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Folketellingskontoret

SB0/LHå, 2/2-83

1. BAKGRUNN

I mai 1978 tok NSD et initiativ med sikte på å få laget en

"folketellingsdatabank". Utgangspunktet var å forsøke å samle opplysninger

fra 3 tellinger (1960, 1970 og 1980) am samme person, og å gjøre et

anonymisert utvalg tilgjengelig for samfunnsforskere gjennom NSD.

Folketellingskontoret hadde også interesse av et tilsvarende

opplegg for å presentere statistikk fra tellingene i publikasjoner og

spesialbearbeidinger.

Sosiodemografisk forskingsgruppe tok initiativet til et "mini-

register" i Byrået. Målsettingen med dette var å samle o7plysninq,er fra

flere reqistre for et utvalg av befolkningen i et eclet resister.

Dette registret burde i utgangspunktet bli billigere å utnytte enn total-

registre til flere av de prosjektene som forskningsgruppa kunne tenke seg

utføre.

De nevnte formålene er samordnet i et opplegg som går ut på:

1) En reorganisering av 1960-folketellingen til mer hensiktsmessig

teknisk opplegg.

2) TilfOring av personnummer til 1960-tellingen

3) Sammenkobling av personopplysninger fra folketellingene

1960, 1970 og senere 1980, samt inntektsopplysninger fra 1970.

4) Et 10% utvalg trekkes ut, anonymiseres og overføres til NSD.

5) Det samme utvalget danner grunnlaget i et evt. "miniregister"

i Byrået.
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6) Folketellingskontoret arbeider videre, evt. i samarbeid

med andreinteresserte,med å samordne/sammenligne de enkelte kjenne-

merkene i 1960, 1970 og 1980, for videre A lage en egen publikasjon

med "folketellingsstatistikk".

I denne omgang er det en beskrivelse av resultatene i pkt.

1 og 2 i dette opplegget vi skal gi.

Kapittel 2 gir en kort oversikt over hvordan 60-dataene er orga-

nisert i den opprinnelige og den nye versjonen. Kapittel 3 og 4 be-

skriver tellingens omgang og innhold med definisjoner, mens vi i kapittel

5 har sammenlignet de tallene en vil få ut av den nye filen med de

tallene som er publisert i NOS-hefter fra 60-tellingen, og forsøkt å gi

forklaringer på de viktigste avvikene.

Kapittel 6 gir en kort oppsummering av tilkoblingen av fødsels-

nummer til materialet.

2. ORGANISERING I GAMMEL OG NY VERSJON

2.1 Den opprinnelige 60-filen 

Som utgangspunkt for arbeidet med reorganisering hadde vi en

file som m.h.t. enheter og identifisering kan skisseres slik:

Identifikasjon 	 enhet

kommune

krets

listenr.

husholdn. nr.

stilling i husholdningen

fOdselsdato/kjønn

hus (bygg)

bohusholdning/leilighet

kosthusholdning

familie

person



Vi kan si at 60-tellingen inneholder 5 forskjellige enheter.

Av disse er det bare 3 som i utgangspunktet lett lar seg identifisere

(telle) på den filen som kalles "Folketellingsfile fra 1960":

Person er den fysiske enheten på filen, og derfor grei å telle.

Det kan imidlertid være noe vanskelig å avgjOre hvilke personer som skal

være med i tellingen, fordi filen i tillegg til de "registrert bosatte"

også inneholder enkelte "midlertidig tilstedeværende". Vi tror imid-

lertid at vi har funnet en riktig utskilling her.

Kosthusholdnin;... Til en kosthusholdning regnes alle personer

som har felles kommunenr, kretsnr., listenr., og husholdningsnr.

• Bohusholdningen utgjøres av personer med felles kommunenr.,

kretsnr. og listenr. Begrepene privathusholdning og leilighet (bolig)

er brukt med det samme utgangspunktet.

Fra 60-tellingen er det publisert tall for hus og familier. Disse

enhetene er det noe vanskelig å avgrense ut fra filen. Et hus avgrenses

ved å sortere filen på kommune x krets x listenr., og deretter si at

alle listenr. (boliger) hvor ingen personer har opplysninger om huset

ligger i samme hus som listenummeret (boligen) foran. Familien har vi

identifisert ut fra kodene for stilling i husholdningen for personer i

samme kosthusholdning.

Ved siden av disse hovedreglene for hvordan filen skulle brukes,

finnes en del "spesialregler", fOrst og fremst i forbindelse med felles-

husholdninger og personer uten fast bopel. En del av disse spesial-

reglene visste vi om på forhånd, mens andre dukket fram underveis fordi

411

	

	 resultatet ble "merkelig" eller "uakseptabelt" når vi ikke hadde tatt

hensyn til dem.

På denne filen er opplysninger om kjOkken og antall rom knyttet

til 6n person i hver kosthusholdning. Tilsvarende er andre boligopp-

lysninger knyttet til én person i bohusholdningen, mens opplysninger om

huset er knyttet til én person i huset.
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2.2 Den "nye" 60-filen 

Målsettingen var å nå fram til en ny organisering av 60-filen,

som gjOr det lettere å identifisere de enkelte enhetene, og hvor de

enkelte enhetene har mest mulig samme definisjon og omfang som 70-tellingen.

Den fysiske enheten på filen er fortsatt person, og vi har

(i prinsippet) tatt med alle personer som var "registrert" bosatt i Norge

på tellingstidspunktet.

Alle andre enheter har vi identifisert v.h.a. "hovedpersonen" -

(eller "kontaktperson"-) metoden. Denne går ut på at vi merker"én person

i familien/husholdningen/huset som hoved-(kontakt-) person, og de andre

som "ikke hovedperson". Dermed kan filen enkelt brukes til å telle f.eks.

families; 	 ved å telle alle som er hovedperson i familien.

Ved siden av å identifisere de enkelte enheter har vi overført

opplysninger slik at alle personer (personrecords) har tilknyttet en del

opplysninger om den familien og husholdningen de tilhOrer, og om den

boligen de bor i og det huset denne boligen ligger i.

I hver familie, og private bohusholdninger er det valgt en "hovedperson"

og opplysninger om denne hovedpersonen, samt opplysninger om ektefellen

for gifte personer, er knyttet til recorden for hver enkelt person.

3. OMFANGET AV TELLINGEN, DE ENKELTE ENHETENE

3.1 Personer

Tellingen (den filen vi nå tilrettelegger) skal omfatte alle

personer som var bosatt i Norge på tellingstidspunktet. Prinsippet er det

samme som senere ble brukt i tellingene i 1970 og 1980, men utgangs-

punktet var annerledes ettersom det i 1960 ikke fantes noe landsomfattende

personregister. (60-tellingen ble brukt til etablering av et slikt register).

I alt omfatter filen 3 591 160 personer.

3.2 Familier

Personene er gruppert sammen til familier. En familie skal

bestå av personer som er registrert i samme (kost)husholdning, og ellers

er knyttet sammen, som

- ektepar med eller uten hjemmeværende ugifte barn

- enslig (mor eller far) med hjemmeværende ugifte barn

- en enslig person (enpersonfamilie)



felleshusholdninger har vi registrert alle som enslige personer

(enpersonfamilier).

Personer uten fast bopel er alltid regnet som enslige (enperson-

familier).

Filen omfatter i alt 1 401 694 familier.

3.3 Kosthusholdninger 

Personer som bor i privathusholdninger(se pkt. 4.1.1.) er gruppert

sammen til kosthusholdninger. Dette ble gjort ved skjemautfyllingen, og

fOlgende prinsipp ble brukt:

- En (kost-) husholdning består av personer som bor sammen i en

leilighet eller en del av en leilighet, og som fOrer husholdning sammen.

Til husholdningen hører også tjenestefolk og pensjonærer som har kosten,

eller i det minste middag hos (hoved-)familien.

- Losjerende som i det minste holder middag selv, regnes som egne

husholdninger. Når flere slike losjerende fOrer husholdning sammen, regnes

de som én husholdning.

Filen omfatter 1 140 607 (private) kosthusholdninger.

3.4 Bohusholdninger/boliger (leiligheter) 

Også bohusholdning/bolig omfatter bare privathusholdninger

(hvor minst en person er fast bosatt).

Som egen leilighet er regnet ett eller flere rom som er bygd med

tanke på å skulle bebos av en privat husholdning. Rommet eller rommene

skal ha egen inngang (ikke fra ennen leilighet). Like ens skal det være

adgang til avtrede uten å måtte gå gjennom annen leilighet. Atskilte

ram som er ment å skulle nyttes som en del av leiligheten, er regnet med

til denne. Dette gjelder selv om rommet er: i et annet hus enn leiligheten

ellers (f.eks. rom over en garasje, et stabbur e.l.).

Filen omfatter 1 077 083 (private) boliger/leiligheter/bohus-

holdninger.

3.5 Hus (bygg) 

Tellingen (filen)skal omfatte alle hus hvor minst en person

er fast bosatt på tellingstidspunktet. Dette innebærer f.eks. at vi kan

ha hus uten noen(private) boliger, hvor huset bare inneholder felles-

husholdning(er).
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Som eget hus er som hovedregel regnet bygninger som fra kjeller

til loft er atskilt fra andre bygninger, og som har minst en bebodd

leilighet (leilighet her inkl. felleshusholdninger). Alle fritt-

liggende bygninger er selvsagt regnet som egne hus. Det samme gjelder

en bygning i et kvartal f.eks. når det ikke er direkte adgang fra den

ene bygningen og inn i-nabobygningen. Rekke- og kjedehus er imidlertid

regnet som ett hus.

Filen omfatter 665 986 hus.

4. INNHOLDET I TELLINGEN, DE ENKELTE KJENNEMERKENE

I dette kapitlet vil vi beskrive nærmere de enkelte kjenne-

merkene i den nye filen fra 60-tellingen, også de avledede kjenne-

merkene. Vi vil gi kodeliste for hvert enkelt kjennemerke, enten i

teksten eller som vedlegg.

Rekkefølgen som kjennemerkene er beskrevet i følger ikke rekke-

fOlgen i kjennemerkelista, men hvert enkelt kjennemerke er gitt samme

nummer som i kjennemerkelista.

Kjennemerkene er beskrevet som kjennemerker knyttet til hver

enkelt person. Filen kan også brukes med andre telleenheter, se pkt.2.2.

Folketellingen i 1960 ble bearbeidet v.h.a. hullkort, og vi

har stort sett overført opplysninger fra hullkortene direkte både ved

den opprinnelige overfOringen til magnetbånd og ved denne reorganiseringen.

Dette fører til at flere av kjennemerkene har "overpunching" (11-punch) i

sin første posisjon når det i denne beskrivelsen er omtalt som koden "blank

eller ikke numerisk". 	 Dette gjelder også når personen ikke skulle be-

svare spørsmålet, f.eks. ekteskapsår for ikke gifte personer.

4.1 Geografiske kjennemerker

1. Kommune

Hvert enkelt hus, og dermed tilhørende leilighet(er) og person(er),

har opplysning om i hvilken kommune det ligger. Det er komutuneinndelingen

som gjaldt på tellingstidspunktet som er brukt. For personene er det altså

bostedskommune pr. 1/11-1960 som er registrert. Hvor en person skulle

registreres som bosatt ble avgjort i forbindelse med tellingen.

2. Krets

Kowinunene var videre inndelt i kretser spesielt for tellingen,

og hvert hus med tilhørende leilighet(er) og person(er) er plassert i

én bestemt krets. Personer uten fast bopel er bare knyttet til en bestemt

kommune, ikke til noen krets innen kommunen.



•

25. Kommune etter 1970-innedlingen

På grunnlag av kommune- og kretsopplysningene (i felt 1 og 2) er det

foretatt en omkoding av kommunekoden, slik at vi har registrert i hvilken

kommune huset lå (personen er bosatt) når vi bruker kommuneinndelingen som

gjaldt 1/11-1970.

7. Kommunetype

Den enkelte kommune er plassert i én av følgende 6 kategorier:

Kode 1. Bykommuner. Kommuner som i administrativ forstand hadde

bystatus.

