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Detaljerad innehållsförteckning 1961 
(Kronologisk ordning. Byråvis) 

 
Intervjuundersökningen i samband med 1960 års folkräkning. 

Tabell A. Medelfel för procenttal gällande intervjuundersökningen FR 1960 (samtliga 
skattningar utom för vissa hushåll). 

Tabell B. Medelfel för procenttal gällande intervjuundersökningen FR 1960 (skattningar för 
1-personshushåll). 

Tabell C. Medelfel för procenttal gällande intervjuundersökningen FR 1960 (skattningar för 
hushåll m. 4 pers. och flera och inneboende-hushåll). 

Tab. 1. Samtliga personer fördelade efter ålder samt efter kön och civilstånd. 
Tab. 2. Personer födda 1945 eller tidigare fördelade efter kön, ålder och för kvinnor 

civilstånd samt efter graden av förvärvsarbete. Veckan 2-8 oktober 1960. 
Tab. 3. Förvärvsarbetande födda 1945 eller tidigare fördelade på olika yrkesgrupper samt 

efter kön och för kvinnor civilstånd. Veckan 2-8 oktober 1960. 
Tab. 4. Förvärvsarbetande födda 1945 eller tidigare fördelade på olika näringsgrensgrupper 

samt efter kön och för kvinnor civilstånd. Veckan 2-8 oktober 1960. 
Tab. 5. Förvärvsarbetande födda 1945 eller tidigare fördelade på olika näringsgrensgrupper 

samt efter yrkesställning. Veckan 2-8 oktober 1960. 
Tab. 6. Förvärvsarbetande födda 1945 eller tidigare fördelade efter yrkesställning samt efter 

arbetstid i förvärvsarbete (inklusive eventuellt biyrke). Veckan 2-8 oktober 1960. 
Tab. 7. Förvärvsarbetande födda 1945 eller tidigare fördelade efter ålder samt efter arbetstid i 

förvärvsarbete (inklusive eventuellt biyrke). Veckan 2-8 oktober 1960. 
Tab. 12. Hushåll fördelade efter storlek och antal barn samt efter förekomst av 

förvärvsarbetande (minst halv normal arbetstid) hushållsmedlem och därav sådan med 
biyrke. Veckan 2-8 oktober 1960. 

Tab. 14a. Förvärvsarbetande minst halv normal arbetstid födda 1945 eller tidigare med 
tillfälligt avbrott i förvärvsverksamheten under veckan 2-8 oktober 1960 fördelade efter 
orsaken till avbrottet samt efter kön och ålder. 

Tab. 14b. Förvärvsarbetande mindre än halv normal arbetstid och personer utan 
förvärvsarbete födda 1945 eller tidigare fördelade efter huvudsaklig sysselsättning samt 
efter kön och ålder. Veckan 2-8 oktober 1960. 

Tab. 15. Personer utan förvärvsarbete födda 1945 eller tidigare fördelade efter kön, ålder och 
för kvinnor civilstånd samt efter tidpunkt för senaste förvärvsarbete om minst 6 månader. 
Veckan 2-8 oktober 1960. 

Tab. 16. Förvärvsarbetande kvinnor födda 1945 eller tidigare fördelade efter civilstånd och 
arbetstid i förvärvsarbete samt efter arbetstid i hemmet. Veckan 2-8 oktober 1960. 

Tab. 17. Förvärvsarbetande kvinnor födda 1945 eller tidigare fördelade efter civilstånd och 
ålder samt efter sammanlagd arbetstid i förvärvsarbete och i hemmet. Veckan 2-8 oktober 
1960. 

Tab. 18. Hushåll, i vilka ingår en gift kvinna med förvärvsarbete, efter storlek och antal barn 
samt efter de gifta kvinnornas arbetstid i förvärvsarbete och sammanlagda arbetstid i 
förvärvsarbete och i hemmet. Veckan 2-8 oktober 1960. 

Tab. 20 a. Personer födda 1945 eller tidigare fördelade efter grad av förvärvsarbete och 
yrkesgrupp samt efter kön och civilstånd. Veckan 2-8 oktober 1960 och året 1.10.59 – 
30.9.60. 

Tab. 23. Personer födda 1945 eller tidigare med heltidsarbete hela året eller större delen av 
året (1.10.59 – 30.9.60) efter kön och antal arbetsgivarebyten samt efter ålder. 

Tab. 24. Personer födda 1945 eller tidigare med heltidsarbete hela året eller större delen av 
året (1.10.59 – 30.9.60) fördelade efter kön, för kvinnor civilstånd, och yrkesgrupper samt 
efter förekomst av yrkesbyte och arbetslöshet under året. 

Tab. 25. Genomsnittligt antal anställningsmånader hos nuvarande arbetsgivare för anställda 
personer födda 1945 eller tidigare med förvärvsarbete minst halv normal arbetstid veckan 
2-8 oktober 1960. 
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Tab. 26. Personer födda 1945 eller tidigare fördelade efter kön och ålder samt efter högsta 
allmän utbildning. 

Tab. 28. Personer födda 1945 eller tidigare fördelade efter yrkesutbildning och ålder samt 
efter kön och för kvinnor civilstånd (samtliga och därav förvärvsarbetande minst halv 
normal arbetstid). 

Tab. 32. Personer födda 1942 eller tidigare fördelade efter kön, ålder och civilstånd samt efter 
bilinnehav den 2 oktober 1960 och den 1 oktober 1959. 

Tab. 33. Personer födda 1945 eller tidigare fördelade efter kön, förekomst av förvärvsarbete 
och för förvärvsarbetande män yrkesgrupper samt efter bilinnehav den 2 oktober 1960 och 
den 1 oktober 1959. 

Tab. 34. Samtliga bostadshushåll samt bostadshushåll med bil fördelade efter storlek 
(exklusive inneboende) samt efter antal barn under 16 år och antal förvärvsarbetande 
hushållsmedlemmar. 

Tab. 38. Personer födda 1945 eller tidigare som ägt och/eller disponerat bil under året 
(1.10.59 – 30.9.60) fördelade efter kön och förekomst av förvärvsarbete. 

 
P.M. angående preliminära rapporter från avdelningen för ekonomisk statistik. 
 
Kommunalskatterna år 1961. Preliminära uppgifter. 

[Tabell]. Antal skattekronor enl. taxeringen år 1960 samt samma år beslutad utdebitering per 
skattekrona. 

 
Preliminära uppgifter beträffande uppbörden av allmän varuskatt för perioden september – 
oktober 1960. 

Tabell 1. Allmän varuskatt, fördelning av skattskyldiga efter företagets verksamhet och den 
skattepliktiga omsättningens inriktning. Perioden sept – okt. 1960. Antal företag. Hela 
riket. 

Tabell 2. Allmän varuskatt, fördelning av influtna medel efter företagets verksamhet och den 
skattepliktiga omsättningens inriktning. Perioden sept. – oktober 1960. Tusental kronor. 
Hela riket. 

 
Sparbanksstatistik: kvartalsuppgifter. [Tabell] 
 
Preliminär redogörelse för statistiken beträffande förmögenheter över 80 000 kr taxeringsåret 
1960. 

Tab. 1. Förmögenheter över 80 000 kr i förhållande till förmögenhetsägarens inkomst, hela 
riket, taxeringsåret 1960. 

Tab. 2. Förmögenheter över 80 000 kr inom yrkesgrupper, hela riket, taxeringsåret 1960. 
Tab. 3. Summorna av förmögenheter över 80 000 kr inom olika förmögenhetsklasser år 1959 

(taxeringsåret 1960). 
 
Kreditmarknadsstatistiska uppgifter per den 31/12 1960. Preliminära uppgifter. 

[Tabell]. Kreditmarknadsstatistiska uppgifter för köpingar den 31/12 1960. 
[Tabell]. Kreditmarknadsstatistiska uppgifter för städer den 31/12 1960. 
[Tabell]. Kreditmarknadsstatistiska uppgifter för samtliga landskommuner den 31/12 1960. 
[Tabell]. Kreditmarknadsstatistiska uppgifter för de borgerliga primärkommunerna och 

landstingen den 31/12 1960. 
[Tabell]. Kreditmarknadsstatistiska uppgifter för landstingen den 31/12 1960. 

 
Preliminära uppgifter beträffande uppbörden av allmän varuskatt för perioden november – 
december 1960. 

Tabell 1. Allmän varuskatt, fördelning av skattskyldiga efter företagets verksamhet och den 
skattepliktiga omsättningens inriktning. Perioden nov. – dec. 1960. Antal företag. Hela 
riket. 
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Tabell 2. Allmän varuskatt, fördelning av influtna medel efter företagets verksamhet och den 
skattepliktiga omsättningens inriktning. Perioden nov. – dec. 1960. Tusental kronor. Hela 
riket. 

 
Sparbanksstatistik: kvartalsuppgifter. [Tabell] 
 
Preliminära uppgifter beträffande uppbörden av allmän varuskatt för perioden januari – februari 
1961. 

