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Detaljerad innehållsförteckning 1954 
(Kronologisk ordning. Byråvis) 

 
3 stencilerade redogörelser från kommunala valen 1954. 

[Tabell]. Antal röstberättigade vid de kommunala valen 1954 
[Tabell]. Antalet representanter, fördelade efter kön och på olika partier i de olika 

stadsfullmäktigförsamlingarna efter valen år 1954. 
[Tabell]. Antalet till landstingen valda representanter fördelade på valkretsar och kön (år 

1954). 
[Tabell]. Antalet representanter, fördelade efter kön och på olika partier i 

kommunalfullmäktigeförsamlingarna efter 1954 års val. 
 
Kommunalskatterna år 1954 (Preliminära uppgifter) av Kungl. Statistiska Centralbyrån. 

[Tabell]. Antal skattekronor enl. taxeringen år 1953 samt samma år beslutad utdebitering per 
inkomstskattekrona. 

 
Preliminära resultat från den representativa svinräkningen den 11 januari 1954, i jämförelse med 
motsvarande räkning den 12 oktober 1953. Avser jordbruksfastigheter med mer än 2 hektar 
åker. [Tabell] 
 
Den extra svinräkningen den 11 januari 1954. 

[Tabell]. Den extra svinräkningen den 11 januari 1954. Antal svin på brukningsenheter med 
mer än 2 hektar åker i jämförelse med motsvarande antal den 12 oktober 1953. 

 
P.M. angående jordbrukarnas kontanta inkomster och utgifter år 1952. 

Tab. 1. Antal i deklarationsundersökningarna ingående brukningsenheter. 
Tab. 2. Procentuell fördelning av antalet brukningsenheter på olika storleksgrupper. 
Tab. 3. Jordbrukets kontanta inkomster åren 1946 och 1950-1952, miljoner kronor. 
Tab. 4. Jordbrukets kontanta inkomster åren 1946 och 1950-1952. Indextal. 
Tab. 5. Jordbrukets kontanta inkomster av vegetabiliska respektive animaliska produkter i 

procent av kontanta inkomster av samtliga försålda produkter inom olika storleksgrupper 
och områden åren 1946 och 1950-1952. 

Tab. 6. Jordbrukets kontanta utgifter åren 1946 och 1950-1952, miljoner kronor. 
Tab. 7. Jordbrukets kontanta utgifter åren 1946 och 1950-1952. Indextal. 
Tab. 8. Arbetslönernas och ränteutgifternas procentuella andel av jordbrukets kontanta 

utgifter inom olika storleksgrupper och områden åren 1946 och 1950-1952. 
Tab. 9. Kontanta inkomster och utgifter i kronor per hektar jordbruksjord vid 

jordbruksfastighet inom olika storleksgrupper och områden åren 1946 och 1950-1952. 
Tab. 10. Kontanta inkomster och utgifter per hektar jordbruksjord vid jordbruksfastighet 

inom olika storleksgrupper och områden 1946 och 1950-1952. Indextal: 1946 = 100. 
Tab. 11. Kontanta inkomster i kronor per hektar jordbruksjord vid jordbruksfastighet inom 

olika storleksgrupper och områden åren 1946 och 1950-1952. 
Tab. 12. Kontanta utgifter i kronor per hektar jordbruksjord vid jordbruksfastighet inom 

olika storleksgrupper och områden åren 1946 och 1950-1952. 
Tab. 13. Jordbrukets taxerade nettointäkter inom olika områden, åren 1946 och 1950-1952. 
Tab. 14. Jordbrukarfamiljens arbetsinkomst i kronor per brukningsenhet åren 1946 och 1950-

1952. 
 
Preliminär fångststatistik över det svenska havsfisket år 1953. 

Tab. 1. Preliminär fångststatistik över det svenska havsfisket år 1953. Sammandrag av 
tabellerna 2 - 5. 

Tab. 2 a. Sammandrag av statens jordbruksnämnds månadsstatistik över fångsten vid 
havsfisket år 1953. Kvantiteter: ton. 