Kommuner hvor minst 50% av befolkningen bodde i tettbygde

strøk som hver omfattet minst 200 personer:

Kode 2. Forstadskowmuner. Minst 1/3 av kommunens yrkesaktive

hadde fast arbeidssted i nærmeste by.

Kode 3. Industrikommuner. Minst 50 7 av de yrkesaktive var syssel-

satte i bergverksdrift m.v., industri, bygge- og anleggs-

virksomhet eller kraft- og vannforsyning.

Kode 4. Andre tettbygde kommuner. Tettbygde kommuner (se ovenfor)

som ikke faller i gruppe 2 eller 3.

Kommuner hvor mindre enn halv-parten av befolkningen bodde i
tettbygde strøk:

Kode 5. Jordbruks-,skogbruks- og fiskerikommuner. Minst 50% av de

yrkesaktive var sysselsatt i jordbruk, skogbruk, fiske eller

fangst.

Kode 6. Andre spredtbygde kommuner. Spredtbygde kommuner som ikke

faller i gruppe 5.

8. Kretstne

Kretsene er delt i 4 kategorier. De eksakte definisjoner er vanskelig

å klarlegge (jfr. J.Chr. Hansen: Folketellingsdata på kretsnivå i Norge 1950

og 1960. Arbeidsrapport nr. 2 i serien Geografiske studier av utkantstrøk

i Norge, s. 61).

Kode 4. Spredtbygde kretser

Kode 3. Bymessig bebygde kretser. Kretser i tettbygde strøk med

hjemmehørende folkemengde på minst 2000 personer.
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Kode 2. Forstadskretser. Tettbygde strOk som ikke faller

inn under kretstype 3, men hvor minst 1/3 av

yrkesbefolkningen hadde fast arbeidssted i et by-

messig bebygd strOk. Ved prosentberegninger er yrkes-

utøvere som ikke hadde fast arbeidssted i noen

kommune (sjøfolk, fiskere, visse grupper trafikk-

personell o.1.) holdt utenfor.

Kode 1. Andre tettbygde kretser. Tettbygde kretser som ikke

faller inn under kretstypene 2 eller 3.

4.2 Kjønn, alder, ekteskap, statsborgerskap m.v.

1) Menn

2) Kvinner

10. Ekteskaulia status

0) Ugift

1) Gift

2) Enke/-mann

1) Separert

4) Skilt

Dersom andre koder forekommer, betraktes personen

vanligvis som ugift.

4/6. Alder.

Det er ikke lagt inn noen utregnet alder på filen, men

fOdselsår-måned-dag, samt en kode for hvilket århundre personen er

født i, skulle gi opplysning om personens alder.

Århundre er gitt med kode 8 for personer født før 1900, og kode

9 for andre.



11	 Fødested

Blank) Født i bostedskommunen.
01-20) Født i herredskommune (utenfor bOstedskommunen) i fylke

01 (Østfold) - 20 (Finnmark)
21-40) rødt i bykommune (utenfor bostedskommunen) i fylke 01-20.
49)	 Uoppgitt fødested, antakelig i Norge

Født i utlandet:

51) Danmark
52) Finnland
53) Færøyene
54) Island
55) Sverige
56) Albania
57) Belgia
58) Bulgaria
59) Frankrike
60) Hellas
61) Irland
62) Italia
63) Jugoslavia
64) Luxemburg
65) Nederland
66) Polen
67) Portugal
68) Romania
69) Sovjet Samveldet
70) Spania
71) Storbrittania
72) Sveits

12 Trossamfunn

73) Tsjekkoslovakia
74) Tyskland
75) Ungarn
76) Østerrike
77) Egypt
78) Sør-Afrika-Sambandet
79) Afrika ellers
80) Canada
81) Sambandsstatene
82) Argentina
83) Brasil
84) Mexico
85) Mellom- og Sør-Amerika ellers
86) China
87) India
88) Indonesia
89) Japan
90) Asia ellers (ekskl. Sovjet-samv.)
91) Oseania
98) Født på havet
99) Fødested uoppgitt, antakelig

i utlandet

Blank (Eller annen ikke-numerisk kode) Statskirken
11) Romersk katolsk
12) Gresk ortodoks
13) Tyske evangeliske samfunn
14) Engelske evangeliske samfunn
15) Presbyterianere
16) Andre utenlandske evangeliske samfunn
17) Metodistkirken
18) Baptistsamfunn
19) Adventister
21) Vennenes samfunn
22) Den evangeliske lutherske frikirke
23) Den jarlbergske menighet
24) Guds menighet
25) Misjonsforbundet (frimisjonen)
26) Den evangeliske forsamling
27) Forskjellige andre frimisjoner
28) Kristi menighet
29) Pinsemenigheten
30) Den frie evangeliske forsamling
31) Andre samfunn med voksen dap
32) Katolsk apostolisk menighet
33) Jehovas vitner
34) Chr. Science
35) Unitar
36) Forskjellige mindre samfunn
37) Mormoner
38) Mosaiske samfunn
39) Andre ikke kristne samfunn
41) Dissenter, ikke nærmere oppgitt
51) Intet trossamfunn
52) Uttrådt av statskirken uten nærmere opplysning
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22. Ekteskapsår

For alle gifte personer ble det registrert hvilket år "nåværende"

ekteskap ble inngått.

23. Barnetall

Gifte kvinner ble bedt om A oppgi antall barn som er født i "nåværende"

ekteskap. Alle levendefØdte barn skulle regnes med, også de som senere er

dOde.

24. c Statsborgerska2

Dette spørsmålet ble stilt bare til halvparten av personene (egentlig

halvparten av leilighetslistene) som var med i tellingen. Når en person i

en leilighet har svart på spørsmålet, har også de andre i samme leiligheten

gjort det.

Alle som er stilt dette spørsmålet har fått en kode (5) som brukes

til å skille dem ut fra de to andre utvalgsspOrsmålene.

Spørsmålet lød: Oppgi i hvilket land De har statsborgerrett.

Statsløse skriver "statslOse" og oppgir det land hvor de tidligere hadde

statsborgerrett.

Norske statsborgere har ikke fått noen kode. For statsløse er brukt

kode 98, mens 99 er brukt for utilstrekkelige opplysninger. Ellers er brukt

samme kodeliste som under fødeland.

4 . 3 Utdanning 

15. Allmennutdanning

Blank/ikke nummerisk: Ingen høyere allmennutdanning eller uoppgitt

allmennutdanning

1. Framhaldsskole, ungdams- eller fylkesskole

2. Middels- eller realskole

3. Examen artium

(Merk at Økonomisk gymnas i 60-tellingen er registrert som

fagutdanhing).
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16 - 17 Faaytdannin. /Spesialutdanning I og II

Personer med spesialutdanning ble bedt om å føre opp alle fullførte

eksamener som normalt krever minst ett skoleår.

For personer som oppga flere slags spesialutdanning, er det under

bearbeiding av materialet tatt med bare høyeste og nest høyeste spesialut-

danning. Ved vurderingen mellom "høyeste" (Fagutd. I) og "nest høyeste"

(Fagutd. II) er det lagt vekt på utdanningstidens lengde og det yrket ved-

kommende var knyttet til.

Det ble ikke benyttet noen nivåopiDdeling i kodesystemet.

Kodelista 	som ble brukt i 60-tellingen er tatt med som vedleg 3, 

som er en kopi av kodeliste GSk/AH, 4/8-61.

4.4 Yrkesaktivitet

På tellingsskjemaet ble det spurt etter personens hovedyrke eller

levevei, altså personens vanlige yrke/arbeidsforhold.

18. Stillins.. (yrke)

Personer med eget hovedyrke skulle oppgi hva slags arbeid de hadde.

Vernepliktige og andre som midlertidig var uten arbeid skulle oppgi sitt

vanlige yrke.

Personer uten eget hovedyrke skulle også svare, med å oppgi hva de

er beskjeftiget med eller hva de lever av. Det vil si at kjennemerket

Stilling , også inneholder koder for "ikke-yrkesaktive", som f.eks. husmødre,

pensjonister, skoleelever o.l.

Fullstendig kodeliste er tatt med som vedlegg 4, som er en kopi av

kodeliste HV/AH, 6/12-60.



19. Sosialstillina (yrkesstatus)

1. Selvstendig med leid hjelp

2. Selvstendig uten leid hjelp

3. Selvstendig, ikke oppgitt noe om leid hjelp

4. Familiemedlemmer som arbeider hos hovedpersonen i husholdningen

5. Formann

6. Arbeidere og funksjonærer

7. Lærlinger

8. Personer som forsOrges av hovedpersonen i husholdningen

9. Personer som forsOrges av andre

0. Andre ikke-erhvervende

Det finnes antakelig en sammenheng mellom stillingskoder og koden

for s6sialstilling, men vi har ikke funnet noen opplysninger eller kode-

instrukser som kan redegjøre for sammenhengen.

20. Næring

Personer med eget hovedyrke ble bedt om å oppgi hva slags bedrift eller

virksomhet de var beskjeftiget i. De skulle også oppgi navn og adresse for

bedriften. Det var på forhånd utarbeidet lister over bedriftene i de enkelte

kommuner, hvor bedriftene var gruppert etter næring. På grunnlag av disse

opplysningene ble næring kodet etter kodelista vist i vedlegg 5. Lista er

en kopi av kodeliste for næring, merket NV/AH, 6/12-60. Næring er kodet bare

for personer med sosialstilling 1-7. I tillegg er skoleelever kodet slik:

950. Folke- og framhaldsskole

951. FolkehOgskoler

952. Realskoler

953. Kombinerte realskoler og gymas

21. Arbeidssted

Yrkesaktive (unntatt i næringene jordbruk, skogbruk, fiske og fangst)

ble bedt om å oppgi adresse på det stedet de arbeidet. For personer bosatte

i bestemte kommuner ble det kodet til et kjennemerke for arbeidssted(-kommune)

på bakgrunn av disse opplysningene.

De generelle kodene som ble brukt, var:

1 	 Arbeidssted i bostedskommunen

2 - 7 	 Arbeidssted i spesifiserte byer

8 	 Fast arbeidssted i annen kommune enn de som er tatt med

i 1-7.

9 	 Uten fast arbeidssted

0/blank 	 Uoppgitt arbeidssted eller arbeidssted ikke kodet.
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Vi regner med at yrkesaktive i de næringene som ikke skulle oppgi

arbeidssted er kodet med arbeidssted i bostedskommunen (kode 1).

Hvilke kommuner som har fått kodet arbeidssted, og hvilke byer

som har kodene 2 - 7 for hver av disse, går fram av vedlegg 6, som er

hentet fra en usignert og udatert liste som sannsynligvis ble utarbeidet

til kode-arbeidet.

26. Viktigste kilde til livsopphold

Dette er et kjennetegn som blir avledet av sosialstilling og stilling

for å gi en inndeling som er sammenlignbar med det tilsvarende kjenne-

merket i 1970-tellingen.

Kodene:

1 - inntekt av eget arbeid (sosialstilling 1-7)

2 - pensjon, trygd, formue, Ian, stipend m.v.

(stillingskodene &14 - &16)

3 - husmOdre (stillingskode &11)

4 - forsOrgede (stillingskodene &12, &13, 8 ,17, &IS, &20, 8,29)

5 - restgruppe

24 a Bi-yrke

Dette spørsmålet ble stilt bare til 25% av personene, men slik at

dersom ên person i en leilighet har fått spørsmålet, har alle i den leilig-

heten fått det.

Som bi-yrke ble regnet inntektsgivende arbeid siste år i tillegg

til det hovedyrket eller den levevei som er oppgitt under "hovedyrIfe eller

levevei" kfr. kjennemerket Stilling. Spørsmålet skulle besvares også

av personer uten eget hovedyrke.

Det ble stilt to spørsmål:

- Var biyrke eneste eller viktigste kilde til livsopphold en del av

året? Dette ble kodet merl:

0 	 uoppgitt

1 	 ja

2 	 nei

- Oppgi hva slags biyrke De hadde (f.eks. småbruk, fiske, søm,

avisbud, rengjøringsarbeid, kokkekone, revisjonsarbeid o.1),

Dette ble kodet etter en kodeliste basert på næring/stilling.

