
måner som tillkommer arbetstagare genom bl. a. 
lagarna om normalarbetsdag och semester. Dessa 
kostnader är det dock knappast möjligt a t t upp
skatta i kontanter, varför de inte kan upptas i 
någon socialbudget. 

Tab. 294. S O S : Allmän hälso- och sjukvård; 
manus i medicinalstyrelsen; uppgifter från Sveriges 
veterinärförbund. 

Med »aktiv» sjuksköterska menas sjuksköterska 
som var yrkesverksam den 1 september (dvs. vid 
tidpunkten för den årliga anmälan) eller som ny
examinerats under kalenderåret, även om hon ieke 
meddelat, a t t hon inträt t i yrkeslivet. Tidigare 
räknade man som aktiv sådan sjuksköterska som 
arbetat minst två månader under året sedan förra 
årets anmälan, om hon då räknats som aktiv, eller 
sex månader, om hon räknats som passiv, plus ny
examinerade som ovan. 

Medicinalstyrelsens sjuksköterskeregister upptog 
33 656 personer under 66 års ålder den 31 december 
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1962. Av de preliminära uppgifter som lämnats an
gående yrkesaktivitet under tiden I/9 1961 — Va 
1962 framgår a t t av sjuksköterskor under 60 år 
(exkl. de under året legitimerade) hade, vad be
träffar ogifta eller förut gifta, 75 % arbetat heltid 
under mer än 9 månader av det redovisade verk
samhetsåret, medan 16 % hade varit yrkesverk
samma under kortare tid. 9 % redovisade icke 
någon yrkesverksamhet. 

Tab. 295—297. S O S : Allmän hälso- och sjuk
vård; manus i medicinalstyrelsen. 

Tab. 298. S O S : Allmän hälso- och sjukvård; 
antal fall av vissa epidemiska sjukdomar (medici
nalstyrelsen). 

Tab. 299—303. S O S: Allmän hälso- och sjuk
vård; manus i medicinalstyrelsen. 

Tab. 304—306. S O S : Dödsorsaker. 

Tab. 307—308. Uppgifter från Svenska eldbe-
gängelseföreningen 

Tab. 309—310. Statistisk tidskrift; Statistiska 
meddelanden R 1963:7, IG, 18 och R 1964: 10. 

Tab. 311—322. S O S : Domstolarnas och de exe
kutiva myndigheternas verksamhet; manus i statis
tiska centralbyrån. — Tab. 317—318, 320. Siffror
na för år 1962 är icke helt jämförbara med tidigare 
års. I samband med vissa från den 1jl 1962 genom
förda ändringar i blanketterna för uppgifter till 
rättsstatistiken har det särskilt för rättsstatistiken 
tidigare uppställda målbegreppet bringats i över
ensstämmelse med det målbegrepp som utformats 
genom lagstiftning och praxis. Till följd härav redo
visas, i motsats till vad tidigare varit fallet, såsom 
tvistemål bl. a. omyndighets- och myndighetsför
klaringar och såsom brottmål bötesförvandlings-
mål. 

Tab. 323—325. S O S : Brottsligheten. — Tab. 
323 — 324. Siffrorna från och med år 1961 är icke 
helt jämförbara med tidigare års. Sålunda har lagen 
om straff för varusmuggling t r ä t t i kraft den 1/1 
1961. Viss rusdryckssmuggling har i samband här
med blivit hänförlig under bestämmelserna om va
rusmuggling i stället för som tidigare under för
fattningar ang. rusdrycker och öl. 

Vidare har lagen om parkeringsbot förordnats 
äga tillämpning för vissa polisdistrikt. Härigenom 
kommer för nämnda distrikt personer vilka 
överträtt bestämmelser i vägtrafikförordningen 
(lokala parkeringsföreskrifter) och upptagits under 
»övriga brott» samt under »Personer som erhållit 
strafföreläggande enl. 48 kap. rättegångsbalken» 
icke at t redovisas i samma omfattning som år 1960 
och tidigare. 

Tab. 326. Statistiska meddelanden, undergrupp 
R. 

Tab. 327—335. Manus i fångvårdsstyrelsen. — 
Tab. 331. Intagningar avser totala antalet intagning
ar inom varje kategori. Att detta antal är högre än 
det antal i fångvårdens anstalter intagna personer 
som redovisas i tabellerna 333—335 beror på a t t 
intagen som under anstaltstiden överförs från en 
kategori till en annan (t.ex. från häktade för brott 
till häktade undersökningsfall) redovisas jämväl 

inom den senare kategorin. Att antalet inom en 
kategori nykomna (tab. 333—335) i regel är lägre 
i n antalet i tab. 331 redovisade intagningar inom 
samma kategori, beror även på a t t i redovisningen 
av antalet nykomna i tab. 333—335 har uteslutits 
bl. a. del3 intagning föranledd av förverkande (på 
grund av fångvårdsstyrelsens beslut) av villkorlig 
frigivning (från straffarbete eller fängelse), dels be
träffande på prov utskriven, återintagning (enl. 
domstols beslut) i säkerhetsanstalt respektive ung
domsanstalt och återhämtning (enl. internerings
nämndens beslut) till säkerhetsanstalt samt intag
ning ånyo i ungdomsanstalt (enl. ungdomsfängelse
nämndens beslut). Uppgiften om strafftid m. m. 
(tab. 334) avser beträffande förvaring av domstol 
fastställd minsta tid. Enär domstol ej fastställer 
minsta tid för ungdomsfängelse ingår denna påföljd 
ej i tabellen. 

Tab. 336. Stencilerad redogörelse av statistiska 
centralbyrån. 

Tab. 337—341. Statistiska meddelanden, under
grupp U; före 1960 manus i statistiska central
byrån. — Tab. 337—340. De olika klassformerna 
är följande: 

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

B 2 årskurserna 31—6. 
B 3 årskurserna 1, 3 och 5 eller årskurserna 2, 4 

och 6. 

Tab. 342—343. Uppgifter för åren 1960 och 1961 
Statistisk tidskrift samt stencilerade redogörelser; 
för tidigare år uppgifter från överstyrelsen för 
yrkesutbildning och manus i statistiska central
byrån; för 1962 och 1963 Statistiska meddelanden 
U 1963: 4 resp. U 1964: 4. 

Tab. 344. Stencil i statistiska centralbyrån. 

Tab. 345. Uppgifter från vederbörande centrala 
tillsynsmyndighet och de olika undervisnings
anstalterna. 

Tab. 346. Uppgifter för åren 1960 och 1961 
Statistisk tidskrift och stencilerade redogörelser; 
för tidigare år uppgifter från överstyrelsen för 
yrkesutbildning; för 1962—1963 Statistiska med
delanden U 1963: 4 och U 1964: 5. 

Tab. 347. Manus i statistiska centralbyrån och 
stencilerade redogörelser av centralbyrån; för 1963 
Statistiska meddelanden U 1964: 4. 

Tab. 348. Manus i skolöverstyrelsen och stenci
lerade redogörelser av statistiska centralbyrån; för 
1962—1963 Statistiska meddelanden U 1963: 5 
och U 1964: 7. 

Tab. 349—350. S O S : Högre studier. — Tab. 350. 
Studerande som tillhör mer än en fakultet vid sam
ma läroanstalt har, utom beträffande teologiska 
fakulteten, redovisats endast vid första inskriv
ningen. 

Tab. 351—352. Uppgifter för åren 1960—1961 
Statistisk tidskrift och stencilerad redogörelse; för 
tidigare år manus i statistiska centralbyrån; för 
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1962 och 1963 Statistiska meddelanden, under
grupp U. 

Tab. 353. Manus i statistiska centralbyrån. 

Tab. 354. Uppgifter från försvarsstaben. 

Tab. 355. S 0 S: Högre stadier och stencilerad 
redogörelse av statistiska centralbyrån. 

Tab. 356. S O S : Högre studier och stencilerad 
redogörelse av statistiska centralbyrån. 

Tab. 357. Manus i statistiska centralbyrån. 

Tab. 358. Folkräkningen 1960: del IX; manus i 
statistiska centralbyrån. 

Tab. 359—360. Uppgifter från Svenska biblio-
tekariesamfnndets 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-
aätt m. m. gör a t t antalssiffror lä t t blir missvisande 
som mätare av bibliotekens storlek. För vissa av de 
större biblioteken ställer det sig dessutom svårt a t t 
lämna någorlunda säkra antalsuppgifter. Man kan 
emellertid helt allmänt (utom för vissa special
bibliotek) räkna med a t t antalet band för tryckta 
skrifters vidkommande approximativt motsvarar 
antalet meter av hyllängden (hyllmeter) multipli
cerat med 33. 

Tab. 361. Uppgifter från skolöverstyrelsen. — 
De fyra landsbiblioteken (Linköping, Skara, Väster
ås och Växjö) har till uppgift a t t tillgodose såväl 
vetenskaplig forskning som folkliga bildningssträ
vanden. Landsbiblioteken tjänstgör som central
bibliotek. 

Tab. 362—364. Uppgifter från bibliografiska 
institutet vid kungl. biblioteket. 

Tab. 365. TS-boken. Utgiven av Tidningsstati
stik AB. 

Tab. 366. Uppgifter från filmägarnas kontroll
förening. 

Tab. 367. Televerkets författningssamling. 

Tab. 368. S O S: Televerket; Sveriges radios 
årsbok; manus hos televerket. 

Tab. 369. Kalendern Blå boken; uppgifter från de 
olika organisationerna. — Endast en del av de fri-
ooh lågkyrkliga samfunden har medlemsstatistik. 
För övriga har såvitt möjligt approximativa siffror 
angivits. E t t par mindre samfund, för vilka inga 
uppgifter kunnat erhållas, ingår ej i tabellen. 
— Inom nykterhetsrörelsen förekommer i viss 
utsträckning dubbelanslutning. Antalet sådana 
fall är icke känt. De i tabellen redovisade siffrorna 
över sammanlagda antalet medlemmar i nykter
hetesällskap torde trots detta icke vara högre än 
antalet organiserade absolutister, om man till dessa 
även räknar medlemmarna av Svenska frisksport-
förbundet (101 klubbar med 5 761 aktiva med
lemmar den 1 januari 1963) samt sådana medlem
mar av de till De kristna samfundens nykterhets

rörelse (DKSN) anslutna organisationerna,som är 
absolutister utan a t t tillhöra något av nykterhets-
sällskapen. 

Tab. 370. Manus i skolöverstyrelsen. 

Tab. 371—380. S O S : Skattetaxeringarna samt 
fördelningen av inkomst och förmögenhet. — Upp
gifterna i tabellerna grundar sig på taxeringsmate
rial. Med sammanräknad nettoinkomst avses sum
man av deklarantens inkomster från olika för
värvskällor, sedan avdrag gjorts för eventuellt 
förekommande underskott å förvärvskälla. — I 
sammanräknad nettoinkomst ingår inte sådana in
komster, som beskattas i annan ordning, såsom 
lotterivinster o. d., samt ej heller inkomster, som är 
skattefria, såsom sjukersättningar, socialunderstöd 
av Bkilda slag m. m. Ej heller ingår inkomster under 
2 400 kr annat än för gift person vid samtaxering 
med andre maken. 

Tab. 381—382. Konjunkturinstitutet: Hushållens 
sparande åren 1957 och 1958 (stenciler). 

Tab. 383—385. Meddelanden från konjunktur
institutet, Ser. B 13; Statistiska meddelanden V 
1964: 5 (Nationalräkenskap 1950—1963). 

Tab. 386—387. S O S : Domänverket. 

Tab. 388—389. S O S : Statens vattenfallsverk. 

Tab. 390—391. S O S : Sveriges järnvägar. 

Tab. 392—393.SOS: Postverket. 

Tab. 394—395. S O S : Televerket. 

Tab. 396. Manus i statistiska centralbyrån. 

Tab. 397. Berät te lse . . . om vad i rikets styrelse 
sig tilldragit. (Riksdagens protokoll. Bihang.) 

Tab. 398. Riksrevisionsverkets budgetredovis
ning; Riksstaten. 

Tab. 399. Manus i statistiska centralbyrån frän 
riksrevisionsverkets budgetredovisning. 

Tab. 400—404. Riksrevisionsverkets budget
redovisning. 

Tab. 405—406. Riksrevisionsverkets budget
redovisning; Riksstaten; manus i statistiska cen
tralbyrån. 

Tab. 407. Riksgäldskontorets årsbok. 

Tab. 408—409. Riksgäldskontorets årsbok; Den 
svenska statsskulden (månadsuppgift). 

Tab. 410. Statistiska meddelanden Fi 1963: 10 
och 14 samt Fi 1964: 7 och 10. 

Tab. 411. S O S : Utrikeshandel. 

Tab. 412. Riksrevisionsverket: budgetredovis-
ning; S O S : Kommunernas finanser; manus i sta
tistiska centralbyrån. 

Tab. 413—418. S O S : Skattetaxeringarna samt 
fördelningen av inkomst och förmögenhet. 

Tab. 419—431. S O S : Kommunernas finanser. 

Tab. 432. Årsbok för Sveriges kommuner. 

Tab. 433. S O S : Kommunernas finanser. 
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Tab. 434. S O S : Kommunernas finanser; manus 
i statistiska centralbyrån. 

Tab. 435—439. S O S : Riksdagsmannavalen. 

Tab. 4 4 0 - ^ 4 2 . S O S : Kommunala valen. 

Tab. 443. Ar 1922: Otto Grönlund, »Folkom
röstningen den 27 augusti 1922 angående rus
drycksförbud», Nordisk statistisk tidskrift 1923, 
sid. 292—312. — Ar 1955: Kungl. Maj:ts skrivelse 
nr 217 ar 1955. Bihang till riksdagens protokoll år 
1955. Höstsessionen. C 1; manus i inrikesdeparte
mentet. — År 1957: Ture Widstam, »Folkomröst
ningen i pensionsfrågan den 13 oktober 1957», 
Statistisk tidskrift 1958: 5. 

Tab. 444—145. UN: Demographic yearbook, 
kompletterad med uppgifter ur nationell statistik. 

Tab. 446. Yearbook of labour statistics. 

Tab . 447. UN: Demographic yearbook. 

Tab. 448. UX: Demographic yearbook; UN: 
Monthly bulletin of statistics; UN: Population and 
vital statistics report; nationella årsböcker. 

Tab. 449—451. UN: Demographio yearbook, 
kompletterad med uppgifter ur nationell statistik. 
—• Tab. 449. Rörande bruttoreproduktionstalet, se 
Källhänvisningar m. m. till tab. 45. 

Tab. 452. UN: Demographic yearbook. 

Tab. 453—455. FAO: Production yearbook; 
FAO: Yearbook of food and agricultural statistics; 
FAO: Monthly bulletin. 

Tab. 456. FAO: Yearbook of fishery statistics. 

Tab. 457. Det norske hvalråd: International 
whaling statistics. 

Tab. 458. UN: Statistical yearbook. 

Tab. 459. Källorna anges i de allmänna anmärk
ningarna till tabellen, sid. 437. 

Tab. 460. UN: Monthly bulletin of statistics. 

Tab. 461. UN: Monthly bulletin of statistics; 
International monetary fund: International finan
cial statistics, kompletterad med uppgifter ur na
tionell statistik. 

Tab. 462. UN: Yearbook of international trade 
statistics; FAO: Trade yearbook; FAO: Yearbook 
of forest products statistics; FAO: Monthly bulletin 
of agricultural economics and statistics. 

Tab. 463. U N : International monetary fund 
och International bank for reconstruction and 
development: Direction of international trade. 
Statistical papers, Series T. 

Tab. 4 6 4 - 4 6 5 . OECD: Statistical bulletins, 
Series A: Overall trade by countries; Statistical 
office of the European communities: Foreign trade 
monthly statistics. 

Tab. 466. International monetary fund: Bal
ance of payments yearbook. 

Tab. 467. UN: Monthly bulletin of statistics. 

Tab. 468—470. Lloyd's register. Statistical tables. 

Tab. 471. UN: Statistical yearbook; olika lan
ders statistiska årsböcker och sjöfartsstatistik. 

Tab. 472. Uppgifter från de olika nordiska län
derna i enlighet med beslut av den nordiska samar-
betsgruppen för samfärdselstatistik. 

Tab. 473. UN: Statistical yearbook; UN: An
nual bulletin of transport statistics for Europe. 

Tab. 474. UN: Statistical yearbook; UN: An
nual bulletin of transport statistics for Europe; 
Statistique Internationale des chemins de fer. 

Tab. 475. Uppgifter från de olika nordiska 
länderna i enlighet med beslut av den nordiska 
samarbetsgruppen för statistik över vägtrafik
olyckor. 

Tab. 476. UN: Statistical yearbook. 

Tab. 477. Uppgifter från Scandinavian AirlineB 
System. 

Tab. 478. UN: Statistical yearbook; Union pos-
tale universelle: Statistique réduite des services 
postaux. 

Tab. 479. UN: Statistical yearbook; Union in-
ternationale des telecommunications: Statistique 
générale de la télégraphie et de la téléphonie. 

Tab. 480—481. UN: Monthly bulletin of statis
tics. 

Tab. 482. UN: Statistical yearbook; Statistics of 
national accounts. 

Tab. 483. UN: Monthly bulletin of statistics. 

Tab. 484. UN: Monthly bulletin of statistics; 
International monetary fund: International fi
nancial statistics. 

Tab. 485. International monetary fund; Inter
national financial statistics. 

Tab. 486—488. UN: Monthly bulletin of statis
tics. 

Tab. 489—493. UN: Statistical yearbook. — 
Tab. 491 även Pulp and paper international: 
1964 Review number. 

Tab. 494. UN: Monthly bulletin of statistics. 

Tab. 495. Uppgifter från nordiska sociaistati-
stikkommitten, en expertkommitté tillsatt av de 
nordiska socialdepartementen. 

Tab. 496. Uppgifter från den nordiska samar
betsgruppen för kulturstatistik, vars sekretariat 
f. n. är förlagt till statistiska centralbyrån, Stock
holm. 

Tab. 497—499. UN: Statistical yearbook. 

Tab. 500. UN: Yearbook of national accounts 
statistics. 

Tab. 501. UN: Statistical yearbook. 



1 Geogra f i ska u p p g i f t e r 
Geographical data 

Tab. 1. Geografiska uppgifter 
Geographical data 

Läge, gränser m. m. Geographical position, bound
aries, etc. 

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

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

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

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

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

Territorialvattengränsen (4-milsgränsen). 
För den sammanhängande gräns som bestäms av 

fastlandet och de invid detta belägna öarna och 
skären 2 390 km. 

För det friliggande området runt Gotland 400 km. 
För det friliggande området runt Gotska Sandön 

72 km. 

Areal, se tab. 8. Area, see table 8. 

öar, km2 Islands (kringliggande småöar ej inräk
nade) Gotland 3 001, Öland 1344, Orust 346, 
Hisingen 192, Värmdö 180, Tjörn 147, Väddö 
och Björkö 125, Fårö 114, Selaö 91, Gräsö 88, 
Svartsjölandet 79. 

Bergshöjder, meter över havet Mountains Nor r 
b o t t e n s län : Kebnekajse 2 123, Sarektjåkko 
2 090, Kaskasatjåkko 2 076 (Sulitelma 1 877, Pelt-
sa 1518). V ä s t e r b o t t e n s län: N. Storfjället 
1 764 (Marsfjället 1 589). J ä m t l a n d s län : He-
lagsfjället 1 796, Storsylen 1 762 (Ireskntan 1 420, 
Silkentjakk 1 314). V ä s t e r n o r r l a n d s län: Bunk-
fjäliet 740. K o p p a r b e r g s !än: Storvätteshogna 
1 204, Molnet 1 191, Härjehogna 1 185 (Rtädjan 
1131 , Transtrandsfjällen 945). V ä r m l a n d s l än : 

Granberget vid Höljes 701, Brånberget 691. Ska
r a b o r g s län: Hökensås354, Ålleberg334, Kinne-
kulle 307, Billingen 298. Ä l v s borgs län : Galt
åsen 362. J ö n k ö p i n g s län : Tomtabacken 377 
(Taberg 342). Ö s t e r g ö t l a n d s län: Stenabohöj-
den 327 (Omberg 263). H a l l a n d s och Kr i s 
t i a n s t a d s l ä n : Hallandsås226. M a l m ö h u s l än : 
Söderåsen 211. 

Vattenområden, km2 Drainage areas Vänern—Göta 
älv 60 2U0 (därav inom Sverige 42 800), Torne älv 
40 200 (d:o 25 300)1, .Ångermanälven 31 900 (d:o 
30 400), Dalälven 29 000 (d:o 27 900), Ume älv 
26 700 (d:o 26 500), Indalsälven 26 700 (d:o 
24 700), Luleälv 25 200 (d:o 24 500), M ä l a r e n -
Norrström 22 600, Ljusnan 19 800, Kalix älv 
17 900% Vättern—Motalaström 15 500, Ljungan 
12 900, Skellefte älv 11600, Pite älv 11200, 
Lagan 6 440, Helgeån 4 780, Emån 4 460. 

Sjöar, km2 vattenyta Lakes Vänern 5 585, Vättern 
1 912, -Mälaren 1 140, Hjälmaren 484, Storsjön i 
Jämtland 456, Siljan med Insjön och Orsasjön 
354, Torneträsk 322, Eornavan 230—280. IMdjaur 
190—250, Bolmen 184, Ströms vatiuilal 154—183, 
Stora Lulevatten 165, Storavan 150—175, Kall
sjön 155, Åsnen 150, Dellensjöarna 132, Sömmen 
132, Skagern 131, Stora Le och Foxen 131, 
Storuman 120—165, Suorvajaure (Akkajaure) 
32—210, Flåsjön 105—114, Virihaure 108, Fryken-
sjöania 102, Glafsfjorden 102, Torrön 84—103 
och Malgomaj 70—105. 

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

Vissa meteorologiska stationer 
Selected meteorological stations 

1 Till Torne älvs område har räknats hela området ovan bifurkationen till Kalix älv (9 910 km"). — 2 Från 1 
juni 1963 avser uppgifterna Flygflottiljen, F 12, östlig längd 16°18', nordlig bredd 56041', höjd över havet 8 m. 

1—640294. Statistisk Årsbok 1964 



Meteorologiska uppgifter 
Meteorological data 

2 

Tab. 2. Nederbörd i mm år 1963, normalnederbörd 1931/60 samt extremvärden fr. o. m. år 1901 
Precipitation 

De medtagna meteorologiska stationernas geografiska läge framgår av tab. 1. 



3 Meteorologiska uppgifter 
Meteorological data 

Tab. 3. Medeltemperatur i celsiusgrader år 1963 samt 1931/1960 

Average temperature (centigrade degrees) 
Absolut max. och absolut min, avuer i kol. för 1931/60 den högsta resp. lägsta temperaturen sedan ar 1880. 



Befolkning 
Population 

4 

Tab. 4 . Rikets indelningar vid ingången av år 1964 

Administrative divisions 

Tab. 5 . Kyrkliga indelningar vid ingången av åren 1962—1964 

Ecclesiastical divisions 

Se Källhänvisningar m. m. 



5 Befolkning 
Population 

Tab. 6. Folkmängdens storlek vid utgången ar åren 1750—1963 
Population 

Se Källhänvisningar m. m. 

Tab. 7. Folkmängden i de tre största städerna jämte förortsområden vid ingången av 
år 1964 
Population of the three biggest towns with suburban communities 
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Tab. 8. Folkmängd, areal samt folkmängdstäthet, länsvis vid ingången av åren 1963 och 1964 
Population, area, density of population, by county 



7 Befolkning 
Population 

Tab. 9. Landstings- och hushållningssällskapsområden samt landskap vid ingången 
av år 1964 
County councils, county agricultural society districts and provinces 
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Tab. 10. Församlingar och kommuner länsvis efter folkmängden vid ingången av år 1964 
Parishes and communes by size of population and by county 
Bland församlingarna ingär även ioke-territoriella församlingar (6 st). I elva fall är församlingen delad pä landsbygd och stad; i tabellen har varje 
sådan församlingsdel räknats som en församling. 
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Tab. 11. Tätorter den 1 november 1960, länsvis Localities, by county 

Se Källhänvisningar m. m. 
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Tab. 12. Folkmängd i de större kommunerna vid utgången ar åren 1910—1963 
Population of the biggest communes 
Kommunerna ordnade efter folkmängdens storlek det 
sist redovisade året. Folkmängdsuppgifterna avser 
slutet av året. Hänsyn har dock tagits till områdes
regleringar som t rä t t i kraft vid det följande års
skiftet. Folkmängden i övriga kommuner redovisas 

i tab. 13. For the population of other communes etc., 
see table 13. 
Förkortningar: Ik = landskommun (rural commune), 
kp = köping (borough). 
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Tab. 13. Areal och folkmängd i rikets kommuner vid ingången av år 1964 
Area and population of communes 
Förkortningar: lk = landskommun {rural commune), kp = köping (borough), st = stad (Unm). 
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Tab . 13 (forts.). Areal och folkmängd i rikets kommuner vid ingången av år 1964 
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Tab. 13 (forts.). Areal och folkmängd i rikets kommuner vid ingången av år 1964 
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Tab. 13 (forts.). Areal och folkmängd i rikets kommuner vid ingången av år 1964 
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Tab. 13 (forts.). Areal och folkmängd i rikets kommuner vid ingången av år 1964 
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Tab . 13 (forts.). Areal och folkmängd i rikets kommuner vid ingången av år 1964 
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Tab. 14. Folkmängd i rikets kommunblock vid ingången av år 1964 

Population of co-operating communes 

2—640294. Statistisk Årsbok 1964 
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Tab. 14 (forts.). Folkmängd i rikets kommunblock vid ingången av år 1964 
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Tab. 15. Folkmängd efter ålder vid ingången av åren 1957—1964 
Population by age 

Tab. 16. Folkmängd efter kön och civilstånd vid ingången av åren 1954—1964 
Population by sex and marital status 
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Tab. 17. Folkmängd efter kön, civilstånd och ålder i ettårsklasser vid ingången av år 1963 
Population by sex, marital status and age by single years 
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Tab. 17 (forts.). Folkmängd efter kön, civilstånd och ålder i ettårsklasser vid ingången 
av år 1963 
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Tab. 18. Folkmängd efter ålder (födelseår), kön och civilstånd den 1 november 1960 
Population by age, sex and marital status 
Åldern 0 är omfattar endast barn födda den Vi I960—1/11 I960 (10 månader). Se Källhänvisningar m. m. 
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Tab. 19. Folkmängd efter kön och civilstånd den 1 november 1960, länsvis 
Population by sex and marital status and by county 
Se Källhänvisningar m. m. 
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Tab. 20. Folkmängd efter ålder (födelseår) och kön den 1 november 1960, länsvis 
Se Källhänvisningar m. m. 
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Population by age and sex and by county 
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Tab. 21. Förvärvsarbetande befolkning efter kön, ålder och näringsgren (huvudgrupper) 
den 1 november 1960 Economically active population by sex, age and industry 
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Tab. 22. Befolkningsprognos efter kön och ålder vid slutet av åren 1965, 1970, 1975 och 1980 

Population forecast by sex and age at the end of 1965, 1970, 1975 and 1980 

Prognosen bygger pä. en framskrivning av folkmängden den 31 december 
1960 med följande förutsättningar: 1. Fortsatt nedgång av dödligheten. 
2. Fortsatt nedgång av den äktenskapliga fruktsamheten. 3. Stigande 

andel gifta kvinnor i fruktsam ålder. 4. Immigrationsöverskott pä, 10 000 
personer per år. Se vidare Statistiska meddelanden B 1963:12. 
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Tab. 23. Förvärvsarbetande befolkning efter näringsgren (huvudgrupper), 
yrkesställning och kön den 1 november 1960 
Economically active population by industry, status and sex 
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Tab. 24. Förvärvsarbetande befolkning efter näringsgren (huvudgrupper) den 1 november 1960, länsvis 
Economically active population by industry and by county 
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Tab. 25. Förvärvsarbetande befolkning efter näringsgren (huvudgrupper), 
anställningens art och yrkesställning den 1 november 1960 
Economically active population by industry, kind of employment and status 
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Tab. 26. Förvärvsarbetande befolkning efter näringsgren (huvud-, under- och detaljgrupper) 
den 1 november 1960 
Economically active population by industry 
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Tab. 26 (forts.). Förvärvsarbetande befolkning efter näringsgren (huvud-, under- och detaljgrupper) 
den 1 november 1960 
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Tab. 26 (forts.). Förvärvsarbetande befolkning efter näringsgren (huvud-, under- och detaljgrupper) 
den 1 november 1960 
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Tab . 26 (forts.). Förvärvsarbetande befolkning efter näringsgren (huvud-, under- och detaljgrupper) 
den 1 november 1960 
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Tab. 27. Förvärvsarbetande befolkning efter yrke (yrkesområden, yrkesgrupper 
och yrkesfamiljer) den 1 november 1960 

Economically active population by occupation 



Befolkning 
Population 

36 

Tab . 27 (forts.). Förvärvsarbetande befolkning efter yrke (yrkesområden, yrkesgrupper 
och yrkesfamiljer) den 1 november 1960 
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Tab. 27 (forts.). Förvärvsarbetande befolkning efter yrke (yrkesområden, yrkesgrupper 
och yrkesfamiljer) den 1 november 1960 
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Tab. 27 (forts.). Förvärvsarbetande befolkning efter yrke (yrkesområden, yrkesgrupper 
och yrkesfamiljer) den 1 november 1960 
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Tab. 28. Förvärvsarbetande gifta samboende kvinnor efter egen ålder och yngsta bar
nets ålder samt efter antal hemmavarande barn under 16 år den 1 november 1960 

Economically active married women living with their husbands, by their own age, by age of 
the youngest child and by number of children under 16 years of age living at home 
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Tab. 29. Förvärvsarbetande befolkning efter arbetsplatsens belägenhet samt pend
larnas näringsgrens- och åldersfördelning den 1 november 1960 

Economically active population by place of work and commuters by industry and age 
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Tab. 30. Förvärvsarbetande bilägare inom vissa yrken den 1 november 1960 

Economically active population with private cars by occupation 



Befolkning 
Population 

42 

Tab. 31. Personer med personbil i de större städerna den 1 november 1960 
Persons with passenger cars in the biggest towns 
Avser personbil som den 2 oktober 1960 var registrerad i någon mantalsskriven persons namn. Taxibilar 
och firmabilar ingår ej. Se även Källhänvisningar m. m. 