Tabell 1. Allmän varuskatt, fördelning av skattskyldiga efter företagets verksamhet och den 
skattepliktiga omsättningens inriktning. Perioden jan. – febr. 1961. Antal företag. Hela 
riket. 

Tabell 2. Allmän varuskatt, fördelning av influtna medel efter företagets verksamhet och den 
skattepliktiga omsättningens inriktning. Perioden jan. – febr. 1961. Tusental kronor. Hela 
riket. 

 
Preliminära uppgifter beträffande uppbörden av allmän varuskatt för perioden mars – april 1961. 

Tabell 1. Allmän varuskatt, fördelning av skattskyldiga efter företagets verksamhet och den 
skattepliktiga omsättningens inriktning. Perioden Mars – april 1961. Antal företag. Hela 
riket. 

Tabell 2. Allmän varuskatt, fördelning av influtna medel efter företagets verksamhet och den 
skattepliktiga omsättningens inriktning. Perioden Mars – april 1961. Tusentals kronor. 
Hela riket. 

 
Tabell 1. Allmän varuskatt, fördelning av skattskyldiga efter företagets verksamhet och den 
skattepliktiga omsättningens inriktning. Perioden 21 maj – 30 juni 1961. Antal företag. Hela 
riket. 

Tabell 2. Allmän varuskatt, fördelning av influtna medel efter företagets verksamhet och den 
skattepliktiga omsättningens inriktning. Perioden 21 maj – 30 juni 1961. Tusentals kronor. 
Hela riket. 

 
Sparbanksstatistik: kvartalsuppgifter. [Tabell] 
 
Skattekronor till allmän kommunalskatt enligt 1961 års taxering. [Tabell] 
 
Sammandrag över 1961 års taxering till allmän varuskatt enligt taxeringsnämndens beslut. 
 
Kreditmarknadsstatistiska uppgifter för de borgerliga primärkommunerna och landstingen den 
31/12 1960 och 30/6 1961. 

Tabell A. De borgerliga primärkommunerna och landstingen den 31/12 1960 och den 30/6 
1961. 1 000 kr. 

Tabell B. Städer, köpingar, landskommuner och landsting den 30/6 1961. Bokförda belopp,   
1 000 kr. 

Tabell C. Långfristig nyupplåning, 1 000 kr. 
Tabell D. Städer, köpingar, landskommuner och landsting den 31/12 1960. Bokförda belopp, 

1 000 kr. 
 
Preliminära uppgifter beträffande uppbörden av allmän varuskatt för perioden maj – juni 1961. 

Tabell 1. Allmän varuskatt, fördelning av skattskyldiga efter företagets verksamhet och den 
skattepliktiga omsättningens inriktning. Perioden Maj – juni 1961. Antal företag. Hela 
riket. 

Tabell 2. Allmän varuskatt, fördelning av influtna medel efter företagets verksamhet och den 
skattepliktiga omsättningens inriktning. Perioden Maj – juni 1961. Tusentals kronor. Hela 
riket. 

Tabell 3. Allmän varuskatt, fördelning av skattskyldiga efter företagets verksamhet och den 
skattepliktiga omsättningens inriktning. Perioden Maj – juni 1961. Inbetalningar 21/7 – 
31/8 1961. (komplement till tabell 1) 
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Tabell 4. Allmän varuskatt, fördelning av influtna medel efter företagets verksamhet och den 
skattepliktiga omsättningens inriktning. Perioden Maj – juni 1961. Inbetalningar 21/7 – 
31/8 1961. (komplement till tabell 2) 

 
Taxeringsutfallet år 1961. 

Tab. 1. Taxeringsutfallet åren 1960 och 1961 inom hela riket (milj. kr). 
Tab. 2. Inkomst- och förmögenhetstaxeringen år 1961 inom hela riket för olika slag av 

skattskyldiga (milj. kr). 
Tab. 3. Taxerad och beskattningsbar inkomst år 1961, länsvis, 1 000 kr. 

 
Prövningsnämndernas ändringar av 1960 års taxeringar. 

Tab. 1. Taxeringsutfallet år 1960 enligt såväl taxeringsnämndernas (T.N.) som 
prövningsnämndernas (P.N.) beslut (milj. kr). 

Tab. 2. Till statlig inkomstskatt taxerad inkomst år 1960, länsvis, enligt såväl 
taxeringsnämndernas (T.N.) som prövningsnämndernas (P.N.) beslut (milj. kr). 

 
Sparbanksstatistik: kvartalsuppgifter. [Tabell] 
 
Inkomstfördelningen år 1960 (taxeringsåret 1961). 

Tab. 1. Antal inkomsttagare och inkomstbelopp år 1960 (taxeringsåret 1961). Hela riket. 
Tab. 2. Inkomsttagarna fördelade på inkomstklasser och yrkesgrupper år 1960 (taxeringsåret 

1961). Hela riket. 
Tab. 3. Inkomsttagarna fördelade på inkomstklasser, länsvis, år 1960 (taxeringsåret 1961). 
Tab. 4. Inkomsttagarna fördelade på inkomstklasser samt efter kön och ålder, år 1960 

(taxeringsåret 1961). Hela riket. 
Tab. 5. Inkomsttagarna fördelade på inkomstklasser samt efter yrkesställning och ålder, år 

1960 (taxeringsåret 1961). Hela riket. 
Tab. 6. Inkomsttagarna fördelade på inkomstklasser samt efter yrkesställning, kön och 

civilstånd, år 1960 (taxeringsåret 1961). Hela riket. 
Tab. 7. Samtaxerade inkomsttagare fördelade på inkomstklasser efter varderas inkomst år 

1960 (taxeringsåret 1961). Hela riket. 
Tab. 8. Samtaxerade inkomsttagare fördelade på inkomstklasser efter deras sammanlagda 

inkomst år 1960 (taxeringsåret 1961). 
 
Prognos rörande de borgerliga primärkommunernas och landstingens inkomster och utgifter 
1961 och 1962, grundad på från kommunerna och landstingen insamlade uppgifter. 

[Tabell]. Inkomster 1961. 
[Tabell]. Utgifter 1961. 
[Tabell]. Inkomster 1962. 
[Tabell]. Utgifter 1962. 
[Tabell]. Bruttoinvesteringar i byggnader och anläggningar (inkl. underhåll) 1961 och 1962. 

Summa borgerliga landskommuner och landsting. 
[Tabell]. Övriga bruttoinvesteringar (inkl. underhåll) 1961 och 1962. Maskiner, 

transportmedel, inventarier o.d. Summa borgerliga landskommuner och landsting. 
[Tabell]. Bruttoinvesteringar i byggnader och anläggningar (inkl. underhåll) 1961. 
[Tabell]. Övriga bruttoinvesteringar (inkl. underhåll) 1961. Maskiner, transportmedel, 

inventarier o.d. 
[Tabell]. Bruttoinvesteringar i byggnader och anläggningar (inkl. underhåll) 1962. 
[Tabell]. Övriga bruttoinvesteringar (inkl. underhåll) 1962. Maskiner, transportmedel, 

inventarier o.d. 
[Tabell]. Övriga uppgifter. Milj. kr. 
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Preliminära uppgifter beträffande uppbörden av allmän varuskatt för perioden juli – augusti 
1961. 

Tabell 1. Allmän varuskatt, fördelning av skattskyldiga efter företagets verksamhet och den 
skattepliktiga omsättningens inriktning. Perioden juli-augusti 1961. Antal företag. Hela 
riket. 

Tabell 2. Allmän varuskatt, fördelning av influtna medel efter företagets verksamhet och den 
skattepliktiga omsättningens inriktning. Perioden juli-augusti 1961. Tusental kronor. Hela 
riket. 

Tabell 3. Allmän varuskatt, fördelning av skattskyldiga efter företagets verksamhet och den 
skattepliktiga omsättningens inriktning. Antal företag. Hela riket. Perioden juli-augusti 
1961. Inbetalningar 21/9-31/10 1961. (komplement till tabell 1) 

Tabell 4. Allmän varuskatt, fördelning av influtna medel efter företagets verksamhet och den 
skattepliktiga omsättningens inriktning. Tusental kronor. Hela riket. Perioden juli-augusti 
1961. Inbetalningar 21/9-31/10 1961. (komplement till tabell 2) 

 
Preliminära uppgifter beträffande uppbörden av allmän varuskatt för perioden september – 
oktober 1961. Uppgifterna avser endast de inbetalningar som inkommit t.o.m. 21/11 1961. 

Tabell 1. Allmän varuskatt, fördelning av skattskyldiga efter företagets verksamhet och den 
skattepliktiga omsättningens inriktning. Antal inbetalningar avseende perioden september-
oktober 1961 inom hela riket. 

Tabell 2. Allmän varuskatt, fördelning av influtna medel efter företagets verksamhet och den 
skattepliktiga omsättningens inriktning. Influtna medel avseende perioden september-
oktober 1961 inom hela riket. Tusental kronor. 

 
Promemoria angående formerna för utnyttjande av varuskattematerialet för ekonomiskt – 
statistiska ändamål. 