(Se vedlegg 7 , som er et utdrag fra "Kodeliste for folketellingen

1960, HV/WH, 2/1-61).
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4.5 Eie av personbil

24 b Personbil

SpOrsmålet om en person eier personbil er stilt til 25% av de

som var med i tellingen (Egentlig alle personer i 25% av leilighetene).

Merk at kjennemerket er knyttet til den enkelte person. Som eier

regnes den som har bilen registrert i sitt navn. Dette betyr at mange familie-

medlemmer har svart nei selv om familien har en personbil.

Kodene:

3 - ja

4 - Nei eller uoppgitt

4.6 Familie- og slektskapsforhold 

privat-husholdninger (kosthusholdning) har en med kjennemerket

"stilling i husholdningen" gruppert personer i en husholdning sammen til

én eller flere familier, og angitt slektskapsforholdet til en "hovedperson"

i husholdningen. Normalt er hovedinntektstakeren regnet som hovedperson.

I familier med barn er vanligvis en av foreldrene regnet som hovedperson.

"Stilling i husholdningen" er her regnet som to kjennemerker, som

bl.a. danner grunnlaget for inndelingen i familier (se pkt. 5.2).

13. Familiesammensetning

0) Hovedpersonens familiekjerne eller ingen familiekjerne

1 - 8) Inntil 8 forskjellige familiekjerner utenom hovedpersonens

familiekjerne.

Som familiekjerne er regnet familie med mer en én person.

14. S1ektska2  til hoved2ersonen i kost-) husholdnino- en

1) Hovedpersonen

2) Ektefelle

3) Barn

4) Svigerbarn

5) Barnebarn

6) Andre i rett ned- eller oppad-stigende linje

7) SOsken

8) Andre slektninger

9) Tjenestefolk

0) Losjerende

X) (Andre koder) Andre ikke-slektninger
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4.7 Familieopplysninger 

(Se pkt. 3.2 og 5.2 for nærmere definisjon av familie.

88. Familietype_

1 - Enslige (enpersonfamilie)

2 - Ektepar uten ugifte hjemmeværende barn

3 - Ektepar med ugifte hjemmeværende barn

4 - Mor med ugifte hjemmeværende barn

5 - Far med ugifte hjemmeværende barn

89. Antall personer i familien (familiestOrrelse)

90. Antall inntektstakere i familien

Som inntektstakere er regnet personer med inntekt av eget arbeid

som viktigste kilde til livsopphold (kode 1 i kjennemerke nr. 26).

91. Antall aipmmeværende) barn i familien

Alle personer som ikke er eldst i familier med familietype 4 og 5

er regnet som barn. I familier type 3 er alle unntatt de to gifte personene

regnet som barn. Familietype 1 og 2 skal ikke inneholde barn.

Det er ikke satt noe krav til barnets alder. Dette betyr at en

person på f.eks. 50 år kan være registrert som barn, når vedkommende er ugift

og bor sammen med minst en av foreldrene.

for_yrustefeldste barn i familien

Alderen er regnet som 1960 - fOdselsaret.

Se ellers kommentarene for antall barn i familien.

4.8 Hovedperson i familien 

Som hovedperson i familien er valgt den som ved skjemautfyllingen

ble utpekt til hovedperson i kosthusholdningen, dersom det finnes en slik

person i familien. I familier uten noen person som er hovedperson i kost-

husholdningen, er den som har (lavest kode for) nærmest slektskap til hoved-

personen i kosthusholdningen. (kjennemerke nr. 14 under pkt. 4.6) valgt til

hovedperson.

(Kommentar: Vi er noe usikre på gjennomføringen av dette valget,

men vi mener at formuleringen ovenfor beskriver resultatet relativt nOyaktig).
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75. Hovedpersonen/ikke hovedpersonen i familien

Den valgte hovedperson er gitt kode 1, alle andre er gitt kode O.

74. FOdselsdato for hovedpersonen i familien

Fødselsdatoen er gitt som år-måned-dag, og med kode for århundre

(se kjennemerke 4/6 under pkt. 4.2)

76 - 87 OpplysniTker om hovedpersonen i familien

Her er satt inn opplysninger om hovedpersonen i familien, også når

personen selv er hovedperson.

Kjennemerkene har ellers definisjoner og kodelister som de til-

svarende kjennemerker beskrevet under 4.2 - 4.4.

4.9 Ektefelle

For gifte personer som bor sammen med ektefellen (familietype 2

og 3) har vi tatt med en del opplysninger om ektefellen.

91 	 94 - 106 Opplysninger om ekteen

Kjennemerkene har samme definisjoner og kodelister som de tilsvarende

kjennemerker beskrevet under 4.2 - 4.4 og 4.6. Ektefellens fOdselsdato er

gitt som år - måned- dag, og med kode for århundre. Ektefelles arbeidssted

(felt 104) er bare tatt med for kvinner.

4.10 Opplysninger knyttet til kosthusholdningen 

Alle de tre kjennemerkene som er tatt med her er samlet inn på

skjemaet i 60-tellingen. Se ellers pkt. 3.3 og 5.3.

28. Hovedperson/ikke hovedperson i kosthusholdningen

I hver (kost-)husholdning er ett av medlemmene blitt regnet som

hovedperson, normalt hovedinntektstakeren . I familier med barn er vanligvis

en av foreldrene fOrt opp som hovedperson.

Hovedpersonen er gitt kode 1, andre kode O.

Alle personene i felleshusholdning og personer uten fast bopel

er gitt kode O.
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29. KiOkken

Hver enkelt kosthusholdning skulle krysse av for ett av

følgende alternativer:

1 Eget kjOkken på 6 m2 og mer

2 TekjOkken (kjOkken under 6 m2 )

3 Adgang til leilighetens kjOkken

4 Deler kjøkken med annen leilighet

5 Ikke adgang til kjøkken

30. Antall beboelsesrom

For hver kosthusholdning ble det registrert hvor mange

"alminnelige beboelsesrom på minst 6 m2 " husholdningen disponerte.

Kjøkken, bad, alkove og hems skulle ikke regnes med i tallet. Rom

som benyttes av flere (kost-)husholdninger er tatt med bare for Hoved-

husholdningen.

4.11. Opplysninger om bohusholdningen 

I likhet med opplysningene om kosthusholdningen finnes opp-

lysningene om bohusholdningen bare for personer som er bosatt i privat-

husholdning. (Husholdningstype er selvfølgelig registrert for alle personer).

Om hovedpersonen i bohusholdningen, se kjennemerke nr. 53 under

pkt. 4.13.

66. Husholdninptne

Personer uten fast bopel er regnet som en egen husholdningstype

(kode 1).

Utenain de vanlige felleshusholdningene (sykehus, hoteller,

fengsler, aldershjem osv.) er husholdninger som i og for seg er private,

men som på tellingstidspunktet hadde minst fem losjerende, blitt regnet

som felleshusholdninger. Også ansatte (personalet) er i en del tilfeller

regnet med til felleshusholdningen, når de bor i samme huset.

Personer i militærforlegninger, på sykehus og i straffeanstalter,

og personer som på grunn av sykdom var satt bort i privat pleie, er

regnet som midlertidig til stede i forlegningen, på anstalten eller for-

pleiningsstedet. Disse er regnet med i den (privat-)husholdningen hvor

de vanligvis bor.
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Personer i felleshusholdning er gitt kode 3 for hus-

holdningstype, mens personer i privathusholdning er gitt kode 0.

67 - 72. 02e1ysninEer om bohusholdnin&en

Disse kjennemerkene skulle neppe trenge noen nærmere for-

klaring. Vi vil allikevel presisere at (72) antall hjemmeværende

barn i husholdningen er lik summen av (91) antall hjemmeværende barn

i familien for alle familiene som hører til bohusholdningen.

4.12. Opplysninger om boligen/leiligheten 

De fleste av disse opplysningene er hentet inn på skjemaet.

Kjennemerkene (50) kjøkken og (51) antall rom i boligen, er avledet.

Opplysninger om boligen er bare knyttet til personer bosatt i

privathusholdninger.

42. Vann

Leiligheten har:

1 - innlagt vann i kjøkkenet

2 - ikke innlagt vann i kjøkkenet, men i huset ellers

3 - bare adgang til kran eller pumpe utenfor huset

4 - ingen kran eller pumpe

43. Avtrede

Avtrede som er eget for leiligheten:

1 - vannklosett inne i leiligheten

2 - 	 utenfor leiligheten, men i samme hus

3 - 	 ty 	 utenfor huset (uthus e.l.)

4 - annet avtrede inne i leiligheten

5 - annet avtrede utenfor leiligheten, men i saume hus

6 - annet avtrede utenfor huset (uthus e.l.)

Avtrede som er felles med andre leiligheter:

J - vannklosett inne i leiligheten

K -
	 11	 utenfor leiligheten, men i samme hus

L - 	 utenfor huset (uthus e.l.)

M - annet avtrede inne i leiligheten

N - annet avtrede utenfor leiligheten, men i samme hus

O - annet avtrede utenfor huset (uthus e.l.)
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44. Bad

Leiligheten har:

1 - karbad, dusj eller badstue i eget rom

2 - 	 IT 	 IT 	 sauillle rom som wc

3 - hverken karbad, dusj eller badstue

45. 022varminE

Leiligheten oppvarmes hovedsakelig med:

1 - elektriske varmeovner

2 - sentralfyringsanlegg

3 - ovner o.l. fyrt med flytende brensel (parafin o.1.)

4 - 	 " 	

IT 	 t? 	fast brensel (koks, ved o.1.)

5 - annen oppvarming

I leiligheter med forskjellig oppvarming i de enkelte rom, ba

en om å få oppgitt den oppvarmingsmåte som ble nyttet i det eller de

rom en vanligvis oppholdt seg i om dagen.

46. Telefon

Er det telefon i leiligheten?

1 - Ja

2 - Nei

47. Eierforhold

Han/hun som disponerer leiligheten:

1 - eier huset

2 - har aksje eller andel knyttet til leiligheten (huset)

3 - er leieboer uten aksje eller andel, men har betalt
obligasjonsinnskott eller annet innskott i leiligheten

4 - er leieboer uten å ha kjøpt aksje, andel eller betalt
innskott i leiligheten '

5 - disponerer den som tjenestebolig

48. Innskott (kr)

For de som har kode 2 eller 3 for eierforhold, ble det bedt

om størrelsen på beløpet som var betalt for aksjer/andeler eller i

innskott.
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Opplysninger ble samlet inn for kosthusholdningen (kjennemerke

29 under pkt. 4.10), og vi har overfOrt den til boligen ved a bruke
den laveste koden som finnes blant kosthusholdningene som hører til

boligen. Kodene her skulle da bli:

1 - boligen har kjøkken på 6 m2 eller mer

2 - boligen har kjøkken på under 6 m2

4 - boligen (de bosatte) deler kjøkken med (de bosatte i)
en annen bolig

5 - boligen har ikke kjøkken

Kode 3 som finnes under kosthusholdningen skal logisk sett

bare forekomme når en annen kosthusholdning har kode 1 eller 2.

51. Antall rom i boligen

Dette kjennemerket er laget som summen av de rom som kost-

husholdningene oppgir å disponere. (Se kjennemerke 30 under pkt. 4.10).
Som kode for uoppgitt er brukt 00.

4.13. Hovedperson i boligen/bohusholdningen 

Det er bare i privathusholdningen det er valgt en hovedperson

og overfOrt opplysninger om denne til de personene som hører til bohus-

holdningen.

53. Hoved2erson/ikke hovedperson i boligen

Som hovedperson er valgt hovedpersonen i hoved(kost-) hus-

holdningen. Begrepet hovedhusholdning ble brukt på skjemaet, og gir en

slags referanse til "boliginnehaveren", som var ansvarlig for skjema-

utfyllingen. Teknisk har vi ved overgang fra den gamle til den nye 60-

filen valgt den kosthusholdningen som kommer først (har nr.1) innen en

bolig til hovedhusholdning, d.v.s. at vi har fulgt det samme prinsippet

som ble brukt ved bearbeidingen av tellingen.