Tab. 32. Personer med personbil efter kön, ålder och civilstånd den 1 november 1960 
Persons with passenger cars by sex, age and marital status 
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Tab. 33. Folkmängd efter hushållstyp och hushållsställning den 1 november 1960, länsvis 
Population by type of household and position in household and by county 

Se Källhänvisningar m. m. 
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Tab. 34. Privata hushåll efter antal hushållsmedlemmar och barn under 16 år m. m. den 1 november 1960, länsvis 

Private households by number of members and children under 16 years and by county 
Se Källhänvisningar m. m. 
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Households, etc. 

Tab. 35. Familjer efter familjeföreståndarens kön, civilstånd och ålder samt efter 
antal hemmavarande barn under 16 år den 1 november 1960 

Families by sex, marital status and age of head of family and by number of children under 
16 years of age living at home 
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Tab. 36. Folkmängdens förändringar 1751—1963 
Vital statistics 
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Population changes 

Tab. 37. Folkmängdens förändringar på 1000 av medelfolkmängden 1751—1963 
Vital statistics per 1000 of the mean population 
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Tab. 38. Folkmängdens förändringar i de större kommunerna under år 1963 
Population changes in the biggest communes 
Förkortningar: Ik = landskommun, kp = köping; Ik = rural commune, kp = borough. 
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Population changes 

Tab. 39. Giftermål 1941—1962: antal och ordningsnummer 
Marriages by number of present marriage of bride and of groom 

Tab. 40. Giftermål år 1962: makarnas ålder och tidigare civilstånd 
Marriages by age and previous marital status of husband and of wife 
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Tab. 41. Giftermål 1941—1962: tidigare civilstånd och medelåldern vid vigseln 
Average age at marriage and marriages by previous marital status of bride and of groom 

Tab. 42. Hemskillnader och äktenskapsskillnader 1954—1963 
Legal separations and divorces 
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Population changes 

Tab. 43. Äktenskapsskillnader efter makarnas ålder år 1962 
Divorces by age of husband and of wife 

Tab. 44. Födda barn efter moderns ålder åren 1961 och 1962 

Births by age of mother 
Se Källhänvisningar m. m. 
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Tab. 45. Födda barn 1956—1962 
Births 
Enligt preliminära siffror för år 1963 var antalet levande födda barn 112 791 ooh antalet dödfödda 1265. 
Antalet levande födda per 1000 av medelfolkroängden uppgick till 14,83. 
Se Källhänvisningar ra. ra. 



53 Folkmängdens förändringar 
Population changes 

Tab. 46. Barn födda år 1962 i äktenskap ingångna 1950 eller senare 
Legitimate births in 1962 in marriages performed in 1950 or later 
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Tab. 47. Döda 1952—1962 

Deaths 

Enligt preliminära siffror uppgick antalet döda år 1963 till 76 512 motsvarande 10,06 per 1000 av 
medelfolkmängden. 

Tab. 48. Spädbarnsdödligheten efter levnadstid 1958—1962 
Infant deaths (under 1 year of age) per 100 live births 
Siffrorna anger antalet döda barn i respektive åldrar i % av antalet levande födda barn samma år. 
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Tab. 49. Döda i olika åldrar på 1000 av medelfolkmängden i samma åldrar 1952—1962 
Death rates specific for age and sex1 

1 Rates bated o» the number of death! that occurred within a given age group during the courts of a gear, per 1 000 persons falling within that 
age group at i!u middle of the gear. — 2 Hörande dödligbetan i först» levnadsåret se tab. 47 och 48. Deaths under 1 gear, see tables 47 and iS. 
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Tab. 50. Livslängdstabeller för perioden 1956—1960 

Life tables 

Sannolika återstående livslängden vid fodeisen: män 75,33 år; kvinnor 78,18 år. 
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Population changes 

Tab. 51. Utvandrare och invandrare efter länder 1954—1962 

Emigrants and immigrants by country 
Avser endast personer som i kyrkobokföringen resp. år registrerats som ut- eller invandrare. 
Se för övrigt Källhänvisningar m. m. 
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Tab. 52. Utvandrare och invandrare länsvis 1954—19621 

Emigrants and immigrants by county 

1 Se huvudnot till tab. 51. — 2Of which rural districts. 
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Tab. 53. Förvärvsarbetande utrikes födda och utlänningar efter födelseland, medborgarskap samt näringsgren den 
1 november 1960 

Economically active persons born abroad by country of birth and by industry and economically active aliens by citizenship and 
by industry 
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Tab. 54. Utrikes födda efter födelseland och utlänningar efter medborgarskap 
den 1 november 1960 
Persons born abroad by country of birth and aliens by citizenship 
Se Källhänvisningar m. m. 
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Population changes 

Tab. 55 . Utlänningar med uppehållstillstånd i Sverige den 1 april 1958—1964 

Aliens with residence permits for Sweden 

Danska, finländska, isländska och norska medborgare 
är helt befriade från skyldighet att inneha oppe-
håUstillstand Tid vistelse i Sverige. Beträffande öv
riga utlänningar se Källhänvisningar m. m. 

Excluding Danish, Finnish, Icelandic and Norwegian 
nationals. 
Beträffande arbetsanmälda utlänningar se tab. 247. 

Tab. 56. Utlänningar som erhållit svenskt medborgarskap 1956—1963 
Aliens naturalized 
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Tab. 57. Antal flyttande mellan församlingar efter k ö n samt in- och utflyttningslän 
år 1962 

Internal migration between parishes by county of immigration and county of emigration 
and by sex 

Flyttande mellan församlingar inom Stockholm och Göteborg är icke medtagna. Migration between parishes 
in Stockholm and in Gothenburg are excluded. 
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Tab. 58. Antal flyttande mellan församlingar efter kön, ålder och församlingstyp år 1962 

Internal migration between parishes by sex, age and type of parish 

Tab. 59. Släktnamnsärenden 1954—1963 
Applications for family names 
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Tab. 60. Lantmäteri 1959—1962 Land surveying 

Avser verksamheten inom lantmäteriets förrättningsorganisation. Där ej annat anges avser uppgifterna un
der året avslutade förrättningar eller uppdrag. Se Källhänvisningar m. m. 
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Tab. 61. Landarealen efter ägoslag åren 1956 och 1961 i hektar 
Land utilization (hectares) 
Se Källhänvisningar m. m. 
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Tab. 62. Antal brukningsenheter åren 1956 och 1961 efter storleken av 
brukningsenheternas åkerareal i hektar: absoluta tal 
Holdings by size of holdings: absolute numbers 
Avser brukningsenheter med mer än 2 hektar åker. Figures refer to (he holdings of over 2 hectares of arable land. 
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Tab. 63. Åkerarealen åren 1956 och 1961 i hektar efter storleken av bruknings-
enheternas åkerareal i hektar: absoluta tal 

Arable area by size of holdings: absolute numbers 
Avser brukningsenheter med mer än 2 hektar åker. Figures refer to the holdings of over 2 hectares of arable land. 
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Tab. 64. Åkerjordens användning 1959—1963, länsvis 

Use of arable land, by county 

Avser brukningsenheter med mer än 2 hektar åker. 
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Tab. 65. Antal helt respektive delvis arrenderade brukningsenheter inom olika storleksgrupper samt summa åker 
i hektar vid dessa brukningsenheter år 1961, länsvis 

Wholly and partly rented holdings and arable area by size of these holdings, by county 
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Tab. 66. Åkerjordens användning i hektar inom olika storleksgrupper av brukningsenheter år 1963 

Use of arable land, in hectares, by size of holdings Se Källhänvisningar m. m. 
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Tab. 67. Skörd per hektar i kilogram 1961—1963 
Crops per hectare, in kilogrammes 
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Tab. 68. Skörd i ton 1961—1963 

Crops in metric tons 

Uppgifterna i denna tabell bygger på de i tab. 67 angivna talen för hektaravkastningen. 
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Tab. 69. Brödsäd: tillgång och förbrukning i ton 1952/53—1962/63 

Bread cereals: supply and consumption 

Tab. 70. Husdjur den 4 juni 1963 inom olika storleksgrupper av jordbruk 
Livestock: number, by kind, by size of holdings 
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Tab. 71. Husdjur 1959—1963 

Livestock 

Avser brukningsenheter med mer än 2 hektar åker. 
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Tab. 72. Brukningsenheter utan nötkreatur den 9 oktober 1961 och den 15 september 1956 
efter storleksgrupper och riksområden 
Holdings without cattle by size of holding, and by region 

Tab. 73. Traktorer i jordbruket den 1 oktober 1957 och 1960, länsvis 
Agricultural tractors, by county 

Avser traktorer använda inom jordbruket (på brukningsenheter med mer än 2 hektar åker). Traktorer på maskin-
stationer ingår ej. Samtliga registrerade traktorer var enligt Centrala bilregistret 214 639 den 31 december 1963. 
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Tab. 74. Mejerihantering 1956—1963 

Dairying 

Antal mejerier verksamma under hela året eller del därav. Antal leverantörer den 31 december. I värdet ingår ej 
subventioner och bidrag. 
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Tab. 75. Mjölkboskapskontrollen 1959/60—1962/63 
Milk-butterfat recording 

Tab. 76. Den animaliska produktionen 1954—1963 i 1000 ton 
Livestock production 
I kaloriberäkningen har förutom i tabellen upptagna slutprodukter även medräknats torrmjölk. 



Jordbruk 
Agriculture 

78 

Tab. 77. Hushållningssällskapen 1953—1963 
County agricultural societies 
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Tab. 78. Kontanta inkomster och utgifter per hektar åker år 1961 
Cash income and expenditure per hectare of farm land 
Se Källhänvisningar m. m. 
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Tab. 79. Jordbrukets ekonomiska föreningsrörelse 1957—1963 
Farmers' co-operative associations 
Börande kreditorganisationerna se tab. 188 och 190. Credit organizations, see tables 188 and 190. 
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Tab. 80. Lantbruksnämndernas verksamhet: sammandrag 1957—1963 

Activity of local agricultural boards: summary 

Tab. 81. Lantbruksnämndernas rationaliseringsverksamhet år 1963 

Activity of local agricultural boards, projects 
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Tab. 82. Dödat villebråd m. m. 1957/61 och 1958—1962 

Number of game killed 

Uppgifterna, som grundar sig på länsjaktvårds-
föreningarnas ärliga rapporter till Svenska jägareför
bundet, betecknas i tabellens källa, Skogsstatistisk 
årsbok, som »synnerligen osäkra». Jakttider och frid-

lysningsområden ändras från år till år varför siffror
na ej är fullt jämförbara. 
Extreme care w necessary in the we of the figuree at 
representing game kitted. 

Tab. 83. Avverkningen i de allmänna skogarna 1953—1962 

Cutting in public forests 
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Tab. 84. Värdet av skogsmark och växande skog vid de allmänna fastighetstaxe
ringarna åren 1952 och 1957 
Value of forest land and of growing stock in forests 

Tab. 85. Beräknad årlig skogsavverkning 1954—1963 

Estimated cutting 
Arser miljoner m2 fast mätt utan bark. Med hän

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

traktas som ungefärliga. Millions oj cubic metres, solid 
volume without bark. Approximate figures. 
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Tab. 86. Virkesförråd (exkl. vrak)1 enligt riksskogstaxeringen 1953—1957 
Growing stock in forests: quantities 

Se Källhänvisningar m. m. 

1 Vraken utgör, uttryckt i 1 000-tal m3 sk, inom övre Norrland 3 022, inom Mellersta Norrland 2 486 och inom 
Nedre Norrland och Dalarna 720, totalt 6 228 (inom Mellan-Sverige och Småland samt inom Södra och västra 
kustlänen urskiljes ej vrak) — a Skogskubikmeter = Hel trädstams volym med bark. Forest cubic metre = 
Whole trunk incl. bark. 

Tab. 87. Skogsmarken efter ägarekategorier och områden åren 1951, 1956 och 1961 
i 1000 hektar 
Forest land by owner groups, by region, in 1000 hectares 

Se Källhänvisningar m. m. 
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Tab. 88. Skogsmarken efter administrativa eller övervakande myndigheter 
den 31 december 1961 i 1 0 0 0 hektar länsvis 
Forest land by supervising authorities by county 

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

övriga statliga myndigheter som innehar skog är: 
FortifikationsförvaltnmgenjLantbruksstyrelsenjLots-
etyrelsen och "Vattenfallsstyrelsen. 

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

Skogsvårdsstyrelserna har tillsyn — förutom över 
samtliga enskilda skogar — över kommunala skogar, 
landstingens skogar, härads- och sockenallmänningar 
samt vissa andra allmänna skogar. 
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Tab. 89. Domänfondens skogar: areal, inkomster och utgifter m. m. 1956—1962 
The Domainal Funds' forests: area, revenue, expenditure, etc. 

Tab. 90. Flottningen i allmän flottled: personal m. m. 1958—1962 
Floating in public floatways: personnel, etc. 
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Tab. 91. Flottningen i allmän flottled 1959—1962 Floating in public floatways 
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Tab. 92. Virkesmätningsföreningarna: inmätta kvantiteter rundvirke i 1000 m 3 fast 
mått utan bark säsongerna 1958/59—1962/63 

Volume of round wood measured by timber measurement associations 
(solid volume without bark) 
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Tab. 93. Skogsvårdsåtgärder m. m. år 1962 Silvicultural measures 

Beträffande områdesindelningen se Källhänvisningar m. m., tab. 86. Noterna återfinns på sid. 90. 
En viss försiktighet torde vara påkallad vid bedömningen av uppgifterna i denna tabell, särskilt 
för gruppen »övriga enskilda skogar». 
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T a b . 9 4 . Saltsjöfisket: fångstmängd och fångstvärde 1958—1963 

Sea fisheries: quantity and value of catch by species 

Fångstmängden redovisas i hel färskvikt utom för det sista året då landad vikt redovisas. The catches are given in 
round fresh weight except for the last year, which has data for landed weight. 

Noter till tab. 93 
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Tab. 95. Saltsjöfisket: fiskare, redskap och båtar m. m. 1953—1962 

Sea fisheries: fishermen, fishing gear and fishing crafts 

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

Tab. 96 . Västkustf iskarnas fångst 1957—1962 i ton 

Catches taken by west-coast fishermen 

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



Företagsräkning 
Census of economic activities 

92 

Tab. 97. Arbetsställen m. m. inom olika näringsgrenar 

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



93 Företagsräkning 
Census of economic activities 

Tab. 97 (forts.). Arbetsställen m. m. inom olika näringsgrenar 



Företagsräkning 
Census of economic activities 

94 

Tab. 97 (forts.). Arbetsställen m. m. inom olika näringsgrenar 



95 Bergshantering 
Mining, quarrying 

Tab. 98. Bergshantering 1956—1963 
Metal and mining industries 



Bergshantering 
Minings quarrying 

96 

Tab. 99. Produktion av järnmalm, tackjärn samt vissa andra metaller 1953—1963 

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

Tab. 100. Produktion av viktiga malmer andra än järnmalm samt av stenkol 
m. m. i ton 1953—1963 

Mining, except iron ore production 



97 Industri 
Manufacturing 

Tab. 101. Industri, exkl. el-, gas- och vattenverk: arbetsställen 1956—1961 
Manufacturing (excl. electricity, gas and water services): number of establishments 
Se Källhänvisningar m. m. 

Tab. 102. Industri, exkl. el-, gas- och vattenverk: arbetskraft 1959—1961 
Manufacturing (excl. electricity, gas and water services): manpower 

Se Källhänvisningar m. m. 
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Industri 
Manufacturing 

98 

Tab. 103. Industri: produktion av vissa varugrupper, varuundergrupper eller varuposter 
enligt SITC-Revised åren 1959—1961 
Manufacturing: Production of some important items divided according to the SITC-Revised 

Uppgifterna i denna tabell avser totala produktionen, icke som i tab. 104 ooh 106 endast salutillverk-
ningon. Börande brytningen av malmer och vissa andra mineral se tab. 98—-100. Uppgifterna avser i 
regel produktion vid arbetsställen med minst 5 sysselsatta. Noterna återfinns i slutet av tabellen. 



99 Industri 
Manufacturing 

Tab. 103 (forts.). Industri: produktion av vissa varugrupper, varuundergrupper eller 
varuposter enligt SITC-Revised åren 1959—1961 



Industri 
Manufacturing 

100 

Tab. 103 (forts.). Industri: produktion av vissa varugrupper, varuundergrupper eller 
varuposter enligt SITC-Revised åren 1959—1961 



101 Industri 
Manufacturing 

Tab. 103 (forts.). Industri: produktion av vissa varugrupper, varuundergrupper eller 
varuposter enligt SITC-Revised åren 1959—1961 



Industri 
Manufacturing 

102 

Tab. 103 (forts.). Industri: produktion av vissa varugrupper, varuundergrupper eller 
varuposter enligt SITC-Revised åren 1959—1961 



103 Industri 
Manufacturing 

Tab. 103 (forts.). Industri: produktion av vissa varugrupper, varuundergrupper eller 
varuposter enligt SITC-Revised åren 1959—1961 



Industri 
Manufacturing 

104 

Tab . 103 (forts.). Industri : produktion av vissa varugrupper, varuundergrupper eller 
varuposter enligt SITC-Revised åren 1959—1961 



105 Industri 
Manufacturing 

Tab. 103 (forts.). Industri: produktion av vissa varugrupper, varuundergrupper eller 
varuposter enligt SITC-Revised åren 1959—1961 



Industri 
Manufacturing 

106 

Tab. 103 (forts.). Industri: produktion av vissa varugrupper, varuundergrupper eller 
varuposter enligt SITC-Revised åren 1959—1961 



107 Industri 
Manufacturing 

Tab. 103. (forts.). Industri: produktion av vissa varugrupper, varuundergrupper eller 
varuposter enligt SITC-Revised åren 1959—1961 

Tab. 104. Industri, exkl. el-, gas- och vattenverk: salutillverkningarnas värde 
1956—1961, milj. kr 
Manufacturing: sales value Se Källhänvisningar m. m. 

Tab. 105. Industri: drivkraft för omedelbar drift i 1000 effektiva hästkrafter 1953—1961 

Manufacturing: motive power (1000 horsepower) 

Se Källhänvisningar m. m. 



Industr i 
Manufacturing 

108 

Tab. 106. Industri, exkl. el-, gas- och vattenverk: arbetsställen, arbetare m. m. 
efter industrigrupper år 1961 
Manufacturing (excl. electricity, gas and teater services): establishments, workers, etc. by 
branches of industry 
Anläggning upptas under den industrigrupp till vilken dess huvudsakliga tillverkning hör. Se Källhän
visningar m. m. — Noterna återfinns i slutet av tabellen. 



109 Industri 
Manufacturing 

Tab. 106 (forts.). Industri: arbetsställen, arbetare m. m. efter industrigrupper år 1961 



Industri 
Manufacturing 

110 

Tab. 106 (forts.). Industri: arbetsställen, arbetare m. m. efter industrigrupper år 1961 



111 Industri 
Manufacturing 

Tab. 107. Industri: arbetsställen och arbetare samt drivkraft åren 1958—1961 

Manufacturing: number of establishments, of workers and of driving power 

Motorernas effektiv» hästkraft-tal var ar 1980: samtliga primärmotorer 11411 215 (för vattenkraft 8 925 259, 
för ångkraft 2 316 105, för förbränningsmotorer 170 851) och elektriska motorer 7 400 492. 
Se Källhänvisningar m. m. 



Industri 
Manufacturing 

112 

Tab. 108. Industri, exkl. el-, gas- och vattenverk: arbetsställen efter industrigrupp och 
arbetarantal år 1961 
Se Källhänvisningar m. m. 



113 Industri 
Manufacturing 

Manufacturing (excl. electricity, gas and water services): establishments by branch of industry and 
number of workers 
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Industri 
Manufacturing 

114 

Tab. 108 (forts.). Industri: arbetsställen efter industrigrupp och arbetarantal år 1961 



115 Industri 
Manufacturing 



Industri 
Manufacturing 

116 

Tab. 108 (forts.). Industri: arbetsställen efter industrigrupp och arbetarantal år 1961 

Tab. 109. Industri, exkl. el-, gas- och vattenverk: förbrukning av bränsle och elektrisk 
energi efter bränsleslag 1954—1961 
Manufacturing (excl. electricity, gas and water services): consumption of fuel and electric energy 
by kind of fuel 

So Källhänvisningar m. m. 



117 Industri 
Manufacturing 

Tab. 110. Industri, exkl. el-, gas- och vattenverk: förbrukning av bränsle och elektrisk 
energi efter industrigrupper 1959—1961 
Manufacturing (excl. electricity, gas and water services): consumption of fuel and electric energy 
by branch of industry 
Se Källhänvisningar m. m. 



Industri 
Manufacturing 

118 

Tab. 111. Industri, exkl. el-, gas- och vattenverk: investeringar 1958—1963, milj. kr, 
löpande priser 
Industrial investments (excl. electricity, gas and water services) 
Uppgifterna omfattar kostnader för ny-, till- och ombyggnadsarbeten samt nyanskaffningar. 

Tab. 112. Orderläget i verkstadsindustrin 1961—1963 
The order situation in the engineering and shipbuilding industries 



119 Industri 
Manufacturing 

Tab. 113. Industri: produktionsvolymindex inom olika industrigrupper 
Manufacturing: volume of production, index numbers 



Industri 
Manufacturing 

120 

Tab. 114. Vattenkraft, disponibel och utbyggd, den 31 december 1962 och 1963 
Water power, potential and developed 



121 Industri 
Manufacturing 

Tab. 115. Produktion och förbrukning av elektrisk energi 1957—1963 
Production and consumption of electric energy 



Industri 
Manufacturing 

122 

Tab. 116. Aktiebolag 1954—1963 
Joint stock companies 

Tab. 117. Patent 1954—1963 
Patents 



123 Industri, utrikeshandel 
Manufacturing, foreign trade 

Tab. 118. Varumärken 1954—1963 

Trade marks 

Tab. 119. Införsel (cif) och utförsel (fob) 1954—1963 

Imports and exports 

Uppgifterna avser specialhandeln t. o. m. år 1958, därefter generalhandeln. — Värdeuppgifterna avser vid införsel 
cif-priset (cost, insurance, freight), vid utförsel fob-priset (free on board). 



Utrikeshandel 
Foreign trade 

124 

Tab. 120. Värde av införda varor (cif): fördelning enligt SITC-Revised1 

1961—1963, milj. kr 
Value of imported commodities by SITC-Revised 
Uppgifterna avser generalhandeln. 



125 Utrikeshandel 
Foreign tradt 

Tab. 120 (forts.). Värde av införda varor (cif): fördelning enligt SITC-Revised1 

1961—1963, milj. kr 

1 SITC = Standard International Trade Classification. 



Utrikeshandel 
Foreign trade 

126 

Tab. 121. Värde av utförda varor (fob): fördelning enligt SITC-Revised 
1961—1963, milj. kr 
Value of exported commodities by SITC-Revised 
Uppgifterna avser generalhandeln. 



127 Utrikeshandel 
Foreign trade 

Tab. 121 (forts.). Värde av utförda varor (fob): fördelning enligt SITC-Revised 
1961—1963, milj. kr 



Utrikeshandel 
Foreign trade 

128 

Tab. 122. Värde av införda varor (cif): fördelning på huvudavdelningar och avdel
ningar enligt SITC-Revised och på ursprungsland år 1962, milj. kr 
Uppgifterna avser generalhandeln. For translation see table 120 and 124. 



129 Utrikeshandel 
Foreign trade 

Value of imported commodities by SITC-Revised section and division and by country of 

origin 
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Utrikeshandel 
Foreign trade 

130 

Tab. 123. Värde av utförda varor (fob): fördelning på huvudavdelningar och av
delningar enligt SITC-Revised och på förbrukningsland år 1962, milj. kr 
Uppgifterna avser generalhandeln. For translation tee table 120 and 124. 



