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FÖRORD
Statistiska centralbyrån framlägger
härmed årgång 43 av Statistisk årsbok
för Sverige.
Denna årgång innehåller 35 nya eller
väsentligt omarbetade tabeller; dessa har
särskilt markerats i innehållsförteckningen. Av de nya tabellerna tillhör flertalet avdelningarna Yrke, Inkomst och
förmögenhet samt Finanser. Samtidigt
har 14 av tabellerna i föregående årgång slopats eller väsentligt omarbetats.
Se förteckningen på sid. 16°.
Uppgifterna i Statistisk årsbok är såväl av hänsyn till överskådligheten som
av utrymmesskäl summariska. För mera
detaljerade statistiska uppgifter liksom
för kommentarer, upplysningar om undersökningsmetoder o. d. hänvisas till
de källor till tabellerna, vilka förtecknats på sid. 17° ff. I denna förteckning
lämnas också i viss utsträckning sådana anmärkningar och förklaringar, som
icke kunnat beredas plats i tabellavdelningen.
Statistisk årsbok innehåller numera i
regel endast siffror för de senaste åren,
medan uppgifter för tidigare år återges i en särskild publikation, Historisk
statistik för Sverige. Denna utgives i
häften. I det i fjol utgivna första häftet av Historisk statistik har centralbyrån sammanfört vissa huvuddata på be-

folkningsstatistikens område i 54 tabeller. Dessa börjar i ett fall 1720 och i ett
stort antal fall omkring 1750. De slutar
i regel 1950 även i de fall då uppgifter
för senare år varit tillgängliga och publicerats i Statistisk årsbok. I ett register
på sid. 27° i årsboken göres hänvisningar till motsvarande tabeller i Historisk statistik. För sådana uppgifter för
tidigare år, som inte återges i det nu
utgivna häftet av Historisk statistik, hänvisas till Statistisk årsbok för 1951 eller
tidigare år. För att underlätta sökandet
anges i Källhänvisningarna på sid. 17"
ff. numret på motsvarande tabeller i årgång 1951 av Statistisk årsbok.
De internationella tabellerna har liksom tidigare utarbetats gemensamt med
de statistiska centralbyråerna i övriga
nordiska länder (jämför förteckningen
på sid. 27°).
För det värdefulla bistånd vid årsbokens utarbetande, som beredvilligt lämnats av myndigheter, institutioner och
enskilda, betygar statistiska centralbyrån sin stora tacksamhet.
Redaktör för föreliggande årgång har
varit förste aktuarien Margit Vinge.
Stockholm i september 1956.
STATISTISKA CENTRALBYRÅN
Karin Kock

PREFACE
The Central Bureau of Statistics here
presents the 43rd edition of the Statistical Abstract of Sweden.
This edition contains 35 new or substantially revised tables which are specially indicated in the table of contents.
The majority of the new tables come under the sections on »Occupation», »Personal income», and »Public finance». At
the same time, 14 of the tables in the

previous edition have been dropped or
rearranged. See the list on p. 16°.
The particulars given in the Statistical
Abstract are brief, both for the sake of
clarity, and for reasons of space. For
more detailed statistical data as well
as for comments, information on methods of collection etc., reference should
be made to the sources of the tables,
listed on p. 17° et seq. This list also

contains some notes and explanations
for w h i c h space w a s not available i n
the tables.
The Statistical Abstract usually n o w
only contains figures for the last few
years, data on earlier years being set
out in a special publication, Historical
Statistics of Sweden, w h i c h is being issued in different volumes. In the first
volume, the Central Bureau has collected
some of the principal data on population
statistics into 54 tables. In one case
they date from 1720, and in a great
number from 1750. As a rule they end
in 1950, even w h e r e particulars for more
recent years have been accessible and
have been published in the Statistical
Abstract. In the index on p . 27° in the
Abstract, references are given to the
corresponding tables in Historical Slatistics of Sweden. Reference should be
made to the Statistical Abstract for 1951
or previous years, for particulars for
earlier years that are not given in the
volume of Historical Statistics which has

already been published. In order to
facilitate reference, the number of the
corresponding table in the 1951 edition
of the Abstract is given in the list of
sources on p . 17° et seq.
In the English translation we have
used as far as possible the w o r d i n g of
the International Standard Classifications of the United Nations and other
international classifications. However,
many difficulties are involved and it
is recognized that the translation of
certain terms may be far from satisfactory. We shall therefore be grateful
for any suggestions for improvements,
The international tables have, as in
the past, been worked out in co-operation with the Central Statistical Offices
of the Scandinavian countries (cf. list
on
P- 27°).
Stockholm, September 1956.
C E N T R A L

BUREAU OF STATISTICS
Karin Kock
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månad 1952—1955
154
Handelsflottan den 31 december 1946—1955 155
Handelsfartygens fördelning efter storlek den
31 december 1950—1954
155
Handelsfartygen efter ålder och värde den
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den 31 december 1954
156
Svenska handelsflottans ökning och minskning 1949—1955
157
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172. Government pilotage, lighthouses and lifesaving

162
162
163
164

XI.

Kommunikationer i övrigt
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Järnvägar av allmän betydelse: transportarbete 1945—1954
166
Postverket: postanstalter, postlinjer m. m.
1946—1955
167
Postförsändelser (portopliktiga) 1946—1955 167
Utväxlingen av brev och paket med utlandet
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Svensk regelbunden lufttrafik (linjefart) 1946
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Table

Page

186.

Road haulage: lorries for hire

172

187.

Motor vehicles registered

173

188.

Motor vehicles per 1 000 inhabitants . . . 174

189.

State railways: road motor service . . . .

190. Road accidents: number
175
191. Road accidents: persons killed or injured . 175
192. Swedish civil aviation
176
193.

Swedish scheduled air traffic

176

194.

Air traffic at principal civil airports . . . .
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229. Dyrortsgrupperingen den 1 jan. 1956 . . 204
230.
231.
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235.

Sales of wines and spirits
Consumption of alcoholic liquors

236.
237.
238.

Wines and spirits retail companies . . . . 209
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Folkpensioner och barnbidrag: kostnader, avgifter och fonder 1951—1955
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Erkända sjukkassor 1945—1954
243
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Industrial accidents
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241
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XIX. Social welfare
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294.
295.
296.
297.

Barn med särskilda barnbidrag i januari
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Fattigvården: understödstagare 1945—1954 . 244
Fattigvården: understödsfall inom olika familjetyper 1952—1954
245
Fattigvården: understödsfall inom olika hjälpformer år 1954
245
Ålderdomshem 1952—1954
246
Barnhem år 1946 samt 1953—1955 . . . 246
Barnavårdsnämndernas verksamhet 1947—
1954
247
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Barnavårdsmannaskap, bidragsförskott m. m.
1951—1954
248
Mödrahjälp 1950—1955
249
Alkoholistanstalterna 1947—1954 . . . . 249
Nykterhetsvården 1951—1954
250
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Utgifter för sociala ändamål 1948—1954 . 252

239
240

243

286.
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287.
288.
289.
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246
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246
Activities of the Child Welfare Boards . . 247

290.

Children and adolescents under protective
upbringing or social protection
247
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299.
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253
Sjukvårdsanstalterna 1951—1954
254
Medicinalpersonal 1949—1954
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Källhänvisningar och anmärkningar
Sources and notes
Använda förkortningar
Abbreviations
Bidrag = Bidrag till Sveriges officiella statistik
K.M
= Kommersiella Meddelanden
Ms
= Manuskript
= Statistiska centralbyrån
SC
Soc. M — Sociala meddelanden
S O S = Sveriges officiella statistik
ST
= Statistisk tidskrift. Ny följd
Från och med årgång 1952 innehåller Statistisk årsbok i regel endast uppgifter för de senaste åren. Uppgifter för äldre år kan i fråga
om befolkningsstatistik hämtas ur Historisk statistik (se Hänvisningsregistret, s. 27°) och i övrigt
från årgångarna 1914—1951 av Statistisk årsbok,

som i avsevärd utsträckning även innehåller
nppgifter för längre tidsperioder. Siffrorna inom
parentes härnedan avser numret på sådana tabeller i Statistisk årsbok 1951, som innehåller nppgifter för tidigare år. The figures in brackets
refer to tables in the issue for 1951 with data
for a series of years. For population
statistics, cf p. 27°.
I många fall har de nr här nedan angivna
källor hämtade uppgifterna underkastats särskild
bearbetning för Statistisk årsbok utan att detta
omnämnes i källhänvisningarna. In many cases
the data derived from the sources
indicated
below have been revised and recast.

Tab. 1—3. Sveriges meteorologiska och hydrologiska instituts årsbok; uppgifter från nämnda
institut och rikets allmänna kartverk m. m.
Tab. 4—6. S O S : Folkräkningen 1950: 1; SOS:
Folkmängden inom administrativa områden;
Sveriges statskalender; nppgifter från lantmäteristyrelsen m. m.

stämmelse mellan den kyrkoskrivna folkmängden
och den vid folkräkningen redovisade. Skiljaktigheterna ligger dock inom snäva gränser. I allmänhet torde avvikelserna kunna återföras till
faktiska flyttningar, som registrerats vid mantalsskrivningen men ej blivit kyrkobokförda före
mantalslängdens tryckning. Vidare bör observeras,
att personer som under år 1951 överförts till bok
över obefintliga ingår i den kyrkoskrivna befolkningen vid 1950 års slut men ej i folkräkniDgsmaterialet. Se Folkräkningen 1950: 1, sid. 1 f.
Folkmängden mellan folkräkningsaren har erhållits genom s. k. framskrivning av befolkningen
med ledning av de uppgifter som prästerskapet
varje år lämnar för varje församling om antalet
födda och döda samt nt- och inflyttade, fördelade efter kön. På grund av olika framskrivningsmetoder stämmer talen för åren 1946—1949
inte helt med motsvarande tal i S O S : Befolkningsrörelsen. Översikt 1941—1950.
Det bör observeras, att i tab. 9 den administrativa indelningen även för år 1950 avser den
31 dec, medan indelningen i tab. 20 avser den
1 jan. 1952. Mellan dessa tidpunkter har stora,
områden överflyttats från landsbygd till städer.

Tab. 7. SOS: Folkräkningen 1950: 1. — Medan statistiska centralbyrån tidigare till tätorter
räknade dels alla städer, köpingar och municipalaamhällen (administrativa tätorter), dels vissa tättbebyggda icke-administrativa områden på landsbygden, har 1950 års folkräkning följt en ny
princip. Anledningen är att det under senare
tid alltmer förekommit, att en hel landskommun
ombildats till stad eller köping eller inkorporerats med en redan befintlig stad eller köping. Både
städer och köpingar inrymmer därför numera ofta
stora glesbebyggda områden. Vid 1950 års folkräkning har tätorterna avgränsats med ledning
av den faktiska bebyggelsen och icke efter administrativa gränser. Inom en och samma stad,
köping eller municipalsamhälle kan således finnas dels en eller flera tätorter, dels glesbebyggda
områden.
Tab. 8. S O S : Folkräkningen 1950: 1.
Tab. 9. S O S : Folkmängden inom administrativa områden; ms i S C. — Uppgifterna
avser den kyrkoskrivna befolkningen utom för år
1950. Grundmaterialet för 1950 års folkräkning
hämtades nämligen från mantalslängden. Då
emellertid mantalslängden icke upptar folkmängden vid folkräkningstidpunkten den 31 december utan anger ställningen den 1 november
samma år, har mantalslängdens personbestånd
framslcrivits
till den 31 december 1950, varvid
ändringar och kompletteringar införts i längden
med avseende på födda och döda, in- och utflyttade
samt civilståndsändriDgar. Till följd av priroärmaterialets beskaffenhet råder ej exakt överens-

Tab. 10. S O S : Folkmängden inom administrativa områden.
Tab. 11. S O S : Folkmängden inom administrativa områden; SOS: Folkräkningen 1945:1;
ms i S C. Det bör observeras, att uppgifterna
även för folkräkningsår avser indelningen den 31
december.
Tab. 12—13. S O S : Folkmängden inom administrativa områden; S O S : Folkräkningen 1950:1;
uppgifter från lantmäteristyrelsen.
Tab. 14—15. S O S : Folkräkningen 1950: 5;
S O S : Befolkningsrörelsen; mg i S C.
Tab. 16. S O S : Folkräkningen 1950: 5. — Befolkningsprognosen utgår från folkmängden den
31 dec. 1950 enl. folkräkningen och fördelningen
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vid samma tidpnukt efter aider, kön och civilstånd. Hänsyn har tagits till in- och utvandringen endast för åren 1951—53; för de följande aren har räknats med jämvikt mellan ut- och
invandring. Dödligheten i åldrarna under 60 år
har antagits komma att sjunka successivt under
perioden jämfört med dödligheten 1916/50. Den
äktenskapliga fruktsamheten har antagits komma
att ligga på samma nivå som under 1951. För
en utförligare redogörelse för prognosens förutsättningar se den angivna källan, s. 40 ff.
Tab. 17—20.

S O S : Folkräkningen 1950: 5.

Tab. 21. S O S : Folkräkningen 1940:3; 1945:9;
1950: 5.
Tab. 22—25. S O S: Folkräkningen 1945; 10:2;
1950: 6. — Såsom förvärvsarbetande har räknats
den som arbetar i en verksamhet varav han kan påräkna inkomst, dock endast om denna verksamhet
upptar större delen av en normalarbetsdag. 1 den
förvärvsarbetande
befolkningen har inbegripits
icke blott egentliga yrkesutövare utan även sådana hustrur och andra familjemedlemmar som
biträder familjeöverhuvudet eller annan familjemedlem i dennes yrke (s. k. medhjälpande familjemedlemmar) men däremot icke husmödrar eller
andra familjemedlemmar som ägnar sin huvudsakliga tid ät husligt arbete i det egna hemmet.
Gifta kvinnor som delar sin tid mellan förvärvsarbete och hemgöromål har förts som förvärvsarbetande om den förstnämnda verksamheten
upptar minst hälften av en normalarbetsdag men
i övriga fall som hnsmödrar.— Till den ej förvärvsarbetande
befolkningen har förtB dels de
hustrur och andra familjemedlemmar som icke
räknats som medhjälpande, dels de s. k. självständiga yrkeslösa (f. d. yrkesutövare, vissa änkor
m. fl.). — Den betydande ökningen i antalet förvärvsarbetande
gifta kvinnor bör ses mot bakgrunden av den högre giftermåls frekvensen och
det som en följd härav kraftigt ökade antalet
gifta kvinnor, särskilt i yngre åldrar. Antalet
förvärvsarbetande gifta kvinnor har dock ökats
betydligt mer än hela antalet gifta kvinnor. Få
1 000 gifta kvinnor var antalet förvärvsarbetande
146 år 1950 mot 101 år 1945 och 94 år 1940.
Aintalet gifta per 1 000 förvärvsarbetande kvinnor var 287 år 1950, 203 år 1945 och 155 år 1940.
Se Folkräkningen 1950: 2, sid. 41. — Vid järnförelser mellan uppgifterna för 1945 och 1950
bör även observeras, att vid 1950 års folkräkning hustrur till jordbrukare räknats till den förvärvsarbetande befolkningen i de fall då de ägnat
större delen av sin arbetstid åt jordbruksarbete.
Ar 1945 räknades däremot denna kategori som
husmödrar, d. v. s. som ej förvärvsarbetande.
Tab. 26—27. S O S : Folkräkningen 1 9 4 0 : 3 ;
1945: 9; 1950: 6.
Tab. 28—29. S O S : Folkräkningen 1950: 6
Tab. 30. S O S : Folkräkningen 1950: 6.
Tab. 31. S O S : Folkräkningen 1950: 2. —
Siffrorna grundar sig på ett urval men har uppskrivits så att de approximativt motsvarar totalbefolkningens numerär. Se tab. 38—40.

Fördelningen efter individualyrke
avser att
fullständiga den bild av yrkesverksamheten, som
erhåtles på grundval av klassificeringen efter näringsgren och yrkesställning. Medan klassificeringen efter näringsgren ntgör en gruppering av
företagen efter de varor som de tillverkar eller
de tjänster som de presterar, innebär klassificeringen efter individualyrke en fördelning a v i n dividerna efter det slag av arbete Bom de sysslar
med. Exempel: En chaufför i ett industriföretag
räknas till näringsgrenen industri men till individualyrkesgruppen förare av fordon (tab. 31),
närmare bestämt chaufför (tab. 33).
I tab. 31 har utövarna av olika individualyrken sammanförts till större yrkesgrupper i huvudsaklig överensstämmelse med rekommendationer av den sjunde internationella socialstatistikerkonferensen i Geneve år 1949. E t t par grupper har docs tillagts. Se S O S : Folkräkningen
1950: 2, s. 30 ff. Tab. 33 innehåller en specialredovisning av vissa individualyrken. Under de
i tab. 33 använda individnalyrkesbcteckningarna
kan i regel flera olika yrkesspecialiteter (fackyrken) inrymmas. Vilka av dessa fackyrken som
medräknats i det angivna individualyrket framgår av ett vid folkräkningen utarbetat yrkeslexikon, som finns tillgängligt i statistiska centralbyråns arkiv.
Tab. 32—33. S O S : Folkräkningen'1950: 6.
Tab. 34. S O S: Folkräkningen 1950: 6. — Fördelningen efter anställningens art åsyftar i första
hand att lämna uppgifter om antalet anställda i
dels allmän, dels enskild tjänst. Vägledande för
klassificeringen har varit vem som ägt eller drivit företaget eller institutionen, tillsatt tjänsterna,
medan mindre vikt lagts vid omständigheter av
ekonomisk innebörd, t. ex. förekomsten av statsunderstöd. Svenska kyrkans prästerskap har medräknats bland statsanställda och folkskollärare
bland kommunalanställda. Såsom halvofficiella
har framför allt räknats sådana företag och institutioner, som icke kan betraktas som vare sig statliga eller kommunala, men som likväl har vissa
officiella funktioner eller genom sin organisationsform står de officiella institutionerna nära. Bland
hithörande företag och institutioner kan nämnas
Stockholms högskola, handelskamrarna, systembolagen, de allmänna restaurangbolagen m. fl.
Tab. 35. S „ O S : Folkräkningen! 1950:2.
Tab. 36. S O S : Folkräkningen 1945: 4. ~
Tab. 37. S O S : Folkräkningen 1950: 4. — Uppgifterna om hushåll hänför gig till bostadshusnållen, i den mån dessa kunnat avgränsas med
hjälp av mantalsuppgifterna, och icke till kosthushållen såsom vid flertalet föregående folkräkningar. Uppgifterna i tab. 37 är således ieke
jämförbara med de uppgifter om hushåll som
t. o. m. årg. 1954 återgavs i Statistisk årsbok. —
Bostadshnshållet utgöres av de personer, som tillsammans bebor en lägenhet, och innefattar sålunda familjemedlemmar, hembiträden, inackorderade och inneboende. Två familjer, som tillsammans bebor en lägenhet, har räknats som ett
enda hushåll.
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Tab. 38—40. S O S: Folkräkningen 1950: 2. —
Siffrorna grandar lig på ett urval omfattande 3,3 %
av befolkningen men har uppskrivits så att de
approximativt motsvarar totalbefolkningens numerär. Urvalet utgöres av de personer, som upptagits i det vid folkräkningen upplagda befolkningsregistret. Se ST 1952, sid. 13 ff.
Tab. 41. S O S : Befolkningsrörelsen; SOS: Befolkningsrörelsen. Översikt; S O S : Folkmängden
inom administrativa områden; Emigrationsutredningen. Bilaga 4; Statistisk tidskrift: b. 135:
Döda efter kön, aider och civilstand 1 Sverige aren
1751—1900 Bamt medelfolkmängden efter kön och
ålder under femårsperioderna för samma tid; 139
och 150: Fortsatta bidrag till en svensk befolkningsstatistik för aren 1750—1900: Sundbärg, G.:
Bevölkernngsstatistik Svhwedens 1750—1900.
Tab. 42—44. S O S : Befolkningsrörelsen; S O S:
Folkmängden inom administrativa områden.
Tab. 45—52. S O S : Befolkningsrörelsen.
Tab. 53. S O S : Befolkningsrörelsen. — Beräkningarna, som ntförts vid Lunds universitets
statistiska institution, avser antalet födelser inom
äktenskap på 1000 gifta kvinnor tillhörande de
i tab. angivna ålders- och varaktighetsgrupperna.
Tab. 54. S O S : Befolkningsrörelsen. — Med
reproduktionstal för en given tidsperiod avser
man att belysa, i vilken omfattning en generation av befolkningen under rådande fruktsamhets- och dödlighetsförhållanden skalle kunna
reproducera sig själv.
Vid beräkning av brultoreproduktionen följer
man en tänkt årskull av 1000 kvinnor genom
fruktsamhetsåldrarna samt beräknar med användning av de rådande frnktsamhetstalen i olika
åldersgrupper det sammanlagda antal nedkomster,
som skulle belöpa på denna årskull under hela
fruktsambetsperioden. Det häri ingående antal
levande födda flickebarn, som i genomsnitt
kommer på varje kvinna i modergenerationen är
det s. k. bruttoreproduktion8talet
(se tab. 447).
Det erhålles ur det beräknade antalet nedkomster
genom multiplikation med en redaktionsfaktor,
som anger kvoten mellan antalet nedkomster och
levande födda flickebarn nnder observationsperioden.
Vid beräkning av bruttoreproduktionen har
ingen hänsyn tagits till dödligheten i modergenerationen. Om man däremot med ledning av
de kända dödsriskerna beräknar det antal kvinnor i nyssnämnda 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 reducerade modergenerationon beräkna det s. k. nettoreproduktionstalet,
varmed
förstad 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. Bruttoreproduktionstalet är i europeiska länder vanligen 10 a
15 % högre än nettoreproduktionstalet. — Det
bör observeras, att nnder senare år en vise kritik

riktats mot såväl beräkning som användning
av reproduktionstalen. Jämför S O S: Befolkningsrörelsen 1924—25, sid. 67*, samt artikeln
Reproduktionstal i Svensk uppslagsbok, 2 uppl.
Tab. 55—56. S O S :

Befolkningsrörelsen.

Tab. 57. S O S : Dödlighets- och livslängdB.
tabeller 1941—60.
Tab. 58—59. S O S : Befolkningsrörelsen; S O S :
Folkmängden inom administrativa områden; ms
i S C. Redovisningen efter länder avser det land,
varifrån inresan ägt rum, resp. dit utresan enligt
uppgift iommer att ställas. Fördelningen efter
nationalitet
var för medborgare i de nordiska
länderna (utom Island) följande år 1955:
SvenEmigranter
skar
Samtliga . . . . 3 854
Därav till hemlandet . . . .
•
Immigranter
Samtliga. . . . 2547
Därav från hemlandet . . . .
•

Dan- Finlänskar
dare
1608
2 758

Norrmän
959

1533

2658

905

5309

11083

2186

5 267

10 991

2137

Tab. 60. S O S : Folkräkningen 1950: 6; S O S:
Befolkningsrörelsen; ms i Statens utlänningskommission. Fördelningen av utrikes födda och
utländska
undersåtar
grundar sig på kyrkböckerna, där uppgifterna- om födelseland och
nationalitet i vissa fall är osäkra. Statslösa har
vid denna bearbetning icke fördelats efter tidigare nationalitet, vilket däremot såvitt möjligt
skett beträffande naturaliserade. — 1 kol. Sovjetunionen ingår i fråga om utrikes födda och
utländska medborgare bl. a. sådana personer från
de baltiska staterna, som enligt rysk lagstiftning
hunnit bli medborgare i Sovjetunionen innan de
lämnade hemlandet. I fråga om natnraliserade
ingår däremot i denna kol. huvudsakligen dels
stal slösa f. d. ryssar (155 år 1955), dels från och
med 1952 »ingermanländare> (702 år 1955).
Antalet naturaliserade
omfattar personer som
upptagits till svenska medborgare enligt Kungl.
Maj:ts beslut. Därtill bör låggas sådana utländska medborgare som enligt lagen om svenskt
medborgarskap kan förvärva svenskt medborgarskap genom anmälan till vederbörande länsstyrelse. Deras antal var 251 år 1955, varav 122
DSA-medborgare, 39 norrman, 32 danskar, 12
tyskar, 11 kanadensare och 10 finländare. Hela
antalet naturaliserade var alltså 10686 år 1955.
— Vid en jämförelse mellan siffrorna för de olika
åren bör man hålla i minnet, att ny lag om
svenskt medborgarskap trädde i kraft den 1 jan.
1951. De nu gällande bestämmelserna innebär
bl a , att utländsk kvinna, som gift sig med svensk
man, först efter ansökan kan erhålla svenskt medborgarskap. Tidigare kunde sådan kvinna, om
hon så önskade, automatiskt bli svensk medborgare.
Tab. 61. Soc. M. — Utlänningar av åtskilliga
nationaliteter äger rätt att vistas här i riket
intill tre månader utan vare sig visering eller
särskilt uppehållstillstånd. Sådana utlänningar
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har inte medräknats i tabellen. För vistelse utÖYer tre månader kräves emellertid uppehållstillstånd även för utlänningar, som är befriade
frän viseringsakyldigheten. Jfr dock not 1 till
tabellen. Barn under 16 är är i regel införda på
någondera av sina föräldrars pass och behöver
dä ej särskilt uppehållstillstånd. — Ett beviljat
tillstånd innebär å andra sidan inte, att ifrågavarande utlänning vid räkningstillfället uppehåller sig i landet.
Tab. 62. S O S : Befolkningsrörelsen; ms i S C.
Tab. 63. ST; ms i S C.
Tab. 64 (67). S O S : Lantmäteri; ma i lantmäteri styrelsen. — De i tabellen redovisade lantmäteriförrättningarna avser verksamheten inomlantmäteriets distriktsorganisation. Häri ingår även laga
skiften, servitutsutbrytningar och ägoutbyten
ävensom avstyckningar för jordbruks-eller skogsbruksändamål, som utförts av distriktsorganisationen inom städer samt samhällen, där 1917 års
lag om fastighetsbildning i stad är tillämplig.
I övrigt ingår ej mätningsväsendet i städer och
samhällen.
Laga skifte är en jorddelningsform, som infördes i Sverige genom 1827 års skiftesstadga och
bibehållits i nu gällande 1926 års lag om delning av jord å landet. Enligt denna lag förstås
med laga skifte delning av oskiftade eller omdelning av förut skiftade ägor i syfte att utan
någon delägares förfång åstadkomma en för ägornas brukande så lämplig indelning som deras
beskaffenhet och belägenhet medger. Laga skifte utgör alltså ett grundvillkor för utveckling
och framåtskridande av jordbruket och annat
utnyttjande av jorden. Laga skifte har genomförts inom största delen av den jord ..i Sverige,
som kan bli föremål för sådan åtgärd. Ännu finns
dock enstaka oskiftade byar.
Avstyckning
innebär avskiljande från fastighet av viss till gränserna bestämd ägovidd,
avsedd att utgöra en fastighet för sig eller sammanläggas med annan fastighet. Avstyckning,
som infördes på landsbygden genom lagen 1926
om delning av jord & landet och som trätt i
stället för och i sig upptagit de äldre formerna
ägostyckDing och jordavsöndring, får inte förekomma inom omta.de, gom ingår i tomtindelning.
" T a b . 65—72. S O S : Jordbrnksräkningen 1944;
1951. Länen redovisas enligt indelningen den 1
jan. 1952. — Som åker räknas all mark, som lagts
under plog och icke är att hänföra till trädgård.
Hit räknas även mångåriga vallar. Till kultiverad betesmark
hän föres sådan gräsbärande
mark, som förbättrats genom bortröjning av träd
och buskar, bearbetning med redskap, gödsling
eller insådd av vallväxter ntan att marken varit
uppbruten till åker. Naturlig äng är sådan naturlig gräsbärande mark, som användes för slätter eller bete utan att ha varit föremål för egentliga förbättringsåtgärder.
Tab. 73—79 (78), 80. SJÖS: Jordbruk och[boskapsskötsel.
Tab. 81. Ms i S C. — Uppgifterna har hämtats
från den representativa arealinventeringen den 1
juni 1955 utom i fråga om lägenheter med högst

0,25 ha åker och brukningsenheter med 0,26 —
2 ha åker, där de grundar sig på 1951 ära
jordbrnksräkning. Se S O S : Jordbruk och boskapsskötsel 1955.
Tab. 82—84.
skötsel.

S O S : Jordbruk och boskaps-

Tab. 85 (79). Uppgifter från statens jordbruksnämnd.
Tab. 86. Ms i S C. — Uppgifterna har hämtats
från den representativa kreatursräkningen den 1
juni 1955. Denna kreatursräkning omfattade endast brukningsenheter med mer än 2 ha åker.
Beträffande uppgifter för mindre brukningsenheter och lägenheter se S O S : Jordbruk och boskapsskötsel 1955.
Tab. 87. S O S : Jordbruk och boskapsskötsel.
Tab. 88—89. S O S : Jordbrukäräkningen 1951.
Tab. 90. S O S : Jordbruk och boskapsskötsel
1954.
Tab. 91. Statistiska meddelanden. Ser. A. Bd
6:2; S O S : Jordbruksräkningen 1951.
Tab. 92. S O S : Jordbruksräkningen 1951.
Tab.93. Uppgifter från statens jordbruksnämnd.
Jämför Jordbraksekonomiska meddelanden 1955,
s. 491 ff. — I kaloriberäkningen i sista kolumnen
har förutom i tabellen upptagna slutprodukter
även medräknats torrmjölk. Hänsyn har dessutom
tagits till don icke statistiskt redovisade produktionen av kött och fläsk under ransoneringstiden.
Tab. 94. Uppgifter, från statens jordbruksnämnd. — Uppgifterna avser produktionsår ( l /e
8l
— /«). Varken inkomsterna eller kostnaderna är
fullständigt redovisade, varför en direkt jämförelse mellan totala inkomster och kostnader icke
är möjlig. Indextalen för totalsummorna är däremot jämförliga. Beträffande jordbrukskalkylens
konstruktion och användning, se Kongl. Maj:ts
prop, nr 180/1955, s. 58» ff. Alternativ 1, II och
I I I anger arbetskostnader och totalkostnader vid
en årlig nedgång i arbetsvolymen fr. o. m. basåret med resp. 3,5, 4,0 och 4,5 %. Kalkylsakkunniga har icke på grundval av objektiv bedömning kunnat ange denna siffra med större exakthet än att den ligger mellen 3,5 och 4,5 %.
Tab. 95. Jordbruksekonomiska meddelanden
1956, s. 179 ff. — Tabellen grundar sig på en av
S C utförd undersökning av självdeklarationer
från ett urval av jordbrukare. Det bör observeras,
att uppgifterna avser kalenderår och att skogsinkomsterna ingår däri, under det att den s. k. jordbrukskalkylen (jfr tab.94) avser produktionsår och
ej tar hänsyn till skogsbruket. — Beräkningen av
totalsiffror för riket grundar sig på en för varje
storleksgrapp och produktionsområde verkställd
uppräkning. Undersökningen grundar sig från
och med år 1953 på ett enligt samplingmetodik
gjort urval av jordbrukare.
Tab. 96. S O S : Jordbrukarnas tillgån«ar och
skulder den 31 dec. 1951. — Avser jordbruk med
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minst 2 ha åker. För beräkningen av fastigheternas marknadsvärde, se a. a., s. 14°.
Tab. 97. Uppgifter frän Sveriges Lantbruksförbund.
Tab. 98. Kontrolinämndens redogörelser.
Tab. 99. Lantbruksstyrclsens berättelser; ms
i lantbruksstyrelsen.
Tab. 100—101. Uppgifter från lantbruksstyrelsen.
Tab. 102. Uppgifter frän Svenska mejeriernas
riksförening.
Tab. 1 0 3 - 1 0 4 (95), 105. S O S : Fiske.
Tab. 106. S O S : Domänverket.
Tab. 107. S O S : Skogsstatistisk årsbok. —
K ronoskogarna utgöres av kronoparker, skogsjordbruk, kronoholmar och Bkär, kronoöverloppsmarker samt oavmätta kronomarker. I övrigt
förvaltar domänverket bl. a. renbetesfjäll (i Jämtlands län), bergverksskogar, kronoallmänningår
och nationalparker. Övriga statliga myndigheter,
som Innehar skog är: fortifikationsförvaltningen,
lantbruksstyrelsen, lotsstyrelsen och vattenfallsstyrelsen. Av stiftsnämnd förvaltas skogar lydande under 1932 års ecklesiastika boställsordning
samt allmänna kyrkohemman, biskopsbemman
m. fl. — Skogsvårdsstyrelsema har tillsyn —
förutom över samtliga enskilda skogar — över
kommunala skogar, landstingens skogar, häradsoch sockenallmänningar samt vissa andra allmänna skogar.
Tab. 108. S O S : Jordbruksräkningen 1951. —
Länen har sammanförts i större områden enl.
den indelning som skogsstyrelsen tillämpar i
Skogsstatistisk årsbok. Övre Norrland: Norrbottens och Västerbottens län; Mellersta Norrland:
Jämtlands och Västernorrlands län; Nedre Norrland och Oalarna: Gävleborgs och Kopparbergs
län; Mellansverige och Småland: Värmlands,
Örebro, Västmanlands, Uppsala, Stockholms,
Södermanlands, Östergötlands, Skaraborgs, Älvsborgs, Jönköpings, Kronobergs och Kalmar län;
Södra och västra kustlänen: Gotlands, Göteborgs
och Bohus, Hallands, Blekinge, Kristianstads och
Malmöhus län.
L

Tab. 109—114. S O S : Skogsstatistisk årsbok.
Tab. 115. K M ; ms i skogsstyrelsen.

Tab. 116. S O S : Skogsstatistisk årsbok.
Tab. 117. S O S : Skogsstatistisk årsbok. —
Uppgifterna, som grundar sig på länsjaktvårdsföreningarnas årliga rapporter till Svenska jägareförbundet, betecknas i Skogsstatistisk årsbok som
»synnerligen osäkra>.
Tab. 118—123. SOS: 1951 års företagsräkning.
Tab. 124 (103), 125 (104), 126 (105) S O S :
Bergshantering; K M.
Tab. 127—130 (107), 1 3 1 - 1 3 5 . S O S : Industri. — Fr. o. m. årg. 1952 tillämpas i SOS:
Industri en industrigruppering som något avviker
från den tidigare sedan år 1940 gällande. Se

S.O S: Industri 1952, s. 10 ff och 61 ff. Den
nya grupperingen har använts i samtliga tabeller utom tab. 133—137.
Tab. 136. K M . — För åren 1946—1950 avser
tabellen endast större företag (med i regel minst
50 arbetare). Mätt efter arbetarantalet utgör
dessa ca 3/4 av de företag, som redovisas i industristatistiken. Från år 1951 har uppgifter även
insamlats från ett urval av mindre industrier;
resultaten har uppräknats på sådant sätt att
tabellen nu kan anses omfatta hela industrin.
Tab. 137. Indextalen har framräknats inom konjunkturinstitutet på basis av kommerskollegii industristatistik och produktionsvolymberäkningar.
Se även Meddelanden från konjunkturinstitutet,
Ser. A: 18, sid. 38ff.
Tab. 138—139. S O S : Industri.
Tab. 140. Tabellen har utarbetats av Svenska
vattenkraftföreningen.
Tab. 141 (117), 142, 143—144 (118). S O S :
Sandel; Månadsstatistik över Handeln.
Tab. 145. Såväl pris- som volymindextal beräknade av konjunkturinstitutet. Prisindextalen
har beräknats med hjälp av enhetsvärden erhållna
ar handelsstatistiken. Vid sammanvägningen har
hänsyn tagits till varusammansättningen både
under beräkningsåret och året före detta. Volymindextalen har erhållits genom att indextalen för
införselns respektive utförselns värde dividerats
med prisindextalen. För närmare redogörelse se
Meddelanden från konjunkturinstitutet, Ser. A:
17, s. 60 ff.
Tab. 146—153. S O S : Handel; S O S : Månadsstatistik över Handeln.
Tab. 154 (125). Riksbankens årsbok; ms i riksbanken.
Tab. 155. K M .
Tab. 156 (129), 157—158 (133), 159, 160 (131),
161 (135), 162, 163 (132), 164-166, 167 (127),
168 (128), 169 (137), 170, 171 (139V S O S : Sjöfart; K M; ms i kommerskollegium. — Tab. 156—
167: fartyg om 20 nettoregisterton och däröver;
tab. 168—171: fartyg om 10 nettoregisterton och
däröver. Beträffande tab. 166 bör dessntom följande framhållas. Då frakterna i trafik mellan
utrikes orter redovisas på såväl ankomst- som avgångslandet har, för undvikande av dubbelräkning, hälften av det sammanlagda beloppet av
dessa frakter inräknats i summorna för resp.
land. Detta innebär, att frakten mellan två
länder avräknas dem emellan mittsjöss, så att
hälften betraktas som utfrakt från det ena landet och den andra hälften som infrakt till det
andra.
Tab. 172 (141). S O S : Lotsverket; ms i sjöfartsstyrelsen.
Tab. 173 (142). 174—176. S O S: Statens järnvägar; S O S : Allmän järnvägsstatistik; SOS:
Sveriges järnvägar; ms i järnvägsstyrelsen.
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Tab. 177—179. S O S : Postverket; ms i generalpoststyreisen.
Tab. 180—181. S O S : Telefon, telegraf och
radio; ms i telestyrelsen.
Tab. 182—186. Ms i väg- och vattenbyggnadsstyrelsen. — Frän och med 1944 är väghållningen
beträffande de allmänna vägarna på landet en
statlig uppgift. Städerna ombesörjer i regel själva
underhållet av sina vägar och gator. Statsbidrag
utgår dock till byggande och underhåll av vissa
fQr automobiltraflken viktiga vägar och gator.
Statsbidrag ntgår även i viss omfattning till
byggande och underhåll av enskilda vägar.
Förändringar i vägnätet uppkommer genom nyanläggning och ombyggnad, enskild vägs förändring till allmän, indragning av allmän väg eller
— i samband med ändringar i rikets administrativa indelning — vägs övertagande av stad, som
är egen väghållare.
Enligt ändring i vägstadgan (SFS 530/54) är
de allmänna vägarna från 1 januari 1955 indelade i riksvägar, länsvägar och ödebygdsvägar.
Riksvägarna motsvarar de förutvarande riksha end vägarna, läns vägarna de föra tvärande länshuvudvägarna och bygdevägarna sammantagna,
medan ödebygdsvägarna såväl till benämning
som indelning är oförändrade. Längden av ödebygdsvägarna, som tidigare särredovisades, inräknas numera i uppgifterna om bygdevägarnas
längd. Den 1 jan. 1955 omfattade ödebygdsvägarna 3 883 km, varav 1 472 km i Västerbottens och 1 248 km i Norrbottens län.
Tab. 186. K M ; S T ; uppgifter från statens biltraflknämnd. Det bör observeras, att yrkesmässig
linjetrafik ej redovisas i tabellen. De fiesta bilar
i dylik trafik används emellertid även i beställningstrafik och redovisas då i statistiken. — Det
antal av omkr. 20000 lastbilar i beställningstrafik, som numera redovisas, utgör omkring V»
av landets bestånd av lastbilar. De övriga 4/t
utgörs av dels fordon, som utför transporter för
ägarens räkning, dels fordon som för annans
räkning utför sådana transporter som är undantagna från bestämmelserna i förordningen om
yrkesmässig trafik.
Tab. 187—188. ST; ms i S C. Antalet motorfordon den 31 dec. 1955 framgår av följande sammanställning. (Utförligare uppgifter i S T 1956,
h. 9.)
Index
Antal
("/„ 1946
= 100)
Bilar
754 895
372
Därav personbilar
636 543
460
bussar . . . .
8 309
174
lastbilar . . .
110043
185
Tyngre motorcyklar . . 292 328
256
Tab. 189. Ms i järnvägsstyrelsen.
Tab. 190—191. S O S : Vägtraflkolyckor,
Tab. 192, 193 (160), 194. Ms i luftfartsstyrelsen.
Tab. 195 —197. Ms hos statens utlänningskommission och Svenska turisttrafikförbundet. — Som

turister har betraktats affärsresande, kongressdeltagare samt personer som på egen bekostnad
för rekreation eller i studiesyfte besöker riket,
allt under förutsättning att uppehållet varat
minst 24 timmar. Se Soc.M 1949, sid. 359. Det
bör observeras, att uppgifterna för Sverige i tab.
473 motsvarar tab. 196, ej tab. 197.
Tab. 198(164). Sveriges riksbankB årsbok; SOS:
Uppgifter om bankerna.
Tab. 199 (162). Ekonomiska meddelanden, utg.
av Svenska bankföreningen; Affärsvärlden, ekonomisk veckorevy.
Tab. 200 (163), 2 0 1 - 2 0 2 . Sveriges riksbanks
årsbok; uppgifter från riksbanken.
Tab. 203. S O S : Uppgifter om bankerna; uppgifter från riksbanken.
Tab. 204 (169), 205 (170). S O S : Postverket;
ms i generalpoststyrelsen.
Tab. 206—208 (173), 209. S O S : Allmän sparbanksstatistik; S T ; ms i SC.
Tab. 210 (168). Styrelse- och revisionsberättelser för Sveriges allmänna hypoteksbank, stadshypotekskassan, bostadskreditkassan och skeppshypotekskassan.
Tab. 211. SOS: Uppgifter om bankerna; Svensk
sparbankstidskrift; S O S : Allmän sparbanksstatistik; uppgifter från Svenska Jordbrukskreditkassan samt från Kooperativa Förbundet.
Tab. 212. Jordhrukskasserörelsen; ms i Svenska
Jordbrukskreditkassan.
Tab. 213—217 (178—179, 181-184). S O S :
Enskilda försäkringsanstalter; ms i försäkringsinspektionen.
Tab. 218. S O S : Skogsstatistisk årsbok.
Tab. 219. Ms hos Oentralstället för svensk
brandskadestati sti k.
Tab. 220. Ms hos Landsbygdens brandförsäkringsbolags förening. — S. k. bortaförsäkringsskador samt skador på lösegendom i det fria annorledes än genom åska, för vilka brandorsaken
ej registreras, ingår icke i tabellen. De statistikförande bolagens andel i försäkringsbeståndet
hos gruppen läns- och häradsbolag var 77 % år
1945 och 92 % år_1953.
Tab. 221 (186). K M.
Tab. 222 (187). Soc.M; ms i socialstyrelsen.
Tab. 2 2 3 - 2 2 4 (188), 225. Soc. M.; duplicerade
redogörelser för levnadskostnadsindex och konsumtionsprisindex; ms i socialstyrelsen, — Levnadskostnadsindex
mäter den genomsnittliga
prisförändringen för utgiftsposterna i hushåll
tillhörande arbetare och lägre tjänstemän i städer och andra tätorter.
Konsumtionsprisindex, som före 1 juli 1949 utarbetades av riksbanken, mäter den genomsnittliga prisförändringen för hela den enskilda konsumtionen av
varor och tjänster i landet. Fr. o. m. juli 1954
beräknar socialstyrelsen en ny indexserie konsumentprisindex,
som ersätter de olika serierna
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av levnadskostnadsindex och konsumtionsprisindex. Den nya serien är en prisindex som mäter
detaljhandelsprisernas förändringar inom hela den
privata konsumtionen, således inkl. förbrukningen
pä restauranger m. m. men exkl. övrig konsumtion, t. ex. inom militära förband och pä anstalter
av olika slag. Den fiktiva men ibland som ett
konkret hushall uppfattade indexfamiljen är därmed avförd ur indexberäkningarna. Se Soc. II
1954, s. 554 ff. Angående fortskrivning av levnadskostnadsindex se Soc. M. 1955, B. 202 ff. I
praktiken kan man erhålla levnadskostnadsindex
utan direkta skatter med år 1935 som basperiod
genom att multiplicera konsumentprisindex med
talet 1,66 och avrunda produkten till närmaste
hela tal.
Tab.226-228. Soc. M;ms i socialstyrelsen.—Undersökningsmetoden har i stort sett varit densamma som vid tätortsundersökningen år 1948. Se
S O S : Levnadskostnaderna i tätortshushåll år
1948. Betr. hushållstyperna bör följande observeras. I de båda kategorierna man och hustru
med resp. utan barn ingår inga andra personer
än makar och minderåriga barn, medan gruppen
blandade hushåll omfattar alla övriga flerpersonshushåll. Sistnämnda grupp domineras av familjer med vuxna barn (inkl. familjer med såväl
vuxna som minderåriga barn) eller andra vuxna
familjemedlemmar än man och hustru. Vidare
ingår i denna grupp t. ex. änkor och änklingar
med barn, samboende syskon etc. Som minderåriga
har räknats dels barn under 16 år och dels personer mellan 16 och 21 år, som varit helt försörjda av föräldrarna.
Tab. 229. Ms i socialstyrelsen.
Tab. 230. Uppgifter från statens jordbruksnämnd. Jämför Jordbruksekonomiska meddelanden, tab. F.
Tab. 231 (319). AB Svenska tobaksmonopolet:
Årsredovisning och revisionsberättelser.
Tab. 282 (318), 233 (192), 234 (193), 235 (195),
236 (193, 194), 237—238(197). S O S : Accispliktiga näringar; S O S : Rusdrycksförsäljningen
m. m; ms i kontrollstyrelsen.;
Tab. 239—243. S O S : Bostadsbyggandet i
Sverige; ms i bostadsstyrelsen. — Med byggherre
avses myndighet, organisation eller enskild, för
vars räkning et nybyggnad utföres, vare sig arbetet bedrives i egen regi eller utlämnas på entreprenad. Med allmännyttigt
företag
avses
företag, som av bostadsstyrelsen erkänts som allmännyttigt, antingen enligt kungörelsen den 22
juni 1939 (nr 462) om statsbidrag till anordnande
av pensionärshem eller enligt kungörelsen den
30 juni 1948 (nr 587) om tertiärlån och tilläggslån för flerfamiljshus. Byggherren betecknas som
kooperativt företag, då lägenheterna i byggnaden upplåtes med bostadsrätt och som arbetsgivare, då lägenheterna i byggnaden kan förmodas
vara avsedda att upplåtas åt personer med varaktig anställning hos byggherren, vare sig upplåtelsen sker genom uthyrning eller på annat
sätt. Byggherren angives som arbetsgivare även
i fråga om nybyggda cnfamiljs- eller tvåfamiljs-

hus, vilka med äganderätt överlåtits eller är avsedda att överlåtas till anställda. Då byggnaden
utgöres av ett enfamiljs- eller tvåfamiljshus, som
byggherren kan förmodas att själv bebo, betecknas
han som
egnahemsbyggare.
Tab. 244—249. S O S : Bostäder och hushåll;
ms i socialstyrelsen.
Tab. 250 (198). S O S : Kooperativ verksamhet
i Sverige; ms i kommerskollegium. — Med allmänna konsumtionsföreningar avses föreningar
som bedriver enbart detaljhandelsrörelse eller
dylik verksamhet i kombination med produktion,
serveringsrörelse m. m. Posten >egen tillverkning) avser för dessa föreningar huvudsakligen
bageri- och charkuteri tillverkning (exkl. styckade
charkuteri varor). Vissa föreningar bedriver dessutom bryggerirörelse o. dyl. som jämväl inräknats i den egna tillverkningen. Däremot ingår
ejtvätterirörelse,skoreparationsverksamheto.dyl.,
då dylik verksamhet ej är att betrakta som produktion i egentlig mening.
Mjölkdistributionsföreningarna har utbrutits ur
de allmänna på grund av att dessa föreningars
varuförmedling är av mer speciell art och endast
omfattar några få varuslag.
Bageri- och charkuteri föreningarna, anslutna
till KF, är s. k. Barnorganisationer, d. v. B.
deras medlemmar utgöres av anslutna allmänna
konsumtionsföreningar. Försäljningen sker härvid i huvudsak till de konsumtioneföreningar,
vilka är medlemmar i respektive produktionsförening. Inom de fristående föreningarna — vilka
samtliga är bageriföreningar — är medlemmarna
till största delen enskilda konsumenter. Produkterna försäljes dels till återförsäljare, dels i form
av minuthandel.
De övriga produktionsföreningarna utgöres av
1 kooperativ läskedrycksfabrik (ansluten till KF)
samt 1 fruktindustriförening (till mer än 50 %
ägd av KF).
Tab. 251 (211), 252—253. S T; ms i S C.
Tab. 254. Uppgifter från Landsorganisationen,
S B och S A C O ; Tjänstemännens centralorganisation: Styrelsens och revisorernas berättelser.
Tab. 255—256. Uppgifter från Svenska arbetsgivarföreningen.
Tab. 257—258 (213), 259, 260 (217). Uppgifter
från arbetsmarknadsstyrelsen.
Tab. 261 (216). Ms i socialstyrelsen. — 5 strejker i samband med kommunalarbetareförhandl.
1951 redovisas i statistiken såsom en konflikt.
Såsom en strejk har hår redovisats de spontana
Btrejkerna inom stuverifacket 2S/< —29/« 1954,
vilka berörde 23 hamnar. Likaledes har såsom
en strejk redovisats de aktioner för fria sommarlördagar som vidtogs av byggnadsfacken vissa
lördagar under april—juni 1954, särskilt i Stockholm och Göteborg (här uppskattade till l 650
förlorade arbetsdagar).
Tab. 262. Soc. M.
Tab. 263. Ms i socialstyrelsen. Indextalen har
uträknats enligt kedjemetod på grundval av upp-
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gifter till socialstyrelsens sysselsättningsstatistik
från de företag, som för två på varandra följande
månader redovisat antalet anställda en viss dag
i resp. månad (»identiska företag»). Vid indexberäkningarna tas sålanda ingen hänsyn till de
förändringar i sysselsättningen som sammanhänger med uppkomsten av nya och nedläggandet av bestående företag.
Tab. 264—266. S O S : Lönestatistisk årsbok;
S O S : Löner; ms i socialstyrelsen. — Genomsnittsförtjänsterna i dessa tabeller har uträknats på grundval av uppgifter om de enskilda
arbetarnas löner (faktiskt utbetalade lönebelopp)
och arbetstid, som lämnats av ett antal lantarbetsgivare. Urvalsförfarandet har omlagts fr. o. m.
1954. Den genomsnittliga timförtj änsten för en viss
grupp av arbetare bar erhållits genom att man dividerat gruppens lönesumma (exkl. ackordBförtjänster) med det sammanlagda antalet arbetstimmar vid tidlönsarbete. Den genomsnittliga
årsförtjänsten har uträknats som kvoten mellan
den totala lönesumman (inkl. ackordsförtjänster)
och antalet arbetare, varvid endast arbetare som
under året arbetat minst 250 arbetsdagar hos
den redovisande arbetsgivaren medtagits i beräkningarna. Genomsnittsförtjänster har endast
uträknats för grupper med uppgifter för minst
100 arbetare. De beräknade genomsnittsförtjäusterna för år 1954 är till följd av det ändrade
urvalsförfarandet ej fullt jämförbara med motsvarande förtjänster för tidigare &r. Indextalen
för år 1954 har beräknats under hänsynstagande
härtill (Se S O S: Löner 1954, del II). I tab.
266 har den bristande jämförbarheten markerats
med en linje mellan talen för 1953 och för 1954.
Tab. 267. SOS: Lönestatistisk årBbok; SOS:
Löner; ms i socialstyrelsen. — Medelförtjänsterna
har beräknats som ovägda genomsnitt av jägmästarnas i de olika reviren uppskattningar av
den normala dagsförtjänsten för huggare resp.
körare.
Tab. 268. S O S : Lönestatistisk årsbok; S O S :
Löner; ms i socialstyrelsen. — Primärmaterialet
erhållen från ett antal trädgårdeodlare, vilka för
varje arbetare uppger utbetald lön och utgjord
arbetstid under redovisningsåret. Urvalsförfarandet har omlagts fr. o. m. 1954. Den genomsnittliga timförtjänsten för en viss grupp av trädgårdsarbetare har beräknats som kvoten mellan
gruppens lönesumma (inkl. ackordsförtjänster)
och det sammanlagda antalet arbetstimmar. De
i tabellen angivna genomsnittsförtjänsterna för
år 1954 och för tidigare år är till följd av det
ändrade urvalsförfarandet ej fullt jämförbara
med varandra; detta markeras med en linje mellan talen för 1953 och för 1954.
Tab. 269. Ms hos väg- och vattenbyggnadsstyrelsen.
Tab. 270—272. S O S : Lönestatistisk årsbok;
S O S : Löner; ms i socialstyrelsen.
Tab. 273—274. Soc. M; ms. i arbetsmarknadsstyrelsen.
Tab. 275—278 (232). S O S : Riksförsäkringsanstalten; S O S : Enskilda försäkringsanstalter;

S O S : Olycksfall i arbete. — I tab. 275 avser
premieinkomsten
i fråga om riksförsäkringsanstalten in ii ut na försäkringsavgifter och tilläggsavgifter efter avdrag för återbetalda avgifter.
Engångspremier för livräntor har ej inräknats.
I livräntebeloppen
innefattas för riksförsäkringsanstalten men däremot ej för arbetsgivarförsäkringsbolagen dyrtidstillägg, ersättningstilllägg m. m. — I utbetalningarna
för
försäkringsfall
ingår ej utbetalningar för statsanställda arbetare samt arbetare hos sådana arbetsgivare, som medgivits självrisk. — I tab. 278
har vid beräkning av medelvärdet per olycksfall
av utbetald sjukpenning totalbeloppet fördelats
på samtliga olycksfall, de s. k. bagatellskadorna
utan sjukpenning inräknade. Motsvarande gäller
om förlorade arbetsdagar per olycksfall. Antalet
förlorade arbetsdagar har beräknats så, att 365
sjukdagar ansetts motsvara 300 arbetsdagar, varje
dödsfall 7 500 arbetsdagar och varje invaliditetsprocent 75 arbetsdagar.
Tab. 2 7 9 - 2 8 0 (230). S O S :
ringen; ms i pensionsstyrelsen.
Tab. 281. Soc. M.