Bilaga 1. Registreringsanmälan enligt 19 § förordningen om allmän varuskatt. 
Bilaga 3. Tabellavdelning. 
Tab. 1A. Uppbörd av preliminär allmän varuskatt. Antal inbetalningar fördelade efter 

huvudsaklig verksamhet. Jan/febr. 1960 – maj/juni 1961. 
Tab. 1B. Uppbörd av preliminär allmän varuskatt. Antal inbetalningar fördelade efter 

bransch. Jan/febr. 1960 – maj/juni 1961. 
Tab. 1C. Uppbörd av preliminär allmän varuskatt. Inbetalda belopp fördelade efter 

huvudsaklig verksamhet. Jan/febr. 1960 – maj/juni 1961. 
Tab. 1D. Uppbörd av preliminär allmän varuskatt. Inbetalda belopp fördelade efter bransch. 

Jan/febr. 1960 – maj/juni 1961. 
Tab. 1E. Uppbörd av preliminär allmän varuskatt. Antal inbetalningar som inkommit efter det 

skatten förfallit till betalning fördelade efter bransch. Jan/febr. 1960 – maj/juni 1961. 
Tab. 1F. Uppbörd av preliminär allmän varuskatt. Inbetalda belopp som inkommit efter det 

skatten förfallit till betalning fördelade efter bransch. Jan/febr. 1960 – maj/juni 1961. 
Tab. 2A. Uppbörd av preliminär allmän varuskatt. Inbetalda belopp per inbetalning år 1960 

med fördelning efter huvudsaklig verksamhet. 
Tab. 2B. Uppbörd av preliminär allmän varuskatt. Inbetalda belopp per inbetalning år 1960 

med fördelning efter bransch. 
Tab. 3A. Uppbörd av preliminär allmän varuskatt. Antal inbetalningar per län. Jan/febr. 1960 

– maj/juni 1961. 
Tab. 3B. Uppbörd av preliminär allmän varuskatt. Inbetalda belopp per län. Jan/febr. 1960 – 

maj/juni 1961. 
Tab. 4. Tullverkets uppbörd av allmän varuskatt. Jan 1960 – juni 1961. 1000-tal kronor. 
Tab. 5. Frekvensen inom varuskatteregistren av beteckningen ”huvudverksamhet ej angiven” 

resp. ”huvudsaklig skattepliktig omsättning ej angiven”. Procent av hela antalet 
inbetalningar jan/febr 1961. 

Bilaga 4. Anvisningar för preparering av uppgifterna beträffande D Verksamhetens art och E 
Varusortiment i skattepliktig omsättning (anvisningarna sammanställda av representanter 
för konjunkturinstitutet, socialstyrelsen och statistiska centralbyrån). 

Bilaga 5. Preliminära kostnadsberäkningar. 
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Preliminära uppgifter om antalet närvarande utländska medborgare vid universitet och högskolor 
höstterminen 1958. 

[Tabell]. Antalet närvarande utländska medborgare vid universitet och högskolor efter 
studieinriktning och medborgarskap höstterminen 1958. Preliminära uppgifter. 

 
Tillvalskombinationer och alternativkurser på försöksskolans högstadium läsåret 1960/61. 

Tab. 1. Antal elever i försöksskolans årskurs 7 den 15 september 1960 med fördelning efter 
tillvalskombination och alternativkurser. Hela riket. 

Tab. 2. Antal elever i försöksskolans årskurs 8 den 15 september 1960 med fördelning efter 
tillvalskombination och alternativkurser. Hela riket. 

Tab. 3. Antal elever i försöksskolans årskurs 9a den 15 september 1960 med fördelning efter 
tillvalskombination och alternativkurser. Hela riket. 

[Tabell]. Tillvalskombinationer och alternativkurser på försöksskolans högstadium läsåret 
1960/61. Specifikation av ”övriga kombinationer”. 

 
Studentexamen år 1960. 

Tabell 1. Antal studentexamina åren 1959 och 1960. 
Tabell 2. Ålder för dem som år 1960 avlagt studentexamen. 

 
Uppgifter om nyinskrivna och närvarande studerande samt examina vid universitet och 
högskolor under år 1960. 

Tab. 1. Bruttoantalet nyinskrivna studerande vid universitet och högskolor vårterminen 1960 
och höstterminen 1960. (Preliminära uppgifter). 

Tab. 2. Nettoantalet nyinskrivna studerande vid universitet och högskolor vårterminen 1960 
och höstterminen 1960 (Preliminära uppgifter). 

Tab. 3. Närvarande studerande vid universitet och högskolor höstterminen 1960 (Preliminära 
uppgifter). 

Tab. 4. Avlagda examina och disputationsprov vid universitet och högskolor vårterminen 
1960 och höstterminen 1960 (Preliminära uppgifter). 

 
Realexamen år 1960. 

Tabell 1. Antal realexamina åren 1959 och 1960. 
Tabell 2. Ålder för dem som år 1960 avlagt realexamen. 

 
Statistiska uppgifter om yrkesskolväsendet för tiden 15/10 1959 – 15/10 1960. 

Tabell A. Antal skolor och elever i yrkesutbildande skolformer (kurser) hösten 1960. 
Rättelse i Tabell 150 
Tabell 150. Yrkesskolor vid vilka undervisning pågick vid särskilda undersökningstillfällen 

november 1943 – 15 oktober 1960. 
Tabell 150A. Antal elever vid yrkesskolor den 15 oktober 1960. 
Tabell 150B. Antal skolor med heltidskurser under perioden 15 oktober 1959 – 15 oktober 

1960 efter näringsgren och skolform. 
Tabell 151. Antal skolor med deltidskurser samt totala antalet elever i dessa kurser efter 

näringsgren 15/10 1959 – 15/10 1960. Hela riket. 
Tabell 152. Antal elever i deltidskurser den 15/10 1960 fördelade länsvis efter näringsgren. 
Tabell 153. Antal elever i yrkesskolans heltidskurser den 15 oktober 1960 efter näringsgren. 
Tabell 154. Antal yrkesskolor och elever i heltidskurser den 15 oktober 1960 fördelade 

länsvis efter skolform och undervisningens inriktning. Hela riket. 
Tabell 155. Antal avgångna elever från heltidskurser under perioden 15/10 1959 – 14/10 

1960. 
Tabell 156. Avgången med fullbordad utbildning från yrkesskolväsendets heltidskurser under 

perioden 15/10 1959 – 14/10 1960 efter län, skolform och näringsgren. 
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Statistiska uppgifter om vissa icke-obligatoriska skolformer den 15 september 1960. 
Tabell 121A. Antal elever på realskolestadiet den 15 september 1960 efter kön, klass och 

linje. Hela riket. 
Tabell 121B. Antal avdelningar på realskolestadiet den 15 september 1960 efter klasstorlek, 

klass och linje. Hela riket. 
Tabell 122A. Antal elever på flickskolestadiet den 15 september 1960 efter kön, linje och 

klass. Hela riket. 
Tabell 122B. Antal avdelningar på flickskolestadiet den 15 september 1960 efter klasstorlek 

och klass. Hela riket. 
Tabell 123A. Antal elever på gymnasiestadiet den 15 september 1960 efter kön, linje och 

ring. Hela riket. 
Tabell 123B. Antal avdelningar på gymnasiestadiet den 15 september 1960 efter klasstorlek, 

linje och ring. Hela riket. 
Tabell 124. Antal avdelningar och elever den 15 september 1960 i vissa icke-obligatoriska 

skolformer. Län. 
Tabell 125. Antal avdelningar den 15 september 1960 i det allmänbildande högre 

skolväsendet efter stadium och klass (ring). Län. 
Tabell 126. Antal avdelningar och elever den 15 september 1960 i högre tekniska läroverk 

efter linje och klass. Hela riket. 
Tabell 127. Antal avdelningar och elever den 15 september 1960 i handelsgymnasier och 

folkskoleseminarier efter linje och klass. Hela riket. 
Bilaga. Antal elever och avdelningar i högre folkskolor den 15 september 1960. 

 
Licentiander och doktorander läsåret 1960/61. 

Tab. 1. Doktorander och licentiander hösten 1960 fördelade på fakultet och högskolor med 
angivandet av antalet aktiva och andra. 

Tab. 2. Aktiva doktorander och licentiander hösten 1955, 1958, 1959 och 1960 efter 
studieinriktning. 

Tab. 3. Antalet doktorander och licentiander inom olika läroanstalter fördelade på 
humanistisk och naturvetenskaplig fakultet samt ämnen. 

 
Praktiska tillvalsämnen och fritt valt arbete m.m. på försöksskolans högstadium läsåret 1960/61. 

Tabell 1. Praktiska tillvalsämnen i försöksskolans årskurs 7 den 15 september 1960. Län. 
Tabell 2. Praktiska tillvalsämnen i försöksskolans årskurs 8 den 15 september 1960. Län. 
Tabell 3. Praktiska tillvalsämnen i försöksskolans årskurs 9a den 15 september 1960. Län. 
Tabell 4. Fritt valt arbete i försöksskolans årskurs 7 den 15 september 1960. Län. 
Tabell 5. Fritt valt arbete i försöksskolans årskurs 8 den 15 september 1960. Län. 
Tabell 6. Fritt valt arbete i försöksskolans årskurs 9a den 15 september 1960. Län. 
Tabell 7. Fritt valt arbete i försöksskolans årskurs 9y den 15 september 1960. Län. 
Tabell 8. Antal klasser i försöksskolans årskurser 7 och 8 den 15 september 1960 fördelade 

med hänsyn till elevernas val av främmande språk och alternativkurser. 
 