131 Utrikeshandel 
Foreign trade 

Value of exported commodities by SITC-Revised section and division and by country of con-
sumption 



Utrikeshandel 
Foreign trade 

132 

Tab. 124. Värde av införda (cif) och utförda (fob) varor: fördelning efter länder 
åren 1962 och 1963, milj. kr 
Value of imported and exported commodities by country 

Ej särskilt angivna länder ingår i summorna. — Beträffande omfattningen av vissa här redovisade länder, 
se SOS: Utrikeshandel, del I. — Uppgifterna avser generalhandeln. 



133 Utrikeshandel 
Foreign trade 

Tab. 124 (forts.). Värde av införda (cif) och utförda (fob) varor: fördelning efter 
länder åren 1962 och 1963, milj. kr 



Utrikeshandel 
Foreign trade 

134 

Tab. 125. Kvantitet och värde av de viktigaste införda varorna (cif) 1959—1963 
Siffrorna i förspalten avser varukoder enligt SITC-
Bevised i vissa fall kompletterade med statistiska 
nummer. Uppgifterna avser generalhandeln. The fig

ures after the commodity headings refer to code num
bers in the Standard International Trade Classifica
tion, Revised (SITC-Revised). 



135 Utrikeshandel 
Foreign trade 

Quantity and value of principal commodities imported 



Utrikeshandel 
Foreign trade 

136 

Tab. 126. Kvantitet och värde av de viktigaste utförda varorna (fob) 1959—1963 
Se huvudnot till tab. 125. 



137 Utrikeshandel 
Foreign trade 

Quantity and value of principal commodities exported 



Utrikeshandel 
Foreign trade 

138 

Tab. 127. Pris- och volymindex för införsel och utförsel 1959—1963 (1959 = 100) 

Price and volume of imports and exports, index numbers 

Prisindextalen grundar sig på enhetspriser över samtliga handelsstatistiska nummer. 



139 Utrikeshandel 
Foreign trade 

Tab. 128. Sveriges betalningsbalans 1956—1963, milj. kr 
Balance of payments 
Siffrorna för utrikeshandeln avser generalhandeln. Foreign trade figures relate to the general trade. 



Sjöfart 
Shipping 

140 

Tab. 129. Svenska rederinäringens bruttointäkter 1957—1962, milj . kr 
Gross freight earnings of the Swedish shipping companies 

Se Källhänvisningar m. m. 

Tab. 130. Svenska handelsflottan: omfattning vid slutet av åren 1960—1963 

Merchant fleet: summary 

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



141 Sjöfart 
Shipping 

Tab. 131 . Svenska handelsflottan: tillkomna resp. avförda fartyg efter fartygens slag 
1959—1963 

Merchant fleet: additions or deductions by type of vessels 

Avser fartyg om 20 ton netto och däröver. Exkl. ökning och minskning genom ombyggnad, iståndsättande 
o. d. Covert vessels of 20 tona net and over. Se Källhänvisningar m. m. 



Sjöfart 
Shipping 

142 

Tab. 132. Svenska handelsflottan: fartyg efter storlek och ålder år 1963* 

Merchant fleet: by size and age 
Avser fartyg om 20 ton netto och däröver. Covers vessels of 20 tons net and over. Se Källhänvisningar m. m. 



143 Sjöfart 
Shipping 

Tab. 133. Svenska handelsflottan: användning inom olika slag av geografisk 
fart år 1962 
Merchant fleet: use in different geographical trade 
Avser fartyg om 20 ton netto och däröver. Covers vessels of 20 tons net and over. Se Källhänvisningar m. m. 

Tab. 134. Svenska handelsflottan: fartyg vid slutet av åren 1959—1962 efter 
huvudsaklig användning 
Merchant fleet: vessels by main use 
Avser fartyg om 20 ton netto och däröver. Covers vessels of 20 tons net and over. Se Källhänvisningar m. m. 



Sjöfart 
Shipping 

144 

Tab. 135. Svenska handelsflottan: fartygens bemanning 1954—1962 
Merchant fleet: crews employed 

Normalbemanning för fartyg om 20 ton netto och däröver. Average figures relating to vessels of 20 
tons net and over. Se Källhänvisningar m. m. 

Tab. 136. Svenska handelsflottan: upplagda fartyg1 den 1:a i varje månad 1960—1963 
Merchant fleet: vessels laid up 
Endast fartyg om minst 300 ton brutto. Only vessels of 300 tons gross and over. 
Se Källhänvisningar m. m. 

1 Här ingår ej fartyg Bom upplagts för reparation, klassning eller ombyggnad. Exd. vessels laid up for repairs, 
classification or reconstruction. — 2 Number. — 3 Tons gross. — 4 D. w. = Dödvikt. Deadweight tonnage. 



145 Sjöfart 
Shipping 

Tab. 137. Svenska handelsflottan: fartyg efter län och hemort vid slutet av år 1962 
Merchant fleet: vessels by county and home port 

Avser fartyg om 20 ton netto och däröver. Covers vessels of 20 tona net and, over. Se Källhänvisningar m. m. 
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Sjöfart 
Shipping 

146 

Tab. 138. Svenska handelsflottan: förolyckade fartyg 1957—1962 
Merchant fleet: wrecked ships 

Se Källhänvisningar m. m. 

Tab. 139. Svenska handelsflottan: förbrukning av bränsle och smörjmedel 
1953—1962 

Merchant fleet: consumption of fuel and lubricants 

Avser fartyg om 20 ton netto ooh däröver. Covers vessels of 20 tons net and over. Se Källhänvisningar 
m. m. 



147 Sjöfart 
Shipping 

Tab. 140. Svenska handelsflottan: i utrikes fart intjänta brottofrakter åren 1961 och 1962 
i 1000 kr Merchant fleet: gross freight earnings in foreign trade 
Avser fartyg om 20 ton netto och däröver. Covers vessels of 20 tons net and over. Exkl. tidsbefraktningaavgif-
ter. Ej särskilt angivna lander ingär i summorna. I tabellen nppdvna bmttofrakter omfattar till Bkillnad mot 
tidigare år jämväl brattotraktor intjänade med till andra svenska redare eller företag uthyrda fartyg. Se Käll
hänvisningar m. m. 



Sjöfart 
Shipping 

148 

Tab. 141. Trafiken i rikets hamnar 1959—1962 

Swedish ports: vessels entered and cleared, etc. 

I tabellen specificeras endast hamnar och lastageplatser för vilkas begagnande avgifter ntgår efter av sjöfarts-
styrelsen fastställda hamntaxor. Se Källhänvisningar m. m. 



149 Sjöfart 
Shipping 

Tab. 142. Sjöfart med lastfartyg mellan Sverige och vissa länder 1960—1962 
Cargo shipping between Sweden and certain foreign countries 

Avser fartyg om 20 ton netto och däröver i direkt och kombinerad sjöfart. Covers vessels of 20 tone net 
and over in direct voyages and via other Swedish porta. Se Källhänvisningar m. m. 



Sjöfart 
Shipping 

150 

Tab. 143. I direkt fart inklarerade fartyg efter nationalitet åren 1961 och 1962 
Entered vessels in direct voyages: analysis of vessels by nationality 
Avser fartyg om 20 ton netto och däröver. Covers vessels of 20 tons net and over. Se Källhänvisningar m. m. 

Tab. 144. Lastfartyg i direkt fart mellan Sverige och utlandet 1958—1963 
Cargo shipping between Sweden and foreign countries: direct voyages 
Avser fartyg om 20 ton netto och däröver. Covers vessels oj 20 tons net and over. Se Källhänvisningar m. m. 



151 Sjöfart 
Shipping 

Tab. 145. Fartyg och färjor i direkt fart mellan Sverige och utlandet 1959—1963 
Shipping between Sweden and foreign countries: direct voyages with vessels and ferries 
Avser fartyg om 20 ton netto och däröver. Covers vessels of 20 tons net and over. Se Källhänvisningar m. m. 

Tab. 146. Lotsningar, säkerhetsanstalter för sjöfarten samt sjöräddning 
den 31 december 1956—1963 
State pilotage, aids to navigation and life-saving 
Kommunala och enskilda anläggningar etc. ingår ej i tabellen. 



Kommunikationer 
Transport, communications 

152 

Tab. 147. Järnvägar: översikt 1954—1963 
Railways: operations 



153 Kommunikationer 
Transport, communications 

Tab. 148. Järnvägar: längd i km den 31 december 1957—1963 

Railways: length of lines in kilometres 

Tab. 149. Järnvägar: bana och rullande materiel den 31 december 1958—1963 

Railways: length of lines and rolling stock 



Kommunikationer 
Transport, communications 

154 

Tab. 150. Förbrukning av drivmedel och elektrisk energi för järnvägs-
och tågfärjedrift vid statens järnvägar 1954—1963 
State railways: consumption of fuel and electric current for railway and ferry-boat traffic 

Tab. 151. Postförsändelser (portopliktiga), 1954—1963, milj. 
Volume of mail (liable to postage) 



155 Kommunikationer 
Transport, communications 

Tab. 152. Utväxlingen av paket med utlandet 1959—1963 

Parcels exchanged with foreign countries 

Tab. 153. Postanstal ter , postlinjer m . m. 1955—1963 

Post offices, mail routes, etc. 



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

156 

Tab. 154. Utväxlingen av brev med utlandet 1959—1963 
Letters exchanged with foreign countries 

Tab. 155. Telegraf, telex och radio 1954/55—1962/63 
Telegraph, telex and radio service 
Antalet ljudradiostationer och televisionssändare redovisas i tab. 364. 



157 Kommunikationer 
Transport, communications 

Tab. 156. Telefon 1956/57—1962/63 
Telephone service 

Tab. 157. Antal telefonapparater per 1000 invånare den 1 januari 1954—1964 
Number of telephones per 1000 inhabitants 



Kommunikationer 
Transport, communications 

158 

Tab. 158. Allmänna vägar och enskilda bidragsberättigade vägar på landsbygden 

den 1 januari 1958—1964, länsvis 

Public roads and private roads with subsidies in rural areas, by county 

Se Källhänvisningar m. m. 



159 Kommunikationer 
Transport, communications 

Tab. 159. Statliga ordinarie investeringar i allmänna vägar på landsbygden år 1963 
i 1 0 0 0 kr State capital investments in rural public roads 
Se Källhänvisningar m. m. 

Tab. 160. Statens kostnader för vägunderhåll och ordinarie väg- och brobyggnad 
1956/57—1962/63 i 1 0 0 0 kr 
 expenditure for maintenance of roads and construction of roads and bridges 
Se Källhänvisningar m. m. 



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

160 

Tab. 161. Statens kostnader för underhåll av allmänna vägar på landsbygden 1957/58— 
1962/63 i 1000 kr1 

State expenditure for maintenance of rural public roads 

Se Källhänvisningar m. m. 

1 Exkl. Väg- och vattenbyggnadsstyrelsens kostna
der för kurser, specialundersökningar etc. (ca 2,2 
milj. kr år 1962/63). 

2 Budgetåret 1959/60 hänfördes vissa materialkost
nader för ol jegrusfrarast ällaingen till bärmarks-

underhållet. Nämnda kostnader har under övriga 
budgetår hänförts till »Gemensamma kostnader». 

3 Inkl. kostnader för bestridande av beredskapsar
beten (53,0 milj. kr budgetåret 1962/63; 12,4 milj. 
kr budgetåret 1961/62). 



161 Kommunikationer 
Transport, communications 

Tab. 162. Centrala bilregistret: registrerade motorfordon den 31 december 1954—1963 
Motor vehicles registered 
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Kommunikationer 
Transport, communications 

162 

Tab. 163. Centrala bilregistret: registrerade motorfordon och traktorer efter årsmodell 
den 31 december 1962—1963 

Motor vehicles and tractors by model 



163 Kommunikationer 
Transport, communications 

Tab. 164. Centrala bilregistret: registrerade motorfordon och traktorer efter fabrikat den 
31 december 1963 

Motor vehicles by make 

Tab. 165. Utfärdade och återkallade körkort: översikt 1952—1963 

Drivers' licences issued and cancelled: survey 



Kommunikationer 
Transport, communications 

164 

Tab. 166. Utfärdade och återkallade körkort, länsvis 1959—1963 
Drivers' licences issued and cancelled, by county 

Tab. 167. Statens järnvägars biltrafik 1961—1963 State railways: road motor service 



165 Kommunikat ioner 
Transport, communications 

Tab. 168. Beställningstrafik med lastbil 1957—1963 Road haulage: lorries for hire 
Se Källhänvisningar m. m. 

Tab. 169. Vägtrafikolyckor 1954—1963 Road traffic accidents 
Tabellen omfattar endast olyckor som föranlett polisundersökning. Se Källhänvisningar m. m. 



Kommunikationer 
Transport, communications 

166 

Tab. 170. Vid vägtrafikolyckor skadade personer 1954—1963 Casualties in road accidents 
Tabellen omfattar endast olyckor som föranlett polisundersökning. Se Källhänvisningar m. m. 

Tab. 171. Vid vägtrafikolyckor år 1962 skadade personer efter skadans grad, 
trafikantgrupp och ålder 
Casualties in road accidents by severity of the injury, by group of road users and by age 
Tabellen omfattar endast olyckor som föranlett polisundersökning. Se Källhänvisningar m. m. 



167 Kommunikat ioner 
Transport, communications 

Tab. 172. Svensk regelbunden lufttrafik (linjefart) 1955—1963 
Swedish scheduled air traffic 
Häri ingår även 3/7 av SAS internationella trafik. SAS hela lufttrafik redovisas i tab. 477. 

Tab. 173. Svensk civil luftfart: motordrivna luftfartyg efter viktklasser och ägare
kategorier 1954—1963 
Swedish civil aviation: enginedriven aircraft by weight and ownership 



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

168 

Tab. 174. Svensk civil luftfart: av- och påstigande passagerare i linjefart 1957—1963 

Swedish civil aviation: Passengers in scheduled air traffic 

Tab. 175. Trafiken på statens civila trafikflygplatser åren 1962 och 1963 
Activity at civil aerodromes 

Tabellen avser trafiken med motordrivna luftfartyg på statens civila trafikflygplatser. Under åren 1962 och 
1963 trafikerades 14 stycken dylika flygplatser. 
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Tab. 176. Inresande till det nordiska passkontrollområdet år 1963 Persons arriving the Scandinavian passport control area 

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

bosatta i det danak-tyaka gränsområdet. The Scandinavian passport control 
area embraces Denmark, Finland, Norway and Sweden. Iceland is not included. 



Penning- och kreditmarknad 
Banking 

170 

Tab. 177. Valutakurser samt guldpris i medeltal 1956—1963 i kr 
Foreign exchange rates and gold price, averages 

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

Tab . 178. Banke rnas räntesa tser 1953—1964 

Interest rates, per cent per annum 



171 Penning- och kreditmarknad 
Banking 

Tab. 179. Riksbankens valutaställning den 31 december 1954—1963, milj. kr 
The Riksbank: gold and foreign exchange holdings 

Tab. 180. Riksbankens ställning den 31 december 1959—1963 i 1000 kr 
The Riksbank: assets and liabilities 



Penning- och kreditmarknad 
Banking 

172 

Tab. 181. Affärsbankernas ställning den 31 december 1959—1963, milj. kr 
The commercial banks: assets and liabilities 



173 Penning- och kreditmarknad 
Banking 

Tab. 182. Postbanken 1954—1963 
Post Office Savings Bank 

Den 31 aug. 1964 var antalet konton 5 270 240 och insättamas behållning 6 074 milj. kr. 

Tab. 183. Postgirorörelsen 1954—1963 

The Postal Cheque Service 

Den 31 aug. 1964 var antalet konton 494658. 



Penning- och kreditmarknad 
Banking 
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Tab. 184. Sparbankernas ställning den 31 december 1954—1963 

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



175 Penning- och kreditmarknad 
Banking 

Tab. 185. Sparbankerna: verksamhet och ställning 1954—1963 
Savings banks: activity 

Tab. 186. Sparbankerna: fördelning av kontona efter insättarbehållningens storlek 
den 31 december 1920—1960 

Savings banks: depositors' accounts, by size 



Penning- och kreditmarknad 
Banking 
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Tab. 187. Sparbankerna länsvis år 1963 Savings banks, by county 

Tab. 188. Hypoteksinrättningarna den 31 december 1955—1963 Mortgage institutions 
Tabellen omfattar inrättningar för inteckningslån med av staten tillskjutna grundfonder. 



177 Penning- och kreditmarknad 
Banking 

Tab. 189. Centralkassor för jordbrukskredit och jordbrukskassor 
den 31 december 1954—1963 
Rural credit 

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

Tab. 190. Inlåning från allmänheten i vissa kreditinstitut den 31 december 
1954—1963, milj. kr 
Deposits by the public in selected credit institutions 
Inkl. räntor då ej annat anges. Incl. interest not otherwise stated. 
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Tab. 191. Svenska aktier, obligationer och förlagsbevis 1958—1963, milj. kr 
Swedish shares, bonds and debentures 



179 Penning- och kreditmarknad m. m. 
Banking, etc. 

Tab. 192. Omsättningen på Stockholms fondbörs samt aktieindex 1955—1964 
Turnover on the Stockholm Stock Exchange; index of stock prices 
Antalet medlemmar av Stockholms fondbörs den 1 juli 1964 var 19. Antalet bolag med inregistrerade 
aktier var 112 och med ett sammanlagt nominellt belopp av 7,3 miljarder kr. 

Tab. 193. Allmänna pensionsfonden: placeringarna efter låntagargrupp den 31 
december 1962 och 1963 
The National Pension Insurance Fund: investments by group of borrower 

Se Källhänvisningar ni. m. 



F ö r s ä k r i n g s v ä s e n 
Insurance 
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Tab. 194. Allmänna pensionsfonden: delfondernas placeringsobjekt den 31 december 
1962 och 1963 
The National Pension Insurance Fund: assets by kind of object 

Den 31 au». 1964 uppgick hela fonden till 6 501,6 milj. kr, varav delfond I till I 901,8 milj. kr, delfond 
I I till 3 430,9 milj. kr och delfond I I I till 1 168,9 milj. kr. Under 1963 hade 35 milj. kr och under tiden 
I jan.—31 aug. 1964 hade 61,4 milj. kr utbetalats i pensionsmedel. Se Källhänvisningar m. m. 



181 Försäkringsväsen 
Insurance 

Tab. 195. Svenska försäkringsbolag1: förvaltade tillgångar 1953—1963, milj . kr 

Assets of Swedish insurance companies1 

1 Läns-, härads- och sockenbolagen, som ej ar 
medtagna här, svarar för ca 1,5 % av de förval
tade tillgångarna. Single-county and local compa-
niea accounted for c. 1,5 % of the assets are not 
included. 

2 Här ingår ej belopp som tillhör ett bolags ut
ländska affär, vilken är oberoende av den svenska 
verksamheten. 

3 Taxeringsvärdet. Assessed value. 

4 Exkl. ett livbolags lån till fyra återförsäkrare 
enligt särskilt kapitalförvaltningsavtal. Belopp: 
143 milj. kr 1958, 134 milj. kr 1959, 125 milj. kr 
I960, 116 milj. kr 1961, 107 milj. kr 1962 och 98 
milj. kr 1963. 

5 Fr. o. in. 1962 inkl. »Sverige»). 
6 Arbetsgivare-, återför säkrings- och skadebolag. 

Fire and casualty insurance companies. Workmen's 
compensation insurance companies, Reinsurance 
companies. 
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Tab. 196. Försäkringsbestånd i vissa försäkringsgrenar 1953—1962 

Tabellen omfattar samtliga svenska bolag och i Sverige koncessionerade utländska bolag och. avser direkt 



183 Försäkringsväsen 
Insurance 

Business in force in specified classes of fire and casualty insurance 

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



Försäkringsväsen 
Insurance 
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Tab. 197. Skadeförsäkring: under året influtna premier och betalda skador 1953—1962 
i 1000 kr 
Tabellen omfattar samtliga svenska bolag och i Sverige koncessionerade utländska bolag och avser direkt 
ring tab. 264. Direct business in Sweden of Swedish companies and of foreign companies licensed in Sweden. 



185 Försäkringsväsen 
Insurance 

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

affär i Sverige. Beträffande allmänna sjukkassor se tab. 268 och 269 samt beträffande yrkesskadeförsäk-



F ö r s ä k r i n g s v ä s e n 
Insurance 
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Tab. 198. Liv- och sjukförsäkringsbolagens direkta verksamhet1 1952 samt 1958—1962 
Life and sickness insurance companies. Direct business 

1 Exkl. barnolycksfallsförsäkring, inkl. viss obetyd
lig livförsäkring i ett skadeförsäkringsbclag. 

2 Avser tjänstepensionsförsäkring. Group pension in
surance for salaried employees. 

3 Härav engångsöverföring till förräntningsrörelsen 

vid 1962 års ingång 8 milj. kr. 
4 Inkl. tilläggsreserv. 
5 Beräknat med användning av konsumentprisindex 

(1949 = 100). Based upon the consumer price index. 



187 Försäkringsväsen 
Insurance 

Tab. 199. Det direkta försäkringsbeståndet i svenska liv- och sjukförsäkringsbolag 
1952 samt 1958—1962 

Policies in force in Swedish life and sickness insurance companies. Direct business 



Försäkringsväsen 
Insurance 
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Tab. 200. Skadeförsäkring: på året belöpande premier, skador m. m. 1960—1962 

Direct fire and casualty insurance: premiums earned, claims incurred during year, etc. 

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



189 Försäkringsväsen 
Insurance 

Tab. 201. Trafikförsäkring av personbilar för samtliga försäkringsbolag 1959—1961 
Motor third party insurance 
Se Källhänvisningar m. m. 

Tab. 202. Brandförsäkring med bibranscher: uppdelning på objekt försäkringsgrupper 
1960—1962 i 1 0 0 0 kr 
Fire insurance and related lines of insurance: analysis by kind of object 
Tabellen omfattar endast andra bolag än läns-, härads- och Bockenbolag. Excl. local companies and single-county 
companies. 
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Insurance 
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Tab. 203. Bränder efter brandorsak enligt Svensk brandskadestatistik 1956—1961 
Fires by cause of fire according to the Swedish Statistics of Fire Losses 

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

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

Tab. 204. Skogsbränder efter brandorsak m. m. 1957—1963 
Forest fires by cause 



191 Priser, levnadskostnader, konsumt ion 
Prices, cost-of-living, consumption 

Tab. 205. Konsumtionens fördelning på olika varor och tjänster inom olika 
yrkesgrupper år 1958 
Distribution of expenditures for goods and services; analysis by socio-economic status of 
household 
Utgiftsbeloppen är uttryckta i kronor per hushåll och år. Expenditure amounts are given in 
kronor per annum per household. 



Priser, levnadskostnader, konsumtion 
Prices, cost-of-living, consumption 
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Tab. 206. Konsumtionens fördelning på olika varor och tjänster inom olika 
hushållstyper år 1958 

Distribution of expenditures for goods and services; analysis by household characteristics 

Utgiftsbeloppen är uttryckta i kronor per hushåll och år. Expenditure amounts are given in kronor per 
annum per household. For translation of items in stub column, see table 205. 



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

Tab. 207. Konsumtionens procentuella fördelning på olika varor och tjänster inom 
olika yrkesgrupper och hushållstyper år 1958 

Distribution of consumption expenditures per cent, by type of expenditure, by socio-economic 
status of household and by household characteristics 

13—640294. Statistisk Årsbok 1964 



Priser, levnadskostnader, konsumtion 
Prices, cost-of-living, consumption 
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Tab. 208. Innehav av vissa hemutrustningsartiklar inom olika yrkesgrupper år 1958 
Households owning selected home appliances, analysis by socio-economic status of households 

Tabellen anger antalet hushåll med angiven utrustning i procent av samtliga hushall (exkl. inneboende). Data 
refer to the percentage of households (excl. lodges) reporting ownership of indicated commodity. 

Tab. 209. Konsumtion av födoämnen och njutningsmedel 1960—1963 
Consumption of food, beverages and tobacco 



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

Tab. 209 (forts.). Konsumtion av födoämnen och njutningsmedel 1960—1963 



Priser, levnadskostnader, konsumtion 
Prices, cost-of-living, consumption 
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Tab. 210. Konsumentpriser för vissa varor och tjänster 1959—1963 i kr 
Retail prices of selected commodities and services 
Varuslagens kvalitet har i vissa fall ändrats något under den redovisade perioden. 
Noterna återfinns i slutet av tabellen. 



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

Tab. 210 (forts.). Konsumentpriser för vissa varor och tjänster 1959—1963 i kr 



Priser, levnadskostnader, konsumtion 
Prices, cost-of-living, consumption 
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Tab. 211. Konsumentprisindex 1953—1964 (1949 = 100) 
The Consumer Price Index 

Tab. 212. Levnadskostnadsindex utan direkta skatter och sociala förmåner 
1936—1963. Samtliga utgifter 
Cost-of-living index without income taxes and social benefits. All items 
Se Källhänvisningar m. m. 



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

Tab. 213. Partiprisindex samt export- och importprisindex 1957—1964 
(Medelpriserna 1949 = 100) 

Index numbers of wholesale prices and of export goods and import goods 



Konsumtion, alkoholhaltiga drycker 
Consumption, alcoholic beverages 
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Tab. 214. Försäljning av tobaksvaror 1956—1963 Tobacco: retail trade 

Tab. 215. Förbrukningen av alkoholhaltiga drycker per invånare 15 år och däröver 
1954—1963 Consumption per inhabitant of alcoholic beverages 
Se Källhänvisningar m. m. 

Tab. 216. Brännvinstillverkningen 1955/56—1962/63 Production of distilled liquors 



201 Alkoholhaltiga drycker 
Alcoholic beverages 

Tab. 217. Maltdrycks- och läskedryckstillverkningen 1955/56—1959/60 och åren 1961 
—1963 

Production of malt liquors and carbonated beverages 

Tab. 218. Detaljhandeln med rusdrycker: översikt 1954—1963 

Retail trade of spirits and wines 

Avser försäljning för konsumtion. The table refers to tales for consumption. 



Alkoholhaltiga drycker 
Alcoholic beverages 
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Tab. 219. Detaljhandeln med rusdrycker1: utminuteringsställen och överlåtna 
årsutskänkningstillstånd 1953—1963 

Organization of the retail trade in spirits and wines 

1 Spritdrycker och vin samt fr. o. m. Vi» 1955 även 
starköl. 

2 Exkl. tillfällig utskänkning och trafikutokänkning. 

3 T. o. m. 30/9 1955 endast vin samt under tiden Vi« 
1955—••/, 1957 i flertalet fall endast vin. 

Tab. 220. Partihandeln med sprit 1953—1963 

Wholesale trade in spirits 

Se Källhänvisningar m. m. 



203 Alkoholhaltiga drycker 
Alcoholic beverages 

Tab. 221. Statens inkomster av alkoholhanteringen 1953—1963 i 1 0 0 0 kr 

State revenue from the trade in alcohol 

Tab. 222. Avdömda fylleriförseelser begångna 1953—1963 

Convictions for drunkenness 

Den geografiska fördelningen avser det område där förseelsen begåtts. 