Folkpensione-

Tab. 282 (233). S O S : Erkända sjukkassor;
ms i riksförsäkringsanstalten.
Tab. 283 (230). Se tab. 279—280.
Tab. 284 (247), 2 8 5 - 2 8 6 . S O S: Fattigvården;
ms i socialstyrelsen.
Tab. 287. S O S : Ålderdomshemmen och deras
vårdtagare år 1950; ms i socialstyrelsen.
Tab. 288, 289 (251), 2 9 0 - 2 9 1 . S O S : Samhällets barnavård; ms i socialstyrelsen. '
Tab. 293—295. Soc. M; ms i socialstyrelsen.
Tab. 296—297. Soc. M; ms i socialstyrelsen.
— Utgiftsbeloppen avser de totala nettoutgifterna för olika ändamål (inkl. förvaltningskostnader) vare sig utgifterna täcks av statens,
kommunernas och landstingens skatteintäkter
eller av avgifter och premier, vilka arbetsgivare
och försäkringstagare erlägger till socialförsäkringsorganen. Utgifterna innefattar inte anläggningskostnader för anstalter utan endast driftkostnader. Utgiftsbeloppen är redovisade netto
och har sålunda minskats med inkomsterna (ej
skatter eller allmänna statsbidrag) för resp. förvaltningsgrenar. — Uppgifter om kostnader för
enskild social verksamhet och för industriföretagens välfärdsanordningar ingår ej i redovisningen. — Stora poster i den allmänna socialpolitiken utgör de förmåner som tillkommer arbetstagare genom bl. a. lagarna om normalarbetsdag
och semester. Dessa kostnader är det dock knappast möjligt att uppskatta i kontanter, varför
de inte kan npptas i nägon social budget. —
Se även tab. 281.
Tab. 298 (240), 299 (242), 300 (243), 301 (241),
302—303, 304 (245), 305. S O S : Allmän hälsooch sjukvård; ms i medicinalstyrelsen. — Med
vårdtid avses i tab. 300 antalet vårddagar, dividerat med antalet under året intagna. Beräkningsmetoden lämpar sig mindre väl för vårdfor-

25°
mer med lång behandlingstid (kronikervård) och
kan ej användas, då medelvårdtiden överstiger ett
år (sinnessjukhus).
Tab. 306 (236). S O S : Allmän hälso- och sjukvård; Antal fall av vissa epidemiska sjukdomar
(medicinalstyrelsen).
Tab. 307—308. Uppgifter från Svenska eldbegängelseföreningen.
Tab. 309 (234), 310, 311 (238), 312 (237), 313
(239). S O S : Dödsorsaker. — Från år 1951 tilllämpas i Sverige den av Världshälsoorganisationen år 1948 antagna klassiflkationen av dödsorsakerna.
Tab. 314 (257), 315 (258), 3 1 6 - 3 1 8 (259),
319—321, 322 (265), 323 (69). S O S : Domstolarnas och de exekutiva myndigheternas verksamhet.
Tab. 324. ST; ms i S C.
Tab. 325 (68 och 267). Se tab. 314—323.
Tab. 326, 327. S O S : Brottsligheten.
Tab. 328. S T.
Tab. 329 (270). S O S : Brottsligheten.
Tab. 330—334 (272), 335—338. Ms i fångvårdsstyrelsen. — Intagningar
avser totala antalet intagningar. Detta är högre än antalet i fångvårdens
anstalter intagna personer, enär en intagen under
anstaltstiden kan tillhöra mer än en av de i tabellen
redovisade kategorierna. I antalet nykomna ingår
bl. a. ej personer, som återtagits efter utskrivning
på ptov från förvaring, internering och ungdomsfängelse. Uppgifterna om strafftid avser för förvaring och internering minsta tid. Enär domstol ej
fastställer minsta tid för ungdomsfängelse, ingår
denna påföljd ej i tab. 333.
Tab. 339 (274). Ms i skolöverstyrelsen. — Den
obligatoriska skolgången börjar vanligen höstterminen det kalenderår, då barnet fyller sju år,
och skolpliktstiden är numera minst 7-årig. Tabellen omfattar alltså de barn, gom normalt befinner sig i folkskolans klasser 1—7 eller motsvarande klasser i högre skolor.
Det bör observeras, att tabellen inte återger
skolornas hela elevantal, eftersom inte bara de
högre skolorna utan också folkskolan (främst i
skoldistrikt med 8- eller 9-årig folkskola) har
åtskilliga lärjungar som fyllt 14 år eller mera.
Några elever börjar dessutom skolan före 7-årsåldern.
Tab. 340 (273). Ms i skolöverstyrelsen. —
Heltidsläsandc folkskolor av A- eller a-form: varje
klass utgör en lärar- och undervisningsavdelning;
av B- och b-formerna: 2 eller flera klasser bildar
en lärar- och nndervisningsavdelning. Folkskolestadiet utgör i B l-skolorna 2 och i B 2-skolorna
1 avdelning. I B 3-skolorna bildar folk- och småskolestadierna tillsammans en avd. Varianter har
i tabellen hänförts till närmast motsvarande av
nämnda skolformer.
Tab. 341—348, 349 (278), 350—351. Ms i skolöverstyrelsen. — Linjeval i enhetsskolans klass
9, uttryckt i % av antalet elever:

1953/54 . . . .
1954/55 . . . .
1955/56* . . .

9y
56,8
52,0
56,3

9a
26,7
28,7
25,9

9g
16,5
19,3
17,8

Tab. 352. Uppgifter från arméstaben, marinstaben, arméns underofficersskola, de olika skolorna samt kataloger för försvarets läroverk.
Tab. 353—354. Uppgifter från skolöverstyrelsen, lantbruksstyrelsen, sjöfartsstyrelsen, domänstyrelsen, medicinalstyrelsen och de olika undervisningsanstalterna.
Tab. 355. Ms i skolöverstyrelsen.
Tab. 356. Inskrivningsdeklarationer från de
studerande, kataloger, närvaroförteckningar och
examenslistor från universiteten och högskolorna;
ms i SC.
Tab. 357 (289). Statsliggaren samt uppgifter
direkt från läroanstalterna; ms i SC. — Tabellen
avser antalet befattningar och är icke direkt
jämförbar med motsvarande tabell i tidigare årgångar av Statistisk årsbok.
Tab. 358—360. Se tab. 356. — Studerande, som
tillhör mer än en fakultet vid samma läroanstalt,
har i tab. 358 atom betr. teol. fak. redovisats endast
vid första inskrivningen. — Beteckningen övriga
faekhögskolor avser veterinärhögskolan, tandläkarhögskolorna i Stockholm och Malmö, farmaceutiska institutet, lantbrukshögskolan, skogshögskolan samt gymnastiska centralinstitutet.
Tab. 361—362. Uppgifter från Svenska bibliotekariesamfundets statistiknämnd. — Utformningen av statistiken är i viss mån av försökskaraktär och kommer att överses allteftersom erfarenhet vinnes. De siffror som anges,
särskilt för bestånd, tillväxt och utlåningsverksamhet, bör användas med försiktighet, då beräkningssätten, trots gjorda försök att följa enhetliga regler, i flera avseenden är skiljaktiga
vid olika bibliotek. — Inga uppgifter om beståndens storlek i bandantal
har Jämnats, då
biblioteksmaterialets olikartade beskaffenhet, olika bindningssätt m.m. gör att antalssiffror lätt
blir missvisande som mätare av bibliotekens
storlek. För vissa av de större biblioteken ställer
det sig dessutom svårt att lämna någorlunda
säkra antalsuppgifter. Man kan emellertid helt
allmänt (utom för vissa specialbibliotek) räkna
med att antalet band för tryckta skrifters vidkommande approximativt motsvarar antalet meter
av hyllängdcn (hyllmeter) multiplicerat med 33.
Tab. 363. Ms i skolöverstyrelsen.
Tab. 364. Ms i skolöverstyrelsen; Samverkande
bildningsförbunden: Verksamhetsberättelse.
Tab. 365. TS-boken. Utg. av Tidningsstatistik
aktiebolag.
Tab. 366. Uppgifter från Bibliografiska institutet vid Knngl. biblioteket. — En jämförelse
med uppgifterna i tab. 361 angående leveransen
av biblioteksexemplar till bl. a. Kungl. biblioteket visar, att endast en mindre del av det
svenska trycket upptages i Svensk bokförteckning.
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Tab. 367. Kalendern Blå boken; uppgifter från
Frikyrkliga samarbetskommittén och de olika
organisationerna. — Endast n&gra ay de fri- och
lågkyrkliga samfunden har medlemsstatistik. För
övriga har såvitt möjligt approximativa siffror
angivits. Ett par mindre samfund, för vilka inga
uppgifter kunnat erhållas, ingår ej i tabellen.
Det sammanlagda antalet medlemmar av fri- och
lågkyrkliga samfund är följaktligen något högre
än den i tabellen angivna approximativa siffran
390 000. — Inom nykterhetsrörelsen förekommer
i viss utsträckning dubbelanslutning. Antalet
sådana fall är icke känt. De i tabellen redovisade siffrorna över sammanlagda antalet medlemmar i nykterhetssällskap torde trots detta
icke vara högre än antalet organiserade absolutister, om man till dessa även räknar medlemmarna av Svenska frisksportarförbundet (205 avd.
år 1951 med 6100 medlemmar) samt sådana
medlemmar av de till De Kristna samfundens
nykterhetsrörelse (DKSN) anslntna organisationerna, gom är absolutister utan att tillhöra något
av nykterhetssällskapen.
Tab. 368. Radiotjänsts verksamhetsberättelser;
ms hos Radiotjänst.
Tab. 369. Uppgifter från Filmägarnas kontrollförening.
Tab. 370—376. S O S : Skattetaxeringarna samt
fördelningen av inkomst och förmögenhet. — Det
bör observeras, att uppgifterna i tabellerna grundar sig på taxeringsmaterial. Med sammanräknad
nettoinkomst avses summan av deklarantens inkomster från olika förvärvskällor, sedan avdrag
gjorts för eventuellt förekommande underskott å
förvärvskälla.
Tab. 377—378. S O S : Folkräkningen 1950: 7.
Tab. 379. Se tab. 370—376.
Tab. 380—383. S O S : Folkräkningen 1950:8. —
Personer med skulder men utan gäldränta kan
ha skatteskulder, varuskulder, räntefria lån, reverser mellan föräldrar och barn m. ro.
Tab. 3 8 4 - 3 8 6 . Meddelanden från Konjunkturinstitutet, Ser A 27; B 13; ms hos konjunkturinstitutet. —Anm: 1. Bruttonationalprodukten är lika med bruttonationalinkomsten,
enär ränteinkomster netto från utlandet innefattas i bruttonationalprodukten. För att erhålla
nettonationalinkomsten fordras avdrag för avskrivningar. &ross national
product
equals
gross national
income, as net interest
from
abroad is included in the gross national product. To obtain net national income
depreciation has to be deducted. — 2. I lagerförändringar ingår även förändringar i kreaturskapitalet och vissa korrigeringar för variationer i
skogsavverkningen. Changes in stocks include

changes in live stock and certain
for variations
in timber cutting.

corrections

Tab. 387. Ms i SC.
Tab. 388—389. S O S :
S O S : Sveriges järnvägar.

Statens

järnvägar;

Tab. 390—391. S O S : Postverket.
Tab. 392—398. SOS: Telefon, telegraf och radio
Tab. 394—395. S O S : Statens vattenfallsverk.
Tab. 396—397. S O S: Domänverket.]
Tab.398. S O S : Handel;ms i kommerskollegium.
Tab. 399—402. Budgetredovisning; Bihang till
riksdagens protokoll; Riksrakenskapsverkets årsbok; ms i riksräkenskapsverket.
Tab. 403—404. Budgetredovisning; Riksstaten.
Tab. 405. Berättelse . . . om vad i rikets styrelse sig tilldragit. (Riksdagens protokoll. Bihang.)
Tab. 406. Budgetredovisning; Riksrakenskapsverkets årsbok.
Tab. 407. ST; ms i SC.
Tab. 408. Budgetredovisning; ms i S C .
Tab. 409—410. Riksgäldskontorets årsbok; Den
svenska statsskulden (månadsuppgift); ms i riksgäldskontoret.
Tab. 4 1 1 - 4 1 5 (315). S O S : Skatte taxeringarna
samt fördelningen av inkomst och förmögenhet.
Tab. 416. Budgetredovisning; S O S: Kommunernas finanser.
Tab. 417—424, 4 2 5 - 4 2 7 (322). S O S : Kommunernas finanser.
Tab. 428. Årsbok för Sveriges kommuner.
Tab. 429. S O S : Kommunernas finanser.
Tab. 430. S O S : Kommunernas finanser; ST;
ms i SC.
Tab. 431, 4 3 2 - 4 3 3 (342), 4 3 4 - 4 3 5 . S O S :
Riksdagsmannavalen.
Tab. 436—440. S O S : Kommunala valen; ms
i S C. — De valda kvinnornas partifordelning
vid stadsfullmäktigvalen 1946—1954 och vid
kommunalfullmäktigvalen 1954 var följande.
Stadsfullmäktigvalen
1946
1950
1954
Kommunalfullmäktigvalet
1954

H

B

F

113
102
142

— 121
3 176
1 195

S K

Övr. S:a

233 50 —
305 10 —
316 16 —

296 479 375 1203 28

517
596
670

8 2389
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Använda huvudkällor för de internationella tabellerna (tab. 441—491)
De främmande ländernas statistiska årsböcker
och periodiska publikationer, för vissa tabeller
därjämte specialpublikationer för olika länder.
Bland de internationella statistiska publikationerna har framför allt anlitats:
Statistical yearbook. (United Nations.)
Demographic yearbook. (United Nations.)
Monthly bulletin of statistics. (United Nations.)
Economic bulletin for Europe. (United Nations.
Economic Commission for Europe.)
Economic survey of Europe. (United Nations.
Economic Commission for Europe.)
Statistical papers. Ser. A. Population and vital
statistics reports. (United Nations.)
The Statesman's year-book.
Monthly bulletin of agricultural economics and
statistics. (Food and Agriculture Organization.)
Yearbook of food and agricultural statistics.
P. 2. Trade. (Food and Agriculture Organization.)
Commodity series. (Food and Agriculture Organization.)
Commodity reports, (Food and Agriculture Organization.)
Statistical summary of the mineral industry. Production, exports and imports. (Colonial Geological Surveys.)
Industrial fibres. (Commonwealth Economic Committee.)
Yearbook of forest products statistics. (Food and
Agriculture Organization.)
Yearbook of international trade statistics. (United Nations.)
Lloyd's register of shipping.
Statistical papers. Ser. T. Direction of international trade. (United Nations, International

Monetary Fund, & International Bank for Reconstruction and Development.)
Annual bulletin of transport statistics for Europe.
(United Nations. Economic Commission for
Europe.)
Statistique complete des services postaaux (Union
postale nniverselle.)
Statistique générale de la télégraphie. (Union
internationalo des telecommunications.)
Statistique générale de la telephonic. (Union
internationale des telecommunications.)
International railway statistics. (International
Union of Railways.)
Digest of statistics. (International Civil Aviation
Organization.)
Statistical papers. Ser. E . Statistics of national
income and expenditure. (United Nations.)
International financial statistics. (International
Monetary Fund.)
Balance of payments yearbook. (International
Monetary Fund.)
Year book of labour statistics. (International
Labour Office.)
International labour review. Statistical suppl.
(International Labour Office.)
Av de internationella tabellerna har nr 445,
4 5 1 - 4 5 3 , 457, 460, 461,471—473, 482, 486, 488,
490 samt 491 utarbetats av Det statistiske Departement i Köpenhamn, nr 444, 474—476, 479
—481 och 483 av Statistiska centralbyrån i
Helsingfors, nr 447, 449, 450. 454, 455, 459, 462
—470 samt 489 av Statistisk sentralbyrå, Oslo
samt nr 441—443, 446, 448, 456, 458, 477, 478,
484, 485 och 487 av Statistiska centralbyrån i
Stockholm.

Hänvisningsregister t i l l Historisk statistik
Reference

Index

to Historical

Tabell i Statistisk
årsbok 1956
Table number» in
Statistical Abstract
4— 5
7
9
10
11-12
14
15
17
'26, 29
37
38-40
41
42

Statistics

Tabell i Historisk
statistik
Table numbers in
Historical Statistics
A 1, A 11
A 14—A 15
A 2—A 4
A 5 - A 10
A 12—A 13
A 16, A 19
A 17, A 20
A 18
A 21
A 24
A 2 2 - A 23
B 1—B 2
B 3

Tabell i Statistisk
årsbok 1956
Table numbers in
Statistical Abstract

43
45
46
47
48—50
51
52
54
55
56
57
58-59

Tabell i Historisk
statistik
Table numbers in
Historical Statistics
B 4
B 5
B 7
B 6
B 8
B 9
B 14
B 1 0 - B 11
B 12
B 13
B 15
B 16—B 30
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Symboler använda 1 tabellerna

Explanation of symbols

Upprepning
» .Repetition
Intet finns att redovisa
— Magnitude nil
Mindre än hälften av den använda /O \ Magnitude less than half of unit
enheten
\0,0|
employed
Uppgift ej tillgänglig eller alltför
Data not available
osäker för a t t angivas
Category not applicable
Uppgift kan icke förekomma . .
Preliminär uppgift
* Provisional or estimated figure
04».' I de internationella tabellerna har tecknet *
ej utsatts.
En horisontell linje, som avskär en tidsserie,
markerar att uppgifterna ovanför och nedanför
linjen ej är fullt jämförbara.

Note. The symbol * has not been used in the
international tables.
Substantial breaks in the homogeneity of a
series are indicated by a horizontal line across
the colnmn.

Note for foreign readers
If OOO's or 000 000's are omitted, this is indicated (in the Swedish text only) by 1 000 (1 000-tal)
or 1 000 000.
Krona, kronor, kr
= Swedish crowns (see T. 200 and 474)
Ton, t
= Metric tons

1

Geografiska uppgifter
Geographical

data

Tab. 1. Geografiska uppgifter
Geographical data
Läge, gränser m. m. Geographical position, boundaries, etc.
Nordligaste punkt Molt Northerly point Riksröset
Koltajaure 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 n. v. om Kosteröarna 10° 5b' ö om
Greenwich long E
Östligaste punkt Most Easterly point Ön Kataja s.
om Torneälvs mynning 24° 10' ö om Greenwich
long E
Landgräns mot Finland 536 km, landgräns mot
Norge 1 657 km.
Kusten enligt Strelbitsky 7 624 km, mätt å karta
i 1: 2 000000 omkr. 2 500 km.
Största längd från norr till söder 1 574 km, största
bredd 499 km.
A r e a l , se tab. 4

Area, see Table 4.

Öar Islands (Kringliggande småöar ej inräknade).
Gotland 3 001, Öland 1344, Orust 346, Hisingen
192, Värmdö 180, Tjörn 147, Väddö och Björkö 125,
F å r ö l l 4 , Selaö91, GräsB88, Svartsjölandet79 km2
B e r g s h ö j d e r Mountains N o r r b o t t e n s l ä n : Kebnekaise 2 123, Sarektjåkko 2 090, Kaskasatjåkko
2 076 (Sulitelma 1877, Peltsa 1 618). V ä s t e r b o t t e n s l ä n : N. Storfjället 1764 (Marsfjället
1589). J ä m t l a n d s l ä n : Helagsfjället 1796,
Storsylen 1762 (Åreskutan 1 420, Silkentjakk
1 314). V ä s t e r n o r r l a n d s l ä n : Skaluberget 293.
K o p p a r b e r g s l ä n : Storvätteshogna 1 204, Molnet 1191, Härjehogna 1185, (Städjan 1131, Tran-

strandsfjällen 945). V ä r m l a n d s l ä n : Brånberget
691. S k a r a b o r g s l ä n : illeberg 334 (Kinnekulle
307, Billingen 298.). Ä l v s b o r g s l ä n : Galtåsen
362, J ö n k ö p i n g s l ä n : Tomtabacken 377, Taberg
342. Ö s t e r g ö t l a n d s l ä n : Stensbohöjden 327,
Omberg 263. H a l l a n d s och K r i s t i a n s t a d s
l ä n : Hallandsås 226. M a l m ö h u s l ä n : Söderåsen 211 m ». h.
Vattenområden Drainage areas Vänern—Göta
älv 50 200 (därav inom Sverige 42 800), Torne
älv 40 200 (d:o 25 300) S Ångermanälven 31900
(d:o SO 400), Dalälven 29000 (d:o 27 900), Ume
älv 26 700 (d:o 26 500), Indalsälven 26 700 (d:o
24 700), Lule älv 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 km 1 .
S j ö a r Lakes Vänern 5 546, Vättern 1899, Mälaren 1140, Hjälmaren 493, Storsjön i Jämtland 456,
Siljan med Orsasjön 354, Torneträsk 322, Hornavan 251, Uddjaur 238, Bolmen 184, Storavan 172,
Ströms vattudal 168, Stora Lulevatten 165, Störnin an 163, Kallsjön 155, Åsnen 150, Stora Le och
Foxen 137, Sömmen 132, Dellensiöarna 132, Skagern 131, Flåsjön 112, Virihaure 108, Glafsfjorden
102, Frykensjöarna 102, Akkajaure (Suorvajaure)
90—210, Torrön 84—103 km».
Floder Rivers Klarälven—Göta älv 720 (därav
inom Sverige 520), Muonio—Torne älv 570, Dalälven 520, Ume älv 460 (d:o 450), Lule älv 450
(d:o 440), Ångermanälven 450 (d:o 440), Ljusnan
430, Kalix älv 430, Järpströmmen—Indalsälven
420, Skellefte älv 410, Pite älv 370, Ljungan 350,
Toftaån—Lagan 270, Ätran 230 km.

Vissa meteorologiska stationer
Selected meteorological

1

stations

Till Torne älvs område har räknats hela området ovan bifurkationen till Kalix älv (9 910 km').
1—590088.

Statistisk

årsbok 1956.

Meteorologiska uppgifter

2

Meteorological data

Tab. 2. Nederbörd i mm år 1955 samt i medeltal för 1901—1930
Precipitation

1

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

3

Meteorologiska uppgifter
Meteorological data

Tab. 3. Medeltemperatur i celsiusgrader år 1955 samt 1901—1930
Mean temperature
(centigrade)
Abs. max. och abs. min. avser i kol. för 1901—30 den högsta resp. lägsta temperaturen sedan 1880.

1

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

Areal och folkmängd
Area and population

Tab. 4. Areal, folkmängdstäthet och indelningar den 1 januari 1956, länsvis
Area, density of population and administrative divisions

4

1
National registration districts (also for taxation and electoral rolls). —
landsrätt.

2

Skanör och Falsterbo utgör tillsammans en stad. —

3

Därav 86 under

5

Areal och folkmängd
Area and population

Tab. 5. Ecklesiastik och judiciell indelning den 1 januari 1956
Ecclesiastical

and judicial

divisions

1
Karlskrona amiralitetaförsamling inräknad. — s Därav 1 icke territoriell församling. — 8 Jämte hovkonsistorium. — 4 Därav 4 icke territoriella församlingar.

Tab. 6. Landskap samt landstings- och hushållningssällskapsområden den
1 j a n u a r i 1956

Provinces, also county council and county agricultural

committee

districts

Areal och folkmängd

Number of built-up areas and inhabitants in built-up areas and sparsely populated areas
Med tätorter avses här orter såväl å den administrativa landsbygden som inom städer, köpingar och municipalsamhällen med tätbebyggelse och minst
200 invånare. Med glcsbebyggclse avses all bebyggelse, som ej ingår i tätbebyggelse (tätorter). Se Källhänvisningar m. m.

Area and population

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

6

1

Inhabitants

in built-up

areas. —

a

Inhabitants

in sparsely populated

areas. —

3

Inhabitants

in built-up areas as a % of total

population.

Tab. 8. Landskommunerna fördelade efter folkmängden enligt indelningen den 1 jan. 1951 och 1952
Rural communes by size of population
Tabellen omfattar såväl egentliga landskommuner som köpingskommnner.

7
Areal
och folkmängd
Area and population

Areal och folkmängd

8

Area and population

Tab. 9. Folkmängd den 31 december 1945—1955
Population
Se Källhänvisningar m. m.

1

Indelningen i landsbygd och städer avser den 31
dec. — Från landsbygden till städerna överflyttades
genom områdesregleringar 2 703 personer den '/i 1954

och 899 personer den Vi 1955. För tidigare år so motsvarande tabell i äldre årgångar.

a

Toton population

Tab. 10. Folkmängd länsvis den 31 december 1955
Population

by

county

as a% of

total.

9

Areal och folkmängd
Area and population

Tab. 11. Folkmängd 1 de större städerna den 31 december 1946—1955
Population in the largest towns
Rörande folkmängden i övriga städer samt i köpingarna och mnnicipalsamhällena ge tab. 12 och 13.
Se även tab. 442. For the population of other totons, etc., see Tablet 12 and lä. See also Table 442.

Områdesreglering:
1949
1948,1949 och 1951
1952
1947, 1948 och 1952

1
8
3
4

5
8
7
8

1946, 1950 och 1952
1953
1951 och 1954
1946

9
10
11
13

1955
1918
1948 och 1952
1952 och 1954

»
1951
14
1950 och 1953
16
1954

Areal och folkmängd
Area and population

10

Tab. 12. Städernas areal och folkmängd den 1 januari 1956
Area and population

of towns

11

Areal och folkmängd
Area and population

Tab. 13. Köpingarnas och municipalsamhällenas areal och folkmängd
den 1 januari 1956
Area and population of boroughs and municipal
communities
Den vid åreta början nytillkomna köpingen har ntmärkts med knrsiv stil. Inga nya m:en har tillkommit.

Areal och folkmängd
Area and population

12

TAB. 13 (forts.). KÖPINGARNAS OCH MUNICIPALSAMHÄLLENAS AREAL OCH FOLKMÄNGD
DEN 1 JAN 1 9 5 6

13

Ålder, kön, civilstånd
Age, sex, marital status

Tab. 14. Folkmängd efter ålder den 31 dec. 1948—1955
Population by age

Tab. 15. Folkmängd efter kön och civilstånd den 31 dec. 1945—1953
Population by sex and marital status

Ålder, kön, civilstånd
Age, sex, marital status

14

Tab. 16. Beräknad sam mansättning av befolkningen efter kön och ålder
vid slutet av åren 1955, 1960, 1965 och 1970
Projections of population
Se Källhänvisningar m. m.

by sex and age at the end of 1955,

1960, 1965

and

1970

15

Ålder, kön, civilstånd
Age, sex, marital status

Tab. 17. Folkmängd efter ålder, kön och civilstånd den 31 december 1950
Population by age, sex and marital status

Ålder, kön, civilstånd
Age, sex, marital status

16

Tab. 18. Folkmängd i varje åldersår efter kön och civilstånd
den 31 december 1950
Population by age, sex and marital status

17

Ålder,

kön, civilstånd
Age, sex, marital status

TAB. 18 (forts.). FOLKMÄNGD I VARJE ÅLDERSÅR EFTER KÖN OCH CIVILSTÅND
DEN 31 DECEMBER 1950

Ålder, kön, civilstånd
Age, sex, marital status
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Tab. 19. Folkmängd efter ålder i femårsklasser samt efter kön länsvis den 31
Population by age and sex in each county

19

december 1950 enl. indelningen den 1 januari 1952

Ålder, kön, civilstånd
Age, sex, marital status

Ålder, kön, civilstånd
Age, sex, marital status

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

20

21

Ålder, kön, civilstånd
Age, sex, marital status

Tab. 21. Fördelningen efter ålder, kön och civilstånd inom jordbruksbefolkning och övrig befolkning den 31 december 1940, 1945 och 1950
Agricultural and other population according to age, sex and marital status

1

Förut gifta inräknade Widowed and divorced included.

Ålder och yrke

22

Age and occupation

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

summary

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

1

Självständiga yrkeslösa samt ej förvärvsarbetande familjemedlemmar — s Not economically active,
— s Avser endast ej förvärvsarbetande.

23

Ålder och yrke
Age and

occupation

Tab. 23. Förvärvsarbetande och ej förvärvsarbetande befolkning efter kön och
ålder år 1950

1

Economically active and inactive population by sex and age

Economically active.
2 Retired and other independent persons.
Dependent».
4Housewives, not economically active.
4
På grund av olikartade redovisningsprinciper vid
8

1945 och 1950 års folkräkningar har huvudgruppen
jordbrak med binäringar uteslutits.
' Ökningen sedan 1945 sammanhänger till viss del med
att hela antalet gifta kvinnor ökats. Se vidare Källhänvisningar m. m., tab. 22.

Ålder och yrke

24

Age and occupation

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

1

Agriculture, forestry, fishing.
Mining, manufacturing, construction, etc.
Transport and communications.
4 Commerce.
5 General administration and professions.
6 Other industries.
2

8

' Domestic service.
8
Unspecified.
9 På grand av olikartade redovisningsprinciper vid 1945
års och 1950 års folkräkningar har huvudgruppen
jordbrak med binäringar uteslutits.
1(i
Excl. agriculture^ etc.
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Ålder och yrke
Age and occupation

Tab. 25. Folkmängd efter näringsgren samt efter ålder, kön och civilstånd
d e n 31 d e c e m b e r 1950 Population by industry and by age, sex and marital
A. Förvärvsarbetande befolkning: män Economically active population: males

1

Häri ingår även huvudgrupperna husligt arbete och ospecificerad verksamhet.

status

Ålder och yrke

26

Age and occupation
TAB. 25 (forts.). FOLKMÄNGD EFTER NÄRINGSGREN SAMT EFTER ÅLDER, KÖN OCH CIVILSTÅND DEN 31 DECEMBER 1960
B. Förvärvsarbetande befolkning: kvinnor Economically active population:

1

Häri ingär även huvudgruppen ospecificerad verksamhet.

females

27

Ålder och yrke
Age and

TAB. 2 5

(forts.).

FOLKMÄNGD EFTER NÄRINGSGREN

CIVILSTÅND DEN 31 DECEMBER 1 9 5 0
C. Hela folkmängden: män

Total population:

males

occupation

SAMT EFTER ÅLDER, KÖN OCH

Ålder och yrke

28

Age and occupation
TAB. 25 (forts.). FOLKMÄNGD EFTER NÄRINGSGREN SAMT EFTER ÅLDER, KÖN OCH
CIVILSTÅND DEN 31 DECEMBER 1950
D. Hela folkmängden: kvinnor

Total population:

females

29

Yrke
Occupation

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

1

Samboende. —

a

Densely populated areas, —

8

Sparsely populated areas.

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

Yrke
Occupation

30

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

31
TAB. 28 (forts.). FÖRVÄRVSARBETANDE BEFOLKNING EFTER NÄRINGSGREN,
YRKESSTÄLLNING OCH KÖN ÅR 1950

Yrke
Occupation

Yrke
Occupation

32

TAB. 28 (forts.). FÖRVÄRVSARBETANDE BEFOLKNING EFTER NÄRINGSGREN,
YRKESSTÄLLNING OCH KÖN ÅR 1 9 5 0

33
TAB. 2 8 (forts.). FÖRVÄRVSARBETANDE BEFOLKNING EFTER NÄRINGSGREN,
YRKESSTÄLLNING OCH KÖN ÅR 1 9 5 0

Yrke
Occupation

Yrke
Occupation

34

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

35

Yrke
Occupation

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

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

37

Yrke
Occupation

TAB. 29 (FORTS.). FOLKMÄNGDEN EFTER NÄRINGSGREN LÄNSVIS ÅR 1 9 5 0

Yrke

38

Occupation
TAB. 29 (forts.). FOLKMÄNGDEN

EFTER NÄRINGSGREN LÄNSVIS ÅR 1 9 5 0
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Yrke
Occupation

Tab. 30. Företagare inom olika näringsgrenar efter antalet anställda år 1950
Employers by industry and number of employees
Observera, att fördelningen avser företagare, ej företag (arbetsställe). Jämför tab. 123. — I antalet anställda
har medräknats annan medhjälpande familjemedlem än företagarens hustru.

1

Own-account workers included.

Tab. 31. Förvärvsarbetande befolkning efter yrkesgrupper och yrkesställning
å r 1950 Economically active population by occupational groups and occupational
status
Yrkesgrupperingen ansluter sig till International Standard Classification of Occupations (ISGO). Se även Källhänvisningar m. m.

1

Own-account workers included.

Yrke

40

Occupation

Tab 32. Förvärvsarbetande befolkning efter kön, yrkesställning och näringsgren
Grupperingen

efter näringsgren ansluter sig till Förenta Nationernas International Standard Industrial

41

Yrke
Occupation
å r 1950 Economically active population by sex, occupational status and industry
Classification (ISIC).

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

1
Employers.
2Inkl. företagare utan uppgift om antalet anställda.
Own-account workers.
3 Aggregate no. of employers and own-account workers.

4

status

Redovisningen avser endast företagare. Jämför tab.
31, som redovisar samtliga med hantverksarbete
sysselsatta personer, även inom större industriföretag.
5 Inom andra näringsgrenar än husligt arbete.
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Yrke
Occupation

Tab. 34. Anställda efter anställningens art samt yrkesställning m. m. år 1950
Salaried

employees

and

wage-earners

by kind

of

employment

Se Källhänvisningar m. m.

1

8
8

Vissa befattningshavare, som i tab. 251 förts som
tjänstemän, har i denna tabell, som grundar sig på
folkräkningen, förts som arbetare.
Inkl. 10 531 män oeh 7 219 kv. utan uppgift om
anställningens art.
Inkl. 27 män och 3 094 kv. inom husligt arbete

samt 3 985 män och 3 817 kv. inom ospeoifierad
verksamhet.
' Inkl. 141 män och 86 988 kv. inom husligt arbete
samt 12 210 män och 3 115 kvinnor inom ospecificerad verksamhet.

Yrke
Occupation
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Tab. 35. Folkmängd i församlingar av olika församlingstyp enligt
1950 års folkräkning
Population in different types of parishes according to the 1950 census of population

1

Procenttalen avser den andel av församlingens förvärvsarbetande befolkning, som tillhör ifrågavarande
näringsgrenar. Percentage of economically active population of the pariah belonging to the branch oj industry
indicated.

45

Yrke
Occupation

Tab. 36. Lappbefolkningen den 31 december 1945 Lapps

1
8

Personer med lapskt hemspråk i familj eller föräldrahem eller bådadera.
Personer, som antingen tillhör lapska språkgruppen

eller är renskötselberättigade eller tillhör båda dessa
grupper.
3
Ej förvärvsarbetande.

Familjestatistik
Family statistics

46

Tab. 37. Hushåll år 1950
Households
Se Källhänvisningar m. m.

1

Male head of family.

— s Female head of family.

— 3 Agricultural population.

Tab. 38. Antal familjer efter familjetyp och barnantal år 1950
Families by type of family

and number of children

Avser endast hemmavarande barn under 16 ar. Refers only to children under 16 years living at home. På grund
av heräkmngsmctoden bör smä tal användas med försiktighet. Se Källhänvisningar ni. m.

1

Mod barn under 16 år.
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Familjestatistik
Family statistics

Tab. 39. Bestående äktenskap efter vigselår samt hustruns ålder
den 31 december 1950

Marriages by year of marriage and age of wife
På grund av beräkningsmetoden bör emä tal användas med försiktighet. Se Källhänvisningar
m. m.

1

Jordbruksbefolkning inom tätorter inräknad.
Incl. agricult. pop. in built-up areas.
' Äktenskap med okänt vigselar inräknade. Incl.
unknown.

" Jordbruksbefolkning ej inräknad. Excl. agricult.
population.
Se tab. 40.

4

Familjestatistik
Family statistics
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Tab. 40. Bestående äktenskap efter vigselår och barnantal år 1950
Marriages by year of marriage and number of children under 16 years
Avser hemmavarande barn nu der 16 år. Adoptivbarn, fosterbarn och ena makens barn i föregående
äktenskap och atom äktenskap inräknade. På grund av beräkningsmetoden bör små tal användas
med försiktighet. Se Källhänvisningar m. m.

1

Äktenskap med okänt vigselar inräknade. Inel. unknown.
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Folkmängdens förändringar
Vital statistics

Tab. 41. Översikt av folkmängdens förändringar 1751—1955
Vital

statistics

Bristande överensstämmelse mellan siffrorna för
folkökningen och de här meddelade uppgifterna
om befolkningsrörelsens olika faktorer beror, utom

på förekomsten av obefintliga, främst pä, redovisningsbrister i samband med den inrikes omflyttningen.

1
Eäknat frän den 31 dec. till påföljande 31 dec.
— 2 Årliga medeltal resp. uppgifter för 3kalenderår.
Annual averages or calendar years. — Beräknat
4—5600SS. Statistisk årsbok. 1956.

med utgångspunkt från den vid 1950 års folkräkning observerade folkmängden. Jämför Källhänvisningar m. m., tab. 9.

Folkmängdens förändringar
Vital statistics
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Tab. 42. Folkmängdens förändringar på landsbygden och i städerna 1941—1955
Vital statistics, rural districts and towns

1

Räknat från 3L dec. till påföljande 31 dec. Städernas starka folkökning beror till ej ringa del pa inkorporeringar och tillkomsten av nya städer. Jfr noterna till tab. 9 och 11. The considerable increase in the towns
is due to incorporations and the establishment of new towns.
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Folkmängdens förändringar
Vital statistics

Tab. 43. Folkmängdens förändringar i de största städerna 1954* och 1955*
Vital

1

statistics

for the largest

towns

Internal migration included. — ' Räknat frän 31 dec. till påföljande 31 dec. Ökning eller minskning till
följd av omflyttning och områdesregleringar inräknad. — 3 Korrigerade siffror.

Vital statistics

Vital statistics, by county
Rörande omflyttningen se tab. 59 och 62.

Folkmängdens förändringar

Tab. 44. Folkmängdens förändringar länsvis 1946—1955

52

53
Vital statistics

Räknat från 31 dec. till påföljande 31 dec. Ökning eller minskning till följd av omflyttning och områdesregleringar inräknad. — 2 Av
samtliga levande födda. Of all live births. — s Av samtliga födda. Of all births.

Folkmängdens förändringar

1

Folkmängdens förändringar
Vital statistics
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Tab. 45. Giftermål 1941-1953
Marriages

1

Av medelfolkmftngden ogifta män 20—49 år.
Per t 000 tingle men 20—49 year».
• Av medelfolkmängden förut gifta män 15—64
ar. Per 1 000 widowers or divorced male» 35—
64 years.
8
Av medelfolkmftngden ogifta kvinnor 20—44
år. Per 1 000 single women 20—44 years.
4
Av medelfolkmängen förut gifta kvinnor 15—

5

6

54 år. Per 1000 widows or divorced women
15—54 years.
År 1952 var medelåldern vid vigseln för fornt
gifta mån 42,1 år och för förut gifta kvinnor
36,7 år.
I samband med religionsfrihetslagens ikraftträdande l/t 1952 har denna redovisning bortfallit.
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Folkmängdens förändringar
Vital statistics

Tab. 46. Giftermål efter makarnas ålder och civilstånd: summor för åren
1946—1950
Marriages by age and marital status of husband and wife: aggregates for the years
1946—1950

1
8

Single person».
Single man and widow or divorced

8

woman.

4

Widower or divorced man and tingle
Widowed or divorced.

woman.

Tab. 47. I första äktenskapet inträdda i olika åldrar på 1000 ar medelfolkmängden ar ogifta i samma åldrar 1944—1953
First marriages per 1 000 single persons, by age

Folkmängdens förändringar
Vital statistics
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Tab. 48. Antal äktenskapsskillnader efter makarnas ålder år 1953 samt i
medeltal 1946/1950 Divorces: distribution by age of husband and wife

1

Average.

Tab. 49. Antal äktenskapsskillnader efter äktenskapets varaktighet och antalet
barn 1944—1953 Divorces: duration of marriage and number of children

57

Folkmängdens förändringar
Vital statistics

Tab. 50. Hemskillnader och äktenskapsskillnader 1945—1955
Judicial

separations

and

divorces

1
Återgång inräknad. — a Slöseri, dryckenskap, våldsamt sinnelag eller stridighet i lynne och tänkesätt;
giftermålsbalken 11: 8, 4, 12.

Tab. 51. Barnaföderskor 1944—1953
Maternities

1
Samtl. barnaföderskor med barn i äktenskap i °/oo av samtl. gifta kv. I angivna åldrar. — J Samtl.
barnaföderskor med barn u. ä. i °/oo &v samtl. ej gifta kv. i angivna åldrar. — s Dessutom 1 m. fyrlingar.

Folkmängdens förändringar
Vital statistics
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Tab. 52. Spädbarnsdödligheten med fördelning på levnadstid 1944—1953
Infant

deaths (under 1 year of age) by age groups, %

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

1

Month». —

a

Day.

Tab. 53. Den äktenskapliga fruktsamheten i °/oo efter äktenskapets
varaktighet och hustruns ålder år 1953
Fertility of marriage according to duration of marriage and age of wife
Se Källhänvisningar m. m.

Tab. 54.
Births

Födda barn 1944—1953

59

Se Källhänvisningar m. m.

Folkmängdens förändringar
Vital statistics

1

Vital statistics

Folkmängdens förändringar

Tab. 55. Döda 1944—1953
Deaths

60

Tab. 56. Döda i olika åldrar på 1000 av medelfolkmängden i samma åldrar 1944—1953
Deaths by age groups per 1000 mean population

61
Vital statistics

Rörande dödligheten i första levnadsåret se tab. 52 och 55. Deaths under 1 year, see Tables 52 and 55.

Folkmängdens förändringar

1

Folkmängdens förändringar
Vital statistics
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Tab. 57. Dödlighets- och livslängdstabeller för åren 1946—1950
Life tables
Sannolika återstående livslängden vid födelsen: män 74,25 år; kvinnor 76,13 år.
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Folkmängdens förändringar
Vital statistics

Tab. 58. Emigranter och immigranter, fördelade efter länder,
1946—1955 Emigrants and immigrants by country
Avsersåsomin-resp.utflyttadekyrkobokförda
då kyrkobokföras. Utvandrare som aldrig vapersoner. De som registrerats som inflyttade unrit kyrkobokförda i riket ingår ej i tabellen,
—Ang. emigranternas och immigranternas natioder åren närmast efter kriget torde i betydande
utsträckning ha inkommit i riket tidigare ntan att
nalitet se Källhänvisningar m. m.

1

DäraT 3 854 (30 %) svenska medborgare. — s Inkl. okänt land. — » Därav 2 547 (8 %) svenska
medborgare.

Folkmängdens förändringar
Vital

64

statistics

Tab. 59. Emigranter och immigranter länsvis 1947—1955
Emigrants
and
immigrants
Jämför anmärkning till tab. 58.
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Folkmängdens förändringar
Vital statistics

Tab. 60. Utrikes födda och utlänningar i Sverige år 1950 samt
naturaliserade 1946—1955
Persons born abroad, aliens and persons naturalized
Endast i Sverige kyrkobokförda ingår i tabellen. Se Källhänvisningar m. m.

1

Se Källhänvisningar m. m. —2Inkl. personer från fria
staden Danzig. — 3 Betr. övr. natnraliserade, se Kall-

hänvisn. m. m.— 4 Ny lag om svenskt medborgarskap
i kraft Vi 1951.

Tab. 61. Utlänningar med uppehållstillstånd i Sverige 1953—1956
Aliens with residence permits for
Sweden
Då uppgifterna avBer personer med uppehållstillstånd,
omfattar de ej totala antalet härvarande utlänningar.
Se Källhänvisningar m. m. Hela antalet ntlänningar i Sverige den 1 april 1956 uppskattas till omkring

240 000. Härvid är dock att märka, att sedan passtvånget lättat, antalet danskar, isländare, finländare
och norrmän endast kan ungefärligen uppskattas,
Total number of aliens on April 1, 1956, c. 240 000.

1

8

Befrielse fråri skyldigheten att ha uppehålls- och arbetstillstånd i Sverige har meddelats danskar.finländare o. norrmän fr. V» 1954 och isländare fr. V» 1955. —
5—580088. Statistisk årsbok 1956.

Exkl. danskar, finländare, norrmän och fr. 1966 isländare.

Folkmängdens förändringar
Vital statistics
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Tab. 62. Vinst eller förlust genom inrikes omflyttning länsvis 1941— 1955
Internal migration: population increase or decrease by county

Tab. 63. Antal flyttande fördelade efter kön, ålder och flyttningstyp år 1954
Internal
migration
by sex, age and
destination
Pa grund av beräkningsmetoden bör gma tal användas med försiktighet, fe KäDhäDvbningar m. m., tab. 38.

1

Town. — 2 Borough or municipal community. — 8 Rural commune.
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Lantmäteri
Land surveying

Tab. 64.

Lantmäteri 1950—1954

Land surveying

Se Källhänvisningar m. m. — Avser verksamheten inom lantmäteriets distriktsorganisation.
Där ej annat angives, aveer uppgifterna under

året avslutade förrättningar eller uppdrag. Antalet lantmäteri distrikt framgår av tab. 4.

1
2

4 Budgetår som börjar 1 juli angivna år. För statens samtliga utgifter för lantmäteriväsendet
ge tab. 404.

I medeltal under året.
Huvuddelen utgöres av avstyckningar för bostads- och liknande ändamål på landsbygden.
8
Avser även verksamheten inom städer och samhällen.

Jordbruk
Agriculture
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Tab. 65. Landarealen fördelad efter ägoslag 1944 och 1951 i hektar
Use of land in hectares
Se Källhänvisningar m. m.

1

1944: >Kultiverad betesängs—21944:
»Slätteräng» och >A.nnan betesäng». — 8 Dä 1951 ärs
uppgifter för den totala landarealen avviker
frän 1944 års, beror detta pä ommätningar

(Östergötlands och Kalmar län), överflyttningar
mellan omrädena eller justeringar av vissa arealuppgifter,

69

Tab. 66. Antal brukningsenheter i olika storleksgrupper 1944 och 1951
Number of holdings by size groups according to acreage of arable land

1

Hushållningssällskapsområdet.

Jordbruk
Agriculture

Jordbruk
Agriculture
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Tab. 67. Brukningsenheternas relativa fördelning på olika
s t o r l e k s g r u p p e r 1944 och 1951 Holdings

1

by size groups:

Hushållningssällskapsområdet. — 2 Räknat på de absoluta talen i tab. 66.

percentages

71

Jordbruk
Agriculture

Tab. 68. Åkerareal i olika storleksgrupper 1944 och 1951 i hektar
Area of arable land

1

in hectares by size

groups

Gruppen »högst 1 ha» omfattar även lägenheter om högst 0,25 ha åker med en sammanlagd åkerareal ar
3 857 ha i hela riket år 1951 samt 6 314 ha år 1944. — 2 Hushållningssällskapsområdet.

Jordbruk

72

Agriculture

Tab. 69. Åkerarealens relativa fördelning på olika storleksgrupper
m. m. 1944 och 1951
Area of arable land: distribution

according

to size groups

of holdings, %

1
Se not 1 till tab. 68. — 2 Lägenheter ej medräknade. Average area of holdings. — 4 Arable land. —4Keduoerad jordbruksjord. Se not 4 till tab. 73. Seduced farming land. — 5 Hushållningssällskapsområdet.

Tab. 70. Arrenderade brukningsenheter och arrenderad åkerareal i olika storleksgrupper 1944 och 1951
Leased farms and leased arable land by size
Avser brukningsenheter med mer än 2 ha åker.

groups

73
Jordbruk
Agriculture

1

Percentages of total area oj arable land. —2Arrenderade brukn.-enh i %åkerareal på brukn.-enh. m. mer än 2 ha åker. Leased arable land as o %
av aamtl. med mer än 2 ha åker. Leased farms as a % of att farms with of total area of arable land on farms with more than 2 hectares arable
more than 2 hectares arable land. — 3 Arrenderad åkerareal i % av all land.

Jordbruk
74
Agriculture
Tab. 71. Täckdikad åkerjord 1944 och 1951 Underdrained area of arable land

75

Jordbruk
Agriculture

Tab. 72. Ensileringsanläggningar 1944 och 1951 Ensilage plants

1
Holdings with ensilage plants. — 2 Av hela antalet brukningsenheter. — 3 Räknat på brukningsenheter exkl. lägenheter.

Jordbruk

76

Agriculture

Tab. 73. Åkerjordens och ängens användning 1946—1955
Use of arable land and

1
2
3

grassland

Korrigerade siffror.
4
Odling för mogen skörd.
Uppgifter erhållea endast vid jordbruksräkningarna,
Arealen för hö beräknad 1951.

Tab. 74. Utsäde i ton 1946—1955
Sowings

1

in metric

Korrigerade siifror.

tons

Sammanlagd areal av åker ocli ängsmark, sedan
ängen redncerats till sitt värde i förhållande till
åkern. Reduced farming land.
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Jordbruk
Agriculture

Tab. 75. Skörd pr hektar i deciton 1946—1955
Crops: yield per hectare, in

1

quintals

Skörden av oljeväxter år 1955 ej vattenhaltsbest&md, för övriga ar avses frö med 18 % vattenhalt.

Tab. 76. Skörd i ton 1946—1955
Crops, in metric

tons

1
Korrigerade siffror. — ' Skörden av oljeväxter är 1955 ej vattenhaltsbestämd, för övriga är avses frö med
18 % vattenhalt.

Jordbruk

78

Agriculture

Tab. 77. Skörd i tusental skördeenheter 1946-1955
Crops in thousands of crop units
1 skördeenhet = 1 kg vete, rag, korn, ärter, bfinor eller vicker, 1,2 kg havre, 1,1 kg blandsäd, 4 kg
potatis eller sockerbetor, 10 kg foderrotfrukter, 2,2 kg vallhö, 2,5 kg ängshS, 3,5—5 kg halm, 12—15 kg blast.