Tab. 2 b. Sammandrag av statens jordbruksnämnds månadsstatistik över fångsten vid 
havsfisket år 1953. Värde: tusen kronor. 
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Tab. 3. Årsstatistik för 1953 över vissa havsfisken m.m. 
Tab. 4. Approximativa tillägg till och avdrag från den preliminära fiskestatistiken för år 

1953. 
Tab. 5. Svenska fiskares ilandföringar i utrikes hamnar år 1953. 
Bil. A. Förteckning över i tabellerna förekommande fiskar och skaldjur. 

 
Provundersökningen i Gravarnes fiskauktion. Redogörelse för andra halvåret 1953. 

[Tabell]. I Gravarnes fiskauktion försåld fångst av fisk m.m., fördelad efter typ av fiske och 
fångstområde m.m. Sammandrag för andra halvåret 1953. 

[Tabell]. Sammandrag för andra halvåret 1953. Fångstens uppdelning på fiskslag, sorteringar 
och fångstområden. 

[Tabell]. I Gravarnes fiskauktion försåld fångst av fisk m.m., fördelad efter typ av fiske och 
fångstområde m.m. Juli 1953. 

[Tabell]. Fångstens uppdelning på fiskslag, sorteringar och fångstområden. Juli 1953. 
[Tabell]. I Gravarnes fiskauktion försåld fångst av fisk m.m., fördelad efter typ av fiske och 

fångstområde m.m. Augusti 1953. 
[Tabell]. Fångstens uppdelning på fiskslag, sorteringar och fångstområden. Augusti 1953. 
[Tabell]. I Gravarnes fiskauktion försåld fångst av fisk m.m., fördelad efter typ av fiske och 

fångstområde m.m. September 1953. 
[Tabell]. Fångstens uppdelning på fiskslag, sorteringar och fångstområden. September 1953. 
[Tabell]. I Gravarnes fiskauktion försåld fångst av fisk m.m., fördelad efter typ av fiske och 

fångstområde m.m. Oktober 1953. 
[Tabell]. Fångstens uppdelning på fiskslag, sorteringar och fångstområden. Oktober 1953. 
[Tabell]. I Gravarnes fiskauktion försåld fångst av fisk m.m., fördelad efter typ av fiske och 

fångstområde m.m. November 1953. 
[Tabell]. Fångstens uppdelning på fiskslag, sorteringar och fångstområden. November 1953. 
[Tabell]. I Gravarnes fiskauktion försåld fångst av fisk m.m., fördelad efter typ av fiske och 

fångstområde m.m. December 1953. 
[Tabell]. Fångstens uppdelning på fiskslag, sorteringar och fångstområden. December 1953. 
Auktionsprotokoll. Gravarnes fiskauktion. 

 
Yrkesfiskarnas inkomster och utgifter m.m. år 1952. 

Tabell 1. Bruttointäkt av fiske, kostnader för fiske, beräknat kontant netto av fiske samt 
summa taxerad nettointäkt enligt i materialet ingående yrkesfiskare med fullständig 
redovisning av fisket åren 1950, 1951 och 1952. 

Tabell 2. Kostnader för fiske, beräknat kontant netto av fiske samt taxerad nettointäkt av 
fiske i procent av bruttointäkten av fiske enligt i materialet ingående deklarationer för 
yrkesfiskare med fullständig redovisning av fisket åren 1950, 1951 och 1952. 
Bruttointäkten respektive år = 100.0. 

Tabell 3. Taxerad nettointäkt av respektive fastighet, fiske och övriga förvärvskällor åren 
1950, 1951 och 1952, enligt i materialet ingående deklarationer för yrkesfiskare med 
fullständig redovisning av fisket. 

Tabell 4. Beräknat kontant netto av fiske, taxerad nettointäkt och förmögenhetsställning åren 
1950, 1951 och 1952, medeltal per yrkesfiskare och summa för samtliga i 
undersökningen ingående yrkesfiskare. 

Tabell 5. Beräknat kontant netto av fiske, summa taxerad nettointäkt och behållen 
förmögenhet i medeltal per yrkesfiskare åren 1951 och 1952 i förhållande till år 1950. 
Indextal, år 1950 = 100. 

Tabell 6. Procentuell fördelning av antalet yrkesfiskare och självägande jordbrukare (med en 
åkerareal av högst 30 hektar) efter samtliga taxerade nettointäkter. 

Tabell 7. Median- och kvartiltal av samtliga taxerade nettointäkter för yrkesfiskare och 
självägande jordbrukare (med en åkerareal av högst 30 hektar åker). 