Alkoholhaltiga drycker, byggn. verksamhet 
Alcoholic beverages, construction 
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Tab. 223. Avdömda fylleriförseelser efter den sakfälldes kön och ålder 1956—1962 
Convictions for drunkenness by sex and age of the convicted 

Tab. 224. Bostadsbyggandet: översikt 1954—1963 
Housing construction: survey 



205 Byggnadsverksamhet 
Construction 

Tab. 225. Bostadsbyggandet: nybyggnad och rivning åren 1962 och 1963 
Housing construction and demolition 
Se Källhänvisningar m. m. 



Byggnadsverksamhet 
Construction 

206 

Tab. 226. Bostadsbyggandet: nybyggda lägenheter efter lägenhetstyp, 
byggherre, hustyp samt efter förekomst av statligt stöd år 1963 
Housing construction: new dwellings by type, builders and government assistance 
Se Källhänvisningar m. m. 



207 Byggnadsverksamhet 
Construction 

Tab. 227. Statliga lån och bidrag till bostadsförsörjningens främjande budgetåren 
1959/60—1962/63 

Government assistance to housing 



Bostäder 
Housing 

208 

Tab. 228. Bostadslägenheter efter upplåtelseform och kvalitetsgrupp inom olika 
yrkesgrupper, procentuell fördelning år 1958 
Dwelling units by tenure and facilities in different occupational groups, per cent distribution 



209 Bostäder 
Housing 

Tab. 229. Bostadsbeståndet efter hustyp den 1 november 1960 
Dwelling units by type of house 
Se Källhänvisningar m. m. 

Tab. 230. Bostadslägenheter efter storlek och utrustning den 1 november 1960 
Dwelling units by number of rooms and by type of convenience 
Se Källhänvisningar m. m. 
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Tab. 231. Hushåll efter antal boende och antal minderåriga samt efter hustyp och lägenhetsstorlek i hela riket 
den 1 november 1960 
Households by number of residents, by number of children and according to type of house and size of dwelling units 
Se Källhänvisningar m. m. 



211 Bostäder 
Housing 

Tab. 232. Bostadslägenheter efter husens ålder och lägenhetsstorlek den 
1 november 1960 

Dwelling units by age of houses and by size of dwelling units 
Se Källhänvisningar m. m. 



Bostader 
Housing 
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Tabell 233. Hushåll efter husens ålder och lägenhetsstorlek den 1 november 1960 

Households by age of houses and by size of dwelling units 

Se Källhänvisningar m. m. 



213 Konsumentkooperat ion 
Consumers' co-operation 

Tab. 234. Kooperation: vissa konsumentföreningars verksamhet åren 1961 och 1962 
Consumers' co-operation 

Antalet till HSB-organisationen och Svenska riksbvg-
gen hörande bostadsrättaföreningar uppgick år 1962 
till 2 067 resp. ca 720 och antalet till dessa organisatio
ner hörande bostadsrättslägenheter till 125 145 resp. 

57 588. Antalet lokalföreningar inom HSB uppgick 
år 1962 till 187 med 194 339 medlemmar. — Rörande 
jordbrukskooperation se tab. 79. 



Arbetsmarknad 
Labour market 
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Tab. 235. Statstjänstemän på löneplan A den 1 oktober 1963 efter lönegrad 
och ortsgrupp 
Government employees in salary scheme A, by salary scale, and by cost-of-living zone 

Tab. 236. Statstjänstemän på löneplan A den 1 oktober 1963 efter lönegrad 
och anställning 
Government employees in salary scheme A, by salary scale, and by employment 



215 Arbetsmarknad 
Labour market 

Tab. 237. Civila manliga statstjänstemän på löneplan A den 1 oktober 1963 efter utbildning 
och lönegrad 

Civil male government employees in salary scheme A, by professional training and degree, and by salary 

scale 

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



Arbetsmarknad 
Labour market 

216 

Tab. 238. Civila kvinnliga statstjänstemän på löneplan A den 1 oktober 1963 efter utbild
ning och lönegrad 
Civil females government employees in salary scheme A, by professional training and degree, and by 
salary scale 

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



217 Arbetsmarknad 
Labour market 

Tab. 239. I statens tjänst anställd personal den 1 oktober 1960—1963 State employees 

Tab. 240. Statstjänstemän på löneplan B den 1 oktober 1963 
Government employees in salary scheme B 



Arbetsmarknad 
Labour market 
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Tab. 241. Till vissa fackliga organisationer anslutna medlemmar den 31 december 1963 
The Swedish Federation of Trade Unions, The Central Organization of Salaried Employees and 
the Swedish Confederation of Professional Associations: membership 

Till Statstjänstemannens riksförbund (SR) var den 31 
dec. 1963 anslutna 38 organisationer med ca 17 000 
medlemmar, till Sveriges arbetares centralorganisation 

(SAC) 375 organisationer med ca 20000 medlemmar 
och till Statstjänarkartellen 11 förbund med ca 157 200 
medlemmar. 

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



219 Arbetsmarknad 
Labour market 

Tab. 242. Till Svenska Arbetsgivareföreningen anslutna förbund den 1 maj 1964 
The Swedish Employers' Confederation 

Använda förkortningar: Förbund(et) — fbd; Förening(en) — fng. 
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Labour market 
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Tab. 243. Till Svenska Arbetsgivareföreningen den 1 maj 1964 anslutna företag 
(delägare i SAF) efter antal arbetstagare år 1963 

Members of the Swedish Employers' Confederation by number of employees 

Tab. 244. Offentlig arbetsförmedling: översikt 1953—1963 

Employment offices: summary 

Lediga och tillsatta platser avseende yrkesorientering, som ingått i arbetoförmedlingsstatistiken aren 1953— 
1956, har frånräinata. Motsvarande reducering av antalet arbetssökande kan icke göras. 



221 Arbetsmarknad 
Labour market 

Tab. 245. Offentlig arbetsförmedling år 1963 
Employment offices 
Noterna återfinns i slutet av tabellen. 



Arbetsmarknad 
Labour market 
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Tab. 245 (forts.). Offentlig arbetsförmedling år 1963 



223 Arbetsmarknad 
Labour market 

Tab. 246. Offentlig arbetsförmedling: anmälda arbetslöshetsförsäkrade 
arbetslösa 1956—1963 
Employment offices: insured unemployed applying for work 

Arbetslöshetestatistiken är grundad pi uppgifter om vid arbetsförmedlingen anmälda arbetssökande som är 
arbetslösa första helgfria dagen i den vecka där den 15:e infaller. 



Arbetsmarknad 
Labour market 
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Tab. 247. Arbetsanmälda utlänningar den 1 april 1962—1964 
Employment of aliens 

Tab. 248. Arbetsinställelser 1954—1963 
Stoppages of work 



225 Löner 
Wages, salaries 

Tab. 249. Löner för lantarbetare 1954—1962 
Average earnings of farm, workers 

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

Tab. 250. Spridningen av timförtjänsterna år 1962 för manliga lantarbetare 
Per cent distribution of male farm workers by hourly earnings 

Avser arbetare i åldern 18—64 år. Rörande beräkningsmetoden se Källhänvisningar m. m. 
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Waget, salaries 
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Tab. 251. Löner för trädgårdsarbetare 1954—1962 

Average hourly earnings of garden workers 

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

Tab. 252. Löner för skogsarbetare i norra Sverige 1957/58—1962/63 

Daily earnings of forestry workers in the North of Sweden 

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



227 Löner 
Wages, salaries 

Tab. 253. Löner (genomsnittliga timförtjänster) för vuxna1 industriarbetare inom 
olika industrigrupper 1960—1962 
Average hourly earnings of adult1 workers in different branches of industry 

Se Källhänvisningar m. m. — Noterna återfinns i slutet av tabellen. For footnotes, see end of table. 



Löner 
Wages, salaries 
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Tab. 253 (forts.). Löner (genomsnittliga timförtjänster) för vuxna1 industriarbetare inom 
olika industrigrupper 1960—1962 



2 2 9 Löner 
Wages, salaries 

Tab. 253 (forts.). Löner (genomsnittliga timförtjänster) för vuxna1 industriarbetare inom 
olika industrigrupper 1960—1962 

1 Som vuxna räknas personer som under resp. är 
uppnått en ålder av minst 18 år, såvida ej annan 
åldersgräns förekommer i gällande avtal. Workers at 
least 18 years of age at the end of the respective year 
are classified as adults, if no other age limit is 
specified by collective agreements. 

2 Inkl. övertids- och skifttillägg, helgdagslön, semes
terlön och övriga förmåner. Incl. overtime -pay, extra 
shift pay, public and annual holiday pay and other 
supplements. 

3 Cost-of-living zone. 
4 Inkl. svarverier och skidfabriker. 



Löner 
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Tab. 254. Löne r (genomsnit t l iga t imfört jänster) för arbetare inom egentlig industri 
1952—1962 
Average hourly earnings of workers in mining and manufacturing 
Se Källhänvisningar m. m. 

Tab. 255. Löner (genomsnit t l iga t imfört jänster) för v u x n a 1 a rbe tare inom byggnads-
och anläggningsverksamhet 1959—1962 
Average hourly earnings of adult1 workers in building and construction 
Se Källhänvisningar m. m. till tab. 254. 

1Se not 1, tab. 253. See footnote 1, table 253. 
2 Inkl. övertids- ooh skifttillägg, men exkl. semester

lön och övriga förmåner. Incl. overtime pay and 

extra shift pay, but exel. public and annual holiday 
pay and other tupplement». 



231 Löner 
Wages, salaries 

Tab. 256. Löner för manliga arbetare vid det statliga vägväsendet 1956—1963 

Earnings for adult male workers employed in public road and bridge construction and 
maintenance work 

Avser arbetare 18—64 år. 

Tab. 257. Löner för vuxna1 tjänstemän inom egentlig industri, index 
1957—1963 

Salaries of technical and clerical personnel in mining and manufacturing, index 

1 Som vuxna räknas anställda som under resp. år 
uppnått en ålder av minst 18 år. Employees at least 
18 years oj age at the end ol the respective year are 

classified as adults. — 2 Retroaktiva tillägg till 1960 
års månadslöner utgick som följd av uppgörelser 
om avlösning av tidigare pensionsförmåner. 



Löner 
Wages, salaries 

232 

Tab. 258. Löner i augusti 1963 för vuxna1 tjänstemän inom egentlig industri 
samt inom byggnads- och anläggningsverksamhet 
Salaries of adult1 employees in mining and manufacturing, building and construction 

1 Se not 1, tab. 257. See footnote 1, table 257 



233 Löner 
Wages, salaries 

Tab. 259. Månadslöner i maj 1963 för vuxna1 anställda inom enskild varuhandel 

Average monthly earnings for adult1 employees in private wholesale and retail trade 

1 Som vuxna räknas anställda i åldern 18 år och 
däröver. Employees 18 years of age and over are 
classified as adults. 

2 Kontorspersonal m. m. inom detaljhandel samt 

butiks-, lager- och chaufförspersonal inom parti-
och detaljhandel. Clerical -personnel etc. in retail 
trade and shop employees and shore and delivery 
personnel in wholesale and retail trade. 



Löner 
Wages, salaries 
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Tab. 260. Löner för anställda vid affärs- och sparbanker 1961—1963 
Salaries for employees in commercial banks and savings-banks 



235 Löner, socialförsäkring 
Wages, salaries, social insurance 

Tab. 261 . Löner för fast anställd restaurangpersonal 1957—1962 
Earnings of permanent restaurant personnel 
Se Källhänvisningar m. m. 

Tab . 262. E rkända arbetslöshetskassor: medlemsantal , förmåner och avgifter 

1953—1957 samt 1958/59—1962/63 

Recognized Unemployment Insurance Funds: membership, benefits and contributions 



Socialförsäkring 
Social insurance 

236 

Tab. 263. Erkända arbetslöshetskassor: verksamheten 1952—1957 samt 
1958/59—1962/63 
Recognized Unemployment Insurance Funds: activity 

Tab. 264. Yrkesskadeförsäkring 1955—1962 
Industrial injuries insurance 

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



237 Socia l försäkr ing 
Social insurance 

Tab. 265. Yrkesskador 1955—1960 
Industrial injuries 
Antalet yrkesskador omfattar ej sådana fall för vilka 
anmälningsskyldighet ej förelegat, dvs. skador 
som kunnat slutregleras av sjukkassa utan att kas

san behövt utge sjuk- eller hempenning enligt sjuk
försäkringslagen. 



Socialförsäkring 
Social insurance 
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Tab. 266. Yrkesskador efter näringsgren år 1960 
Industrial injuries by industry 
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Social insurance 

Tab. 266 (forts.). Yrkesskador efter näringsgren år 1960 

Tab. 267. Yrkesskador: sjukersättningstid och förlorade arbetsdagar 1957—1960 

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

Antalet förlorade arbetsdagar har beräknats så att 365 sjukdagar ansetts motsvara 300 arbetsdagar, varje döds
fall 7 500 arbetsdagar och varje invalidifcetsprocent 75 arbetsdagar. 
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Tab. 268. Allmänna sjukkassor: verksamhet 1956—1962 
Sickness insurance: activity 
Benämningen ändrades den 1 januari 1963 till Allmänna försäkringskassor. 



241 Socialförsäkring 
Social insurance 

Tab. 269. Allmänna sjukkassor: finanser 1956—1962 i milj. kr 
Sickness insurance: finance 

Benämningen ändrades den 1 januari 1963 till Allmänna försäkringskassor. 

Tab. 270. Folkpensioner, barnpensioner och barnbidrag: kostnader, avgifter och fonder 
1957—1962 i 1000 kr 
National pensions, children's pensions and children's allowances: costs, fees, funds 

16—640294. Statistisk Årsbok 1964 
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Tab. 270 (forts.). Folkpensioner, barnpensioner och barnbidrag: kostnader, avgifter och 
fonder 1957—1962 i 1000 kr 

Tab. 271 . Folkpensioner och tilläggspensioner: kostnader, avgifter och fonder år 1963 

National pensions and national supplementary pensions: costs, fees, funds 

Tab. 272. Folkpensioneringen: i januari 1962 utgående pensioner 
National pensions: number of pensions in January 1962 
I beståndet har jämväl inräknats pensioner, som beviljats efter januari 1962 men retroaktivt utgått för 
denna månad. 
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Social insurance 

Tab. 272. (forts.). Folkpensioneringen: i januari 1962 utgående pensioner 

Tab. 273. Folkpensioneringen: år 1961 nybeviljade och år 1960 upphörda pensioner 

National pensions: pensions granted in 1961 and withdrawn in 1960 
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Tab. 274. Relativ kostnadsfördelning inom socialförsäkringsgrenarna 1954—1962 

Social insurance: sources of finance, per cent distribution 

Se även tab. 292 och 293. 
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Social insurance, social welfare 

Tab. 275. Barn med särskilt barnbidrag eller barnpension i januari 1959—1963 
Children in receipt of special children's allowances 

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

Tab. 276. Barnavård: kolonier 1958—1962 
Child welfare: summer camps for children 
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Tab. 277. Barnavård: barnstugor den 31 december 1958—1963 
Child welfare: day nurseries, nursery schools and play-centres 

Tab. 278. Barnavård: barnhem den 31 december 1961—1963 
Child welfare: children's homes 
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Social welfare 

Tab. 279. Barnavård: nämndernas verksamhet 1958—1962 
Child Welfare: activity of the Child Welfare Boards 

Tab. 280. Barnavård: barn och ungdomar omhändertagna för samhällsvård 
den 31 december 1962 
Child Welfare: children and adolescents taken charge of for social protection 

Bruttoredovisning, dvs. en och samma person kan återfinnas i mer än en undergrupp. Gross reports. 
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Social welfare 
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Tab. 281. Barnavård: barnavårdsmannaskap, bidragsförskott m. m. 1959—1962 
Child welfare guardians, advance allowances, etc. 



249 Socialvård 
Social welfare 

Tab. 282. Ungdomsvårdsskolor 1961—1963 

Reformatory schools 

Tab. 283 . Mödrahjälp 1956—1962 
Maternity assistance 

Mödrahjälpen har upphört som hjälpform fr. o. m. 1 januari 1963. 
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Tab. 284. Social hemhjälp 1953—1963 
Social domestic help activities 

Tab. 285. Socialhjälp: personer som erhållit hjälp 1954—1962 
Social assistance: persons in receipt of assistance 
Antalet i de tre sista sifferradema har beräknats på grundval av '/> »v fallen. Data given in the last three 
rows are based on a 20 per cent sample. 
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Social welfare 

Tab. 286. Socialhjälp: hjälpfallen efter familjetyp 1959—1962 
Social assistance: by type of families 

Tab. 287. Socialhjälp: olika hjälpformer år 1962 
Social assistance: by categories of aid 

Talen grundar sig på uppgifter beträffande 1/5 av fallen men är uppskrivna at t approximativt motsvara 
samtliga fall. Based on a 20 ptr cent sample. 
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Tab. 288. Ålderdomshem den 31 december 1958 och 1960—19621 

Homes for the aged 

1 Ar 1959 företogs ingen statistisk undersökning rörande ålderdomshemmen. No survey in 1959. 

Tab. 289. Nykterhetsvård 1953—1963 Activity of the Temperance Boards 
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Social welfare 

Tab. 290. Alkoholmissbrukare 1958—1962 
Inebriates 

Avser fall d i någon av 15, 18, 36, 55 eller 58 §§ nykterhetsvårdslagen varit tillämplig. Cases in which the 
Temperance Welfare Act (15, IS, 36, 55 or 58 §§) has been applied. 
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Tab. 291. Allmänna vårdanstalter för alkoholmissbrukare 1954—1963 
Public institutions for inebriates 

T. o. m. år 1956 ingår enskilda anstalten Härnö. 



255 Socialvård 
Social welfare 

Tab. 292. Utgifter för sociala ändamål: översikt 1956—1962 
Expenditure for social services: summary 

Se Källhänvisningar m. m. 
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Social welfare 
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Tab. 293. Utgifter för sociala ändamål år 1962 i 1000 kr 
Expenditure for social services 

Se Källhänvisningar m. m. 



257 Hälso- och sjukvård 
Public health, hospitals 

Tab. 294. Medicinalpersonal (yrkesverksam) den 31 december 1957—1962 
Medical personnel (active) 
Se Källhänvisningar m. m. 

Tab. 295. Läkare och tandläkare åren 1960—1962 Physicians and dentists 

17—640294. Statistisk Årsbok 1964 
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Tab. 296. Vårdplatser (fastställt antal vid årets slut) för lasaretts- och förloss

ningsvård (inkl. lasarettspsykiatri) 1954—1962 

Number of beds in general hospitals (and similar establishments) 

Med lasarettsvård menas vård pä lasarett, sjukstuga, barnsjukhus, vanföreanstalt m. m. men även på vissa 
enskilda sjukhem. 
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Public health, hospitals 

Tab. 297. Sjukvårdsanstalterna 1955—1962 
Hospitals 
Med vårdtid avses antalet värddagar dividerat 
med antalet intagningar under aret. Beräkningsmeto
den lämpar sig mindre väl för vårdformer med lång 

behandlingstid och kan ej användaB, då medelvård
tiden överstiger ett år (mentalsjukhus). 
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Tab. 298. Sjukdomsfall i vissa infektionssjukdomar 1954—1963 
Infectious diseases 

Tab. 299. Förebyggande mödra- och barnavård 1952—1962 
Maternity and child welfare 
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Public health, hospitals 

Tab. 300. Folktandvård 1952—1962 
Public dental care 

Tab. 301. Dispensärer och medicinalstyrelsens skärmbildsunder
sökningar 1952—1962 
TB dispensaries and radiofluorography conducted by the National Board of Health 
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Tab. 302. Legala aborter 1953—1962 

Abortions induced for legal indications 

Tab. 303. Det allmännas (exkl. de allmänna försäkringskassornas) nettoutgifter för 
hälso- och sjukvårdsändamål 1958—1962, milj. kr 
Net expenditure of the State and local authorities for public health services 

I otgiftebeloppen ingår anläggningskostnader. På 
grand av skiljaktig redovisning stämmer ej talen 
med uppgifterna i tab. 292 och 293. Expenditure of 

sickness insurance agency excluded. Expenditure data 
refer to running cost and investment. 



263 Dödsorsaker 
Causes of death 

Tab. 304. Döda efter dödsorsak 1960—1962 Deaths by cause 

Dödsorsakerna redovisas enligt den ar Världshälsov&rdsorganisationen ar 1948 antagna ooh ar 1956 reviderade 
klassifikationen. 
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Tab. 304 (forts.). Döda efter dödsorsak 1960—1962 



265 D ö d s o r s a k e r 

Causes of death 

Tab. 304 (forts.). Döda efter dödsorsak 1960—1962 

Tab. 305. Döda på grund av olyckshändelse1 1959—1962 Deaths by accident 

1 Enligt dödsorsaksstatistiken. 
2 Exkl. olyckor där motorfordon varit delaktiga. 

Dessa redovisas under motorfordonsolyckor. 
3 Other road vehicle accidents. 
4 Water transport accidents. 

5 Accidents caused by fire, explosion, firearms or hot 
substance. 

6Exkl. drunkning genom trafikolycka. Dessa ingår 
i trafikolyckor. 

7 Men. 
8 Women. 
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Tab. 306. Självmord 1953—1962 Suicides 



267 Eldbegängelser 
Cremations 

Tab. 307. Eldbegängelser 1948—1963 Cremations 
År 1963 var antalet eldbegängelseföreningar 135 och antalet medlemmar 67423. 

Tab. 308 . Eldbegängelser i vissa städer 1957—1963 
Cremations in selected towns 



Rättsväsen 
Justice 
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Tab. 309. Jordbruksfastigheternas saluvärden 1961—1963 
Prices of farms 
Avser nnder angivna år frivilligt försålda fastigheter, med taxeringsvärde uppgående till eller överstigande 
5 100 kr, för vilka lagfart sökts i domsagorna före den 1 juli året efter redogörelseåret. 



269 Rättsväsen 
Justice 

Tab. 310. Bostads- och affärsfastigheternas saluvärden åren 1961 och 1962 
Prices of dwelling and business properties 
Avser under åren frivilligt försålda fastigheter, för vilka lagfart sökts inom 6 månader från köpet. Fastig. 
heter med taxeringsvärden om högst 5 000 kronor ej medtagna. 



Rättsväsen 
Justice 

270 

Tab. 311. Lagfarter, tomträtter och inteckningar för fordran 1956—1962 

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

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

Tab. 311 (forts.). Lagfarter, tomträtter och inteckningar för fordran 1956—1962 

Tab. 312. Lagfarna köp av fast egendom: saluvärden 1953—1962 i 1 0 0 0 kr 
Purchase of real estate: sales value 
Avser köp på vilka lagfart sökts. 

Tab. 313. Ägodelningsrätternas m. fl. domstolars verksamhet 1956—1963 
Land Partition Courts, etc. 
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Tab. 314. Protesterade växlar 1955—1963 Protested bills 
Uppgifterna avser accepterade och egna växlar (icke 
s. k. trattor) vilka på grund av bristande betalning 
protesterats av notarius publicus eller av särskilt 

förordnad protestförrättare. Den grundar sig på 
uppgifter om i sådan ordning upptagna protester 
från 117 av rikets 133 städer. 

Tab. 315. Konkurser, konkursärenden och ackordsförhandlingar utan 
konkurs 1953—1962 Bankruptcy proceedings 



273 Rättsväsen 
Justice 

Tab. 316. Slutligt handlagda mål om lagsökning, betalningsföreläggande och 
utsökning 1957—1963 

Cases of debt-recovery, injunctions to pay, etc. 

Tab. 317. Vid de allmänna underrätterna slutligt handlagda mål 1955—1962 

Courts of First Instance: cases 

Lagsökningsmål redovisas i tab. 316. So Källhänvisningar in. m. 

18—640294. Statistisk Årsbok 1964 
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Tab. 318. Vid häradsrätter och rådhusrätter slutligt handlagda ärenden m. m. 1959—1962 
Courts of First Instance: entries, etc. 

Tab. 319. Hovrätternas verksamhet 1957—1963 Courts of Appeal: cases filed and disposition 



275 Rättsväsen 
Justice 

Tab. 320. Vid häradsrätter och rådhusrätter avgjorda tvistemål efter tviste
föremålets beskaffenhet 1958—1960 och 1962 Courts of First Instance: civil-law cases 
Uppgifter för år 1961 saknas. Ang. lagsökningsmål se tab. 316. 

Tab. 321. Högsta domstolens verksamhet 1957—1963 
The Supreme Court of Judicature: cases filed and disposition 
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Justice 
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Tab. 322. Kammarrättens verksamhet 1958—1963 
The Cameral Court 



277 Rättsväsen 
Justice 

Tab. 323. I första instans till ansvar fällda personer efter brottets art m. m. 1959—1962 

Persons convicted in the Courts of First Instance, by nature of offence 
Den som under året flera ganger fällts till ansvar är räknad som en person varje gång. En person som 
i ett och samma mål fällts till ansvar för flera brott har endast räknats vid det svåraste brottet. 
Se Källhänvisningar m. m. 



Rättsväsen 
Justice 
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Tab. 324. Personer som meddelats beslut o m åtalseftergift och personer som fällts till 

ansvar i första ins tans efter påföljdens art 1959—1962 

Persons granted suspension and persons convicted in the Courts of First Instance, by type of 
sentence 

Den som under året flera gånger fällts till ansvar är räknad som en person varje gång. Motsvarande 
gäller den som erhållit åtalseftergift. Xoterna återfinns pd sid. '219. Se Källhänvisningar m. m. 



279 Rättsväsen 
Justice 

Tab. 325. I första instans till ansvar fällda personer, vilka ådömts påföljd, som an

tecknats i kriminalregistret, efter ålder m. m. 1954—1962 

Persons convicted of offences, recorded in the Penal Register, in the Courts of First Instance, 

by age, etc. 

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

Noter till tab. 324. 
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Tab. 326. Brott som kommit till polisens kännedom 1959—1963 

Offences known to the police 



281 Kriminalvård 
Crime and prisons 

Tab. 327. Villkorligt dömda 1953—1963 efter ålder Persons placed on probation, by age 
Avser personer som erhållit villkorlig dom med övervakning, vilken påbörjats angivna år. 
Jfr tab. 324 som omfattar samtliga villkorligt dömda (med eller utan övervakning). 

Tab. 328. Villkorligt dömda år 1962 efter föreskrifter meddelade vid domen och efter 
ålder och kön 
Persons placed on probation whose probation orders contained special conditions 
Se anmärkning till tabell 327. 
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Tab. 329. Villkorligt dömda år 1962 efter tidigare åtgärd och efter ålder 
Persons placed on probation: previous measures taken, by age 
Se anmärkning till tabell 327. 

Tab. 330. Kriminalvårdens övervaknings- och tillsynsklientel 1961—1963 

Probation and parole 



283 Kriminalvård 
Crime and prisons 

Tab. 331. Fångvårdsanstalterna: intagningar 1958—1963 och kvarvarande 
den 31 december 1963 
Prisons: admissions and number of inmates 
So Källhänvisningar m. m. 