1
Korrigerade siffror. — s Mogen ekörd. — 8 Av sockerbetor och foderrotfrnkter. — 4 Dtom avkastningen
av olje-, spånads- och köksväxter samt »andra växtelag>.

Tab. 78. Skörd i skördeenheter per ha samt allmän skördesiffra 1946—1955
Crops in crop units per hectare and general crop index
Se anm. till föregående tabell.

1

Utom olje-, spanads- och köksvaxter samt >andra växtslag>. — 8 Medelskörd = 3 Average crops = 3.

Tab. 79. Spannmålens medelvikt i kg per hl 1946—1955
Average

weight of grain, in kg per

hectolitre

Tab. 80. Åkerjordens användning och ängsarealen länsvis år 1955
Use of arable

land

79

For translation tee Table 1H. — ' Kultiverad betesmark och naturlig äng. —• 8 Av säd och baljväxter.

Jordbruk
Agriculture

i

Jordbruk

Use of arable land, in hectares
Se Källhänvisningar m. m.

Agriculture

Tab. 81. Åkerjordens användning i hektar inom olika storleksgrupper av brukningsenheter år 1955

80

1

For translation see Table 73.
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Tab. 82. Skörd per hektar i deciton länsvis 1946—1955
Crops: yield per hectare, in

1

quintals

For trantlation see Table 7.J. — 2 Stockholms stad inräknad.
$—580088. Statutitk ånbok 1958.

Jordbruk
Agriculture

Jordbruk
Agriculture
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Tab. 83. Skörd at spannmål i ton länsvis 1946—1955
Grain crops, in metric

1

tons

For translation te« Table, 73. —

J

Stockholms stad inräknad.
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Jordbruk
Agriculture

Tab. 84. Skörd av andra grödor än spannmål i ton samt totala
skörden i skördeenheter länsvis 1946—1955
Crops other than of grain in metric tons and total crops converted into crop units

1
4

For trarulation see Table 73. — ' Stockholms stad inräknad. —
Avser Bkörden frän åker och naturlig äng.

8

Se anm. till tab. 77. —

Jordbruk

84

Agriculture

Tab. 85. Brödsäd: tillgång och förbrukning i ton 1945/46-1954/55
Bread cereals supply and consumption

1
Avser jordbrukarnas försäljning till spannmålshandel och kvarnar. Till följd av lagringsförluster
och bortrensning av icke kvarndnglig vara i handel

och kvarnar är den med införselöverskott och lagerförändringar jnsterade samman av saluöverskott och
löneförmalning i allmänhet större än förmätningen.

Tab. 86. Antal kreatur den 1 juni 1955 Livestock
Tab. omfattar brukningsenheter med mer än 2 ha åker. Se Källhänvisningar m. m.

Tab. 87. Husdjur länsvis 1949—1955 Livestock

85

4
Kycklingar ingår ej.
6 Stockholm» stad inräknad.
' För svin och höns endast Gästrikland.
8
Korrigerade siffror.

Jordbruk

1952—1955: tjurar och oxar 1 ar och däröver; 1949—1951 även stater.
« Åren 1949—1951: kvigor; fr. o. m. 1952 kvigor och stntar.
' Uppgifterna avser "/• 1951.
4
Uppgifterna för år 1955 avser april manad.

Agriculture

1

Jordbruk
Agriculture

86

Tab. 88. Brukningsenheter utan husdjur år 1951
Holdings without livestock
Lägenheter ingår ej.

1

I % av samtliga brukningsenheter. — 2 HushållningsBällskapsonirådet.
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Jordbruk
Agriculture

Tab 89. Jordbrukets maskinanvändning samt förekomsten av vattenledning inom
olika storleksgrupper av brukningsenheter den 15 sept. 1951
Machines and water-supply, by size groups of holdings
Brukningsenheter med maskiner ägda av brukaren gemensamt med andra brukare eller av ekonomisk förening,
bolag, enskild maskinägare, maskinstation el. dyl., redovisas ej i tabellen. Däremot avser antalet maskiner det
totala beståndet.

1

For translation see Table 88. — 2 Inkl. kollektivt ägda maskiner o. dyl.

Jordbruk

88

Agriculture

Tab. 90. Antal traktorer använda i jordbruket den 1 oktober 1954
Tractors

in

agriculture

1
Avser traktorer använda inom jordbruket (pä brnkningeenheter med mer än 2 ha åker). Samtliga registrerade traktorer var enl. Centrala bilregistret 115 748 den 1 okt. 1964 och 130 533 den 30 sept. 1955.

Tab. 91. Antal pälsdjursgårdar och antal pälsdjur i avel den 15 september 1945 och 1951 Number of fur farms and fur-breeding animals
Tabellen omfattar endast pälsdjnrsgårdar med silverräv o. varianter, blåräv o. viträv samt mink o. varianter.

89

Jordbruk
Agriculture

Tab. 92. Trädgårdsodling m. m. år 1951 Horticulture

1

Avser endast arealer om minst 500 kvadratmeter
för odling av köksväxter, blommor och potatis

samt Mr plantskolor. Units of at least 5 aret of
horticultural land.

Tab. 93. Den animaliska produktionen 1946—1955 i 1000 000 kg Animal products
Se Källhänvisningar m. m.

1

8

En viss ofullständighet förelåg i slaktstatistiken 3 Milk for consumption.
före '9/e 1949, då konsumtionen av kOtt och fläsk 4 Cream for consumption.
var ransonerad.
5
1938 = 100.
Total production of milk.

Jordbruk

90

Agriculture

Tab. 94. Jordbrukets totala inkomster och kostnader 1950/51, 1952/53—1956/57
i 1 0 0 0 0 0 0 k r The total income and costs of
agriculture
Enligt den jordbrukskalkyl, som upprättades av
endast omfattar jordbrukets inkomster och inköp av
kalkylsakknnniga i febr. 1H56. För 1956/57 uppratfodermedel. (Se närmare i Jordbruksekonomiska medtades i maj 1956 en begränsad kalkyl, vilken dock
delanden 1956:6). Se även Källhänvisningar m. m.

91

Jordbruk
Agriculture

Tab. 95. Kontanta inkomster och utgifter per hektar jordbruksjord
å r 1954 Cash income and expenditure per hectare of farm
Rörande beräkningsmetoden se Källhänvisningar m. m.

land

Jordbruk
Agriculture
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Tab. 96. Jordbrukarnas tillgångar och skulder år 1952
Assets and liabilities of
Se Källhänvisningar m. m.

1

farmers

Se Källhänvisningar m. m. — » Avser andra tillgångar än primära jordbrukstillg&ngar.
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Jordbruk
Agriculture

Tab. 97. Jordbrukets ekonomiska föreningsrörelse 1945—1954
Farmers' co-operative associations
Rörande kreditorganisationerna se tab. 210 och 212. Credit organizations, see Tabl. 210 and 212.

1
National org. founded in. — 2 Avser endast jordbrukarnas affSrer med resp. organisationer. Totalomsättningen uppgår sålunda till betydligt större belopp.

Farmers trade with co-operative organizations only. Total
turnover thus reaches an amount far larger. — 3 Avser
verksamhetsår, som bSrjar änder resp. kalenderår.

Jordbruk

94

Agriculture

Tab. 98. Kontrollföreningarna år 1953/54 Milk production control associations

1

Endast frän besättningar med fullständig kontroll.

Tab. 99. Hushållningssällskapen år 1954 County agricultural committees

1

Överskott av tillgångar över skulder; häri ingår sällskapens fonder och reserverade medel.
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Jordbruk
Agriculture

Tab. 100. Lantbruksnämndernas verksamhet: sammandrag 1950—1955
Operations

1
2

of local agricultural

boards

Lån frän statens avdikningslånefond samt bidrag från statens avdikningsanslag (till torrläggningsverksatnhet) redovisas på särskilda rader.
Beviljade av Kuugl. Maj:t och lantbruksstyrelsen.

Tab. 101. Lantbruksnämndernas rationaliseringsverksamhet år 1955
Operations

1

of local agricultural

boards

Häri har icke inräknats lån och bidrag beviljade av Knngl. Maj:t och lantbrnksstyrelsen. Dylika
lån och bidrag redovisas ovan i tab. 100.

Jordbruk
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Agriculture

Tab. 102. Mejerihantering 1946—1955 Dairying
Antal mejerier = mejerier verksamma änder hela eller del av året. Antal leverantörer avser den 31 dec. I värdet
ingår ej subventioner och bidrag.

1
Från producenter. Orädde omräkn. till mjölk ingår.
2 Avser standardiserad mjölk, omräknad till oskummad mjölk.
3 Ej vasslesmör.
4 Fr. o. m. 1950 svenska mejeriernas riksförenings
notering.

5
6
7
8

Ej mesost.
Beräknad försälj ninggvikt.
Fr. o. m. 1950 partipris.
Fr. o. m. 1950 framräknat efter under året gällande
noteringar och partipriser.
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Fiske
Fisheries

Tab. 103. Saltsjöfisket: fiskare, redskap och båtar m. m. 1947—1954
Sea fisheries: fishermen, fishing gear and fishing craft
Fångstmängden redovisad i ilandförd vikt 1947—1948 samt i hel färskvikt fr. o. m. 1949.
The catches are given on landed weight basis 1947—1948 and in round fresh weight from 1949.

1

Fishermen who fish as a subsidiary means of livelihood. —
Baltic herring. — 4 Fyke-nets, eel-bucks and pound-nets.

2

Anskaffningsvärde.

— 3 Nets for herring and

Tab. 104. Saltsjöfisket: fångstmängd och fångstvärde 1947—1954
Sea fisheries: quantity and value of catch
Se anm. till tab. 103. See note on Table 103.

1

Inch Baltic herring. — s Bergtnnga inbegripen.
7—öttOOSS. Siatistisk årsbok 1956

Incl. Lemon Sole. — 8 Other or not spec. fish.

Skogsbruk

98

Forestry

Tab. 105. Saltsjöflsket i Göteborgs och Bohus län: avkastning 1950-1954 i ton
Sea fisheries from the county of Gothenburg and Bohus
Fångsten är redovisad i hel färskvikt. The catches are given in round fresh weight.

1

Större delen av sillfångsten erhalles vid tr&lÖBke. —2Makrillfångster erhålles i mindre omfattning även
vid andra fisken.

Tab. 106. Domänfondens skogar: areal, inkomster och utgifter m. m. 1948—1954
The Domainal

Funds' forests:

area, revenue, expenditure,

etc.

1
Produktiv skogsmark och inägor å skogarna. — 2 Skogskubikm. = hel trädstams volym med bark. Forest
cubic metre = whole trunk in4. bark. — s Exkl. pensioner. — 4 Beräknat självkostnadsvärde. — ' Andrad
redovisning.
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Skogsbruk
Forestry

Tab. 107. Skogsmarkens fördelning efter administrativa eller övervakande
myndigheter vid 1954 års slut i 1000 ha
Se Källhänvisningar m. m.

Forest land by supervising authorities

1
Allmänningsskogar i Norrland och Dalarna samt häradsallmänningar. — 2 Städers och övriga primärkommuners skogar samt landstingens, hushållningssällskapens och skogsvårdsstyrelsernas skogar.

Tab. 108. Skogsmarken efter ägarkategorier år 1951
Se Källhänvisningar m. m.

Forest land by owner groups

Skogsbruk

100

Forestry

Tab. 109. Virkesförråd enligt riksskogstaxeringen 1938—1952
Growing stock

1

M' sk = skogskubikmeter (hel trädatams volym med bark). Forest cubic metre (whole trunk incl. bark).

Tab. 110. Avverkningen i de allmänna skogarna 1945—1954
Cutting in public forests

1

Skogskubikm. = hel trädstams volym med bark. Forest cubic metre — whole trunk incl. bark. —
not 1 till tab. 113.

a

Se
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Forestry

Tab. 111. Beräknad årlig skogsavverkning 1945—1954
Estimated yearly cutting
Avser miljoner m8 fast mått utan bark. Med
hänsyn till de osäkerhetsmoment som förelegat
i det insamlade grundmaterialet måste uppgif-

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

Avser endast burrvirke; innefattar ämnen till bjälkar, spärrar och slipers samt fanértimmer. —
Kastved och langved (även för husbehov). — 2 Props, stolpar, pilar och gagnvirke av lövträ m. m.
även för husbehov).

Tab. 112. Värdet av skogsmark och växande skog vid de allmänna fastighetstaxeringarna 1945 och 1952
Value of forest

land and growing

forest

Skogsbruk

102

Forestry

Tab. 113. Skogsvårdsåtgärder m. m. år 1954
Silvicultural measures
Betr. områdesindelningen se Källhänvisningar m. m., tab. 108.

1

Ecklesiastika skogar, härads- och sockenallmänningar samt skogar under Skogssällskapets förvaltning.
2 Skogar tillhörande medlemmar i Sveriges
skogsägareförbund samt vissa andra aktiebolagsskogar.

' Uppgifterna avser av skogsvårdsstyrelse utförda eller eljest till dess kännedom komna
åtgärder utförda å andra enskilda skogar än
aktiebolagsskogar.

Tab. 114. AV virkesmätningsföreningarna under säsongerna 1951/52—1953/54 inmätta kvantiteter virke
i 1000 m3 fast mått utan bark
Volume of timber measured by timber measurement associations

103

4 Härtill kommer mätning i hamn för export: 808 000 m3 f.
' Härtill mätning i hamn för export: 654 000 m' f.

Forestry

Skogsbruk

1
Inkl. slipers- och sparrämnen, fanérvirke samt sägbar kubb.
' Inkl. flottningsbrännved, boardved samt massaved av lövträd.
' Huvudsakligen brännved.

Skogsbruk

Forestry

Tab. 115. Flottningen i allmän flottled 1946—1954 Floating in public floatways

104

1

Floating goods, admitted during the year. — s Remaining in the floatways. — s Här ingår fr. o. m. 1952 fanér- och plywood virke (32 000 m s ål 1954). Incl.
32 000 m3 veneer and plywood timber. — 4 Exkl. flottleder inom norskt område.

105

Jakt
Hunting

Tab. 116. Flottningen i allmän flottled: personal m. m. 1953—1954
Floating in public floatways: personnel,

Tab. 117. Dödat villebråd m. m.
Approximativa uppgifter.

1

etc.

1949—1954

Number

of game

killed

Se Källhänvisningar m. m.

Fridlyst i Stookholms ooh Uppsala län samt Norrland.
• Fridlyst.
3 Fridlyst under hela aret i hela landet utom i

Norrbottens ooh Västerbottens län, där jakt Tar
tilläten under september månad.
4 Enl. Svenska jägareförbundets summariska skattning av handelsvärdet. Avser jaktår, som börjar
angivna ar.

Företagsräkning
Census of economic activities

106

Tab. 118. Arbetsställen m. m. inom olika näringsgrenar: översikt
Number

of establishments,

etc., by branches of industry:

survey

107
TAB. 118 (forts.).

Företagsräkning
Census of economic activities

ARBETSSTÄLLEN M. M. INOM OLIKA NÄRINGSGRENAR: ÖVERSIKT

Företagsräkning
Census of economic
TAB. 118 (forts.).

108
activities
ARBETSSTÄLLEN M. M. INOM OLIKA N Ä R I N G S G R E N A R : ÖVERSIKT
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Företagsräkning
Census of economic activities

Tab. 119. Antal arbetsställen och deras personal länsvis den 7 sept. 1951
Number of establishments and persons engaged

1

Inkl. ägarna.

Företagsräkning
Census of economic activities
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Tab. 120. Omsättningen inom olika näringsgrenar år 1950 i 1000 kr
Turnover by branches of industry

1

For translation see Table 119.

Tab. 121. Företag i ekonomisk mening (»firmor») fördelade på antalet arbetsställen m. m.
Firms by number of establishments, etc.

1

For translation see Table 119. — 2 Belonging to firms with more than one establishment.

Tab. 122. Arbetsställen och deras personal samt omsättningens värde länsvis: relativ fördelning
Establishments, persons engaged and turnover: percentages

111

fgr translation set Table 11$. — 2 Trädgårdsskötsel, skogsbruk samt »övriga branscher». Se tab. 11§.

Företagsräkning
Census of economic activities

1

Företagsräkning
Census of economic activities
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Tab. 123. Arbetsställenas fördelning efter ägarekategorier, antal
sysselsatta personer m. m. den 7 september 1951
The establishments by type of ownership, number of persons engaged, etc.

113

Bergshantering
Mines, quarries

Tab. 124. Produktion av järnmalm, tackjärn samt vissa andra
metaller 1945—1955
Production of iron ore, pig-iron and certain other metals

1

Inkl. slig. — 2 Metall, framställd av skrot, ej inräknad.

Tab. 125. Produktion av viktigare andra malmer än järnmalm samt av stenkol
m. m. i ton 1945—1955
Mining, except iron ore production

1

Innehäller även silver, koppar, arsenik m. m.
8—580088. Statistisk årsbok 1956.

Bergshantering
Mines, quarries

114

Tab. 126. Bergshantering 1945—1954 Mines and quarries

1
Utm&l med malmfångst.
2 Inr. andra härdar för vällmetallframställning.
3 I medeltal för den tid verken varit i gäng nnder
redogörelseåret.

1
5
6

Frän 1950 ej vattenhjul.
Gjutgods framställt direkt från masugn inräknat.
Brännstål inräknat.
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Industri
Manufactures

Tab. 127. Industri: antal arbetsställen 1952 och 1953
Manufactures:
number of
Se Källhänvisningar m. m.

establishments

Tab. 128. Industri: salutillverkningarnas värde 1952 och 1953 i 1000000 kr
Manufactures:

1

sales

value

For translation see Table 127.

Industri

116

Manufactures

Tab. 129. Indnstri: drivkraft 1949—1953
Manufactures:

motiue

power

Tab. 130. Industri: arbetskraft 1952 och 1953
Manufactures:

1

manpower

For Iranilation tee Table 127.

117

Industri
Manufactures

Tab. 131. Tillverkning av viktigare industriprodukter 1949—1953
Important industrial products
Uppgifterna i denna tabell avser totala produktionen. icke såsom i tab. 128 och. 13i endast salutillverkningen. Rörande brytningen av malmer
och vissa andra mineral samt tillverkningen av

1

Number.

metaller se tab. 124—126, rörande tillverkningen
av mejeriprodukter tab. 93 och 102 samt av brännvin och maltdrycker tab. 233. Vissa uppgifter
för 1954—55 återfinns i tab. 456.

Industri

118

Manufactures
TAB. 131 (forts.). TILLVERKNING AV VIKTIGARE INDUSTRIPRODUKTER

1

Number.

1949—1953
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Industri
Manufactures

TAB. 131

(forts.). TILLVERKNING AV VIKTIGARE INDUSTRIPRODUKTER

' Å r t a l e t 1949 avser tiden V» 1949— 8 % 1950 o. s. v. —

2

Number. —

9

Dozen».

1949—1953

Industri
Manufactures

120

TAB. 131 (forts.). TILLVERKNING AV VIKTIGARE INDUSTRIPRODUKTER

1

Dozens. —

2

Square foot. —

3

Pain.

— 4 Beräknad kvävemängd.

1949—1953

121

Industri
Manufactures

Tab. 132. Olika industrier år 1953
Manufactures:
summary
Anläggning upptages under den industrigrupp, till vilken dess huvudsakliga tillverkning hör.

Industri
Manufactures
TAB. 132 (forts.).

122
OLIKA INDUSTRIER ÅR 1 9 5 3

123

Industri
Manufactures

TAB. 132 (forts.) OLIKA INDUSTRIER ÅR 1953

1

Vid jämförelser med uppgifterna frän företagsräkningen (se tab. 118—123) bör observeras, att
ett stort antal små företag, som redovisas i företagsräkningen, icke ingår i indnstristatistiken.
2 Uppgifterna avser medelantalet under verksamhetstiden sysselsatta arbetare.
3 Motive power in eff. HP directly used for driving
machine' and apparatus.

' Som salutillverkning har räknats även sådan tillverkning, som vid ett verk framställts för leverans till annat verk, tillhörande samma ägare,
ävensom förädling av främmande vara mot lön.
6
Summa saluvärde med avdrag av kostnaden för
råvaror, bränsle o. elektrisk energi samt bortlämnade lönarbeten.
6
Årsmedeltal (kampanjarbetare reducerade).
' Inkl. tobaksskatt och återförsäljningsrabatt om
572 milj. kr.

Industri
Manufactures

124

Tab. 133. Antal arbetsställen inom industrin med fördelning efter arIndustrial

establishments by number of wage-earners

1

See Tabl. 136.
3
2 Se not 1 till tab. 132. — No. of ettablishmentt.

4

No. of wage-earners.
Årsmedeltal (so not 6 till tab. 132).

125

betarantal år 1950

Industri
Manufactures

Industri

126

Manufactures
TAB.

133 (forts.).

ANTAL ARBETSSTÄLLEN INOM INDUSTRIN MED FÖRDELNING EFTER

127
ARBETARANTAL ÅR 1 9 5 0

Industri
Manufactures

Industri
Manufactures

128

Tab. 134. Arbetsställen inom industrin 1945 och 1950: relativ fördelning
efter arbetarantal
Industrial establishments by number of wage-earners: percentage distribution
For trantlalion ate Table 136.

1

Se not 1 till tab. 132.

Tab. 135. Industrin länsvis år 1953

Manufactures by county

9—56008S. Statistisk årsbok 195g.

129
Industri
Manufactures

Industri

130

Manufactures

Tab. 136. Industrins investeringar 1946—1955
Industrial
investments
Se Källhänvisningar m. m.

1

Skifferoijeverk samt koksverk, vilka tidigare hänförts till Jord- och (Stenindustri, redovisas fr. o, m.
1953 under Kem.-teknisk indnstri resp. Kraft-, belysnings- och vattenverk.

131

Industri
Manufactures

Tab. 137. Produktionsvolym inom olika industrigrupper 1945—1954
Manufactures: volume of production
Se Källhänvisningar m. m.

1

Fur translation, see Table 127. —

2

Production per man-hour, index numbers.

Tab. 138. Industrins förbrukning av bränsle och elektrisk energi
1947—1953 Consumption of fuel and electric energy

1

For translation, tee Table J27. —

2

Fuel. —

3

Electric energy.

Industri
Manufactures

132

Tab. 139. Produktion och förbrukning av elektrisk energi 1948—1954
Production and consumption of electric energy
Med statliga och kommunala verk avses av staten resp. kommun direkt drivna företag.

1

Inkl. kraftföretagens eget behov. — 8 Transformerings-, omformnings- och linjeförluster.

Tab. 140. Vattenkraft, beräknad, år 1955 Water

power

133

Vid medelvattenföring disponibel turbineffekt vid 90 % verkningsgrad.
1 kW = 1,36 hästkrafter.
9
Maskininstallationen är numera oftast större än den vid medelvatten
disponibla effekten.
2

4

Dessutom tillkommer en del mindre fall med en uppskattad effekt om
c:a 1,3 milj. kW. Den totala beräknade och uppskattade effekten vid
medelvattenföring utgör sålunda c:a 15,8 milj. kW.

Industri
Manufactures

1

Utrikeshandel
Foreign trade
Tab. 141.

134

I n f ö r s e l och utförsel 1946—1955

Imports and exports

1
Till och med år 1953 inräknas ej oarbetat gnid och silver samt mynt. Fr. o. m. år 1954 inräknas oarbetat silver samt andra mynt än guld- och silvermynt.

Tab. 142. Värde av in- och utförda varor: relativ fördelning efter
ursprungs- och förbrukningsländer 1952—1955, i % Value of imported
and exported commodities by countries of origin and of
Jfr anmärkning samt noter till tab. 152.

1

For translation, see Table 152.

consumption
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Utrikeshandel
Foreign trade

Tab. 143. Kvantitet och värde av de viktigaste införda varuslagen 1946—1955
Quantity and value of principal commodities imported

Utrikeshandel
Foreign trade
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TAB. 1 4 3 (forts.). KVANTITET OCH VÄRDE AV DE VIKTIGASTE INFÖRDA VARUSLAGEN 1 9 4 6 — 1 9 5 5
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Utrikeshandel
Foreign

TAB. 143 (forts.). KVANTITET OCH VÄRDE AV DE VIKTIGASTE INFÖRDA VARUSLAGEN 1 9 4 6 — 1 9 5 5

trade

Utrikeshandel
Foreign trade
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TAB. 1 4 3 (forts.). KVANTITET OCH VÄRDE AV DE VIKTIGASTE INFÖRDA VARUSLAGEN 1 9 4 6 — 1 9 5 5
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Tab. 144. Kvantitet och värde av de viktigaste utförda varuslagen 1946—1955
Quantity

1

and value of principal

T. o. m. 1947 blekt sulfltcelInlösa.

commodities

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

Tab. 145. Pris- och volymindex för införsel och utförsel 1951—1955 (1949 = 100)
Price and volume of imports and exports, index
Börande beräkningsmetoden se Källhänvisningar m. m.

1

Inkl. personbilar.

numbers

Utrikeshandel
Foreign trade
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Tab. 146. Värde i 1000000 kr av införda varor 1948—1955
Value of imported
commodities
Till och med ar 1953 inräknas ej värdet av oarbetat guld och Bliver samt mynt. Fran och med år 1954
inräknas värdet av oarbetat silver samt andra mynt än gnid- och silvermynt.
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Tab. 147. Värde i 1000000 kr av utförda varor 1948—1955
Value of exported commodities
Se anm. till tab. 146.

trade
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Foreign trade
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Tab. 148. Införsel och utförsel av oarbetat guld och silver samt av mynt
1945—1954

Imports

and exports

of unmanufactured

gold and silver and of coins

Tab. 149. Värde i 1000000 kr av införda varor 1952—1955
Value of imported
commodities
Varorna grupperade enligt Standard International Trade Classification (SITC)
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TAB. 149 (forts.). VÄRDE I 1 0 0 0 0 0 0 KR AV INFÖRDA VAROR 1952 — 1 9 5 5

1

Värdet av oarbetat silver ingär här och i tab. 150 men ej i övriga tabeller.
10— 560088. Statistisk årsbok 1956.

Utrikeshandel
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Foreign trade

Tab. 150. Värde i 1000000 kr av utförda varor 1952-1955
Value of exported
commodities
Varorna grupperade enligt Standard International Trade Clasaification (SITC)

1

For translation see Table 149. —

2

Se not 1 till tab. 149.
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Tab. 151. Värde i 1000000 kr av införda och utförda varor: fördelning efter ursprung
och ändamål 1945—1954
Value of imported and exported commodities by origin and use

1

Inf. = imports. Utf. = exports.

Utrikeshandel
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Foreign trade

Tab. 152. Värde i 1000000 kr av införda och utförda varor: fördelning efter länder
1953—1955
Value of imported and exported commodities by countries
Ej särskilt angivna länder in^år i summorna. Beträffande omfattningen av vissa här redovisade länder, se
Tullverkets förf.-saml. 1950:158.

149
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TAB 152 (FORTS.). VÄRDE I 1 0 0 0 0 0 0 KR AV INFÖRDA OCH UTFÖRDA VAROR: FÖRDELNING EFTER
LÄNDER 1 9 5 3 — 1 9 5 5

1
3
3

Inkl. förutvarande franska Indien.
Inkl. nederländska Nya Guinea.
Inr. Muskat och Oman, Qatar va. m.

4 Inr. Mansjuriet, Mongoliet och Tibet m m., exkl.
Formosa.

Utrikeshandel
Foreign

150

trade

Tab. 153. Värde i 1 000 kr av införda och utförda varor efter ursprungsValue of imported and exported commodities by countries of origin and consumption

1

For translation see Table U/i. —

2

Exkl. Grönland och Färöarna. —

3

Jämte Vatikanstaten.
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och förbrukningsländer samt grupper av varuslag år 1954
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TAB. 153 (forts.). VÄRDE i 1000 kr AV INFÖRDA OCH UTFÖRDA VAROR EFTER URSPRUNGS-

1

For translation see Table UK. —

2

Inr. Mansjuriet, Mongoliet och Tibet m. m.

153
OCH FÖRBRUKNINGSLÄNDER SAMT GRUPPER AV VARUSLAG ÅR 1 9 5 4
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Sjöfart
154
Navigation
Tab. 154. Sveriges betalningsbalans 1948—1955 i 1000000 kr Balance of payments

1
Siffrorna för 1953—54 delvis korrigerade.
2 Inkluderar bl. a. tnrism, patent- och licensavgifter
samt försäkringar. Incl. i. a. tourism, patent and licence
fees and insurance.
3
Avser transaktioner i sam b. m. den s. k. Marshallhjälpen.
4
Avser för aren 1948—1952 transaktioner i samband
med den s. k. Marshallhjälpen, betalningar enligt
Washington-överenskommelsen samt inbetalningar

6

av Sveriges kvot i Internationella valutafonden och
andel i Internationella återuppbyggnadsbankens
grandfond. Avser för år 1955 utlämnandet av s. k.
rövat guld till The Tripartite Commission for the
Restitution of Monetary Gold.
Capital imports/exports in connexion with advanced and
deferred payments (net) <u wdl «" errors and omissions.

Tab. 155. Upplagda svenska fartyg i början av varje månad 1952—1955 Vessels laid up
Endast fartyg om minst 300 bruttoton.

Only vessels 300 gross tons and over.

155

Sjöfart
Navigation

Tab. 156. Handelsflottan den 31 december 1946—1955 Merchant fleet
Avser fartyg om 20 nettoton och däröver.

1

With aux. machinery. — 2 Fiskefartyg ej inräknade.

Tab. 157. Handelsfartygens fördelning efter storlek den 31 december
1950—1954 Merchant fleet: tonnage
Avser fartyg om SiO nettoton och däröver. Fr. o. m. 1951 exkl. fiskefartyg.

Sjöfart

156

Navigation

Tab. 158.

Handelsfartygen efter ålder och värde den 31 dec. 1946—1954

Merchant fleet: age and value of vessels
Avser fartyg om 20 nettoton och däröver. Fr. o. m. 1951 exkl. fiskefartyg.

Tab. 159. Handelsfartygens fördelning efter hemorter den 31 dec. 1954
Merchant fleet classified according to home ports
Avser fartyg om 20 ncttoton och däröver. Fiskefartyg ej inräknade Excl, Jishing vessels.
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Tab. 160. Svenska handelsflottans ökning och minskning 1949—1955
Merchant fleet: additions or deductions
Avser fartyg om 20 uettoton och däröver. Ökning och minskning genom ombyggnad, ist&ndsättande o. d. ej
inräknad. Fr. o. m. 1951 exkl. fiskefartyg.

Tab. 161. Handelsfartygens bemanning 1945—1954 Manning of vessels
Genomsnitt för seglationstiden för fartyg om 20 nettoton och däröver.

1
Inkl. bästemän å segelfartyg. — 2 Uppgifterna avser endast yrkestelegrafiater. — 3 År 1945 ingår även
segelfartyg utan hjälpmaskin.

Sjöfart
Navigation
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Tab. 162. Handelsflottans förbrukning av bränsle och smörjmedel år
1939 samt 1946—1954 Merchant fleet: fuel and lubricants consumption
Avser fartyg om 20 nettoton och däröver, exkl.fiskefartygsamt under resp. år avförda fartyg.

1

Ej fasta smörjmedel. — 2 With aux. machinery. — 8 Ink), motorseglare. — 4 Of which from stocks abroad.

Tab. 163. Handelsflottans fördelning efter användning 1951—1954
Merchant fleet by use
Uppgifterna avser den h u v u d s a k l i g a sysselsättningen under året för de vid årets slnt befintliga fartygen om 20 nettoton och däröver, exkl. fiskefartyg. Pråmar ej inräknade, ej heller ett
fåtal fartyg, för vilka uppgift om användning saknas.

159

Sjöfart
Navigation

Tab. 164. Handelsflottans användning i olika geografisk fart m. m.
den 31 december 1954
Merchant fleet proper, used in different geographical trades
Avser endast fartyg om 20 nettoton och däröver i haodelssjöfart. Jämför tab. 163.

Tab. 165. Handelsflottans användning till skilda ändamål den 31
d e c e m b e r 1950—1954 Merchant fleet proper by type of use
Avser endast fartyg om 20 nettoton och däröver i handelssjöfart. Jämför tab. 163.

1

Ändrad redovisningsgrand fr. o. m. 1954. —

2

Därav 16 kylfartyg (75 760 bruttotonj.

Sjöfart

160

Navigation

Tab. 166. Svenska handelsflottans i utrikes fart intjänta bruttofrakter
1953—1954 i 1000 kr
Swedish merchant fleet: gross freight earnings in foreign trade
Avser fartyg om 20 nettoton och däröver. Exkl. tidsbefraktninggavgifter. Ej särakilt angivna länder ingår i
summorna. Se Källhänvisningar m. m.

1
Med Azorerna och Madeira. —
diska öar.

2

Cuba, Brittiska Västindien, Nederländska Antillerna och övriga västin-

161
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Tab. 167. Handelsflottans bruttoinkomster 1945—1954 i 1000 kr
Gross earnings of merchant fleet
Avser fartyg om 20 nettoton och däröver.

1

Foreign trade. — 2 Domestic trade. — 3 Ingår i godsfrakterna.

Tab. 168. Fartyg i direkt fart mellan Sverige och utlandet efter nationalitet
1945—1954
Vessels entered and cleared by nationality
Avser fartyg om 10 nettoton och. däröver.

1

Hemmahörande i Amerikas Förenta Stater. — a Isländska inräknade.
11—580088. StatiitUk årtbok 1956.

"
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Tab. 169. Direkt sjöfart mellan Sverige och utlandet 1946—1954
Shipping between Sweden and foreign countries
Avser fartyg om 10 nettoton och d&röver.

Tab. 170. Direkt och kombinerad sjöfart på olika viktigare länder 1952—1954
Shipping between Sweden and certain foreign countries
Avser fartyg om 10 nettoton och däröver.

163

Sjöfart
Navigation

Tab. 171. Trafiken i rikets hamnar 1945—1954
Swedish ports: vessels entered and cleared, etc.
Tab. omfattar endast hamnar och lastageplatser, för vilkas begagnande avgifter åtgår efter av
kommerskollegium fastställda hamntaxor.

6
Inkl. landgränsavgift för varor till och från
Fartyg och pråmar om 10 nettoton o. däröver.
Fr.o.m. 1949 exkl. fiskefartyg. Vetseh and lighter» 6 frihamnen (1,2 milj. kr).
Varor, som ankommit från inrikes ort, redovi10 net tons and over. From 1949 excl.fishingvessels.
s
sas ej för frihamnen och för tallhamnen endast
Levande djur ej inräknade, Excl. livestock.
3
ifråga om vissa varuslag som är avgiftsbelagda.
Korrigerade siffror för aren 1945—1953.
4 Varor Bom avgått till inrikes ort redovisas en- T Varor, som avgått till inrikes ort, redovisas ej.
dast för frihamnen.
1

Kommunikationer
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Tab. 172. Lots- och fyrinrättningen samt den statliga delen av livräddningsväsendet 1946—1955
Government pilotage, lighthouses and life-saving

1

Statens.] Governmental. — a Vid Sveriges kuster.
Along the coasts of Sweden. — s Av livräddningsstationerna räddade. Saved by the life-saving station'. —

4 Uppgifterna avser badgetår som börjar den 1 juli
angivna år. The figure» apply to fiscal years beginning
Pst July.

Tab. 173. Samtliga järnvägar: längd i km den 31 december 1946—1955
Railways: length of lines in kilometres
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Tab. 174. Järnvägar av allmän betydelse: bana och rullande materiel den
31 december 1946—1955
Railways: length of lines and rolling stock

1

Av allmän betydelse. Jämför tab. 173.

Tab. 175. Förbrukning av bränsle och elektrisk energi vid statens
järnvägar 1945—1954
State railways: consumption of fuel and electric current

Kommunikationer
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Tab. 176. Järnvägar av allmän betydelse: transportarbete 1945—1954
Railways: operation

1

Exkl. malmvagnar.

167
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Tab. 177. Postverket: postanstalter, postlinjer m. m. 1946—1955
Post Office: post offices, mail routes, etc.

Tab. 178. Postförsändelser (portopliktiga) i 1000000 1946—1955
Postal packets (liable to postage)

1

Inkl. skatte-, barnbidrags- och folkpensionsanvisningar. — 2 Inkl. återbetalningskort.

Kommunikationer
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Tab. 179. Utväxlingen av brev och paket med utlandet år 1955
Letters

1
8

and parcels

exchanged

with foreign

countries

Avg. =» till utlandet despatched Ank. = frän utlandet received. — ' Med Färöarna och Grönland. —
Med Balearerna o. Kanarieöarna samt spanska besittningar i Nordafrika jämte republiken Andorra.

Tab. 180. Telegraf och radio 1946/47—1954/55
Telegraph and radio service

1

Den 31 december. — 2 Fr. o. m. 1954/55 inkl. radiostationer pä lotsplatser.
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Tab. 181. Telefon 1946/47—1954/55
Telephone

service

Antal telefonapparater per 1 000 invånare den 1 januari Number of telephone» per 1 000 inhabitant»

1
Uppgifterna avser televerkets anläggningar den 31 dec. reap. ar. Uppgifterna i kol. 1946/47 avser
alltså den 31 dee. 1946 o. s. r. — 8 Ändrade beräkningsgrunder fr. o. m. badgetåret 1950/51.

Kommunikationer
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Tab. 182. Allmänna vägar på landet den 1 januari 1948—1956
Public roads in rural areas
Se Källhänvisningar m. m.

1
Inkl. ödebygdsvägar. Boads in duolate regions incl. — 2 Med en längd av över 3 m. With a length of more than
3 m. — 3 Avser den 1 juli närmast föregående år.

Rättelse till Statistisk årsbok 1956
Correction
Sid. 170, tab. 182, sista kol.
Står:

Bör vara:

Antal farleder

Antal färjleder
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Tab. 183. Statliga investeringar i allmänna vägar på landet år 1955 i
1 000 kronor State capital investments in rural public roads

1

Härutöver tillkommer ofördelat 4 722 000 kronor, varav 4 475 000 under anslagsrubriken »Vissa
vägbyggnadsarbeten».

Tab. 184. Statens kostnader för vägunderhåll och vägbyggnad budgetåren 1945/46—1954/55 i 1 000 kr State expenditure for construction
and maintenance of roads
Kostnader för beredskapsarbeten ej inräknade.

1

Bidrag till underhåll och byggande; för städerna
95 %, för enskilda vägar på landet 60 % av den
bidragsberättigade kostnaden. — 2 Subsidies to

maintenance and construction of roads and streets
in towns. — 3 Subsidies to maintenance and construction of private roads in rural areas.

Kommunikationer
Transport and
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communications

Tab. 185. Statens kostnader för underhåll av allmänna vägar på landet 1950/51—
1954/55 i 1000 kronor
State expenditure

for maintenance

of rural public

Tab. 186. Beställningstrafik med lastbil
Road haulage: lorries for hire

roads

1946—1955

Se Källhänvisningar m. m.

1
Använda i beställningstrattk under hela eller del
av månaden. — 2 Summan av största tillåtna lasten
hos samtliga redovisade bilar och påhängsvagnar, dividerad med antalet redovisade bilar (resp. aggregat).

— • Under 1947 upphörde förut gällande inskränkningar i rätten att utföra biltransporter pä, längre avstånd.
— 4 Körning enl. såväl timtaxa som kilometertaxa.
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Tab. 187. I Centrala bilregistret upptagna motorfordon 1946—1955
Motor vehicles registered
För antalet motorfordon den 31 dec. 1955 se Källhänvisningar m. m.

1

Här ingår även bilar av ej uppgiven storlek eller ej angivet karosseri.

Kommunikationer
Transport and communications

174

Tab. 188. Inregistrerade motorfordon på 1000 inv. den 31 december 1947—1954
Motor vehicles per 1 000 inhabitants

Tab. 189. Statens järnvägars automobilrörelse 1953—1955
State railways: road motor service

1

State administration. —

2

By subsidiary company.
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Tab. 190. Antal vägtraflkolyckor 1945—1954
Road accidents: number
Tabellen omfattar endast olyckor som föranlett polisundersökning.

Tab. 191. Antal vid vägtraflkolyckor skadade personer 1945—1954
Road accidents: persons killed or injured
Tabellen omfattar endast olyckor som föranlett polisundersökning.

1

Avser personer som avlidit inom 30 dagar efter
olyckan. Siffrorna är därför lägre än enligt dödsorsaksstatistiken (tab. 309, 310 och 313), där ingen
sådan tidsbegränsning gjorts»

2
3
4

Därav förare av cykel med hjälpmotor (moped)
69.
D:o 251.
D:o 84L

Kommunikationer
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Tab. 192. Svensk civil luftfart 1946—1955
Swedish civil

aviation

1
SILA började sin flygverksamhet under juni
manad 1945. Den 1 juli 1948 upphörde SILA och
verksamheten övertogs av ABA. Sedan den 1 okto-

ber 1950 bedriver ABA sin verksamhet inom konsortiet SAS. Jfr not 7 till tab. 387.

Tab. 193. Svensk regelbunden lufttrafik (linjefart) 1946—1955
Swedish scheduled air traffic
Såsom svensk trafik har från och med den 1 oktober 1950 medtagits 3/V av SAS internationella trafik.

1

Under t internationell trattk> redovisas jämväl sådan inrikestrafik, som utövas på inrikes delsträcka av
internationell linje.
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Tab. 194. Trafiken å rikets större civila flygplatser 1954 och 1955
Air traffic at principal civil airports
Uppgifterna avser Stockholm, Göteborg, Malmö och Visby. Dessutom finns ytterligare 5 trafikflygplatser
och 14 större flygfält öppna för allmänt brak, vilka dock icke innefattas i tabellen.

' Med motordrivna luftfartyg.

Tab. 195. Utlänningar som inrest till Sverige i varje månad 1949—1955
Monthly arrivals of foreign visitors
Exkl. danskar och norrmän samt fr. o. m. 1953 finländare och fr. o. m. l/ia 1955 isländare.
Visitors from countries other than Denmark and Norway, from 1953 Finland and from '/is 1955 Iceland.

12—5600$S. Stalls'iih ctrtbolc 1950
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Tab. 196. Utlänningar som inrest till Sverige fördelade
efter hemland 1949—1955
Arrivals of foreign visitors by country of origin

1
2

Fr. o. m. mars 1951.
Utom Danmark, Finland och Norge. 1 siffran
ingår även statslösa personer. Excl. Denmark,
Finland and Norway; incl. stateless persons.

8

l

Under tiden l / i — " / ' 1952 var antalet från
Danmark inresta utlänningar 450103 och från
Norge 429 775. Senare uppgifter saknas.
'/i —30/ii 1955

Tab. 197. Utländska turister 1952—1955
Foreign tourists
Exkl. danskar, norrmän och fr. o. m. 1953 finländare. Excl. Danish, Norwegian and from 1953 onwards
Finnish tourists.
Bör. begreppet turist se Källhänvisningar m. m.

1
2

Totala antalet vistelsedagar dividerat med totala antalet utresta.
Fr. o. m. mars 1951.

3

4

Utom Danmark och Norge och beträff. 1953 och
1954 även Finland. I siffran ingår även statslösa personer.
Under 1955 endast V » - 8 0 / " .
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Tab. 198. Bankernas räntesatser 1946—1955
Interest rates

1
2
3

För 3 månaders växlar. For 3 months' bills.
Med minst 4 månaders uppsägning.
Ränta för lån mot annan säkerhet än obligationer o. inteckning i jordbrnks- eller bostadsfas-

tighet inom 50 # av värdet. Fr. u / u 64 lägsta
ränta, dessförinnan genomsnittlig ränta.
4 6 Medelränta å 1934 års 3% statsl&n.
Enl. besiat 5 jnni 1952 skall räntan anpassas
till marknadsläget och ej vara i förväg fixerad.

Tab. 199. Omsättningen på Stockholms fondbörs samt börsindex 1946—1956
Turnover

1

on the Stockholm

Stock

Exchange

Affärsvärldens aktieindex. Ärssiffrorna är medeltal av månadernas indextal. — 2 Tändstickor ingår från
1956 men ej dessförinnan.

Penning- och kreditmarknad
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Tab. 200. Valutakurser samt guldpris 1946—1956 i kronor
Exchange rates
Där ej annat angives avses riksbankens a vista växelkurser (säljknrser) i Stockholm. Sista decimalsiffran i vissa fall avrandad.

1

Affärsbankernas marknadskurs fr. o. m. 18 maj 1953.
D:o fr. o. m. 14 dec. 1953.
'
3 D:o fr. o. m. 8 dec. 1952.
4
D:o fr. o. m. 23 febr. 1953.
5
D:o fr. o. m. 24 nov. 1952.
2

6

D:o fr. o. m. 20 april 1953.
' D:o fr. o. m. 30 mars 1953.
" Appreciering av svenska kronan 13 juli 1946.
° Depreciering av svenska kronan 19 sept. li)49.

Tab. 201. Riksbankens valutaställning den 31 december
1946—1955 i 1000000 kr
The Riksbank: gold and foreign exchange

1

Dagsvärde. Market value.
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Tab. 202. Riksbankens ställning den 31 december 1950—1955 i 1000 kr
The Riksbank: assets and liabilities

1

Ökningen av »Övriga tillgångar»och »Övrigaskulder
beror i huvudsak på en övergång från netto till bruttobokföring av vissa i samband med riksbankens rembours- och övriga utrikesrörelse upplagda tillfälliga
konton. The increase of 'Other domestic assets' and

'Other liabilities' it mainly due to transition from net
to gross accounting of certain temporary accounts opened
in connexion with the Riksbank's transactions in documentary credits and other foreign affairs.
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182

Banking

Tab. 203. Affärsbankernas ställning den 31 december 1946—1955
i 1000000 kr

1
8

Efter avdrag av rediskonterade utrikes växlar.
Disponerat belopp.

3

Krediter i räkning ingår med disponerat belopp.
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Assets and liabilities

4
6

of the commercial

Grundfond, reservfond, dispositionsfond Bamt
icke disponerade vinstmedel.
Växlar, län, rembourskrediter samt allmän-

banks

6

heten beviljade krediter i räkning.
Bohusbanken, Gotlands bank, Jämtlands folkbank.
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Tab. 204. Postsparbanken 1946—1955
Post Office Savings

1

Bank

Ben 31 dec. — 8 Genom uttag av behållningen.

Tab. 205. Postgirorörelsen 1946—1955
The Postal

1

Cheque

Service

Den 31 dec. — ' I medeltal för året. Average.

184
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Tab. 206. Enskilda sparbankernas ställning den 31 december 1945—1954
Local savings banks: number,

1
8

depositors'

Huvudsakligen upplupna, ej inbetalda räntor
samt fastigheter.
Därav i jordbruksfastighet 852 milj. kr, i annan

accounts, assets and

3

liabilities

fastighet 5 852 milj. kr samt i tomträtt 513
milj. kr.
Därav med statlig garanti 110 milj. kr.
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Tab. 207. Enskilda sparbankernas verksamhet den 31 december 1945—1954
Local savings banks: activity

1

Efter avdrag f8r insättarna gottgjorda räntor. —
mortgages.

a

Average interest on ordinary loans against

Tab. 208. Enskilda sparbanker: fördelning av kontona efter
insättarbehållningens storlek den 31 dec. 1920—1950
Local savings banks: depositors' accounts

1

År 1910 avser uppgifterna insättarna (ej kontona) och deras behållning.
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Tab. 209.

Penning- och kreditmarknad
Banking

Enskilda sparbankerna länsvis år 1954

Local savings banks by county

1

Genom slutnttagning.

Tab. 210. Hypoteksinrättningar den 31 december 1946—1955
Mortgage institutions
Tabellen omfattar inrättningar för inteckningslän med av staten tillskjutna grandfonder.

Penning- och kreditmarknad
Banking
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Tab. 211. Insättarnas tillgodohavanden i vissa kreditinstitut
den 31 december 1946-1955, 1000000 kronor
Deposits

1

in credit

institutions

Medel innestlende i 3 % fonden.

Tab. 212. Centralkassorna för jordbrukskredit och jordbrukskassorna
den 31 december 1946—1955
Rural

credit
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Försäkringsväsen
Insurance

Tab. 213. Skadeförsäkring: på året belöpande premier, skador m. m.
1952—1954
Direct fire
year, etc.

and casualty insurance: premiums

earned, claims incurred

during

Avser direkt försäkring i Sverige. Endast svenska bolag, dock ej sockenbolag. Swedish companies
only, local companies excluded.

2

Inbegriper ej erkända sjukkassor (tab. 282) eller försäkring mot olycksfall i arbete (tab. 275).
The business of approved sickness funds (T. 282)
and of workmen's compensation insurance (T. 27 ö)
not included.
Ömsesidiga bolag bedriver nästan uteslutande
kasko- (fartygs-) försäkriug, medan transportförsäkringen i stort sett är koncentrerad till
aktiebolagen, som dock dessutom driver kaskoförsäkring. The business of mutual companies is
dominated by marine hull insurance, whereas stock

3

4
6

companies in addition to their marine hull business
take care of almost all business in transportation
insurance.
Omfattar även skogs-, ansvarighets-, vattenledningsskade-, inbrotts-, stöld- och rånförsäkring.
Includes forest, liability, water damage, plate glass,
burglary, theft and t obbery insurance.
Se not 7 till tab 214.
Övervägande motorfordonBförsäkring. Mostly
motor vehicle insurance.

Försäkringsväsen
Insurance
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Tab. 214. Försäkringsbestånd i vissa försäkringsgrenar 1945—1954
Tabellen omfattar samtliga svenska bolag och i Sverige koncessionerade utländska bolag och avser direkt affär i Sverige.

1

Beträffande erkända sjukkassor se tab. 282 och
beträffande försäkring mot olycksfall i arbete
tab. 275. About approved sickness funds, see Table
282 and about workmen's compensation insurance
Table 215.

2

a

I fråga om kollektiv försäkring avses antalet försäkrade personer; i övriga fall avses
antalet försäkringar.
Ex kl. försäkringar avseende enbart premiebefrielse.
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Försäkringsväsen
Insurance

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

4

Fr. o. m. 1954 ingår uppgifter för de tre livförsäkringsbolag, som erhållit koncession för
lång sjukförsäkring. Två av dessa redovisar vid
1954 ars ingång vissa restbestånd uppgående
till 3 milj kronor.
6
Siffrorna för 1945—1950 innehåller approximationer för ett bolag.

8
7

Inkl. oansenligt utländskt bestånd.
Försäkring med statsbidrag enl. kungl. kung.
26 juli 1926 (nr 389; omtryck 155/1955). Sådant
bidrag har ej utgått sedan badgetåret 1940/41.

Försäkringsväsen

192

Insurance

Tab. 215. Översikt av livförsäkringsverksamheten 1945—1954: direkt förSummary of life insurance: direct insurance, Swedish companies

1
1

Här ingår Icke kursvinster, uppskrivningar,
kursförluster eller nedskrivningar.
Kombinerad med å följande rad redovisad livranteförsäkring i SPP.

3 Här ingår icke sjuk- och invalidräntor. Dessa
ingår emellertid i den ekonomiska redovisningen
ovan.
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Försäkringsväsen
Insurance

säkring i svenska bolag

4

Exkl. ränté- och kapitalförsäkringBanstalter för
åren fare 1953. Dessas bestånd utgjorde sistnämnda är 3-mHj. kr i årligt livräntebelopp.
6
Exklusive försäkringar, som ej inlösts.
6
Vid denna heräkning kar i utlandet tecknad
13—560088. Statistisk årsbok 1956

försäkring icke medtagits.
Realvärdet har beräknats med användning
av socialstyrelsens lev&adskostQadsl&dex utan
skatter med 1935 som bas.
8
Uppg. påverkas av stora eng&ngsbetalda, men
omedelbart belänade försäkringar.