Hovedpersoner er gitt kode 1. Andre personer, også personer

i felleshusholdning og personer uten fast bopel, er gitt kode O.
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52. FOdselsdato for hovedpersonen i bolipn/bohusholdninaen

Fødselsdatoen er gitt som år-måned-dag og med kode for

århundre (se kjennemerke nr. 4/6 under pkt. 4.2).

54 - 65. OulzsninEer om hovedEersonen  i bolien/bohusholdningen

Her er det satt inn opplysninger om den valgte hovedpersonen,

også når personen selv er hovedperson.

Kjennemerkene har ellers definisjoner og kodelister som de

tilsvarende kjennemerkene beskrevet under pkt. 4.2 - 4.4.

4.14. Opplysninger om huset

Kjennemerkene nr. 33 - 40 er hentet fra husskjemaet, de

Øvrige er avledet i forbindelse med etableringen av den nye filen.

Opplysningene om huset er knyttet til personer i privathus-

holdninger og personer i felleshusholdninger.

31. Hovedeerson/ikke hovedperson i hut

Det eneste formålet med dette kjennemerket er å kunne telle

hus på grunnlag av filen. En person i hvert hus er valgt til hoved-

person, og gitt kode 1. Andre personer, også personer uten fast bopel,

er gitt kode O.

33. HustyRe (bagtue)

0 - provisorisk bygd hus, eller hus som midlertidig nyttes
som bolighus

Boligbygg:

1 - våningshus i tilknytning til gårdsbruk

2 - rekke- eller kjedehus

3 - enebolig (frittliggende hus med 1 leilighet)

4 - 2-mannsbolig (horisontalt delt)

5 - konvensjonell 4-mannsbolig

6 - annet småhus (med 4 eller færre leiligheter)

7 - hus med 5 eller flere leiligheter (ikke rekke- eller
kjedehus)
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Forretningsbygg, hotell m.v.:

8 - forretningsbygg m.v. hvor 50% eller mindre av golv-
arealet nyttes til bolig

9 - hotell, sykehus, gamlehjem, fengsel, militærleir eller
annen felleshusholdning

34. Etasjer

Tallet på etasjer (kjeller og ubebodd loft regnes ikke med.

Bebodd kvist regnes som i etasje):

1 - 1 etasje

2 - 1 	 " 	 og underetasje

3 - 11 etasje

4 - 2 etasjer

5 - 21 etasje

6 - 3 eller 31 etasje

7 - 4 eller 41 etasje

8 - 5 eller 51 etasje

9 - 6 og flere etasjer

36. Bmemateriale

Her skulle registreres bare det viktigste materialet som

ble brukt i husets bærende konstruksjon.

1 - tre

2 - mur, betong o.l.

3 - annet

37. Byga.ÇIE

Dersom huset hadde gjennomgått stOrre ombygging, ble det

registrert i den perioden da (siste) ombygging ble foretatt.

1 - fr 1900 (sannsynligvis "1900 eller for")

2 - 1901 - 1910

3 - 1911 - 1920

4 - 1921 - 1930
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5 - 1931 - 1940

6 - 1941 - 1945

7 - 1946 - 1950

8 - 1951 - 1960

38. Vannforsznina

Leiligheten(e) i huset får vann fra:

1 - offentlig vannverk

2 - privat vannverk (anlegg i privat eie som forsyner
20 eller flere personer med vann)

3 - egen brønn (også grunnboringer)

4 - egen cisterne

5 - annen kilde

39. Maskinvaskeri

Har leiligheten(e) i huset adgang til å nytte felles

maskinvaskeri?

1 - ja

2 - nei

40. Belånin 

Huset er pr. 1/11-1960 helt eller delvis:

1 - belånt i Den norske stats husbank (Husbanken)

2 - belånt i Norges småbruks- og bustadbank (Den norske
arbeiderbruk- og boligbank)

3 - belånt på annen måte eller ikke belånt

41. Antall eersoner bosatt i huset

Her er tatt med alle personer som er bosatt (i privat- eller

felles-husholdning) i huset.

4.15. "Kjennemerker" som ikke er nevnt foran 

Enkelte av feltene i den nye 60-filen er å betrakte som

hjelpefelter ved etableringen dy filen, og egentlig ikke tenkt utnyttet

til statistikk. For fullstendighetens skyld skal vi likevel nevne disse

kort til slutt.



-26-

3. Listenummer

Ved innsamlingen av skjemaene ble hver leilighet tildelt

et listenummer. Nummeret ble tildelt løpende fra 0001 innen hver

krets, og utgjør en viktig del av identifikasjonssystemet i den opp-

rinnelige 60-filen.

5. Midlertidig 2ersonnummer

Dette er et løpenummer som ble tildelt personene for å kunne

kjøre flere programmer parallelt ved reorganisering av filen (før

personnummer var tilkoblet).

27. Personnummer

Her ligger det "egentlige" personnummeret, dvs. fødselsdato,

individsifre (med kjønn) og kontrollsifrene. I og med at ca. 64 000

personer ikke har fått noe personnummer, anbefales det at alder og kjønn

alltid tas ut fra kjennemerkene nr.4, 6 og 9 (se pkt. 4.2).

32. Husnummer

På samme måten som det midlertidige personnummeret, er dette et

løpenummer som ble brukt som hjelpefelt ved reorganisering av filen.

73. Bohusholdninasnummer (innen huset)

Dette løpenummeret ble brukt for å holde orden på hvilke

personer som hørte til samme bohusholdning (jfr. foran under 5. og 32.).

XX. Leilighetens husleie og tallet på leiligheter i huset

Disse kjennemerkene finnes i den opprinnelige 60-filen, men

er ikke kammet med i den nye utgaven på grunn av programfeil. Vi har

ikke i øyeblikket ressurser nok til A. hente dem fram, og lar dem derfor

utgå fra filen.



5. AVVIK MELLOM NY FILE OG PUBLISERTE TALL FRA 60-TELLINGEN

Den nye 60-filen vil ikke gi de samme tall for antall

personer, familier osv. som det som er publisert som resultatet

av Folketellingen 1960. Dette skyldes at det i den oppbevarte

filen fra 1960-tellingen ikke er tatt med som egne kjennemerker

de opplysninger som ble brukt til å telle f.eks. familier. I

mange tilfeller har det heller ikke vært mulig A finne dokumentert

nøyaktig hvordan avledninger ble foretatt, og det har derfor vært

umulig å komme fram til samme resultatet. Vi ma også regne med at

dette materialet, som mange andre datamaterialer, har gjennomgått

enkelte opprettinger etter at publikasjonene ble utgitt, og at dette

kan være forklaringen på enkelte avvik. Dessuten vet vi at materialet

skriver seg fra et relativt tidlig stadium av Byråets magnetbånd-

bruk, og at det har vært overfOrt til nye maskinsystemer en rekke

ganger. Dette kan ha fOrt til at enkelte "tekniske glipp" har

endret noen detaljer.

Nedenfor har vi satt opp tabeller som viser tallet på

enheter fra den nye filen og de tilsvarende tall som er publisert

tidligere. Vi har skilt mellom private husholdninger, felleshus-

holdninger og (personer) uten fast bopel, fordi dette ser ut til å

være helt sentralt i de problemene vi har hatt i arbeidet med dette

materialet.

Tall fra den nye filen:
,

I ALT Privat-
hushold-

Felles-
hushold-

1 	 Uten
fast

ning fling bopel
,.

Personer 3.591.160 3.526.008 51.100 14.052

Familier 1.401.694 1.336.542 51.100 14.052

Kosthusholdninger 1.140.607 1.140.607 - -

Bohusholdninger 1.077.083 1.077.083 - -

Hus 665.986 - - -
1 .
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Tall fra publikasjoner fra 1960-tellingen:

I ALT
Privat
hushold-
ning

Felles-
hushold-
fling

Uten
fast
bopel

Personer 3.591.234 3.525.163 50.877 15.194

Familier 1.414.349 1.349.045 50.110 15.194

Kosthusholdninger 1.138.987 1.138.987 - -

Bohusholdninger 1.075.145 1.075.145 _ -

Hus 664.971 - - -

Den nye filen omfatter altså:

74 personer  mindre enn publisert

- 12.655 familier mindre enn publisert

- 1.620 kosthusholdninger mer enn publisert

- 1.938 bohusholdninger mer enn publisert

- 1.015 hus mer enn publisert
.01.111111111110111111111111

5.1. Personer. Fordeling på husholdningstype

Den lille forskjellen i antall personer i alt mellom opp-

rinnelige og nye data regner vi som helt ubetydelig. Sannsynligvis

kan denne skrives på "tekniske glipp". Derimot er det noe stOrre

forskjeller når vi plasserer personene på husholdningstyper.

Personer uten  fast bopel er ifOlge den dokumentasjonen

vi har tatt utgangspunkt i personer som er registrert med bosteds-

krets = 000 innenfor hver kommune. I den "opprinnelige 60-filen"

som vi har tatt utgangspunkt i finnes bare 14.052 personer som

tilfredsstiller dette kravet, og vi har derfor endt med 1.142 personer

mindre i denne gruppen enn det som tidligere er publisert. Som

forklaring på dette er det kanskje mest naturlig å tro at materialet

er endret etter publikasjonen. Det er vel grunn til å tro at nettopp

denne gruppen var interessant å arbeide videre med når tellingen

skulle være utgangspunktet for et sentralt personregister.
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I felleshusholdning har vi plassert personer som har kode 9

for "familiesammensetning" (felt 13 på den nye filen), og som ikke er

"uten fast bopel". Det viser seg altså at vi har plassert 223 personer

mer ifelleshusholdning enn det som er publisert. Dersom vi bruker

forklaringen ovenfor på hvorfor vi har færre personer uten fast bopel,

vil dette også (sannsynligvis) fOre til at noen av de som er publisert

som "uten fast bopel" nå er plassert i felleshusholdninger.

Vi vil forOvrig presisere at nettopp avgrensingen mellom

privathusholdninger og felleshusholdninger har vært ett av de største

problemene i arbeidet med å danne den nye filen. Dette kommer av at

en i 60-tellingen brukte begrepet "privathusholdninger i felleshus-

holdningen". Plasseringen av personer ser allikevel ut til å ha gått

bra. (Se forOvrig pkt. 5.4.).

Etter dette har vi altså endt opp med 845 personer mer i

privathusholdninger enn det som ble publisert fra 60-tellingen.

5.2. Familier

Danning av familier tar utgangspunkt i feltene "familie-

sammensetning" og "slektskap til hovedpersonen i kosthusholdningen"

(felt 13 og 14 på den nye filen), som i den gamle filen har felles-

betegnelsen "stilling i husholdningen" (felt 12).

En familie er alltid innenfor en kosthusholdning, d.v.s. at

alle familiemedlemmene hOrer til saLunie kosthusholdning.

Vi har fOrst skilt ut en rekke tilfeller som vi har sagt fOrer

til enpersonfamilie:

a) alle personer uten fast bopel

b) alle personer i felleshusholdning

c) alle personer med 0 som "familiesammensetning" o
0 eller 4-9 som "slektskap"

d) alle personer med 0 som "familiesammensetning" o
3 som slektskap, når de ikke er ugifte

Deretter er alle med samme kode for "familiesaullnensetning"

regnet til samme familie.

Dette fOrer til at de 767 ekteparene som er publisert i

felleshusholdninger er blitt delt opp til (1 532) enpersonfamilier

i den nye filen.
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Likevel er tallet på familier i den nye filen hele 12 655

lavere enn publisert.

Ved en feil i programmet er ugifte personer med X som

kode for slektskap ("andre ikke-slektninger") tatt med som barn til

hovedfamilien. Det er ifOlge publiserte tall 3 884 slike personer.

De aller fleste av disse er antakelig publisert som enpersonfamilier.

Vi har dessverre ikke hatt ressurser til A rette

opp filen i denne omgangen.