Tab. 332. Fångvårdsanstalterna: intagna och avgångna personer 1958—1963 
Prisons: persons admitted and released 
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Tab. 333. Fångvårdsanstalterna: nykomna efter ålder1 och efter ådömd påföljd 
1955—1963 
Prisons: persons admitted by age and sentence 

Se Källhänvisningar m. m. 
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Crime and prisons 

Tab. 334. Fångvårdsanstalterna: nykomna efter strafftid 1959—1963 
Prisons: persons admitted by length of sentence, etc. 
Exkl. personer som dömts till ungdomsfängelse. Se Källhänvisningar m. m. 

Tab. 335. Fångvårdsanstalterna: nykomna år 1963 efter tidigare påföljd 
Prisons: persons admitted into prisons by previous measures taken 
Rörande åldersgrupperingen se not 1 till tab. 333. — Se i övrigt Källhänvisningar m. m. 
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Tab. 336. Elever i allmänbildande skolor och i vissa former av yrkesundervisning 
höstterminen 1963 efter ålder och kön 
Tabellen bygger på en fullständig undersökning om elevernas födelseår som genomförs vart tredje år. 



287 Undervisning 
Education 

Public primary education, secondary schools, vocational education and people's colleges: pupils 
by age and sex 

För studerande vid universitet och högskolor sker åklersundersökning i annan ordning. 
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Tab. 337. Klasser inom vissa delar av skolväsendet efter storlek läsåret 1963/64 

Various branches of the General Educational System: classes by size 

Se Källhänvisningar m. m. 
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Tab. 338. Elever i vissa skolformer länsvis, höstterminen 1963 
Pupils by county 
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Tab. 339. Klasser och elever i det obligatoriska skolväsendet 1955/56—1963/64 
Public primary education: classes and pupils by kind of class 

Se Källhänvisningar m. m. 



291 Undervisning 
Education 

Tab. 340. Elever i det obligatoriska skolväsendet läsåret 1963/64 
Public primary education: pupils by kind of class and by grade 

Se Källhänvisningar m. m. 



Undervisning 
Education 
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Tab. 341. Elever på realskolestadiet höstterminerna 1953—1963 
Intermediary school level: pupils by grade 

I folkskolan inbyggda realskollinjer och korrespon-
densrealskollmjer har inräknats fr. o. m. år 1962. 
I tabellen har klassbeteckningen översatts till skol

år sålunda: l5 = skolår 5; 25 = skolår 6; 1", 1», 1« 
och 3S = skolår 7; etc. 3S, 34 och 5S = skolår 9 och, 
slutligen, i1 = skolår 10. 
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Education 

Tab. 342. Elever vid allmänbildande gymnasier höstterminerna 1960—1963 
General education, higher stage: pupils by grade and by branch 
Eleverna vid 2-årigt gymnasium har lagts till II2 och III2. Uppskjutet grenval medför att totalsiffror kan 
skilja sig frän summor av delarna. 

1 Of which branched grades. — 2 Social branch. — 3 Language branch. — 4 Semi-classical branch. — 5 Clinical 
branch. — 6 Modern language branch. — 7 Biological branch. — 8 Mathematical branch. — 9 Ticln'cnl brunch. 
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Tab. 343. Elever i vissa yrkesutbildande gymnasiala skolformer höstterminerna 
1952—1963 
Pupils in vocational secondary schools and teacher-training colleges 
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Tab. 344. Elever i yrkesskolornas heltidskurser höstterminen 1963 samt avgångna elever 1962/1963 
Pupils in full-time courses of vocational schools and pupils with and without completed education, 
by length of course and by branch of education 



Undervisning 
Education 
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Tab. 345. Elever vid vissa undervisningsanstalter 1957—1963 

Pupils of certain schools and institutes for vocational training 

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



297 Undervisning 
Education 

Tab. 346. Elever vid kommunala och enskilda yrkesskolor 1954—1963 
Municipal and private vocational schools: pupils 
Tabellen avser skolor under inseende av överstyrelsen för yrkesutbildning (fr. o. m. 1 okt. 1004 Skolöver
styrelsen). Elevantalet hänför sig till oktober respektive år. Number oj jm-pils as oj October. 
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Tab. 347. Elever på flickskolestadiet höstterminerna 1953—1963 
Girls' school courses: pupils by grade 

I tabellen har klassbeteckningen översatta till skolär sålunda: l 7 = skolär 5, 27 = skolår 6, . . 77 = skol
är 11; l ä och I s = skolår 7, . . 55 och 5 6 = skolår 11 och, slutligen, 66 = skolår 12. 

1 Se huvudnot. — 2 Därav 4 pojkar. — 3 Därav 6 pojkar. — l Därav 2 pojkar. 

Tab. 348. Elever vid statsunderstödda folkhögskolor 1954—1963 
Pupils of people's colleges 
Elevantalet hänför sig till kurser som börjat angivna är. 



299 Undervisning 
Education 

Tab. 349. Universitet och högskolor: närvarande studerande efter studieinriktning och kön 
höstterminerna 1954—1963 

Institutions of higher education: enrolment by faculty and sex 



Undervisning 
Education 
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Tab. 350. Universitet och högskolor: brutto- och nettoantalet nyinskrivna studerande 
samt nybörjare efter studieinriktning 1961—1962 

Institutions of higher education: gross and net enrolment of first-time students, by faculty and sex 

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

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

Tab. 351. Realexamina 1960—1963 

Lower certificate examinations 
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Tab. 352. Studentexamina 1960—1963 

Higher certificate examinations 



303 Undervisning 
Education 

Tab. 353. Examina vid vissa yrkesutbildande gymnasiala skolformer 1954—1963 
Vocational secondary schools and teacher-training colleges: certificate examinations 

Tab. 354. Militära skolor 1954—1963 

Military schools 
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Tab. 355. Universitet och högskolor: examina och disputationsprov 1954—1963 
Institutions of higher education: degrees obtained 
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Tab. 356. Universitet och högskolor: lärarbefattningar åren 1945, 1950, 1955, 1960 och 1963 

Institutions of higher education: teaching staff 

I tabellen har under »Övriga lärarbefattningar» i princip endast medtagits befattningar av heltidskaraktär samt speciallärarbefattningar vid fackhög
skolorna. Dala cover, in principle, the full-time teaching staff. 
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Tab. 357. Lärare i obligatoriska och icke-obligatoriska skolväsendet 1954—1962 

Teachers of public primary education and non-compulsory schools 

Uppgifter för 1954—1959 avser endast tjänstgörande lärare. I 1960—1962 års uppgifter ingår även tjänstlediga 
lärare. 



307 Undervisning 
Education 

Tab. 358. Personer med vissa examina1 efter kön och utbildning samt efter ålder den 
1 november 1960 
Persons with certain degrees by sex, education and age 

Se Källhänvisningar m. m. 

1 Inkl. utländska examina. Incl. foreign degrees. 
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Tab. 359. Vetenskapliga bibliotek: bestånd och tillväxt1 Research libraries: holdings and accessions 
Se Källhänvisningar m. m. 

2 Kartor, planscher, porträtt-, fiim- och urfc/ippssamlingar ej medräknade, 
i allmänhet ej heller musikalier. — 2 Hela och påbörjade band samt 
broschyrer (bibliografiska enheter). — 3 Avser boktryckeriernas och i vissa 
fall bokförlagens lagstadgade leverans av tryckta skrifter. — ' Uppgiften 

grundar sig pä räkning av vid Kungl. biblioteket mottagna bibliotefaserem-
plar (häri ej inbegripet okatalogiserat tryck). •— s Ca 575 000 nr musikalier 
och 39 000 bd böcker och tidskrifter. — a Ca 22 300 nr. — ' 549 nr. — 
8 Böcker och musikalier. — ' År 1961. 
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Tab. 360. Vetenskapliga bibliotek: verksamhet m. m. Research libraries: services, etc. 

Se Källhänvisningar m. m. 
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Tab. 361. Folk- och skolbibliotek 1960—1963 Public libraries and school libraries 

Från lands- och centralbiblioteken utsändes under ar 1963 som vandringsbibliotek och bokbilslan 554 617 band. Se Källhänvisningar m. m. 
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Tab. 362. Bokproduktion: översikt 1956—1963 

Book production by number of titles: summary 

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

Tab. 363. Bokproduktion: fördelning efter språk 1956—1963 

Book production by number of titles: classification by language 

Avser endast böcker och broschyrer. Data refer to books and pamphlets. 
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Tab. 364. Bokproduktion: fördelning efter ämnesområde 1959—1963 

Book production by number of titles: classification by subject 

Exkl. lösa kartor. Data exclude loose-leaf map». 
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Tab. 365. Dagstidningarna 1953—1963 

Daily newspapers by political party affiliation 

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

minst 2 dagar i veckan. A daily newspaper it de
fined for the purposes of this table as a publication 
appearing at least twice a week. 
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Tab. 366. Biografer och biografägare den 1 januari 1950 samt 1959—1964 
Cinemas and cinema owners 
Exkl. militära biografer. Military cinemas excluded, except as noted. 

Tab. 367. Antal televisionslicenser per 1000 invånare den 15 mars 1961—1963 
samt 29 febr. 1964 

Number of television licences per 1000 inhabitants 
Varje licensinnehavare har räknats endast en gång, nämligen till området för den sändarstation som an
setts medge de bästa mottagningsförhållandena på orten ifråga. 
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Tab. 368. Ljudradio och television budgetåren 1960/61—1962/63 

Broadcasting (sound and television broadcasting) 

Den 30 juni 1963 var antalet ljudradiolicenser 2 945 012 och den 31 mars 1964 2 949 862. Antalet 
televisionsradiolicenser var den 31 augusti 1963 1 741 743 och den 30 september 1964 1917 565. 
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Tab. 369. Vissa folkrörelser åren 1950, 1960 och 1964 
Popular movements and the Free Churches 

För fackliga organisationer se tab. 241, för konsu
mentkooperationen tab. 234, för studiecirklar tab. 
366. Tabellen omfattar endast sådana rörelser, för 

vilka någorlunda tillförlitliga uppgifter kunnat er
hållas. — Där ej annat anges arser uppgifterna 
den 1 januari. 
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Tab. 370. Studiecirklar 1962/63 
Study circles 

Avser totala antalet cirklar tillhörando statsunderstödda studieförbund. 
ABF = Arbetarnas bildningsförbund, BSF = Blåbandsrörelsens studieför
bund, FS = Frikyrkliga studieförbundet, IOGT = Oodtemplarordens stu
dieförbund, LiS = Liberala studuntförbundet, NTO = Nationaltemplar-

ordens studieförbund, SFM — Studieförbundet medborgarskolan, SLS = 
Svenska landsbygdens studieförbund, SKS = Sveriges kyrkliga studieför
bund, TBV = Tjänstemännens bildningsverksamhet. 
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Tab. 371. Inkomsttagare och summa inkomster efter yrkesställning och 
näringsgren år 1962 (taxeringsåret 1963) 
Income earners and total income by group of industry 

Avser sammanräknad nettoinkomst. Se Källhänvisningar m. m. 
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Tab. 372. Inkomsttagare och summa inkomster efter inkomstklass år 1962 
(taxeringsåret 1963) Income earners and total income by size of income 
Avser sammanräknad nettoinkomst. Se Källhänvisningar m. m. 

Tab. 373. Samtaxerade inkomsttagare efter varderas inkomst i kr år 1962 
(taxeringsåret 1963) 

Income-earning persons, jointly assessed, by size of income 

Avser antalet samtaxerade (varje samtaxering motsvarar en enhet i tabellen). Se Källhänvisningar m. m. 
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Tab. 374. Inkomsttagare år 1962 (taxeringsåret 1963) efter inkomstklass 
samt efter åldersgrupp, kön och civilstånd 
Income earners, by size of income, by age, by sex and by marital status 
Avser sammanräknad nettoinkomst. Se Källhänvisningar m. m. 
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Tab. 375. Inkomsttagare efter yrkesställning, näringsgren och inkomstens storlek år 1962 
(taxeringsåret 1963) 
Income earners by occupational status, by group of industry and by size of income 
Se Källhänvisningar m. m. 

21—640294. Statistisk Årsbok 1964 
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Tab. 376. Medel- och medianinkomst samt medel- och medianförmögenhet i kr efter yrkesställning och näringsgren år 
1962 (taxeringsåret 1963) 

Mean and median incomes, mean value and median value of properties by group of industry, and by occupational status 
Se huvudnot til] tab. 378. Se även Källhänvisningar m. m. 
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Tab. 377. Samtaxerade inkomsttagare efter näringsgren år 1959—1962 (taxeringsåren 1960—1963) 
Income-earning persons, jointly assessed, by group of industry 

Avser antalet samtaxerade. Varje samtaxering motsvarar en enhet i tabellen. Se Källhänvisningar m. m. 
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Tab. 378. Medelinkomst och medianinkomst i kr 1955—1962 (taxeringsåren 
1956—1963) 
Mean and median incomes 
För att erhålla jämförbarhet avser medel- och medianvärdena endast inkomsttagare med en sammanräknad 
nettoinkomst överstigande 3 000 kr. Se vidare Källhänvisningar m. m. 

Tab. 379. Förmögenheter över 80000 kr efter storleksklass m. m. år 1962 
(taxeringsåret 1963) 
Properties exceeding 80000 kronor, by size of property, etc. 
Avser förmögenheter tillhörande fysiska personer och oskifta dödsbon. Se Källhänvisningar m. m. 
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Tab. 380. Förmögenhetsägare efter förmögenhetens storlek samt efter yrkesställning 
och näringsgren år 1962 (taxeringsåret 1963) 

Owners of properties, by size of property, by industry, and by occupational status of owner 
Avser förmögenheter överstigande 80 000 kr. — Samtaxerade makar har räknats som en ägare. 
Se Källhänvisningar m. m. 
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Tab. 381. Hushållens tillgångar och skulder den 31 december åren 1957 och 1958 

Household assets and liabilities 

Uppgifterna är hämtade från konjunkturinstitutets 
sparundersökningar åren 1957 och 1958. 1957 arg 
undersökning bygger på 1 743 genomförda inter
vjuer, 1958 års på 1 708 genomförda intervjuer. 
Bortfallet uppgår till 12,2 resp. 12,6 %. — Based m 
data from surveys of savings, income and finances of 

Swedish households carried out by tht National In
stitute of Economic Research. The results of the survey 
of 1957 are hosed on 1 743 interviews and of 1958 
on 1 70S interviews. The non-response rate amounted 
to 12.2 per cent for the first and to 12.6 per cent for 
the second survey. 
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Tab. 382. Inkomster, sparande och utgifter för varaktiga konsumtionsvaror för 
inkomstenheter i olika inkomstklasser år 1958 

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

Uppgifterna är hämtade från konjunkturinstitutets 
sparundersökning år 1958. Med ett hushåll avses 
antingen en ensamstående person minst 18 år gam
mal eller ett gift par. Barn under 18 år inräknas 
i föräldrarnas hushåll. Uppgifterna bygger på 1 708 
genomförda intervjuer. Bortfallet uppgår till 12,6 %. 
— Baaed on data from a survey of savings and 

finances of Swedish households carried out by the 
National Institute of Economic Research. A household 
is either a person, IS years or older, living alone, 
or a married couple. Children under 18 are included 
in the household of their parents. The survey is baaed 
on interviews with 1 70S households. The non-response 
rate amounts to 12.6 per cent. 
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Tab. 383. Försörjningsbalans 1958—1963 i löpande priser, milj. kr 

The balance of resources at current prices 

Tab. 384. Privat konsumtion 1958—1963 i löpande priser, milj. kr 

Private consumption at current prices 
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affärsverksamhet 

National accounts, State business enterprises 

Tab. 385. Bruttonationalprodukten till produktionskostnad 1954—1963 

Gross national product at factor cost 

Tab. 386. Domänverket: tillgångar och skulder den 31 december 1956—1962 i 1000 kr 

State Forest Service: assets and liabilities 

Tab. 387. Domänverket: inkomster och utgifter 1956—1962 i 1000 kr 

State Forest Service: revenue and expenditure 
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Tab. 388. Statens vattenfallsverk: inkomster och utgifter 1957—1963 i 1000 kr 

State Power Administration: revenue and expenditure 

Tab. 389. Statens vattenfallsverk: tillgångar och skulder den 31 december 1957—1963 i 
1000 kr 

State Power Administration: assets and liabilities 
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State business enterprises 

Tab. 390. Statens järnvägar: inkomster och utgifter 1958/59—1962/63 i 1000 kr 
State Railways: revenue and expenditure 

Tab. 391. Statens järnvägar: tillgångar och skulder den 30 juni 1958—1963 i 1000 kr 
State Railways: assets and liabilities 
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Tab. 392. Pos tverke t : inkomster och utgifter 1956/57—1962/63 i 1 0 0 0 kr 

Post Office: revenue and expenditure 

Inkl. postsparbank och postgiro. Incl. The Post Office Savings Banks and The Postal Cheque Service. 

Tab. 393 . Postverket: tillgångar och skulder den 30 juni 1957—1963 i 1 0 0 0 kr 

Post Office: assets and liabilities 

Inkl. postsparbank och postgiro. Incl. The Post Office Savings Banks and The Postal Cheque Service. 
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Tab. 394. Televerket: inkomster och utgifter 1956/57—1962/63 i 1000 kr 
Board of Telecommunications: revenue and expenditure 

Tab. 395. Televerket: tillgångar och skulder den 30 juni 1958—1963 i 1000 kr 
Board of Telecommunications: assets and liabilities 
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Tab. 396. Aktiebolag i vilka staten äger ett väsentligt intresse 
State-controlled joint-stock companies 

I tabellen har endast medtagit» aktiebolag i vilka 
stäten direkt äger minst 50 % av aktiekapitalet och 
som drivit rörelse av nämnvärd omfattning. Dotterbolag 
till i tabellen nämnda aktiebolag ingår ej. Bokstäver 
inom parentes efter bolagsnamnet anger vilken myn
dighet, som förvaltar statens aktieinnehav. 

D = Domänverket; R = Riksförsäkringsverket; S = 
Statskontoret; SJ = Statens järnvägar; V =» Vatten
fallsverket. — Uppgifterna avser bokföringsåret 1963.5 

Om bokföringsåret icke sammanfaller med kalender
året, avses det bokföringsår som gått till ända när
mast före den 1 mars 1964. 

Noterna återfinns på nästa sida. For footnotes, see next page. 
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Tab. 397. Bidrag av lotterimedel beviljade 1954—1963 
Grants made from the receipts of lotteries 

Noter till tab. 396 
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Tab. 398. Översikt av statens inkomster och utgifter 1956/57—1964/65, milj. kr 

Surplus or deficit of the Swedish State budget 

Tab. 399. Statens inkomster och utgifter (driftbudgeten) enligt budgetredovisningen 
1962/63 i % 

State revenue and expenditure (current budget), per cent distribution 
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Public finance 

Tab. 400. Realekonomisk fördelning av driftbudgetens inkomster 1960/61—1963/64 
State revenue (current budget) by economic categories 

Tab. 401. Realekonomisk fördelning av driftbudgetens utgifter 1960/61—1963/64 

State expenditure (current budget) by economic categories 

22—640294. Statistisk Årsbok 1964 



Finanser 
Public finance 

338 

Tab. 402. Driftbudgetens utgifter efter ändamål 1957/58 och 1962/63, milj. kr 
State expenditure (current budget) by purpose 

Tab. 403. Utfallet av statens driftbudget och kapitalbudget 1962/63, milj. kr 
Survey of the Swedish State budget 
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Tab. 404. Statens kapitalinvesteringar 1956/57—1962/63, milj. kr 

State capital investments 
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Tab. 405. Statens inkomster (driftbudgeten) 1960/61—1964/65 i 1000 kr 

State revenue (current budget) 
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Tab. 405 (forts.). Statens inkomster (driftbudgeten) 1960/61—1964/65 i 1000 kr 
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Tab. 406. Statens utgifter (driftbudgeten) 1960/61—1964/65 i 1000 kr 

State expenditure (current budget) 

Redovisningen för badgetåren 1961/62—1964/63 
avviker på åtskilliga punkter från tidigare års. 
Största olikheterna i redovisningssättet råder för 
ecklesiastik- och handelsdepartementen. För dessa 
departement redovisas utgifterna enligt det gamla 

systemet t . o. m. budgetåret 1960/61 och enligt det 
nya systemet fr. o. m. budgetåret 1961/62. Social-
och inrikesdepartementets utgifter redovisas enligt 
ett nyt t system fr. o. ra. riksstaten och tilläggssta
terna 1963/64. 

Noterna återfinns i slutet av tabellen. For footnotes, see end of the table. 
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Tab. 406 (forts.). Statens utgifter (driftbudgeten) 1960/61—1964/65 i 1000 kr 
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Tab. 406 (forts.). Statens utgifter (driftbudgeten) 1960/61—1964/65 i 1000 kr 
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Tab. 406 (forts.). Statens utgifter (driftbudgeten) 1960/61—1964/65 i 1000 kr 



Finanser 
Public finance 

346 

Tab. 406 (forts.). Statens utgifter (driftbudgeten) 1960/61—1964/65 i 1000 kr 
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Tab. 406 (forts.). Statens utgifter (driftbudgeten) 1960/61—1964/65 i 1000 kr 
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Tab. 406 (forts.). Statens utgifter (driftbudgeten) 1960/61—1964/65 i 1000 kr 

Tab. 407. Svenska statens premieobligationslån den 30 juni 1964 
Premium bond loans of the Swedish State 
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Tab. 408. Statsskuldens placering den 31 december 1961—1963, milj. kr 
National debt, by ownership 

Tab. 409. Statsskulden 1954/55—1963/64, milj. kr National debt 
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Tab. 410 . A v staten utbetalda löner åren 1962 och 1963 i 1 0 0 0 kr 

Government expenditure on wages and salaries 

Omfattar kostnader i egen verksamhet men ej bidrag till avlöningar inom statsunderstödd verk
samhet (exempelvis till folkskollärare), bidrag ur kyrkofonden till prästerskapets avlöningar osv. 
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Tab. 411. Tulluppbörd efter huvudavdelningar samt efter vissa avdelningar och 
varugrupper enligt SITC-Revised 1959—1962 i 1000 kr 
Import duty by sections and by selected divisions and groups of SITC-Revised 
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Tab. 412. Influtna skatter 1953—1962 All taxes (paid) 
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Tab. 413. Taxering till kommunal inkomstskatt samt fastighetsvärden år 1963, milj. kr 
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Assessment for local tax and value of real estate, by county 
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Tab. 414. Taxering till statlig inkomstskatt taxeringsåret 1963, milj. kr 
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Assessments according to State Income Tax Regulation Act, by county 
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Tab. 415. Taxering till statlig och kommunal inkomstskatt 1954—1963, milj. kr 
Assessment for State and local income tax 
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Tab. 416. Taxering till statlig förmögenhetsskatt taxeringsåret 1963 
Assessment for State property tax, by county 
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Tab. 417. Fastighetsvärden enligt fastighetstaxeringarna 1954—1963, milj. kr 
Real estate assessments 

Tab. 418. Taxering till statlig skatt på inkomst och förmögenhet 1954—1963, milj. kr 
Assessments for State income tax and State property tax 
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Tab. 419. Kommunala finanser 1953—1962, milj. kr 

Local government finance 

Uppgifterna avser endast de borgerliga kommunernas räkenskaper. 

12†—640294. Statistisk Årsbok 1964 
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Tab. 419 (forts.). Kommunala finanser 1953—1962, milj. kr 
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Tab. 420. Utdebitering av allmän kommunalskatt och landstingsskatt 1954—1963 

Debited local tax and county council tax 

Uppgifterna om utdebitering per skattekrona avser de under respektive år beslutade, på samma års taxeringar 
grundade utdebiteringarna. 
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Tab. 421. Utdebitering av allmän kommunalskatt och landstingsskatt år 1963 
Debited local tax and county council tax, by county 

Avser under året beslutade och pä samma års taxeringar grundade utdebiteringar. 
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Tab. 422. Landstingens finanser år 1962 i 1000 kr Finances of county councils 

Tab. 423. Landstingens inkomster samt brutto- och nettoutgifter för olika ändamål 
1960—1962, milj. kr 
Revenue, gross and net expenditure of county councils 
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Tab. 424. Landstingens inkomster och utgifter efter realekonomiska grunder 
1960—1962 County councils: Revenue and expenditure arranged according to real 
economic significance of its various items 

Tab. 425. Primärkommunernas inkomster (utom skatter) 1958—1962, milj. kr 
Revenue (excluding taxes) of civil primary communes 
Avser de borgerliga primärkommunerna. För de kyrkliga kommunerna se tab. 433. 
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Tab. 425 (forts.). Primärkommunernas inkomster (utom skatter) 1958—62, milj. kr 

Tab. 426. Landskommunernas finanser åren 1961 och 1962 i 1 0 0 0 kr 
Finances of rural communes 
Köpingar ingår ej. Tabellen avser endast borgerliga kommuner. 
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Tab. 427. Primärkommunernas utgifter 1958—1962, milj . kr 

Expenditure of civil primary communes 

Avser de borgerliga primärkommunerna. för de kyrkliga kommunerna se tab. 433. For translation, see table 
425. 
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Tab. 428. De borgerliga primärkommunernas inkomster och utgifter 
efter realekonomiska grunder 1960—1962 
Revenue and expenditure of civil primary communes 

24—640294. Statistisk Årsbok 1964 
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Tab. 429. Städernas inkomster 1958—1962 i 1000 kr 
Revenue of towns 
Uppgifterna avser endast borgerliga, icke kyrkliga kommuner. — Inkomsterna är uppdelade på två huvud
grupper, intäkter (driftinkomster) och kapitalinkomster. 
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Tab. 430. Städernas utgifter 1958—1962 i 1000 kr Expenditure of towns 

Utgifterna är uppdelade på två huvudgrupper, kostnader (driftutgifter) och kapitalutgifter. 
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Tab. 431. Städernas tillgångar och skulder samt budgetregleringsposter och egna fonder 
den 31 december 1958—1962 i 1000 kr 
Assets, liabilities and funds of towns 

Uppgifterna avser endast borgerliga, icke kyrkliga kommuner. 
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Tab. 432. Skatteunderlag och utdebitering av kommunalutskylder i städerna år 1963 
Taxable income and debited local tax in towns 

Noterna återfinns i slutet av tabellen. See footnotes at end of the table. 
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Tab. 432 (forts.). Skatteunderlag och utdebitering av kommunalutskylder 
i städerna år 1963 
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Tab. 432 (forts.). Skatteunderlag och utdebitering av kommunalutskylder 
i städerna år 1963 
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Tab. 433. De kyrkliga kommunernas finanser år 1962 i 1000 kr 
Finances of ecclesiastical communes 

Tab. 434. Hundar och hundskatt 1960—1962 Dogs and dog licences 
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Tab. 435. Förstakammarval åren 1957—1964 Elections to the first chamber of the riksdag 
Partierna betecknas: Högerpartiet = H, Centerpartiet = C, Folkpartiet = F, Socialdemokraterna = S, Kommunisterna = K. 
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Tab. 436. Andrakammarval åren 1956, 1958 och 1960: röstberättigade, röstande, valda m. m. 
Elections to the second chamber of the riksdag: entitled to vote, voters, elected, etc. 
Se huvudnot till tab. 435. 
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Tab. 437. Andrakammarval åren 1956, 1958 och 1960: röstsedlarnas partifördelning 
Elections to the second chamber of the riksdag: party affiliation of the votes 

Se huvudnot till tab. 435. 