7

Försäkringsväsen

194

Insurance

Tab. 216. Skadeförsäkring: under året influtna premier och betalda
skador 1945—1954 i 1 000 kr
Tabellen omfattar samtliga svenska bolag och 1 Sverige koncessionerade utländska bolag och avser
direkt affär i Sverige. Beträffande erkända sjukkassor se tab. 282 och beträffande försäkring mot
olycksfall i arbete tab. 275.

1
Inkl. cykelförsäkring.
2 Ej särrcdovisade bibranscher inbegripna. Small

8

branches not specified are included.
Se not 7 till tab. 214. De starka variationerna
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Försäkringsväsen
Insurance
Fire and casualty insurance: premiums received and claims paid during year
Direct business in Sweden of Swedish companies and of foreign companies licensed in Sweden.

i premieinkomst beror på att under perioder
utan epizootier rabatt eller hel premiebefrielse
hat medgivits.

4

Fr. o. m. 1958 innefattas utbetalda livräntebelopp i stället för kapitalvärdet av beviljade
livräntor i under aret betalda skador.

Försäkringsväsen

196

Insurance

Tab. 217. Svenska försäkringsbolag: förvaltade tillgångar 1945—1954
Assets of Swedish insurance companies

1

Län»-, härads- och sockenbolagen, som ej ar
inbegripna, svarade 1951 fSr c:a 1,6 % av de
förvaltade tillgångarna. Single-county and local
companies which in 1954 accounted for 1,8 % of
the aiteti, are not included.
« Kxkl. 179 milj. kr utgörande ett livbolags lan

8

till fyra äterförsäkrare enligt särskilt kapitalforvaltningsavtal.
Inkl. »jnk-, arbetsgivare- och äterförsäkringsbolag. Fire and casualty insurance companies, Sickness inturance companies, Workmen's compensation insurance companies, Reinsurance companies.

Tab. 218. Antal skogsbränder efter brandorsak m. m. 1948—1954
Number of forest fires by causes

1

Bränder vid vilka den brända arealen understiger 0,1 ha.
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Försäkringsväsen
Insurance

Tab. 219. Antal bränder fördelade efter brandorsak enligt
Svensk brandskadestatistik 1948—1953
Fires

by cause of fire

according

to the Swedish

Statistics

of Fire

Losses

Uppgifter frän Centralstället för svensk brandskadestatlatik, som omfattar brandfBrsakringsbolag
med riksomfattande verksamhet. Civilskador av mindre an 100 kronors varde och samtliga s. k.
bortaförsäkringsskador ingår fr. o. m. 1953 ej i materialet.

Tab. 220. Antal bränder fördelade efter brandorsak enligt läns- och
häradsbolagens gemensamma statistik 1947—1953
Fires by cause of fire according to material from the provincial companies
Läns- och häradsbolagens verksamhet är till övervägande del inriktad pa landsbygden.
Se Källhänvisningar m. m.

1

For translation ste Table 219.

Wholesale prices, index numbers

Priser och levnadskostnader
Prices, cost of living

Tab. 221. Kommerskollegii partiprisindex 1946—1956 (Medelpriserna 1935 = 100)
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1

Import good», cif. — 2 Export goods, fob. — s Stage of manufacturing. — 4 Mining, metal and machinery ind. — B Stone, pottery and glassware.
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Priser och levnadskostnader
Prices, cost of living

Tab. 222. Detaljhandelspriser för livsmedel m. m. 1951—1955 i öre
Retail prices: food,

1

etc.

Fr. o. m. 1 jnli JSJ54 insamlas priser endast från
70 områden i landet. Däri ingår priser även för
landsbygden.
2 Jan.—jnni.
8
Priserna avser medeltal för månaderna mars och
juni 1954.
4 Fr. o. m. okt. 1951 ändrad kvalitet, varför priset
avser medeltal för månaderna jan.—sept.

5 Fr. o. m. år 1952 ändrad kvalitet.
Avser mellanbröd, knäckebröd ntgår fr. o. m. år
1955.
' Prisuppgifterna avser halvfet ost (>30+>) t. o. m.
år 1951. Därefter helfet ost (»45 + »).
8
Fr. o. m. juli 1954 år priset = 10 gånger bg-priset.
9
Vid köp av 3 m» (travat mått).

6

Priser och levnadskostnader
Prices,cost of living
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Tab. 223. Levnadskostnadsindex 1939, 1946—1954 Cost-of-living index
Se Källhänvisningar m. m.

Tab. 224. Socialstyrelsens allmänna konsumtionsprisindex 1939,
1945-1954 (1935=100)
The Social Welfare Board's general consumption price index
Se Källhänvisningar m. m.

201

Priser och levnadskostnader
Prices, cost of living

Tab. 225. Konsumentprisindex 1950—1956 (1949=100)
The Consumer Price Index
Se Källhänvisningar m. m.

1

Furniture, upkeep, equipment.

Tab. 226. Hushållens inkomster enligt levnadskostnadsundersökningarna
1951 och 1952 Income of households
Kronor pel hushåll och ar. Kr per annum per household. Se Källhänvisningar m. m.

1
Exkl. jordbrukare och övriga företagare. — ' Type of income. — 3 [{inband and wt/e wit»
children. — 4 Hutband and wife without children. — ,5 Pereone living alone. — 6 Other household/.

Priser och levnadskostnader
Prices, cost of
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living

Tab. 227. Levnadskostnaderna år 1952 Cost of living
Avser gåväl landsbygd som städer. Urban and rural districts.
Kronor per år och hushåll. Kronor per annum per household. Se Källhänvisningar m. m.

1

Eikl. avgifter till livförsäkring och livränta.
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Priser och levnadskostnader
Prices, cost of living

Tab. 228. Levnadskostnaderna på den egentliga landsbygden år 1951
Cost of living in rural districts
Kronor per hushåll och år.

1
8

Kronor per annum per houaehold. Se Källhänvisningar ra. m.

Uppvägt antal. Antal observationer = 279.
Exkl. avgifter till livförsäkring och livränta.

8

Uppvägt antal. Antal observationer = 431.

Konsumtion
Consumption

204

Tab. 229. Dyrortsgrupperingen den 1 jan. 1956
Distribution of localities in cost-of-living groups
Avser indelningen i ortagrupper enligt 1953 års lQne- och skattegrnppeiäng med senare företagna ändringar.

1
Vid 1953 irs dyrortsgrupperirig uppflyttades samt- the cost-of-living level; group no. 2 repreient» the lowest,
liga orter inom den dittilUvaran.de grupp 1 till grupp and group no. 5, the highest level. — ' Avser hela kom2; antalet ortsgrapper reducerades därigenom frän 5 muner, inkl. däri ev. ingående mnnicipalsamhällen.
to redovisas dessutom för sig i sista kol.
till 4, — ' The localities have bee» classified according
Dessa

Tab. 230. Konsumtionen av födoämnen och njutningsmedel 1952—1955
Consumption of food, beverages and tobacco

1

Quantity. — 2 Value. — 8 Totalkvantiteten är omräknad till mjöl.
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Konsumtion
Consumption

TAB.230

1

(forts.).

KONSUMTIONEN AV FÖDOÄMNEN OCH NJUTNINGSMEDEL 1952—1955

Inkl. kaffeextrakt (nescafé etc). — 2 Milj. liter. Millions of litres.

Alkoholhaltiga drycker

206

Alcoholic liquors

Tab. 231. Försäljning av tobaksvaror 1946—1955
Sale of

1

tobacco

Bela medelfolkmängden, barn inräknade. — 2 Priskurantpris.

Tab. 232. Indirekt beskattning av alkoholhaltiga drycker 1946—1955
Duties

1

on alcoholic

liquors

Upphävd fr. o. m. 1 april 1954. — " Omsättnings- och ntskankningsskatter a spritdrycker och vin.
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Alkoholhaltiga drycker
Alcoholic liquors

Tab. 233. Brännvins- och maltdryckstillverkningen 1945/46—1954/55
Production of distilled and malt liquors

1
Tillverkningsår slätande den 30 sept.
'9 Bet- och melassbrännerier inräknade.
Inräknat mindre kvantiteter från vissa här ej
specificerade tillverkare.
4
Avfallslut vid sulfltbrännerier ej inr.

6
8

Liable to duty.
Exempt from duty.

' Den omarbetade kvantiteten större än den tillverkade.

Alkoholhaltiga drycker
Alcoholic

208

liquors

Tab. 234. Rusdrycksförsäljningen 1947—1955 Sales of wines and spirits

1

Sales in rettaurant». —

2

Of which ditiilled Kguor».

Tab. 235. Förbrukningen av alkoholhaltiga drycker 1947—1955
Consumption of alcoholic liquors

1

50 li alkoholhalt. —

a

Total consumption, in pure alcohol.
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Tab. 236. Systembolagens verksamhet 1946—1955
Wines and spirits retail

1

companies

Somniarrättigheter ingår ej. — 2 Därav även starkölsrättigheter 71. — 3 D:o 97.
14—56008$. Statistisk

årsbok 1956

Alkoholhaltiga drycker
Alcoholic liquors

Alkoholhaltiga drycker

210

Alcoholic liquors

Tab. 237. Fylleriförseelser begångna 1944—1953
Convictions for
drunkenness
Fördelningen avser det område, där förseelsen begåtts, ej den sakfälldes hemort.

1
Avser brott eller andra förseelser utom SL 11:15 (fr. o. m. 1949 SL 11:11). —
fylleriföraeelser.

2

I % av samtliga

Tab. 238. Fylleriförseelser fördelade efter den sakfälldes ålder 1944—1953
Convictions

for drunkenness

by age of the

convicted
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Tab. 239. Bostadsbyggandet: översikt 1949—1955
Housing construction: survey

Byggnadsverksamhet
Construction

Byggnadsverksamhet
Construction
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TAB. 239 (forts.). BOSTADSBYGGANDET: ÖVERSIKT 1949—1955

Tab. 240. Bostadsbyggandet 1954 och 1955
Housing construction

213

Byggnadsverksamhet
Construction

TAB. 240 (forts.). BOSTADSBYGGANDET 1954 OCH 1955

1

BoBtadshns inrymmande en resp. två lägenheter med
kök och därjämte högst två lägenheter utan kök.
2
Inkl. hus för spec, bostadsändamål: pensionärshem,
personalbostäder o. d.

8

Mindre än hälften av v&ningsytan upptages av bostäder.

Byggnadsverksamhet
Construction
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Tab. 241. Lägenheter i nybyggda hus fördelade efter byggherre 1951—1954
Units in new houses by type of
Se Källhänvisningar m. m.

builder

1
Avser lägenheter i hus, för vilka preliminära beslnt om lån eller bidrag fattats eller statsbidrag till
pensionärshem tillstyrkts. Beträffande lånens och bidragens art se tab. 242.

Tab. 242. Lägenheter i nybyggda hus fördelade efter förekomst av statligt stöd
1951—1954

1

Units in new houses by existence of State

support

Avser sådana lån och bidrag, vilkas syfte är att främja bostadsförsörjningen. State loan or subsidies to
promote housing.
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Byggnadsverksamhet
Construction

Tab. 243. Bostadsstyrelsens och länsbostadsnämndernas lån- och bidragsgivning 1948/49—1954/55
Loans, subsidies and rebates granted by the Housing Board and the provincial
housing committees
Under resp. budgetår beslutade ändringar av tidigare meddelade beslut har beaktats beträffande
läne- och bidragsbeloppens storlek.

1

Parts of the loans free from interest and amortization. — 2 Preliminära beslut. — ' Preliminära
liflälut och slutliga beslut utan föregående preliminärt beslut.

Bostadsförhållanden
Housing

216

Tab. 244. Bostadshus och bostadslägenheter fördelade efter antalet lägenheter
i huset inom ortsgrupper och län år 1945
Dwelling houses and units by number of units in the house

Tab. 245. Bostadsförhållandena inom 100 landskommuner år 1945 Housing in 100 rural communes
Tätorter med minst 200 inv. enl. 1945 års folkräkning ingår icke i vare sig folkmängds- eller bostadsuppgifterna.
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Mälarlandskapen: Stockholms,_ Uppsala, Södermanlands, Västmanlands och
Örebro län; Östra Götaland: Östergötlands, Jönköpings, Kronobergs, Kalmar och Gotlands län; Vänerlandskapen: Göteborgs och Bolins, Älvsborgs,
Skaraborgs och Värmlands län.
' Uthyrda i öppna marknaden.

8

Uppgift saknas för vissa lägenheter. Vid beräkningen av procenttal har
dylika lägenheter uteslutits.
4
Avser endast lägenheter ä jordbruksfastighet.
6
Lägenheter med mer än 2 boende per boningsrom (kök oräknat).
' Avser endast bebodda lägenheter.

Bostadsförhållanden
Housing

1

Bostadsförhållanden
Housing
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Tab. 246. Bostadslägenheterna fördelade efter rumsantal inom ortsgrupper
och län år 1945
Units by number of rooms, etc.
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Bostadsförhållande
Housing

Tab. 247. Bostadslägenheterna fördelade efter byggnadsår inom ortsgrupper
och län år 1945
Units by year of construction

Bostadsförhållanden
Housing

220

Tab. 248. Medelhyra för storlekskategorierna 1, 2 och 3 rum och kök inom olika
ortsgrupper samt olika kvalitetsgrupper år 1945
Average

rent for certain groups

of units

1
Som brist bar bl. a. räknats: golvet lägre än 30 cm över angränsande mark; rumshöjd lägre än 210 cm;
vatten eller avlopp saknas; lägenheten ntdönid av hälsovårdsnämnd. — a Exkl. förorter till Btörre orter. Dessa
ingår dock i medeltalet för hela riket.

Tab. 249. Bostadslägenheter i tätorter fördelade efter upplåtelseform samt
förekomsten av vissa bekvämligheter år 1945
Units by method of disposal and presence of certain modern conveniences

1

Upplåtna till medlem eller uthyrda.

Tab. 250. Kooperation: konsumentföreningarnas verksamhet 1945—1954
Consumers' co-operation,
Antalet till HSB-organisationen och Svenska riksbyggen hörande bostadsrättsföreningar uppgick år 1954 till 1162 resp. c:a 450 och antalet till
dessa organisationer hörande bostadsrättslägenheter till 64 311 resp. 26 431. Antalet lokalföreningar inom HSB uppgick år 1954 till 180 med
95 619 medlemmar.— Rörande jordbrukskooperation se tab. 97. Jämför Källhänvisningar m. m.
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4
5
6

Ingår ej i tabellen åren 1945-1952.
Anslutna till Bilägarnas laköpscentral (ICJ.
Jfr not 4.

Consumers' co-operation

Eget kapital och överskottsmedel ej inräknade.
K-F-ansLutaa allmänna konsumtionsföreningar.
Omfattar endast bageriföreningar.

Konsumentkooperation

1
8
3

State employees

Arbetsmarknad
Labour market

Tab. 251. I statens tjänst anställd personal den 1 okt. 1952—1955

222

1

Bl. a. kontraktsanställt manskap inom förararsväsendet (lönepl&n 5), arvodister m. fl. — ä Städningspersonal ej inräknad.

223

Arbetsmarknad
Labour market

Tab. 252. Statstjänstemännens fördelning efter lönegrad och kön 1948
o c h 1955 State employees by salary grade and sex
Avser tjänstemän tillhörande löneplan 1. Se tab. 251.

1

Åtskilliga grupper av befattningshavare uppflyttades i högre lönegrad den 1 juli 1952.

Tab. 253. Statstjänstemännens fördelning efter ortsgrupp och lönegrad
1948 och 1955
State employees by cost-of-living areas and salary
Avser tjänstemän tillhörande löneplan 1. Se tab. 251.

1

grade

Avser ortsgrapp 1—2. Vid 1953 års dyrortsgruppering uppflyttades Bamtliga orter inom den
dittills varande grupp 1 till grupp 2.

Arbetsmarknad
Labour market
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Tab. 254. Till fackliga organisationer anslutna medlemmar den 31 december 1955
The Swedish Federation of Trade Unions and The Central Organization of Salaried Employees
Till Statstjänstemannens riksförbund (SR) var den 31 dec. 1955 anslntna 35 organisationer med 14959 medlemmar och till Sveriges akademikers centralorganisation (SACO) 37 organisationer med c:a 40000 medlemmar.

Antända förkortningar: Förbund (fbd); förening (fng); riksförening (rfng)
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Arbetsmarknad
Labour market

Tab. 255. Till Svenska arbetsgivareföreningen anslutna förband
1950 —1956

The Swedish Employers' Confederation

Användaförkortningar:Förbund (fbd),förening(feg).

Tab. 256. Till Svenska arbetsgivareföreningen anslutna medlemsföretag
(delägare i SAF) fördelade på storleksgrupper efter antalet arbetare den
31 december 1955 Members of the Swedish Employers'
by size groups according to number of workers

15—5B0088. Statistisk

årsbok 11)50'.

Confederation

Arbetsmarknad
Labour market
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Tab. 257. Den offentliga arbetsförmedlingen år 1955
Employment

1

offices

Varje person är räknad endast en gång under året, oberoende av det antal gånger han besökt
arbetsförmedlingen. — 2 Platser med en ber&knad varaktighet av högst en dag.
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Arbetsmarknad
Labour market

Tab. 258. Den offentliga arbetsförmedlingen 1945-1954
Employment offices

1

Varje person är räknad endast en gang under året, oberoende av det antal gånger han besökt
arbetsförmedlingen.

Tab. 259. Hos arbetslöshetsnämnderna anmälda hjälpsökande arbetslösa i medeltal 1946—1955 Applicants for unemployment relief
Fr. o. m. den 1 oktober 1950 ingår även utlänningar i redovisningen.

Arbetsmarknad

228

Labour market

Tab. 260. Arbetslösheten inom fackförbunden 1946—1955
Unemployment in the Trade Unions
Fr. o. m. juni 1953 erhålles uppgifter endast varannan månad.

1

Medeltal för februari, april, juni, augusti, oktober och december.

Tab. 261. Arbetsinställelser 1946—1955 Stoppages of work

1

Se Källhänvisningar m. ni.
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Arbetsmarknad
Labour market

Tab. 262. Arbetsanmälda utlänningar, fördelade efter yrkesgrupp,
1954—1956
Employment of aliens

Tab. 263. Antal industriarbetare 1954—1956
Indextal (genomsnitt för 1954 = 100)
Number of industrial workers: index numbers
Se Källhänvisningar m. m.

Löner
Wages and salaries
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Tab. 264. Genomsnittsförtjänster för lantarbetare år 1954
Average earnings of farm
workers
Avser arbetare i åldern L8 — 64 år. Rörande beräkningametoden se Källhänvisningar m.m.

1

Hos den arbetsgivare som lämnat uppgifterna.

Tab. 265. Spridningen av de individuella genomsnittsförtjänsterna per timme
för vissa grupper av lantarbetare år 1954
Dispersion of individual average earnings per hour within selected groups of farm workers
Avser manliga arbetare i åldern 18—64 år. Rörande beräkningsmetoden se Källhänvisningar m. m.

1

m. k. = med kollektivavtal. With collective agreement, u. k. = utan kollektivavtal. Without collective agreement.
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Löner
Wages and salaries

Tab. 266. Löneutvecklingen för lantarbetare 1948—1954
Average earnings of farm workers
Uppgifterna avser från och med år 1952 arbetare 18-64 år men f8r tidigare ftr arbetare 18 år och däröver.
Rörande beräkningsmetoden se Källhänvisningar m. in.

1

Inkl. i tabellen ej redovisade grnpper. — 2 Average earnings per hour. —
= 100.

3

Yearly earnings. — 4 1946

Tab. 267. Dagsförtjänster för skogsarbetare i norra Sverige 1949/50—1954/55
Earnings of lumbermen in the North of Sweden
Rörande beräkningsmetoden Be Källhänvisningar m. m.

Löner
Wages and salaries
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Tab. 268. Löneutvecklingen för trädgårdsarbetare 1948—1954
Average earnings of gardeners
Avser genomsnittlig timförtjänst för trädgårdsarbetare (exkl. anläggningsarbetare) i åldern 18—64 är.
Körande beräkningsmetoden se Källhänvisningar ra. m.

1

Inkl. gmpperna förmän, elever och lärlingar, specialarbetare, övriga arbetare. — a m. k, = med kollektivavtal. With collective agreement. — s u. k. = utan kollektivavtal. Without collective agreement. —41948 = 100

Tab. 269. Arbetstid och löner för arbetare vid vägväsendet
nom olika yrkes- och lönegrupper år 1954
Working hours and earnings of road construction

1

and repair

workers

Average earnings per hour in are (exel. overtime pay, payment in kind, etc.). —
grupperna IV och V.

2

Inkluderar 298 000 timmar i
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Löner
Wages and salaries

Tab. 270. Löner och löneutveckling för vuxna industriarbetare m. fl. inom
olika näringsgrenar 1951—1954
Wages of adult workers in different branches of industry
Medeltal har ej angivits då antalet arbetare är mindre än 26.

Löner
Wages and salaries
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TAB. 2 7 0 (forts.). LÖNER OCH LÖNEUTVECKLING FÖR VUXNA INDUSTRIARBETARE M. FL. INOM
OLIKA NÄRINGSGRENAR 1 9 5 1 — 1 9 5 4
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Löner
Wages and salaries

TAB. 2 7 0 (forts.). LÖNER OCH LÖNEUTVECKLING FÖR VUXNA INDUSTRIARBETARE M. FL. INOM
OLIKA NÄRINGSGRENAR 1 9 5 1 — 1 9 5 4

1

Inkl. övertids- o. skifttillägg, semester, sjuklön m. m. Inch overtime pay, etc. —

a

By cost-of-living area.

Löner
Wages and salaries
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Tab. 271. Löner för arbetare inom egentlig industri och byggnadsverksamhet 1946—1954
Wages of workers in mining,

manufacturing

and

construction

Tab. 272. Genomsnittliga månadslöner för tjänstemän inom industrin
samt personal inom den enskilda varuhandeln 1951—1955
Average monthly salaries of industrial and commercial employees
Se Källhänvisningar in. m.

1
2

8

Yuxna. Adult.
På grund av omläggning av statistiken är talen
för 1955 ej helt jämförbara med motsvarande tal
för tidigare år.
För personal inom den enskilda varuhandeln avses maj månad.

4 MaUt.
Females.
Genom omläggning av urvalsförfarandet fr. o. m.
1954 års undersökning har jämförelser med tidigare år försvårats.

11
e
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Socialförsäkring
Social

insurance

Tab. 273. Erkända arbetslöshetskassor: medlemsantal, förmåner
och avgifter den 31 december 1946—1954
Recognized Unemployment Insurance Funds: number of members, benefits and
contributions

Exkl. familjetillägg.

Exal. family supplements.

Tab. 274. Erkända arbetslöshetskassor: arbetslöshet och
understödsverksamhet 1945—1954
Recognized Unemployment Insurance Funds: unemployment and benefits granted

1

Antalet redovisade arbetslöshetaveckor i % av
antalet av medlemmarna genomlevda veckor.
Weeks unemployed in relation to total number of
weeks {per cent).

a
8

Antalet understödda dagar i % av antalet arbetslöshetsdagar.
Inkl. familj etillägg. Inch family supplements.

Socialförsäkring
Social insurance

238

Tab. 275. Försäkringen för olycksfall i arbete (enl. 1916 års lag) samt för
yrkessjukdom (enl. 1929 års lag) 1945—1954
Industrial accidents insurance
Avser försäkring, som förutom av riksförsäkringsanstalten meddelats av vissa enskilda försäkringsbolag. Jämför tab. 214. Se även Källhänvisningar m. m.

1
Arbetsgivare, som regelbundet nnder året sysselsätter minst 5 arbetare. Staten inräknad. —
• Beräknat antal. En årsarbetare motsvarar 300 arbetsdagar.
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Socialförsäkring
Social insurance

Tab. 276. Olycksfall i arbete
Industrial

1

1943—1952

accidents

Beräknat antal. En årsarbetare motsvarar 300 arbetsdagar. — s Arbetsgivare, som regelbnndet under
året sysselsätter minst 5 arbetare. Staten ej inräknad.

Socialförsäkring
Social insurance
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Tab. 277. Olycksfall i arbete hos större arbetsgivare efter näringsgrenar
å r 1952 Industrial accidents by industry
Tab. avser arbetsgivare med minst 5 arbetare, staten ej inräknad. Statliga företag i bolagsform ingår
dock i tabellen.

1

Per i 000 man-year$.

Tab. 278. Olycksfall i arbete hos större arbetsgivare: sjuktid, förlorade
arbetsdagar och sjukpenning 1945—1952
Industrial accidents: duration of sickness, etc.
Se anm. till tab. 277. Se även Källhänvisningar m. m.

1
J

Uppgifterna avser endast den obligatoriska försäkringen.
På grund av 1 juli 1946 inträdd lagändring bar medelvärden medtagits endast för l:a halvåret 1946.
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Socialförsäkring
Social insurance

Tab. 279. Folkpensioneringen: pensioner utgående för januari 1955 samt
under år 1954 nybeviljade och upphörda pensioner National pensions:
number

of pensions in January

1955, and pensions granted

and withdrawn

in 1954

I beståndet har jämväl inräknats pensioner, som beviljats efter januari 1955 men retroaktivt
utgått för denna jnånad.

1

Inkl. indextillägg enligt för jannari 1955 gällande pensionspristal och standardförbättring, dock
ej vad beträffar nybeviljade och upphörda pensioner. Yearly amounts.
I&~se0088.

StatiiHsk årtbok ?P.5fl.

2

Kbt. = kommunalt bostadstiliäjrg.
Antalet ingår i någon av de föres, kategorierna
4
The Royal Pensions Board voluntary pension in
surance.

3

Socialförsäkring
Social insurance
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Tab. 280. Folkpensioner och barnbidrag: kostnader, avgifter och fonder
1951—1955
National

1

pensions and children's

allowances:

costs, fees,

funds

Under året utbetalade belopp. Förvaltningskostnader ej inräknade.

Tab. 281. Kostnadsfördelningen inom de fyra socialförsäkringsgrenarna 1952—1954:
relativ fördelning
Social insurance: costs,
Se även tab. 296—297

percentages
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Socialförsäkring
Social insurance

Tab. 282. Erkända sjukkassor 1945—1954 Approved sicknessfunds

1

Erkända centralsjukkassor ej inräknade (år 1953: 37
och år 1954 :32).
2 Antalet motsvarar 57,4 % av befolkningen över 15 ar.
Centralsjukkassors direkt anslutna medlemmar utgör
709842.
a
För vilka sjnkbjälp utgått.

4
6
0

Här ingår även medlems barn under 15 år.
Erkända centralsjukkassor inräknade.
Här ingår även t. o. m. 1950 kapitalöverföringar
mellan kassorna.
' Barntillägget inräknat.

Socialvård
Social
welfare

244

Tab. 283. Barn med särskilda barnbidrag i januari 1953—1956
Children

1

in receipt

of special

children's

allowances

Enligt lagen om särskilda barnbidrag, §§ 5 och 6. —
levande modern eller fadern.

2

Avser barn som ej vårdas av den efter-

Tab. 284. Fattigvården: understödstagare 1945—1954
P u b l i c assistance:

persons

in receipt

of

relief

Från 1949 ingår inga vårdtagare på ålderdomshem i fattigvårdsstatistiken.
fattigvården, ge tab. 417, 423, 426.

Rör. utgifterna för

1
I % av folkmängden. In percent, of the population. — 2 Antalet har beräknats på grandval av '/s av
fallen. Tht number has been calculated on the oasis of | of the cases.
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Socialvård
Social welfare

Tab. 285. Fattigvården: understödsfall inom olika familjetyper 1952—1954
Public

assistance

by categories of families

receiving

relief

Tab. 286. Fattigvården: understödsfall inom olika hjälpformer år 1954
Public assistance by categories of aid, etc.
Talen grundar sig pä, uppgifter beträffande Vs av fallen men är uppskrivna att approximativt motsvara
samtliga fall.

1

De som erhållit understöd i flera former liar räknats en gäng fBr varje hjälpform.

Socialvård

246

Social welfare

Tab. 287. Ålderdomshem den 31 december 1952—1954 Homes for the aged

Tab. 288. Barnhem den 31 december år 1946 samt 1953—1955
Children's homes

1
2

Barnhenisplanen = den av landstingen för resp. län upprättade planen för barnhemsvårdens
ordnande.
De platser som disponeras av mödrar har förts till. mödrahemmen och de som disponeras av
spädbarn till spädbarnghemmen.
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Socialvård
Social welfare

Tab. 289. Barnavårdsnämndernas verksamhet 1947—1954
Activities

1

of the Child

Welfare

Boards

Siffrorna i denna kolumn utgör icke summan av
siffrorna i föregående kolumner, enär ett barn
under ett och samma ar kan ha varit föremal för
ingripanden av olika slag.

8

Inr. barn, placerade i enskilda hem inom den kommun, vars barnavårdsnämnd' gjort omhändertagandet.

Tab. 290. För skyddsuppfostran eller samhällsvård omhändertagna barn och
ungdomar år 1954
Children and adolescents under protective upbringing or social protection
Uppgifterna avser hela antalet fall som under hela eller del av året varit föremål för barnavårdsnämndernas åtgärder, vare sig omhändertagandet påbörjats under året eller dessförinnan.

1

En och samma person kan återfinnas inom mer än en kategori.

Socialvård
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Social welfare

Tab. 291. Ungdomsvårdsskolor 1953—1955 Reformatory schools

Tab. 292. Barnavårdsmannaskap, bidragsförskott m. m. 1951—1954
Child welfare guardians,

1

advance allowances,

etc.

Huvudsakligen barn till hem- eller frånskilda. — s Med barnavårdsman den 31 dec. — 8 Helt eller delvis.
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Socialvård
Social welfare

Tab. 293. Mödrahjälp 1950—1955
Maternity

assistance

1

En och samma person kan återfinnas inom mer än en kategori. Fr. o. m. 1955 utgår mödrahjälpen i
de flesta fall (utom till tandvård) kontant.

Tab. 294. Alkoholistanstalterna 1947—1954
Homes for

inebriates

Socialvård
Social welfare
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Tab. 295. Nykterhetsvården 1951—1954
The care of

1

inebriates

Avser fall, där 1 § alkoholistlagen varit tillämplig eller
åtgärder vidtagits enl. 48 § eller 50 § i denna lag;
1 § är tillämplig vid de indikationer som i tabellen
betecknats med a)—g).
2 Inkl. frän annan nämnd överförda (507 pers.).
3 D:o {496 pers.)

4 D:o (384 pers.)
D:o (381 pers.)
En och samma person kan återfinnas i mer än en undergrupp.
7 Samtliga vårdade. Rörande under aret intagna se
tab. 294.

6
6
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Tab. 296. Utgifter för sociala ändamål under år 1954* i 1000 kr
Expenditure for social services
Se Källhänvisningar m. m.

1
!

Avgifter till socialförsäkringsorganen.
P i grnnd av skiljaktiga redovisningsprinciper stämmer ej siffrorna nnder I med nppgifterna i iab, 298.

8

Inkl. änkepensioner.
4
Inkl. daghemsverksamhet m. m.
6
Inkl. ålderdomshem.

Socialvård
Social welfare

Socialvård
Social welfare
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Tab. 297. Utgifter för sociala ändamål 1948-1954
Expenditure for social services

1

For translation see Table 2%. —

s

Se även tab. 281.
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Hälso- och sjukvård
Public health and
hospitals

Tab. 298. Det allmännas utgifter (inkl. anläggningskostnader) för hälso- och
sjukvårdsändamål 1951-1954 i 1000000 kr
Expenditure
for public
health and care of the sick (operation and
construction)
Pa grand av skiljaktig redovisning stämmer ej talen med uppgifterna i tab. 296—297.

1
i

Town» outside county councils.
Därav central hälsovårdsadministration 5,0 milj.
kr, de statliga laboratorierna och statens institut för folkhälsan 5,0 milj. kr, utbildning av

8

medicinalpersonal 37,8 milj. kr och provinsialläkarna 12,3 milj. kr.
Dessutom kostnader för militär sjukvård 9,6 milj.
kr och bidrag till sjukkassor 151,4 milj. kr.

Tab. 299. Antalet vårdplatser för lasaretts- och förlossningsvård 1948—1954
Number

of beds

in general

hospitals

(and

similar

establishments)

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

1

In departments or separate establishments with specialist physician in. — " Inkl. förlossningsplatser vid en
skilda sjukhem.

Hälso- och sjukvård
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Public health and hospitals

Tab. 300. Sjukvårdsanstalterna 1951—1954
Hospitals
Jämför Källhänvisningar m. m.

1

2

Garnisonssiukhus, barnsjukhus, vanföreanstalters sjukavdelningar, pensionsstyrelsens fristående anstalter, reumatikersjukhug och anstalter
för led-, ben- och körteltbc.
Avser fristående anstalter. Avdelningar med

denna vårdform ingir även i vissa lasarett
m. fl.
3 Inkl, sjukhärbärgen.
4 Inkl, uppskattningar för de kategorier, för
vilka uppgifter saknas.
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Hälso- och sjukvård
Public health and hospitals

Tab. 301. Medicinalpersonal den 31 december 1949—1954 Medical personnel

1

Inkl. utländska. — Läkare som tillika är tandläkare (44 år 1954) har i tabellen räknats som
tandläkare.
8
Befattningar med tjänstårsrätt. Uppgifterna avser
början av påföljande år.
~m.8
3 Inkl. utländska. — Sjuksk. som tillika är barnm.
(415 år 1954) har i tabellen TäknatB som barnm.
4
Sjukskötersketjänster (inkl. husmödrar).

5

Inkl. med sinnessjukhus jämställda anstalter för
sinnesslöa.
Därav 52 Icke praktisorande.
' D:o 62 d:o.
D:o 66 d:o.
9
D:o 68 d:o.
10
D;o 55 d:o.
e

Tab. 302. Läkare och tandläkare efter bostadsort m. m. den 31 december
1950—1954 Physicians

and dental surgeons by domicile,

etc.

1
Inkl. i utlandet bosatta samt läkare med allm. behörighet enl. Knngl. Maj:ts resolntion. Jfr not 2. —
2 Ingår i redovisningen ovan. — a Verksamma jäml. Kungl. Maj:ts tillstånd, huvudsakligen inom folktandvården. — 4 Beräknat antal. Se även not i till tab. 301.

Hälso- och sjukvård
Public health and hospitals
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Tab. 303. Förebyggande mödra- och barnavård 1945—1954
Maternity and child welfare

Tab. 304. Dispensärer och medicinalstyrelsens skärmbildsundersökningar 1945—1954
TB dispensaries and radiofluorography conducted by the Royal Medical Board
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Hälso- och sjukvård
Public

health

and

hospitals

Tab. 305. Folktandvård 1945—1954 Public dental care
Tab. omfattar icke Stockholm och Norrköping, vilka har kommunal tandvård som icke är inordnad i
folktandvården.

1
Exkl. kostnader för lokaler och Btädning. Excl.
rent and cleaning of premises. Talen för åren 1945—

1950 är osäkra.—"Avser s. k. organiserad barntandvård. — 3 Övrig arbetstid (bnvtidsakl. för vuxna).

Tab. 306. Sjukdomsfall i vissa infektionssjukdomar (smittsamma
könssjukdomar inbegripna) 1946—1955
Infectious diseases (incl. venereal)

1
Nervfeber och paratyfas. Typhoid fever, paratyphoid fever. — 2 Med och utan förlamning.
Paralytic and nonparalytic. — 3 Acute infectious

17—öeoOSS. Statistisk årsbok 1958.

encephalitis. — 4 Därav 8 760 fall av paratyfus. —
Förvärvad. Tertiär ej inräknad.

6

H ä l s o - och s j u k v å r d
Public health and
hospitals
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Tab. 307. Eldbegängelser 1940—1955
Cremations
Antalet eldbegängelseföreningar utgjorde 134 år 1955 med 60660 medlemmar.

1
2

Avser hela antalet eldbegångna personer (inkl. sådana utlänningar m. fl., som icke ingår i det i
befolkuingsstatistiken redovisade antalet avlidna resp. ar).
Beräknat på antalet avlidna enligt befolkningsstatistiken.

Tab. 308. Eldbegängelser i vissa städer 1940-1955
Cremations

in selected

towns

1
Se not 1 till tab. 307. — 2 No. of parishioners cremated as a % of the deceased. —
rishioners as a % of ike total eremnted. — 4 Ombyggnadsarbeten pågick under aret.

8

Non-pa-
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Dödsorsaker
Causes of death

Tab. 309. Döda fördelade efter dödsorsak 1941—1950
Causes of death
Se även tab. 191 och 311-313.

ar hos nyfödda Monstrum
i

1

Därav barnsängsfeber 6.

44
48

• | 2476 1016
- 2 590 1176

1J

g

Dödsorsaker
Causes of death
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TAB. 3 0 9 (forts.). DÖDA FÖRDELADE EFTER DÖDSORSAK 1 9 4 1 — 1 9 5 0

261
TAB. 309 (forts.). DÖDA FÖRDELADE EFTER DÖDSORSAK 1941—1950

1

Självmord begånget änder sinnessjukdom har upptagits under gruppen XVII Våldsam död.

Dödsorsaker
Causes of death

Dödsorsaker
Causes of death
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TAB. 3 0 9 (forts.). DÖDA FÖRDELADE EFTER DÖDSORSAK 1 9 4 1 — 1 9 5 0
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Dödsorsaker
Causes of death

TAB. 309 (forts.). DÖDA FÖRDELADE EFTER DÖDSORSAK 1941—1950

1

Inr. stupade i krig. Se även tab. 313. — 2 Exkl. 149 fall år 1945, där den dödes ålder ej kunnat utrönas.

Dödsorsaker
Causes of death
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Tab. 310. Döda efter dödsorsak 1951—1953 Causes of death
Se Källhänvisningar m. m.
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Dödsorsaker
Causes of

death

TAB. 310 (forts.). DÖDA EFTER DÖDSORSAK 1951 —1953

Febris exanthematica, typhus abdominalis paratyphus et Sal„ monellosis alia.
3 Encephalitis acuta infectiosa.
Alii morbi infectiosi sive parasitarii.
Kräfta, sarkom m. fl. maligna svulster.
Xgoplasmata telae lymnhaticae et haematopoeticae.

6 Här ingår alkoholism samt missbruk av läkemedel.
Här ingår hjärnblödning.
8
Morbi arteriosclerotics et degenerativi cordis.
9
Alii morbi systematis digestionis.
10
Dödsorsak i egentlig mening ej angiren.
7

Dödsorsaker
266
Causes of death
Tab. 311. Döda i infektionssjukdomar 1944—1953 Deaths from infectious diseases

' Fläckfeber, norvfeber, paratyfus och annan Salmonellainfektion.
Salmonellosis alia. — a Utgår ur statistiken fr. o. m. 1951.

Tab. 312. Självmördare 1944—1953

1

Febris exanihematlca, typhus abdominalis et

Suicides

Av hela medelfolkmängden (av vartdera el. bida könen), varvid även de yngsta åldrarna inräknats, där inga
självmord förekommer.

Tab. 313. Döda på grund av olyckshändelse 1944—1953 Deaths by accident

1
2
3

Inr. krigsförlisning (sammanlagt 1 536 personer 1939
—1945).
Of which females.
Inkl. kombinerad järnvägs- och motorfordonsolycka.

4
6
e

Jämför tab. 191.
Inr. stupade i krig eller döda genom annan krigshändelse (sammanlagt 291 personer 1939—1945).
Both sexes.
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Rättsväsen
Justice

Tab. 314. Protesterade växlar 1946-1955
Protested bills
Uppgifterna avser endast accepterade och egna växlar, protesterade av notarii public! på grund
av bristande betalning.

Tab. 315. Konkurser, konkursärenden och ackordsförhandlingar utan
konkurs 1945—1954
Bankruptcies,

1

etc.

Häri ingår konkurser, som upphört i följd av konkursbeslutets hävande.

Rättsväsen
Justice
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Tab. 316. Vid de allmänna underrätterna slutligt handlagda mål
1945-1954
Courts of First Instance: cases
Den nya rättegångsbalken började tillämpas 1948. Till annan domstol förvista brottmål ej medtagna i tabelleu. Ang. lagsökningsmål se tab. 321.

1

T. o. m. 1947 ingår ävon mål däri förlikning av rätten stadfästs. — a Hr = häradsrätterna Rural
Districts' Courts, Rr = rådhusrätterna City Courts.
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Rättsväsen
Justice

Tab. 317. Vid häradsrätter och rådhusrätter avgjorda tvistemål,
efter tvisteföremålets beskaffenhet, 1951—1954
Courts of First Instance: civil-law cases
Ang. lagsökningsmål se tab. 321.

1
Hr = häradsrätterna Sural District's Courts, Rr = rådhusrätterna City Courts. —
säkring. — 3 Utom i fråga om fast egendom och immateriella förmögenhetsrätter.

a

Utom sjoffti-

Tab. 318. Vid häradsrätter och rådhusrätter slutligt handlagda ärenden
m. m. 1951—1954

1

Courts of First Instance: entries, etc.

Se not 1 till tab. 317. See note 1 Table HIT.

Rättsväsen
Justice

270

Tab. 319. Hovrätternas verksamhet 1948—1955
Courts of Appeal
Siffror för vattenöverdomstolen ingår jämväl i tabellen.

1

Inkl. kriminella besvärsmål enl. gamla rättegångsbalken. — a % av i första instans avgjorda motsvarande mål. — a Utom kriminella besvärsmål enl. gamla rättegångsbalken.

Tab. 320. Högsta domstolens verksamhet 1948—1955
The Supreme Court of
Judicature
På grund av övergången till den nya processordningen har full jämförbarhet mellan redogörelseåren icke
kunnat åstadkommas i denna tabell.

1
8

Inkl. inkomna mål enl. gamla rättegångsbalken. — s % av i hovrätt avgjorda motsvarande mål. —
Därav 812 dispensansökn. enl. gamla rättegångsbalken. — 4 Därav 34 d:o. — ' Därav 20 d:o.
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Rättsväsen
Justice

Tab. 321. Slutligt handlagda mål om lagsökning, betalningsföreläggande och
utsökning 1949—1954
Cases of debt-recovery,

injunctions

to pay,

etc.

Tab. 322. Ägodelningsrätternas m. fl. domstolars verksamhet 1949—1955
Land

1

Partition

Courts, etc.

Fr. o. m. >/i 1950.

Tab. 323. Lagfarna köp av fast egendom: saluvärden 1945—1954 i 1000 kronor
Purchase of real estate: sales value
Avser köp, vara lagfart sökte.

1
Stader under landsrätt räknade till landsbygden.
28 Fysiska personer och dödsbon.
juridicial person from. private person.
4
pritatt perton from juridicial person.

b

Inkl. 27 569 kr för egend. köpt av utlänningar
frän utlänningar.
D:o 4 000 d:o.
' D:o 7 500 d:o.
6

Rättsväsen
Justice
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Tab. 324. Jordbruksfastigheternas saluvärden 1945—1955
Prices of farm

lands

Avser under angivna år frivilligt försålda fastigheter, för vilka lagfart sökts i domsagorna. Fastigheter med köpeskilling om högst 2 000 kronor ej medtagna.

1
Omfattar köp UDdcr angivna år, å vilka lagfart sökts senast s, /ia 1951. — 2 Omfattar köp
under angivna år, å vilka lagfart sökts senast
"Via 1955. — 3 Omfattar köp under angivet år,
å vilka lagfart sökts senast al /ia 1955. Dessa köp
ingår även i redovisningen för åren 1952—1955.

— 4 Den procent varmed köpeskillingen överstiger taxeringsvärdet. Surplus of market value over
assessed value, %. — 6 Sfcogsmarksvärde + skogsvärde. — " Avser endast fattigheter med högst
25 % skog, för vilka arealnppgifter lämnats.
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Rättsväsen
Justice

Tab. 325. Lagfarter, tomträtt och inteckningar 1945—1954
Legal

ratifications,

site leaseholdership

rights and

mortgages

1
Av värdet för skattepliktig faBt egendom vid ingången av nästföljande taxeringsår. Of value of real
ettate liable to estate duty. — 2 Dessutom 11 inteckningar i vattenfallsrätt om tillhopa 5000000 kronor.

Rättsväsen

274

Justice

Tab. 326. I första instans till ansvar fällda personer efter brottets art
m. m. 1949-1953
Persons convicted in the Courts of First Instance by nature of offence
Brotten har angivits med beteckningar och lagförvunnen till brott av mer än ett slag, har han
ram enl. den sedan ar 1950 gällande strafflagräknats endast vid det svåraste brottet,
stiftningen. Där någon i ett och samma fall blivit

1

Of zchich.
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Rättsväsen
Justice

Tab. 327. I första instans till ansvar fällda personer fördelade efter
påföljdens art 1949—1954
Persons convicted in the Courts of First Instance

by type of sentence

1
Dömda till endast böter. — s Enl. nya rättegångsbalken 48 kap. — s Enl. strafflagen för krigsmakten.
— 4 Redovisningen sannolikt ofullständig. — 6 Eftergift av åtal för brott som begåtts av pereoner eiJ
fyllda 18 år.

Rättsväsen
Justice
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Tab. 328. Brott som kommit till polisens kännedom 1950—1954
Offences

known to the police
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Fångvård
Prisons

Tab. 329. I första instans sakfällda personer fördelade efter ålder
m. m. 1945—1954
Persons convicted in the Courts of First Instance, by age, etc.
Tabellen, sam grundar sig på straffregistret, omfattar personer dömda till urbota straff, villkorlig
dom m. fl.

1

Avser endast påföljder, om vilka uppgift skolat lämnas till straffregistret.

Tab. 330. I fångvårdsanstalterna intagna och därifrån avgångna personer
1950-1955
Persons

admitted

into prisons and

released

1
Fr. o. m. 1955 har häktade inräknats i Övriga. — s Optional. — s Compulsory. — 4 I förvar tagna
utlänningar m. fl.; fr. o. m. 1955 även häktade. — 6 Se not 1.

Fångvård
Prisons
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Tab. 331. Fångvårdsanstalterna: intagningar 1950—1955 och beläggning den
31 dec. 1955 Prisons: admissions and number of inmates
Se Källhänvisningar m. m.

1

Total number. — i Of which females. — s /» open institutions. — 4 I fBrvar tagna utlänningar m. fl.

Tab. 332. Fångvårdsanstalterna: nykomna fördelade efter ålder m. m.
1950—1955 Persons admitted into prisons:
Se Källhänvisningar ro. ro.

1

For translation, see Table 331.

age

distribution
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Tab. 333. Fångvårdsanstalterna: strafftid m. m. 1952—1955

Fångvård
Prisons

Prisons: length of sentences, etc.
Se Källhänvisningar m. m. — Bland kvarvarande ingår även 5 dömda till internering minst 5 &r.

Tab. 334. Fångvårdsanstalterna: nykomna fördelade efter tidigare asocialitet
1950—1955 Persons admitted into prisons: previous measures taken
Se Källhänvisningar m. m.

1

Tidigare endast frihetsstraff.

Prev. only imprisonment, simple or at labour. —

8

Conversion of unpaid fine».

Fångvård
Prisons
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Tab. 335. Villkorligt dömda i olika åldrar 1944-1955
Persons placed on probation by age
Avser personer som erhållit villkorlig dom med övervakning, vilken påbörjats angivna år.
Jfr tab. 327 som omfattar samtl. villkorligt dömda (med eller utan övervakning).

Tab. 336. Villkorligt dömda år 1955: fördelning efter föreskrifter meddelade vid domen
Persons placed on probation, whose probation orders contained special conditions
Se anm. till tab. 385.

' Därav 95 med nykterhetsvardande behandling. —2Samman är större än antalet personer, som
erhållit villkorlig dom med föreskrift, eftersom för vissa personer meddelats mer än en föreskrift.
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Fångvård
Prisons

Tab. 337. Villkorligt dömda år 1955 efter tidigare asocialitet
Persons placed on probation:
Se anm. till tab. 335.

previous measures

taken

Tab. 338. Kriminalvårdens övervaknings- och tillsynsklientel
Probation

and

parole

1
Den avsevärda skillnaden i fr&ga om procenttalen sammanhänger med att tillsynstiden för villkorligt frigivna är kort. — s Avser 1/i 3955.

Undervisning
Education
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Tab. 339. Barn i skolåldern vid mitten av åren 1943—1954
Children of school age (7—14 years)
Tab. omfattar barn i åldern 7—14 år. År 1954 avses alltså barn födda åren 1940—1947. Se Källhänvisningar m. m.

1

I åldern 7—14 år. F8r samtl. elever oavsett ålder se tab. 340 ff. — ' Inkl. barn, som viBtas i ntlandet.
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Undervisning
Education

Tab. 340. Folkundervisningen 1946—1955
Public primary
education
Siffrorna avser i regel slutet av vårterminen resp. år (beträffande övningslärare och fortsättningsskolor slutet av kurserna moisvarande läsår). Läraravdelningar och lärjungar i enhetsskolan (även
dess högstadium), vilka är inräknade i tab. 340—341, redovisas dessutom separat i tab. 347,

1

Därav ett mindre antal manliga lärare
(1955: 8). 4— »Skolhus. — s Se Källhänvisningar
m. m. — Bortsett från specialklasser. — ' Fördelningen av heltids! äsande avd. och lärj. efter

skolform approximativt beräknad. —6Hela antalet lärjungar i distrikt med 8-årig eller 9-årig
skolplikt utgjorde 228 667 resp. 34 278. Betr.
enhetsskolans högstadium, se tab. 343 och 347.

Undervisning

Se anm. till tab. 340.

Education

Tab. 341. Folkundervisningen länsvis vid slutet av läsåret 1953/54* Public primary education
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1
Därav 11 med obligatorisk klass 9; 3 med frivillig klass 8 och 9; 3 med frivillig klass 9 samt 1 med frivillig klass 9 och 10. — 2 Därav 9
manliga lärare. — s Bortsett frän specialklasser. — 4 Därav 8 halvtidsläsande. — B Därav 233 i halvtidsläsande skolor.

Tab. 342. Det högre skolväsendet länsvis: antal skolor m. m. höstterminen 1954 och 1955*
Secondary schools by county: number
For translation see Tablet 344—350

of schools
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(för undvikande av dubbelräkning upptages den kombinerade läroanstalten endast nnder prakt realskolor). — 6 D:o 4 (jfr not 2 till tab.
344). — ' 8Dessutom 1 försöksgymnasiam anslntet till folkskoleseminarinm. — Dessntom 1 med försöksgymnasiam.

Undervisning
Education

1
Endast skolor under skolöverstyrelsens inseende. — 2 Kommnnala
gymnasier under förstatligande (>2 år 1955) räknade endast nnder högre
allm. läroverk. — 3 Dessutom
realskolelinje i övningsskola vid 1 seminarium. — 4 D:o 4. — 6 Dessntom 1 förenad med praktisk realskola

Secondary

schools by county:

number of

pupils

LänsfBrdelningen avser skolorten, ej lärjungens hemort. — For trantlaiioa see Tables 344—350.

Undervisning
Education

Tab. 343. Det högre skolväsendet länsvis: antal lärjungar höstterminen 1954 och 1955*
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1
Inkl. komm. gymn. och försöksgymn. — 2 Inkl. den 7-åriga flickskolelinjen vid statens normalskola (235 lärj. år 1955). — 3 Inkl.
3-årig realskola samt den 6-åriga kommunala flickskolelinjen vid h.

allm. lärov. i LidingS (1 166 resp.6 44 lärj. år 1955). — 4 Inkl. med
dessa förenade realskolelinjeT. — Endast skolor under skolöverstyrelsens inseende. — e Därav 528 vid seminariums övningsskola.
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Undervisning
Education

Tab. 344. Högre folkskolor och praktiska kommunala realskolor höstterminen
1946—1955
Higher

elementary

schools anal practical

intermediate

schools

1
Före 1952 benämnda praktiska mellanskolor. — 2 Därav några {i ht 1955) förenade med praktiska realskolor. — 3 Inkl. prakt, läroämnen. Certain practical subjects included.