Folkhögskolorna år 1960. 

Tab. 1. Antal undervisningsavdelningar och elever i folkhögskolans vinterkurser och 
sommarkurser år 1960. 

Tab. 2. Antal undervisningsavdelningar och elever i folkhögskolans ämneskurser år 1960. 
Diagram 1. Folkhögskolor 1920-1960.  
Diagram 2. Folkhögskolor 1956-1960. 

 
Statistiska uppgifter om klasser och elever i det obligatoriska skolväsendet den 15 september 
1960. 

Tab. A. Antal klasser i folk- och försöksskolan med fördelning efter klasstyp. 
Tab. B. Antal normalklasser i folk- och försöksskolan efter klasstorlek. 
Tab. C. Antal elever i folk- och försöksskolan med fördelning efter klasstyp. 
Tab. D. Elever i folk- och försöksskolans specialklasser efter slag av specialklass och 

fördelningen efter kön inom olika specialklasser. 
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Tab. E. Den procentuella andelen elever i försöksskola respektive i specialklass av samtliga 
elever i den obligatoriska skolan. 

Tab. 111. Antal klasser i folk- och försöksskolan efter klasstyp, klasskaraktär och årskurs. 
Hela riket. 

Tab. 112. Antal klasser i folk- och försöksskolans normalklasser efter klasstyp och 
klasstorlek. Hela riket. 

Tab. 113. Antal klasser i folk- och försöksskolans specialklasser efter klassens art och storlek. 
Hela riket. 

Tab. 114. Antal elever i folk- och försöksskolan efter klasstyp och årskurs. Hela riket. 
Tab. 115. Antal elever i folk- och försöksskolans specialklasser efter årskurs och art av 

specialklass. Hela riket. 
Tab. 116A. Antal klasser och elever i folk- och försöksskolan, efter län. 
Tab. 116B. Antal klasser och elever i folk- och försöksskolans hjälp- och specialklasser efter 

län. 
 
Studentexamen vårterminen 1961. 

Tab. 1. Antal studentexamina vårterminerna 1960 och 1961. 
Tab. 2. Antal studentexamina 1957-1960 och vårterminen 1961 med relativ fördelning efter 

gren. 
 
Uppgifter om antalet nyinskrivna studerande vid universiteten och Karolinska institutet 
höstterminen 1957-1961 (per den 10 oktober) jämte en beräkning av antalet nyinskrivna läsåret 
1961/62. 

Tab. 1. Jämförelse mellan bruttoantalet nyinskrivna studerande höstterminerna 1957-1960 
och bruttoantalet nyinskrivna samma hösttermin fram t.o.m. den 10 oktober vid de 
teologiska, juridiska, humanistiska och naturvetenskapliga fakulteterna. 

Tab. 2. Bruttoantalet nyinskrivna studerande under höstterminerna t.o.m. den 10 oktober 
1957-61 vid de teologiska, juridiska, humanistiska och naturvetenskapliga fakulteterna. 

 
Realexamen vårterminen 1961. 

Tab. 1. Antal realexamina vårterminerna 1960 och 1961. 
Tab. 2. Antal realexamina 1957-1960 och vårterminen 1961 med relativ fördelning efter linje. 

 
Uppgifter om antalet nyinskrivna studerande vid de teologiska, juridiska, humanistiska och 
naturvetenskapliga fakulteterna 1957-1961 (per den 10 november). 

[Tabell]. Bruttoantalet nyinskrivna studerande under höstterminerna t.o.m. den 10 november 
1957-1961 vid de teologiska, juridiska, humanistiska och naturvetenskapliga fakulteterna. 

 
Elevernas ålder höstterminen 1960. 

Tab. A. Antal barn och ungdom under utbildning fördelade efter ålder och kön samt satt i 
relation till hela antalet personer i åldersgruppen. 

Tab. B. Barn och ungdom under utbildning inom olika skolformer i procent av hela antalet 
personer i åldersgruppen. 

Diagram 1. Elever i procent av befolkningen i årskullar över 5 år höstterminen 1960. 
Diagram 2. Elever i procent av befolkningen i vissa årskullar höstterminen 1960. 
Tab. 1. Elever i det obligatoriska skolväsendet höstterminen 1960 fördelade efter ålder. 
Tab. 2. Elever på realskolestadiet höstterminen 1960 fördelade efter ålder. 
Tab. 3. Elever på flickskolestadiet höstterminen 1960 fördelade efter ålder. 
Tab. 4. Elever på gymnasiestadiet höstterminen 1960 fördelade efter ålder. 
Tab. 5. Elever i högre tekniska läroverk höstterminen 1960 fördelade efter ålder. 
Tab. 6. Elever i handelsgymnasier höstterminen 1960 fördelade efter ålder. 
Tab. 7. Elever i folkskoleseminarier höstterminen 1960 fördelade efter ålder. 
Tab. 8. Elever i yrkesskolor höstterminen 1960 fördelade efter ålder. 
Tab. 9. Elever i folkhögskolor höstterminen 1960 fördelade efter ålder. 
Tab. 10. Närvarande studerande inom olika studieinriktningar vid universitet och högskolor 

höstterminen 1960 fördelade efter ålder. 
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Tab. 11. Elever inom allmänbildande skolor, vissa skolformer inom yrkesundervisningen 
ävensom universitet och högskolor höstterminen 1960 fördelade efter ålder. 

 
Uppgifter om nyinskrivna studerande samt examina vid universitet och högskolor under 
vårterminen 1961. 

Tab. 1. Brutto- och nettoantalet nyinskrivna studerande vid universitet och högskolor 
vårterminen 1961. (Preliminära uppgifter) 

Tab. 2. Avlagda examina och disputationsprov vid universitet och högskolor vårterminen 
1961 (Preliminära uppgifter). 

 
Till Rektorer vid folkskoleseminarier och lärarhögskolor. 

[Tabell]. Medelbetyg för läroämnen m.m. i folkskollärarexamen och småskollärarexamen vt 
1961. 

[Tabell]. Mellanskollärare. 
 
Folkskollärarexamen och småskollärarexamen vt 1961. 

Tab. A. Folkskollärarexamen och småskollärarexamen vt 1961. 
Tab. B. Vitsord i undervisningsskicklighet i folkskollärarexamen och småskollärarexamen vt 

1961. 
Tab. 1. Vitsord i folkskollärarexamen vt 1961. 
Tab. 2. Vitsord i småskollärarexamen vt 1961. 
Tab. 3. Ålder för dem som vt 1961 avlagt folkskollärarexamen eller småskollärarexamen. 

 
Avdelningar och elever den 15 september 1961 vid allmänbildande gymnasier, högre tekniska 
läroverk, handelsgymnasier och folkskoleseminarier. 

Tabell 123A. Antal elever på gymnasiestadiet den 15 september 1961 efter kön, linje och 
ring. Hela riket. 

Tabell 123B. Antal avdelningar på gymnasiestadiet den 15 september 1961 efter klasstorlek, 
linje och ring. Hela riket. 

Tabell 126. Antal avdelningar och elever den 15 september 1961 i högre tekniska läroverk 
efter linje och klass. Hela riket. 

Tabell 127. Antal avdelningar och elever den 15 september 1961 i handelsgymnasier och 
folkskoleseminarier efter linje och klass. Hela riket. 

 
Nötkreatursräkningen den 10 oktober 1960 med återblick på tidigare räkningar. 

[Diagram]. Antalet (per år) födda kalvar 1949-1960 och deras användning för pålägg 
och slakt enligt nötkreatursräkningar och slaktstatistik. Avser hela riket. 

Tabell 1. Huvudresultat av den representativa nötkreatursräkningen i oktober 1960 i 
jämförelse med vissa tidigare räkningar. Tabellen avser jordbruk med mer än 2 
hektar åker i Svealand, Götaland och Gästrikland. 

Tabell 2. Den representativa nötkreatursräkningen den 10 oktober 1960. Antal djur 
vid jordbruk med mer än 2 hektar åker. 

Tabell 3. Den representativa nötkreatursräkningen den 10 oktober 1960. Antalet djur 
den 10 oktober 1960 i jämförelse med antalet i oktober 1959 och antalet djur den 1 
juni 1960 i jämförelse med antalet den 2 juni 1952. Avser jordbruk med mer än 2 
hektar åker. 

 
Den extra svinräkningen den 9 januari 1961 inom Kristianstads, Malmöhus, Hallands 
och Skaraborgs län. 

[Tabell]. Den extra svinräkningen den 9 januari 1961. Antal svin på brukningsenheter 
med mer än 2 hektar åker i jämförelse med motsvarande antal den 11 januari 1960 
och 10 oktober 1960. 
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Bilaga. Den extra svinräkningen den 9 januari 1961. Antal modersuggor på 
brukningsenheter med mer än 2 hektar åker i jämförelse med motsvarande antal 
den 11 januari 1960 och 10 oktober 1961. 