De resterende differanser på ca. 8 700 familier tror

vi knytter seg til de "større" husholdningene, d.v.s. hushold-

ninger med mer enn "én (antagelig mer enn to) familier.

5.3. Kosthusholdninger 

Omtrent alle de 845 personene som vi har "overfOrt" til

privathusholdning er sannsynligvis etablert som egen kosthusholdning

(og bohusholdning, se 5.4.). Dermed skulle vi ha forklaring på

omtrent halvparten av Okningen på i alt 1 620 kosthusholdninger.

Uten at vi har funnet noen bekreftelse i tall fra den nye

filen, regner vi med at det Ovrige "tilskuddet" har tilknytning til

avgrensing av privathusholdninger i og omkring felleshusholdninger.

5.4. Bohusholdninger (leiligheter) 

Vi regner med at det økede tallet på kosthusholdninger

i stor grad er en konsekvens av at vi har "laget" flere bohus-

holdninger. Som nevnt tror vi at det er de såkalte privathus-

holdningene (leilighetene) i felleshusholdninger som har skapt

problemer, f.eks. ved at vi i stor grad har trukket ut en og en

familie eller person, og dannet en egen bohusholdning, mens de

kanskje i de publiserte tabellene var slått sammen i én bohus-

holdning, og til én eller flere kosthusholdninger.
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5.5. Hus

Den nye filen gir 1 015 hus mer enn det som er publisert

tidligere. Vi har ikke funnet noen forklaring på hele denne for-

skjellen, men vi vet at vi i noen få tilfeller har delt felleshus-

holdninger på flere hus der de i de publiserte tall er regnet som ett

hus. Dette gjelder felleshusholdninger som faktisk er delt på flere

hus, men i tabellene er regnet som ett.

Dersom materialet er endret, og det er årsak til at vi har

fått færre personer uten fast bopel, kan vi vel også regne med at

enkelte av disse er "registrert" i hus som tidligere ikke var med i

tellingen.

5.6. Oppsummering 

Vi har ikke full oversikt over årsaken til at tallene fra

den nye filen ikke er lik tallene som er publisert fra 60-tellingen.

Derfor kan vi heller ikke være sikre på at det ikke finnes systematiske

feil som rammer spesielle grupper personer. De differansene vi ikke

finner forklaring på er allikevel så små at filen burde være fullt

ut forsvarlig å benytte til de aller fleste aktuelle formal.

6. TILKOBLING AV FØDSELSNUMMER

Da det sentrale personregistret, med tildeling av fødsels-

nummer til alle som blir registrert bosatt i Norge, ble etablert, var

det folketellingen 1960 som var utgangspunktet. Enkelt sagt ble

dette gjort ved at en del av folketellingsopplysningene ble etablert

på en egen file, som i neste omgang fikk tildelt personnummer (individ-

siffer og kontrollsiffer).

Den filen vi har brukt (den "opprinnelige 60-filen") inneholder

ikke personnuullner. Det finnes imidlertid en "første-utgave" av

personregisteret, som inneholder identifikasjonsopplysninger fra folke-

tellingen. Dette har vi utnyttet for å koble personnummer til folke-

tellingsfilen.

Koblingen er gjort v.h.a. kommunenr.-kretsnr.- listenr.-fødsels-

år - fodselsmåned - fødselsdag - kjønn.
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For personer av samme kjønn som bor i samme bohusholdning (samme

listenr.) og er fOdt samme dag, er tilkoblingen skjedd tilfeldig.

Av de 3.591.160 personene på folketellingsfilen har

3.527.159 fått fødselsnummer tilkoblet. D.v.s. at 64 001 personer

er uten fødselsnummer, noe som utgjør 1,8% av totalen.

På den "nye 60-filen" er fOdselsnumrene ajourført slik at

personene har det fOdselsnummeret som gjaldt ved årsskiftet 1980-1981.

I tabell 5 i vedlegg 10 har vi gitt fordelingen på kjOnn,

ekteskapelig status og alder for de personene som ikke har fått

fødselsnummer tilkoblet. Den tilsvarende tabellen er gitt for alle

personer som var med i tellingen, i tabell 1 i vedlegg 10.

Andelen (%) av personer som mangler fOdselsnummer i de

forskjellige gruppene ser slik ut:

i alt ugifte gifte

,

fOr gifte

I alt 1,8 2,3 1,1 3,0

Menn 1,8 2,3 1,0 5,3

Kvinner 1,7 2,3 1,1 2,0

, _.

Ved koblinger mot andre materialer v.h.a. fødselsnummeret

bør man være oppmerksom på at en relativt stor andel fOr gifte menn

mangler fOdselsnummer. Jeg tror imidlertid ikke at dette skulle være

noe stort problem for de fleste aktuelle koblingsprosjektene. •
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VEDLEGG 1

KJENNEMERKELISTE FOR DEN OPPRINNELIGE 60 - FILEN

Nr.
Posisjon
i recorden

Kjennemerke

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

a)

b)

c)

27

28

29

30

31

32

i-. 4

5- 7

8 - 10

11 - 12

13 - 14

15 - 16

17

18

19

20

21

22 - 23

24

25 - 26

27

28 - 29

30 - 31

32 - 33

34

35 - 36

37 - 38

39 - 41

42

43 - 45

46

47 - 49

50

51 - 52

53

54

55

56

Kammunenr.

Kretser
	

(For Oslo posisjon 5-6)

Lis tenr.	 (For Oslo posisjon 7-10)

Fødselsår

maned

dag

"1"

Kommune type

Kretstype

Husholdningsnummer

Kjønn

Stilling i husholdningen

Bostedsforhold

Fødested

Ekteskapelig status

Ekteskapsår

Barnetall

Trossamfunn

Allmennutdanning

Fagutdanning I

Fagutdanning II

Stilling (yrke)

Sosialstilling (yrkesstatus)

Næring

Arbeidssted

Utvalg:

Biyrke

Personbil

Statsborgerskap

Kjøkken

Rom

Vann

Avtrede

Bad

Oppvarming
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KJENNEMERKELISTE FOR DEN OPPRINNELIGE 60 - FILEN

Nr. Posisjon
i recorden Kjennemerke

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

57

58

59 - 63

64 - 66

67

68

69 - 70

71

72

73

74

75

76 - 79

80

Telefon

Eierforhold

Innskudd (kr.)

Husleie (kr.)

Byggtype

Antall etasjer

Antall leiligheter i huset

Byggemateriale

Byggeår

Vannkilde

Maskinvaskeri

Lan

Kommune etter 1970-inndelingen

•

•
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VEDLEGG 2

KJENNEMERKELISTE FOR DEN NYE 60 - FILEN

Nr.
Posisjon
i recorden

Kjennemerke

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

a)

b)

c)

25

26

27

1

2

i- 4

5- 7

8 - 11

12 - 17

18 - 24

25

26

27

28

29

30 - 31

32 - 33

34

35

36

37 - 38

39 - 40

41 - 43

44

45 - 47

48

49 - 50

51 - 52

53 - 55

56 - 59

60

61 - 71

Kommune

Krets

Listenr.

FOdselsdato (år - mnd - dag)

Midlertidig personnr.

Århundre (fødselsår i 1800 eller 1900)

Kommunetype

Kretstype

KjOnn

Ekteskapelig status

FOdested

Trossamfunn

Familiesammensetning

Slektskap til hovedpersonen i kosthusholdningen

Allmennutdanning

Fagutdanning I

Fagutdanning II

Stilling (yrke)

Sosialstilling (yrkesstatus)

Næring

Arbeidssted

Ekteskapsår

Barnetall

Utvalg

Biyrke

Personbil

Statsborgerskap

Bostedskommune 1960 etter 1970-inndelingen

Viktigste kilde til livsopphold

Personnummer



Posisjon
i recorden KjennemerkeNr.

KOSTHUSHOLDNIN N
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KJENNEMERKELISTE BOR DEN NYE 60 - FILEN

28 	 72 	 Hovedperson/ ikke hovedperson

29 	 73 	 Kjøkken

30 	 74 - 75 	 Antall beboelsesrom som kosthush. disponerer

HUSET

31 	 76 	 Hovedperson / ikke hovedperson

32 	 77 - 82 	 Husnummer

33 	 83 	 Hustype

34 	 84 	 Antall etasjer i huset

35 	85- 86

36	 87 	 Byggemateriale

37 	 88 	 Byggeår

38 	 89 	 Vannforsyning

39 	 90 	 Maskinvaskeri

40 	 91 	 Belåning

41 	 92 - 94 	 Antall personer bosatt i huset

BOLIGEN

42 	 95 	 Vann

43 	 96 	 Avtrede

44 	 97 	 Bad

45 	 98 	 Oppvarming

46 	 99 	 Telefon

47 	 100 	 Eierforhold

48 	 101 - 105 	 Innskudd (kr.)

49 	 106 - 110

50 	 111 	 Kjøkken

51 	 112 - 113 	 Antall rom i boligen
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KJENNEMERKELISTE BOR DEN NYE 60 - FILEN

Nr. Posisjon
i recorden Kjennemerke      

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

HOVEDPERSONEN I BOLIGEN
	114 - 120	 Fødselsdato (år - mnd. -dag, århundre)

121 - 124

	

125 	 Hovedperson/ ikke hovedperson

	

126 	 Ekteskapelig status

	127	 Allmennutdanning

	

128 - 129 	 Fagutdanning I

	

130 - 131 	 Fagutdanning II

	

132 	 Sosialstilling (yrkesstatus)

	

133 - 135 	 Næring

	

136 - 138 	 Stilling (yrke)

	

139 	 Arbeidssted

	

140 - 141 	 Fødested

	

142 - 143 	 Trossamfunn

	

144 - 145 	 Barnetall

	

146 	 Viktigste kilde til livsopphold               

66

67

68

69

70

71

72

73

BO - HUSHOLDNI

147

148 - 149

150

151

152

153

154 - 155

156 - 159

GEN

Husholdningstype

Antall personer

Antall familier

Antall inntektstakere

Antall kosthusholdninger

Antall hjemmeværende barn

Bohusholdningsnummer (innen huget) 

74

75

76

77

HOVEDPERSONEN I FAMILIEN

	

160 - 166 	 Fodselsdato (år - mnd. - dag, århundre)
167 - 170

	

171 	 Hovedperson/ ikke hovedperson

	

172 	 Ekteskapelig status

	173	 Allmennutdanning   
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KJENNEMERKELISTE BOR DEN NYE 60 - FILEN

Nr. Posisjon
i recorden Kjennemerke

78 	 174 - 175 	 Fagutdanning I

79 	 176 - 177 	 Fagutdanning IIL,
80 	 178 	 Sosialstilling (yrkesstatus)

81 	 179 - 181 	 Næring

82 	 182 - 184 	 Stilling (yrke)

83 	 185 	 Arbeidssted

84 	 186 - 187 	 Fødested

85 	 188 - 189 	 Trossamfunn

86 	 • 190 - 191 	 Barnetall

87 	 192 	 Viktigste kilde til livsopphold

FAMILIEN

88 	 193 	 Familietype

89 	 194 - 195 	 Antall personer

90 	 196 	 Antall inntektstakere

91 	 197 - 198 	 Antall hjemmeværende barn

92 	 199 - 200 	 Alder yngste barn

93 	 201 - 202 	 Alder eldste barn

EKTEFELLEN

	94	 203 - 209 	 Fødselsdato (år - mnd. - dag, århundre)

210 - 213

	

95 	 214 - 215 	 Fødested

	

96 	 216 - 217 	 Trossamfunn

	

97 	 218 	 Slektskap til hovedpersonen i kosthusholdningen

	

98 	 219 	 Allmennutdanning

	

99 	 220 - 221 	 Fagutdanning I

	

100 	 222 - 223 	 Fagutdanning II

	

101 	 224 - 226 	 Næring

	

102 	 227 - 229 	 Stilling (yrke)

	

103 	 230 	 Sosialstilling (yrkesstatus)

	

104 	 231 	 Arbeidssted

	

105 	 232 - 233 	 Barnetall

	

106 	 234 	 Viktigste kilde til livsopphold
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VEDLEGG 3

FAGUTDANNING, FOLKETELLINGEN 1960

LandbruksfaEskoler

01 =Landbruksskoler

02 =Småbruksskoler

03 Skogbruks skoler

04 .Hagebruksskoler

05 =Meieriskoler

Håndverks- og industriutdanninE:

06 = Verkstedsskoler

07 = Bedriftsskoler

08 = Andre verkstedskoler (etter læretiden, f.eks. Bergskolen,

Formannsskoler o.l.)