Tab. 345. Kommunala realskolor och kommunala flickskolor höstterminen
1946—1955
Municipal

1

intermediate

schools, etc.

Före 1952 benämnda kommunala mellanskolor. — a Skolor under förstatligande inräknade (efter 1950 inga).
— 3 M. -males, Kv. = females, G. = boys, Fl. = girls. — 4 Total. — 6 Därav 70 g. å 7-ärig linje samt 702
fl. ä realskolelinje.

Undervisning
Education
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Tab. 346. Lärjungar, som avlagt godkänd realexamen 1946—1955
Pupils

having passed the Lower

Certificate

1
Försvaret» läroverk samt realskolelinje
vid kommunal flickekola,
folkskola o. dyl. — s G. = hoys, Fl.=
9
girU. — Dessutom särskild realexanien 1954 öl g. o.

examination

(middle

school)

76 fl., s:a 157,1955 132 g. o. 88 fl., s-.a 220. —4Dessutom särskild realexanien 1953 6 g. o. 8 fl., s:a 14,
1954 13 g. o. 26 fl., s:a 39, 1955 22 g. o. 33 fl., s:a 55.

Tab. 347. Försöksverksamheten med nioårig enhetsskola 1949/50—1955/56
The nine year comprehensive school
Siffrorna, som även ingår i tab. 340, avser i regel slutet av vårterminen (betr. 1955/1956 höstterminens början).

1
Skoldistrikt eller del av sådant. — 3 Classes — » Pupils — 4 Klasserna 7—9 (normalklasser). För linjevalet i klass 9, se Källhänvisningar m. ni.
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Undervisning
Education

Tab. 348. Lärjungar som avlagt godkänd studentexamen 1946—1955
Pupils having passed the Higher Certificate examination

1

Inkl. kommunala gymnasier. — 2 Endast Bkolor med Btudentexamensrätt.
ld—SäOOOSS. Stalistisk åribok 1956.

Undervisning
Education
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Tab. 349. Allmänna läroverk och kommunala gymnasier höstterminen 1946—1955
State

1

secondary

schools

and

higher

municipal

Därav 8 med samgymnasium. — 2 Därav 1 med
gossar i realskola. — 3 Dessutom fr. o. m. 1954 1 försöksgymn. anslutet till folkskolesem. och 1955 1 t.
samrealsk. övr. 4 försöksgymn. (år 1955) anslutna
t. h. allm. lärov. — 4 Kommunala gymnasier under
förstatligande (12 är 1955) räknade endast under högre
läroverk. — 8 Kommunala realskolor under förstatligande inräknade. — 6 Därav 1 med kommunalt

secondary

schools

gymnasium. — ' Inkl. elever vid försöksgymnasium
(188 år 1955). — a Flickskolelinjen vid statens normalskola och (inräknad fr. o. m. 1953) den kommunala
flickskolelinjen vid h. allm. lärov. i Lidingö. Förstnämnda läroanstalts folkskola och enhetsskola däremot
ej medtagna i tabellen (7 lärare och 180 lärjungar,
därav 97 flickor, år 1955).
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Undervisning
Education

Tab. 350. Enskilda högre skolor höstterminen 1946-1955
Private secondary schools
I tabellen ing&r endast skolor under skolöverstyrelsens inseende.

1

Kindergarten ej medräknad (7 g och 48 fl. ht 1955). — 2 Males. — " Females. — 4 Total.

Tab. 351. Folk- och småskoleseminarier 1946—1955 Teachers' training-colleges
Siffrorna avser i allmänhet höstterminen (i fråga om utexaminerade lärare kalenderåret).

1

Betr. vid folkakolesem. inrättad smaskollärarlinje redovisas lärarna nnder folkskolesem. och eleverna
under småakolesem. — 9 Pupils of practiting-schooh.

Undervisning
Education
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Tab. 352. Elever, resp. utexaminerade vid de militära skolorna 1946—1955
Pupils

1

of military

schools

Läsår med början under angivet är. — 8 Vid alntet av resp. år.

Tab. 353. Lärlings-, yrkes- och verkstadsskolor 1946—1955
Apprentice schools, trade schools and workshop schools
Avser sådana anstalter under överstyrelsens för yrkesutbildning inseende, där undervisning pågick vid de här
redovisade undersökningstillfällena.

1

s

Förutom centrala verkstadsskolor (22 år 1955 med
3 089 elever) dels flygmekanikerskolan i Mölndal,
dels
(t. o. m. 1951) verkstadsskolor för viss arbetslös1 angdom.
Med statsunderstöd. Inbyggda verkstadsskolor In-

8
Vid undersökningstillfället.,
4 Hela antalet personer (utan dubbelr&kning) som

änder läsåret 1954/55 undervisades i här redovisade
anstalter, uppgick till 152 270. Motsvarande antal
elever inom industri och hantverk m. m. utgjorde
36863, inom handel 53 331 och inom husligt arbete 63 782.
•5
OJ which'full-time courses of at least 5 months'1 duration,
6
Manufactures, construction and handicraft.
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Undervisning
Education

Tab. 354. Elever vid vissa undervisningsanstalter 1950—1955
Pupils of people's colleges and certain schools and institutes for vocational training
Antalet elever avger det antal, som samtidigt
kortare varaktighet än ett år kan antalet utexaminndervisades under viss tid av året, i regel höstnerade därför vara högre än antalet elever, medan
terminen. Utexaminerade avser hela det antal som
förhållandet är motsatt för skolor med flerårig
under kalenderåret avlagt slutexamen (eller motutbildning,
svarande). För skolor som anordnar kurser med

1
4
8
4
6
6
7

Of which females.
Pupil» having passed the final examination of the
school or institute.
Kurser som börjat angivna år.
Driftsledarkursen, högre mejerikursen och högre
trädgårdskursen.
Mejeriskolan och trädgårdsskolan. Lantbruksskolan redovisas bland övr. lantbruksskolor.
Skogsmästarskolan ej inr.
TeckningsläTarinstitutet. som ht 1955 hade 88
elever (varav 38 kv.), ej inr.

8
9

10
11
18

Dessutom 4 elever vid högre tekn. lärov. i Norrköping.
Dessntom 16 elever från tidigare årskurser,
vilka under läsåret 1954/55 erhållit avgångsbetyg.
Uppg. avser antalet elever läsåret 1950/51 o. s. v.
Jfr tab. 359.
Utblldn. av ekonomiforcet&ndarinnor ej inr.
Utbildn. av lärarinnor i både huslig ekonomi
och handarbete inräknas här och icke under
handarbetslärarinneutbildning.

Undervisning
Education
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Tab. 355. Elever vid skolor för döva, blinda och psykiskt efterblivna 1946—1955
Pupils of deaf schools, blind schools and schools for the
Enskilda skolor icke inräknade.

1

feeble-minded

För psykiskt efterblivna.

Tab. 356. Studerande vid universiteten och de fria högskolorna, närvarande
under höstterminen 1946—1955
Universities:

1

students

For translation, see Table 3Ö7. —

i

Of which females. —

8

Women as a percentage of total.
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Undervisning
Education

Tab. 357. Antal lärarbefattningar vid universitet och högskolor 1945—1955
Universities

avd

colleges:

teaching

Avser det läsår som bärjar angivna år.

1
a
3
1
1

staff
Se Källhänvisningar m. m.

Preeepturer, laboraturer, prosekturer och observatorabefattningar.
Exkl. forskardocenturer.
Lektorer o. bitr. lärare.
Assistants.
Exkl. 50 3:e amanuenser vid univ. o. Karol. inst.

' Exkl. amanuensbefattningar vid klinikerna.
' Assistent- och amanuensbefattningarna avser endast
l:e assistenter.
8
Avdelningstandläkare.
• Exkl. statens jordbruksförsök och statens husdjursförsök.

Undervisning

296

Education

Tab. 358. Inskrivningar vid universitet och högskolor 1951—1955
Universities and colleges: matriculations

1
AU matriculations. — 2 New matricula'ions. Efter avdrag av studerande, som tidigare varit inskrivna
vid annan läroanstalt samt utländska studerande.

Tab. 359. Studerande vid fackhögskolor höstterminen 1946—1955
Colleges: enrolments

1

For translation see Table 357. — ' Graduates. —
4 Därav 33 sjukgymnastexamen.

8

Endast för apotekarexamen, jämför tab. 354. —
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Undervisning
Education

Tab. 360. Avlagda examina och disputationsprov vid universiteten och
de fria högskolorna 1947—1955

Universities: graduates

Se Källhänvisningar m. m.

Research

libraries:

holdings and accessions

Bildningsverksamhet m. m.
Cultural life

Tab. 361. Vetenskapliga bibliotek: bestånd och tillväxt
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1
Kartor, planscher, porträtt-, film- o. urklippssamlingiir ej medräknade,
i allmänhet ej heller mnsikalier. — 2 Avser boktryckeriernas o. i vissa
fall bokförlagens lagstadgade leverans av tryckta skrifter (jfr not 10).
— s Hela och påbörjade band samt broschyrer (bibliografiska enheter).
— 4 Avser bindningsenheter och broschyrer; ett beräkningssätt som ger
lägre siffror än räkning i bibliografiska enheter (jfr not 3). — 6 Uppgiften

grundar sig på räkning av vid Knngl. biblioteket mottagna biblioteksexemplar (häri ej inbegripet småtryck). — 6 Beståndet minskat genom
gallring. — » Ca 542000 nr mnsikalier och 29 500 bd böcker o. tidskrifter. — 8 Ca 20350 nr. — 8 Böcker och mnsikalier. — 10 Avser
bibliotekets lagstadgade rätt att erhålla av statsinstitutioner utgivet
tryck.

T a b . 362. V e t e n s k a p l i g a b i b l i o t e k : v e r k s a m h e t m. m . Research
Se Källhänvisningar m. m.

libraries:

services, etc.
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4 Hftrav 20000 kr extra anslag.
Av läsesalslån har lån av arkivalier men ej av böcker medräknats.
6
Härav 57 150 kr extra anslag.

6

Bildningsverksamhet m. m.
Cultural life

1
Lån genom andra institutioners förmedling m. m.
28 Härav 25 000 kr extra anslag.
Läsesalslån ej medräknade.

Bildningsverksamhet m. m.
Cultural life

Tab. 363. Folk- och skolbibliotek 1949—1955 Public libraries and school libraries
Från lands- och centralbiblioteken utsändes under år 1955 som vandringsbibliotek och bokbilslän 419 715 band.
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1
Avser budgetåret 1954/55. — s Inkl. biblioteken -vid Stockholms stads och Göteborgs stads sjnkhns. — » Aveer 1954. — 4 Exkl. Stockholm o.
Göteborg, se not 2. — 6 Inkl. medel nr biblioteks- och materielkassan.
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Bildningsverksamhet m. m.
Cultural life

Tab. 364. Studiecirklar 1952/53—1954/55 Study circles
Avser cirklnr tillhörande statsunderstödda stadiefBrbnnd. ABF = Arbatarnas bildningsförbund, FU = Folkuniversitetet, IOUT = Godtemplarordens studieförbund, NTO = Nationaltemplarordens studieförbund, SFM = Studie-

förbundet Medborgarskolan, SLS = Svenska
landsbygdens studieförbund, SKS = Sveriges
kyrkliga studieförbund, TBV = Tjänstemännens bildningsverksamhet,

1

Frikyrkliga studieförbundet, Jordbrukare-ungdomens förbund, KFDK:s och &FUM:s studieförbund,
Liberala studieförbundet och Sveriges blåbandsförenings studieförbund. — 3 Inkl. slöjd och konsthantverk.

Tab. 365. Dagstidningarna 1947—1955 Newspapers
Partibeteckningarna avser tidningarnas politiska tendens.

1

Avser l:a halvåret 1955. — a Avser genomsnittlig nettoupplaga på vardagar under l:a halvåret.

Bildningsverksamhet m. m.
Cultural life
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Tab. 366. Bokproduktionen 1953—1955 Book production
Avser i Sverige utgivna arbeten, som registrerats i Svensk bokförteckning, således i huvudsak endast förlagsartiklar. Woris published in Sweden, registered »» The Swedish National Bibliography. Jfr Källhänvisn. m. m.

1

Lösa kartor ej inr. — 2 Tidningar ej inr. — 3 Därav 938 under 49 sidor. — ' Inkl. övriga språk.
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Bildningsverksamhet m. m.
Cultural life
T a b . 367. F o l k r ö r e l s e r 1940—1956 Popular movements and the Free Churches
För fackliga organisationer se tab. 254, för konBnmentkooperationen tab. 250, för studiecirklar tab.
364. I övrigt omfattar tabellen endast sådana rö-

1

För fri- och lågkyrkliga sammanslutningar endast församlingamedlemmar; lör nykterhetssällskapen inkl. medlemmar 1 ungdomsavd.
2
Jämför Källhänvisningar m. m.
8
Avser det antal, som kan beräknas vara medlemmar i ungefär samma mening som i frikyrkorna. De här meddelade approximativa siffrorna anses dock vara något för höga.
4 Det år då rörelsen infördes i Sverige.

reiser, för vilka någorlunda; tillförlitliga uppgifter
kunnat erhållas. — Där ej annat angives avser
uppgifterna den 1 januari.

6

Det år då Filadelfta baptistförsamling i Stockholm lämnade Baptistsamfundet.
Den 31 maj.
' Före år 1947: Svenska gymnastik- och idrottsföreningarnas riksförbund.
» Den 1 jan. 1955.
9
Den 1 nov.
10
Den 1 mars.
6

Bildningsverksamhet m. m.
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Cultural life
Tab. 368. Radion 1945—1954 Swedish Broadcasting

1 2 462 den 31 dec. 1955. —

2

340 den 31 dec. 1955.

Tab. 369. Biografer och biografägare den 1 jan. 1939-1956
Cinema

and cinema

owners

Antalet sittplatser 1 de här redovisade biograferna uppgick den 1 jan. 1956 till 597 635.
Jan. 1956 the seating capacity of the cinemas below was 5971135.

1

O» 1st

Med föreställningar var l l : e dag, 1 gång I månaden eller eudast vid enstaka tillfällen (helger
o. d.). With performances once a fortnight, once a month or only occasionally (public holidays, etc.).
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Inkomster och förmögenhet
Personal income
Tab. 370. Antal inkomsttagare och summa inkomster inom olika inkomstklasser år 1954 Number of income earners and total income by size of income
Avser sammanräknad nettoinkomst. Se Källhänvisningar m. m.

1

Inr. det för riket gemensamma taxeringsdistriktet. —2Number of income eameri.

Tab. 371. Förmögenheter över 50000 kr fördelade på storleksklasser m. m. år
1954 Properties over 50 000 kronor by size of property, etc.
Avser förmögenheter tillhörande fysiska personer, oskifta dödsbon och familjestiftelser.

1

Avser sammanräknad nettoinkomst. Se Källhänvisningar m. m. — 2 Inr. det för riket gemensamma taxeringsdistriktet.
%0—560088 Statistisk årshoh 1956.

Inkomster och förmögenhet
Personal income
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Tab. 372. Inkomsttagare och inkomster inom olika yrkesgrupper år 1954
Income earners and total income by industry
Avser sammanräknad nettoinkomst.

Se Källhänvisningar m. m.

1
Inräknat det för riket gemensamma taxeringsdistriktet. — 2 Agricult., forestry, fishing. — 8 Mining, manufacturing. — 4 Transport and communications. —• 6 General administration.
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Inkomster och förmögenhet
Personal income

Tab. 373. Inkomsttagarnas fördelning på inkomstklasser inom olika
y r k e s g r u p p e r å r 1954 Income earners by size of income and
Avser sammanräknad nettoinkomst. Se Källhänvisningar m. m.

industry

Inkomster och förmögenhet
Personal income
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Tab. 374. Inkomsttagare efter åldersgrupper och inkomstklasser år 1954
Income earners, by age and size of income
Avser sammanräknad nettoinkomst. Se Källhänvisningar m. m.

1

Inräknat det för riket gemensamma taxeringsdistriktet.

309

Inkomster och förmögenhet
Personal income

Tab. 375. Samtaxerade gifta inkomsttagare efter inkomst år 1954
Married couples by size of income
Avser antalet samtaxerade (varje sådant äktenskap motsvarar en enhet i tabellen).

Tab. 376. Samtaxerade gifta inkomsttagare efter näringsgren 1952—1954
Married couples by industry
Avser antalet samtaxerade (varje sådant äktenskap motsvarar en enhet i tabellen).

1

For translation see Table 37S. — 2 Inkl. husligt arbete.

Inkomster och förmögenhet
Personal income

Tab. 377. Inkomsttagare efter ålder, civilstånd och förvärvskällor år 1951
Income earners by age, marital status and sources of income
Personer som redovisat förlust inräknade under motsvarande förvärvskällor.
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Tab. 378. Inkomsttagare efter näringsgren, yrkesställning och förvärvskällor år 1951
Income earners by industry, occupational status and sources of income
Personer som redovisat förlust inräknade under motsvarande förvärvskällor.
med inkomst och. förlustbelopp för personer med förlust.

Beloppen utgörs av skillnaderna mellan inkomstbelopp för personer

311
Personal income

Temporary economic activity. — 2 Of which dividend from Swedish shares. — 3 Inräknat husligt arbete och ospecificerad verksamhet. — 4 Det bör
observeras, att inkomst av pension, livränta m. m. räknas som inkomst av tjänst.

Inkomster och förmögenhet

1

Inkomster och förmögenhet
Personal income
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Tab. 379. Förmögenhetsfördelning inom olika yrkesgrupper år 1954
Properties by industry and occupational status of owner
Avser törmögenlieter uppgående till minst 50000 kr. Se även anm. till tab. 371.

1

Samtaxerade makar räknade som e n ägare.

Tab. 380. Fysiska personer efter förmögenhetsförhållanden den 31 dec. 1951 Persons with assets and liabilities.

313
Personal income

Assets and liabilities. ~ 2 For translation see Table 378. — 3 Inräknat gruvbrytning. — 4 Inräknat husligt arbete och ospecificerad verksamhet.

Inkomster och förmögenhet

1

Inkomster och förmögenhet
Personal income
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Tab. 381. Personer med tillgångar placerade i olika objekt den 31 december
1951: procentuell fördelning efter ägarkategorier
Persons with assets by kind of investment: percent. distribution
Procenttalen avser ägarna, ej beloppen.

1

by category of owner

Inr. ej upptagna placeringsobjekt. — 2 For translation see Table 378. — • Inr. gruvbrytning. — 4 Inr. husligt arbete och ospecificerad verksamhet. — 5 Inr. personer med underskott eller utan inkomst.
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Inkomster och förmögenhet
Personal income

Tab. 382. Tillgångar tillhörande olika ägarkategorier den 31 december 1951:
procentuell fördelning efter placeringsobjekt
Assets by different categories of owner:
Procenttalen avser beloppen, ej ägarna.
For translation see Table 381.

1

percentages

Inr. gruvbrytning. — 2 Inr. husligt arbete och ospecificerad verksamhet. —
underskott eller utan inkomst.

s

Inr. personer med

Inkomster och förmögenhet
Personal income
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Tab. 383. Personer med skulder efter gäldräntans storlek, skuldernas belopp
och art m. m. den 31 december 1951 Persons with liabilities

1
4

Inräknat andra skulder än här specificerade. — " For translation see Table 37S. —2Inräknat gruvbrytning, —
Inräknat husligt arbete och ospecificerad verksamhet. — s Inräknat personer med underskott eller utan inkomst
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Nationalinkomst
National income

Tab. 384. Försörjningsbalansen 1938/39 och 1951—1955 i löpande
priser (1000000 kr)

The balance of resources at current prices

Börande beräkningsmetoderna se Källförteckning m. m. See Sources and notes for method» of calculation, etc.

Tab. 385. Privat konsumtion 1938/39 och 1951—1955 i löpande priser (1000000 kr)
Private consumption, 1938/39 and 1951—1955: current prices

Statens a f f ä r s v e r k s a m h e t
State business
enterprises
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Tab. 386. Bruttonationalinkomsten 1938/39 och 1945—1955
Gross national
income at factor
cost
Rörande beräkningsmetoderna se Källförteckning m. m.

1

See Source» and notet.

Percentage increase in yross national income at market price since last year at 1954 prices.

Tab. 387. Aktiebolag i vilka staten äger ett väsentligt intresse
Joint-stock

companies

I tabellen har endast medtagits aktiebolag i vilka slaten äger minst 50 % av aktiekapitalet och som
drivit rörelse av nämnvärd omfattning. Dotterbolag
till i tab«llen nämnda aktiebolag ingår i regel ej.
Bokstäver inom parentes efter bolagsnamnet anger vilken myndighet, som förvaltar statens aktieinnehav.

(D = domänstyrelsen; F = folkpensioneringsfonden;
S = statskontoret; SJ = statens järnvägar; V = vattenfallsstyrelsen.) — Uppgifterna avser bokföringsåret
1955, där ej annat angives. Om bokföringsåret icke sammanfaller med kalenderåret, avses det bokföringsår
som gått till ända närmast före den 1 april 1956.
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Statens affärsverksamhet
State

TAB. 387 (forts.).

business

enterprises

AKTIEBOLAG I VILKA STATEN ÄGER ETT VÄSENTLIGT INTRESSE

1

Helägt dotterbolag till Luossavaara-Kiirunavaara AB.
Avser år 1954.
8
Staten äger samtliga preferensaktier, vilka utgör
hälften av bolagets totala aktiekapital.
4 Avser räkenskapsåret '/4 1954 — 31/s 1955.
5
Häri ingår till statsverket inlevererad bensinskatt,
utgörande 2,1 milj. kr.
6
Delvis genom det helt statsägda AB Flygintressenter.
7
Enligt ett mellan AB Aerotransport (ABA), Det
Danske Luftfartsselskab A/S (DDL) och Det Norske
Luftfartselskap A/S (DNL) ingånget avtal har bolageD överfört sina nygtrafikrörelser på ett konsortium,
Scandinavian Airlines System, Denmark- NorwaySweden (SAS). Parternas andelar är för ABA 5h,
(ör DDL. 2/> och för DNL 8 / j . Konsortiet hade under
verksamhetsåret '/»o 1954—80 e 1955 en omsättning
på 333,7 milj. kr och ett överskott på verksamheten
av 8,4 milj. kr. Antalet anställda utgjorde den 30/9
1955 8101. varav i Sverige 3 029. De i tabellen
redovisade anställda (3 personer) avser ABA:s egen
förvaltningspersonal.
8
Enligt avtal täckes förlusten av staten ur särskilda
anslag sammanhängande med jordbruksregleringen.
8
Jämte koncernbolag, varav de största är Stockholmsdistriktets allmänna restaurang AB (SARA), Östra
8

10
11
12

13
11
16

18

17
18
19

20
21

Sveriges allmänna restaurang AB (ÖSARA), Skånes
allmänna restaurang AB (SKAR), Västsveriges allmänna restaurang AB (VARA) och Bergslagens allmänna restaurang AB (BARA).
A stamaktiekapitalet i centralbolaget.
Inräknat kost, 10,7 milj. kr.
Inräknat lotterivinstskatt har av vinsten för 1954
och 1955 till statsverket inlevererats 119,5 milj. kr.
Häri har ej inräknats 5 425 000 kr som utgör andel
i 1955 års lotteri för teater och musik.
Statens vinstandel utgör 5 679 476 kr.
Staten äger samtliga stamaktier.
Häri ingår på Tobaksmonopolets försäljning belöpande tobaksskatt (656,4 milj. kr) men ej skatt å
tobakshandlarnas import (0,9 milj. kr).
Inräknat lotterivinstskatt och s. k. radskatt har till
statsverket inlevererats 89,4 milj. kr.
Statens vinstandel utgör 52 360 168 kr.
Staten äger samtliga preferensaktier.
Inräknat tull, brännvinstillverkningsskatt och omsättningsskatt inleverera» härav till statsverket
895,4 milj. kr.
Statens vinstandel utgör 13 093 208 kr.
A preferensaktiekapitalet.

Statens affärsverksamhet
State business enterprises
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Tab. 388. Statens järnvägar: inkomster och utgifter 1949—1954 i 1000 kr
State Railways: revenue and expenditure

Tab. 389. Statens järnvägar: tillgångar och skulder den 30 juni 1950—1955
i 1000 kr
State Railways: assets and liabilities

321

Statens affärsverksamhet
State business enterprises

Tab. 390. Postverket: inkomster och utgifter 1949/50—1954/55 i 1000 kr
Post Office: revenue and
expenditure
Inräknat postsparbank och postgiro.

Tab. 391. Postverket: tillgångar och skulder den 30 juni 1950—1955 i 1000 kr
Post Office: assets and liabilities
Inräknat postsparbank och postgiro.

21—5600S8. Statistisk årsbok 1956.

Statens affärsverksamhet

322

State business enterprises

Tab. 392. Televerket: inkomster och utgifter 1949/50—1954/55 i 1000 kr
Board of telecommunications: revenue and expenditure
För åren 1949/50—1955/54 har uppgifterna omräknats i enlighet med de redovisningsprinciper som
tillämpas fr. o. m. 1954/55.

Tab. 393. Televerket: tillgångar och skulder den 30 juni 1950—1955
i 1000 kr
Board of telecommunications: assets and liabilities
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Statens affärsverksamhet
State business enterprises

Tab. 394. Statens vattenfallsverk: inkomster och
utgifter 1950—1955 i 1000 kr
State Power Administration: revenue and expenditure

Tab. 395. Statens vattenfallsverk: tillgångar och skulder
den 31 december 1950—1955 i 1000 kr
State Power Administration:

assets and liabilities

Statens affärsverksamhet
State business enterprises
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Tab. 396. Domänverket: inkomster och utgifter 1949—1954 i 1000 kr
State Forest Service: revenue and expenditure

Tab. 397. Domänverket: tillgångar och skulder den 31 december 1949—1954
i 1000 kr
State Forest Service: assets and liabilities

325

Finanser
Public finance

Tab. 398. Debiterad införseltull för olika varor
1950—1954 i 1000 kr
Charged import duty on different commodities
För uppgifter rörande motsvarande importvärden se tab. 143, 146 och 149 och 151. För den totala
tulluppbörden se tab. 416.

Finanser
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Tab. 399. Översikt av statens inkomster och utgifter 1946/47—1956/57
i 1 0 0 0 0 0 0 kr

Surplus

and deficit of the Swedish

1

Efter nettoavsättning Ull fonden för reglering
av utbetalningarna av kommunalskattemedel.
2
Efter netto&terföring från fonden för reglering
av utbetalningarna av kommunalskattemedei.

State

budget

3

Enl. riksstaten.
4 Enl. beräkning i prop, nr 175 till 1956 ära
riksdag.

Tab. 400. Utfallet av statens driftbudget och kapitalbudget 1954/55
Survey

of the Swedish

State

budget

1
Beloppen avser för fondema erforderliga kapitaltillskott; avakrivningsmedel m. m. har sålunda
frånräknats. Jfr tab. 406, som redovisar de totala investeringsanslagen.
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Finanser
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Tab. 401. Driftbudgetens utgifter fördelade efter ändamål 1953/54 och 1954/55
i 1000000 kr

State expenditure (current budget) by purpose

Tab. 402. Realekonomisk fördelning av driftbudgetens utgifter 1952/53—1955/56
State expenditure (current budget) by economic categories

1

Enligt rikastaten.

Finanser
Public finance
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Tab. 403. Statens inkomster (driftbudgeten) 1951/52—1956/57 i 1000 kr
State revenue (current budget)
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Finanser
Public finance

TAB. 403 (forts.). STATENS INKOMSTER (DRIFTBUDGETEN) 1951/52—1956/57 I 1 000 KR

1

Uppgifterna avser i regel de influtna beloppen, så
vitt möjligt med avdrag för restitntioner.
3
Häri ingår även kupongskatt samt utskiftningsoch ersättningsskatt. Investeringsskatt och. investeritigsavgift, som nppbnrits i samband med
den allmänna uppbörden, ingår i här redovisade
belopp men däremot ej den särskilda investeringsavgiften för motorfordon. Se även not 7.
8
Häri ingår fondekatt (17 milj. kr. 1956/57).
4 Accis å margarin och vissa andra fettvaror t. o. m.
1952/53.

6

BnsdrycksförsäljniDgsmedel samt omsättnings-och
ntskänkningsskatt å spritdrycker och vin.
Försäkringsrådet och riksförsäkringsanstalten,
bank- och fondinspektionen, sparbanksinspektionen, tillsyn över sparbankerna, försäkringsinspektionen, pensionsstyrelsen och statens bränslekontrollerande verksamhet.
7
Fr. o. m. 1954/55 har folkpensionsavgifterna ej omförts fr&n inkomstskattetiteln.
8

Finanser
Public finance

330

Tab. 404. Statens utgifter (driftbudgeten) 1951/52-1956/57 i 1000 kr
State expenditure (current budget)

331

Finanser
Public

finance

TAB. 404 (forts.). STATENS UTGIFTER (DRIFTBUDGETEN) 1951/52—1956/57 I 1 000 KR

Finanser
Public finance

332

TAB. 404 (forts.). STATENS UTGIFTER (DRIFTBUDGETEN) 1951/52—1956/57 I 1000 KR

333

Finanser
Public finance

TAB. 404 (forts.).

STATENS UTGIFTER (DRIFTBUDGETEN) 1951/52—1956/57 I 1 000 KR

1
Tilläggastaterna upptog för budgetaret 1954/55
milj. kr och för 1955/56 415 milj. kr. —
153
2
Nettoutgifter. — » Se även tab. 296—297. —
4 Fr.
o. m. 1954/55 inkl, bidrag till sjukkassor.
— a6 Se Alkoholistv&rd under inrikesdepartementet.
— T. o. m. 1953/54 inkl. bidrag till sjukkassor.
— ' Se även tab. 184. — » Åren 1951/52—1953/64
Medicinska högskolan i Göteborg samt Bidrag till

Göteborgs högskola. —109 Inr. anstalter för lärarDärav avsättning till
utbildning m. m. —
fonden för idrottens främjande 9 milj. kr och
till lotterimedelsfonden
13 milj. kr. — " Se även
tab. 298. — ia Se Nykterhetsvård under socialdepartementet. — ^ Inr. täckning av beräknat överskridande av avlönings- och pensionsanslag 100
milj. kr.

Tab. 405. Bidrag av lotterimedel beviljade 1951—1955
Grants

1

made from

the receipts of

lotteries

Belopp som helt eller i övervägande grad kommit landsbygden eller mindre städer tillgodo.

Finanser
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Tab. 406. Statens kapitalinvesteringar 1949/50—1954/55 i 1000000 kr
State capital

investments

1
De ojämförligt största investeringarna hänför sig till lånefonden för bostadsbyggande. De
uppgick J 949/50-1954/55 till resp. 160, 273,
880, 450, 487 och 548 milj. kr. Jämför tab. 243.
I tabellens siffror, som avser samtliga utlåningsfonder, har avdrag gjorts för belopp som åter-

förts till investeringsanslagen för en rad utläningsfonder, vilka är under avveckling (32,5
miJj. kr. 1954/55).
8
Därav aktieteckning i Norrbottens järnverks
AB 200 milj. kr.
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Finanser
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Tab. 407. Statens lönekostnader år 1955 i 1000 kr
State expenditure for salaries and wages
Omfattar kostnader i egen verksamhet men ej bidrag till avlöningar inom statsunderstödd verksamhet (exempelvis till folkskollärare), bidrag nr kyrkofonden till prästerskapets avlöningar o. s. v.

1

Inkl. överståthallarämbetet samt häradsskrivare, oob landsfiskalsorganisationen.

Finanser
Public finance
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Tab. 408. Statens inkomster och utgifter (driftbudgeten) enl. budgetredovisningen 1954/55, i % State revenue and expenditure (current budget)

1

Inr. folkpensionsavgifter.

Tab. 409. Statsskuldens placering den 31 december 1953—1955
National Debt, ownership

1

Interest bearing bond loans.
Inkl. sparobligationer (60 milj. kr) och rikskonto
(3 milj. kr). Premium bond loans, etc.
3
Treasury bonds.
4 Treasury bills.
6
Inkl. lån hos statsinstitutioner och fonder (L 119
milj. kr), övertagna lån (21 milj. kr), inlåning
från sparbanker (44 milj. kr), Marshall-lånet (106
a

6
7
8

milj. kr) och prisutjämningsavgifter (805 milj.
kr).
I statsskuldboken inskrivet belopp.
Inkl. ospecificerad restpost. Av totalbeloppet har
8243 milj. kr inskrivits i statsskuldboken.
Unspecified debt incl.
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Public

finance

Tab. 410. Statsskulden 1946/47-1955/56
National debt

1
Surplus of debts at the end of the financial year.
— 2 Inkl. åreanslaget till H. M:t Konungen Bamt
Tänta å konung Carl XIII:a hemgiftskapital. —
9
Minst 5 års ursprunglig löptid. Original life 5
22— 560088. Statistisk årsbok 10.W.

years or more. — 4
löptid. Orioinal life
skott av tillgångar.
— ' 6 0 milj. gchw.

Mindre än 5 års ursprunglig
less than S years. — 5 Öyer— 8 50 milj. schw. francs.
francs.

Finanser
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Tab. 411. Uppskattad inkomst enl. taxeringen till statlig inkomstskatt samt
taxerad och beskattningsbar inkomst vid taxeringen till kommunal inkomstskatt 1946—1955 i 1000000 kr
Estimated income according to assessment for State
taxable income according to assessment for local income

1

income tax, and
tax

assessed

and

Fur andra skattskyldiga än fysiska personer sammanfaller den taxerade inkomsten med den beskattningebara. — 2 Där ingår eftertaxering för Stockholms stad, för samtliga förvärvskällor uppgående till
sammanlagt 2,5 milj. kr.
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Tab. 412. Taxeringarna till fastighetsskatt 1946—1955 i 1000000 kr
Estate duty assessments

1

Allmttn fastighetstaxering ägde ram 1952, därav de starkt höjda taxeringsvärdena.

Tab. 413. Taxeringarna till statlig skatt å inkomst och förmögenhet
1946—1955 i 1000000 kr Assessments for State income tax and State property tax

1

Före är 1949 enligt förordningen om statlig
inkomst- och förmögenhetsskatt.
Oskifta dödsbon och familjestiftelser inräknade.
Svenska försakringsanstaiter samt utländska
bolag inräknade.
4 Åren 1945—1948 taxerat resp. beskattningsbart belopp (jfr noterna 6—8).
5
Statlig förmögenhetsskatt (åren 1945—1948 särskild skatt å förmögenhet), kupongskatt, utskiftningsskatt, ersättningsskatt, investering-

8
8

skatt (år 1952), investeringsavgift (åren 1953
och 1954), krigskonjnnkturskatt (åren 1945—
1947) samt konjankturskatt (år 1952).
6
Därav förmögenhetsdel 263 milj. kr.
7
D:o 275 milj. kr.
8
D:o 282 milj. kr. Förmögenhetsdel .belöper till
övervägande delen på. fysiska personer och utgjorde för ifrågavarande skattskyldiga '/IM av
den skattepliktiga förmögenheten.

Finanser
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Tab. 414. Taxeringen till statlig inkomstskatt länsvis år 1955 i 1000000 kr

1

Här ingår eftertax. för Stockholms stad, för samtliga förvärvskällor uppgående till sammanlagt 2,5 milj. kr-

341
Assessments according to State Income Tax Regulation Act
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Tab. 415. Taxeringen till statlig förmögenhetsskatt samt kommunal inkomstAssessment for State property tax, local tax, etc.

1

Taxable property. — ~ Of which individuals. —

3

Agricultural real estate. — 4 Other rea, estate. —

6

Total

343
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skatt m. m. länsvis år 1955

Finanser
Public finance
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Tab. 416. Samtliga skatter (influtna) 1945—1954 Taxes (paid)

345
TAB. 416 (forts.).

1

Finanser
Public finance

SAMTLIGA SKATTER 1945—1954

Uppgifterna avser budgetår som börjar 1 juli
angivna är. Jfr tab, 403.
» Se not 3 till tab. 403. För tidigare år inkl.
värnskatt, konjunkturskatt ra. m.
3 På grund av uppbördsväsendets omläggn. är
uppg. fr. o. ra. 1946 ej jämförliga m. fö reg. års.
4
Arvslotts-, gåvo-, kvarlåtenskaps- o. lotteri-

vinstskatt samt omsättn.- o. expeditionsstämplar m. m.
På grand av avräkn. å skattemedel mel), kommunerna o. statsverket är uppgifterna fr. o. m.
1949 ej jämförliga m. föreg. års.
6
Städer) köpingar, municipalsanihallen, landskommuner och landsting.
6

Finanser
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Tab. 417. Kommunala finanserna 1944—1953 i 1000000 kronor
Local government finance

347
TAB. 417 (forts.).

1
2

Finanser
Public finance

KOMMUNALA FINANSERNA 1944—1953 I 1 0 0 0 0 0 0 KR

Uppgifterna avser endast de borgerliga kommunernas
räkenskaper.
Inräknat för stad och landskommuner gemensamma
räkenskaper.

3

Med frånräknande av landstingens bidrag till nrimärkomnmnernns fattigvård och barnavård (H,7
resp. 1,0 milj. kr år 1953).

Finanser
Public
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finance

Tab. 418. Utdebitering av allmän kommunalskatt och landstingsskatt 1947—1955
Debited local tax and county council tax
Uppgifterna avser de under resp. &r beslutade, på samma års taxeringar grundade utdebiteringarna.

1

De preliminära uppgifterna (för åren 1953—55) utgöres endast av fastighetsskatt samt förskott på
inkomstskatt.

' Per unit of tax assessment. Fr. o. m. år 1948 per
inkomstskattekrona.
3
Rörande de särskilda städerna se tab. 428. Set also
Table 428.
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Tab. 419. Landstingens finanser år 1954 i 1000 kr Finances of county councils

Tab. 420. Landstingens inkomster samt brutto- och nettoutgifter för olika
ändamål 1952—1954 Revenue and gross and net expenditure of county councils

1

Exkl. skatter. Excl. taxes. — 2 Allmän förvaltn. samt fastighets- o. flnansfSrvaltn.
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Tab. 421. Landstingens inkomster och utgifter fördelade efter realekonomiska

grunder 1952—1954 Revenue and expenditure of county councils

Tab. 422. Landskommunernas finanser år 1953 i 1000 kr Finances of rural commune
Köpingar ingår ej. Tabellen avser endast de borgerliga kommunernas räkenskaper.

Tab. 423. Primärkommunernas inkomster samt brutto- och nettoutgifter för olika ändamål år 1953
Rural communes, boroughs and towns: revenue and gross and net expenditure
Avser de borgerliga primärkommunerna. För de kyrkliga kommunerna se tab. 429. På grund av avrundningar stämmer inte summorna alltid exakt.
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Exkl. skatter Excl. taxes.

Public finance

1
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Tab. 424. Primärkommunernas inkomster och utgifter fördelade
efter realekonomiska grunder 1952—1954
Revenue and expenditure of rural communes, boroughs and towns

353

Tab. 425. Städernas inkomster 1947—1954 i 1000 kr
Revenue of towns

23—5000SS.

Statistisk årsbok J9.50.
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Tab. 426. Städernas utgifter 1947—1954 i 1000 kr Expenditure of towns
Utgifter för kyrkliga ändamål ingår ej.

1

Utom för kyrkliga ändamål.
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Tab. 427. Städernas tillgångar och skulder samt budgetregleringsposter
och egna fonder den 31 december 1947—1954 i 1000 kr
Assets, liabilities and funds of towns

1

Redemption or amortization on loans.

Finanser
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Public finance

Tab. 428. Skatteunderlag och utdebitering av kommunalutskylder
i städerna år 1955
Taxable income and debited local tax in towns

1
1

Uppgifterna avser de under året beslutade, på samma
års taxeringar grundade utdebiteringarna.
Summan av allmän kommunalskatt, landstingsskatt
och (i förekommande fall) tingshusmedel.

3

Medeltal; olika utdebitering i stadens olika församlingar.
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Finanser
Public finance

TAB. 428 (forts.). SKATTEUNDERLAG OCH UTDEBITERING AV KOMMUNALUTSKYLDER
I STÄDERNA ÅR 1955

1
4

Uppgifterna avser de under aret beslutade, på samma års taxeringar grundade utdebiteringarna.
Samman av allmän kommunalskatt, landstingsskatt
och (i förekommande fall) tingshusmedel

8

Medeltal; olika utdebitering i stadens olika församlingar.

Finanser
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Public finance
TAB. 428 (forts.). SKATTEUNDERLAG OCH UTDEBITERING AV KOMMUNALUTSKYLDER
I STÄDERNA ÅR 1955

1

Uppgifterna avser de änder aret beslntade, pä sam- 'Medeltal; olika utdebitering i stadens olika församlingar.
ma
års taxeringar grundade ntdebiteringarna.
8
Summan av allmän kommunalskatt, landstingsskatt 4 Medeltal; olika utdebitering i olika delar av staden.
och (i förekommande fall) tingshnsmedel.
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Finanser
Public finance

Tab. 429. De kyrkliga kommunernas finanser 1953 i 1000 kronor
Finances of ecclesiastical communes
Se Källhänvisningar m. m.

1
Avser 10 skoldistrikt (omfattande fem köpingar
och åtta 2landskommuner) som tillhör kyrklig kommun. — Huvudsakligen bidrag från kyrkofonden
till präst- och kyrkomusikerlöner. — 3 Huvudsakligen försålt virke från pastoratens skogar. —4Exkl.

följande kategorier av fastigheter, som förvaltas av
de kyrkliga kommunerna (sammanlagda värdet inom
parentes): kyrkor (727,5 milj. kr), prästgårdar (94,4
milj. kr) och löneboställen (278,1 milj. kr).

Tab. 430. Hundar och hundskatt 1951—1953 Dogs and dog licences

1

För vilka skatt erlagts. — 2 Rural districts. — 3 The whole county.

Allmänna val

360

Elections

Tab. 431. Förstakammarvalen 1948—1955 samt partiställningen i valkorporationerna den 31 december 1954
Elections to the First Chamber of the Riksdag

1
2
3

Utsedda vid valtillfallet angivna år eller efter ny
röstsammanräkning vid senare tidpunkt.
Väljarbeteckning: »Regeringspartierna i val»
Antalet kvinnor var vid början av 195Ö års riks-

4

dags vårsession 10, varav högerpartiet 1, bondeförbandet 2, folkpartiet 2 och socialdemokraterna 5.
Partiställningen beräknad.
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Allmänna val
Elections

Tab. 432. Andrakammarvalen 1940—1952: partifördelning
Elections

1

to the Second Chamber oj the Riksdag: party

Fördelningen på landsbygden och städerna har skett
efter riksdagsmännens boningsorter.
3
Females.
3
Därav 2 302 vänstersocialister.
4 Häri ingår ej de valsedlar som avgivits till röetmottagare före och på valdagen (s. k. poströster}.
5
Postal votes.
8
Därav högerpartiet 4, folkpartiet 8, socialdemokraterna 15 och kommunisterna 1. Genom förändringar

affiliation

under mandatperioden hade detta antal vid början
av 1956 års riksdag Ökats med 1 för folkpartiet
och 8 för socialdemokraterna.
7
Därav 2 943 vänstersocialister.
8
Därav 6775 tillhörande radikala landsföreningen, 3819
nationella, 1677 vänstersocialister, 4 204 tillhörande
svensk-socialistisk samling samt 5 279 socialister.
9
Därav 18 430 soeialister.

Allmänna val
Elections

362

Tab. 433. Andrakammarvalen 1940—1952: röstberättigade och valdeltagande

i olika valkretsar Elections to the Second Chamber of the Riksdag: right to vote
and participation by constituencies

1

Häri ingår ej de valsedlar, som avgivits till röstmottagare före och pä valdagen (s. k. poströster).

Tab. 434. Andrakammarvalet 1952: valdeltagande i olika åldersgrupper i %
Election to the Second Chamber of the Riksdag: participants by age
Siffrorna grundar sig på ett representativt urval. Fä grand av beräkningsmetoden stämmer procenttalen icke helt med motsvarande tal i tab. 433. Thefiguresare bated on a sample.
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Allmänna val
Elections

Tab. 435. Andrakammarvalet 1948 och 1952: 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 pä ett representativt urval oco avger endast omkring V" a T antalet i röstlängderna
upptagna personer. The Jigures are based on a »ample and refer te only '/»• °f '^ e pertons on the voting registers.
På grand av beräkningsmetoden bar smä tal användas med försiktighet och icke användas för uppskrivning.

1

Fördelningen avser familjeförest&ndarens yrkesgrupp. — 2 Economically active resp. independent persons.

Allmänna val
Elections
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Tab. 436. Kommunala rösträtten och valdeltagandet 1946—1954
Right to vote and participation at communal elections

1
Avser de 6 i landsting ej ingående städerna. — ' Därav utländska medborgare 76,4 i, omyndiga 23,6 %. — 3 Därav utländska medborgare 78,1 %, omyndiga 21,9 %.

365

Allmänna val
Elections

Tab. 437. Landstingsmannavalen m. m. 1946—1954
Elections

1
2
3

to county councils,

etc.

Inkl. diverse här ej specificerade väljarbeteckningar.
Därav högerpartiet 11, bondeförbnndet 3, folkpartiet
23, socialdemokraterna 88 och kommunisterna 2.
Därav högerpartiet 3, bondeförbundet 3, folkpartiet
17, socialdemokraterna 61 och kommunisterna 1.

4 Därav högerpartiet 3, bondeförbnndet 4, folkpartiet
11, socialdemokraterna 50 och kommunisterna 1.
Stockholm, Göteborg, Malmö, Norrköping, Hälsingborg och Gävle. Se tab. 438.
6
Häri ingår 3 nationella i Hälsingborgs stad.

6

Allmänna val
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Elections

Tab. 438. Stadsfullmäktigvalen 1946—1954 Elections to town councils

1

Inkl. diverse här ej specificerade väljarbeteckniagar. — a Betr. partifiirdelningen. se Källhänvisningar m. m.

Tab. 439. Kommunal-, municipal- och kyrkofullmäktigvalen 1946—1954
Communal elections

1

Holmöns kommun i Västerbottens län. — 2 Betr. partifördeln. se Källhänvisn. m. m.
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Allmänna val
Elections

Tab. 440. Relativ partifördelning vid kommunala valen 1946—1954
Party affiliation at communal elections
Vid beräkningen av procentnell ökning eller minskning av rösttalen har hänsyn tagits till mellan valen
inträffade överflyttningar frän landstingsområden till i landsting ej ingående städer.

INTERNATIONELLA ÖVERSIKTER

24—560088.

Statistisk årsbok 1956.
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TAB. 441 (forts.). AREAL, FOLKMÄNGD OCH FOLKÖKNING
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Sammanfattning

Allmänna anmärkningar
Do flest» uppgifterna har hämtats frän Förenta
drag. — Där intet annat sägea, avses de facto befolknationernas Demographic Yearbook för aren 1952—
ning. Folktätbetstalen har i de flesta fall uträknats på
1955. I en del fall har The Statesman's Yearbook 1950—
grnndvni av icke avkortade arealuppgifter. SSdima ml
1955 samt resp. länders statistiska årsböcker använts.
har icke meddelat» för områden med en areal understiÖvriga källor är angivna i noter efter tabellen. —
gande 1000 km».
Arealen omfattar såväl land som insjöar och vatten-

Noter
1

2
'
4
5
»
'
8
"

10

11

"
M

«

I fråga om Sovjetunionen även de asiatiska delarna.
De jure befolkning.
Exkl. Kanalöarna och Man, som medräknades i
tidigare årgångar av Statistisk årsbok.
Endast civilbefolkningen.
Exkl. Syddobrudsja.
År 1953.
Exkl. områden avträdda av Italien 1947.
Inkl. arméstyrkor utomlands.
Exkl. Tolvöarna, som avträddes av Italien 1947.
Inkl. den del av fria territoriet av Trieste, som
inkorporerades 1954.
Exkl. den del av fria territoriet av Trieste som
inkorporerades 1954.
Förkrigsområde, exkl. områden avträdda av
Italien 1947.
Exkl. insjöar ooh vattendrag.
Exkl. Elten ooh Tuddern, avträdda av Tyskland
1949.

"

Område 1937, d. v. s. inkl. områden avträdda till
Sovjetunionen efter 2:a världskriget och exkl.
Danzig samt områden som 1937 tillhörde Tyskland.
u
Område enl. fördraget i Versailles.
17
Exkl. Bratislava-brohuvudet, avträtt av Ungern
1947 (3 379 inv. år 1941).
18
Exkl. kärr och. sjöar.
" Inkl. Elten ooh Tuddern, som överläts till Nederländerna 1949.
,0
Inkl. Bratislava-brohuvudet, avträtt till Tjeckoslovakien 1947. Jfr not 17.
u
Avser hela unionen, således även de asiatiska
delarna. Arealen avser okt. 1947.
» April 1956.
23 Omfattar ej områden införlivade 1940 o. 1946.
" Uppskattning 1940.
" Uppskattning 1940, exkl. Bessarabien och Eutenien.
26 Tidigare mandat under Sydafrikanska unionen.
« Exkl. nomader (omkr. 20 000 år 1946).

Internationella översikter
TAB. 4 4 1 (forts.).
28
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Den infödda befolkningen. Den icke afrikanska
befolkn. utgjorde i Nord-Rhodesia 40 715 ooh i
Syd-Rhodesia 145 879 vid folkräkn. •/. 61.
2• Koloni ooh protektorat.
" Endast kolonien.
81
Under Federation of Nigeria.
82
Exkl. Brittiska Kamerun.
88
Inkl. omkr. 219 000 personer i norra gränsprovinserna ooh en del av Rift Valley, exkl. flyktingar
i läger.
84
Exkl. arméstyrkorna.
81
Exkl. 5 400 flyktingar.
88
Exkl. flyktingar.
87
Exkl. infödingar.
88
Inkl. underlydande områden.
89
Inkl. Ascension (292 inv. år 1946) och Tristan
da Cunha (281 inv. år 1952).
80
Endast S:t Helena.
81
Seychellerna, koloni och underlydande områden,
tillsammans 92 öar.
42
Exkl. främmande arméstyrkor inom landet och
krigsfångar men inkl. arabiska nomader, år 1947
uppskattade till 55 073.
48
Bebodd ooh odlad areal: 34 815 km» med en folktäthet av 651 per km" (Sinaihalvön inräkn.).
44
Den beräknade folkmängden för hela Egypten,
minskad med folkmängden för Sinaihalvön enl.
folkräkningen.
" År 1951.
48
Alger, Constantino, Oran ooh Sydterritorierna.
47
Exkl. infödingar.
88
Endast marockanska muhammedaner. Den judiska
och den icke marockanska befolkn. var vid folkräkningen 15 april 1951 199 156 resp. 362 814 personer.
48
Inkl. det område som 1947 överflyttades till övre
Volta.
80
Bildades 1947 av delar av Elfenbenskusten,
Franska Sudan och Niger.
« År 1952.
53• De jure befolkning. Inkl. de här förlagda amerikanska militärstyrkorna.
88
I övriga tabeller i Statistisk årsbok avser uttryoket
Amerikas Förenta Stater i regel Continental
USA. — Exkl. omkr. 435000 militärer som ej
vistades i USA vid tiden för folkräkningen.
64
Exkl. Newfoundland.
88
Aruba, Bonaire, Curacao, Saba, S. Eustatius och
del av S. Martin.
M
Exkl. indianerna i djungeln.
87
Exkl. indianer och negrer, år 1954 uppskattade
till 26000.
58 Exkl. indianstammar med en folkmängd år 1950
uppskattad till 56 700.
»• Se not »«.
" Ögruppen söder om 29" n. br., utom Amamiöarna, som överläts till Japan 1951—1953.
81
Exkl. ockupationspersonalen.
82
Inkl. Sikkim, Andamanerna, Nikobarerna och
Lackdiverna. Exkl. »settlements of» Karikal,
Mahé, Pondichéry och Yanaon som införlivades
med Indien 1ln 54.
88
Inkl. Kashmir-Jammu.
88
De jure befolkn. Exkl. Kashmir-Jammu och den
infödda befolkn. i Assam, där folkräkning ej
kunnat hållas.
85
Exkl. Kashmir-Jammu, Gilgit, Baltistan, Junagadh och Manavador.
88
Exkl. större flodområden i Öst-Bengalen.