 
Obärgade arealer 1960 samt vissa kvalitetsuppgifter beträffande 1960 års skörd. 

Tab. A. Antal uttagna brukningsenheter (BE) uttagna för undersökningen av obärgad 
areal och antalet bearbetade uppgifter, inom strata och län. 

Tab. B. Jämförelse mellan skattad odlad areal enligt skördeskadeundersökningen i 
oktober 1960 och enligt arealinventeringen den 1 juni. 

Tab. 1. Skattad odlad resp. obärgad areal för spannmål, inom län 
Tab. 2. Skattad odlad resp. obärgad areal (för vallhö areal med kasserad skörd) för 

ärter, potatis, vallfrö, oljeväxter och vallhö, inom län och strata. 
Tab. 3. Fördelning av bärgad areal på olika kvalitetsgrupper. 
Tab. 4. Relativ andel i % av åkerarealen hänförlig till brukningsenheter i olika 

skadegrupper. 
 
Preliminär rapport om de objektiva skördeuppskattningarna 1960. 

Tabell 1. Antal uttagna brukningsenheter och antal, som fallit bort vid de objektiva 
skördeuppskattningarna 1960. 

Tabell 2. Antal uttagna BE och antal undersökta BE med och utan slåttervall samt 
bortfall av provytor vid provtagningen. 

Tabell 3. Skattad biologisk skörd per hektar på slåttervall 1960 (första skörd), samt 
medelvattenhalten hos de torkade höproverna. 

Tabell 4. Preliminär korrigeringsfaktor och med ledning därav beräknad bärgad skörd 
per hektar på slåttervall 1960 (första skörden). 

 
Arealinventeringen i oktober 1961. 

[Tabell]. Resultat från arealinventeringen i oktober 1961 i fråga om hösten 1961 
besådda arealer. 

 
Fiskauktionerna i Gravarne och Smögen. Redogörelse för år 1960. 

Tab.1. Vid Gravarnes och Smögens fiskauktioner försåld fångst av fisk m.m., antalet 
deltagande båtar och antalet landningar fördelade på fångstområden och på olika 
typer av fiske månadsvis under år 1960. 

Tab. 2. Fångstkvantitet och fångstvärde samt priser med fördelning efter fiskslag och 
sortering (se bil. B) för olika fångstområden och olika typer av fiske enligt 
provundersökningarna vid fiskauktionerna i Gravarne och Smögen under år 1960. 

Tab. 3. Besättning i medeltal per resa samt fisketid i timmar per resa, genomsnitt för 
år 1960 för olika typer av fiske i vad avser vid fiskauktionerna i Gravarne och 
Smögen försålda fångster. 

Tab. 4. Jämförelse mellan kvantiteter och värden för olika fiskslag dels enligt 
centralbyråns undersökning, dels enligt vid fiskauktionerna i Gravarne och 
Smögen förd statistik för år 1960. 

Bil. A. Fiskeplatser för landningar från Nordsjön, försålda i Gravarne och Smögen år 
1960. 

Bil. B. Fisksorteringar på Sveriges västkust. 
 
Preliminär fångststatistik över det svenska havsfisket år 1960. 

Tab. 1. Preliminär fångststatistik över det svenska havsfisket år 1960. Sammandrag 
av tabellerna 2 – 5. 
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Tab. 2 a. Sammandrag av statens jordbruksnämnds månadsstatistik över fångsten vid 
havsfisket år 1960. Kvantiteter: ton. 

Tab. 2 b. Sammandrag av statens jordbruksnämnds månadsstatistik över fångsten vid 
havsfisket år 1960. Värde: tusen kronor. 

Tab. 3. Årsstatistik för 1960 över vissa havsfisken m.m. 
Tab. 4. Approximativa tillägg till den preliminära fiskestatistiken för år 1960. 
Tab. 5. Svenska fiskares ilandföringar i utrikes hamnar år 1960. 

 
Resultat av de objektiva skördeuppskattningarna 1960. 

Tab. 1. Antal uttagna brukningsenheter (B.E.) och antal, som fallit bort vid de 
objektiva skördeuppskattningarna 1960. 

Tab. 2. Antal undersökta brukningsenheter (BE) och antal därav med höstvete samt 
antal BE, där provytor fallit bort. 

Tab. 3. Antal undersökta brukningsenheter (BE) och antal därav med höstråg samt 
antal BE, där provytor fallit bort. 

Tab. 4. Antal undersökta brukningsenheter (BE) och antal därav med vårvete samt 
antal BE, där provytor fallit bort. 

Tab. 5. Antal undersökta brukningsenheter (BE) och antal därav med korn samt antal 
BE, där provytor fallit bort. 

Tab. 6. Antal undersökta brukningsenheter (BE) och antal därav med havre samt antal 
BE, där provytor fallit bort. 

Tab. 7. Antal undersökta brukningsenheter (BE) och antal därav med potatis samt 
antal BE, där provytor fallit bort. 

Tab. 8. Antal undersökta brukningsenheter (BE) och antal därav med slåttervall samt 
antal BE, där provytor fallit bort. 

Tab. 9. Skattad biologisk skörd per hektar med dess absoluta och relativa medelfel, 
samt skattad hektarskörd efter reducering för spill och hektarskörd enligt 
skörderapporterna i januari 1961. Höstvete. 

Tab. 10. Skattad biologisk skörd per hektar med dess absoluta och relativa medelfel, 
samt skattad hektarskörd efter reducering för spill och hektarskörd enligt 
skörderapporterna i januari 1961. Höstråg. 

Tab. 11. Skattad biologisk skörd per hektar med dess absoluta och relativa medelfel, 
samt skattad hektarskörd efter reducering för spill och hektarskörd enligt 
skörderapporterna i januari 1961. Vårvete. 

Tab. 12. Skattad biologisk skörd per hektar med dess absoluta och relativa medelfel, 
samt skattad hektarskörd efter reducering för spill och hektarskörd enligt 
skörderapporterna i januari 1961. Korn. 

Tab. 13. Skattad biologisk skörd per hektar med dess absoluta och relativa medelfel, 
samt skattad hektarskörd efter reducering för spill och hektarskörd enligt 
skörderapporterna i januari 1961. Havre. 

Tab. 14. Skattad biologisk skörd per hektar med dess absoluta och relativa medelfel. 
Slåttervall. 

Tab. 15. Skattad hektarskörd för slåttervall efter omräkning till 16,5 % vattenhalt och 
efter korrigering för bärgningsförluster m.m. samt hektarskörd enligt 
skörderapporterna i januari 1961. 

Tab. 16. Skattad biologisk skörd per hektar med dess absoluta och relativa medelfel. 
Matpotatis. Total skörd. 

Tab. 17. Skattad biologisk skörd per hektar med dess absoluta och relativa medelfel. 
Matpotatis. Skörd efter reducering för stora, små och skadade knölar. 
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Tab. 18. Skattad biologisk skörd per hektar med dess absoluta och relativa medelfel. 
Matpotatis. Skörd efter reducering för stora, små och skadade knölar samt 
mekaniska skador. 

Tab. 19. Skattad biologisk skörd per hektar med dess absoluta och relativa medelfel. 
Fabrikspotatis. Total skörd. 

Tab. 20. Skattad biologisk skörd per hektar med dess absoluta och relativa medelfel. 
Fabrikspotatis. Skörd efter reducering för rötskador. 

Tab. 21. Skattad kvantitet i jorden kvarlämnad potatis, tillvaratagen skörd per hektar 
samt hektarskörd enligt skörderapporterna i januari 1961. 

Tab. 22. Skattad kvantitet i jorden kvarlämnad fabrikspotatis samt tillvaratagen skörd 
per hektar. 

Tab. 23. Hektolitervikt för spannmål enligt provyteskördarna. 
Tab. 24. Använd tid samt reslängd för de objektiva skördeuppskattningarna 1960. 

 
Specialundersökningar för 1960 års objektiva skördeuppskattningar på slåttervall och 
potatis. 

Tab. 1. Tidsskillnad mellan provyteskörd och jordbrukarnas skörd för olika 
hushållningssällskapsområden. 

Tab. 2. Tidsskillnad mellan provyteskörd och jordbrukarnas skörd för olika strata. 
Tab. 3. Tillväxtens storlek i olika undersökningsområden. 
Tab. 4. Tillväxtens storlek i olika hushållningssällskapsområden. 
Tab. 5. Kvalitetens förändring under den studerade tillväxtperioden. 
Tab. 6. Bärgningsförlusternas storlek i olika undersökningsområden. 
Tab. 7. Bärgningsförlusternas storlek i olika hushållningssällskapsområden. 
Tab. 8. Stubbskördens storlek i olika undersökningsområden. 
Tab. 9. Sammanfattande analyser av resultaten av bärgningsförlust- och 

stubbundersökningen. 
Tab. 10. Antal brukningsenheter (B.E., totalt) i vallåterväxtundersökningen. 
Tab. 11. Vallåterväxtens storlek i olika hushållningssällskapsområden. 
Tab. 12. Antal brukningsenheter (B.E. specialstrata) i vallåterväxtundersökningen. 
Tab. 13. Vallåterväxtens storlek i olika specialstrata. 
Tab. 14. Vallåterväxtens storlek i olika produktionsområden. 
Tab. 15. Slåttervallens totala avkastning i olika hushållningssällskapsområden. 
Tab. 16. Fördelning av arealen slåttervall efter sättet för återväxtens tillvaratagande i 

olika hushållningssällskapsområden. 
Tab. 17. Fördelning av arealen slåttervall efter sättet för återväxtens tillvaratagande i 

olika produktionsområden. 
 