Tab. 438 . Andrakammarvalet 1960: valdeltagande i olika åldersgrupper i % 
Election to the second chamber of the riksdag: participants by age, percentages 

Siffrorna grundar sig pä ett urval. På grund av beräkningsmetoden stämmer procenttalen icke helt med 
motsvarande tal i tab. 436. The figures are based on a sample. 
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Tab. 439. Andrakammarvalet år 1960: rösträtt och valdeltagande inom olika yrkesgrupper 
Election to the second chamber of the riksdag: right to vote and participation by occupational groups 

Siffrorna grundar sig på et t urval och avser endast 
omkring 1/30 av antalet i röstlängderna upptagna per
soner. The figures are based on a sample and refer to 

only Vio of the persons on the voting registers. På grund 
av beräkningsmetoden bör mindre tal användas med 
försiktighet och icke användas för uppskrivning. 



381 Allmänna v a l 
Elections 

Tab. 440. Landstingsmannaval m. m.1 åren 1954, 1958 och 1962: röstberättigade, 
röstande, valda m. m. 
Elections to county councils, etc.: entitled to vote, voters, elected, etc. 
Se huvudnot till tab. 435. 

1 Landstingsmannaval samt stadsfullmäktigval i städer 
som ej ingår i landsting. 

2 Oj ichick postal votes. 
3 Votes cast. 
4 Per cent of total number of persona entitled to vote. 
5 In per cent oj all voters. 

6 Oj nhich invalid ballots. 
7 Of uhtrh iron/en. 
8 Exkl. Hälsingborg och Gävle som dessa år ej ingick 

i lai/dsting. 
9 Inkl. Hälsingborg oeb. Gävle som dessa år ej ingick i 

landsting. 
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Tab. 441. Landstingsmannaval m. m.1 åren 1954, 1958 och 1962: röstsedlarnas partifördelning 
Elections to county councils, etc.: vole cast, by political party 
Se huvudnot till tab. 435. 

1 Landstingsmannaval samt stadsfullmäktigval i städer som ej ingår i landsting. — 2 Exkl. Hälsingborg och 
Gävle som dessa år ej ingick i landsting. — 3 Inkl. Hälsingborg och Gävle som dessa år ej ingick i landsting. 



383 Allmänna val 
Elections 

Tab. 442. Fullmäktigval åren 1954, 1958 och 1962 Communal elections 



Allmänna val 
Elections 

384 

Tab. 443. Folkomröstningar åren 1922, 1955 och 1957 
Referenda 



INTERNATIONELLA ÖVERSIKTER 
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387 Internationellt 
Areal, folkmängd m. m. 

Tab. 444 . Areal, folkmängd och folktäthet 

Allmänna anmärkningar och noter återfinna i slutet av tabellen. 



Internationellt 
Areal, folkmängd m. m. 

388 

Tab. 444 (forts.). Areal, folkmängd och folktäthet 



389 Internationellt 
Areal, folkmängd m. m. 

Tab. 444 (forts.). Areal, folkmängd och folktäthet 



Internationellt 
Areal, folkmängd m. m. 

390 

Tab. 444 (forts.). Areal, folkmängd och folktäthet 



391 Internationellt 
Areal, folkmängd m. m. 

Tab. 444 (forts.). Areal, folkmängd och folktäthet 



Internationellt 
Areal, folkmängd m. m. 

392 

Tab. 444 (forts.). Areal, folkmängd och folktäthet 



393 Internationellt 
Areal, folkmängd m. m. 

Tab. 444 (forts.). Areal, folkmängd och folktäthet 

Sammanfattning 
Enligt beräkning av FN var jordens befolkning &r 1963 omkring 3.3 miljarder. 



Internationellt 
Areal, folkmängd m. m. 

394 

Tab. 444 (forts.). Areal, folkmängd och folktäthet 

Allmänna anmärkningar 

Uppgifterna har hämtats ur de av FN utgivna 
Demographic yearbook oeh Population and Vital 
Statistics Report (Statistical Papers, serie A). 
— Arealupppifterna inkluderar insjöar oeh vatten

drag. — Där intet annat anges avses de facto 
befolkning. Folktäthetstalen har i en del fall uträk
nats med exakta arealuppgifter. 

Noter 



395 Internationellt 
Folkmängd 

Tab. 445. Folkmängd i större städer 
Allmänna anmärkningar och noter återfinns i slutet av tabellen. 



Internationellt 
Folkmängd 

396 

Tab. 445 (forts.). Folkmängd i större städer 



397 Internationellt 
Folkmängd 

Tab. 445 (forts.). Folkmängd i större städer 



Internationellt 
Folkmängd 

398 

Tab. 445 (forts.). Folkmängd i större städer 



399 Internationellt 
Folkmängd 

Tab. 445 (forts.). Folkmängd i större städer 

Allmänna anmärkningar 

I tabellen har medtagits för de nordiska länderna 
städer med minst 100000 invånare, för Europa i öv
rigt utom Sovjetunionen stader med minst 150 000 
invånare samt för övriga delar av världen städer 

med minst 250 000 invånare. Vissa huvudstäder hai 
dock medtagits, även om deras invånarantal under
stigit dessa gränsvärden. Folkmängden avser, om ej 
annat anges, den administrativa staden ex kl. förorter. 

Noter 



Internationellt 
Folkmängd 

400 

Tab. 446. Den förvärvsarbetande befolkningens fördelning 
efter näringsgrenar i 1000-tal 

Beroende på. skiljaktigheter i de olika ländernas 
metoder och definitioner kan grupperingen pa 
näringsgrenar variera frän land till land. Arbetslösa 
har i regel räknats till den verksamhet som de senast 
ntövade. 

Näringsgrensgrnpperingen följer Förenta Nationer
nas International standard industrial classification 
of all economic activities. 

Noterna återfinns i slutet av tabellen. 

A. Samtliga förvärvsarbetande 



401 Internationellt 
Folkmängd 

Tab. 446 (forts.). Den förvärvsarbetande befolkningens fördelning efter 
näringsgrenar i 1000-tal 
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Internationellt 
Folkmängd 

402 

Tab. 446 (forts.). Den förvärvsarbetande befolkningens fördelning efter 
näringsgrenar i 1000-tal 



403 Internationellt 
Folkmängd 

Tab. 447. Befolkningen efter kön och ålder 

Summan för de olika åldersgrupperna överensstäm
mer för en del länder icke med siffran för total
befolkningen. Detta beror i en del fall på att ål

dersfördelningen grundar sig på stickproT, i en del 
fall på att totalsiffran även omfattar personer med 
okänd ålder. 

Noterna återfinns i slutet av tabellen. 



Internationellt 
Folkmängd 

404 

Tab. 447 (forts.). Befolkningen efter kön och ålder 



405 Internationellt 
Folkmängd 

Tab. 447 (forts.). Befolkningen efter kön och ålder 



Internationellt 
Folkmängdens förändringar 

406 

Tab. 448. Folkmängdens förändringar 
Siffrorna per 1000 invånare är ej direkt jämförbara de skilda länderna emellan, eftersom de är beroende 
av befolkningens ålderafördelning i resp. länder. Noterna återfinns i slutet av tabellen. 



407 Internationellt 
Folkmängdens förändringar 

Tab. 448 (forts.). Folkmängdens förändringar 



Internationellt 
Folkmängdens förändringar 

408 

Tab. 448 (forts.). Folkmängdens förändringar 



409 Internationellt 
Folkmängdens förändringar 

Tab. 449. Levande födda barn efter moderns ålder samt bruttoreproduktionstal 



Internationellt 
Folkmängdens förändringar 

410 

Tab. 450. Dödligheten i olika åldersklasser 
Noterna återfinns i slutet av tabellen. 



411 Internationellt 
Folkmängdens förändringar 



Internationellt 
Folkmängdens förändringar 

412 

Tab. 450 (forts.). Dödligheten i olika åldersklasser 



413 Internationellt 
Folkmängdens förändringar 



Internationellt 
Folkmängdens förändringar 

414 

Tab. 451. Återstående medellivslängd vid vissa åldrar 



415 Internationellt 
Folkmängdens förändringar 

Tab. 451 (forts.). Återstående medellivslängd vid vissa åldrar 



Internationellt 
Dödsorsaker 

416 

Tab. 452. Döda efter dödsorsak enligt 1948 eller 1955 års internationella klassifikation 



417 Internationellt 
Dödsorsaker 

(B-listan) på 100000 invånare 
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Internationellt 
Dödsorsaker 

418 

Tab. 452 (forts.). Döda efter dödsorsak enligt 1948 eller 1955 års internationella klassi-
fikation (B-listan) på 100000 invånare 



419 Internationellt 
Jordbruk 

Tab. 453. Husdjur, 1000-tal 
Där ej annat anges, avses den senaste kreatursräkningen under åren 1961—1963. 



Internationellt 
Jordbruk 

420 

Tab. 454. Arealens fördelning efter ägoslag samt åkerjordens användning 

Årtalen avser för länder på norra halvklotet kalenderår men for länder på södra halvklotet skördeår 



421 Internationellt 
Jordbruk 

som börjar angivna år. Arealuppgifterna avser senast tillgängliga år. 



Internationellt 
Jordbruk 

422 

Tab. 455. Skörd1, 1000 ton 
Årtalen avser för länder på norra halvklotet kalenderår men för länder på södra halvklotet skördeår 

1 FAO har beräknat bomullsskörden till 20 600 000 
ton (varav USA 5 423000 ton, Kina 4 820000 
ton samt Indien 1 fi00 000 ton) och skörden av 
råtobak till 3 600 000 ton (varav USA 935 000 
ton och Indien 312 000 ton). 

2 För Belgien, Bulgarien, Jugoslavien, Schweiz, 
Spanien, Tjeckoslovakien, Västtyskland samt Tur
kiet inkl. spältvete. 

3 Sockerrörsskörden år I960 har FAO beräknat till 
430 370 000 ton, därav Europa 370 000 ton, Nord-



423 Internationellt 
Jordbruk 

som börjar angivna år. 



Internat ionel l t 
F i ske 

Tab. 456. Fiske, 1000 ton 

424 

Uppgifterna för olika länder är ej alltid jämförbara 
sinsemellan på grand 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 redo
visade, eftersom bl. a. sötvattensfisk ej alltid redo
visas. Fånj sten är såvitt möjligt beräknad inkl. huvud 
och inälvor. Noterna återfinns i slutet av tabellen. 



425 Internationellt 
Fiske 

Tab. 456 (forts.). Fiske, 1000 ton 

Tab. 457. Valfångst 



Internationellt 
Industri 

426 

Tab. 458. Produktion av elektrisk energi 



427 Internationellt 
Industri 

Tab. 459. Produktion av vissa viktiga varor 

Allmänna anmärkningar och noter återfinns i slutet av tabellen. 



Internationellt 
Industri 

428 

Tab. 459 (forts.). Produktion av vissa viktiga varor 



429 Internationellt 
Industri 

Tab. 459 (forts.). Produktion av vissa viktiga varor 



Internationellt 
Industri 

430 

Tab. 459 (forts.). Produktion av vissa viktiga varor 



431 Internationellt 
Industri 

Tab. 459 (forts.). Produktion av vissa viktiga varor 



Internationellt 
Industri 

432 

Tab. 459 (forts.). Produktion av vissa viktiga varor 



433 Internationellt 
Industri 

Tab. 459 (forts.). Produktion av vissa viktiga varor 
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Internationellt 
Industri 

434 

Tab. 459 (forts.). Produktion av vissa viktiga varor 



435 Internationellt 
Industri 

Tab. 459 (forts.). Produktion av vissa viktiga varor 



Internationellt 
Industri 

436 

Tab. 459 (forts.). Produktion av vissa viktiga varor 



437 Internat ionel l t 
Industri 

Tab . 4 5 9 (forts.) . Produkt ion a v v i ssa v ikt iga varor 

Al lmänna anmärkningar 

Källor: Statistical Yearbook och Monthly Bulletin 
(United Nations), Yearbook of Forest Products Sta
tistics, Production Yearbook och Monthly Bulletin 
of Agricultural Economics and Statistics (FAO), In
dustrial Statistics (OECD), Statistical Summary of the 

Mineral Industry (Overseas Geological Surreys) samt 
Statistical bulletins, Industrial Statistics (OECD). 

Uppgifterna om världsproduktionen ar uppskattade. 
För produktion av vegetabiliska jordbruksproduk

ter, se tab. 455. 

Noter 



Internationellt 
Industri 

438 

Tab. 459 (forts.). Produktion av vissa viktiga varor 



439 Internationellt 
Industri 

Tab. 460. Indextal för industriproduktionen (1958 = 100) 

Där ej annat anges avses gruvbrytning, industri samt gas- och elproduktion men ej byggnadsverksamhet. 



Internationellt 
Utrikeshandel 

440 

Tab. 461 . Värdet av utrikeshandeln 

Myntmetall och mynt ingår ej. 



441 Internationellt 
Utrikeshandel 

Tab. 462. Införsel och utförsel av vissa viktiga varor 
Allmänna anmärkningar och noter återfinna i slutet av tabellen. Kodsiffrorna bredvid varorna och län
derna avser beteckningarna i den reviderade SITC (Standard International Trade Classification Revised). 



Internationellt 
Utrikeshandel 

442 

Tab. 462 (forts.). Införsel och utförsel av vissa viktiga varor 



443 Internationellt 
Utrikeshandel 

Tab. 462 (forts.). Införsel och utförsel av vissa viktiga varor 



Internationellt 
Utrikeshandel 

444 

Tab. 462 (forts.). Införsel och utförsel av vissa viktiga varor 



445 Internationellt 
Utrikeshandel 

Tab. 462 (forts.). Införsel och utförsel av vissa viktiga varor 



Internationellt 
Utrikeshandel 

446 

Tab. 462 (forts.). Införsel och utförsel av vissa viktiga varor 



447 Internationellt 
Utrikeshandel 

Tab. 462 (forts.). Införsel och utförsel av vissa viktiga varor 



Internationellt 
Utrikeshandel 

448 

Tab. 462 (forts.). Införsel och utförsel av vissa viktiga varor 



449 Internationellt 
Utrikeshandel 

Tab. 462 (forts.). Införsel och utförsel av vissa viktiga varor 
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Internationellt 
Utrikeshandel 

450 

Tab. 462 (forts.). Införsel och utförsel av vissa viktiga varor 



451 Internationellt 
Utrikeshandel 

Tab. 462 (forts.). Införsel och utförsel av vissa viktiga varor 

Allmänna anmärkningar 

Varugrupperingen följer i huvudsak Standard In
ternational Trade Classification Revised (SITC-Re-
vised), Statistical papers, Ser. M, nr 34, utg. av 
FN:s statistiska byrå. Motsvarande kodbeteckningar 
har utsatts i parentes bredvid varorna. Grupperingen 

kan dock icke beräknas helt motsvara SITC-Revi-
sed, eftersom uppgifterna, även då de hämtats ur 
internationella källor, dock grundar sig på de olika 
ländernas handelsstatistik, där varugrupperingen i 
vissa fall i hög grad avviker från SITC-Revised. 

Noter 



Internationellt 
Utrikeshandel 

452 

Tab. 463. Värdet av olika länders import med fördelning på länder, milj. dollar 

Uppgifterna avser cif-värden, där ej annat anges; s = specialhandel, g = generalhandel. (Se härom SOS; 



453 Internationellt 
Utrikeshandel 

Handel, berättelse för år 1955, del I, sid. 15—16.) 



Internationellt 
Utrikeshandel 

454 

Tab. 464. Sjustatsgruppens (EFTA:s) handel åren 1962 och 1963, milj. USA-dollar: 
fördelning på ländergrupper 

Tab. 465. Sexstatsgruppens (EEC:s) handel åren 1962 och 1963, milj. USA-dollar: 
fördelning på ländergrupper 



455 Internationellt 
Utrikeshandel 

Tab. 466. Olika länders betalningsbalans med utlandet år 1961, milj. USA-dollar 
Tal med minustecken anger utgifter (nettoutgifter). 



Internationellt 
Utrikeshandel 

456 

Tab. 467. Pris- och volymindex för in- och utförseln (1958=100) 

Uppgifterna avser specialhandeln dä ej annat anges. 



457 Internationellt 
Sjöfart 

Tab. 468. Världens handelsflotta 

Uppgifterna avser fartyg på över 100 bruttoton, inräknat specialfartyg. 



Internationellt 
Sjöfart 

458 

Tab. 469. Handelsflottan i juni 1963 efter fartygens ålder, 1000 bruttoton 
Avser Ang- och motorfartyg på minst 100 brattoton, inräknat specialfartyg. 

Tab. 470. Handelsflottan i juni 1963 efter fartygens storlek, 1000 bruttoton 
Avser ång- och motorfartyg på över 100 bruttoton, inräknat specialfartyg. Totaltonnaget för olika 
tab. 469. 



459 Internationellt 
Sjöfart 

Tab. 471. Sjöfarten på utlandet 



Internationellt 
Sjöfart 

460 

Tab. 472. De nordiska ländernas handelsflottor den 31 december 1963 

Uppgifterna avser handelsfartyg på över 100 bruttoton.1 

1 Fiske- och fångstfartyg, valbåtar, valkokerifartyg, 
bogserbatar, bärgningsfartyg, isbrytare och andra 
specialfartyg ej inräknade. — Kombinerade fiske-

och fraktfartyg som huvudsakligen användes i 
fraktfart räknas som handelsfartyg. 

2 Uppgifterna för Island avser 31 oktober. 
3 Häri ingår passagerarfartyg. 



461 Internationellt 
Kommunikationer 

Tab. 473. Motorfordon 
Uppgifterna avser för de flesta länder mitten eller slutet av angivet år. 



Internationellt 
Kommunikationer 

462 

Tab. 474. Järnvägar 



463 Internationellt 
Kommunikationer 

Tab. 475. Vägtrafikolyckor i de nordiska länderna år 1961 



Internationellt 
Kommunikationer 

464 

Tab. 476. Flygbolagens lufttrafik 

Avser såväl inrikes som internationell reguljär trafik. 



465 
In

tern
atio

n
ellt 

K
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m
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ik
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Tab. 477. Trafiken hos Scandinavian Airlines System (SAS) åren 1962 och 1963 
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Internationellt 
Kommunikationer 

466 

Tab. 478 . Postväsendet 

Transitopost ej medräknad. 



467 Internationellt 
Kommunikationer 

Tab. 479. Telegraf och telefon 



Internationellt 
Penning- och kreditmarknad 

468 

Tab. 480. Valutakurser 
Värdet av en USA-doIIar uttryckt i valutaenheten i 
olika länder. Uppgifterna avser noteringen vidalutet 

av angiven period och avser säljkurs, då ej annat 
anges. 



469 Internationel l t 
Penning- och kreditmarknad 

Tab 481. Det officiella diskontot (centralbankerna) 
Ändringar t . o. m. 6 nov. 1964 är beaktade. 

Tab. 482. Investeringskvoter 
Med investeringskvot förstås i denna tabell realka-
pitalbildningen (brutto) i procent av bruttonational
produkten eill marknadspris. Definitionerna följer 

FN:s A system oj national accounts and supporting 
tables. 



Internationellt 
Penning- och kreditmarknad 

470 

Tab. 483 . Indextal för värdet av industriaktier ( 1 9 5 8 = 1 0 0 ) 

Då annat ej anges avses samtliga aktier. 



471 
In

tern
ation
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Tab. 484. Effektiv ränta på statsobligationer 
För flertalet länder avses en enda emission, vars nominella ränta angivits i tabellhuvudet. 



Internationellt 
Penning- och kreditmarknad 

472 

Tab. 485. Guldbehållning och utländska tillgodohavanden den 31 december 
1963, milj. USA-dollar 
Avser centralbankens och statens resp. internationella institutioners bruttotillgodohavanden, där ej annat anges. 



473 Internationel lt 
Penning- och kreditmarknad 

Tab. 486. Betalningsmedelsvolym i milj. av myntenheten vid slutet av åren 1961—1963 
Om ej annat anges bar i a-rista tillgodohavanden 

i privata banker och i centralbanken uteslutits ban
kers inbördes a-vista tillgodohavanden, statliga 

a-vista tillgodohavanden, tillgodohavanden pa tid 
samt blockerade pengar. 



In
tern

ation
ellt 

P
riser 

474 

Tab. 487. Partiprisindex (1958 = 100) 
Totalindex med undantag för Storbritannien, Österrike och Australien där index avser råvaror »Basic materials». Vägt med värdet av det totala 
försäljningsvärdet eller inom landet konsumerade varor da ej annat anges. 



475 
In

tern
ation

ellt 
P

riser 

Tab. 488. Konsumentprisindex (1958=100) 



Internationellt 
Konsumtion 

476 

Tab. 489. Konsumtion av vissa njutningsmedel 

Där ej annat anges är konsumtionen = införsel — utförsel + produktion. Lagerförändringar har ej beaktats. 



477 Internationellt 
Konsumtion 

Tab. 490. Livsmedelsförbrukning 



Internationellt 
Konsumtion 

478 

Tab. 491. Förbrukning av tidningspapper m. m. 

Avser för flert alet länder summan av import och eventuell produktion minskad med exporten enligt uppgifter 
från UNESCO. 



479 Internationellt 
Byggnadsverksamhet, bostäder 

Tab. 492. Bostadsbyggande 
Där ej annat anges, avser uppgifterna antalet 

färdigställda lägenheter och enfamiljshus. Tabellen 
avser att belysa utvecklingen av bostadsproduktio

nen i varje land för sig. På grund av det skiftande 
redovisningssättet kan däremot de absoluta talen 
för de olika länderna icke jämföras sinsemellan. 

Tab. 493. Bostadsbestånd 



Internationel l t 
Arbetsmarknad 

480 

Tab. 494. Arbetslöshet 
Tabellen avser a t t belysa förändringarna i varje 

land för sig. På grund av statistikens olika omfatt
ning kan siffrorna för de olika länderna icke jäm

föras sinsemellan. Procenttalen anger antalet arbets
lösa i procent av totalantalet sysselsatta och arbets
lösa i gruppen ifråga. 



481 Inter 
Socialvård 

Tab. 495. Utgifter för sociala ändamål i de nordiska länderna år 1961 (1961/62) 

Beloppen avser de totala nettoutgifterna vare Big 
dessa täcks av skatter eller av avgifter till social-
fbrsäkringsorganen. — Centrala administrationsav

gifter förs under de utgiftsgrupper där de natur
ligast hör hemma. 
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Internationellt 
Undervisning 

482 

Tab. 496. Universitet och högskolor i de nordiska länderna 1962/63 

Noterna återfinns på sid. 483. 



483 Internationellt 
Bildningsverksamhet m. m. 

Tab. 497. Radiolicenser 
Antalet radiolicenser i hela världen uppskattas av UNESCO till 415 milj. år 1962 (132 per 1 000 inv.). 

Noter till tab. 496 



Internationellt 
Bildningsverksamhet m. m. 

484 

Tab. 498. Biografer 
Biografer: Där ej annat anges avses permanenta biografer som visar 35 mm film mot betalning-
Besök: Alla betalande besökare på permanenta och andra biografer med såväl 35 som 16 mm film. 



485 Internationellt 
Bildningsverksamhet m. m. 

T a b . 499. Televisionslicenser 

Tidpunkten för uppgifterna varierar frän land till land; talen hänför sig dock företrädeavis till slutet 
av året. Antal televisionslicenser i hela världen uppskattas av UNESCO till 129 milj. är 1962 (41 per 
1000 inv.). 



Internationellt 
Finanser 

486 

Tab. 500. Nettonationalinkomst och bruttonationalprodukt år 1962 
Uppgifterna i tabellen följer FN:s definition och kan därför avvika från de nationella redovisningarna. 



487 Internationellt 
Finanser 

Tab. 501. Statsskulden 
Talen är ej fullt jämförbara. Detta gäller dels gränsen mellan långfristig och kortfristig skuld, dels grän

sen mellan inhemsk och utländsk skuld, samt omräkningen av utländsk skuld till landets mynt. 





OFFICIELLA STATISTISKA PUBLIKATIONER UTGIVNA INTILL 

DEN 30 SEPTEMBER 1964 

Official statistical reports published up to September 30, 1964 



490 



491 



492 



493 



494 



495 



496 



497 



498 



499 



500 



501 



502 



503 



504 

Sakregister 

Sid. 

Aborter 262 
Acciser 336, 340, 352 
Ackordsförhandi ingår (kon

kursärenden) 272, 274 
Adoption 274 
Affärsbanker . . 170,172, 177,234 
Affärsfastigheter, saluvärde.. 269 
Affärsverksamhet, s ta tens . . 329 f 
Aktiebolag, beskattning. .357, 360 
— nyregistrerade, upplösta, 

bestånd vid årets u tgång. . 122 
— statliga 334 
Aktiebolagsskogar 84 f, 89 
Aktieindex 179 
Aktier 178 f 
— intern 470 
Alkoholhaltiga drycker 200 f 
— försäljning 201 f 
— konsumentpris 196, 198 
— konsumtion 194 
— konsumtion per invånare . 200 
— statens inkomster av 203, 340 
— tillverkning 200 f 
— intern 427, 476 
Alkoholistanstalter, se Vård

anstalter för alkoholmissbru
kare 

Alkoholmissbrukare 253 
•— Vårdanstalter för 254 
Allergiska sjukdomar, döds

orsak 263 
Allmänbildande gymnasier . . 286, 

289, 293 
Allmänna läroverk . 306, 344, 350 
Allmänna pensionsfonden . 179 f 
Allmänna val 377 f 
Aluminium, införsel 134 
— tillverkning 96, 104 
— intern 435 
Andningsorganens sjukdomar, 

dödsorsak 264 
—• intern 416 
Andrakammarval 378 f 
Animaliska produkter 76 f. 124, 

126, 128 f, 134 
— intern 426, 441 
Apelsiner, konsumentpris . . . 196 
Apotekare 257 
Apoteksvaror 101, 110,116, 128 f 
Arbetare, se Industri, Löner 
Arbetarskydd . . . 255 f, 338, 343 
— intern 481 
Arbetsavtal (tvistemål) 275 
Arbetsförmedling 220 f 
Arbetsgivareföreningen, 

Svenska 219 f 
Arbetsinställelser 224 
Arbetslöner 79, 225 f 
Arbetslöshet 236, 255 f 
— intern 480 f 

Sid. 