87

Exkl. Labuan.
Exkl. 12 422 personer i interneringsläger.
Inkl. Christmas ooh Cocos Islands.
'• Folkräkningsuppgift.
71
Inkl. nederl. Nya Guinea.
'• Exkl. nomader, vid folkräkningen uppskattade
till 250 000.
71
Den judiska befolkningen. Se not 7 till tab. 448.
74
Palestinas judiska befolkn.
'• Den starka ökningen beror till större delen på
immigration.
'» År 1949.
" Inkl. Väst-Jordanien, d. v. s. den del av arabiska
Palestina som införlivades med landet ,4 / 4 1950.
" Exkl. Formosa och Pescadorema.
'• Inkl. Pescadorerna.
80
Exkl. utlänningar.
81
Endast infödda libaneser.
82
Exkl. distriktet Kobdo och besittningarna BogdoGegen. Endast mongoler. Hela folkm. uppskattad
till 647 500 personer.
88
Damau, Diu ooh G6a.
84
Exkl. nomader, år 1945 uppskattade till 288 400.
88
Exkl. 9 861 km 2 myrmark o. sjöar. (inkl. europ. T.).
88
Förutvar. Annam, Kochinkina o. Tonkin.
87
De jure befolkn. Inkl. Amerikas Förenta Staters
här förlagda armé.
88
Marshall-öarna m. fl. öar. Endast bebodd areal.
88
Exkl. Amerikas Förenta Staters här förlagda
armé samt administrationspersonalen.
•• Exkl. infödingar, år 1944 uppskattade till 47 000.
81
Inkl. omkr. 600 mindre öar.
82
Endast landareal.
83
Inkl. Campbell- och Kermadec-öarna.
84
Inkl. Phoenix Islands m. fl. öar.
85
År 1951 uppskattades folkmängden till 125 personer.
88
Enl. Nederländernas statistiska centralbyrå, som
ifråga om folkm. medräknar Pulu Waigo o.
Radjaampad gruppen. Nya Guineas areal uppgives till 380 000 km 2 och Aroeöarnas till 8 600
km 2 . För övr. områden inga arealuppgifter, varför 395 000 km 2 endast är ett ungefärligt värde.
— Enligt uppgift från Förenta nationerna, som
räknar Nederländska Nya Guinea till Asien, är
arealen för detta område 412 781 km 2 med en
folkmängd år 1930 av 314 271 personer.
27
Jfr Svensk uppslagsbok (art. Jorden).
88
Uppgifterna hämtade ur Statistisk årsbok 1940.
88
Summering av uppgifterna i tab. 441. I de fall
då uppgift saknats för år 1954, har talet för
det i tiden närmast liggande året tagits.
108
Inkl. bihav (Medelhavet, Östersjön, Norra Ishavet
m. m.)
101
Enl. uppskattning av Förenta nationerna i Demographio Yearbook utgjorde folkmängden vid
mitten av år 1954 i miljoner:
Europa (utom Sovjetunionen)
404
Afrika
210
Nordamerika
235
Sydamerika
122
Asien (utom Sovjetunionen)
1 451
Australien
14
Hela jorden (inkl. approximativa siffror
för Sovjetunionen)
2 652
102
Exkl. Vita havet (90 km a ) ooh Azovska sjön
(40 km 2 ).
1(
" Inkl. Oceanien.
88
88
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Tab. 442. Areal och folkmängd för vissa städer med
tillhörande förortsbebyggelse
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TAB. 4 4 2 (forts.). AREAL OCH FOLKMÄNGD FÖR VISSA STÄDER MED
TILLHÖRANDE FÖRORTSBEBYGGELSE
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TAB. 442 (forts.). AREAL OCH FOLKMÄNGD FÖR VISSA STÄDER MED
TILLHÖRANDE FÖRORTSBEBYGGELSE

Allmänna anmärkningar
I tabellen har urvalet av städer gjorts med hänsyn till folkmängden i den administrativa staden,
alltså exkl. förorter, med följande gränsdragning:
för de nordiska länderna 100 000, för övr. europeiska
länder omkring 750000 (undantag: Bryssel Tnrin
och Manchester) och för utomeuropeiska länder 1

milj. inv. För USA gäller emellertid 1-miljongränsen
antingen den centrala staden eller förorterna; Washington har medtagits i egenskap av huvudstad. Tahellen är ej fullständig, då det i mänga fall varit
omöjligt att erhålla erforderliga uppgifter.

Noter
1

Arealen omfattar även insjöar och vattendrag. —
Arealuppgiftcrna avser V4 1954. — 3 Avgränsningen av Paris förortsområde enl. sVilles et
agglomerations urbaines», Paris 1955 (Inst. national de la statistique et des études économiques). Tidigare har i tabellen under 3 använts avgränsningen i »Regions géographiques de la France».
— 4 Stadskärnan och6 förorterna bildar en administrativ enhet. — Thames ej medräknad. —
6
Följande adm. enheter, som helt eller delvis
ingår i Greater London Plan, ej medtagna: High
Wycombe muoicipal borough och Sevenoaks urban
district samt Ampthill, Luton, Sevenoaks, Wing och
Wycombe rural districts. — ' Den administrativa
8

staden. Uppgifter om förorter har ej kunnat erhållas. — 8 Ve 1951. — 9 >Standard metropolitan
areas> omfattar städer med minst 50 000 invånare jämte angränsande områden,l0ekonomiskt nära
förbundna med dessa städer. — Avser counties
inom
vederbörande area med mer än l 000 inv. per
km8. — " I administrativt hänseende är Japan delat i en >To>, en »Do», två »Fu» och 42
»Ken». To = staden.Tokyo med omgivande grevskap jämte 3 mindre städer. Osaka och Kyoto med
en del mindre städer och omgivande grevskap betecknas med Osaka-f u och Kyoto-fu. Ken motsvarar
prefektnrer. Alla Ken har samma politiska ställning och lika autonoma rättigheter.
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TAB. 443 (forts.). FOLKMÄNGD I STÖRRE STÄDER

Allmänna anmärkningar
I tabellen har medtagits för Europa utom Sovjetunionen städer med minst 100000 inv., för övriga delar
av världen städer med minst 200000 inv. Vissa huvud-

städer har dock medtagits, även om dera? invånarantal
understigit dessa gränsvärden. Folkmängden avser i regel
den administrativa staden exkl. förorter.

Noter
1
2

Se även tab 442.
Inkl. Frederiksberg och Gentofte.
3 Siffrorna avser »Comuni».
4
Tillhör London 2, se tab 442.
6
Tillhör London 3, se tab. 442.
0
Se även Asien.
7
Förorterna inkorporerade 1938.
8
Europeiska och asiatiska.
9
U»an förorter. Om dessa medräknas, är folkmängden
3 176 000.
10
Utan förorter. Om dessa medräknas, är folkmängden
901000.

11
13
18
14
16
16
17
18
19
20

Alla raser.
Tillhör New York 2, se tab. 442.
Med förorter.
För Sovjetunionen, se Europa.
Siffrorna hänför »ig till ett administrativt
område, benämnt »shi>.
Inkl. >Cantonments>.
Uppgifterna i regel hämtade frän Demographic
Yearbook 1952 och 1955.
Förut: Dairen och Port Arthur.
Förat: Han-kon, Wu-chanp: och Han- ang.
Se även Europa.

Internationella översikter
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Tab. 444. Befolkningen efter kön och ålder
Samman för da olika åldersgrupperna överensstämmer för en del länder icke med siffran för
totalbefolkningen. Detta beror i en del fall på,

att åldersfördelningen grundar 8ig på stickprov,
i en del fall på att totalsiffran även omfattar
personer med okänd ålder.
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TAB. 444 (forts.). BEFOLKNINGEN EFTER KÖN OCH ÅLDER

l
45—49. —% 50—. — s Uppskattning baserad .pa
stickprov. —6 4Inkl. ockupationspersonalen utomlands. — Exkl. den del av landet, som tidigare tillhörde
Trieste.
— ° Uppskattning.
—
7
a
l0
0—6. — s 7—13.
—
14—24.
—
25-39.
—
50—53. — i a 60—. — w 0—7.—
u16 40—49. — la
7-14. — 1615—44. — " 45—60. — " 61—.

—19 1939 ära område exkl.
västra Ukraina och
västra Vitryssland.
— 20 15-49. — 21 Endast
22
>enropéer» — Exkl. Yukon och Nordvastterbefolkningritorierna. — 2S Endast den judiska
urinvånarna.
— 3S 0 - 1 3 . — 2f>14
en. — " Exkl.
2I
28
—59. — 15—60. — 15-59.
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Tab. 445. Den förvärvsarbetande befolkningens fördelning efter
näringsgrenar i 1000-tal
Fä grand sv olikheterna mellan enskilda länder
med hänsyn till des använda yrkesgmpperingen
Är de Lämnade uppgifterna icke fällt Jämförbara.
Sålunda räknas personalen vid statsägda kommunikationsföretag i vissa länder till samfärdsel, i andra till offentliga tjänster. Grupperingen
gäller i regel den näringsgren, där vederbörande
A. Samtliga förvärvsarbetande

är sysselsatt, men f8r Bulgarlen och Turkiet
individualyrket. En lastbilschaufför i ett industriföretag räknas i förra fallet till industri men
i senare fallet till samfärdsel o. s. v. Arbeislösa
har i regel räknats till den verksamhet, som de
senast utövade. Jfr dock not 7.
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TAB. 445 (forts.). DEN FÖRVÄRVSARBETANDE BEFOLKNINGENS FÖRDELNING EFTER
NÄRINGSGRENAR I 1000-TAL
B. Förvärvsarbetande kvinnor

1
Talen beräknade på ett representativt urval
av befolkningen. — 2 Inkl. f. d. yrkesutövare
— " Endast off. tjänster. — « Delvis beräknade tal. — 5 Inkl.
byggnads- och anläggningsverksamhet. — 6 Exkl. Berlin. — ' Inkl. ar-

betslösa inom övriga yrken. — 8 Inkl. elektricitets-, gas- och10 vattenverk. — 9 Exkl. urbeExkl. maoribefolkningen. —
folkningen.
—
11
Uppgifter om förvärvsarbetande kvinnor saknas för år 1950.
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Tab. 446. Den förvärvsarbetande befolkningens fördelning efter
näringsgrenar i %
Se mm. och noter till tab. 445
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Tab. 447. Fruktsamheten efter moderns ålder samt bruttoreproduktionstal

1

Barn födda av moder änder 20 år per 1000
kvinnor i åldern 15—19 år. — » Barn födda av
moder i åldern 45 år och däröver per 1000 kvinnor
m. m.,
i åldern 45—49 år. — 8 Se Källhänvisningar
tab. 54. — 4 Antal födelier. — 6 Talen för de olika
åldersgrupperna gäller antal födelser, nnder det att

reproduktionstalet gäller antalet Itvande födda
födda
— 6 I siffrorna har ej inräknats levande
7
Dödfödda
barn, som dött
före registreringen. —
8
9
inräknade.— Endast I0»européer>. — Avser den
vita befolkningen. — Beräknad på grundval av
bO% urval. — l l Exkl. urbefolkn. — ,2 Exkl. maoribefolkningen.
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Tab. 448. Folkmängdens förändringar
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TAB. 4 4 8 (forts.).
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FOLKMÄNGDENS FÖRÄNDRINGAR

397
TAB. 448 (forts.).
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FOLKMÄNGDENS FÖRANDRINGAR

Noter
1

Medelfolkmängd av den i riket boBatta befolkningen. — 2 Födelse- och dödstalen
avser den
»europeiskas befolkningen. — 8 Beträffande giftermåls-, födelse- och dödstalen
exkl. Yukon och
nordvästterritorierna. — 4 Giftermåls-, födelseoch dödstalen avser ej djungelinvånarna.—6Exkl.
indianstammar med en 8folkmängd år 1950 uppskattad till 56 700. — Födelse- och dödstalen
avser endast registerområdet. — ' Avser endast

den judiska befolkningen. Vid mitten av år 1953
var antalet icke-judar omkring 183 000. —
8 Fr. o. m. år 1954 inkl. Amamiöarna. Giftermåls-, födelse och dödstalen10avser endast japaner.
— • Endast libaneser. — Exkl. nomader och
halvnomader. — " Exkl. infödingar. — 12 Exkl.
krigsfångar och främmande trnppstyrkor samt
betr. födelse- och dödstalen exkl. maoris.

Internationella översikter
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Tab. 449. Dödligheten i olika åldersklasser
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TAB. 449 (forts.).

1
4

400

DÖDLIGHETEN I OLIKA ÅLDERSKLASSER

Osäkra siffror.
Beräknad på folkmängden den 1 jan.

8

0—4 är.
4 Den vita befolkningen.

401

5

7

0

8

Registerområdet; osäkra siffror.
30—39 år.
26—000088. Statistisk årsbok 19S(i

Internationella översikter

Utom infödingar.
Maoribefolkningen ej medräknad.

Internationella översikter

402

Tab. 450. Återstående medellivslängd
Rörande konstruktionen av dödlighetstabeller i olika länder se: Hevue de l'Institut International de
Statistique. Année 3. Livr. 4. La Haye 1935.

1
45 ar. — 8 För kvinnor 1935—1937. — 8 Den >europeiaka> befolkningen. — 4 Beräknat pä ett
område med 294,7 milj. invånare. — 5 Exkl. urinvånarna. — • Eikl. maoribefolkningen.
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Tab. 451. Husdjur i 1000- tal
Där ej annat angives, avaes den senaste kreatnrsrakningen änder åren 1950—1954.

1
6

1955. — « 1951. — » 1949. - « 1948. —
Endast djur pa landsbygden. — 6 Endast
mulåsnor. — ' Europeiskae och asiatiska. —
8
Endast vuxna djur. — Endast Storbritan-

nien. — 10 1947.w — » Djur registrerade för
beskattning.
—
Angoragetter klippta nnder
aret. -r Is 1945.
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Tab. 452. Arealens fördelning efter ägoslag samt åkerjordens användning
Årtalen avser fSr länder på norra halvklotet kalenderår men för länder pä efldra halvklotet skördeår som börjar

1

Då arealsiffrorna hämtats nr olika källor har för
några länder fall överensstämmelse med tab. 441 ej
knnnat åstadkommas.

9

För Belgien, Jugoslavien, Schweiz, Spanien, Turkiet
och Västtyskland inkl. spalt.
• Exkl. trädgård.
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angivna år.

4
6
6

Utom Färöarna och Grönland.
Exkl. Azorerna och Madeira.
Europeiska och asiatiska.

' Exkl. Berlin.
Endast fastlandet.
« År 1953.
8

10
11
12

Inkl. Mansjuriet.
Exkl. Beluchistan.
Utom Sovjetunionen.
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Tab. 453. Skörd i 1000-tal ton
Årtalen avser för länder på norra halvklotet kalenderår men för länder på södra halvklotet skördeår som

1

För Belgien, Jugoslavien, Schweiz, Spanien, Turkiet och Västtyskland inkl. spalt. — 8 Europeiska och
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börjar angivna &r.

asiatiska. — 3 Exkl. Berlin. — 4 År 1953. — 6 22 provinser. — • Inkl. Mansjnriet. — ' Utom Sovjetunionen.
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Tab. 454. Fiske i 1000-tal ton
Uppgifterna för olika länder ej alltid jämförbara
sinsemellan på grand a r olika redovisningssätt i
olika länders statistik, 1)1. a. beträffande fångst
som ilandförts i utländsk hamn. För åtskilliga

länder torde den totala fångsten vara större än
den här redovisade, eftersom bl. a. sötvattensfisk
ej alltid redovisas. Fångsten såvitt möjligt beräknad inkl. huvad och inälvor.
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TAB. 454 (forts.). FISKE I 1 000-TAL TON

1
Enbart saltsjöfiskets savkastning vid kastfisket
efter sötvattensfisk.
— ExkJ. Färöarna och Grönland. — 8 Stora kvantiteter >industrifisk>, huvudsakligen
sill, bar upptagits under >Andrao. ospec».
— 4 Makrill ingår i Sill och skarpsill. — 6 För
Östtyskland uppskattas totala fångsten till 50000

ton8 per år. — 6 Inkl. Alaska. — ' Jan.—sept.
— ' 12-månadersperiod som slutar
— Vio—"V«.
80
/o. — 10 Uppskattning inkl. av FAO uppskattad
fångst vid det kinesiska fastlandet (3 milj. ton år
1953).
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Tab. 455. Produktion av elektrisk energi

1
4
3
4
5

Huvudsakligen värmekraft.
För avsalu.
Exkl. Nordirland.
Enl. beräkning av FN:s Europakommission (ECE).
Avser år 1953.

0

7
8

År 1954 var c:a 79,5 % av produktionen värmekraft.
Huvudsakligen vattenkraft.
Utom Sovjetunionen, Kina och några länder
med obetydlig produktion.
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Tab. 456. Produktion av vissa viktigare varor
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TAB. 4 5 6 (forts.).
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PRODUKTION AV VISSA VIKTIGARE VAROR
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TAB. 456 (forts.).

PRODUKTION AV VISSA VIKTIGARE VAROR
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TAB. 4 5 6

(forte.).
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PRODUKTION AV VISSA VIKTIGARE VAROR
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TAB. 4 5 6 (forts.). PRODUKTION AV VISSA VIKTIGARE VAROR
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PRODUKTION AV VISSA VIKTIGARE VAROR
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TAB. 456 (forts.).
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Internationella översikter

Internationella översikter
TAB. 4 5 6 (forts.).
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PRODUKTION AV VISSA VIKTIGARE VAROR
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TAB. 4 5 6 (forts.). PRODUKTION AV VISSA VIKTIGARE VAROR
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PRODUKTION AV VISSA VIKTIGARE VAROR

Allmänna anmärkningar
Uppgifterna har i huvudsak hämtats nr följande källor: Statistical yearbook (United Nations);' Monthly bulletin of statistics (United
Nations); Yearbook of forest products statistics
(FAO); Statistical summary of the mineral industry. Production, imports and exports. London
1955 (Colonial geological Burveys). För Sovjetunionen, Tjeckoslovakien, Polen och Rumänien
har åtskilliga uppgifter hämtats nr den av FN:s

Europakommission utgivna Economic survey of
Europe in 1955.
Där ej annat angives, avser siffrorna för Storbritannien även Nordirland och fSr Canada även
Newfoundland. Uppgifterna för Kina avser de
22 viktigaste provinserna, i vilka 90 av befolkningen bor.
Obs 1 Världsproduktionen är uppskattad.
För prodnktion av vegetabiliska jordbruksprodukter, se tab. 453.
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TAB. 456 (forts.). PRODUKTION AV VISSA VIKTIGARE VAROR

Noter
1

Bet- och rörsocker; omräkning har skett till
Sverige, Danmark, Norge, Belgien, Frankrike,
rasocker. 1951 = produktionsaret 1951/52 etc.
Tyskland och Amerikas Förenta Stater. Storbri> Endast ceatrifugerat socker.
tannien: kamgarn av ull och djurh&r samt den
3 Utom Sovjetunionen.
uppskattade produktionen av ullgarn.
4
Avser huvudsakligen torsk, ej importerad; torr " S. k. egrenerad bomull. Avser produktions&r som
vikt.
börjar 1 ang. angivna ar. Uppgifterna hämtade
6
Endast exporten.
frän Cotton Quarterly statistical bulletin, Jan.
6
Totalsummor för de i Förenta nationernas års1956, utg. av Internat. cotton advisory comböcker redovisade länderna.
mittee, Washington.
7
Kött av nötkreatur, svin, för och i vissa fall 94 Inkl. Mansjuriet.
getter; inälvor ej inräknade. Siffrorna avser i 85 Garn för direkt försäljning och vidare bearbetregel den totala produktionen. Siffrorna för Danning samt lönspinning. Garn av avfall ingår. Av
mark har justerats med hänsyn till exporten
Sverige och Frankrike har inräknats blandat
av levande djur och siffrorna för England med
garn och kordgarn, för Danmark, Norge, Belgien,
Nederländerna, Tyskland och Japan blandat
hänsyn till importen av gödboskap.
8
garn samt för Storbritannien och Canada kordTolvm&nadersperiod som Blutar under det angarn. Sverige: exkl. sytråd.
givna aret.
88
• Inkl. getmjölk m. m.
Totala produktionen av bomullsgarn år 1947
10
Inkl. getmjölk.
var 1715000 ton; uppgifter tillgängliga endast
11
Inkl. annat vegetabiliskt matfett.
för censusår.
97
" Endast för föda.
Avser produkter med cellulosa som råmaterial
18
Tunisien, Algeriet, Franska Marocko och Libyen,
men inbegriper ej avfall, produkter av annat
14
Endast mejeriproduktionea redovisas för Finråmaterial (exempelvis nylon), spunnet garn, etc.
land, Norge, Västtyskland, Amerikas Förenta 88 Inkl. andra syntetiska fibrer.
89
Stater, Canada och Nya Zeeland.
Endast produktion för försäljning.
15
40
Inkl. produktion av ostmassa pä lantgärdar.
Uppgifterna hämtade från publikationen Indus14
Siffrorna omfattar endast omkr. 90 % av total- trial statistics 19i)0—1955, Paris 1955 (Orproduktionen.
ganisation for European economic co-öperation).
För Amerikas Förenta Stater finns inga full" Inkl. export fr. Brittiska Togo.
ständiga nppgifter; siffrorna i den ovannämn" Inkl. export fr. Brittiska Kamerun.
18
da publikationen omfattade icke hela produkInkl. Alaska, Puerto Bico och Hawai. Tolvmationen. De meddelas dock här till jämförelse
nadersperiod som slutar under det angivna aret.
90
med de övriga ländernas produktion'(1000
Tolvmånadersperiod som börjar under det anton): 1951 1010, 1952 939, 195a 1111, 1954
givna aret.
21
1102.
Inkl. cigarrcigarretter.
" Inkl. cigarrcigarretter med undantag för Fin- 41 Siffrorna avser avverkning för bränsleändamål
eller för vidare förädling. För en del länder
land, Norge, Italien, Nederländerna, Västtyskavverknings&r.
land samt Polen, där de inräknas i cigarrer.
28
Produktionen redovisas på länder enligt den flag- 48 Exkl. hemmaförbrukning inom jordbruket.
ga, under vilken fartygen seglar. För fångster i 48 Inkl. lådämnen. I siffrorna för Österrike ingår
Antarktis avses produktions&r, som slutar under
även syl lar.
det angivna aret. 1955 avser endast Antarktis. 44 Mekanisk och kemisk massa, torr vikt.
M
46
Inkl. Brittiska Kamerun.
Exkl. massa för flberplattor.
26
48
Java och Madura.
Exkl. Sovjetunionen och Kina.
24
I flertalet fall har uppgifterna beräknats med 47 Exkl. Sovjetunionen och Kina. År 1954 upputgångspunkt från produktionen av s. k. egreskattades hela pappersproduktiones i Sovjetnerad bomull.
unionen till 1760000 ton, varav omkring
" Siffrorna avser i regel lin för linfröproduktion.
470 000 ton tidningspapper.
88
48
Inkl. rybs.
Inkl. Brunei.
48
" Inkl. senapsfrö.
Produktion fr&n större egendomar samt export
80
Export av nötter och olja.
från mindre företag.
81
60
Inräknat Basutoland och Sydvästafrika.
Avser endast sampolymeriserat av butadien med
ai
Ullgarn och kamgarn för direkt försäljning och
styren och acrylnitril samt gummi av neoprenvidare bearbetning samt lönspinning (Sverige
eller butyltyp.
exkL lönspinning). Blandat garn inräknas av 81 Tabellen upptar endast de fem länder för vil-
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TAB. 456 (forts.). PRODUKTION AV VISSA VIKTIGARE VAROR
ka regelbanden statistik kan erhållas. Dessa 78 Allt oarbetat järn och stål ur tackjärn eller
länder beräknades år 1952 svara för c:a 80 %
skrot; vällmetall dock ej inräknat (undantag:
av världens totala kapacitet. Denna uppskatTjeckoslovakien).
79
tades detta år till c:a 660 400 ton.
Endast göt.
02
88
C-.a 90 %. av totala produktionen.
Mn-innehåll i malm med minst 80 lin (Sve•» Exkl, Kina.
rige omkring 15 %, Amerikas Förenta Stater
" Exkl. lignit och brunkol, För Sovjetunioner
minst 35 %)• Uppgifterna i många fall approxioch Ungern dopk inkL lignit och för Sovjetmativa.
81
unionen 1965 även brnnkol.
Mn-innehållet något mindre än 30 %.
56
88
Exkl. Nordirland.
I de fall, där produktionen ur skrot är bety»• Inkl. lignit.
dande (Sverige, Belgien, Storbritannien, Väst67
Siffrorna avser koks från kaksngnar (metallurtyskland, Amerikas Förenta Stater, Japan), ingisk koks) och gasverk. Enbart gasverkskoks
går denna i de angivna siffrorna, dock ej i totalredovisas av Danmark, Finland och Norge.
siffran. För Sverige, Belgien och Japan avses
68
Exkl. skiffer olja och naturlig gasolin. I ett
raffinerad koppar, för Nord Rhodesia blisler
flertal fa,U har produktionen beräknats ved
och elsktrolytkoppar, för Canada blister och
ledning av uppgifterna om kapaciteten.
anodkoppar. Belgiens produktion ingår icke i
69
Inkl. naturlig gasolin.
totalsiffran.
60
Anglo-Iranian Oil Company's produktion t> o. m. 88 Raffinerad koppar i tackor.
ang. 1961, därefter National Iranian Oil Com- 84 Se not 82 ang. produktionen ur skrot (Sverige,
pany's produktion.
Belgien, Frankrike, Storbritannien, Amerikas
81
Gasolja (solarolja), diselolja och eldningsolja.
Förenta Stater). För Belgien, Frankrike, JugoExkl. asfalt.
slavien, Spanien, Storbritannien, Amerikas För88
Anglo-Iranian Oil Company's produktion.
enta Stater, Canada, Pern och Australien av88
Inkl. flygbensin.
ses raffinerat bly.
64 Exkl. Sovjetunionen, Östeuropa, Österrike, 85 Se not 82 ang. produktionen ur skrot (Belgien,
Indien och Kina.
Frankrike, Västtyskland, Amerikas Förenta
68
Inkl. white spirit (undantag Argentina),
Stater, Japan). För Norge, Canada, Japan och
fotogen för traktorer m. m.
Australiska förbundet avses raffinerad zink.
68
86
Ej fasta smörjmedel.
Inkl. Ruanda-Urundi.
67 För Kina och Sovjetunionen uppskattas för- 87 I regel exkl. tenn ur skuot.
krigsprpduktionen av salt till 3 resp. 4 miljo- 88 Torr ekvivalent.
89
ner ton årligen.
Se not 82 ang. produktionen ur> skrot (Sverige
•' Ejckl. Sovjetunionen, Tjeckoslovakien och Öst1951—52, Frankrike, Storbritannien, Västtyskland.
tyskland, Österrike 1953—54, Amerikas Fören89
ta Stater, Japan).
Endast FeS,.
'" Endast gruvproduktion; exkl. svavel, utvunnet 80 Siffrorna avser i regel innehållet av fint guld
i den brutna malmen.
ur svavelkis. Amerikas Förenta Stater: oraf81
Inkl. raffinerat guld.
finerat svavel.
99
71
Endast Syd-Korea.
För Belgien, Frankrike, Spanien och Ameri"
M
Exkl. Rumänien, Sovjetunionen, Kina samt någkas Förenta Stater kalenderår, för de övriga
ra länder med obetydlig produktion.
utom Nya Zeeland tolvmånadersperiod, som slu94
Exkl. Rumänien, Sovjetunionen, Tjeckoslovatar under det angivna året.
kien samt några länder med obctydligproduktion.
" Produktionen i Östtyskland uppskattades år
93
Personbilar: alla typer av motorfordon,som kan
1953/54 till 1500000 ton.
78
användas som privata personvagnar, exkl. 2Endast för jordbruksändamål.
74
och 3-hjtiliga motorcyklar. Lastbilar: lätta och
Inkl. underlydande stater.
76
tunga lastbilar, traktorsläpvagnar och bussar,
Produktionen i Östtyskland uppskattades 1953/
specialfordon (ambnlanrer o. d.). Exkl. traktorer
54 till 290 000 ton.
78
inom jordbruk och industri.
Uppgifterna avser järninnehållet'i den brutna
järnmalmen, däri inräknat manganhaltlg järn- 90 Uteslutande sammansättningaindustri, baserad
på importerade delar.
malm (undantag: Amerikas Förestå Stater) men
97
ej svavelkis.
Försäljning från fabrikerna inklusive expor77
terade sammansättningsdelar.
Utskeppad malm.
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Tab. 457. Indextal för industriproduktionen

(1953=100)

Där ej annat angives, avses gruvbrytning, industri (ej byggnadsindustri) samt gas- och elproduktion.

Industriförbundets månadsindex kedjad till Kom- 15
merskollegii årsindex.
' Korrigerat med hänsyn till antalet arbetsdagar i
•
månaden.
8
Exkl. gas- och elverk.

1

Exkl. bergsbruk.
Uppgifter från Institut de recherches économiques
et sociales, Louvain. Säsongvariationerna utjämnade,
Inkl. byggnadsverksamhet.
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Tab. 458. Införsel och utförsel ar vissa viktigare varor
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TAB. 458 (forts.). INFÖRSEL OCH UTFÖRSEL AV VISSA VIKTIGARE VAROR

Allmänna anmärkningar
Varugrnpperingen följer i huvudsak Standard International Trade Classification (SITC). Jämför Statistical papers, Ser. M, nr 10 (Indexed ed., Prel. issae),
utg. av B"N:s statistiska byrå,. Motsvarande kodbeteckningar bar utsatts i noterna. Grupperingen kan dock
icke beräknas helt motsvara SITC, eftersom uppgifterna, även där de hämtats ar internationella källor,
dock grundar sig på de olika ländernas handelsstatistik,
där varugrupperingen i vissa fall i hög grad avviker
från SITC. — Uppgifterna har huvndsakligen hämtats
nr den av FN utgivna Yearbook of international trade
statistics 1954, de av FAO utgivna Yearbook of food
and agricultural statistics 1954: P.2, Yearbook of forest

products statistics 1954, Monthly bulletin of agricultural economics & statistics samt den av OEEC utgivna OBEC Statistical bulletins, Ser. S, 1954: 4. Uppgifterna i dessa publikationer är icke fullständiga, och
nya siffror har i flera fall icke kunnat erhållas vare
sig från dessa eller andra källor. — I siffrorna för
Spanien ingår år 1952 Balearerna, därefter även Kanarieöarna, Ceuta och Melilla. Storbritannien avser United
Kingdom, alltså även Nordirland. Ifråga om Tyskland
avses Västtyskland. I siffrorna för Canada ingår i regel
Newfoundland. Uppgifterna för Kina avser de 22 viktigaste provinserna, i vilka 90 % av befolkningen bor.

Noter
Kodsiffrorna avser beteckningarna i SITC (Standard International Trade Classification).
1

Vete och spalt, omalet. 041.
Exkl. transporter till lands.
8
Inkl. mjöl av spalt. 046.
4
Omalen råg. 045—01.
6
Vikten uttryckt i skalat ris.
2

6

Omalen majs. 044.
' 054-01.
8
Råsocker och raffinerat socker av rör och betor,
glykos, maltos etc. 061.
9 Råsocker och raffinerat socker.
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TAB. 4 5 8 (forts.).
10
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INFÖRSEL OCH UTFÖRSEL AV VISSA VIKTIGARE VAROR

Exkl. handeln mellan USA och dess underlydande
territorier.
" Fisk: färsk, frasen, saltad, rökt etc, skaldjur,
fiskkonserver. 031, 033.
12
Kött och fläsk: färskt, fruset, torkat, saltat etc,
köttkonserver. För Amerikas Förenta Stater dock
exkl. köttkonserver. I siffrorna för Canada ingår
endast torkat, saltat och rökt kött. 011, 012, 013.
18
023.
14
Ost och ost mass a. 024.
15
Rostat och orostat kaffe samt kaffeextrakt. 071.
18
Te och mate. 074.
17
Siffrorna för Eina sammanställda på grandval av
andra länders handelsstatistik; handeln med Sovjetunionen och de östenropeiska staterna ingår ej.
18
Oarbetad tobak. 131.
19
Ar 1954: federationen Rhodesia och Nyasaland.
20
Oljeväxtfrö, jordnötter, kopra, palmkärnor, sojabönor m. m. 221.
21
Huvudsakligen rapsfrö.
22
Oljor av oljeväxtfrö, nötter, kärnor, kopra eto.
412. (Jämför not 20.)
28
Huvudsakligen rov- och rapsolja.
24
Ull orh annat djurhår samt avfall. 262.
28
Garn »v nil och annat djurh&r. 651—02.
28
S. k. egrenerad bomull. Sålunda ingår icke vare
sig bomullsfrö eller linters, avfall, kardad och
kammad bomull o. s. v. Redovisningen avser år
som börjat den 1/a angivna år. Uppgifterna huvudsakligen hämtade från Cotton Quarterly statistical
bulletin, utg. av Internat. cotton advisory committee, "Washington. 263—01.
47
Nettoimport.
88
Inkl. Mansjuriet.

29
99
81

82
88

651—03, 651—04.
652.
266.

651-06.

599—01.
94
Stolpar, brännved, pitprops, pappersmasseved, annat randvirke, sliprar, sågat och hyvlat virke
m. m. Dessa uppgifter får betraktas som mycket
osäkra på grund av den bristande överensstämmelsen mellan olika källor. Timmer flottat från
Norge til] Sverige ingår ej. 241—01, 242, 243.
88
Exkl. ved och pitprops.
98
Mekanisk och kemisk massa, i regel torr vikt, samt
pappersavfall. 251.
87
641—01.
38
Tolvmånadersperiod som börjar det angivna året.
89
Tolvmånadersperiod som slätar det angivna året.
40
Naturgummi samt syntetiskt och regenererat gummi.
231.
41
Inräknat brunkol samt briketter av kol, koks,
brunkol och torv. 311.
42
Delvis raffinerad olja (för vidare raffinering) inräknad. 312—01.
48
1 000 m s .
44
Pannbrännolja som bnnkrats av fartyg i utländsk
fart i regel inräknad. 313—03.
46
Fiygbensin inräknad. 3 1 3 - 0 1 .
49
281.
47
Tackjärn, göt, valsverksprodukter, plåt, räls, rör,
gjutgods ra. m. 681.
48
Icke-raffinerad (inkl. skrot) och raffinerad koppar
(inkl. oarbetade legeringar). 682—01.
49
Oberodda hudar. 311.
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Tab. 459. Värdet av utrikeshandeln
Myntmetall och mynt ingår ej.

1

1954 och 1955 exkl. handeln med Färöarna och
Grönland. — 2 Exkl. krigsskadestandsprodukter. —
8
Ny myntenhet 1954, motsvarande 1000 enheter
av den gamla. — 4 Inkl. Ruanda-Urundi. — B Exkl.
28—56008%.

Statistisk årsbok 1958

handeln med Sudan. — a Fr. o. m. 1955 inkl. Sydvästafrika. — 7 Import fob. — 8 Exkl. silver. —
9
Inkl. gnid. — J° 1953—54. 2,80 U. S. dollar per
£ (I), 1955: 0,56 U. S dollar per £ (I).
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Tab. 460. Värdet av olika länders import med fördelning på länder
Uppgifterna avser cif-värden, där ej annat angives; a = specialhandel, g = generalhandel.
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i 1000000 dollar

1

Siffrorna beräknade på grandval av andra länders
export.
» 1952 och 1953.

8

Fob.
4 Inkl. import från
tabellen.

länder som ej upptagits i
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Tab. 461. Olika länders betalningsbalans med utlandet i 1000000 dollar
Minastecken utmärker nettoutgift resp. nettominskning av tillgångar.
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TAB. 461 (forts.). OLIKA LÄNDERS BETALNINGSBALANS MED UTLANDET I 1 0 0 0 0 0 0 DOLLAR

1
2
8
4
6
8

Fob, där ej annat angives.
På grand av ofnllständigheter i det statistiska materialet.
Cif.
Justerat med hänsyn till ofnllständigheter i det
statistiska materialet.
Franc-området.
Escudo-omr&det.

7

Inkl. priv. gåvor och kapitalrörelser.
Exkl. export ar varor och tjänster för de militära
hjälpprogrammen.
9 Exkl. transaktioner med Afghanistan. Importvärdena är blandat fob och cif och avser endast den
privata importen. Den statliga importen inr. i tjänster.
8
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Tab. 462. Volym- och prisindex för in- och utförseln (1953 = 100)

Tab. 463. Sjösatta fartyg
Enligt Lloyd's register. Avser fartyg på över 100 brnttoton.

1

Ar 1938: Tyskland.
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Tab. 464. Handelsflottan i juni 1955 efter fartygens
ålder i 1000 bruttoton
Enligt Lloyds register. Avser ång- och motorfartyg på över 100 brattoton.

Tab. 465. Handelsflottan i juni 1955 efter fartygens
storlek i 1000 bruttoton
Enligt Lloyd's register. Avser ång- och motorfartyg på över 100 brutto ton.
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Tab. 466. Sjöfarten på utlandet
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TAB. 466. (forts.)
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SJÖFARTEN PÅ UTLANDET

Pfc grand av de speciella matnlngsreglerna i Sverige
har de officiella tontalen reducerats med 20,6 % är
, 1938 och 83 % övriga ar.
Sjöfarten på Ladoga inräknad.
Fä grnnd av de speciella m&tningsreglerna i Belgien
har de officiella tontalen reducerats med 15 %.
Nettotonnaget beräknat pä grundval av bruttotonnaget, som reducerats med ca 40 %.
6
Stettin och Ustka ej inräknade.

9

Hätenhet »Tonelados de arqueo».
'Brittisk flagg.
8 År 1953 exkl. fartyg för marindepartementets militärtransporter.
9
Sjöfarten pä de stora sjöarna ej medräknad.
10
Med last.
11
Flodbåtar medräknade.
12
Pöruty, Britt. Indien.
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Tab. 467. Världens sjögående handelsflotta
Enligt Lloyd's register. Uppgifterna avser fartyg på över 100 brnttoton (jämför dock not 2). Koloniernas
handelsflottor inräknade nnder moderländerna.

1
Motorseglare inräknade. — 2 Åag- och motorfcankfartyg på över 1000 brnttoton t. o. m. 1951; på over 100
brnttoton från år 1952. — s Inräknat fartyg, som registrerats i Trieste.
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Tab. 468. Järnvägar

1
Drifts&r. som härjar 1 april angivna ar. — " Driftsär,
som slutar 30 juni
angivna år. —3Endast statsbanor. —
4 År 1952. - 6 År 1947. — 6 Ar 1953. — ' Omfattar
2
huvudlinjer och delvis trafik i Nordirland. — 8 Ar 1546.
10
— » I r 1936. — Ar 1955. — » I r 1948. — >» År 1937.
— '5 Driftf&r, som slutar 30 april angivna ar beträffande
personbefordran orh 88 februari
för godsbefordran. —
14
Kikl. forstadstrafik. — 1S Inkl. Sydvastafrika och

uppgifterna
Vryburg—Bulawayolinjeu. — IB Transport
galler 48 stater. — " Ar 1950. — ,8 Avser >Canad. National Railways» och >Canad. Pacific Railways), om% av den sammanlagda banlängden. —
fattande omkr. 95
•• i r 1951. — so Avsera i 13 linjer, omfattande 90%av
den totala trafiken. — Bruttotonkilometer. — as Siffrorna för 1938 avser divarande Britt. Indien.
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Tab. 469. Postväsendet
Uppgifterna hämtade frän den internationella poststatistiken. Transitopost ej medräknad.

1

År 1947. — » År 1948. — • År 1938. 46 År 1937. — 5 Omfattar Även transitopost. —
År 1946. — ' För år 1954 endast tiden 1 april

— 31 december. — 8 Omfattar besittningarna samt
Alaska. — » År 1953. —10 Brevförsändelser 1948,
Tärdebrev och paket 1945. — » År 1952.
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Tab. 470. Telegraf och telefon
Uppgifterna i regel hämtade från den internaUppgifterna ang. telefonväsendet omfattar b&de oftionella statistiken om telegraf- och telefonväsenfentliga o. enskilda anläggningar (för Sverige dock
det. Transitotelegram och -telefonsamtal ej medtag- . endast televerkets).
na och ej heller järnvägarnas tjänstetelegram.

1
Gäller drifts&r som slutar 30 jnni angivna år.
'8 För telegrafväsendet Algeriet medräknat.
Gäller drifts&r som börjar 1 april angivna år.
4
För 1954 endast perioden 1 april— 31 dec.

6

Gäller driftsår som slutar 30 september angivna år.
•7 Avser endast Syd-Rhodesia.
Avser 2 större telefonbolag.
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Tab. 471. Motorfordon
Uppgifterna avser så vitt möjligt slutet av aret. I åtskilliga fall avses dock annan tidpunkt, ehuru
dotta icke alltid framgår av källorna. Dä antalet motorfordon f, n. ökas i hastig takt Sr talen högst i
slutet av året. Antalet motorcyklar i olika länder är icke jämförbart, då cyklar med hjälpmotor ingår
i olika omfattning.

1
År 1952. — 2 År 1953. — s Inkl. 500 000 lastbilar, även använda som personbilar, vilka tidigare
redovisats som lastbilar. — 4 År 1951. — 5 År 1950. — « År 1948.
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Tab. 472. Flygbolagens lufttrafik
Avser såväl inrikes gom internationell reguljär trafik.

1

Avser resp. bolags hemland. —3 8 Tnkl.
landets andel av SAS'trafik (Sverige /i, Danmark 2/7, Norge s /'). — 8 Enl. uppskattning av
International Civil Aviation Organization.
—
4
Inkl. icke-reguljär trafik. — 6a Eskl. helikopterflygning inrättad år 1953. — Avser 7 bolag,

varav för 6 inkl. icke-reguljär trafik. — 7 [nkl.
Nyasaland. — " Endast
trafik utförd av Linea
Airea National. — 9 Liikl post. — 10 Inkl. Storbritanniens andel i >The Joint United KingdomAustraliai-linjen, som trafikeras av QEA och
BOAC.
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Tab. 473. Turister år 1954

Allmänna anmärkningar
Då intet annat angives grundar sig uppgifterna på
passkontrollen. Turisterna är klassifioerade efter de
länder där de var bosatta vid inresan, ej efter nationalitet, såvida detta icke särskilt angives. I de fall
uppgifter från passkontrollen saknas, har siffrorna
baserats på uppgifter från hotell, pensionat m. m.
Dessa siffror är icke jämförbara med uppgifterna från
passkontrollen. Resenärer som stannat mindre än ett
dygn har i regel uteslutits. Se även Källhänvisningar
m. m., tab. 195—197.

Noter
Exkl. madborgare bosatta utomlands.
Turisterna- klassificerade efter nationalitet.
" InkJ. turister på genomresa, immigranter m. fl.
4 Uppgifter från hotell m. m.
5 Avser 1953.
" Exkl. passagerare på kryssningar.
'8 Inkl. endagsturister (år 1954: 3 827 512).
Exkl. rosor till Madeira och Azorerna m. m.
9 Inkl. turister på genomresa (år 1953: 645 506).
1
s
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10

Exkl. turister från Irländska republiken (år 1953:
o:a 200 000).
48 stater. Exkl. resande över landgränsen från
Canada, vilka stannat mindre än tvä, dagar, och
resande frän Mexico.
12
Inkl. Sovjetunionen, även dess asiatiska delar.
13
På grund av att passkontrollen avskaffats mellan
de nordiska länderna saknas numera uppgifter om
antalet turister från Danmark, Finland och Norge.
14
Inkl. turister från Island.
15
Inkl. turister från Luxemburg.
" Ingår i siffran för Storbritannien och Nordirland.
11

29— seOOSS. Statistisk årsbok 1030.
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" Se not 10.
M Inkl. Trieste.
» Se not 20.
«° Inkl. Portugal.
" Spanska medborgare bosatta utomlands.
sa
Inkl. turister från Irländska republiken.
" Inkl. Balkanstaterna.
M Turister från Australien.
25 Antal turister som övernattat.
»« Exkl. ospeoificerade länder.
" Se not 14.

Internationella översikter

450

Tab. 474. Valutakurser
Värdet av hundra valutaenheter i olika länder uttryckt i DSA-dollar.
Uppgifterna avser a) månads- och årsmedeltal för
inhemska parikurser eller officiella baskurser för
länder som har endast en kurs; b) gränserna för sälj-

1

knrser för länder som har ett system av flera kurser.
FSr länder där kurserna ändrades i sept. 1949 uppges
kursen bäde före och efter devalveringen.

Kursen för en del av aret. — ' 1 januari— 4 juli 0,7353; 5 juli—18 september 0,625; därefter 0,4348.

Tab. 475. Effektiv ränta å statsobligationer
För flertalet länder avses en enda emission, vars nominella ränta angivits i tabellhuvudet.

451

T. o. m. 1949 3 %, fr. o. ra. 1950 5 % obligationer.
Avkastningen av samtliga ständigt utelöpande obligationer.
T. o. m. mars 1952 obligationer på minst 15 år; från april 1952
obligationer på minst 12 år.

4
6
6

Teoretisk avkastning av Dominion-obligationer på 15 år.
Teoretisk avkastning av Commonwealth-obligationer på 12 år.
Medeltal för mindre än 12 månader.
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1
8
3

Siffrorna i huvudet anger det antal aktier, som ingår i index flJr resp. länder.
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Tab. 476. Indextal för värdet av industriaktierna (1953 = 100)

452

1

Affärsvärdens aktieindex. — 2 Från 1056. — 3 Som grnnd ligger mindre än 12 månader.

453
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Tab. 477. Guldbehållning och utländska tillgodohavanden i 1000000 dollar
den 31 dec. år 1955
Avser centralbankens och Btatens resp. internationella institutioners brnttotillgodonavanden, där ej annat
angives.

1
Uppskattade tal. — 2 Endast Centralbanken. — 8 Nov. — 4 International Monetary Fund. — 6 European Payments Union. — 6 Bank for International Settlements.

Tab. 478. Utelöpande sedlar m. m. den 31 dec. i 1000000
av myntenheten
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TAB. 478 (forts.).

1
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UTELÖPANDE SEDLAR DEN 31 DEC. I 1 0 0 0 0 0 0 AV MYNTENHETEN

Med avdrag av de privata bankernas behållning av inhemska sedlar och mynt.

Tab. 479.

Partiprisindex

(1953=100)

455

Vägt med värdet av inom landet konsumerade varor. — 8 Industriprodukter till producentpriser. — 3 Vägt med värdet av inom landet
konsumerade livsmedel, lantbruksprodukter och r&varor för industrin.

— 4 November—december. — ' Oktober—december. — 6 Fr. o. m.
1947 vägt med värdet av inom landet konsumerade varor. —7Juli—
december.
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1

Tab. 480. Levnadskostnadsindex (1953 =100)
Internationella översikter
456

' Eskl. hyr», — 2 Endast »europeisk» befolkning.—

s

Som grand ligger jnindre än 12 månader.
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Tab. 481. Förbrukning av tidningspapper
Avser för flertalet länder gamman av import och ev. produktion minskad med exporten enl. uppe.
från UNESCO.

1
2
3
1

För vissa länder endast en del av den angivna
perioden.
Tidninggtryckerlernas förbrukning.
Saar har inräknats i Västtyskland 1935/39 och
i Frankrike från 1946.
1935/39 Inkl. Saar; från 1949 Västtyskland och
Västberlin.

6
6
7
8
0

1935—48 exkl. Newfoundland.
Före 1947 inkl. Pakistan.
Eskl. tidningspapperssurrogatet >Senka> (65 300
ton år 1954).
Inkl. Korea och Formosa.
12-månadersperiod som slutar 30 juni angivna
år.
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Tab. 482. Livsmedelsförbrukning
Enl. FAO (2nd World Food Survey. Rome 1952)
förbrukar 59,5 % av jordens befolkning dagligen mindre än 2 200 kalorier, 12,7 % mellan 2 200 och 2 700
kalorier och 27,8 % över 2 700 kalorier. Denna be-

1

Inkl. potatis till potatismjöl samt sötpotatis
m. m. — 2 Inkl. andra4 mejeriprodukter än6 smör.
— 3 Fettinnehållet.
— Exkl. valolja. — Exkl.
potatis. — 8 1934/38 inkl. Pakistan. — ' Uppg. om

räkning omfattar 80 % av jordens befolkning. Den
återstående befolkningen, för vilken tillförlitliga
uppgifter saknas, bor nästan helt och hållet i områden med otillräcklig livsmedelstillgång.

den årliga förbrukningen av vegetabilier baserade
pä, redovisad produktion. — a Ej jämförbart med
perioden 1935/39 gå grund av ändrat redogörelsesätt.
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Tab. 483. Förbrukning av vissa njutningsmedel

1
8
8
4
6

50% alkoholhalt.
Import.
Endast kakaopulver.
Införsel minns utförsel.
Musserande viner.
• Produktion.

7

Konsumtion underkastad beskattning;
apéritifer o. d.
År 1950.
« Åren 1934/88.
"11 Produktion + införsel minus utförsel.
Ölförsaljning från bryggerierna
8

exkl.

Internationella översikter
Tab. 484. Bostadsbyggande

460

Där ej annat angives, avser uppgifterna antalet färdigställda lägenheter. Tabellen avser att belysa
utvecklingen av bostadsproduktionen i varje land för gig. På grand av det skiftande redovisningssättet
kan däremot de absoluta talen för de olika länderna icke jämföras sinsemellan.

1
Reykjavik.
»
1OOO m8.
8
Antal
hus.
4
Byggn.-tillst&nd.
5
Med statsunderstöd.
6
Tätorter.
7
462 orter fr. o. m. 1951.

8
Orter med mer än 20000 inv.
9
Ombyggn. inräknade.
10
Kairo, Alexandria o. Port Said.
11
För den >europeiska> befolkningen i 18 städer.
" Ej jordbrnkarbostäder.

18
14
18
16
17
18

Påbörjade.
Inkl. Newfoundland.
1 000 ma golvyta.
13 orter. J
1 000 m grundyta.
Tätorter; 12-mån.-period börjande 1 april.

Tab. 485. Bostadsbestånd

Bostadsutrymme avskilt med väggar från golv till
tak och med minst 4m2(Sverige och Norge minst
6 m') golvyta. 1 rum och kök räknas alltså som
2 rumsen heter (utom i Schweiz, se not 12). Rum
för affärsändamål ej inräknade. I de fall då
summan av procenttalen ej är 100, ntgöres skillnåden av lägenheter med okänt rumsantal.
Där ej annat angives, avses inom lägenheten befintlig vattenledning.
8
Gas för matlagning, i regel som permanent anläggning.
Priv. badrum el.badrum som delasmed annan lägenh.
8
Till städer räknas även tätorter med minst 1000 inv.
Exkl. lägenheter med duschrum el. finsk bastu.