09 = Tekniske fagskoler

10 = Elementærtekniske skoler

11 = Tekniske skoler

12 = Utenlandske tekniske skoler

13 = Lærlingeskoler

14 = Industri-, heimeyrke- og arbeidsskoler

15 = Håndverks- og kunstindustriskoler

16 = Svenneprøve

Merkantil utdanninv

17 = Økonomisk gymnas

18 = Handelsgymnas ellers

19 = Handelsskoler

20 = Butikkfagskoler

21 = Bedriftsøkonomiske skoler (f.eks. bedriftsøkonomisk institutt)

22 = Annen merkantil utdanning
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SiOmannsskoler:

23 = Kokk- og stuertskoler

24 = Maskinistskoler (1 - 3 maskinistklasse)

25 = Annen maskinistskoleutdanning (skipselektrikere og

frysemaskinkurs)

26 = Skipsradiokurs

27 = Kystskippereksamen

28 = Navigasjonsskole (styrmannsskole)

29 = SkipsfOrerskole

Militærskoler

30 = Befalsskolen

31 = Underoffiserskolen

32 = Andre militære skoler 1) (flyteknisk skole, våpenteknisk

skole, sambands- og radar-skole o.l.)

Lærerutdanninz:

33 = Barnehagelærerinner

34 = Alminnelige lærerskoler, 4 årig

35 = Alminnelige lærerskoler, 2 årig

36 = Noregs Lærarhøgskole

37 = Lærerinneskoler i husstell

38 = Gymnastikkskole

39 = Smabrukslmrerskole

40 = Håndverks- og yrkesskoler

SykeRleieutdanning:

41 = Barnepleieutdanning

42 = Sykepleieskoler

43 = Jordmorskoler

44 = Annen sykepleieutdanning

45 = Sykegymnasteksamen

1) Krigsskole er gruppert på 92. Militære yrkesskoler for bilteknisk,
sambandsteknisk og våpenbefal og hovslagerskoler kodes sammen med
sivile verkstedsskoler.
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Diverse faautdannina:

46 = Husmorskole

47 = Misjonsskole

48 = Fiskerfagskole

49 = Hotellfagskole

50 = Musikkskole

51 = Bibliotekskole

52 = Jernbaneskolen

53 = Telegrafskolen

54 = Statens Politiskole

55 = Kommunal- og sosialskolen

56 = Andre sosiale skoler og kurs

58 = Postskolen

59 = Andre fagskoler

Universitets- oa hoaskoleutdannina:

60 = Teologi

61 = Juss

62 = Sosialøkonomi

63 = Adjunkteksamen

64 = Filologer (cand.philol)

65 = Psykologi

66 = Realfag (cand.real)

67 = Aktuareksamen

68 = Farmasi

69 = Medisin ved norsk universitet

70 = Medisin ved utenlandsk universitet

71 = Magister artium

72 = Magister scientiarum

73 = Tannlegehøgskole i Norge

74 = Tannlegehøgskole i utlandet

75 = Veterinærhøgskole
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76 = Landbrukshøgskole, jordbruksavdeling

77 = Landbrukshøgskole, utskiftningsavdeling

78 = LandbrukshOgskole, hagebruksavdeling

79 = Landbrukshøgskole, meieri og andre

80 = LandbrukshOgskole, uoppgitt avdeling

81 = Teknisk høgskole i Norge, arkitektavdeling

82 = Teknisk hOgskole i Norge, bergavdeling

83 = Teknisk hogskole i Norge, bygningsavdeling

84 = Teknisk høgskole i Norge, elektroteknisk avdeling

85 = Teknisk høgskole i Norge, kjemiavdeling

86 = Teknisk høgskole i Norge, maskinavdeling

87 = Teknisk hOgskole i Norge, andre avdelinger

88 = Teknisk høgskole i Norge, uoppgitt avdeling

89 = Teknisk hOgskole i utlandet

90 = Norges Handelshøgskole

91 = Utenlandske handelshOgskoler

92 = Krigsskole (hær, luft og sjO)

93 = Utenlandske universiteter og høgskoler i.e.n.

e
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SBO/MHo, 5/4-79
	

Vedlegg
(HV/AH, 6/12-60)

STILLING : FOLKETELLINGEN 1960.

0. Teknisk, naturvitenskapelig, humanistisk og kunstnerisk arbeid 

00 Teknisk arbeid
001 Arkitekter (inkl. tegnere ved arkitektkontor)
002 OveringeniOr, statsingeniOr
003 AssistentingeniOr, andre ingeniører, avd.ingeniOr
004 Teknikere, konstruktører
005 Laboranter
006 Konstruksjonstegnere
007 Landmålere
008 Karttegnere

01 Kjemisk og fysisk arbeid
011 Kjemikere
012 Meteorologer, fullm. og ass.
019 Kjemikere og fysikere ellers, geologer, astronomer

02 Biologisk arbeid
021 Dyrleger, veterinærer, konsulent
023 Agronomer (hOyskole-utdannet), jakt- og jordbrukskonsulent,

herredsagronom, forstmester
029 Biologer ellers, fiskerikonsulent

03 Medisinsk arbeid
031 Overleger
032 Andre leger
033 Tannleger

04 Sykepleiearbeid
041 Overpleiere (oversøster, avdelingssOster)
042 Sykepleiere, sykepleierelev
.043 Tannlegepleiere
044 Jordmodre
045 Sinnssykepassere
049 Sykepassere og sykehushjelp ellers

05 Annet syke- og helsevernsarbeid
051 Apotekere
052 Provisorer
053 Farmasøyter ellers
054 Sykegymnaster, arbeidsterapeut
055 Helserådsinspektører
056 Massører m.m.
059 Andre medisinske fagfunksjonærer

06 Pedagogisk arbeid
060 Professorer
061 Andre universitets- eller høyskolelærere
062 Barnehavelærere
063 Overlærere ved folke- og framhaldsskoler
064 Folke- og framhaldsskolelærere ellers, ungdoms-, fylkes-

og folkehøyskoler
065 Rektorer ved høyere almenskoler



06 Pedagogisk arbeid (forts.)
066 Lektorer og adjunkter ved høyere almenskoler
067 Faglærere ved almenskoler, hustell-lærere v/folkeskole
068 Bestyrere ved fag- og yrkesskoler, handelsgym.
069 Fag- og yrkesskolelærere ellers
06R Andre lærere, husstellkonsulenter

07 Religiøst arbeid
071 Biskoper, prester, pastorer, dissenterforstandere
072 Misjonærer
073 Offiserer i Frelsesarmeen
074 Emmismrer
079 Kirketjenere o.l.

08 Juridisk arbeid
081 Dommere
082 Sorenskrivere og byfogder, byskriver, auksjonsforvalter
083 Dommerfullmektiger
084 Riks- og statsadvokater, politimestere 	 Juridisk 0
085 Politiembetsmenn ellers, politifullm., betj., kommunalsjef utdanning
086 Advokater og sakførere
087 Juridiske konsulenter o.l., ofte priv. ansatte (kode 872

næring)
09 Litterært og kunstnerisk arbeid

090 Billedhoggere, kunstmalere, tegnere o.l.
091 Reklametegnere
092 Dekoratører
093 Forfattere
094 Redaktører
095 Journalister
096 InstruktOrer
097 Sangere
098 Musikere, organist (kode 872 i næring)
099 Artister og kunstnere i.e.n.

OR Annet vitenskapelig og faglig arbeid
OR1 Revisorer
-0R2 Regnskapskonsulenter
0R3 Sosialkuratorer
0R4 Bibliotekarer
0R5 Arkivarer
0R6 Statistikere, aktuarer o.l.
OR7 Psykologer, personalarbeidere
0R8 Motetegnere, designere, brukskunstner
0R9 Annet vitenskapelig og faglig arbeid, dispasjør

1. Administrativt arbeid

10 Offentlig administrativt arbeid
100 Kongehus, stortingsmenn, statsråder, statssekretærer
101 Ekspedisjonssjefer, direktorer o.l., riksarkitekt
102 Kontorsjefer
103 Konsulenter, førstesekretærer
104 Sekretærer
105 Administrative tjenestemenn ved sentraladministrasjonen

ellers, kontrollør, bilsakkyndig
106 Diplomater, ambassador
107 Administrative tjenestemenn ved statlig lokal forvaltning
108 Ordførere og rådmenn
109 Administrative tjenestemenn ved kommuneadministrasjonen ellers,

skoleinspektører (mellom folkeskole og kommune) (812 i næring)



11 Annet administrativt arbeid
111 Bedriftsledere, banksjef, direktør, vareeier, fabr.eier,

skipsreder, hotelledere 	 1
112 Rasjonaliseringseksperter
113 Tekniske sjefer, teknisk direktør
114 InnkjOps- og salgssjefer (330-331)
115 Kontorsjefer (med hovedsakelig administrativt arbeid)
119 Andre med administrativt arbeid, sildevåker, best. ved Oslo,

Bergen og andre store belf. stasj.

2. Kontorarbeid

20 BokfOrings- og kassaarbeid
201 Bokholdere
202 Kasserere i statsadm., brukkasserere, butikkass.

21 Stenografi og maskinskrivningsarbeid
211 Stenografer og maskinskrivere, staten og priv.

29 Kontorarbeid ellers
291 Hullkortoperatører
292 PuncheoperatOrer
293 KontormaskinoperatOrer ellers
294 Kontorfunksjonærer i.n.a., kontorsj. ved småbedr., ass. og

fullm.
295 Bankfunksjonærer i.n.a., bankass.
296 Forsikringsfunksjonærer 	 assurandør
297 Reisebyrå-funksjonærer, ekspeditører, a/s eksp.
299 Kontorfunksjonærer ellers, kalkulatOr

3. Salgsarbeid 

30 Selvstendige i varehandel
301 Selvstendige grosserere, innehaver av handelsbedrifter
302 Detaljhandlere, skraphandlere

31 Selgere av fast eiendom, verdipapirer, forsikringer o.l.
311 Forsikringsagenter og akkvisitOrer
312 Eiendoms-, verdipapir- og skipsmegler, befrakter
313 Annonseselgere og akkvisitører
319 Takstmenn o.1., auksjonarius

32 Handelsreisende og agenter, salg av varer
321 Reisende og selgere
322 Agenter

33 Annet salgsarbeid
331 SalgsekspeditOrer (engros)
332 SalgsekspeditOrer (detalj), større enheter
333 Butikksjefer
334 ButikkekspeditOrer, apotekass.
335 Gateselgere og kolportører
336 Bensinforhandlere
339 Salgsfunksjonærer i.e.n.
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4. Jordbruks-  skogbruks- og fiskeriarbeid 

40 Jord- og skogbrukere m.m.
401 Gårdbrukere, småbrukere, leilendinger og paktere
402 Hagedyrkere, fruktdyrkere og gartnerieiere
403 Skogbrukere
404 Gårdsbestyrere (på landet)
405 Skogfunksjonærer
406 Gartnerfunksjonærer
407 Husdyroppdrettere
408 Pelsdyroppdrettere
409 Reineiere

41 Jordbruksarbeidere
410 Husmenn
411 Gartnerarbeidere
413 HusdyrrOktere, sveisere og budeier
414 PelsdyrrOktere
415 Reingjetere
416 MaskinfOrere (av jord)ruksmaskiner)
419 Andre jordbruksarbeidere, fjøskontrollør

42 Jegere
421 Jegere m.m., bærplukker, sopp, dunplukker, jaktoppsynsmann

43 Fiskere, hval- og selfangere
431 Notbaser o.l.
432 Fiskere ellers
433 Fiskeriarbeidere, agner, utklekkings-, fiskerioppdrett
434 Hvalskyttere
435 Hvalfangere ellers, hvalfangstarbeidere (Hvalstasjonsbestyrere
436 Selfangere 	 skal på bedriftsledere.)