Arbetslöshetsförsäkring 223, 235 f 
244, 255 f 

— intern 481 
Arbetslöshetskassor . . . 223, 235f 
Arbetsmarknad 214 f 
— intern 480 
Arbetsställen 92 f, 97, 108 f, 112 f 
Areal, hela riket 6 
— jordbruks- 65 f 
— kommunemas 11 f 
— land 6 f 
— skogs- 84 f 
— vatten 6 
— intern 387, 420 
Aritmetisk medellön (inom en

skild varuhandel) 233 
Arméns underofficersskola . . 303 
Arrenderade jordbruk 69 
ATP, se Allmänna pensionsfonden 
Avverkning, skogs 82 f 

Baljväxter, areal, skörd m. m. 
68, 70 

— intern 477 
Banker 94, 170 f, 234 
Banktjänstemän, löner 234 
Barn, födda 20 f, 46 f, 52 f 

» , under 15 år 19 f 
— intern 406 f 
Barnadödlighet 46 f, 52 f 
— intern 406 f, 410 f 
Barnavård 245 f, 260 
— utgi f ter . . . 256, 260, 361 f, 368 
— intern 481 
Barnavårdslärare, utbildning 

av 296 
Barnavårdsmän 248 
Barnavårdsnämnden 247 
Barnbidrag, allmänna 241, 

255 f 
— särskilda 241, 245, 255 f 
— intern 481 
Barnförlamning, se Poliomjelit 
Barnhem 246 
Barnkolonier 245 
Barnmorskor 255 
— elever 296 
Barnpension 241,245 
Barnstugor 246 
Bedrägeri 277, 280 
Befolkningsprognos 27 
Befolkningsrörelsen 57 f 
— intern 406 f 
Bensin, tillverkning 99 
— intern 433, 447 f 
Bergshantering 95 f 
Bergshöjder 1 
Beskattning 352 f 
Beskattningsmål 276 

Sid. 

Besvärsmål 275 
Betalningsbalans 139 
Betalningsbalans, intern 455 
Betalningsföreläggande . . . . 273 
Betalningsmedelsvoiym, 

intern 473 
Betesmark, kultiverad 65 
Bibliotek 308 f 
Bidragsförskott 248 
Bilar, in- och utförsel.. 125, 127, 

134, 136 
— innehav 42 f 
— registrerade 161 f 
— tillverkning 105 
— trafikförsäkring 189 
— årsmodell 162 
— intern 436,450 f, 461 
Bildningsverksamhet 308 f 
— intern 483 f 
Bilinspektionsdistrikt, antal . . 4 
Bilregistret, centrala 161 
Bilskattemede! 336, 340, 352 
Bilägarnas inköpsföreningar. 213 
Biografer 314 
— intern 484 
Blandsäd, areal, skörd m.m.68,70 
Bleckvarufabriker 108, 112 
Blindtillägg 243 
Blodsjukdomar, dödsorsak.. , 263 
— intern 416 f 
Bly och blymalm P6,99, 104, 134 
— intern 432, 436 
Bokproduktion 311 f 
Bomull, bomullsgarn . . 109, 114, 

124, 126, 134 
— intern 430, 434, 448 
Bomullsfrö, intern 429 
Borgerlig vigsel 49 
Boskillnadsmål 275 
Bostad, konsumentprisindex . 198 
Bostadsbestånd 209 
— intern 479 
Bostadsbyggandet 204 f 
— intern 479 
Bostadsfastigheter, saluvärde 269 
Bostadsförhållanden 208 f 
Bostadskreditkassan 176 
Bostadslån 205 f 
Bostadslägenheter 208 f 
Bostadsrabatter 207 
Bostadsrättsföreningar 213 
Bostadssubventioner 206 
Bostäder 20S f 
Bouppteckning 274 f 
Brandförsäkring 182 f, 188 
Brandorsaker 190 
Brandskador 189 
Brevförsändelser 154,156 
— intern 466 
Brott 277, 280 
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Sid. 
Brott som kommit till polisens 

kännedom 280 
Brottmål 273, 275, 277 
Brukningsenheter 60 f, 73 
Brukningsformer (jordbruk) 69 f 
Bruttonationalprodukt 329 f 
— intern 480 
Bruttoton 140 f 
Bruttoreproduktionstal 52 
— intern 409 
Bryggerier 109. 114 
Bränder 190 
Brännved, avverkn 83 
Brännvinstillverkning 200 
Bränsle, konsumentprisindex 198 
Bränsleförbrukning, handels

flottans 14ö 
— industrin 116 f 
— järnvägar 153 
Bröd, konsumtion 194 
— konsumentpris 19fi 
— tillverkning 9S 
Brödsäd, produktion 71 f 
— tillgång och förbrukning . . 73 
— intern 422 
Budget, statens 336 f 
Bussar 161 f 
•— tillverkning 105 
— intern 436, 461 
Byggnadsmaterial, in- och ut

försel 124 f 
— tillverkning 99, 102 f 
Byggnadssnickerier, tillverk

ning 102 
Byggnadsverksamhet 28 f, 205 f 
— arbetsställen, sysselsatta 

m. m 92 f 
— inkomst- o. förmögenhet 322. 

323 f 
— löner 229, 230, 232 
— intern 400, 479 
Börsindex 179 
— intern 470 
Bötesförvandling 274 
Bötesmedel 341 
Bötesstraff 278 

Cement- och cementvarutill
verkning 102, 108, 112 

— intern 435 
Centrala bilregistret 161 f 
Centrala verkstadsskolor. . . . 297 
Centralkassor för jordbruks

kredit 177 
Charkuterivaror, konsumtion 195 
— tillverkning 98, 109, 114 
Chokladvaror, konsumtion . . 195 
— tillverkning 98, 109, 114 
Cigarrer, cigarriller, cigarretter 
— försäljning 200 
— intern 429 
Cirkulationsorganens sjukdo

mar, dödsorsak 204 
Civila statstjänstemän . . . 215 f 
Civilförsvaret, utgifter.. 338, 347 
Civilområden 4 

Sid. 
Civilstånd 19 f 
Cyklar, konsumentpris 197 
— tillverkning 105 

Daghem 246 
Dagstidningar 313 
Departementen . . 217, 342 f, 350 
Detaljhandel, arbetsställen, 

sysselsatta m. m 93 
Detaljhandelspriser, se Kon

sumentpriser 
Disciplinstraff 278 
Diskonto, riksbankens 170 
— intern, (centralbankernas) 469 
Dispensärer 201 
Disputationsprov 304 
Djur, levande, in- ook utför

sol 124, 120, 128 f 
Domsagor, antal 4 
Domstolar, verksamhet . . . 273 f 
Domänfondens skogar 86 
Domänverket 329, 339, 341, 330 
Domänverkets skograr 85 
Driftbudget, statens 336 f 
Drivkraft . . . 95, 108 f, 111, 120 f 
Drunkning 265 
Drycker, in- och utförsel 124, 126. 

l2Sf 
— konsumentpris 196, 19S 
— konsumtion 191 f 
Dryckesvaru- och tobaksindu

stri 92, 97, 99, 109, 114. 117 f 
Dyrortsgruppering 214, 227 f, 234 
Dysenteri, sjukdomsfall . . . . 265 
Döda 46 f, 54 f, 263 f 
— intern 400 f, 410 f, 410 f 
Döda i l:a levnadsåret . . . 46 f, 54 f 
— intern 406 f, 410 f 
Dödfödda 52 f 
Dödförklaring 274 
Dödlighets- och livslängds-

tabeller 56 
— intern 414 f 
Dödsorsaker 263 f 
-— intern 416 i 

Ecklesiastik indelning 4 
EEC, utrikeshandel, intern. . 454 
EFTA, utrikeshandel, intern. 454 
Egnahemslån 205, 207 
Eldbegängelser 2C7 
Elektrisk energi, förbrukning 

116 f, 121, 154 
— produktion 121 
— intern 426 
Elektriska generatorer, mo

torer m. m . . . 95, 105, 107, 111, 
121. 134, 136 

Elektroteknisk industri . . 108,112 
Elever 286 f 
El-, gas-, vattenverk m. ni. 

29, 30, 33, 92 
Emissioner, aktier, obliga

tioner 178 
Enskilda skogar 84 f, 8» 
Epidemisjukhus 259 

Sid. 
Epidemiska sjukdomar, döds

orsak 263 f 
— sjukdomsfall 260 
— intern 4I6f 
Epileptikeranstalter 259 
Europeiska ekonomiska unio

nen, utrikeshandel, intern. 454 
Europeiska frihandelssamman-

slutningen, utrikeshandel, in
tern 454 

Examina 290, 301 f. 307 
Export 123. )2ii, 130f, 136 f 
— intern 4 !0 f, 455 f 
Exportprisindex 199 
Expropriationsdorustolar . . . . 271 

Fackliga organisationer 21 v 223 
Fakulteter 2Li9 f. 305 
Familjebostadsbidrag 207 
Familjen 45 
Familjenamn (släktnamns-

ärenden) 63 
Farmaceutiska institutet 299 f. 305 
Fartyg, förolyckade 146 
— handelsflottans 14(1 f 
— in- och utförsel i:J4. 136 
— intern 457 f 
Fartygsbyggnader och repara

tioner " 105,108. 112 
Fartygspersonal 144 
Fast egendom; lagfarna köp, 

saluvärden 271 
— lagfarter, tomträtter, in

teckningar 270 f 
— taxeringar 354 f 
Fastigheter, saluvärde . . . . 208 f 
Fasti','hetsförsäkring 189 
Fastighetsvärden... 83, 354. 300 
Finanser 336 f 
— kyrkliga kommunernas . . 376 
— landskommunernas 352. 301 f, 

367 
— landstingens 352f.3ol f 
— primärkomniunernas 363. 366 f 
— statens 336 f 
— städernas . . .352 f, 359, 382 f, 

370 f 
Fisk, fångst 90 f 
— in- och utförsel 124, 12ii. 12> f, 

134. 136 
— konsumentpris 196 
— konsumtion 195 
— intern 424 f, 441 
Fiskare, antal 91 
Fiskberedningsanstalter !"'.>, 114 
Fiske, båtar, redskap 91 
Fjäderfäkött, produktion . . . 77 
Flickskolor, flickskolest adiet 

280. 298 
Floder 1 
Flodområden 87 
Flottning SO f 
Flottningsföreninsar S7 
Flygkadettskolan 303 
Flygkrigshögskolan 303 
Flygolyckor 265 
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Sid. 
Flygplan, luftfartyg 167 
Flygplatser 168 
Flygvapnets centrala skolor 303 
Flyttande, antal 62 f 
Fläsk, införsel 134 
— konsumentpris 196 
— konsumtion 195 
— produktion 77 
Fodermedel, in- och ut

försel 124, 126, 128 f, 134 
— jordbrukets inköp 79 
— partiprisindex 199 
Foderväxter, areal, skörd m.m. 68 f 
Folkbibliotek 310 
Folkbokförings- och social

vårdsmål 276 
Folkhögskolor 286, 289, 298 
Folkmängd 4 f 
— efter hushållstyp och hus-

hållsställning 43 
— intern 387 f 
Folkmängdens förändringar . 46 f 
— intern 406 f 
Folkmängdstäthet 6 
— intern 387 f 
Folkomröstningar 384 
Folkpensioner 241 f, 343 
Folkpensioneringsfonden... . 341 
Folkräkningar, intern 387 f 
Folkrörelser 316 
Folkskoleseminarier 286, 289,294, 

305 
Folkskollärarlinje.. 289, 294. 303 
Folkskolor 288 f 
— högre 286,292 
Folktandvård 256, 261 f 
— intern 481 
Folkökning 46 f 
— intern 393 
Fondbörs, Stockholms 179 
Fonder, statens 336 f, 341, 347 f 
Fosterbarn 247 
Fotogen, tillverkning 99 
— intern 433 
Frikyrkosamfund 316 
Fritidshem 246 
Frukt, in- och utförsel 124, 126, 

128 f, 134 
— konsumentpriser 196 
— konsumtion 194 
Frånskilda, civilstånd 20 f 
Fullmäktigval 383 
Fylleriförseelser.. 203 f, 277, 280 
Fyrar 151 
Fyr- och båkmedel 340 
Fyrskepp 151 
Fångvård 282 f 
Får, lamm 73 f 
— intern 419 
Färjleder 158 
Färjor 151 
Födda 20 f, 46 f, 51 f, 60 
— intern 406 f 
Födelseöverskott 46 f 
— intern 406 f 
Födoämnen, konsumtion . . 194 f 

Sid. 
— intern 477 
Fögderier, antal 4 
Förbrytelser 277, 280 
Företagare, antal 28 f 
Företagareförsäkring 189 
Företagsräkning 92 f 
Företagsskolor 297 
Förfalskning 277, 280 
Förgiftning, dödsorsak 265 
Förlagsbevis 178, 180 
Förlikningsmannadistrikt, 

antal 4 
Förlossningsvård 258 f 
Förmynderskap 274 
Förmögenhet 318 f 
Förmögenhetsklasser 324 f 
Förmögenhetsskatt, s ta t l ig . . . 359 
Förmögenhetsägare 325 
Förolyckade fartyg 146 
Förortskommuner 5 
Församlingar, antal 4, 8 
Förskollärarexamen 296 
Förstakammarval 377 
Försvarets läroverk 303 
Försvarsområden, antal 4 
Försvarsväsendet, utgifter 338, 342 
Försäkringskassor, allmänna 240 f 
Försäkringsväsen 180 f 

se även Socialförsäkring 
Försörjningsbalans 328 
Förvaltningspersonal, inom 

industrin 107f 
Förvandlingsfängelse 283 f 
Förvärvsarbetande 
— antal 26 f 
— bilägare 41 
— efter näringsgren 26 f 
— » yrke 35 f 
— kvinnor efter ålder och 

barn, antal 39 
— efter arbetsplatsens läge 40 
— intern 400 f 

Garverier 110, 114 
Gas, industrins förbrukn 116 
— medelpris 197 
— naturgas, intern 433 
Gasverk 29, 92 
Geografiska uppgifter 1 
Gifta personer, a n t a l . . 19 f, 28, 42 
Giftermål 46 f 
— intern 406 f 
Glesbebyggelse 9, 23, 209 
Godstrafik, bil 164 f 
- f l y g 167f 
— iärnväg 152, 153 
— Intern 459, 462 
Grafisk industri 92, 97, 109, 114, 

117f, 118 
Gravationsbevis 274 
Grundskolan 288 f 
Gruvbrytning 95 
- i n t e r n 400 f 
Gruvor, gruvindustri 28 f, 92, 95, 

97, 107 f, 117 f, 119 
Gränser, Sveriges 1 

Sid. 
Grönfoder 68 f 
Grönsaker 
— konsumentpris 196 
— konsumtion 194 
Gnid, in- och utförsel 123 
— produktion 96 
— intern 435 
Guldbehållning 171 f 
— intern 472 
Gnid- och silvervarufabriker 

108, 112 
Guldpris 170 
Gummi, gummivaror, 

in- och utförsel 124 f, 128 f, 134 
— tillverkning . . . 102, 110, 114 
— intern 429 f, 445 
Gymnasier 286, 289, 293 f, 303, 

306 
— allmänbildande 286, 289, 293, 

306 
— handels. 286, 289, 294, 303, 

306 
— tekniska.. 286, 289, 294, 306 
Gymnastiska centralinstitutet 

299 f, 305 
Gäld, intecknad 270 
Gödselmedel, in- och utförsel 124, 

126, 128 f, 134 
— jordbrukets inköp 79 
— partiprisindex 199 
— tillverkning 101 
— intern 434 
Götaland, areal, folkmängd.. 7 

Halm 68, 70 f 
Hamnar 148 
Hamnavgifter 148 
Handel och samfärdsel 28 f, 94 f 
— intern 400 
Handel, utrikes- 123 f 
— intern 440 f 
Handelsanställda, löner 233 
Handelsflottan 140 f 
— bruttofrakter 147 
— bruttointäkter 140 
— intern 457 f, 460 
Handelsgymnasier 286, 289, 294, 

303, 306 
Handelshögskolor 299 f, 305 
Hantverk, se Industri 
Havre, areal, skörd m. m . . . . 68 f 
— intern 421, 423 
Hemförsäkring 189 
Hemskillnad 50 
Hemvårdarinnor 250 
Hjärtsjukdomar, dödsorsak.. 264 
— intern 416 
HSB 213 
Hovrätter, antal 4 
— verksamhet 274 
Hudar, skinn, pälsverk, in-

och utförsel 124,126, 128 f, 134 
— ta lve rkn ing . . . . 101, 110, 114 
— intern 445 
Humle 201 
Hundar 376 
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Sid. 
Hundakatt 352, 376 
Husdjur 73 f 
— intern 419 
Husdjursförsäkring... 182 f, 188 
Hushåll, antal, lägenhetsstor

lek m. m 44 f, 210f 
— med bil 44 
Hushållens tillgångar och 

skulder m. m 326 f 
Hushållningssällskap . . . 4, 7, 78 
Hushållningssällskapsområden 

7, 77 
Hushållslärare 296 
Hushållsmedlemmar, a n t a l . . 44 f 
Hushållstyper 43, 192 f 
Hustrutillägg 243 
Hypoteksinrättningar . . . 176, 178 
Hyresrabatter till barnrika 

familjer 256 
Hälso- och sjukvård . 256 f, 338, 

343. 346, 361 f, 365, 366 f, 371 
— intern 481 
Häradsrätter, verksamhet . 272 f 
Högre folkskolor 286, 292 
Högre kommunala s k o l o r . . . . 306 
Högskolor.. 299 f, 304, 305, 338, 

345 
— intern 482 
Högsta domstolens verksamhet 275 
Höns 74 
— intern 419 

Import 123 f, 128, 132 f 
— intern 440 f, 452 
Importprisindex 138, 199 
Indelningar, rikets 4 
Index 
— export- och importpris-

138, 199 
— konsumentpris- 198 
— levnadskostnads- 198 
—• partipris- 199 
— pris- och volymindex för 

in- och utförsel 138 
— produktionsvolym 119 
— intern. . . 439, 456, 469 f, 470 
Industri 97 f 
— arbetsställen 92, 97, 108 f. 

112 f 
— drivkraft 107 f 
— förädlingsvärde 108 f 
— investeringar 118 
— löner 227 f 
— produktion av vissa varor 98 f 
— produktionsvolym, indextal 119 
— salutillverkningarnasvärdel07f 
Industri, intern 400, 426 f 
Industriaktier 178 f 
— intern 470 
Industriarbetare, löner 227 f 
Industriprodukter 98 f 
— intern 427 f 
Infektionssjukdomar, dödsor

sak 263f 
— sjukdomsfall 260 
— intern 416 

Sid. 
Influensa, dödsorsak 264 
— intern 416 
Influtna skatter 352 
Inflyttade 62 
Inflyttningsöverskott 48, 62 
Införsel 123 f, 128, 132 f 
— intern 440 f, 452 f 
Inkomstenheter 327 
Inkomst 318 f 
Inkomstfördelning efter yrk.-

ställn. och när.gren 321 
Inkomstklasser 319 f 
Inkomsttagare 318 f 
Inkomst- och förmögenhets

skatt 336, 340, 352, 356 f 
Inrikes omflyttning 62 f 
Inteckningar 270 f, 274 
Internationella översikter . . 385 f 
Internering 282 f 
Invaliditet, yrkesskada . . . . 237 f 
Invalidpensioner . . . . 242 f, 255 f 
Invandrare 46 f, 57 f 
Investeringar, industrins . . . . US 
— statens, allmänna vägar på 

landet 159 f 
— statens, kapital- 159 f, 339 
— intern 486 
Investeringskvoter, intern. . . 469 
Investeringsplan 338 
Invånare per km2 land . . . . 6 
— intern 387 f 

J ak t 82 
Jordbruk 26 f, 65 f 
— inkomster och utgifter 79, 356 f 
Jordbruk, rationalisering 81 
— utan kor 75 
— intern 420 f 
Jordbrukets ekonomiska för

eningsrörelse 80 
Jordbrukets maskinanvänd

ning 75 
Jordbruksfastigheter, saluvärde 268 
Jordbrukskassor 177 
Jordbrukskooperation 80 
Jordbruksmaskiner, tillverk

ning 104 
Jordbruksvärde 354, 360 
Järn och järnmalm, produk

tion m.m. 95f,99,108,114,119 
— in- oeh utförsel 124, 126, 136 
— intern 431, 435, 446 f, 450 
Järnverk 95, 108, 112. 119 
Järnvägar 152 f 
— enskilda 153 
— statens 152 f, 331, 339 
Järnvägar, intern 462 
Järnvägsolyckor 265 

Kaffe, in- och utförsel 124, 126, 
128 f, 134 

— konsumentpris 196 
— konsumtion 195 
— intern 42S, 444, 476 
Kakao och choklad 98, 109, 114, 

195 
— in- och utförsel 128 f 

Sid. 
Kakaobönor, kakao, intern. 

428, 476 
Kaloriförbrukning, per invå

nare, intern 477 
Kftlorivärde, animalieproduk-

tionens indextal 77 
Kammarrätten 276 
Kapitalbudget, statens . . 336, 33S 
Kapitalfonder,statens. 336, 338 f, 

341, 347 f 
Kemiska produkter, in- och 

utförsel 124, 126, 128 f 
Kikhosta, dödsorsak 263 
— intern 416 
Kläder, in- och utförsel 125,127 f. 

134 
— konsumentpris 197 f 
— konsumtion 191 f 
Kokgas, se Gas 
Koks, förbrukning 117 
— införsel 124, 134 
— konsumentpris 197 
— tillverkning 99 
— intern 432 f, 447 
Kol, se Stenkol 
Kolgruvor 108, 112 
Kolonialvaror, införseltull . . . 351 
Kollektivhushåll 43 
Kommerskollegii partiprisin-

dex 199 
Kommunal inkomstskatt 354, 358 
Kommunala finanser 361 f 
Kommunala val 381 f 
Kommunala yrkesskolor . . . . 297 
Kommunalfullmäktigval 383 
Kommunalskatt 352 f, 358, 360 f, 

373 f 
Kommunalt anställda 30 
Kommuner, antal, areal, folk

mängd 4, 8, 11 
Kommunikationer 152 f 
— intern 461 f 
Kommunblock 4,17 f 
Kommunlån 179 f 
Konfektindustri 98, 109. 114 
Konfektion 93, 105 f, 109 f, 114 
Konflikter, arbets-, se Arbets

inställelser 
Konkurser 271 f, 274 
Konservtillverkning 99, 109, 114 
Konstfackskolan 296 
Konsthögskolan 296 
Konsumentkooperation 213 
Konsumentpriser 196 f 
Konsumentprisindex 19S 
— intern 47.3 
Konsumtion 191 f 
— intern 476 f 
Konsumtion, födo- och njut

ningsmedel 194 f 
— fördelning på varor och 

tjänster 191 f 
— privat och offentlig 328 
— intern 476 f, 486 
Konsumtionsföreningar 213 
Kontorspersonal, löner 231 f 
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Sid. 
Kontrakt, antal, kyrklig in

delning 4 
Kontrollföreningar 77 
Kooperation 80, 213 
Kooperativa Förbundet 177,213 
Koppar, kopparmalm, införsel 

125, 134 
— produktion 96, 99, 104 
— utförsel 127 
— intern 431, 435, 450 
Kopparslagerier 108 
Korn, areal, skörd m. m 08 f 
— intern 420 f 
Korrespondensrealskolor 2S6 f, 

290, 292 
Kraftstationer 121 
Kreatur 73 f 
— intern 419 
Kreatursfoder, in- och utför

sel 124, 120. 128 f, 134 
Kreaturslösa jordbruk 75 
Kreditmarknad 170 f 
Kreditinstitut 170 f 
Krematorier 2G7 
Krigshandling, dödsorsak . . 265 
— intern 416 
Krigshögskolan 303 
Krigsskolan 303 
Kriminalvård 281 
Krouoskogar 82, 84 f, 89 
Kryddor, in- oeh utförsel. . . 128 f 
— konsumtion 195 
Kul- och rullager 105, 125, 127, 

136 
Kuratorer, vid sjukhus 257 
Kyrkliga indelningar 4 
Kyrkliga kommuner, finanser 376 
Kyrkofullmäktigval 383 
Källhänvisningar 20° 
Kärlsjukdomar, dödsorsak . . 263 
Könssjukdomar, dödsorsak . . 264 
— sjukdomsfall 260 
— intern 416 
Köpingar, antal 4 
— areal och folkmängd . . . . 11 f 
— finanser 352, 361 f 
Körkort, utfärdade oeh åter

kallade 163 f 
Kött, in- och u t förse l . . . 124,126. 

128 f, 134 
— konsumentpris 196 
— konsumtion 195 
— produktion 98, 109, 114 
— intern 427, 441, 477 

Lagervärden 92 f 
I.agfartsärenden 270 f, 274 
Lagsökningsmål 273 
Landareal . . . . . . . . . . 6, 11 f, 05 
- intern 387 f, 420 
Landgräns, Sveriges 1 
Landsbygd, folkmängd 6 
Landsfiskalsdistrikt, antal . . 4 
Landsförsamlingar, antal . . . 4, 8 
Landskap, areal, folkmängd . 7 

Sid. 
Landskommuner, antal , folk

mängd 4, 8, 11 f 
— finanser 352, 361 f, 367 
Landsorganisationen (LO) . . . 218 
Landsting, areal, folkmängd 4,7 
— finanser 352, 361 f 
Landstingsmannaval 381 f 
Landstingsskatt 352, 361 f 
Lantarbetare, löner 225 
Lantbrukshögskolan . . 299 f, 305 
Lantbruksinstitut 296 
Lantbruksmaskiner 75, 104 
Lantbruksnämnder 81 
Lantbruksskolor 296 
Lanthushållsskolor 296 
Lantmannaskolor 296 
Lantmäteri 64, 340, 346 
Lantmäteridistrikt 4 
Lasarett, vårdplatser in. m. 258 
Lastbilar, beställningstrafik.. 165 
— registrerade 161 f 
— tillverkning 105 
— intern . 436, 451, 461 
Lekskolor 246 
Levande födda . . . 20 f, 46 f, 52 f 
Levnadskostnader 191 f, 208 
Levnadskostnadsindex 298 
Levnadskostnadsundersök

ningen år 1938 191 f, 20S 
Livförsäkring 186 
Livförsäkringslån 181 
Livslängd, återstående medel

livslängd 56 
— intern 414 f 
Livsmedel, in- oeh utförsel 124, 

126, 128, 134, 136 
— konsumtion 194 f 
— produktion, arbetsställen 

m. m. 92, 97 f, 107, 109, 114, 
117 f 

— intern 427 f, 441 f 
Livsmedelsförbrukning per in

vånare, intern 477 
Livsmedelspriser, detalj . . . . 196 
Livstid (straff) 285 
LO 218 
Lotsningar 151 
Lotspenningar 151 
Lots- och fyrplatser 151 
Lotterirr.edel, bidrag av 335 
— statsinkomst 341 
Lotterivinstskatt.statsinkomst 340 
Luftfart, svensk civil, linjefart 

m. m 167 f 
— intern 464 f 
Lunginflammation, dödsorsak 264 
— intern 416 
Läge, Sveriges geografiska . . 1 
Lägenheter, bostads- 209 f 
— intern 479 
Läkare, antal, distr 4, 257 
Län, areal, folkmängd 4,6 ,11 f, 23 f 
Lärare 306 f 
Läskedrycker 201 
Lönekostnader, statens 350 
— företagens 92 f 

Sid. 
Löner 225 f 
Löneplan A oeh B 214 f 
Lönnbränning 277, 280 
Lösdriveri 283 

Majs, intern. . . . 421,423, 142 f 
Malmbrytning, arbetsställen 

m. m 95 f, 99, 108, 112 
Malmer, in- och utförsel 124, 126. 