7
8
9
10
11

Avser hushåll (Norge dock endast betr. Ib.).
Avser år 1946.
Totalsiffror för hela riket.
Endast privata badrum.
Endast bebodda lägenheter. För landsbygden endast, för städerna ej jordbrnkarbostäder.
12
Avser 113 städer med över 5000 inv., 59 förortskommuner samt 253 landsbygdskommuner. Kök
ej räknat som rnmsenhet.
13
Endast Storbritannien.
14
Endast Böhmen, Mähren och Schlesien.
16
Avser även utom lägenheten befintlig vattenledn.
16
Städer som icke tillhör någon. »Landkreis».
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Tab. 486. Arbetslöshet
Där ej annat angives, avses antalet registrerade arbetslösa, resp. arbetslösa i % av de arbetslBshetsförsäkrade. — Tab. avser att belysa för-

1
i
s

Avser arb.-18sh. inom fackförbunden.
Försäkrade arbetslösa.
Fr. o. m. febr. 1954 exkl. vissa jordbrukare.
4 Antalet försäkrade ökat fr. jan. 1953 som följd
av»Social Welfare Act 1952>.
5
T. o. m. 1951 försäkrade arbetslösa i % av samt-

ändringarna i varje land för sig. På grund
av statistikens olika omfattning kan siffrorna
för de olika länderna icke jämföras sinsemellan.

liga försäkrade. Från 1952 antal dagar för
vilka försäkring utbetalats i % av samtliga vid
full sysselsättning möjliga försäkrade dagar.
6
Inkl. delvis arbetslösa.
7 Arbetslösa i % av den samlade arbetsstyrkan.
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Tab. 487. Utgifter för sociala ändamål i de nordiska länderna under år 1953
Beloppen avser de totala nettoutgifterna vare sig dessa täcks av skatter eller av avgifter till socialföisäkringsorganen. Jämför tab. 296—297.

1

Avser år 1952.
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Tab. 488.
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Radiomottagare

Uppgifterna avser for vissa länder antalet apparater och för viss» lander antalet licenser. — Antalet
radiomottagare i hela världen uppskattas av UNESCO till 230 milj. år 1953 och 260 milj. år 1954.

1

År 1951. — 2 Siffrorna är uppskattade och starkt avrundade. — 8 År 1953.

Tab. 489. Biografer
Uppgifterna avser i regel permanenta biografer som visar 35 mm film.

1
Exkl. 18,1 milj. gratisbesökare.
— a Inkl. am8
Alla
slags
biografer. —
bulerande
biografer.
—
4
Inkl. 4 062 6frilnftsblografer för bilturister
(»drive-ins»). — Inkl. 174 >drive-ins.> — 6 Bedo-

visnings år som
börjar 1 april. — 7 Fastlandet. —
V» 1950- s0 /a 1951. Exkl. åskådare som icke betalar nöjesskatt.
8
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Tab. 490. Statsskulden
Talen ej fällt ensartade, särskilt rad beträffar gränsen mellan långfristig och kortfristig samt mellan
inhemsk och utländsk skald, ävensom omräkningen av utländsk skuld till landets mynt.

1

2
3
4

Utländsk obligationsskald (omkr. 190 milj. kr) och
dollarkredit hos Export-Import Bank of Washington
(omkr. 106 milj. kr) inr. i den inhemska skalden.
Omfattar endast den egentliga statsskulden. Övrig
statsskuld utgjorde 3665 milj. kr år 1955.
Här ingår förralina, ej verkställda amorteringar (261
milj. kr år 1955).
Exkl. ocknpationskonton i Norges bank (5546 milj.
kr år 1955).

5 Exkl. skuldförbind. t. Internationella Banken och
Valutafonden (326 milj. kr år 1955).
6
Exkl. skuld från l:a världskriget (21 275 milj. francs
år 1955).
' Exkl. skuld tiU Storbritannien från l:a världskriget
(1883 milj. esc. år 1952).
8
Exkl. förpliktelser mot vissa inhemska fonder.
» E i k l . skuld från l:a världskriget (1003 milj. pund).
,0
Exkl. skuld till Storbritannien från l:a världskriget
(26 milj. pund).
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Tab. 491. Nettonationalinkomst och bruttonationalprodukt

1
Offentliga investeringar omfattar, om ej annat
angives, såväl direkta offentliga investeringar som
statliga och kommunala affärsföretags investeringar. — 2 Bruttonationalinkomst. — 3 Eskl. statliga och kommunala affärsföretags investeringar.
— ' Inkl. statliga och kommunala affärsföretags
investeringar. — 5 1952 ej jämförbart med 1930

—51. — 8 Bruttonationalinkomst i marknadspriser.
— 7 På grnad av brister i det statistiska materialet
är samman av procenttalen ej = 100. — 8 Exkl.
varaktiga förbrukningsartiklar. — ' Inkl. varaktiga förbrukningsartiklar. — 10 Finansår som börjar
den l juli angivna år. — l l Finansår som börjar
den 1 april angivna år.

30—5600SS, Statistisk årsbok 1956.
Stockholm 190G. Kungl. Bokti. P. A. Norstedt & Söner

467
Sakregister
Sid.
Abnormskolor
282, 294
Acciaer . . . 206,328, 336,344 f
Ackordsförhandlingar . . . 267
Ackumulatorer m. m. . . 118,141
Adoption
269
Advokater
42
Affärs banker . . . . 182 f, 188
Affärsverksamhet, Btatens . 318 ff
Aktiebolag
318 f
— beskattning
341 ff
Aktieindex
179
— intern
452
Aktier, statens . . 318, 329,384
Alkoholhaltiga drycker, beskattning
206,328,336
— inf
135
— konsumtion . . . 202 f, 208 f
— tillv. o. försäljn. . . . 207 f
— tullar
325
— intern
412, 459
Alkoholistanstalter . . . . 249 f
Allmän förvaltn.-tjänBt m.m,
folkmängd
34 ff
— inkomst och förmögenhet 306 f,
309, 312
— intern
391 ff
Aluminium, tillv
113
— inf
138
— intern
420
Ammunition, in.- o. atf. 142 f, 145 f
Andrakammarval
361 ff
Animalisk prod
89, 96
Apelsiner, pris
199
Apotekare
42, 2f>5
Apoteksvaror . . . 142 f, 145 f
Arbetare, se Industri och hantverk; Löner, Yrken, Företagsräkning
Arbetsförmedling . . . . 226 f
Arbetsgivareföreningen . . . 225
Arbetsinställelser
228
Arbetslöner
230 ff
Arbetslöshet . . 227 f, 237,251
— intern
461
Arbetslöshetsförsäkring . 237,242,
251
— intern
462
Arbetsmarknad
222 ff
Arbetsställen
106 ff,
115, 121 ff
Areal, Sveriges
4 f
— jordbruks- . . . 68 ff, 76,79 f
— skogarnas
98 f
— städernas, köpingarnas och
municipalsamhällenas . 10 ff
— intern
371 ff, 404 f
Arméns underofficereskola . . 292
Arrenderade jordbruk . . . 73
Art.- o. ingenjörofficersskolan 292
Antomobiler, se Bilar

Sid.
Banker
180 ff
Barn i skolåldern
282
Barn, inom o. utom äktenskap
födda . . 49 ff, 58 f, 247 f, 269
Barnadödlighet 4a f, 58, 60 f, 259 ff
— intern
395 ff, 400
Barnaföderskor
57 f
Barnavård
246 ff, 266
— utgifter . . 251 f, 256, 346 f
— intern
462
Barnbidrag . .167,242,251,331
— intern
462
Barnförlamning, se Poliomyelit
Barnhem
246 f
Barnmorskor . . . 42, 255, 293
Barnsbörd, dödsf.
259
Bedrägeri
274,276
Befolkningsprognos . . . .
14
Befolkningsrörelsen . . . 49 ff
—intern
395 ff
Bensin, prod
120
— inf
136
— intern
416,430
Bergshantering
113 f
Bergshöjder
1
Beskattning
338 ff
Besvärsmål
270
Betalningsbalans
154
— intern
436
Bibliotek
298 tf
Bilar, registrerade . . . . 173 f
— in- o. utf. . . 138, 141, 325
— tillv
117
— intern
420,446
Bilförsäkring, se Försäkring
Bilolyckor, se Motorfordon,
olyckor
Bilregistret, centrala . . . 173 f
Bilskattemedel
328,336
Biltrafik
172, 174
Biografer
304
— intern
463
Bisamhällen
85
Bleckvarofabriker
124
Blindskolor
294
Blindtillägg
241
Bly och blymalm . . 113, 138 f
— intern
419
Bok produktion
302
Bomull o. bomullsgarn 119, 137
— intern
414, 427 f
Bomullsfrö. intern
413
Bondeförbnndet 301, 360 f, 365 ff
Borgerliga äktenskap . . . .
54
Borstbinderiarbeten . . 120,123
Boskapsskötsel . . . . . . 84 f
— intern
403
Boskillnadsmål
269
Bostadsförhållanden . . . 216 ff
— intern
460

Sid.
Bostadsrättsföreningar . . . 221
Bouppteckning
269
Brandförsäkring, se Försäkring
Brandskador
194 ff
Brevföraäudelser
167 f
— intern
444
Broar
170 f
Brottmål . . . . 268,270,274 ff
Brukningsenheter . . . 69 ff, 80
Bruttonationalprodukt . . . 3 1 7
— intern
465
Bruttoreprodnktionstal,intern.394
Bryggerier . . . . 122,126,2o7
Bräder, plankor o. d. . . 118,139
Bränntorv, se Torv
Brännvin, se Alkoholhaltiga
drycker
Bränsleförbrukning, handelsflottan
158
— industrin
131
— järnvägar
165
Bröd, konsumtion
204
— pris
199
— tillv
119
Brödsäd, tillgång och förbrukning
84
— prod
77 f
— intern
406 f
Budget, statens
326 ff
Byggnadsmaterial, in- o. utf. 140,
147
— tillv.
117
Byggnadssnickerier, tillv. . . 118
Byggnadsverksamhet, arbetsställen, arbetare m. m. 106,108 ff
— folkmängd
32
— inkomst- och förmögenhet 306 f
— löner
234 ff
— intern
391 ff, 4H0
Börsindex
179
— intern
452
Bötesfangar
278
Bötesförvandling . . . . 269,278
Bötesmedel
329
Bötesstraff
275
Cement
118
— intern
415
CentralkasBor för jordbrukskredit
188
Centrala bilregistret . . . 173 f
Chalmers tekniska högskola,
se Högskolor
Cigarrer o. cigarretter, försäljn.206
— inf.
135
— tillv
119
— intern
413
Charkuterivaror
119

468
Sid.
122, 124
— fabriker
Chaufförer
42
Choklad, tillv
119
— konsumtion
205
Civila mal
268 f
Olvilståndsfördelning . . . 13 ff
Clearingomsättning, banker183
nas
Cyklar, tillv
117

Sid.
115 ff
Fabriksindustri
Fackförbund
224,228
248, 269
Faderskap
Familjebostadsbidrag . . . . 215
Familjer, understödda . . . 245
Familjestatistik
46 ff
Farmaceutiska institutet . 293,
295 t
Farsoter, se Infektionssjukdomar
Fartyg, handelsflottans . . 154 ff
138,141
Deltidsanställda
112 — in- o. utf
117
— tillv.
Detalj handelspriser
199 —
intern
438 ff
Difteri . . . 257, 259,264, 266 Fartygsbyggnader
och reparaDiskonto, riksbankens . . . 179
tioner
117
Dispensärer
256 Fartygspersonal
. . . . 42, 157
Domsagor. .
4,5 Fast egendom, inteckn.,
lagDomstolar, verksamhet , . 268 ff
271 f
Domänfondens skogar . . . 98 f —fart
taxering
339 ff
Domänverket 99, 324, 329, 334 Fastighotsvärden
. . 339 f, 343,
Drivkraft 114, 116, 121 ff, 126 f,
866 ff
181 f
Fattigvård
244 ff
Drunkning
263, 266 — ntgifter
f, 354
Drycker, konsumtion . . 205, 208 Ferrolegeringar . . . 346
.113,140
— priser
199 — intern
— tillv
119,207 Fett och produkter därav, in-418
— intern
459
ntf. . . . 139,142 f, 150 ff
Dyrortsgruppering 204, 223,233 ff —o.pris
,
199
Döda
49 ff, 60 ff Finanser,. landskommunernas
— intern. .
395 ff
348 ff
Döda i l:a levnadsåret, se
— landstingens
348 ff
Barnadödlighet
statens
318 ff
Dödrödda
53, 59 —
— städernas
351 ff
Dödförklaring
269 Fisk,
fångst
97f
Dödlighets' och livslängdskonsnmtion
205
tabeller
. 62 —
pris
199
— intern
402 —
intern
408 f, 411, 425
Dödsorsaker
259 ff —
Fiskare, antal
30,97
Dödsrisker
62 Fiskberedningsanstalter
. . 122 f
Dödstal
49 ff, 60 f Fiske
97 f
— intern
395 ff — intern
408
f
Dövskolor
294 Fiskkonserver, tillv
119
Flickskolor
285,291
Ecklesiastik indelning . . .
5 Floder
1
Egnahemslån ,
215 Flottning
104 f
Eldbegängelser
258 Flygkrigshögskolan . . . . 292
Eldsvådor
197 Flygtrafik, se Luftfart
Elektricitetsverk . 123 f, 126,132 Flyttande, se Inrikes omflyttning
89,119
Elektrisk energi, förbrukn. 131 ff, Fläsk, prod. ,
135,139
165 — in- o. utf.
— prod.
120,132 — konsumtion . . . . . . 205
199
410 — pris
— intern. ,
135
Elektrisk materiel
142 Fodermedel, inf.
— jordbrukets iostn. . . . 90 f
Elektriska maskiner m. m.,
198
tillv
117 f — prisindex
119
Elektroteknisk industri . 121,124 — prod
293
49, 63 f Folkhögskolor
Emigranter
Enhetsskolan . . . 283ff,. 288 Folkmängd
4ff
EnsileringBanläggningar . . 75 Folkmängdens förändringar 49 ff
395 ff
Epidemisjukhus
254 — intern
Epidemiska sjukdomar, dödsf.
Folktäthet
4. 6
259 f, 264, 266 — Intern
371 ff
— sjukdomsfall . . . . . . 257 Folkskoleseminarier, se Seminarier
Export, se Utförsel
198 Folkbibliotek, se Bibliotek
Exportprisindex
Expropriationsdomstolar . .271 Folkpartiet . . 301,360 f, 365 ff

Sid.
Folkpensioner 167, 241 f, 251 f,
329, 331
Folkrörelser
303
Folktandvård . . . 251,253,257
— intern
462
Folkundervisning, se Undervisning
49 ff
Folkökning
— intern
371 ff
Fondbörs, Stockholms . . . 179
Fonder, statens 321,326,329,333 f
Fosterbarn
247
Fotogen, inf.
136
— intern
417
Fria yrken
306 ff
Frikyrkosamfund
303
Frossa, dödsf.
266
Frakt, konsumtion
205
— in- o. utf. 135, 144, 146, 325
Fruktsamhet
57 f
— intern
394
Fylleri
210,274,276
164
Fyrar
Fyr- o. båkmedel
328
Fångvård
277 ff
Får
84 f
— intern
403
Färjleder
170
Födda
. 49ff,59
— intern
395 ff
Födelsetal
49ff,59
— intern
396 ff
Födelseöverskott
49 ff
— intern
395 ff
Födo-och njutningsämnen, se
Konsumtion
4
Fögderier
Förbrytelser
274 ff
Företagare, se Yrken
Företagsräkning
106 ff
Förfalskning
274,276
260
Förgiftning, dödsf
Förmynderskap
269
Förmögenhetsförhållanden . 305,
312 ff
Församlingar, antal
5
Församlingstyper, folkm. . . 44
Förstakammarval
360
Förstäder, förorter, intern. 379 ff
Försvarets läroverk . . . . 292
Försvarsväsen, folkm. . . . 34
Försäkring
190 ff
Se även Socialförsäkring
FörsäJjningsländer . . . . 148 f
Försörjningsbalans
317
Förvandlingsfängelse . . . 278 f
Förvärvsarb. befolkn. . . . 22 ff
— intern
391 f
Garn, inf.
137
— tillv
119
— intern
414, 427 f
Garvextrakter, prod
120
Garverier
123,126
Gas, distribuerad . . .120,199
416
— naturgas, intern

469
Sid.
Hantverkare
89,42
120
Hattar, tillv
Havre, skörd m. m
76 ff
— intern
405 f
119
Havregryn, tillv
— pris
199
— konsumtion
204
Hemarbetare
112
Hemskillnad
57,269
Hissar och lyftverktyg, tillv. 117
Hjärnblödning, dödsi. . . . 261
Hjärnfeber, epidemisk, dödsf. 260,
264, 266
— sjukdomsfall
257
Hjärtsjukdomar, dödsf. . 261, 264
HSB
221
Hotell o. rest.-rör., folkmängd 84
Hovrätter, antal
5
— verksamhet
270
Hudar och skinn, in- o. utf. 136 f,
139, 144,146, 150ff
431
— intern
Humle
207
Hundar
359
Hundskatt
344,359
84 f
Husdjur
— intern
403
Husdjursförsäkring, se Försäkring
46
Hushåll, antal m. m
— inkomster o. utgifter . 202 f
Hushållningssällskap . . . 5,94
Husligt arbete, folkmängd 26ff,35
— inkomst och förmögenhet306 ff
Husmödrar
22 f
Hypoteksinrättningar . . . . 187
Hyresförhållanden . . . 220 ff
Häktade
277 ff
Hälso- och sjukvård . . . 253 ff
— inkomster o. utgifter . 251 f,
346ff,354
— intern
462
Häradsrätter, verksamhet . 268 f
Hästar
84 f
— intern
403
Hö
76 ff
Högerpartiet . 301, 360 f, 365 ff
Högre folkskolor
287
Högskolor
293 ff
Högsta domstolen
270
Halm
77 f Höns
85
Hamnar
163
303
Hamnavgifter
163 Idrottsrörelsen
Immigranter
49, 63 f
Handel o. samfärdsel, folk24 ff Import, se In- o. utf.
mängd
198
— inkomst och förmögenhet 306 f, Importprisindex
309, 311 ff Inbrottsförsäkring, se Försäkring
4f
— intern
391 ff Indelningar, rikets
179
Handel, utrikes
134 ff Index, aktie— intern
424 ff — import- o. exportpris- . . 198
201
Handelsflottan
154 ff — konsumentpris— intern
438 ff — konsumtionspris- . . . . 200
Handelsgymnasier
293 — levnadskostnads- . . . 200 f
— partipris198
Handelshögskolor, se Högskolor
Hantverk, se Industri o. hant- — pris- och volym- för inf.och utf.
141
verk
Sid.
Gasverk
128,126
118
Gatsten, tillv
Geografiska uppgifter . . . .
1
Getter
85
— intern
403
Gifta kvinnor, efter vigselar . 47
— efter förvärvsverksamhet 26,
28 f
Giftermål
49 ff
— intern
895 ff
Giftermålsålder, se Vigselålder
Glas, tillv
118
— tnllar
325
Glesbebyggelse
6, 20,29
Godstraflk, järnvägar . . . . 166
— luftfart
176 f
— intern
443
Grafisk industri . . 119,122,124
Gruvor, gruvdrift . 114,121,124
Grftdde, prod
89,96
— konsumtion
205
Gränser, Sveriges
1
Grönfoder
76 ff
Guld, prod
118
— in- o. ntf.
134,144
— intern
420
Guldkassa
180 f
— intern
453
Guld- o. silvervarufabriker . 121,
124
180
Guldpris
Gummi, gummivaror, tillv. . 120
— in- o. utf. 137,144,146,150 ff,
325
— intern
415,429
Gymnasier, se Läroverk
Gymnastiska centralinstitutet
295 f
Gädda, pris
199
Gäld, intecknad
273
Gödselmedel, in- o. utf. 136, 145 f
— jordbrukets kostn. . . . 90
— prisindex
198
— tillv
120
— intern
417 f
Göteborgs universitet, se Universitet
Götmetall
113 f

Sid.
— produktionsvolym . . . . 181
— intern. . 423, 438, 452, 455 f
Industriaktier,-index . . . . 179
— intern
452
Industri o. hantverk, arbetare, arbetsställen, tillv. ra.
m
106,115ff,229
— folkmängd
24 ff
— inkomst och förmögenhet 306 f,
309, 311 ff
— löner
233 ff
— intern
891 ff
Industriprodukter . . . . 117 ff
Infektionsjukdomar, dödsf. 259 f,
264, 266
— sjukdomsfall
257
Influensa, dödsf. . . . . 259,266
Införseltull, se Tnllar
Inkomster, jordbrukets . . . 90 f
Inkomster, statens 825 f, 828 f, 336,
839 ff
Inkomstfördelning . . . . 805 ff
Inkomst- och förmögenhetsskatt
328,338ff,344
Inköpsländer
148 f
In- o. utförsel
134 ff
— intern
424ff,438
Inrikes omflyttning . . . . 66
Instrument m. m. in- o. utf. 142 f,
145 f, 150ff,325
Inteckningar
269,273
Internationella översikter 371 ff
Internering
375, 277 ff
Invaliditet
289 f
Invalidpension . . . . 241,251
Investeringar, industrins . .130
— statens
171, 334
— intern
465
Investeringsskatt
329
Jakt
105
Jordbrukare, tillgångar o.
skulder
93, 312 ff
Jordbruk, inkomster och kost90f
nader
— rationalisering
95
Jordbruk m. binäringar . . 68 ff
— folkmångd
21,24 ff
— inkomsttagare 306 f, 309, 311
— intern
403 ff
Jordbrukets maskinanvänd87
ning .
Jordbruksfastighet, salavärde 272
Se även Fastighetsvärden
Jordbrukskalkylen
90
Jordbrukskassor
188
Jordbrukskooperation . . . . 93
Jordbruksmaskiner, tillv. . .117
— utf.
141
Jordbruksvärde
343
Jordnötter, intern
413
Judiciell indeln
5
Järnmalm, prod. m. m. 113 f, 121,
124 f, 128
— utf.
139
— intern
418, 430

470
Sid.
Järn o, stål, prod. m. m. 106,113 f,
117, 121, 124 f
— In- o. uti. . . . 137 ff, 3^5
— intern
4i8, 430
Järnverk
114,121,124
Järnvägar, längd, trafik m. m.
164 fi
— statens, ink. m. m. 320, 329,
334
443
— intern
Jäst, tillv
119
Kaffe, inf.
135
— konsumtion
325
— pris
199
— intern
412, 426, 459
Kakao o. choklad . . . . 119,205
459
— intern
Kakaobönor, inf.
135
— intern
412
Kalisalt, intern
417
Kapitalbildning, se Försörjningsbalans
Kapitalfonder, statens 326, 329,
333 f
Karolinska institutet, ge Högskolor
Kautschuk, se Gummi, gnmmivaror
Kikhosta, dödsf. . . 259,264, 266
Kokgas, se Gas
Koks, inf.
136
— pris
199
— prod
118
— intern
416
Koksalt, inf
136
Kol, se Stenkol
Kolgruvor
121,124
97
Kolja, fångst
Kolonialvaror, införseltull. . 325
Kommunala flickskolor . . . 287
Kommunala realskolor . . . 287
Kommnnala val
364 ff
Kommunalanställda . . . . 43
Kommunalskatt . . 338 f, 342 ff
Kommungrupper
7
Kommunikationer . . . . 164 ff
— intern
443 ff, 447
Kommunister . 301, 360 f, 365 ff
Konfektion
119
Konfityrer o. konfektindustri
119, 122, 124 f
Konflikter, arbets-, se Arbetsinställelser
328
Konjunkturskatt
Konkurser
267, 269
Konserver, tillv
119
Konstfackskolan
293
Konsthögskolan
293
Konsumentkooperation . . . 221
Konsumentprisindex . . . . 2ul
Konsumtion av födo- o. njutningsämnen . . . . 202 ff, 208
— intern
458 f

Sid.
Konsumtion, privat och offentlig
• . . . . 317
— intern
465
Konsumtionsmjölk o. grädde,
prod
89,96
205
— konsumtion
Konsumtionsprisindex . . . 200
Kontorspersonal, löner . . . 236
Kontrakt, kyrklig indelning
5
Kontrollföreningar
94
Kooperation
93,221
Koppar o. kopparmalm, inf. 138
— prod
113
— intern
418,431
Kopra m. m., intern. . . . 426
Kor
84 f, 94
— intern
403
Korn, skörd m. m
76 ff
— till brännvin o. malt . . 207
— intern
405 f
Kraft-, belysnings- o. vattenverk . . . . 123, 126, 130 ff
Kraftfoder
90 f, 119
Kreatursfoder, in-o. ntf. 135, 144,
146
— tillv
119
Kreaturslösa jordbruk . . . 86
Kreditmarknad
180 ff
Krematorier
258
Krigshögskolan
292
Krigsskolan
292
Kronoskogar
98 ff
Kräfta, dödsf.
263
Kul- o. rullager, tillv. . . . 117
Kust, Sveriges
1
Kvarnindustri
122, 124
Kylmaskiner m. m. . . 117, 141
Kyrklig indelning
5
Kyrkliga kommuner . . . . 359
Kyrkofullmäktigval . . . . 3 6
Köksväxter
89
Kön, folkmängdens fördelning
13 ff
— intern
388 ff
Könssjukdomar 257, 260,262,264
Köpingar, antal
4
— areal och folkm. . . . 11 f
— skattekronor m.m. . . . 348
Kött, in- o. utf. . . 135,144,146
205
— konsumtion
— pris
199
— prod
89,119
— intern
411, 425,458
Lagervärden
106 ff
Lagfartsärenden . 269, 271, 273
Lagsökningarna!
271
Landareal . . . 4 f, 10 ff, 68 ff
— intern
871ff,404
Landgräns, Sveriges . . . .
1
Landsflskalsdistrikt . . . .
4
Landsförsamlingar
5
Landnkap, areal o. folkmängd 5
Landskommuner, antal. . . 4, 7
— finanser
344 ff
Landsorganisationen . . . . 224

Sid.
Landsting, folkmängd . . .
5
— finanser
345 ff
Landstingsmannaval . . . . 365
Lantarbetare, löner . . . . 230 f
Lantbrokshögskolan se Högskolor
293
Lantbruksinstitut
Lantbruksmaskiner 87, 117, 141
Lantbruksnämnder
95
Lantbruksskolor
293
Lanthushållsskolor
293
Lantmannaskolor
293
Lantmäteri
67
Lantmäteridistrikt
4
Lappar
45
Lasarett
253 f
Lastbilar, se Bilar
Lax o. laxöring, fängst . . . 97
— intern
408 f
Lervaror, inf.
325
Levnadskostnader . . . . 202 f
Levnadskostn.-index . . . 200 f
— intern
466
Lim
120
Linfrö, intern
413
Linneindustri . . . . . 122,126
Lin-, raps- och senapsfröoljor 120
— intern
413
Livförsäkring, se Försäkring
Livräddningsväsendet . . . 164
Livslängd, sannolik återstående
62
Livsmedelsförbrukning, se
Konsumtion
Livsmedelspriser
199
Livstidsfångar
279
Lok, antal
165
— tillv
117
Lokförare
42
Lotspenningar
164,328
Lots- och fyrinrättningen . .164
Lotterimedel
329
Luftfart
176 f
— intern. . . . •
447
Lunds universitet, se Universitet
Lnnginflam mation, dödsf. 262, 265
Lungsot, se Tuberkulos
Läge, Sveriges geografiska . 1
Lägenheter, bostads- . . . 216 ff
— intern
460
Läkare
42. 255
Lärare
42, 283 f, 287
Läroverk
285 f
Lönekostnader, statens . . . 335
— företagens
106 fl
Löner
230 ff
Lönnbränning
276
Lösdriveri
278
Magnntkis
Makrill, fångst
— intern
Malaria, se Frossa
Malmer, prod
— in- o. ntf.
— intern

113
97
408 f
113 f
136,139
418ff,430

471
Sid.
Malt
207
Maltdrycker
207 f
— intern
412
Maltdrycksskatt . . . . 206, 328
Manganmalm
113
—intern
418
Margarin, konsumtion . . . 205
— pris
199
— prod
119
— intern
411
Marshall-lånet
336
Maskinanvändning,jordQrukets 87
Maskinbefäl
157
Maskiner, tillv
11.7
— in- o. utf. 138,141,145ff, 150ff,
325
Medborgarskap, svenskt . . 65
Medelfulkmängd
49 ff
— intern
395 ff
Medellivslängd
62
— intern
402
Medelnederbörd
2
Medeltemperatur
3
Medelvikt, spannmål . . . .
78
Medicinalpersooal
255
Mejerihantering . . . . 96, liS2
Melass
207
Mened
274,276
Metallbearbetningsmaskiner, inf.
138
— tillv
117
Metallgjntgods m. m., tillv. . 117
Metallmannfaktnr, tillv. . . 117
Meteorologiska uppgifter . . 1 f
Militära skolor
292
Mineral o. produkter därav,
in- o. utf. . •. . . 146 f, 150 fl
Mineraliska o. fossila ämnen,
in- o. utf
142 f
Mineraloljor, förbrukning 131,158
— in- o. utf
136
— prod
120
— intern
416, 429 f
Mineralvatten o. d
119
Minuthandelsprisor, se Dctaljhandelspriser
Mjölk m. m., konsumtion . . 205
— pris
199
— prod
89, 96
— intern
411,458
Mjölkleverantörer
96
Mjöl och gryn, konsumtion . 204
— pris
199
— prod
119
— intern
458
Moderskapshjälp
243
Mord och dråp . . 263, 274,276
Motböcker . . . . . . . . 209
Motorbrännolja,se Mineraloljor
Motorcyklar, antal . . . . 173 f
— tillv
117
— intern
446
Motorer, användn. 87,114,116,129
— in- o. utf
138, 141
— tillv
117
Motorfartyg
155 ff

Sid.
— intern
439 f
Motorfordon, in- o. utf. 138, 141
— inregistrerade
173 f
— olyckor
175,266
— intern
446
Motorfordonsförsäkring, se
Försäkring
Motorseglare
155 ff
— intern
442
Mulåsnor, intern
403
Municipalfullmäktigval . . . 366
MunicipalsamhÅllen, antal . . . 4
— areal o. folkmängd . . 11 f
— finanser
345, 348
Musikhögskolan
293
Musikinstrument m. m. . . 118
Mynt, in- o. utf
134,144
Mål, civila och krimin. . . 268 ff
Mässling, dödsf. . . 259, 264. 266
Möbler, in- o. utf. . . . . 145 f
— tillv
118
Mödrahjälp
249
Mödra- och barnavård .251,256
— intern
462
Nationalinkomst
318
— intern
465
Nationella partiet
361
Nativolja, se Mineraloljor
Natriumhydrat, tillv
120
Natriumsulfat, inf
136
Naturaliserade
65
Naturgas, intern
416
Naturlig äng, areal
76 f
— avkasta
78
Navigationsskolor, se Sjöbefälsskolor
Nederbörd
2
Nedre justitierevisionen . . 270
Nervfeber, se Tyfus
Nettoreproduktionstal . . . 59
Nickelmalm
113
— intern. . >
419
Nykterhetssällskap
303
Nykterhetsvård
250
Näringsgrenar, folkmängdens
fördelning
25 ff
— inkomst- och förmögenhetsfördelning
306 ff
Nöjesskatt
328, 344
Nötkreatur, antal . . . . 84 f, 94
— intern
403
Obligationslån, statens . . 336 f
Obligationsränta, se Räntesatser
Offentliga tjänster, se Allmän förvaltn.-tjänst
Olivolja, intern
411 f
Oljekakoi och -mjöl, inf. . . 185
— tillv
119
Oljeväxter, oljeväxtfrö . 76 f, 144,
146
— intern
426
Oljor, mineraliska, se Mineraloljor

Sid.
Oljor, vegetabiliska, in- 0. utf. 139,
150 ff
— prod
120
— intern
413,427
Olyckor, vägtrafik175
Olycksfallsförsäkriag 190 f, 238 ff,
242, 251 f
— intern
462
Olyckshändelser, dödsf. . . 175,
263, 265 i
Omflyttning, inrikes . . . . 66
Orkesterverksamhet, bidrag . 333
Ortsgrupper . . 204, 223, 233 ff
Ost, förbrukning
205
— in- o. utf.
135, 139
— pris
199
— prod
89, 96
— intern
412,426
Oxar och tjurar
85
Palmolja, intern
413
Pannbrännolja, se Mineraloljor
Pappersmassa, papp o. papper,
in- o. utf. 139 f, 142 f, 145 f, 150 ff
— prisindex
198
— prod
118
— intern
415, 429
Pappersved, inf
137
Paratyfus, se Tyfus
Partiprisindex
198
— intern
455
Pastorat
5
Patent- o. varumärkesavgiftet 328
Patienter på sjukhus . . . 254
Pensionärshem
. . . . 215, 251
Pensionsverksamhet, social 241 f
Personal i statstjänst . 43, 222 f
Persontrafik, järnvägar . 166,174
— lufttrafik
176 f
— intern
443,447
Petroleumprodukter, se Mineraloljor
Plast
123
— intern
414, 428 f
Poliomyelit . . 257, 260, 264, 266
Polisstatistik
276
Postgirorörolsen
184
Postsparbanken . . . . 184,188
Postväsendet
167 f, 321
— intern
444
Potatis, konsumtion . . . . 204
— pris
199
— prod
76 f, 79 f, 83
— intern. . . . 405, 407, 425, 458
Praktiska realskolor . . . . 287
Priser, se Index samt Detaljhandelspriser
Priser och levnadskostnader 198 ff
Pris- och volymindex för ino. utf.
141
— intern
438
Produktionsvolym, index . 131
— intern
> . 423
Protesterade växlar . . . . 267
Provinsialläkardistrikt . . .
4

472
Sid.
Psykiskt efterblivna, se Särskolor
» . . . 88
Pälsdjur
Päls- o. skinnvaror, in-o. ntf.
136 f, 139,142 f, 144,146,150 ff
120
— tillv
Radio
168,304
463
— intern
Radioapparater och tillbehör 107,
118
304
Radiolicenser
Radiotelegrafstationer . . . 168
Raps, rapsfrö
76 f
— intern
413
Rattfylleri
274, 276
Rayonsilke, -nil och-garn, inf. 137
— tillv
119
— intern
414,428
288
Realexamina
Realskolor, se Läroverk
Kenskfltselberättigade . . . . 45
Revisionsmål
270
Riksbanken
180 f
Riksdagsmannaval . . . . 360 ff
Riksidrottsförbundet . . . . 303
Riksstat
326 ff
Ris o. risgryn, förbrukning . 204
— intern
405, 407, 424
Rull- o. kullager, prod. . . . 117
Rundradio, se Radio
Rusdrycker, se Alkoholhaltiga
drycker
Rybs
76 f
5
Rådhusrätter, antal . . . .
— verksamhet
268 f
Rafosfot, inf.
136
— intern
417
R&g, areal, skörd m. m. . . 76 ff
— intern
404,406, 424
Rågmjöl, förbrukning . . . . 204
— pris
199
— prod
119
Rån
274,276
Råolja, se Mineraloljor
Räknemaskiner, ntf. . . . . 141
Räntesatser
179,186
— intern
451
Rättsväsen
267 ff
Rödsot, dödsf.
266
Röktobak
119,206
362 ff
Rösträtt
SACO
224
Sakfällda i första instans 274 ff
Salt, inf.
136
— intern
417
Saltsjöfiske
97 f
— intern
408
Sambeskattning
309
Samer, se Lappar
Samfärdsel, se Handel och
samfärdsel samt Kommunikationer

Sid.
247
Samhällsvård
ScharlakanBfeber, dödsf. 259,264,
266
— sjukdomsfall
257
Sedelcirkulation
181
— intern
453 f
Segelfartyg, se Motorseglare
291, 293
Seminarier
Separatorer, tillv
117
Silke o. arb. därav, inf. 137,325
Sill, fångst
97 f
— in- o. utf.
185,139
— pris
199
— intern
408 f
Silo
75
Silver, in- o. utf. . . . 134,144
— prod
113
Silvermalm
113
— intern
420
Sinnessjukdomar, dödsf. 261, 264
Sinnessjukhus
254
Sjukdomsfall
257
Sjukförsäkring 190 f, 194 f, 242, f
251 f
253 f
Sjukhus
Sjukkassor
243
Sjuksköterskeskolor, elever . 293
Sjuksköterskor . . . . 42, 255
Sjukvård, se Hälso- och sjukvård
Sjukvårdspersonal . . . 42, 255
Självmord
263, 265 f
Sjöar
1
Sjöbefäl
157
Sjöbefälsskolor
293
Sjöfart
151 ff
— intern
438 ff
Sjöförklaring
269
Sjöförsäkring
189
Sjökaptener o. styrmän . . 157
Sjökrigshögskolan
292
Sjökrigsskolan
292
Sjömän
42, 157
Sjöolyckor
164
Skadegörelse
274, 276
Skaldjur, fångst
97
— intern
408 f
Skattekronor . . . . 348 f, 356 ff
Skatter
328,336,339 ff
Skatteunderlag
342
Skattkam marväxlar. . 181, 336 f
Skeppshypotekskassan . . . 187
Skifferprodukter
120
Skilsmässor
56 f, 269
Skodon, tillv
120
— in- o. ntf.
145 f
Skogar
98 ff
— intern
404
Skogsavverkning . . . . . 100 f
Skogsbruk
98 ff
Skogsbränder '.
196
Skogsförsäkring, se Försäkring
Skogshögskolan, se Högskolor
Skogsmark . . . . 68, 98 f, 101 f
— intern
404
Skogsskolor
293

Sid.
Skogsmarksvärde, skogsvärde 101,
843
Skolbibliotek, se Bibliotek
Skoldistrikt
288 ff
Skolmåltider
251
— intern
462
Skolor
283 ff
Skolradio
304
Skuldsättning . . . 92, 313, 316
Skyddsuppfostran . . 247 f, 280 f
Skärmbildsundersökningar. . 256
Skörd
77 ff
— intern
406 f
Skördesiffra, allmän . . . . 78
Slakterier
122, 124
Smittkoppor, dödsf
266
Småskoleseminarier, se Seminarier
Smör, förbrukning
205
— pris
199
— prod
89,96
139
— utf.
— intern
411,425
Smörjoljor, se Mineraloljor
Snus, tillv
119
— försäljn. . •
206
Socialdemokrater 301, 360 f, 365 ff
Socialförsäkring . . 237 ff, 251
Socialinstitut
293
Socialvård
244 ff
— intern
462
Socker, förbrukning . . . . 205
— inf. . . . 135, 144, 146, 325
— maltdryckstillv
207
— pris
199
— prod
119
— intern
•. 411,425, 458
Sockerbetor. . . 76 f, 791,81,83
405, 407
— intern
Sockerindustri . . . . 122,124 f
Sockersjuka, dödsf.
261
Soda, inf.
136
Sojabönor, intern
413
Spannmål o. produkter därav 76 ff
— in- o. ntf. . 135,144,146,325
— intern
404ff,424
Sparbanker
184 ff
Specerier, konsnmtion . . . 205
Spritdrycker, se Alkoholhaltiga
dryckor
120
Sprängämnen
Spåuadsämuen, in- o. utf. 142 f,
. 145 f, 325
Spädbarnsdödlighet, se Barnadödlighet
Stadsfullmäktigval
366
Stadsförsamlingar, antal . . 5
Stadshypotekskassan . . . . 187
Statens affärsverksamhet, se
Affärsverksamhet
Statens järnvägar, se Järnvägar
Statens vattenfallsverk, se
"Vattenfallsverk
Statsskogar
98 ff
Statsskuld
336 f
—intern
464

473
Sid.
Statstjänst . . . 43, 222 f, 335
Statstjänstemannens riksförband
224
Stelkramp, dödsf. . . . 260,264
Stenkol, förbrukning 131,158,165
— in- o. ntf
136
— prod
113 f
— intern
416,429
Stift, folkmängd
5
Stockholms högskola, ae Högskolor
Storstäder, intern
379 ff
Straffarbete
275, 277 ff
Straffarbetsfångar . . . . 277 ff
Straffregister
277 f
Straffriförklarade
278
Strejker
22»
Strömming, fångst
97
— pris
199
Studentexamina
289
Studiecirklar
300 f
Styrmän
157
Stål och järn, prod. m. m. 106,
113 f, 117, 121, 124 f
137 ff, 325
— in- o. utf. . . . .
— intern
418,430
Stöld
274,276
Stöldförsäkring, se Försäkring
Super fosfat
120
— intern
417
Svagdricka
199,205
Svavel, intern
417
Svavelkis
113
— intern
417
Svavelsyra
120
— intern
417
Svenska riksbyggen . . . . 221
Svin
85
— intern
403
. . . . 260, 264
Syfilis, dödsf.
— sjukdomsfall
257
Symboler använda i tabellerna28"
Systembolag
209
Såpa, tillv
120
Särskolor
294
Sömnsjuka, dödsf. . . . 260,266
— sjukdomsfall
257
Tackjärn, in- o. utf. . . 137,140
— prod
113 f
— intern
418
Tackjärnsgjutgods
117
Tandläkare . . . .
42,255,257
Tandläkarhögskolor, se Högskolor
Tankfartyg
159
— intern
442
Taxeringar
338 ff
TCO
224
Teaterverksamhet, bidrag . 333
Te, konsumtion
205
— intern
412,426,459
Tekniska högskolor, se Högskolor
Tekniska skolor o. läroverk 293
Telefonapparater. .118,141,169
31—5900S8,

Sid.
Telefonister
42
Telefonsamtal
169
— intern
445
Telefonstationer
169
Telegrafapparater . . .118,141
Telegrafister, fartygs- . . . 157
Telegrafväsen
168,322
— intern
445
Temperatur, i Sverige . . .
3
Tenn o. tennmalm . . . . . 138
— intern
419
Textil- o. beklädnadsindustri
115, 122, 126 ff
— folkmängd
32
— löner
229, 234 f
Tidningar
301
Tidningspapper, utf. . . . . 140
— intern
429,457
Tidningstryck
119
Timmer
100 f, 104 f
— intern
414 f, 429
Tingslag
4, 5
Tipsmedel
329
Tjurar och oxar
85
Tjänstemän, se Löner, Yrken
Tjänstem. centralorganisation 224
Tobak, förbrukning . . 203, 205
— inf. . . . 1?5, 144, 146,325
— areal, skörd
76 f
— tillv. o. försäijn. 119,122,126 f,
206
— intern
412 f, 426, 459
Tobaksmonopolet . . . 206,319
Tobaksskatt
328,336
Tomträtt
271
Tonnage, handelsflottans . 154 ff
— intern
438 ff
Torsk, fångst
97
— intern
408 f
Torv, förbrukning . . . 131,165
— prod
118
Torvbriketter
118
Totalisatormedel
329
Trafikförsäkring, se Försäkring
Trafikskatt
328
Traktorer
88,138
Transportmedel, in- o. utf. 142 f,
145 f, 150 ff
Trillingar
57
Tryck, litografiskt o. annat 119
Trädgårdsodling
89
TrähuB, monteringsfärdiga . 118
Trävaror m. m., in- o. utf. 139 f,
142 f, 145 f, 150 ff
— tillv
118
— intern
414 f
Tuberkulos, dödsf. . . . 260,264
Tuberkulossjukhus
254
Tullar . . 206,325,328, 336,344 f
Turister
177 f
— intern
448 f
Tvillingar
57
Tvångsarbete
278
Tvångsuppfostran
281
Tyfus, dödsf. . . . 260, 264,266
— sjukdomsfall . . . . . . 257
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Sid.
Täckdikad åkerjord . . . .
74
Tändstickor, utf.
139
Tätortsbefolkning 6,15,20,29,44
Ull o. ullgarn m. m. 119,137,140
— intern
414,427
Understöd o. understödstagaTe,
se Fattigvård
Ungdomsfängelse . . 275, 277 ff
Ungdomsvårdsskolor . . . . 248
Underrätter, antal
5
— verksamhet . 268 f, 274 f, 277
Undervisning
282 ff
— kostnader 331, 346 f. 349 ff,
353 f
Universitet
294 ff, 331
Uppbörd
328
Urbota straff . . . .
275, 277 ff
Utförsel . . 134,139 ff, 143,146 ff
— intern
424 ff
Utgifter, för sociala ändamål
251 ff, 330 f
— intern
462
Utlåuingsfonder, statens . . 329
Utlänningar, arbetsanmälda . 229
— inresta
177 f
— med uppehållstillstånd . 65
— naturaliserade
65
Ut- och invandring, se Emigranter o. Immigranter
Utrikeshandel
134 ff'
Utskänkning
209
Utsökningsmål
271
Vademål, vid hovrätt . . . 2 7 0
Val, allmänna
360 ff
Vall, areal m.m
76 ff
Valolja, intern
413
Valutakurser
180
— intern
450
Valutaställninp, riksbankens 180
Vapen, in- o. utf. . 142 f, 150 ff
Varuskatt
328
Vattenareal
1. 4
Vattendomstolar
271
Vattendomstolsområden . . 104f
Vattenfallsverk, statens 323, 329,
334
Vattenhjul, -turbiner, se Drivkraft
Vattenkraft . . . 116, 129, 133
Vattenledning . . . 87, 217,220
— intern
460
Vattenområden
1
Vegetabiliska oljor, ge Oljor,
vegetabiliska
Vegetabiliska ämnen, in- o. utf.
142 f, 150 ff
Wellpapp
119
Velocipeder, se Cyklar
Veneriska sjukdomar 257,260,264
Verkstadsskolor
292
Vete, skörd m. m
76 ff
— intern
404, 406, 424
Vetemjöl, förbrukning . . . 204
— pris
199

474
Sid.
— prod
119
— intern
424
Veterinärer
42, 255
Veterinärhögskolan, se Högskolor
Vigselålder
47
Vigselar
54
Villebråd
105
Villkorlig dom . . . 275, 279 ff
Villkorlig frigivning . . 277, 281
Vin, se Alkoholhaltiga drycker
Virkesförråd, se Skogsbruk
Volymindex för in- o. ntf. 141
— intern
438
Vägar
170 ff
Vägarbetare, löner
232
Vägtrafikolyckor
175
Vällmetall
• .113
Världshandelsflottan, intern. 439 f
Vävnader, in- o. ntf. 137, 140,
145 f, 325
— tillv
119
Växelkurser, se Valutakurser
Växel- o. checkmål . . . . 269
Växelprotester
267

Sid.
Yrken, folkmängdens fördeln. 22 ff
— inkomst- o. förmögenhetsfördeln
306 ff
— intern
391 ff
Yrkesgrupper bland väljare 363
Yrkesutbildning
292 f

Sid.
Agg, förbrukning
205
— pris
199
— prod
89
Ägodelningsrätter
271
Ågoslag, areal
68, 76
— intern
404 f
Äktenskap, se Familjestatistik
Äktenskapsförord
269
Zink o. ssinkmalm . . 118,138 f
Äktenskapsskillnad . 56 f, 269
— intern
419 Älvar
1
Ämbetsbrott
274,276
241
£ar
1 Änkepensioner
Åkerjord . . . . 68 3, 75 f, 79 f Äpplen, pris
199
— intern
404 f Ärekränkning
274
Ål, fångst
97 Ärter o. bönor, förbrukning . 205
199
Ålderdomahem
246 — priser
Åldersfördelning
13 ff — skörd m. m
76 ff, 89
— intern
388 ff
Ångfartyg
155 ff Ö a r
1
— intern
442 Öl, konsumtion . . . . 205, 20ö
199
Ångmaskiner
116 f — pris
207
Ångpannor m. m. . . . 117,141 — tillv. m. m
459
Ångtarbiner m. m
116 — intern
271
Åtalseftergift
275 Överexekutorer .
Återstående medellivslängd . 62 Överskott av födda . . . . 49 ft
395 ff
— intern
402 — intern

OFFICIELLA STATISTISKA BERÄTTELSER UTGIVNA INTILL
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Official statistical reports published up to September 20, 1956
Nedanstående publikationer utdelas till svenska
myndigheter av de olika ämbetsverk som utger
dem. Statistiska centralbyrån distribuerar sålunda
inom landet endast sina egna berättelser. Till utlandet sänder centralbyrån även övriga här förtecknade publikationer utom följande, som distribueras av respektive utgivare: alla socialstyrelsens
berättelser, Arbetsmarknadsstatistik, Jordbruksekonomiska meddelanden, Kommersiella meddelanden, Konjunkturjournalen, Meddelanden frän
konjunkturinstitutet och Riksräkenskapsverkets
årsbok. Försäljning sker genom Nordiska bokhandelns förlag, Stockholm.
Om i denna förteckning berättelsens titel översatts till franska, innebär detta att den även innehåller fransk text. De flesta berättelser som utgivits före 1952 har en fransk resumé, som senare
utbytts mot en sammanfattning på engelska. När
så skett, angives titeln på sistnämnda språk. Vid
några berättelser som endast innehåller svensk
text lämnas inom klämmer en engelsk översättning av titeln.
Om en berättelse förut offentliggjorts såsom
en särskild avdelning i Berien Bidrag till Sveriges
officiella statistik, angives berättelsens littera
i nämnda serie.

Foreign authorities and institutions should
apply to the Central Bureau of Statistics for all
publications mentioned below except the following,
which are distributed by the editors: all reports
of the Social Welfare Board and the publications
Arbetsmarknadsstatistik,
Jordbruksekonomiska
meddelanden, Kommersiella meddelanden, Konjunkturjournalen, Meddelanden från konjunkturinstitutet and Riksräkenskapsverkets årsbok. Sales
agent is Nordiska bokhandeln, Stockholm.

If in this list the title of a report is translated
into French, that means that it contains also
French text. Most reports editedjbefore 1952, have
a French summary which has been substituted
later on by an English one. If so, the title is given
in the latter language. For some reports which
have only Swedish text, an English translation
of the title is given in brackets.
If a report has been published earlier as a special section in the series Bidrag till Sveriges officiella statistik, the letter of the report in this
series is given.

Allmänna statistiska publikationer

General statistical publications

Utg. av statistiska centralbyrån.
Historisk statistik för Sverige. 1.
1. Befolkning. 1720—1950.
Statistisk tidskrift, Ny följd: årg. 1 (1952)—4
(1955), 5 (1956): 1—8.
Ports, på: Statistisk tidskrift: bd 1 (1860—1862)
—3 (1866—1869), årg. 1870—1913.

Ed. by the Central Bureau of Statistics.
Historical statistics of Sweden. 1.
1. Population. 1720—1950.
Statistical review, New series: vol. 1 (1952)—4
(1955), 5 (1956): 1 - 8 .
Continuation of: [Statistical review]: vol. 1
(1860—1862)—3 (1866—1869), years 1870—
1913.
Statistical abstract of Sweden: vol. 1 (1914)—43
(1956).
[Yearbook of the administrative districts of Sweden]: vol. 1 (1918)—39 (1956).

Statistisk årsbok för Sverige: årg. 1 (1914)—43
(1956).
Årsbok för Sveriges kommuner: årg. 1 (1918)—39
(1956).

Sveriges officiella statistik
Folkmängden och dess förändringar
Alla berättelser utg. av statistiska centralbyrån.
Befolkningsrörelsen: 1911—1953.
Litt. A.
Befolkningsrörelsen. översikt för åren: 1901/1910,
1911/1920, 1921/1930, 1931/1940, 1941/1950.
Litt. A.
Dödlighets- och livslängdstabeller för årtiondet:
1901/1910, 1911/1920, 1921/1930, 1931/1940,
1941/1950.