44 Skogsarbeidere
441 TOmmerkjørere, kjørere i skogen og traktor fram til biler
442 Skogsarbeidere
443 FlOtings- og lensearbeidere

5. Gruve- og steinbrytingsarbeid 

50 Gruve og steinbrytingsarbeid, skytebaser på anlegg
501 Gruvearbeidere, minerere, steinbrytere m.m., stiger,

tunnelarb., sprengmann

51 Brønnborere
511 Brønnborere m.m.

52 Oppredningsarbeid
521 Oppredningsarbeidere, fordrer, flotasjonsarb.

59 Annet gruve- og steinbrytingsarbeid
599 Andre gruve- og steinbrytingsarbeidere, kjørere i gruver,

knuseverk
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6. Transport- og kommunikasjonsarbeid 

60 Skipsbefal
601 SkipsfOrere
602 Lekter- og smabatførere (693)
603 Styrmenn
604 Loser
605 Skipsmaskinister
606 SkipsinspektOrer (005)

61 Skipsmannskap
610 Båtsmenn
611 Skipstommermenn
612 Matroser og lettmatroser
613 Jungmenn og dekksgutter
614 Annet dekksmannskap
615 Maskinassistenter og donkeymenn
616 Pumpemenn o.l.
617 Motormenn
618 FyrbOtere
619 Lempere og smørere
61R Maskinmannskap ellers

62 Flykapteiner-,navigatOrerog maskinister
621 Trafikkflyvere
622 Flynavigatører
623 Flymaskinister

63 Lokomotivførere og -fyrbOtere
631 Lokomotivførere
632 LokomotivfyrbOtere, lokomotivassistenter

64 Veitrafikkarbeid
641 SporvognsfOrere
642 Buss -sjåfører
643 DrosjesjåfOrer
644 Vare- og lastebilsjåfører
.645 Andre fOrere og motorkjøretoyer
646 Kusker (914)
647 Sykkelbud m.m.
648 Sporveis- og busskonduktOrer (655)

65 Jernbanekonduktører
651 OverkonduktOr
652 Konduktør

66 Trafikkledere, -inspektører og -kontrollOrer
661 Havnetrafikkledere
662 Flytrafikkledere
663 Flyklarere (bakkepersonell ekskl. flymekanikere)
664 Stasjonmestere ved jernbanen
665 JernbaneinspektOrer og -kontrollører
666 JernbaneekspeditOrer m.v., telegrafist
667 Skifte-ogstillverksarbeidere, penser
669 Trafikkledere og kontrollører ellers



67 Post- og telekommunikasjonsarbeid
671 InspektOrer ved post, telefon og telegraf, trafikkinspekor
672 Telefonister
673 SentralbordoperatOrer
674 Post- og telegrafekspeditOrer, poståpner
675 TeleprinteroperatOrer
676 Skipstelegrafister
677 Radiotelegrafister ellers
678 Kringkastingsteknikere (769)

68 Post- og budarbeid
681 Postbud
682 Kontorbud o.l.

69 Annet transport- og kommunikasjonsarbeid
691 Fyrvoktere, fyrassistenter
692 Ferge-, kanal- og havnevakter m.fl.
693 Banevokter, banemester, formenn
699 Andre transport- og kommunikasjonsarbeidere (ikke transport)

7 8. Tilvirkningsarbeid m.m.

70 Tekstilarbeid
701 Repslagere
702 Stolstillere
703 Strikkere, trikotasje, heimestrikkerske
704 Garn- og klesfargere
705 Possementmakere
709 Andre tekstilarbeidere, veversker, karderske, spenner,

oversyner

71 Bekledningsarbeid
710 Skreddere
711 Kjole- og draktsyere
712 Buntmakere
713 Hanskemakere
714 Herrehattemakere
715 Modister (damehattemakere)
716 MObeltapetserere
717 Tilskjærere
718 Konfeksjonssyersker
719 Seilmakere
71R Paraplymakere

72 Sko- og lærvarearbeidere
721 Skomakere
722 Vensmakere, tilskjærere (sko) m.m.
723 Skoarbeidere (nåtlere, pinnere, bunnere m.v.)
724 Salmakere
725 Etui- og portefOljemakere
729 Lærvarearbeidere ellers

73 Smelteverks-, smie- og stOperiarbeid
731 Smeder, grovsmed
739 Smelteverks- og stOperiarbeidere ellers, valseverk

(glødende tilstand)



74 Finmekanisk arbeid
741 Insitrumentmakere, matematisk, nautisk, kirurgisk eller

ortbpedisk
742 Urmakere
743 Optikere (instrumentmakere, optisk)
744 Tannteknikere
745 Gullsmeder

75 Jern- og metallvarearbeid
751 Dreiere, verktOymakere og verktOymaskinstillere
752 Maskinmonter
753 Maskin- og motorreparatOrer, mekanikere bil og flymek.
754 Kopper- og blikkslagere
755 ROrleggere
756 Sveisere, autogenskjærere, lodder
757 Børsemakere
759 Andre jern- og metallvarearbeidere, jernbindere, skipsbyggere,

konstruksjons- og platearb.

76 Elektroarbeid
761 Elektrikere (sterkstrOm), elektr. installatOr
762 Brettvakter, kraftstasjonsmaskinister
763 Radio- og televisjonsreparatOrer
764 SvakstrOmsmontører (telefoninstallatOr)
765 Linjearbeidere, elektr. ledere, montererske ved radioapp.
769 Andre elektroarbeidere, isolatorer elektr. komf.

77 Trearbeidere
771 TOmrere
772 Snekkere
773 Båtbyggere
774 MObelsnekkere
775 Tredreiere
776 Bokkere
777 Hjul- og karosserimakere
778 Treskjærere og blokkmakere
779 Andre trearbeidere, (trebearbeidingsmaskiner) sagbruk

78 Maler- og lakkeringsarbeid
781 Bygnings- og mObelmalere, skipsmaling
782 Skiltmalere
783 Bygningstapetserere
784 Bil- og vognlakkerere
789 Andre industrilakkerere

79 Murere og bygningsarbeidere i.e.n.
791 Murere, gulvleggere
792 Glassmestere
799 Andre bygningsarbeidere, dykkere, isolatorer (ikke el.),

sementarb., betongstOper, taktekker

80 Grafisk arbeid
801 Settere, typograf
802 Boktrykkere
803 Litografer, steintrykker
804 ReprodusOrer
805 Bokbindere
809 Andre grafiske arbeidere, tapetsmann, etser, silketrykk



81 Glass-, porselens-, tegl- og keramikkarbeid
811 Glasslipere og speilbeleggere
812 Gipsmakere
813 Dekoratører (glass, porselen og keramikk)
819 Glass-, porselen-, tegl- og keramikkarbeidere ellers,

ovnsbrenner

62 Næringsmiddelarbeidere
621 Bakere
822 Konditorer
823 Slaktere
824 POlsemakere
829 Næringsmiddelarbeidere ellers, meierist, filtrering, garnering,

ekstra renslighetskrav

83 Kjemisk arbeid
831 Kjemiske arbeidere, papir, blanding og elting av kjem. prod.

kokere ved cellulosebrenning ved sementfabr.

84 Tobakksarbeid
841 Tobakksarbeidere

85 Annet tilvirkningsarbeid
851 Korgmakere
852 Garvere og skinnberedere
853 Fotolaboratoriearbeidere, mOrkerumsarbeider, framkaller
854 Musikkinstrumentmakere, pianostemmer
855 Steinhoggere
856 Parykkmakere (941)
859 Andre tilvirkningsarbeidere, vulkanisør, plastv.arb.,

emballasjearb.

86 Emballeringsarbeid
861 Pakkere o.1., tappemaskinpasser

87 Maskinpassere og -operatOrer (stasjonere anlegg)
871 Maskinister (stasjonære anlegg), også fyrbOter v/stasj. anl.,

smører
872 Kran- og heiseførere
873 BulldozerfOrere, operatører av andre anleggsmaskiner
874 TraktorfOrere, truckførere o.l. internt transportarbeid i

bedrifter

88 Laste-, losse- og lagerarbeid
881 Laste- og lossearbeidere (kai)
882 Andre laste- og lossearbeidere, sidemann på biler, flyttefolk
883 Lagerarbeidere

89 Andre arbeidere
899 Andre arbeidere, renovasjonsarb., gatefeier, losarb., linje-

arbeidere ved jernbanen, bilvasker, vegarbeidere



9. Servicearbeid 

90 Brann- og politimenn, voktere o.l.
901 Brannmenn
902 Politimenn
903 Lensmenn
904 Lensmannsbetjenter
905 Tollvakter, tollbetjenter, ass., tolloppsynsmenn
906 Fangevoktere
909 Andre vaktmenn m.v., kinokontrollOrer, industrivakter

91 Husarbeid, portierer m.m.
910 Husbestyrerinne (ved felleshusholdninger)
911 Stuerter (til sjøs)
912 Kokker m.m. ellers
913 Byssegutter (til sjøs)
914 Kjøkkenhjelp ellers, stuepike (sykehus)
915 Hushjelp og barnepleiersker (private)
916 Husholdersker
917 Hotellportierer, resepsjonssjef
918 Pursere, flyvertinner m.m.
919 Hus- og hotellarbeidere i.e.n., nattvakt på hotell

92 Serveringsarbeid
921 Hovmestere og kelnere, hovmest. er formann, kafeeier

93 EiendomsskjOtsel
931 Vaktmestere
932 Vaskekoner, vinduspussere m.v.
933 Feiere

94 Hygiene og skjønnhetspleie
941 Herrefrisører
942 Damefrisører
943 Badebetjening

95 Vaske- og renseriarbeid
951 Vaskeriarbeidere
952 Pressere
953 Garderobefargere og kjemiske rensere

96 Sport og idrettsarbeid
961 Sportsledere, idrettstrenere, travtrenere m.m., skilærer

97 Fotograf arbeid
971 Fotografer

98 Begravelsesservice
981 Begravelsespersonale m.m.

99 Annet servicearbeid
991 Annet servicearbeid, skopusser, heisfOrer, pikolo



R. Militært arbeid og ikke-ervervende 

RO Militærttarbeid
RO1 Høyere offiserer, oberst, general, major og oppover
R02 Andre offiserer, andre yrkesmilitære, fenrik,
R09 Underoffiserer og andre med militært arbeid, sjersjanter
Sanitetspersonaler kodes på sivilt

R1, R2 ikke-ervervende
R11 Husmor
R12 Familiemedlemmer med husarbeid hos gårdbrukere
R13 Familiemedlemmer med husarbeid ellers
R14 Pensjon, trygd
R15 Kår, føderåd
R16 Rentenister
R17 Skoleelever
R18 Offentlig forsørget
R20 Veldedig forsørget
R21 ForsOrget av forskjellige private
R29 Andre ikke-ervervende (inkl. barn), omstreifer



VEDLEGG 5
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NÆRING, FOLKETELLINGEN 1960