Jordbrukarnas kontanta inkomster, utgifter och nettointäkter år 1959. 

Tablå A. Jordbrukets kontanta inkomster åren 1953-1959. Indextal: År 1953 = 100. 
Tablå B. Jordbrukets kontanta utgifter för åren 1953-1959. Indextal: År 1953 = 100. 
Tablå C. Kontanta inkomster och utgifter per hektar jordbruksjord vid 

jordbruksfastighet inom olika storleksgrupper och områden åren 1956, 1957, 1958 
och 1959. Indextal: År 1956 = 100. 

Tablå D. Jordbrukets taxerade nettointäkter per brukningsenhet åren 1953-1959 utan 
avdrag för underskott. Indextal: År 1953 = 100. 

Tab. 1. Antal i deklarationsundersökningarna ingående brukningsenheter. 
Tab. 2. Procentuell förledning av antalet brukningsenheter på olika storleksgrupper. 
Tab. 3. Jordbrukets kontanta inkomster åren 1956, 1957, 1958 och 1959, miljoner 

kronor. 
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Tab. 3 a. Förändringar åren 1956-1957, 1957-1958 och 1958-1959 i jordbrukarnas 
kontanta inkomster. 

Tab. 4. Jordbrukets kontanta inkomster av vegetabiliska respektive animaliska 
produkter i procent av kontanta inkomster av samtliga försålda produkter inom 
olika storleksgrupper och områden åren 1956, 1957, 1958 och 1959. 

Tab. 5. Jordbrukets kontanta utgifter åren 1956, 1957, 1958 och 1959, miljoner 
kronor. 

Tab. 5 a. Förändringar åren 1956-1957, 1957-1958 och 1958-1959 i jordbrukarnas 
kontanta utgifter. 

Tab. 6. Arbetslönernas och ränteutgifternas procentuella andel av jordbrukets 
kontanta utgifter inom olika storleksgrupper och områden åren 1956, 1957, 1958 
och 1959. 

Tab. 6 a. Utsädes-, fodermedels- och gödselmedelsutgifternas procentuella andel av 
jordbrukets kontanta utgifter inom olika storleksgrupper och områden åren 1956, 
1957, 1958 och 1959. 

Tab. 7. Samtliga kontanta inkomster och utgifter i kronor per hektar jordbruksjord vid 
jordbruksfastighet inom olika storleksgrupper och områden åren 1956, 1957, 1958 
och 1959. 

Tab. 8. Vissa kontanta inkomster i kronor per hektar jordbruksjord vid 
jordbruksfastighet inom olika storleksgrupper och områden åren 1956, 1957, 1958 
och 1959. 

Tab. 9. Vissa kontanta utgifter i kronor per hektar jordbruksjord vid 
jordbruksfastighet inom olika storleksgrupper och områden åren 1956, 1957, 1958 
och 1959. 

Tab. 10. Jordbrukets taxerade nettointäkter inom olika områden åren 1956, 1957, 
1958 och 1959. 

Tab. 11. Jordbrukets taxerade nettointäkter i kronor per brukningsenhet under åren 
1956, 1957, 1958 och 1959. 

Tab. 11 a. Median, kvartiler och medeltal för samtliga taxerade nettointäkter 
inkomståret 1959. 

Tab. 12. Jordbrukarefamiljens arbetsinkomst i kronor per brukningsenhet åren 1956, 
1957, 1958 och 1959. 

 
Yrkesfiskarnas taxerade inkomster och utgifter m.m. år 1959. 

Innehållsförteckning 
Undersökningen. 
Tabell 1. Bruttointäkt av fiske, kostnader för fiske, beräknat kontant netto av fiske 

samt summa taxerad nettointäkt enligt i materialet ingående deklarationer för 
yrkesfiskare med fullständig redovisning av fisket åren 1956-1959. Index 1952 = 
100. 

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 1956-
1959. Bruttointäkten respektive år = 100,0. 

Tabell 3. Taxerad nettointäkt av respektive fastighet, fiske och övriga förvärvskällor 
åren 1956-1959 enligt i materialet ingående deklarationer för yrkesfiskare med 
fullständig redovisning av fisket. 

Tabell 4. Beräknat kontant netto av fiske, taxerad nettointäkt och 
förmögenhetsställning åren 1956-1959; medeltal per yrkesfiskare. 

Tabell 5. Beräknat kontant netto av fiske, summa taxerad nettointäkt och behållen 
förmögenhet i medeltal per yrkesfiskare åren 1956-1959. Index 1952 = 100. 
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Tabell 6. Procentuell fördelning av antalet yrkesfiskare och självägande jordbrukare (i 
vissa storleksgrupper) efter samtliga taxerade nettointäkter. 

Tabell 7. Median- och kvartiltal av samtliga taxerade nettointäkter för yrkesfiskare 
och självägande jordbrukare (med en åkerareal av 10 – 20 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. 

Tabell 9. Båtlagens bruttointäkter, kostnader och nettointäkter åren 1956-1959; 
summa för samtliga undersökta båtlag och medeltal per båtlag samt index (år 1952 
= 100). 

Tabell 10. Båtlagens kostnader åren 1956-1959; summa för samtliga båtlag och 
medeltal per båtlag. 

Tabell 11. Båtlagens kostnader och nettointäkter åren 1956-1959 i procent av 
bruttointäkten. Bruttointäkten respektive år = 100,0. 

Tabell 12. Uppgivet saluvärde (respektive taxeringsmässigt restvärde) och skuld å båt 
åren 1956-1959; 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 1956-1959. 

Tabell 14. Deklarerade och taxerade intäkter samt taxerad förmögenhet åren 1956-
1959 för yrkesfiskare, tillhörande de i undersökningen ingående båtlagen; medeltal 
per båtlagsfiskare och summa för samtliga undersökta båtlagsfiskare, kronor. 

Tab. 15. Beräknat kontant netto av fiske, taxerad nettointäkt och 
förmögenhetsställning åren 1956-1959 för yrkesfiskare i de olika fiskena vid 
Ostkusten och södra Östersjö- och Öresundskusten (medeltal per yrkesfiskare). 

 
Svin- och hönsräkningen den 10 april 1961. 

Tabell 1. Huvudresultat av den representativa svinräkningen den 10 april 1961 i 
jämförelse med vissa tidigare räkningar. Tabellen avser Svealand och Götaland. 

Tabell 2. Den representativa svinräkningen den 10 april 1961. Antal svin i jämförelse 
med svinräkningarna den 17 april 1950 och den 11 april 1960. 

Tabell 3 a. Resultat av de representativa hönsräkningarna i april 1951-1961; antal 
höns och kycklingar samt innehavare av höns (=besättningar). Tabellen avser 
Svealand och Götaland. 

Tabell 3 b. Resultat av den representativa hönsräkningen den 10 april 1961 i 
jämförelse med den 13 april 1959 och den 11 april 1960; antal höns och 
kycklingar. Tabellen avser jordbruksfastighet och annan fastighet i Svealand, 
Götaland och Gästrikland. 

Tabell 4. Den representativa hönsräkningen den 10 april 1961. Antal höns och 
kycklingar (hos samtliga innehavare) i jämförelse med räkningen den 11 april 
1960. 

 
Några resultat från arealinventeringen den 1 juni 1961. 

[Tabell]. Resultat från den representativa arealinventeringen den 1 juni 1961. 
Preliminära uppgifter, som avser hela riket. 

 
Nötkreatursräkningen den 11 april 1961. 

Tabell 1. Huvudresultat av de representativa nötkreatursräkningarna under perioden 
juni 1959 – april 1961. Tabellen avser gårdar med mer än 2 hektar åker i Svealand, 
Götaland och Gästrikland. 

Tabell 2. Den representativa nötkreatursräkningen den 10 april 1961. Antal djur på 
brukningsenheter med mer än 2 hektar åker. 
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Några resultat från inventeringen i juni av 1961 års vallfröarealer. 

Tab. 1. Vid arealinventeringen den 1 juni uppgivna arealer för skörd av vallfrö år 
1961, i jämförelse med skördade arealer år 1960. 

Tab. 2. Vid arealinventeringen den 1 juni uppgivna arealer för skörd av vallfrö 1961 i 
Norrland. Avser brukningsenheter med mer än 2 hektar åker. 