Official statistics of Sweden
Population and vital statistics
All reports are edited by the Central Bureau of
Statistics.
Vital statistics: 1911—1963.
Litt. A.
Vital statistics. Summary for the decade: 1901/
1910, 1911/1920, 1921/1930, 1931/1940, 1941/
1950.
Litt. A.
Life tables for the decade: 1901/1910, 1911/1920,
1921/1930, 1931/1940, 1941/1950.

476
Dödsorsaker: 1911—1953.
Folkmängden inom administrativa områden den
31 deoember: 1910—1955.
Litt. A.
Folkräkningen den 31 december: 1910: 1—4;
1920: 1—5; 1930: 1—9; 1940: 1—3; 1945: 1. 2:
1-3; 3: 1—3; 4—6, 7: 1-2; 8: 1—2; 9, 10:
1—2; 11; 1950: 1—8.
Litt. A.
Särskilda folkräkningen 1935/36: 1—S.
Ut- och invandring: 1911—1938.

Causes of death: 1911—1953.
Population in administrative districts Deoember
31: 1910—1955.
Litt. A.
Census of population: 1910:1—4; 1920: 1—5; 1930:
1—9; 1940: 1—3; 1945: 1, 2: 1—3; 3: 1—3;
4—6, 7: 1—2; 8: 1—2; 9, 10: 1—2; 11; 1950:
1-8.
Litt. A.
Eecensement de la population en 1935/36: 1—8.
Emigration et immigration: 1911—1938.

Allmänna ekonomiska förhållanden

General economic conditions

1951 ars företagsräkning, av kommerskollegium.
1931 ars företagsräkning = Statistiska meddelanden. Ser. A. Bd 4: 10.

The 1951 census of production, distribution and
services, by the Board of Trade.
Becensement des entreprises en 1931 =• Statistical communications. Ser. A. Vol. 4: 10.

Jordbruk med binäringar

Agriculture and fisheries

Alla berättelser utg. av statistiska centralbyrån.

AU reports are edited by the Central Bureau of
Statistics.
Reoensement des superficies cultivées, des animaux domestiques et des horticultures au
1« juin 1943.
Becensement des superficiese r oultivées et des
animaux domestiques au l juin 1945.
Fisheries: 1914—1954.
Agriculture: 1913—1937, 1940—1955.
Litt. N.

Arealinventeringen, kreatursräkningen och trädg&rdsinventeringen den 1 juni 1943.
Arealinventeringen ooh kreatursräkningen den
1 juni 1945.
Fiske: 1914—1954.
Jordbruk ooh boskapsskötsel: 1913—1937, 1940—
1955.
Litt. N.
Jordbrukarnas tillgångar och skulder 31 december
1952.
Jordbrukets skuldsättning år 1933 = Statistiska
meddelanden. Ser. A. Bd 5: 3.
Jordbruksräkningen: 1927,1932,1937,1944,1951.
Mejerihantering: 1913—1939.
Årsväxten: 1911—1955.
Litt. N.

Assets and liabilities of farmers as on the 31 s t
Deoember 1952.
L'endettement de ragrioulture en 1933 = Statistical communications. Ser. A. Vol. 6: 3.
Census of agrioulture: 1927,1932,1937,1944,1951.
Industrie de laiterie: 1913—1939.
Crops, acreage and production, preliminary report:
1911—1955.
Litt. N.

Skogshushållning

Forestry

Domänverket, av domänstyrelsen: 1911—1954.
1911—1921 med titel: Kungl. domänstyrelsens
förvaltning.

The Swedish forest service, by the Board of Crown
Lands and Forests: 1911—1954.
1911—1921 with title: La gestion de la Direction
générale des domaines de l'Etat.
Private forestry, by the Board of Private Forestry:
1942—1950.
Continued by: Statistical yearbook of forestry:
1951—1953.
Statistical yearbook of forestry, by the Board
of Private Forestry: 1951—1953.
Continuation of: Private forestry: 1942—1950.

Det enskilda skogsbruket, av skogsstyrelsen:
1942—1950.
Fortsattes av: Skogsstatistisk årsbok:' 1951—
1953.
Skogsstatistisk årsbok, av skogsstyrelsen: 1951—
1953.
Forts, på: Det enskilda skogsbruket: 1942—
1950.

Fast egendom

Real estate

Fast egendom år 1910, av statistiska centralbyrån.

Immeubles en 1910, par le Bureau central de
statistique.

Lantmäteri

Land-surveying

Lantmäteri, av lantmäteristyrelsen: 1911—1950.
Litt. O.

Land-surveying, by the Land Survey Board:
1911—1950.
Litt. O.

Industri och bergshantering

Manufacturing and mining

Berättelserna utg. av kommerskollegium, där ej
annat angives.
Bergshantering: 1911—1954.
Litt. C.

The reports are edited by the Board of Trade,
unless otherwise noted.
Metal and mining industries: 1911—1954.
Litt. C.
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Industri: 1911—1953.
Litt. D.
Läder-, hår- och gummivaruindustrien. Specialundersökning. Sthlm 1915.
Statens vattenfallsverk, av vattenfallsstyrelsen:
1920—1954.
Sveriges bergshantering år 1913. Specialundersökning.
Sveriges monterade vattenkraft. Specialundersökning. Sthlm 1919.
Sveriges utbyggda vattenkraft år 1930. Specialundersökning.
Sågverksdriften i Sverige år 1953. 1953 års sågverksinventering.
Textil- och beklädnadsindustrien. Specialundersökning. Sthlm 1914.

Manufacturing: 1911—1963.
Litt. D.
[Manufacture of leather, hair and rubber products. A special investigation.] Sthlm 1915.
The Swedish State Power Administration, by the
State Power Board: 1920—1954.
[Swedish mining industry in 1913. A special
investigation.]
[Developed water power of Sweden. A speoial
investigation.] Sthlm 1919.
Developed water power of Sweden 1930. A speoial investigation.
The saw mill industry in Sweden in 1953.
[Manufacture of textile and clothing. A special
investigation.] Sthlm 1914.

Handel
Alla berättelser utg. av kommerskollegium.
Handel: 1911—1954, 1955: 3.
Litt. F.
Månadsstatistik över handeln: 1954—1955,1956:
1—7.
1913—1953 = Statistiska meddelanden. Ser. C.

Foreign trade

Transport- och kommunikationsväsen
Allmän järnvägsstatistik, av järnvägsstyrelsen:
1911—1952.
Litt. L.

Transport and communications

All reports are edited by the Board of Trade.
Foreign trade: 1911—1954, 1955: 3.
Litt. F .
Monthly trade statistics: 1954—1955, 1956:1—7.
1913—1953 = Statistical communications. Ser.
C.

Vägtrafikolyckor, av statistiska oentralbyrån:
1936—1954.
1936—1938 med titel: Olyckor vid trafik med
motorfordon. 1935 = Statistiska meddelanden.
Ser. A. Bd 5: 2.

Rapport aur l'exploitation des chemins de fer
suédois, par la Direction générale des chemins
de fer de 1'Etat: 1911—1952.
Litt. L.
The Board of Pilotage, Lighthouses and Buoys,
by the board: 1911—1953.
Litt. T.
Post Office, by the Direction General of Posts:
1911—1954.
Litt. M.
Navigation, by the Board of Trade: 1911—1954.
Litt. E .
Kailways of Sweden, by the State Railways Administration: 1911—1954.
1911—1952 with title: Annual report of the
Swedish State Railways.
Telephone, telegraph and radio services, by the
Board of Telecommunications: 1911—1954/1955.
1911—1943 with title: Telephones et telegraphes.
Transports des marchandises par wagons complete
sur les chemins de fer de l'Etat. Suppl. au rapport sur les chemins de fer de l'Etat: 1913, 1916,
1919, 1924, 1929, 1934, 1937.
Litt. L.
The Administration of Roads and Waterways,
by the Board of Roads and Waterways: 1911—
1939, 1944/1947.
1911—1939 with title: Constructions publiques
des ponts et des chaussées.
Road traffic accidents, bv the Central Bureau of
Statistics: 1936—1954.
1936—1938 with title: Accidents de circulation
des véhiculea å moteur. 1935 = Statistical communications. Ser. A. Vol. 5: 2.

Bankväsen

Banking

Allmän sparbanksstatistik, av statistiska centralbyrån: 1911—1960.
Litt. Y.

Local savings banks, by the Central Bureau of
Statistics: 1911—1950.
Litt. Y.

Lotsverket, av lotsstyrelsen: 1911—1953.
Litt. T.
Postverket, av generalpoststyrelsen: 1911—1954.
Litt. M.
Sjöfart, av kommerskollegium: 1911—1954.
Litt. B.
Sveriges järnvägar, av järnvägsstyrelsen: 1911—
1954.
1911—1952 med titel: Statens järnvägar.
Telefon, telegraf och radio, av telestyrelsen: 1911
1954/1955.
1911—1943 med titel: Telefon och telegraf.
Vagnslastgodstrafiken å statens järnvägar. Bihang till järnvägsstyrelsens berättelse om statens järnvägar: 1913, 1916, 1919, 1924, 1929,
1934, 1937.
Litt. L.
Väg- och vattenbyggnadsverket, av väg- och vattenbyggnadsstyrelsen: 1911—1939, 1944/1947.
1911—1939 med titel: Allmänna väg- och vattenbyggnader.
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Postsparbanken, av styrelsen för postsparbanken:
1911—1922.
Litt. Y.
Uppgifter om bankerna, av bank- och fondinspektionen: 1954—1955, 1956: jan.—aug.
1912—1953 = Statistiska meddelanden. Ser. E.

Caisse d'epargne postale, par la Direction de la
oaisse d'epargne postale: 1911—1922.
Litt. Y.
Monthly banking statistics, by the Bank and
Stook Exohange Inspection Board: 1954—1955,
1956: Jan.—Aug.
1912—1953=Statistieal communications. Ser. E.

Försäkringsväsen
Allmänna pensionsförsäkringen, av pensionsstyrelsen: 1915—1936.
1915—1917 med titel: Kungl. pensionsstyrelsen.
Fortsattes av: Folkpensioneringen: 1937—
1939/1950.
Enskilda försäkringsanstalter, av försäkringsinspektionen: 1912—1954.
Erkända sjukkassor, av pensionsstyrelsen: 1911/
1912—1928/1930, 1938 jämte översikter för åren
1933—1937; 1939—1951.
1911/1912—1928/1930 med titel: Registrerade
sjukkassor.
Folkpensioneringen, av pensionsstyrelsen: 1937—
1939/1950.
1939/1950 med titel: Folkpensioneringen jämte
sjukkasseväsendet m. m. Forts, på: Allmänna
pensionsförsäkringen: 1915—1936.
Olycksfall i arbete, av sooialstyrelsen: 1910/1912—
1917; av riksförsäkringsanstalten: 1918—1952.

Insurance

Olycksfall i arbete, reviderat sammandrag, av
riksförsäkringsanstalten: 1918/1922, 1923/1928,
1929/1933, 1934/1938, 1939/1943.
Riksförsäkringsanstalten, av anstalten: 1911—
1954.

Assurance generate des pensions, par la Direotion
generals des pensions: 1915—1936.
1915—1917 with title: Direction générale des
pensions. Continued by: National pensions:
1937—1939/1950.
Private insurance companies, by the State Insurance Inspectorate: 1912—1954.
The Approved siokness funds, bv the Pensions
Board: 1911/1912—1928/1930, i938 with summaries for the years 1933—1937; 1939—1951.
1911/1912—1928/1930 with title: Caisses de secours mutuel en cas de maladie enregistrées.
National pensions, by the Pensions Board: 1937—
1939/1950.
1939/1950 with title: National pensions and siok
insurance, etc. Continuation of: Assurance générale des pensions: 1915—1936.
Industrial accidents, by the Social Welfare Board:
1910/1912—1917; by the National Insuranoe
Office: 1918—1952.
Accidents du travail, exposé récapitulatif, revu et
mis å jour, par 1'Office d'assurances: 1918/1922,
1923/1928, 1929/1933, 1934/1938, 1939/1943.
The National Insuranoe Office, by the office:
1911—1954.

Arbetsmarknad samt arbets- och löneförhållanden

Labour market and conditions of work and
wages

Berättelserna utg. av socialstyrelsen, där ej annat
angives.
Anställnings- och avlöningsförhållandena för lägre
personal i allmän tjänst. Sthlm 1931.

The reports are edited by the Social Welfare
Board, unless otherwise noted.
Conditions d'emploi et de salaires des fonctionnaires subalternes des services publics. Sthlm
1931.
Proportion de la main d'oeuvre, la durée du travail
et les salaires dans l'agriculture de la Suéde:
1911—1928.
Conditions de travail et de salaires des employes
du commerce et de l'industrie en Suéde. Sthlm
1926.
Conditions de travail dans l'industrie des hötels
et des restaurants en Suéde. Sthlm 1922.
Les conditions de travail des employees de maison
å la campagne. Sthlm 1939.
Les conditions de travail des employees de maison.
Sthlm 1936.
Confute du travail en Suéde: 1911—1922.
Continued by: Les oonflits du travail, les conventions collectives et la conciliation dans les
conflite: 1923—1938.
Les conflite du travail, les conventions collectives et la conciliation dans les conflits: 1923—
1938.
Continuation of: Conflits du travail en Suéde:
1911—1922, and Les conventions collectives en
Suéde: 1911—1922.
Le chömage au sein des syndicate suédois. Sthlm
1931.

Arbetartillgång, arbetstid och arbetslön
Sveriges jordbruk: 1911—1928.

inom

Arbets- och löneförhållandena för affärsanställda
i Sverige. Sthlm 1925.
Arbetsförhållandena för hotell- och restaurangpersonalen i Sverige. Sthlm 1922.
Arbetsförhållandena inom det husliga arbetet å
landsbygden. Sthlm 1939.
Arbetsförhållandena inom det husliga arbetets
område. Sthlm 1936.
Arbetsinställelser i Sverige: 1911—1922.
Fortsattes av: Arbetsinställelser och kollektivavtal samt förlikningsmännens verksamhet:
1923—1938.
Arbetsinställelser och kollektivavtal samt förlikningsmännens verksamhet: 1923—1938.
Forts, på: Arbetsinställelser i Sverige: 1911—
1922, och Kollektivavtal i Sverige: 1911—1922.
Arbetslösheten inom fackförbunden samt därmed
sammanhängande bestämmelser i förbundsstadgar och kollektivavtal. Sthlm 1931.
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Arbetslöshetsräkningen och de lokala arbetslöshetsundersökningarna i Sverige år 1927.
Arbetstiden inom industri och hantverk m. m.
i Sverige vid år 1917, av arbetstidskommittén.
Arbetstidens längd vid frisersalonger och badinrättningar i Sverige. Sthlm 1916.
Arbetstidsförh&llandena
inom
detaljhandeln.
Sthlm 1933.
Befattningshavare i statens och de större städernas tjänst. Deras antal och löneförmåner åren
1919—1924.
Hamnarbetaryrket i Sverige. Sthlm 1916.
Inresta utlänningar åren 1938 och 1939.
Kollektivavtal i Sverige: 1911—1922.
Fortsattes av: Arbetsinställelser och kollektivavtal samt förlikningsmännens verksamhet:
1923—1938.
Kollektivavtal i Sverige vid årsskiftet 1920/21:
1—2.
Kroppsutvecklingen hos minderåriga industriarbetare i Sverige. Sthlm 1925.
Lantarbetarnas arbets- och löneförhållanden inom
olika bygder och & typiska lantegendomar.
Sthlm 1915.
Löneförhållandena för försvarsväsendets civila
arbetare och med dessa jämförliga arbetargrupper i enskild tjänst. Sthlm 1927.
Löner: 1929—1953, 1954:1.
1929—1951 med titel: Lönestatistisk årsbok för
Sverige.
Löner och levnadskostnader vid statens järnvägsbyggnader och statens vattenfallsverks byggnadsföretag samt inom därmed jämförliga
arbetsområden. Sthlm 1924.
Den offentliga arbetsförmedlingen i Sverige:
1902/1912—1913/1922.
Sjömansyrket i Sverige: 1—2. Sthlm 1915—1919.
Skogsarbetarnas levnads- och arbetsförhållanden
i Värmland, Dalarna och Norrland. Sthlm 1916.
Skogsbygdens arbets- och levnadsvillkor: 1—2.
Sthlm 1937—1938.
Statistisk undersökning av statstjänstemännens
bisysslor. Sthlm 1928.
Svensk hemindustri: 1—2. Sthlm 1917.
Undersökning rörande arbetsförhållandena inom
hotell- och restaurangnäringen 1929/30.
Undersökning rörande löneläget och lönevariationerna inom jordbruket 1935—1936.
Undersökning rörande vissa hygieniska förhållanden inom cellulosaindustrien i Sverige. Sthlm
1915.
Undersökningar rörande arbetstidsförhållanden
och lönevillkor för privatanställda. Sthlm 1938.
Undersökningar rörande vissa arbetstidsförhållanden inom bagerinäringen samt hotell- och restaurangnäringen. Sthlm 1938.

Le recensement des chömeurs en Snede en 1927
Durée du travail dans 1'industrie et les metiers
manuels en Suéde vers 1917, par le Comité de
la durée du travail.
Durée du travail dans les salons de coiffure et les
établissements de bains en Suéde. Sthlm 1916.
Durée du travail dans le commerce de detail.
Sthlm 1933.
Nombre et traitements des fonctionnaires et employes de 1'Etat et des principales villes pendant
les années 1919—1924.
L'arrimage en Suéde. Sthlm 1916.
Etrangers entrés en Suéde en 1938 et en 1939.
Les conventions collectives en Suéde: 1911—1922.
Continued by: Les oonflits du travail, les conventions collectives et la conciliation dans les
conflits: 1923—1938.
Les conventions collectives en Suéde k la fin de
1'année 1920/21: 1—2.
Développement physique des ouvriers mineurs
en Suéde. Sthlm 1925.
Conditions de travail et de salaires des ouvriers
agricoles dans les différentes regions et les
domaines typiquement agricoles en Suéde.
Sthlm 1915.
Conditions de salaires des ouvriers civils de la
defense nationale et des categories similaires
d'ouvriers dans l'mdustrie privée. Sthlm 1927.
Wages: 1929—1953, 1954:1.
1929—1951 with title: Yearbook of wage statistics in Sweden.
Salaires et frais d'existence dans les grandes entreprises de construction. Sthlm 1924.
Les bureaux de placement publics en Suéde: 1902/
1912—1913/1922.
Les marins de la marine marchande en Suéde:
1—2. Sthlm 1915—1919.
Conditions d'existence et de travail des ouvriers
forestiers dans le Värmland, en Dalécarlie et
dans le Norrland. Sthlm 1916.
Les conditions du travail et de l'existence dans
les regions forestiéres en Suéde: 1—2. Sthlm
1937—1938.
Enquéte statistique sur les fonctions cumulatives
exercées par les fonctionnaires de l'Etat. Sthlm
1928.
L'industrie du travail a domicile en Suéde: 1—2.
Sthlm 1917.
Enquéte sur les conditions de travail dans l'mdustrie des hötels et restaurants en 1929/30.
Enquéte sur les salaires et leurs variations dans
l'agriculture suédoise 1935—1936.
Enquéte sur certaines conditions d'hygiene dans
l'industrie de la cellulose en Suéde. Sthlm 1915.
Enquétes sur la durée du travail, les congés et la
retribution des employes des entreprises privées
et autres. Sthlm 1938.
Enquétes sur certaines conditions de la durée du
travail dans l'industrie de la boulangerie et
dans celle des hötels et restaurants. Sthlm 1938.
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Priser och konsumtion

Prices and consumption

Alla berättelser utg. av socialstyrelsen.
Detaljpriser och indexberäkningar aren 1913—
1930.
Hushållsbudgeter och livsmedelskonsumtion i städer ooh tätorter 1940—1942.

All reports are edited by the Social Welfare Board.
Prbc de detail et établissement de nombres indices
de 1913 å 1930.
Les budgets familiauz et la consommation des
denrées alimentaires dans les villes et autres
agglomerations 1940—1942.
Les budgets de ménage dans les villes et dans les
agglomerations industrielies vers 1923.
Les budgets de ménage en Suede en 1913—1914:1,
2: 1—8; 3.
Income and expenditure of urban families in
1948.
Les frais d'existence å la campagne suédoise en
1920.
Family expenditure in rural districts in 1951.
Family expenditure in 1952.
Les budgets de ménage dans les villes et dans les
agglomerations industrielies vers 1933.
Prix des denrées ménagéres et des loyers en Suede
pendant les années 1910—1912.
La consommation des denrées alimentaires dans les
ménages peu fortunes, durant les années de
orise 1914—1918.

Levnadskostnaderna i städer ooh industriorter
omkring ar 1923.
Levnadskostnaderna i Sverige 1913—1914: 1,
2: 1—8; 3.
Levnadskostnaderna i tätortshushall år 1948.
Levnadskostnaderna på landsbygden i Sverige
vid år 1920.
Levnadskostnaderna på landsbygden år 1951.
Levnadskostnaderna ar 1952.
Levnadsvillkor ooh hushållsvanor i stader och
industriorter omkring år 1933.
Livsmedels- ooh bostadspriser i Sverige under
åren 1910—1912.
Iåvsmedelsförbrukningen inom mindre bemedlade
hushåll under krisåren 1914—1918.
Byggnadsverksamhet och bostadsförhållanden
Berättelserna utg. av socialstyrelsen, där ej annat angives.
Allmänna bostadsräkningen år 1920.
Allmänna bostadsräkningen år 1933 och därmed
sammanhängande undersökningar.
Bostadsbyggandet, av bostadsstyrelsen: 1949/
1950-1952.
Forts, på: Byggnadsverksamheten i Sverige:
1912—1918/1920, 1937—1948.
Bostäder och hushåll. Enligt allmänna bostadsräkningen 1945 och därtill anslutna undersökningar.
Byggnadsverksamheten i Sverige: 1912—1918/
1920 1937 1948
• 1912—1918/1920 'med titel: Byggnadsverksamheten i rikets stadssamhällen. FortsätteB av:
Bostadsbyggandet: 194971950—1952.
Hyresräkningen: 1924: 1—2; 1926.
Undersökningar rörande de mindre bemedlades
bostadsförhållanden i vissa svenska städer
(bostadsbeskrivningar): 1—3. Sthlm 1916—
1918.
1912—1914 års allmänna bostadsräkningar: 1,
[2]: 1—12.
2 med titel: 1912—1913 års allmänna bostadsräkning.

Construction and housing
The reports are edited by the Social Welfare
Board, unless otherwise noted.
Becensement general des habitations en 1920.
Becensement general des habitations en 1933 et
investigations, qui s'y rapportent.
Housing construction, by the Housing Board:
1949/1950-1952.
Continuation of: Activité de l'industrie du
bätiment: 1912—1918/1920, 1937—1948.
[Dwellings and households according to the
general housing oensus of 1945 and the investigations carried out in connection therewith.]
Aotivité de l'industrie du båtiment: 1912—1918/
1920, 1937—1948.
1912—1918/1920 with title: La construction des
maisons dans les agglomerations urbaines.
Continued by: Housing construction: 1949/1950
—1952.
Recensement des loyers: 1924: 1—2; 1926.
Conditions d'habitation des gens peu aisés dans
certaines villes suédoises: 1—3. Sthlm 1916—•
1918.
Becensement general des habitations en 1912—
1914: 1, [2]: 1—12.
2 with title: Beoensement general des habitations en 1912—1913.

Ekonomiska och ideella föreningar samt
stiftelser

Economic and other societies; foundations

De ideella föreningarna i Sverige ooh deras ekonomiska förhållanden år 1917, av sooialstyrelsen.
Kooperativ verksamhet, av socialstyrelsen: 1908/
1910—1949; av kommerskollegium: 1950—1954.

Les sociétés dites »ideella föreningar» en Suéde,
en 1917, et Ieur situation financiére, par la
Direction générale de la prévoyance sooiale.
Co-operative activity, by the Social Welfare Board:
1908/1910—1949; by the Board of Trade: 1950
—1954.
Fondations en 1910, par le Bureau central de
statistique.

Stiftelser år 1910, av statistiska centralbyrån.
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Hälso- och sjukvård

Public health

Allmän hälso- och sjukvård, av medicinalstyrelsen:
1911—1954.
Litt. K.
Det oivila veterinärväsendet, av medicinalstyrelsen: 1916—1945; av veterinärstyrelsen: 1946—
1949.
Hälso- ooh sjukvård vid armén, av arméförvaltningens sjukvårdsstyrelse: 1911—1930.
Fortsattes av: Hälso- och sjukvård vid armén
samt flygvapnet: 1931—1936.

Public health and sick care in Sweden, by the
Medioal Board: 1911—1954.
Litt. K.
The Civil veterinary service, by the Medioal
Board: 1916—1945; by the Veterinary Board:
1946—1949.
Hygiene et service médioal å 1'armée, par la Direction de l'administration médicale de 1'armée:
1911—1930.
Continued by: Hygiene et service medical &
1'armée et auz foroes aériennes: 1931—1936.
Hygiene et service médioal a 1'armée et auz forces
aériennes ainsi que servioe vétérinaire a 1'armée,
par la Direotion de l'administration médicale de
1'armée, PAdministration de l'aviation militaire et l'Inspeotion vétérinaire de 1'armée:
1937—1942.
Continuation of: Hygiene et service médioal
å 1'armée et aux forces aériennes: 1931—1936.
Continued by: Hygiene et servioe medical auz
foroes militaires et service vétérinaire å 1'armée:
1943—1944.
Hygiene et service medical a 1'armée et aux foroes
aériennes, par la Direction de l'administration
médicale de 1'armée et la Direction de 1'aéronautique militaire: 1931—1936.
Continuation of: Hygiene et service medical å
1'armée: 1911—1930. Continued by: Hygiene et
servioe médioal a 1'armée et aux foroes aériennes
ainsi que service vétérinaire a 1'armée: 1937-1942.
Health and sick oare in the armed foroes, by the
Defence Medioal Administration Service: 1945—
1954.
Continuation of: Hygiene et servioe medical
aux forces militaires et service vétérinaire å
1'armée: 1943—1944.
Hygiene et service medical aux forces militaires
et service vétérinaire å 1'armée, par l'Administration du service de santé militaire et l'Inspeotion vétérinaire de 1'armée: 1943—1944.
Continuation of: Hygiene et servioe medical
å 1'armée et aux forces aériennes ainsi que servioe vétérinaire å 1'armée: 1937—1942, and
Hygiene et service médioal å la marine: 1911/
1912—1942. Continued by: Health and sick care
in the armed forces: 1945—1954, and Army
veterinary service: 1945—1954.
Hygiene et service medical a la marine, par le
Médeoin en ohef de la marine: 1911/1912—1942.
Continued by: Hygiene et service medical aux
forces militaires et service vétérinaire a 1'armée:
1943—1944.
Soins médicaux aux aliénés, par la Direotion
générale de la santé publique: 1911—1939.
Litt. K.
Army veterinary service, by the Inspector of Army
Veterinary Servioe: 1945—1954.
Continuation of: Hygiene et service medical
aux foroes militaires et service vétérinaire å
1'armée: 1943—1944.

Hälso- ooh sjukvård vid armén ooh flygvapnet
samt veterinärvård vid armén, av arméförvaltningens sjukvårdsstyrelse, chefen för flygvapnet
och överfältveterinären: 1937—1942.
Forts, på: Hälso- och sjukvård vid armén samt
flygvapnet: 1931—1936. Fortsattes av: Hälsoooh sjukvård vid försvaret ooh veterinärvård
vid armén: 1943—1944.

Hälso- ooh sjukvård vid armén samt flygvapnet,
av arméförvaltningens sjukvårdsstyrelse och
flygstyrelsen: 1931—1936.
Forts, på: Hälso- och sjukvård vid armén:
1911—1930. Fortsattes av: Hälso- ooh sjukvård
vid armén ooh flygvapnet samt veterinärvård
vid armén: 1937—1942.
Hälso- ooh sjukvård vid försvaret, av försvarets
sjukvårdsstyrelse: 1945—1954.
Forts, på: Hälso- ooh sjukvård vid försvaret och
veterinärvård vid armén: 1943—1944.
Hälso- ooh sjukvård vid försvaret ooh veterinärvård vid armén, av försvarets sjukvårdsförvaltning och överfältveterinären: 1943—1944.
Forts, på: Hälso- ooh sjukvård vid armén ooh
flygvapnet samt veterinärvård vid armén:
1937—1942, och Hälso- ooh sjukvård vid marinen: 1911/1912—1942. Fortsattes av: Hälso- och
sjukvård vid försvaret: 1945—1954, ooh Veterinärvård vid armén: 1945—1954.
Hälso- ooh sjukvård vid marinen, av marinöverläkaren: 1911/1912—1942.
Fortsattes av: Hälso- ooh sjukvård vid försvaret
ooh veterinärvård vid armén: 1943—1944.
Sinnessjukvården i riket, av medicinalstyrelsen:
'1911—1939.
Litt. K.
Veterinärvård vid armén, av överfältveterinären:
1946—1954.
Forts, på: Hälso- ooh sjukvård vid försvaret och
veterinärvård vid armén: 1943—1944.

Socialvård

Social protection

Fattigvården, av statistiska centralbyrån: 1918—
1935; av socialstyrelsen: 1936—1953.
Litt. U.

Public assistance, by the Central Bureau of Statistics: 1918—1935; by the Social Welfare
Board: 1936—1953.
Litt. U.
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Samhällets barnavård, av statistiska centralbyrån:
1928,1931,1934; av sooialstyrelsen: 1937, 1940,
1943, 1946, 1949—1953.
Undersökningar angående alkoholens sociala skadeverkningar, av sooialstyrelsen. Sthlm 1921.
Ålderdomshemmen och deras vårdtagare år 1950,
av socialstyrelsen.
Rättsväsen
Berättelserna utg. av statistiska centralbyrån, där
ej annat angives.
Brottsligheten: 1913/1914—1963.
Litt. B.
Domstolarnas och de exekutiva myndigheternas
verksamhet: 1913/1914—1917/1918,1921/1922—
1945/1947, 1949/1952.
Litt. B.
Fångvården, av fångvårdsstyrelsen: 1911—1946/
1947.
Litt. G.
Konkurser upphörda: 1914/1917, 1918/1920, 1926
—1928.
Undervisning
Donationer vid allmänna läroverk, kommunala
mellanskolor och privatläroverk år 1919, av
skolöverstyrelsen.
Folkskolorna, av ecklesiastikdepartementet: 1911
—1918/1919; av skolöverstyrelsen: 1929/1930.
1914/1915—1915/1916 med titel: Folkskolorna
och folkskoleseminarierna. Litt. P.
Folkskolorna ooh högre folkskolorna, av skolövetstyrelsen: 1919/1920—1920/1921, 1926/1927.
Det högre skolväsendet, av skolöverstyrelsen:
1927/1928; 1935/1936 jämte översikt för läsåren 1928—1935.
De kommunala mellanskolorna, av ecklesiastikdepartementet: 1917/1918—1919/1920.
Forts, på: De kommunala mellanskolorna och
privatläroverken läsåret 1916—1917. Fortsattes
av: Statens allmänna läroverk, kommunala mellanskolor och privatläroverk samt realskoloch studentexamina: 1920/1921—1921/1922.
De kommunala mellanskolorna och privatläroverken läsåret 1916—1917, av ecklesiastikdepartementet.
Fortsattes av: De kommunala mellanskolorna:
1917/1918—1919/1920, och Privatläroverken:
1917/1918—1919/1920.
Lärarutbildningen, av ecklesiastikdepartementet:
1916/1917—1919/1920; av skolöverstyrelsen:
1920/1921—1921/1922, 1927/1928, 1928/1929
t. o. m. 1938/1939.
Privatläroverken, av ecklesiastikdepartementet:
1917/1918—1919/1920.
1918/1919—1919/1920 med titel: Statens normalskola för fliokor och privatläroverken. Forts,
på: De kommunala mellanskolorna ooh privat-

Publio child welfare, by the Central Bureau of
Statistics: 1928, 1931, 1934; by the Sooial
Welfare Board: 1937, 1940, 1943, 1946, 1949—
1953.
Enquétes sur les effets nuisibles de l'alcool au
point de vue social, par la Direction generate
de la prévoyanoe sociale. Sthlm 1921.
Old people's homes and their residents in 1950,
by the Sooial Welfare Board.
Courts, crime, police
The reports are edited by the Central Bureau of
Statistics, unless otherwise noted.
Crime and criminals: 1913/1914—1953.
Litt. B.
Courts: 1913/1914—1917/1918, 1921/1922—1945/
1947, 1949/1952.
Litt. B.
Administration des prisons, par la Direction centrals de radministration pénitentiaire: 1911—
1946/1947.
Litt. G.
Faillites terminées: 1914/1917,1918/1920,1926—
1928.
Education
Donations en faveur de l'enseignement seoondaire
å la fin de 1'année 1919, par la Direction generate
de l'enseignement.
Ecoles primaires, par le Ministére de l'enseignement et des affaires eoclésiastiques: 1911—
1918/1919; par la Direction generate de l'enseignement: 1929/1930.1914/1915—1916/1916 with
title: Ecoles primaires et écoles normales primaires. Litt. P.
Eooles primaires et éooles primaires supérieures,
par la Direction générale de l'enseignement:
1919/1920—1920/1921, 1926/1927.
Enseignement secondaire, par la Direction generate
de l'enseignement: 1927/1928; 1935/1936 avec
un aperou de 1928 a 1935.
Ecoles oommunales moyennes, par le Ministére
de l'enseignement et des affaires eoclésiastiques:
1917/1918—1919/1920.
Continuation of: Ecoles communales moyennes
et écoles privées en 1916/1917. Continued by:
Lycées de l'Etat, écoles oommunales moyennes
et écoles privées et les examens de 1'école möderne et baocalauréat: 1920/1921—1921/1922.
Ecoles communales moyennes et éooles privées
en 1916/1917, par le Ministére de l'enseignement et des affaires eoclésiastiques.
Continued by: Ecoles communales moyennes:
1917/1918—1919/1920, and Ecoles privées:
1917/1918—1919/1920.
Instruction des professeurs, par le Ministére de
l'enseignement et des affaires eoclésiastiques:
1916/1917—1919/1920; par la Direotion générale
de l'enseignement: 1920/1921—1921/1922, 1927/
1928, de 1928/1929 å 1938/1939.
Ecoles privées, par le Ministére de l'enseignement et
des affaires eoclésiastiques: 1917/1918-1919/1920.
1918/1919—1919/1920 with title: Ecole normale
de l'Etat pour jeunes filles et écoles privées.
Continuation of: Ecoles communales moyennes
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läroverken läsåret 1916—1917. Fortsattes av:
Statens allmänna läroverk, kommunala mellanskolor och privatläroverk samt realskol- och studentexamina: 1920/1921—1921/1922.
Realskol- och studentexamina Ar 1919, av ecklesiastikdepartementet.
Fortsattes av: Statens allmänna läroverk läsåret 1919—1920 samt realskol- och studentexamina ar 1920.
Statens allmänna läroverk, av ecklesiastikdepartementet: 1911/1912—1918/1919.
T Litt. F . Fortsattes av: Statens allmänna läroverk läsåret 1919—1920 samt realskol- och studentexamina år 1920.
Statens allmänna läroverk, kommunala mellanskolor och privatläroverk samt realskol- och studentexamina, av skolöverstyrelsen: 1920/1921—
1921/1922.
Forts, på: De kommunala mellanskolorna: 1917/
1918—1919/1920, Privatläroverken: 1917/1918
—1919/1920, och Statens allmänna läroverk läsåret 1919—1920 samt realskol- och studentexamina år 1920.
Statens allmänna läroverk läsåret 1919—1920
samt realskol- och studentexamina år 1920,
av skolöverstyrelsen.
Forts, på: Realskol- och studentexamina år 1919,
ooh Statens allmänna läroverk: 1911/1912—
1918/1919. Fortsattes av: Statens allmänna läroverk, kommunala mellanskolor ooh privatläroverk samt realskol- och studentexamina:
1920/1921—1921/1922.
Yrkesundervisningen, av skolöverstyrelsen: 1919/
1921—1921/1922, 1928/1929; 1936/1937 jämte
översikt för läsåren 1929—1936.

et éooles privées en 1916/1917. Continued by:
Lycées de 1'Etat, éooles oommunales moyennes
et écoles privées et les examens de 1'école
möderne et bacoalauréat: 1920/1921—1921/1922.
Les examens de 1'école möderne et baocalauréat
en 1919, par le Ministére de 1'enseignement et
des affaires ecclésiastiques.
Continued by: Lycées de 1'Etat en 1919/1920
et les examens de 1'école möderne et baocalauréat en 1920.
Lycées de 1'Etat, par le Ministére de 1'enseignement et des affaires ecolésiastiques: 1911/1912—
1918/1919.
Litt. P. Continued by: Lycées de 1'Etat en
1919/1920 et les examens de 1'école möderne
et baocalauréat en 1920.
Lycées de 1'Etat, écoles oommunales moyennes
et écoles privées et les examens de 1'école möderne et baocalauréat, par la Direction générale
de 1'enseignement: 1920/1921—1921/1922.
Continuation of: Écoles oommunales moyennes;
1917/1918—1919/1920, Éooles privées: 1917/
1918—1919/1920, and Lycées de 1'Etat en 1919/
1920 et les examens de 1'école möderne et
bacoalauréat en 1920.
Lycées de 1'Etat en 1919/1920 et les examens de
1'école möderne et bacoalauréat en 1920, par
la Direction générale de 1'enseignement.
Continuation of: Les examens de 1'école möderne
et baocalauréat en 1919, and Lycées de 1'Etat:
1911/1912—1918/1919. Continued by: Lycées
de 1'Etat, écoles oommunales moyennes et
écoles privées et les examens de 1'école möderne
et baocalauréat: 1920/1921—1921/1922.
Enseignement professionel, par la Direction
générale de 1'enseignement: 1919/1921—1921/
1922, 1928/1929; 1936/1937 aveo un apercu
de 1929 å 1936.

Inkomst och förmögenhet
Alla berättelser utg. av statistiska centralbyrån.

Income and property
All reports are edited by the Central Bureau of
Statistics.

Företagens intäkter, kostnader och vinster: 1951
—1954.
Skattetaxeringarna: 1922—1943.
Fortsattes av: Skattetaxeringarna samt fördelningen av inkomst och förmögenhet: taxeringsåren 1944—1955.
Skattetaxeringarna samt fördelningen av inkomst
ooh förmögenhet: taxeringsåren 1944—1955.
1944—1948 med titel: Skattetaxeringarna samt
inkomstfördelningen inom yrkesgrupper. Forts,
på: Skattetaxeringarna: 1922—1943.
Taxeringen till inkomst- ooh förmögenhetsskatt:
1917, 1920.

Income, expenditure and profits of business enterprises: 1951—1954.
Impositions: 1922—1943.
Continued by: Tax assessments and distribution
of income and property: assessment years 1944
—1955.
Tax assessments and distribution of income and
property: assessment years 1944—1955.
1944—1948 with title: Impositions et repartition
des revenus dans les categories professionelles.
Continuation of: Impositions: 1922—1943.
[Assessment for income and property tax]: 1917,
1920.

Finanser

Public finance

Berättelserna utg. av kontrollstyrelsen, där ej
annat angives.
Acoispliktiga näringar: 1911/1912—1954.
Litt. V.

The reports are edited by the Board of Control
and Excise, unless otherwise noted.
Industries, subject to excise duties: 1911/1912—
1954.
Litt. V.
Local government finance, by the Central Bureau
of Statistics: 1918/1921—1953.
Litt. U.

Kommunernas finanser, av statistiska centralbyrån: 1918/1921—1953.
Litt. U.
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Busdrycksforsäljningen m. m.: 1914/1915—1964.
1914/1915—1918 med titel: Brannvinsförsäljningen.

Sale of spirits and wines, etc.: 1914/1915—1954.
1914/1915—1918 with title: Vente de spiritueux.

Allmänna val

Elections

Alla berättelser utg. av statistiska centralbyrån.

All reports are edited by the Central Bureau of
Statistics.
The Communal eleotions: 1919—1954.
Litt. R.
Les Eleotions aux conseils générauz: 1912—1918.
Litt. R.
The Elections for the Riksdag: 1909—1952.
Litt. R.

Kommunala Talen: 1919—1954.
Litt. R.
Landstingsmannavalen: 1912—1918.
Litt. R.
Riksdagsmannavalen: 1909—1952.
Litt. R.

Statistiska meddelanden

Statistical communications

Utg. av statistiska centralbyrån, där ej annat
angives. Serien har upphört från 1954.
Ser. A. Tillfälliga statistiska undersökningar.
Band 1:
1 Dödlighets- och livslängdstabeller för Aren
1816—1910.
2 Statens utarrenderade domäner arrendeåret
1910—1911.
3 Stadsfullmäktigvalen åren 1911 och 1912
samt den kommunala rösträtten år 1912 i de
städer, som icke deltaga i landsting.
4—5 Utom äktenskapet födda barn. 1—2.
Sthlm 1914—1916.
6 Dödligheten i lungsot i Sverige åren 1906—
1910.
7 Husdjursräkningen sommaren 1915.
8 Stadsfullmäktigvalen åren 1913 ooh 1914.

Ed. by the Central Bureau of Statistics, unless
otherwise noted. The series is suspended from 1964.
Ser. A. Enquétes statistiques spéciales.
Vol. 1:
1 Tables de mortality et de survie pour les
années 1816—1910.
2 Les domaines affermés de l'Etat dans l'annee
d'affermage 1910—1911.
3 Elections aux conseils munioipaux en 1911
et 1912 et droit de vote communal en 1912
dans les villes les plus grandes.
4—6 Les enfants nés illegitimes. I—2. Sthlm
1914—1916.
6 La mortality par tuberculose pulmonaire en
Suéde pendant les années 1906—1910.
7 [Census of livestock in the summer of 1915.]
8 Elections aux conseils municipaux en 1913 et
1914.
9 Recensement des animaux domestiques au
l«r juin 1916.
10 Les enfants nés illegitimes. 3. Sthlm 1917.

9 Husdjursräkningen den 1 juni 1916.
10 Utom äktenskapet födda barn. 3. Sthlm
1917.
Band 2:
1 Husdjursräkningen den 1 juni 1917.
2 Arealin venteringen den 20 juni 1917, av
folkhushållningskommissionen.
3 Husdjursräkningen den 1 juni 1918.
4 Stadsfullmäktigvalen åren 1915 och 1916.
5 Arealinventeringen den 1 juni 1918, av folkhushållningskommissionen.
6 Stadsfullmäktigvalen åren 1917 och 1918.
Band 3:
1 Statistisk översikt av det svenska näringslivets utveckling åren 1870—1915 med särskild hänsyn till industri, handel och sjöfart,
av kommerskollegium.
2—3 Arealinventeringen och husdjursräkningen
den 1 juni 1919. 1—2.
Band 4:
1 Jordbrukskassorna och centralkassorna för
jordbrukskredit åren 1916—1923.

Vol. 2:
1 Recensement des animaux domestiques AU
ler juin 1917.
2 Emploi des terres cultivées au 20 juin 1917,
par la Commission spéciale d'economie
nationale.
3 Recensement des animaux domestiques au
ler j u m 1918,
4 Elections aux conseils municipaux en 1915
et 1916.
5 Emploi des terres cultivées au ler juin 1918,
par la Commission spéciale d'economie nationale.
6 Eleotions aux conseils municipaux en 1917
et 1918.
Vol. 3:
1 [Statistical survey of the development of the
industrial life of Sweden during the years
1870—1915 with special regard to industry,
commerce and navigation, by the Board of
Trade.]
2—3 Emploi des terres cultivées et nombre des
animaux domestiques au ler juin 1919. 1—2.
Vol. 4:
1 Caisses locales et centrales de credit agricole
en 1916—1923.
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2

Brödsädsförbrukningen vid vissa mindre
jordbruk. Sthlm 1928.
3 Undersökning rörande förskingrings- ooh trolöshetsbrotten åren 1921—1927.
4 Undersökning angående mejerihanteringen.
Sthlm 1930.
5 Svinräkningen den 15 september 1930.
6 Inventeringen av vete ooh rag den 1 februari
1931.
7 Svinräkningen den 15 september 1931.
8 Kyrkofullmäktigvalen ar 1931.
9 Svinräkningen den 15 september 1932.
10 1931 års företagsräkning, av kommerskollegium.
Band 5:
1 Undersökning angående foderförsörjningen
åren 1935—1936.
2 Olyckor vid trafik med motorfordon år 1935.
3
4

Jordbrukets skuldsättning år 1933.
Pälsdjursräkningen den 15 september 1937.

5

7

Jordbrukskassorna och oentralkassorna för
jordbrukskredit åren 1924—1937.
Undersökning angående skogsavverkningen
år 1937.
Pälsdjursräkningen den 30 september 1939.

8

Den animaliska produktionen år 1937/1938.

6

Band 6:
1 Priser ooh taxeringsvärden å
fastigheter Vi 1938-37t 1944.

jordbruks-

2

Pälsdjursräkningen den 30 september 1945.

3

Brottslighetens utveckling åren 1913—1947.

4

Minnesskrift med anledning av den svenska
befolkningsstatistikens 200-åriga bestånd.
Sthlm 1949.
Ser. 0. Månadsstatistik över handeln, av kommerskollegium: 1913—1953.
Forts, so serien Sveriges officiella statistik.
Handel.
Ser. D. Järnvägsstatistiska meddelanden, av järnvägsstyrelsen: 1912—1953.
Ser. E. Uppgifter om bankerna, av bank- och fondinspektionen: 1912—1953.
Forts, se serien Sveriges officiella statistik.
Bankväsen.
Ser. F . Sociala meddelanden, av socialstyrelsen:
1912—1953.
Fortsattes utanför serien under samma titel; se
sista avdelningen av denna förteckning.

2

Consommation du blé å pain dans certaines
petites exploitations agricoles. Sthlm 1928.
3 [Investigation of embezzlement and fraud
during the years 1921—1927.]
4 Enquéte sur 1'industrie de laiterie. Sthlm
1930.
5 Beoensement des pores du 15 septembre 1930.
6 Superficie, production et rendement de froment et de seigle au recensement le l e r février
1931.
7 Recensement des porcs du 15 septembre 1931.
8 Elections aux conseils paroissiaux en 1931.
9 Recensement des porcs du 15 septembre 1932.
10 Recensement des entreprises en 1931, par la
Direction générale du commerce.
Vol. 5:
1 Enquéte sur la récolte et la consommation de
fourrage, 1935—1936.
2 Accidents de circulation des véhicules a
moteur en 1935.
3 L'endettement de 1'agriculture en 1933.
4 Recensement des animaux a fourrure au 15
septembre 1937.
5 Caisses locales et centrales de credit agricole
en 1924—1937.
6 Enquéte sur les coupes de bois en 1937.
7

Recensement des animaux a fourrure au 30
septembre 1939.
8 Enquéte sur la production animale en 1937/
1938.
Vol. 6:
1 Valeurs marchandes et valeurs evaluées des
propriétés fonciéres agriooles Vi 1938—30/.
1944.
2 Recensement des animaux å fourrure au 30
septembre 1945.
3 Le développement de la criminalité en 1913—
1947.
4 Mémoire å 1'ocoasion du deuxiéme centenaire
de la statistique démographique suédoise.
Sthlm 1949.
Ser. 0. [Monthly trade statistics, by the Board
of Trade]: 1913—1953.
Continuation see the series Official statistics of
Sweden. Foreign trade.
Ser. D. [Monthly railway statistics, by the State
Railways Board]: 1912—1953.
Ser. E. [Monthly banking statistics, by the Bank
and Stock Exchange Inspection Board]: 1912
—1953.
Continuation see the series Official statistics of
Sweden. Banking.
Ser. F . Official journal, publ. monthly by the
Social Welfare Board: 1912—1953.
With the series suspended continued under
same title; see the last section of this list.

Andra officiella publikationer med omfattande statistiska uppgifter

Other important statistical publications

För en fullständig förteckning över det officiella
trycket se Årsbibliografi över Sveriges offentliga
publikationer, av riksdagsbiblioteket.
Arbetsmarknadsstatistik, av arbetsmarknadsstyrelsen: 1953—1955, 1956: 1—9 b.

For a complete list of official publications see
[Annual bibliography of the official publications
of Sweden, by the Parliament Library].
[Labour market statistics, by the Labour Market
Board]-.' 1953—1955, 1956: 1—9 b.
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Jordbruksekonomiska meddelanden, av statens
jordbruksnämnd: arg. [1] (1939)—17 (1956), 18
(1956): 1—8.
Årg. 1—11 med titel: Jordbruksekonomiska
uppgifter.
Kommersiella meddelanden, a r kommerskollegium: drg. 1 (1914)—42 (1955), 43 (1956): 1—7/8.
Konjunkturjournalen, av konjunkturinstitutet:
årg. [1] (1951)—5 (1955), 6 (1956): 1—7.
Meddelanden från konjunkturinstitutet. Ser. A:
1—28, B: 1—20. Sthhn 1938—1956.
Riksgäldskontoret, årsbok, av kontoret: årg. 1
(1920)—35 (1954/1955).
Riksräkenskapsverkets årsbok, av verket: 1929/
1930—1938/1939, 1948, 1950—1955.
Riksstat: 1835—1956/1957.
Sammandrag av till statistiska centralbyrån inkomna årsväxt- och skörderapporter, av statistiska centralbyrån: 1913-1955,1956: "/„, "/»•
Litt. N.
Sociala meddelanden, av socialstyrelsen: 1954—
1955, 1966: 1—8.
1912—1953 = Statistiska meddelanden. Ser. F .
Den svenska statsskulden [månadsuppgift], av
riksgäldskontoret: årg. 1 (1941)—15 (1955), 16
(1956): 181—188.
Sveriges riksbank, tillgångar och skulder [veckouppgift], av banken: 1912—1955,1956: '/x—"/tSveriges riksbank, årsbok, av banken: årg. 1 (1908)
- 4 8 (1955).
De särskilda sparbankernas verksamhet, av statistiska centralbyrån: 1951—1954.

The Journal of agricultural economics, pubL
monthly by the State Agricultural Marketing
Board: vol. [1] (1939)—17 (1955), 18 (1956):
1—8.
Vol. 1—11 with title: Jordbruksekonomiska
uppgifter.
Commercial communications, by the Board of
Trade: vol. 1 (1914)—42 (1955), 43 (1956): 1 - 7 / 8 .
The Journal of economio indicators, by the
Economic Research Institute: vol. [1] (1951)
—5 (1955), 6 (1956): 1—7.
Reports from the Eoonomio Researoh Institute.
Ser. A: 1—28, B: 1—20. Sthlm 1938—1956.
The Swedish National Debt Office, annual, by
the office: vol. 1 (1920)—35 (1954/1955).
[Annual of the Office of the Aocountant General,
by the office]: 1929/1930—1938/1939, 1948,
1950—1955.
[Budget of the Swedish State, voted estimate]:
1835—1956/1957.
[Crop indexes and preliminary crop estimates, by
the Central Bureau of Statistics]: 1913—1955,
1956: »/„ " / , .
Litt. N.
Official journal, publ. monthly by the Social Welfare Board: 1954—1955, 1956: 1—8.
1912—1953 = Statistical communications. Ser.
P.
Monthly statement of the national debt of Sweden,
by the National Debt Office: vol. 1 (1941)—15
(1955), 16 (1956): 181—188.
Weekly statement of assets and liabilities of the
Riksbank of Sweden, by the bank: 1912—1955,
1956: ' / ! - " / , .
The Riksbank of Sweden, annual, by the bank:
vol. 1 (1908)—48 (1955).
[Savings banks activity by unit, by the Central
Bureau of Statistics]: 1951—1954.

Utkom från trycket den 25 oktober 1956
Xujijf. loktr. SMn 19&
}6oo88