128 f, 134, 136 
— produktion 95 f 
— intern 435 f, 446 f, 450 
Maltdrycker 195 f, 201 f 
— intern 428 
Marinens underofficersskola.. 303 
Maskiner, in- oeh utförsel . . 125, 

127 f, 136 
— tillverkning 104 
Massa ved, avverkn ing . . . . S3, 88 
Matsmältningsorganens sjuk

domar, dödsorsak 264 
— intern , 416 
Medborgarskap, svenskt . . . . 61 
Medelfolkmängd 47 f 
— intern 406 
Medelinkomst 322, 324 
Medellivslängd 56 
— intern 414 f 
Medeltemperatur 3 
Medianinkomst 320 f, 324 
Medicinalpersonal 257 
Mejerihantering . . . 76, 109, 114 
Mejeriprodukter 75 f. 128 f 
Mened 277, 280 
Mentalsjukvård 257, 269 
Metall- och verkstadsindustri 92, 

97. 103 f, 107 f, 117 f, 119 
Meteorologi, nederbörd, tem

peratur 2 f 
— stationernas läge 1 
Militära skolor 303 
Militärområden, antal 4 
Mineraloljor 
— in- och utförsel 124 f, 128 f, 134 
— tillverkning 99 
— intern 433, 447 f 
Mistsignalanläggningar 151 
Mjöl och gryn, konsumentpris 196 
— konsumtion 194 
— tillverkning 98 
— intern 427, 477 
Mjölk, konsumentpris 196 
— konsumtion 195 
Mjölk, produktion 77 f 
— intern 427, 477 
Mjölkboskapskontroll 77 
Mjölkdistributionsföreningar. 213 
Mjölkleverantörer 78 
Moderskapshjälp 241 
Mord och dråp 277, 280 
— dödsorsak 265 
— intern 416 
Motorbrännolja 146 
Motorcyklar, registrerade . . 163 f 
— tillverkning 105 
Motorer 95, 107, 111 
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Sid. 
— in- och utförsel 134, 136 
— tillverkning 104 
Motorfartyg 146 
— intern 457 f 
Motorfordon, in- och utförsel 125, 

127, 134, 136 
— inregistrerade 163 f 
— olyckor 163 f, 265 
— intern. . . 416, 436, 450 f, 461 
Motorfordonsförsäkring 182 f, 188 
Motorseglare 145 
— intern 460 
Mulåsnor, intern 419 
Municipalfullniäktigval 383 
Munieipalsarahällen, antal . . . 4 
— finanser 352, 361 f 
Musikhögskolan 296 
Musikinstrument, tillverkning 107 
Mynt, in- och utförsel 123 
Mål, domstols- 273 f 
Mässling, dödsorsak 263 
— intern 416 
Möbler, in- och u t fö r se l . . . . 128 f 
— tillverkning 105 
Mödrahem 246 
Mödrahjälp 249, 342 
Mödra- och barnavård 245 f, 260 
—• intern 481 

Nationalinkomst, intern 486 
Nationalprodukt, brutto . . 328 f 
— intern 486 
Nationalräkenskaper 328 f 
Naturgas, intern 433 
Naturlig äng, areal 65 
— intern 420 
Nederbörd 2 
Nervsystemets sjukdomar, 

dödsorsak 264 
— intern 416 
Nettonationalinkomst, intern. 486 
Nettoreproduktionstal 52 
Njutningsmedel, konsumtion 195 
— intern 476 
Nonnalklasser 288, 290 f 
Norrland, areal, folkmängd.. 7 
Nya systemaktiebolaget . . . . 334 
— utminuteringsställen m. m. 

201 f 
Nykterhetssällskap 316 
Nykterhetsvård 252 f, 343 
Näringsgrenar 26 f, 92 f 
— förvärvsarbetande befolk

ning 26 f 
— arbetsställen, sysselsatta 

m. m 92 f 
Nöjesskatt 340, 352 

Obligationsemissioner 178 
Obligationslån... 176, 178 f, 348f 
Obligationsränta 170 
— intern 471 
Obligatoriska skolväsendet 286 f, 

305 
Ogifta personer, antal . . 19 f, 42, 

49 
Olivolja, intern 434 

Sid. 
Olje- och gasmotorer, driv

kraft 95 
Oljeråvaror, införsel 124, 128, 134 
Oljeväxter, oljeväxtfrö 68 f, 124, 

126, 128 f, 134 
— intern. 429, 445 
Oljor, animaliska, införsel 

124, 128 
Oljor, mineraliska, införsel 124. 

128, 134 
— tillverkning 90 
— intern. ...'. 433, 447 f 
Oljor, vegetabiliska, in- och 

utförsel . . 124, 126, 128 f, 134 
— tillverkning 100 
— intern 433 f, 448 
Olyckor, vägtraf ik- , . . . 105 f, 265 
Olycksfall i arbete 255 f 
— intern 481 
Olycksfallsförsäkring 182 f, 244, 

255 
— intern 481 
Olyckshändelser, dödsorsak 265 f 
— intern 416 
Omflyttning, inrikes 62 f 
Områdesreglering 10 
Omsättningsskatt 340 
Orderläget, verkstadsindustrin 118 
Organisationer 80. 213,218 f. 316 f 
Orkesterverksamhet, bidrag 

till 335 
Ortsgrupper, efterdyrort 214,227 f, 

234 

Paket, post 154 f 
— intern 466 
Palmolja, intern 434 
Pappersmassa, papp. papper, 

arbetsställen m. m. 92. 97, 99, 
102. 109. 117 f. 119 

— in- och utförsel . . . 124 f, 136 f 
— prisindex 199 f 
— tillverkning 99, 102 
— intern. . . . 430, 445, 449, 478 
Partihandel, arbetsställen, 

sysselsatta m. m 92 
Partiprisindex 199 
— intern 474 
Passagerarfartyg . . . . 140 f, 150 f 
Passkontrollområde, nordiskt 169 
Pastorat, antal, kyrklig ind. 4 
Patent 122 
Patent- och varumärkesavgif

ter 341 
Pendlare 40 
Penning-och kreditmarknad 170 f 
— intern 468 f 
Pensioner, barn 241, 245 
— folk- 241 f, 255, 343 
— invalid 242 f, 255 f 
— ålders- 242 f, 255 f 
— änke 242 f 
Pensionsfonden, allmänna 179 f, 

341 
Pensionsförsäkring, Riksför

säkringsverkets frivilliga.. 242 

Sid. 
Pensionärsbostadsbidrag . . . . 207 
Pensionärshem 236 
— intern 481 
Personal i statstjänst . . 214 f, 350 
Personbilar, personer med . . 42 
— hushåll med 41 
— registrerade 161 f 
— tillverkning 105 
Personbilförsäkring 189 
Persontrafik, järnvägar 152 
— lufttrafik 107 f 
— intern 462, 464 
Plast 101, 100. 110, 110, 124, 126. 

128 f 
— intern 431, 448 f 
Poliomyelit 260, 263 
Polisstatiätik 280 
Postbanken 173, 177 
Postförsändelser 154 f 
— intern 466 
Postgirorörelsen 173. 177 
Postväsendet 94, 154 f, 332. 339, 

341, 350 
— intern 466 
Potatis, areal, skörd 68 f 
— konsumentpris 196 
— konsumtion 194 
— intern 421. 423, 477 
Premieobligationslån, sv. sta

tens 348 f 
Primärkommuner, finanser 303. 

366 f 
Priser 191 f 
— intern 474 f 
Pris- och volymindex för in-

och utförsel 13S 
— intern 456 
Priser, se Index samt Konsu

mentpriser 
Priser och levnadskostnader 191 f 
Privatläroverk 306 
Produktion, se Industri 
— intern 426 f 
Produktionsvolyniindex 119 
— intern 439 
Protesterade växlar 272 
Provinsialläkardistrikt 4 
Psvkiska sjukdomar, dödsor

sak 263 
Publikationer, officiella, statis

tiska 489 f 

Radaranläggningar 151 
Radio 156, 315 
— intern 483 
Radioapparater och tillbehör 93, 

105, 134, 136 
Radiofyrar 151 
Radiolicenser 315 
— intern 483 
Radiostationer 151 
Radiotclegram 151 
Raps, areal och skörd 70 f 
Rattfylleri 277, 280 
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Sid. 
Bealekonomisk fördelning av 

driftbudgetens inkomster 
och utgifter 337 

Realexamen 301 
Realskollinjer 288 f, 292, 301 
Realskolestädiet 292 
Religiösa organisationer 316 
Restaurangpersonal, löner . . 235 
Revisionsmål 274 
Rikets indelningar, områden, 

distrikt m. m 4 
Riksbanken 170f 
Riksdagsmannaval 377 f 
Riksidrottsförbundet 316 
Riksområden, jordbruk. . 66 f, 75 
— skogsbruk, virkesförråd . . 84 
Riksskogstaxering 84 
Riksstat 336 f 
Ris oeh risgryn, konsumtion 
— intern 421, 423, 442 
Rotfrukter, areal oeh skörd . . 70 f 
— konsumtion 196 
Rull-och kullager,produktion 105 
— utförsel 127, 136 
Rundvirke 88 
Rusdrycker 200 f 
Rybs, areal oeh skörd 70 
Rådhusrätter, antal 4 
— verksamhet 272 f 
Råg, areal, skörd m. m 70 f 
— intern 421 f, 443 
Rån 277, 280 
Räntesatser 170, 175 
— intern 471 
Rättsväsen 268 f 
Röktobak 99, 200 
. _ intern 4-20 
Rösträtt 378. 380, 383 

SAC 218 
SACO 218 
SAF 219f 
Sakfällda i första instans . . . 277 f 
Salt, intern 431 
Saltsjöfiske 90 f 
— intern 424 f 
Sambeskattning 319,323 
Samfärdsel, se Handel och 

samfärdsel, Kommunika
tioner och Sjöfart 

Samhällsvård 247 
Scandinavian Airlines System 

(SAS) 167, 335 
— intern 465 
Scharlakansfeber, sjukdoms

fall 260 
— intern 416 
Sedelcirkulation 171 
Sem narier 288 f, 294,296,303, 305 
Separatorer, tillverkning . . . . 104 
— utförsel 136 
Sexstatsgruppen (EEC), utri

keshandel, intern 454 
Silver, in- och utförsel . . . . 123 
— produktion 96 

Sid. 
Silvermalm 96 
— intern 432 
Silver- och guldvarufabriker 

108, 112 
Sinnesorganens sjukdomar, 

dödsorsak 264 
Sjukdagar (i sjukförsäkringen) 

240 
Sjukdomsfall (i sjukförsäk

ringen) 240 
— vissa sjukdomar 260 
Sjuk- och olycksfallsförsäk

ring 182, 188 
Sjukförsäkring, frivillig 240 
— obligatorisk 240 
— intern 481 
Sjukgymnastinstitut . . 299 f, 305 
Sjukhus 258 f 
Sjukhusvårdsdagar (i sjuk

försäkringen) 240 
Sjukkassor, allmänna 240 f 
Sjukpenning 241 
Sjuksköterskeskolor, elever 298 
Sjuksköterskor 257 
Sjukvård, se Hälso- oeh sjuk

vård 
Sjukvårdsanstalter 258 f 
Sjukvårdspersonal 257 
Sjustatsgruppen (EFTA), ut

rikeshandel 454 
Självmord 265 f 
— intern 416 
Sjöar 1, 6 
Sjöbefäl 144 
Sjöbefälsskolor 298 
Sjöfart 140 f 
— intern 459 f 
Sjöförklaring 274 
Sjöförsäkring 188 
Sjökaptener, styrmän 144 
Sjökaskoförsäkring 182 f 
Sjökrigshögskolan 303 
Sjökrigsskolan 303 
Sjömän 144 
Sjöolyckor, dödsorsak 265 
— förolyckade fartyg 146 
Sjöräddningsstationer 150 
Skadade vid trafikolyckor . . 165 f, 

265 
Skadeförsäkring 184, 188 f 
Skadegörelse 277, 280 
Skaldjur, fångst 90 f 
— intern 424 f 
Skattekronor 363 f 
Skatter . . . 203, 336 f, 340,352 f 
Skattkammarväxlar . . 171 f, 349 
Skeppshypotekskassan 176 
Skifferprodukter 99 
Skilda 20 f 
Skilsmässor 50, 275 
Skogar 82f 
— intern 420 
Skogsarbetare, löner 226 
Skogsavverkning 82 f 
Skogsbilvägar 89 
Skogsbruk 26 f, 82 f 

Sid. 
Skogsbränder 190 
Skogsdiken 89 
Skogsförsäkring 182 f 
Skogshögskolan 299 f, 305 
Skogsmark 65, 84 f 
— intern 420 
Skogsmarkens fördelning . . . . 84 f 
Skogsskolor 296 
Skogstaxering 83 f 
Skogsvårdsåtgärder 89 
Skogsvärde 83, 354 
Skolbibliotek 310 
Skolformer 289 
Skolkökslärarinnor, utbildning 

av 296 
Skolmåltider 256 
— intern 481 
Skolor 286 f 
Skolväsendet, obligatoriska 286 f 
Skor, in- och utförsel 125, 127, 

128 f 
— konsumentpris 197 
— konsumtion 191 f 
— tillverkning . . . 106, 110, 114 
Skyddskonsulentdistrikt, antal 4 
Skyddsuppfostran 247, 249, 278, 

282 
Skärm bildsundersökningar . . 261 
Skörd 71 f 
— intern 422 f 
Slakterier 109, 114 
Släktnamnsärenden 63 
Smäskollärarlinje... 289,294,303 
Smörjoljor, se Mineraloljor 
Snus, försäljning 200 
Social hemhjälp 250 
Socialförsäkring.. 235 f, 255, 338 
— intern 481 
Socialhjälp 251 f, 255 f, 338, 361 f, 

367 f 
— intern 481 
Socialinstitut 299 f, 306 
Socialutgifter.. 255 f, 262, 342 f, 

361 f, 366, 368, 371 
— intern 481 
Socialvård 245 f 
— intern 481 
Socialvårdskonsulent, distrikt, 

antal 4 
Socker, in- och utförsel ro. m. 

128 f, 134 f 
— konsumentpris 1P6 
— konsumtion 195 
— tillverkning 98 
— intern 427 f, 443 f, 477 
Sockerbetor 68 f 
— intern 421, 423 
Sockerindustri 98, 109, 114 
Sockersjuka, dödsorsak 263 
— intern 416 
Sojabönor, intern 429 
Spannmål och produkter där

av, areal, skörd 68 f, 73, 124, 
126, 128 f, 134, 136 

— intern 422 f, 440 f 
Sparbanker 174 f, 234 



511 

Sid. 
Sparandel-sökningar, konjunk

turinstitutets 326 f 
Specerier, konsumtion 195 
Specialhem 246 
Specialklasser 288, 290 f 
SPP — tjänstepensionsförsäk

ring 187 
Spritdrycker, se Älkoholhaltiga 

drycker 
Sprängämnen 101, 110, 116, 128 f 
Spädbarnsdödlighet, se Barna

dödlighet 
Spädbamshem 246 
SR 218 
Stadsfullmäktigval 383 
Stadsförsamlingar, antal • - - . 4, 8 
Stadshypotekskassan 176 
Statens affärsverksamhet.. 329 f 
Statens järnvägar 152 f, 331, 339, 

341, 350 
Statens järnvägars biltrafik.. 164 
Statens kapitalinvesteringar 339 
Statens lönekostnader 350 
Statliga aktiebolag 334 
Statliga vägarbetare 231 
Statligt anställda . . 30, 214 f, 350 
Statsinkomster 203, 329 f, 336 f, 

340 f, 352, 356 f 
Statslösa, inresande 169 
Stateskogar 82, 84 f, 89 
Statsskuld 349 
Statsskuld, intern 487 
Statstjänarkartellen 218 
Statstjänstemän, löner 214 f, 350 
Statstjänstemännens riksför-

förbund 218 
Statsutgifter . . 329 f, 336 f, 342 f 
Stelkramp, dödsorsak 263 
Stenkol, förbrukning. 116,146,154 
— in- och utförsel 124, 126, 134 f 
— produktion 95 f, 99, 108, 112 
— intern 432,447 
Stift, antal, folkmängd 4 
Stiftnämndens skogar 85 
Straffarbete 278, 283 f 
Strafflagsbrott 277, 280 
Straffregister 279 
Straffriförklarade 283 
Strafföreläggande 278,281 f 
Strejker 224 
Studentexamen 302 
Studiecirklar 317 
Stål och järn, arbetsställen, 

produktion m. m. 92, 95 f, 103, 
108, 112 

— in- och utförsel 125,127 f, 134 f 
— införseltull 351 
— intern 435, 450 
Städer, antal 4 
— areal och folkmängd 6, 8, 10 f 
— finanser 352 f, 359, 362 f, 370 f 
— skatteunderlag oeh utde

bitering 373f 
— intern 395 f 
Stöld 277, 280 

Sid. 
Svealand, areal, folkmängd 7 
Svenska riksbyggen 213 
Svenska Tobaks A B . . . . 200, 334 
Sveriges akademikers central

organisation (SACO) 218 
Sveriges allmänna hypoteks-

bank 80, 176 
Sveriges arbetares centralor

ganisation (SAC) 218 
Svin 7 3 f 
— intern 419 
Syfilis, dödsorsak 263 
— sjukdomsfall 260 
— intern 416 
Symboler använda i tabellerna 19° 
Systembolag, se Nya System 

AB 
Sömnsjuka, dödsorsak 263 
— sjukdomsfall 260 

Tackjärn, in- och utförsel . 134 f 
— produktion 95 f, 103 
— intern 435 
Tandläkare 257,'261 
Tandläkarhögskolor . . 299 f, 305 
— intern 482 
Tandsköterskor 257 
Tandtekniker 257 
Taxeringar 83 f, 354 f 
TCO 218 
Te, in- och utförsel 128 f 
— konsumtion 195 
— intern 428, 444, 476 
Teaterverksamhet, bidrag till 335 
Tekniska högskolor.. 299 f, 305, 

344 
— intern 481 
Tekniska läroverk 306 f 
Telefonapparater 105, 134 f, 157 f 
— intern 467 
Telefonsamtal 157 
Telefonstationer 157 
Telegrafapparater . . . . 105, 134 f 
Telegrafister, fartygs- 144 
Telegrafstationer 156 
Telegram 156 
— intern. 467 
Television 314 f 
Televisionsapparater, in- och 

utförsel 134 f 
Televisionslicenser 314 f 
— intern 485 
Te leverke t . . . 333, 339, 341, 350 
Telex 156 
Temperatur i Sverige 3 
Textil- oeh sömnadsindustri 

92, 97, 105 f, 109, 114, 117 f 
Textilinstitut 296 
Textillärare 296 
Tidningar 313 
Tidningspapper, in- och utför

sel 125, 127, 136f 
— produktion 102 
— intern 434, 449, 478 
Tillverkningsindustri 26 f 

Sid. 
Timmer S3,87f 
— intern 430, 445 
Tingslag, antal 4 
Tipsmedel 341 
Tipstjänat, AB 334 
Tjurar 73 f 
Tjänstemän inom industri, lö

ner 231 f 
Tjänstemännens centralorga

nisation (TCO) 218 
Tjänstepensionsförsäkring 

(SPP) 187 
Tobak, försäljning 200 
— in- och utförsel 124, 126,128 f 
— konsumentpris 197 
— konsumtion . . 191 f. 195, 200 
— tillverkning m. m. 92, 97. 99, 

107, 109, 114, 117 f 
— intern 428 f, 444 f 
Tobaksmonopolet, se Svenska 

Tobaks AB 
Tobaksskatt 336. 340 
Tomträtter 270 f 
Tonnage, handelsflottans . . 140 f 
— intern 457 f 
Torv, förbrukning 116 
— tillverkning m. m. 99,108,112 
Totalisatormedel 341 
Trafikflygplatser, statens ci

vila 168 
Trafikförsäkring 182 f. 188 
Trafikolyckor 165 f, 265 
Traktorer 75, 104, 134 f, 162 
Transportförsäkring 1S4, 1SS 
Transportmedel, in- oeh ut

försel 125, 127 f, 134f 
Trillingar 52 
Tryck, litografiskt oeh annat 102 
Trångboddhet 210 
Trädgårdsarbetare, löner 220 
Trädgårdsskötsel, arbetsstäl

len m. m 92 
Trähus, monteringsfärdiga . . 102 
Träindustri 92. 97. 99, 102, 

107 f, 117 f, 119 
— intern 430 
Trävaror, in- oeh utförsel 124 f, 

136 f 
— intern 445 
Tuberkulos, dödsorsak 263 
— intern 416 
Tuberkulossjukhus 259 
Tullar och acciser.. 336, 340, 352 
Tullmedel 203,336 
Tulluppbörd 351 
Tumörer, dödsorsak 263 
— intern 416 
Tvillingar 52 
Tvistemål 273 f 
Tvångsarbete 283 
Tvångsuppfostran 282 
Tändstickor, tillverkning 107,110, 

116 
Tätbebyggelse, folkmängd. 0,22 f. 

29 f 
Tätorter, folkmängd 9 
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Sid. 
Ugnar och härdar, i gang . . 95 
Ull, ullgarn in. m 134f 
— intern 430, 434, 446, 449 
Underrätter 273 f 
Undervisning 288 f 
— kostnader 338, 344 f, 350, 361 f, 

365 f, 368, 371 
— intern 482 
Ungdomsfängelse . . . . 278, 283 f 
Ungdomsvårdsskolor 249 
Universitet. . . 299 f, 304 f, 338, 

344 f 
— intern 482 
Upptagningsheni 246 
Utflyttade 46 f, 02 
Utförsel . . . 123, 126 f, 130, 136 f 
— intern 440 f, 456 
Utgifter för sociala ändamål, 

se Socialutgifter 
Utlåningsfonder, statens . . . . 341 
Utlänningar, arbetsanmälda 224 
— efter nationalitet 61 
— efter födelseland, medbor

garskap resp. näringsgren 59 f 
— inresta till nordiska pass-

kontr. området 169 
— med uppehållstillstånd . . . 61 
— som erhållit övenskt med

borgarskap 61 
Utminuteringsställen 202 
Utomäktenskapliga barn, födda 

46 f, 32 f 
Utrikeshandel 123 f 
— intern 440 f 
Utrikes födda 60 
Utsäde 79 
Utsökningsmäl 273 
Utvandrare 46 f, 57 f 

Val, allmänna 377 f 
Valdistrikt, antal 4 
Valfångst, intern 425 
Vall, areal, skörd 68, TO f 
Valolja, intern 433 
Valutakurser 170 
— intern 468 
Valutaställning, riksbankens 171 
— intern 472 
Varumärken 123 
Vattenareal 1,6 
Vattendomstolar 271 
Vattendomstolsområden . . . . 86 f 
Vattenfallsverk, statens 330, 339, 

341, 350 
Vattenkraft . . . . 111, 116, 120 f 
— intern 426 
Vattenområden 1 
Vattenturbiner, drivkraft 95, 107 
Vattenverk 29, 33, 92 
Ved, avverkning 83 
— konsumentpris 197 
— utförsel 136 

Sid. 
Veneriska sjukdomar, döds

orsak 263 
— sjukdomsfall 260 
— intern 416 
Verkstadsindustrin, orderläget 118 
Verkstadsskolor, c e n t r a l a . . . . 297 
Veteareal, skörd m. m 68 f 
— intern 420, 422, 441 f 
Vetemjöl, konsumentpr i s . . . . 196 
— konsumtion 194 
— tillverkning 98 
— intern 427, 443 
Veterinärer 257 
Veterinärdistrikt, antal . . . . 4 
Veterinärhögskolan . . 299 f, 305 
Vigselålder 50 f 
Villaförsäkring 189 
Villebråd, dödat 82 
Villkorlig dom 281 f 
Villkorlig frigivning 282 f 
Vin, se Alkoholhaltiga dryc

ker 
Virkesförråd 84 
Virkesmätningsföreningar . . . 88 
Vitsenap, skörd 71 
Volymindex för in- och ut

försel 138 
— intern 456 
Vårdanstalter för alkoholmiss

brukare 254 
VårdtUlägg 243 f 
Vädjade mål 274 
Väg- och brobyggnad, statens 

kostnader 159 f 
Vägar, allmänna på landet . . 159 f 
Vägarbetare, löner, arbetstid 231 
Vägtrafikolyckor 165 f, 265 
— intern 463 
Vägunderhåll, statens kostna

der 159 f 
Vällmetall 95f 
Världsdelar, areal, folkm. . . 393 
Världshandelsflottan, intern. 457 f 
Värmekraft 121 
Vävlärarinnor, utbildning av 296 
Växelkurser 170 
— intern 46S 
Växel- och checkmål 275 
Växelprotester 272 

Yrkesgrupper 35 f, 321 f, 325 
— bland väljare 380 
Yrkesinspektionsdistrikt, an

tal 4 
Yrkesområden m. m 35 f 
Yrkesskadeförsäkring 236 
Yrkesskador 237 f 
Yrkesskolor.. 286, 289, 295. 297 
Yrkesställning 28 f 
Yrkesutbildande gymnasier.. 294, 

303 

Sid. 
Zink och zinkmalm 96, 99, 134 f 
— intern 432 

Åkerareal 65 f 
— arrenderad 69 f 
Åkerjordens a n v ä n d n i n g . . . . 68 
— intern 420 
Ålderdomshem 252 
Åldersfördelning, hela befolk

ningen 19 f, 24 f 
— intern 403 f 
Ålderspensioner 242 f 
Ångfartyg 146 
— intern 457 f 
Ångkraft 111 
Ångmaskiner 95, 104, 107 
Ångpannor m. m 104, 121 
Ångturbiner m. m 95, 107 
Åsnor, intern 419 
Åtalseftergift 278 
Återstående medellivslängd . 56 
— intern 414 

Äganderättsbevis 274 
Ägodelningsrätter 271 
Ägoslag, areal 65 
— intern 420 
Äktenskap, ingångna 49 f 
— upplösta 50 f 
Äktenskapsförord . - 274 
Äktenskapsskillnad . . . . 50 f, 275 
Älvar 1 
Ämbetsbrott 277,280 
Äng, areal 65 
— skörd 70 
— intern 420 
Änkepensioner 243 f 
Änklingar 20 f 
Änkor 20 f 
Ärekränkning 277 
Ärter, kok- och foder- 68 f, 70 

Öar 1 
öl , detaljhandel 201 
— förbrukning per invånare . 200 
— konsumentpris 196 
—• konsumtion 195 
— tillverkning 201 
— intern 476 
överexekutorer 273 
överpris, fastigheters 268 f 
Överskott av födda 46 f 
— intern 406 f 
Övervakningsklientel, barna-
och ungdomsvårdens 247 
— kriminalvårdens 282 
— nykterhetsvårdens 253 

Utkom från trycket den 20 dec. 1964 
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