Tabell 8. Medeltal av samtliga taxerade nettointäkter och behållen förmögenhet för 
yrkesfiskare i jämförelse med motsvarande uppgifter för självägande jordbrukare i vissa 
storleksgrupper. 
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Tabell 9. Båtlagens bruttointäkter, kostnader och nettointäkter åren 1950, 1951 och 1952; 
summa för samtliga undersökta båtlag och medeltal per båtlag samt index (år 1950 = 
100). 

Tabell 10. Båtlagens kostnader åren 1950, 1951 och 1952; summa för samtliga undersökta 
båtlag och medeltal per båtlag. 

Tabell 11. Båtlagens kostnader och nettointäkter åren 1950, 1951 och 1952 i procent av 
bruttointäkten. Bruttointäkten respektive år = 100.0. 

Tabell 12. Uppgivet saluvärde och skuld å båt åren 1950, 1951 och 1952; summa för 
samtliga undersökta båtlag och medeltal per båtlag. 

Tabell 13. Antal delägare i båtlagens nettoinkomst samt nettoinkomsten på båt- och 
redskapsdel respektive arbetsdel åren 1950, 1951 och 1952. 

Tabell 14. Deklarerade och taxerade intäkter samt taxerad förmögenhet åren 1950, 1951 och 
1952 för yrkesfiskare, tillhörande de i undersökningen ingående båtlagen; medeltal per 
båtlagsfiskare och summa för samtliga undersökta båtlagsfiskare, kronor. 

 
Svin- och hönsräkningen den 20 april 1954. 

Tabell 1. Huvudresultat av den representativa svinräkningen den 20 april 1954 i jämförelse 
med vissa tidigare räkningar. Tabellen avser Svealand och Götaland. 

Tabell 2. Den representativa svinräkningen den 20 april 1954. Antal svin i jämförelse med 
svinräkningarna den 20 april 1940 och den 20 april 1953.  

Tabell 3. Resultat av den representativa hönsräkningen den 20 april 1954 i jämförelse med 
vissa tidigare räkningar. Tabellen avser Svealand och Götaland. 

Tabell 4. Den representativa hönsräkningen den 20 april 1954. Antal höns hos olika 
kategorier av uppgiftsskyldiga. 

 
Resultat från den representativa arealinventeringen den 1 juni 1954 i jämförelse med 
motsvarande inventering den 1 juni 1953. Preliminära uppgifter, som avse hela riket. [Tabell] 
 
I Gravarnes fiskauktion försåld fångst av fisk m.m., fördelad efter typ av fiske och fångstområde 
m.m. Januari 1954. [Tabell] 

Fångstens uppdelning på fiskslag, sorteringar och fångstområden. Januari 1954. [Tabell] 
I Gravarnes fiskauktion försåld fångst av fisk m.m., fördelad efter typ av fiske och 

fångstområde m.m. Februari 1954. [Tabell] 
Fångstens uppdelning på fiskslag, sorteringar och fångstområden. Februari 1954. [Tabell] 
I Gravarnes fiskauktion försåld fångst av fisk m.m., fördelad efter typ av fiske och 

fångstområde m.m. Mars 1954. [Tabell] 
Fångstens uppdelning på fiskslag, sorteringar och fångstområden. Mars 1954. [Tabell] 

 
Preliminära resultat från den representativa husdjursräkningen den 1 juni 1954 i jämförelse med 
husdjursräkningarna 1952 och 1953. Avser hela riket. [Tabell] 
 
Provundersökningen i Gravarnes fiskauktion. Redogörelse för tiden 1/7 1953 – 30/6 1954. 

[Tabell]. Svenska fiskares försäljning i Gravarnes fiskauktion under tiden 1/7 1953 – 30/6 
1954. 

[Tabell]. I Gravarnes fiskauktion försåld fisk m.m. under tiden 1/7 1953 – 30/6 1954. 
 