 
Åkerjordens användning, i hektar, inom hushållningssällskapsområden, år 1961. 
Preliminära resultat. [Tabell] 
 
Preliminära resultat från den representativa husdjursräkningen den 1 juni 1961 i 
jämförelse med motsvarande resultat 1960. Avser hela riket. [Tabell] 
 
Antalet svin den 1/6 1961 på brukningsenheter med mer än 2 hektar åker i jämförelse 
med motsvarande antal den 10/4 1961 och 1/6 1960. Avser Svealand, Götaland och 
Gästrikland. [Tabell] 

Antalet höns och kycklingar den 1/6 1961 på brukningsenheter med mer än 2 hektar 
åker i jämförelse med motsvarande antal den 10/4 1961 och 1/6 1960. [Tabell] 

Antalet svin den 1/6 1961 på brukningsenheter med mer än 2 hektar åker i jämförelse 
med motsvarande antal den 10/4 1961 och 1/6 1960. [Tabell] 

Antalet höns den 1/6 1961 på brukningsenheter med mer än 2 hektar åker i jämförelse 
med motsvarande antal den 10/4 1961 och 1/6 1960. [Tabell] 

Antalet kycklingar den 1/6 1961 på brukningsenheter med mer än 2 hektar åker i 
jämförelse med motsvarande antal den 10/4 1961 och 1/6 1960. [Tabell] 

 
Antalet kreatur enligt den representativa kreatursräkningen den 1 juni 1961, med 
fullständig fördelning på storleksgrupper efter åkerarealen, inom vissa större 
produktionsområden. Denna kreatursräkning omfattar endast brukningsenheter med mer 
än 2.00 hektar åker. 

1. Götalands södra slättbygder (Skåne – Hallands slättbygd) 
2. Götalands mellanbygder (Sydsvenska mellanbygden samt Öland och Gotland) 
3. Götalands skogsbygder (Sydsvenska höglandet, Östsvenska dalbygden och 

Västsvenska dalbygden) 
4. Götalands norra slättbygder (Östgötaslätten och Vänerslätten exkl. Värmlands läns 

slättbygd) 
5. Svealands slättbygder (Värmlands läns slättbygd samt Mälar- och Hjälmarbygden) 
6. Mellersta Sveriges skogsbygder (Södra Bergslagen, Västsvenska dalsjöområdet, 

Norra Bergslagen, Östra Dalarna och Gästrikland) 
7. Nedre Norrland (Kustlandet i nedre Norrland, Nordsvenska mellanbygden och 

Jämtländska silurområdet) 
8. Övre Norrland (Kustlandet i övre Norrland och Fjäll- och moränbygden) 
Hela riket 

 
Åkerjordens användning för olika växtslag år 1961, i hektar, enligt den representativa 
arealinventeringen den 1 juni 1961, med fullständig fördelning på storleksgrupper efter 
åkerarealen, inom vissa större produktionsområden. 

1. Götalands södra slättbygder (Skåne – Hallands slättbygd) 
2. Götalands mellanbygder (Sydsvenska mellanbygden samt Öland och Gotland) 
3. Götalands skogsbygder (Sydsvenska höglandet, Östsvenska dalbygden och 

Västsvenska dalbygden) 
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4. Götalands norra slättbygder (Östgötaslätten och Vänerslätten (exkl. Värmlands läns 
slättbygd)) 

5. Svealands slättbygder (Värmlands läns slättbygd samt Mälar- och Hjälmarbygden) 
6. Mellersta Sveriges skogsbygder (Södra Bergslagen, Västsvenska dalsjöområdet, 

Norra Bergslagen, Östra Dalarna och Gästrikland) 
7. Nedre Norrland (Kustlandet i nedre Norrland, Nordsvenska mellanbygden och 

Jämtländska silurområdet) 
8. Övre Norrland (Kustlandet i övre Norrland och Fjäll- och moränbygden) 
Hela riket 

 
Fiskauktionerna i Gravarne och Smögen. Redogörelse för första halvåret 1961. 

Tab. 1. Vid Gravarnes och Smögens fiskauktioner försåld fångst av fisk m.m., antalet 
deltagande båtar och antalet landningar, fördelade på fångstområden och på olika 
typer av fiske månadsvis under 1:a halvåret 1961. 

Tab. 2. Fångstkvantitet och fångstvärde samt priser med fördelning efter fiskslag och 
sortering (se bil. B) för olika fångstområden och olika typer av fiske, enligt 
provundersökningarna vid fiskauktionerna i Gravarne och Smögen under 1:a 
halvåret 1961. 

Tab. 3. Besättning i medeltal per resa samt fisketid i timmar per resa; genomsnitt för 
1:a halvåret 1961 för olika typer av fiske i vad avser vid fiskauktionerna i 
Gravarne och Smögen försålda fångster. 

Tab. 4. Jämförelse mellan kvantiteter och värden för olika fiskslag dels enligt 
centralbyråns undersökning, dels enligt vid fiskauktionerna i Gravarne och 
Smögen förd statistik för 1:a halvåret 1961. 

Bil. A. Fiskeplatser för landningar från Nordsjön, försålda i Gravarne och Smögen 1:a 
halvåret 1961. 

Bil. B. Fisksorteringar på Sveriges västkust. 
 
Arealer för skörd av vallfrö år 1961. 

[Tabell]. Arealer som har använts för skörd av vissa slag av vallfrö år 1961, i 
jämförelse med år 1960. 

 
Svinräkningen den 9 oktober 1961. 

Tabell 1. Huvudresultat av den representativa svinräkningen den 9 oktober 1961 i 
jämförelse med tidigare räkningar. Tabellen avser Svealand och Götaland. 

Tabell 2. Den representativa svinräkningen den 9 oktober 1961. Antalet svin i 
jämförelse med svinräkningen den 10 oktober 1960. 

Tabell 3. Den representativa svinräkningen den 9 oktober 1961. Antalet svin vid 
brukningsenheter med mer än 2 hektar åker. Uppgifter för länen i Norrland samt 
för övriga delar av landet och hela riket. 

 
I jordbruket sysselsatt arbetskraft över 15 år under tiden 1959-1961. 

Tabell 1. I jordbruket den 1/6 1956, 1/6 1959, 1/6 1960 och 1/6 1961 sysselsatt 
arbetskraft över 15 år samt antal lejda arbetstimmar åren 1955, 1958, 1959 och 
1960. Avser brukningsenheter med mer än 2 hektar åker. 

Tabell 2. Antal i jordbruket i början av juni åren 1956, 1959, 1960 och 1961 
sysselsatta personer och antal lejda arbetstimmar under åren 1955, 1958, 1959 och 
1960, allt beräknat per 100 hektar åker. Avser brukningsenheter med mer än 2 
hektar åker. 
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Tabell 3. I jordbruket den 16/4 1956, 13/4 1959, 11/4 1960 och 10/4 1961 sysselsatt 
arbetskraft över 15 år. Avser brukningsenheter med mer än 2 hektar åker inom 
Svealand och Götaland. 

Tabell 4. I jordbruket den 1 oktober åren 1956, 1959, 1960 och 1961 sysselsatt 
arbetskraft över 15 år. Avser brukningsenheter med mer än 2 hektar åker inom 
Svealand och Götaland. 

Tabell 5. I jordbruket den 10/4, 1/6 och 2/10 1961 sysselsatt arbetskraft över 15 år. 
Avser brukningsenheter med mer än 2 hektar åker inom Svealand och Götaland. 

Tabell 6. I jordbruket den 1/6 och 2/10 1961 sysselsatt arbetskraft över 15 år. Avser 
brukningsenheter med mer än 2 hektar åker inom Norra Sverige. 

 
Specialundersökningar för 1960 års objektiva skördeuppskattningar på spannmål. 

Tab. 1. Antal brukningsenheter (BE) i spillundersökningen för höstvete. 
Tab. 2. Antal brukningsenheter (BE) i spillundersökningen för höstråg. 
Tab. 3. Antal brukningsenheter (BE) i spillundersökningen för vårvete. 
Tab. 4. Antal brukningsenheter (BE) i spillundersökningen för korn. 
Tab. 5. Antal brukningsenheter (BE) i spillundersökningen för havre. 
Tab. 6. Spillets storlek för höstvete i olika spillområden. 
Tab. 7. Spillets storlek för höstråg i olika spillområden. 
Tab. 8. Spillets storlek för vårvete i olika spillområden. 
Tab. 9. Spillets storlek för korn i olika spillområden. 
Tab. 10. Spillets storlek för havre i olika spillområden. 
Tab. 11. Spillets storlek i olika hushållningssällskapsområden. 
Tab. 12. Differens mellan uppgiven och kontrollmätt areal i % av den kontrollmätta. 
Tab. 13. Fördelning av arealen höstvete efter skördesättet i olika 

hushållningssällskapsområden. 
Tab. 14. Fördelning av arealen höstråg efter skördesättet i olika 

hushållningssällskapsområden. 
Tab. 15. Fördelning av arealen vårvete efter skördesättet i olika 

hushållningssällskapsområden. 
Tab. 16. Fördelning av arealen korn efter skördesättet i olika 

hushållningssällskapsområden. 
Tab. 17. Fördelning av arealen havre efter skördesättet i olika 

hushållningssällskapsområden. 
Tab. 18. Fördelning av arealen för samtliga fem grödor efter skördesättet i olika 

hushållningssällskapsområden. 
Tab. 19. Fördelning av arealen höstvete efter skördesättet i olika 

produktionsområden. 
Tab. 20. Fördelning av arealen höstråg efter skördesättet i olika produktionsområden. 
Tab. 21. Fördelning av arealen vårvete efter skördesättet i olika produktionsområden. 
Tab. 22. Fördelning av arealen korn efter skördesättet i olika produktionsområden. 
Tab. 23. Fördelning av arealen havre efter skördesättet i olika produktionsområden. 
Tab. 24. Fördelning av arealen för samtliga fem grödor efter skördesättet i olika 

produktionsområden. 
 
Statistiken över galtar och betäckta suggor. [Tabeller] 
 





























































































































































































































Kung l . S t a t i s t i s k a C e n t r a l b y r å n 

Avd. f ö r ekonomisk s t a t i s t i k 

P r e l i m i n ä r a r e d o g ö r e l s e r 1961 

Nr 13 

1. S t a t i s t i s k a Cen t ra lbyrån 

för ekonomisk s t a t i s t i k 

R ä t t e l s e 

av k r e d i t m a r k n a d s s t a t i s t i s k a u p p g i f t e r för de b o r g e r l i g a primär

kommunerna och l a n d s t i n g e n . ( P r e l . r e d o g ö r e l s e n r 13) 

Sid 8 , s t ä d e r , innehav av skat tkammarväxlar och o b l i g a t i o n e r , 

summa 130 474 s k a l l ändras t i l l 136 474. 

KREDITMARKNADSSTATISTISKA UPPGIFTER 

f ö r de b o r g e r l i g a primärkommunerna 

och l a n d s t i n g e n den 3 1 / 1 2 1960 och 

3 0 / 6 1961 
























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































	Statistiska centralbyråns stencilerade publikationer. 1961
	Inledning
	Detaljerad innehållsförteckning 1961(Kronologisk ordning. Byråvis)
	Intervjuundersökningen i samband med 1960 års folkräkning
	P.M. angående preliminära rapporter från avdelningen för ekonomisk statistik
	Kommunalskatterna år 1961. Preliminära uppgifter
	Preliminära uppgifter beträffande uppbörden av allmän varuskatt för perioden september –oktober 1960
	Sparbanksstatistik: kvartalsuppgifter. [Tabell]
	Preliminär redogörelse för statistiken beträffande förmögenheter över 80 000 kr taxeringsåret1960
	Kreditmarknadsstatistiska uppgifter per den 31/12 1960. Preliminära uppgifter
	Preliminära uppgifter beträffande uppbörden av allmän varuskatt för perioden november –december 1960
	Sparbanksstatistik: kvartalsuppgifter. [Tabell]
	Preliminära uppgifter beträffande uppbörden av allmän varuskatt för perioden januari – februari1961
	Preliminära uppgifter beträffande uppbörden av allmän varuskatt för perioden mars – april 1961
	Tabell 1. Allmän varuskatt, fördelning av skattskyldiga efter företagets verksamhet och denskattepliktiga omsättningens inriktning. Perioden 21 maj – 30 juni 1961. Antal företag. Helariket
	Sparbanksstatistik: kvartalsuppgifter. [Tabell]
	Skattekronor till allmän kommunalskatt enligt 1961 års taxering. [Tabell]
	Sammandrag över 1961 års taxering till allmän varuskatt enligt taxeringsnämndens beslut
	Kreditmarknadsstatistiska uppgifter för de borgerliga primärkommunerna och landstingen den31/12 1960 och 30/6 1961
	Preliminära uppgifter beträffande uppbörden av allmän varuskatt för perioden maj – juni 1961
	Taxeringsutfallet år 1961
	Prövningsnämndernas ändringar av 1960 års taxeringar
	Sparbanksstatistik: kvartalsuppgifter. [Tabell]
	Inkomstfördelningen år 1960 (taxeringsåret 1961)
	Prognos rörande de borgerliga primärkommunernas och landstingens inkomster och utgifter1961 och 1962, grundad på från kommunerna och landstingen insamlade uppgifter
	Preliminära uppgifter beträffande uppbörden av allmän varuskatt för perioden juli – augusti1961
	Preliminära uppgifter beträffande uppbörden av allmän varuskatt för perioden september –oktober 1961. Uppgifterna avser endast de inbetalningar som inkommit t.o.m. 21/11 1961
	Promemoria angående formerna för utnyttjande av varuskattematerialet för ekonomiskt –statistiska ändamål
	Preliminära uppgifter om antalet närvarande utländska medborgare vid universitet och högskolorhöstterminen 1958
	Tillvalskombinationer och alternativkurser på försöksskolans högstadium läsåret 1960/61
	Studentexamen år 1960
	Uppgifter om nyinskrivna och närvarande studerande samt examina vid universitet ochhögskolor under år 1960
	Realexamen år 1960
	Statistiska uppgifter om yrkesskolväsendet för tiden 15/10 1959 – 15/10 1960
	Statistiska uppgifter om vissa icke-obligatoriska skolformer den 15 september 1960
	Licentiander och doktorander läsåret 1960/61
	Praktiska tillvalsämnen och fritt valt arbete m.m. på försöksskolans högstadium läsåret 1960/61
	Folkhögskolorna år 1960
	Statistiska uppgifter om klasser och elever i det obligatoriska skolväsendet den 15 september1960
	Studentexamen vårterminen 1961
	Uppgifter om antalet nyinskrivna studerande vid universiteten och Karolinska institutethöstterminen 1957-1961 (per den 10 oktober) jämte en beräkning av antalet nyinskrivna läsåret1961/62
	Realexamen vårterminen 1961
	Uppgifter om antalet nyinskrivna studerande vid de teologiska, juridiska, humanistiska ochnaturvetenskapliga fakulteterna 1957-1961 (per den 10 november)
	Elevernas ålder höstterminen 1960
	Uppgifter om nyinskrivna studerande samt examina vid universitet och högskolor undervårterminen 1961
	Till Rektorer vid folkskoleseminarier och lärarhögskolor
	Folkskollärarexamen och småskollärarexamen vt 1961
	Avdelningar och elever den 15 september 1961 vid allmänbildande gymnasier, högre tekniskaläroverk, handelsgymnasier och folkskoleseminarier
	Nötkreatursräkningen den 10 oktober 1960 med återblick på tidigare räkningar
	Den extra svinräkningen den 9 januari 1961 inom Kristianstads, Malmöhus, Hallandsoch Skaraborgs län
	Obärgade arealer 1960 samt vissa kvalitetsuppgifter beträffande 1960 års skörd
	Preliminär rapport om de objektiva skördeuppskattningarna 1960
	Arealinventeringen i oktober 1961
	Fiskauktionerna i Gravarne och Smögen. Redogörelse för år 1960
	Preliminär fångststatistik över det svenska havsfisket år 1960
	Resultat av de objektiva skördeuppskattningarna 1960
	Specialundersökningar för 1960 års objektiva skördeuppskattningar på slåttervall ochpotatis
	Jordbrukarnas kontanta inkomster, utgifter och nettointäkter år 1959
	Yrkesfiskarnas taxerade inkomster och utgifter m.m. år 1959
	Svin- och hönsräkningen den 10 april 1961
	Några resultat från arealinventeringen den 1 juni 1961
	Nötkreatursräkningen den 11 april 1961
	Några resultat från inventeringen i juni av 1961 års vallfröarealer
	Åkerjordens användning, i hektar, inom hushållningssällskapsområden, år 1961.Preliminära resultat. [Tabell]
	Preliminära resultat från den representativa husdjursräkningen den 1 juni 1961 ijämförelse med motsvarande resultat 1960. Avser hela riket. [Tabell]
	Antalet svin den 1/6 1961 på brukningsenheter med mer än 2 hektar åker i jämförelsemed motsvarande antal den 10/4 1961 och 1/6 1960. Avser Svealand, Götaland ochGästrikland. [Tabell]
	Antalet kreatur enligt den representativa kreatursräkningen den 1 juni 1961, medfullständig fördelning på storleksgrupper efter åkerarealen, inom vissa störreproduktionsområden. Denna kreatursräkning omfattar endast brukningsenheter med merän 2.00 hektar åker
	Åkerjordens användning för olika växtslag år 1961, i hektar, enligt den representativaarealinventeringen den 1 juni 1961, med fullständig fördelning på storleksgrupper efteråkerarealen, inom vissa större produktionsområden
	Fiskauktionerna i Gravarne och Smögen. Redogörelse för första halvåret 1961
	Arealer för skörd av vallfrö år 1961
	Svinräkningen den 9 oktober 1961
	I jordbruket sysselsatt arbetskraft över 15 år under tiden 1959-1961
	Specialundersökningar för 1960 års objektiva skördeuppskattningar på spannmål
	Statistiken över galtar och betäckta suggor. [Tabeller]