I Gravarnes fiskauktion försåld fångst av fisk m.m., fördelad efter typ av fiske och fångstområde 
m.m. April 1954. [Tabell] 

Fångstens uppdelning på fiskslag, sorteringar och fångstområden. April 1954. [Tabell] 
I Gravarnes fiskauktion försåld fångst av fisk m.m., fördelad efter typ av fiske och 

fångstområde m.m. Maj 1954 [Tabell] 
Fångstens uppdelning på fiskslag, sorteringar och fångstområden. Maj 1954. [Tabell] 
I Gravarnes fiskauktion försåld fångst av fisk m.m., fördelad efter typ av fiske och 

fångstområde m.m. Juni 1954 [Tabell] 
Fångstens uppdelning på fiskslag, sorteringar och fångstområden. Juni 1954. [Tabell] 
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I Gravarnes fiskauktion försåld fångst av fisk m.m., fördelad efter typ av fiske och 
fångstområde m.m. Sammandrag för tiden 1/7 1953 – 30/6 1954. [Tabell] 

Fångstens uppdelning på fiskslag, sorteringar och fångstområden. 1/7 1953 – 30/6 1954. 
[Tabell] 

 
Arealinventeringen i oktober 1954. 

[Tabell]. Resultat från den representativa arealinventeringen i oktober 1954  beträffande 
under hösten 1954 besådda arealer. 

 
Inventeringen av arealerna för rödklöver-, alsikeklöver- och timotejfrö år 1954. 

[Tabell]. Arealer, som ha använts för skörd av vissa slag av vallfrö år 1954, i jämförelse med 
åren 1939 och 1953. Avser brukningsenheter med mer än 2 hektar åker. 

 
Skördeuppskattning för potatis, enligt provytemetoden, i Södermanland år 1954. 

Tab. 1. Tidsuppgifter; tiderna angivas i minuter och avse ett arbetslag om 2 man. 
Tab. 2. På respektive fält skattad totalskörd och hektarskörd av potatis.  

 
Stratifieringen för provundersökningen i Södermanland 1954. (Den uttagna församlingen inom 
resp. stratum understruken.). [Tabell] 

Karta. För skördeuppskattningsundersökningen 1954 uttagna församlingar. Södermanlands 
län. 

[Tabell]. Förteckning över brukningsenheter uttagna för provyteundersökningen i 
Södermanland 1954. 

Protokoll. Provundersökning 1954. 
Fältskisser. Provundersökning 1954. 
Tab. 1. Uttagna, skördade och bortfallna grödor med fördelning på växtslag. 
Tab. 2. Sammanställning av tidsuppgifter (tiderna angivas i minuter och avse beträffande 

skörd arbetslag om två man, för förarbetet i regel 1 man). 
Tab. 3. Skattad hektarskörd för stratum (församling) och hela länet (avser biologisk skörd 

med 16,5 % vattenhalt). Kg per hektar. 
Tab. 4. Av jordbrukskonsulent Fischerström uppskattade hektarskördar. Kg per hektar. 
Tab. 5. Medelavkastning per provyta inom stratum (församling) samt standardavvikelse. 
Blankett. Arbetskartolin för bearbetning av uppgifterna från skördeundersökningen i 

Södermanland år 1954. 
Blankett. Sammandrag av beräknad avkastning och areal för substrata inom församling. 
Blankett. Kartolin för variansberäkningar (provyteundersökningen 1954). 

 
Undersökningen i Södermanlands län 1954 med användning av provytemetod för 
skördeuppskattning. 
 
Svinräkningen den 11 oktober 1954. 

Tabell 1. Huvudresultat av den representativa svinräkningen den 11 oktober 1954 i 
jämförelse med tidigare räkningar. Tabellen avser Svealand och Götaland. 

Tabell 2. Den representativa svinräkningen den 11 oktober 1954. Antal svin i jämförelse med 
svinräkningarna den 16 oktober 1950 och den 12 oktober 1953. 

 
I jordbruket den 1 juni 1954 sysselsatt arbetskraft över 15 år och antal under år 1953 lejda 
arbetstimmar. 

Tabell 1. I jordbruket den 3 juni 1952, den 1 juni 1953 och den 1 juni 1954 sysselsatt 
arbetskraft över 15 år samt antal lejda arbetstimmar under åren 1951, 1952 och 1953. 
Avser brukningsenheter med mer än 2 hektar åker. 

Tabell 2. Resultaten från 1954 års undersökning, fördelade på samtliga storleksgrupper. 
Avser brukningsenheter med mer än 2 hektar åker. 

 
Statistiken över galtar och betäckta suggor. [Tabeller] 
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