01 Jordbruk 

011 Gårdsdrift

012 Gartneri

013 Husdyrhold

019 Andre tjenester i tilknytning til gårdsdrift

02 Skogbruk m.v. 

021 Skogskjøtsel m.v.

022 Tømmerhogst m.v.

029 Virksomhet under skogbruk ellers

04 Fiske

040 Fiske

05 Selfangst, småhvalfangst m.v. 

051 Selfangst

052 Småhvalfangst

06 Hvalfangst 

061 Pelagisk hvalfangst

062 Storhvalfangst fra landstasjon i fjerne farvann

063 	 ff 	 ff 	 ff 	 langs norskekysten

11 Kullgruver

110 Kullgruver

12 Malmgruver

121 Jernmalmgruver

122 Svovelkis- og koppergruver

129 Malmgruver ellers

14 Stein-, sand- og grusdrift 

141 Steinbrott

142 Sand- og grusdrift



15 Mineralbrott 

151 Kalksteinsbrott

152 Kvarts- og feltspatbrott

159 Mineralbrott ellers

19 Diverse ekstraktiv virksomhet 

190 Ekstraktiv virksomhet ellers

20. Nærinssmiddelindustri 

201 Slakterier m.v.

202 Mjolkefordeling

203 Frukt- og grOnnsakkonservering

204 Fiske- og kjOtthermetikkfabrikker

205 Fisketilvirking

206 M011er

207 Bakerier m.v.

208 Sjokolade- og dropsfabrikker

209 Næringsmiddelindustri ellers

21 Drikkevareindustri 

211 Brennevinstilvirking

212 Vinfabrikker

213 ølbryggerier

214 Mineralvannfabrikker

22 Tobakksindustri 

220 Tobakksindustri

23 Tekstilindustri 

230 Husflidsveving

231 Spinnerier, veverier m.v.

232 Trikotasjefabrikker

233 Reipslagerier, fiskegarnfabrikker

239 Tekstilindustri ellers
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24 Bekledningsindustri m.v. 

241 Skofabrikker

242 Skoreparasjonsverksteder

243 Konfeksjonsfabrikker og skredderier

244 Bekledningsindustri ellers

249 SOm av tekstilvare ellers

25 Treindustri 

251 Sagbruk og høvleri

252 Produksjon av bygningsartikler av tre

253 Kasse- og tOnnefabrikker

259 Treindustri ellers

26 Møbel- os innredningsindustri 

261 Møbelindustri

262 Innredningsindustri

27 Treforedlinssindustri 

271 Tresliperier

272 Cellulosefabrikker

273 Papir- papp- og kartongfabrikker

274 Wallboardfabrikker

275 Papir- og pappvarefabrikker

28 Grafisk industri, forlag m.v. 

280 Avisforlag

281 Andre forlag

282 Trykkerier

283 Bokbinderier

289 Grafisk industri ellers

29 Lærindustri 

291 Garverier

292 Pelsberederier

293 Lærvarefabrikker

30 Gummivareindustri 

301 Gummivarefabrikker

302 Vulkaniseringsverksteder



31 Kjemisk industri 

311 Kjemisk grunnindustri

312 Olje- og fettindustri

313 Maling- og lakkfabrikker

319 Kjemisk industri ellers

32 Kull- og mineraloljeforedling 

321 Produksjon av asfaltpapp, tjærepapp o.l.

329 Kull- og mineraloljeforedling ellers

33 Jord- og steinvareindustri 

331 Teglverk

332 Glassindustri

333 Keramisk industri

334 Sementfabrikker

335 Sementstoperier og betongblanderier

339 Jord- og steinvareindustri ellers

34 Primær jern- og metallindustri 

341 Primær jern- og stålindustri

342 Aluminiumsverk

343 Råmetallverk ellers

349 Primær metallindustri ellers

35 Jern- og metallvareindustri 

351 Produksjon av bygningsartikler m.v. av jern og metall

352 Jern- og metallemballasjefabrikker

353 Produksjon av husholdningsartikler av jern og metall

359 Jern- og metallvareindustri ellers

36 Maskinindustri 

361 Produksjon av maskiner for bergverk og industri

362 	 fl	 if	 " jordbruk og skogbruk

368 Reparasjonsverksteder for maskiner

369 Maskinindustri ellers
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37 Elektroteknisk industri 

371 Produksjon av elektroteknisk produksjons- og

fordelingsmateriell

372 Produksjon av signal-, radio- og annet telemateriell

378 Elektrotekniske reparasjonsverksteder

379 Produksjon av elektrotekniske artikler ellers

38 Transportmiddelindustri 

381 Skipsindustri

382 Jernbane- og sporvognindus tri

383 Produksjon av motorkjøretOyer og deler

384 Bilreparasjonsverksteder

385 Sykkel- og motorsykkelindustri

386 Flyindustri

389 Transportmiddelindustri ellers

39 Diverse industri 

391 Instrumentmakerverksteder

394 Gull-, sølv- og plettvareindustri

395 Musikkinstrumentindustri

396 Sportsartikkelindus tri

399 Diverse industri ellers

41 Bygevirksomhet 

411 EntreprenOrvirksomhet

412 Murervirksomhet

413 TOmring og snekring

414 Rørleggervirksomhet

415 Elektrisk installasjon

416 Bygningsmaling og tapetsering

419 Byggevirksomhet ellers

42 Anleggsvirksomhet 

421 Offentlig forvaltnings anleggsvirksomhet

422 Offentlige bedrifters anleggsvirksomhet

423 Privat anleggsvirksomhet



5:51.Ele'LELLII..1113:111LIEEEILLa
511 Elektrisitetsforsyning

512 Gassforsyning

52 Vannforsynin og renovasjon 

521 Vannforsyning

522 Renovasjon

61 Apnturvirksomhet 

611 Nærings- og nytelsesmidler

612 Tekstil- og bekledning

613 Møbler og mObelstoffer m.v.

614 Bygningsartikler, jernvarer m.v.

615 Maskiner, deler og tilbehør

619 Agenturvirksomhet ellers

62-63 Engroshandel 

621 Nærings- og nytelsesmidler

623 Tekstil- og bekledning

625 Ur, optiske artikler, musikkinstrumenter m.v.

626 Sykepleie- og apotekervarer

627 Papir, leketøy og kortevare

628 Gull- og sølvvarer, portefOljevarer, kosmetikk

631 Møbler og innbo

632 Jern- og fargevarer m.v.

633 Bygningsartikler m.v.

634 Biler og rekvisita

635 Maskiner og utstyr

636 Diverse råvarer

637 Brensel og smøreoljer

639 Engroshandel ellers

64-65 Detaljhandel 

. 641 Nærings- og nytelsesmidler

643 Tekstil- og bekledning

645 Ur, optiske artikler, musikkinstrumenter

646 Sykepleie- og apotekervarer

647 &filter, papir og kortevarer

648 Gull- og sOlvvarer, portefoljevarer, kosmetikk
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651 Møbler og innbo

652 Jern- og fargevarer m.v.

654 Biler og rekvisita

657 Brensel og smøreoljer

659 Detaljhandel ellers

66 Kommis jonshandel 

660 Kommisjonshandel

67 Bankvesen m.m. 

671 Norges Bank

672 Statsbankene

673 Kredittforeninger o.l.

674 Postgiro og Postsparebanken

675 Forretnings- og sparebanker

679 Finansinstitusjoner ellers

68 ForELLELEE

681 Livsforsikring, pensjonskasser

682 Skadeforsikring

683 Sosialforsikring

69 Eiendomsdrift 

691 Drift av bolig- og forretningsgårder

692 Utleie av garasjer

693 Eiendomsmeklere

71 Utenriks sii)fart 

710 Utenriks sjøfart

72 Innenriks sjøfart 

721 Løs fraktfart på kysten

722 Kystruter

723 Bilferjer

724 Innenriks rutefart ellers

729 Innenriks sjøfart ellers
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73 Tjenester i tilknytnins til sjøfart 

731 Havnevesen

732 Fyr-, og losvesen

739 Tjenester ellers i tilknytning til sjøfart

74 Landtransport 

741 Jernbanedrift

742 Drift av sporveier og forstadsbaner

743 Rutebiltransport

744 Drosje- og turbiltransport

745 Leiebiltransport

749 Landtransport ellers

75 Lufttransport 

751 Ruteflyging

752 Flyging ellers

753 Flyplasser m.m.

76 Tjenester i tilknytning til transport 

761 Transportsentraler

762 Reisebyråer m.v.

763 Spedisjonsforretninger

769 Tjenester ellers i tilknytning til transport

77 Lagring 

770 Lagring

78 Post, telefon, telesraf 

781 Post

782 Telefon og telegraf

81 Offentlig administrasjon og forsvar 

811 StatsadminiAtrasjon

812 Kommuneadministrasjon (inkl. fylkeskommunene)

813 Politi og rettsvesen

814 Forsvar
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82 Undervisning 

821 Folkeskoler, framhaldskoler og folkehøgskoler

822 Realskoler og gymnas

823 Universitet og høgskoler

824 Yrkesskoler

829 Undervisning ellers

83 Helse- og veterinærvesen 

831 Sykehus, sanatorier m.v.

832 Legekontor

833 Tannlegekontor, tannteknikervirksomhet

834 Annet helsestell

835 Veterinærvesen

84 Religiøst og humanitært arbeid 

841 Statskirken

842 Religiøs virksomhet ellers

843 Velferdsarbeid

85 	 Ikke-forretningsmessige organisasjoner og institusjoner 

851 Nærings- og fagorganisasjoner

852 Politiske og ideologiske organisasjoner

853 Studentselskaper og forskningsinstitutter

854 Bibliotek, museer, botaniske og zoologiske hager

859 Almen offentlig tjenesteyting ellers

86 Forretninpmessi tjeneste tint 

861 Juridisk tjenesteyting

862 Revisorer og bokfOringsfirmaer

863 Arkitektkontorer

864 Teknisk tjenesteyting ellers

865 Vinduspuss og rengjøringsbyråer

866 Avskrivnings- og kopieringskontorer

867 Reklame- og annonsebyråer

868 Presse- og telegrambyråer

869 Annen forretningsmessig tjenesteyting

87 Underholdning m.v. 

871 Film

872 Kringkasting, teater, orkester m.v.

879 Sport og fornøyelser ellers
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91 	 Lont husarbeid

910 LOnt husarbeid

92 	 Hotell- o5 restaurantdrift 

921 	 Spisesteder, restauranter

922 	 Hoteller, pensjonater m.v.

93 	 Vask, rensing og andre personlige tjenester 

931 Vaskerier og strykerier

932 Garderoberenserier, fargerier og kunststopperier

933	 Frisører m.v.

934 Fotografer

935 Begravelsesbyråer

936 Utleie av klær

939 Annen personlig tjenesteyting

99 	 Uoppgitt eller utilstrekkelig oppgitt 
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VEDLEGG 6

KODING AV ARBEIDSSTED VED FOLKETELLINGEN 1960

A. Oslo-området med Østfold.

Området omfatter også samtlige kommuner i Østfold og Akershus og i til-

legg også Jevnaker, Lunner, Gran, Brandbu, Hole, Norderhov, Lier, Røyken,

Hurum, Hønefoss, Drammen, Holmsbu, Skoger, Nord-Odal og Sør-Odal.

I tillegg til Kodelisten nytter en følgende koder:

2 = Arbeidssted i Oslo

3 = Arbeidssted i Drammen (kodes bare for Skoger og Lier)

4 = Arbeidssted i Moss

5 = Arbeidssted i Fredrikstad

6 = Arbeidssted i Sarpsborg

7 = Arbeidssted i Halden

Kodene 4 - 7 kodes bare i Vestby og hele Østfold

B. Tønsberg, Sandefjord, Larvik.

Området omfatter kommunene Sem, Sandar, Nøtterøy, Tjølling, Hedrum. Det

nyttes følgende koder:

2 = Arbeidssted i Tønsberg

3 = Arbeidssted i Sandefjord

4 = Arbeidssted i Larvik

C. Skiens-, Porsgrunn-området.

Området omfatter Gjerpen, Eidanger og Solum. Det nyttes følgende koder:

2 = Arbeidssted i Porsgrunn

3 = Arbeidssted i Skien

D. Stavanger-området.

Området omfatter Ranaberg, Madla, Sola, Hetland, Sandnes og Høyland.

Det nyttes følgende koder:

2 = Arbeidssted i Stavanger

3 = Arbeidssted i Sandnes

E. Bergens-området.

Området omfatter Åsane, Haus, Fana, Os, Laksevåg og Ask0Y.
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F. Trondheims-området.

Området omfatter Byneset, Leinstrand, Tiller, Strinda og Malvik.

G. Andre mulige forstadskommuner.

Disse omfatter Tromoy, HisOy, Oyestad, Oddernes, Borgund i MOre og Roms-

dal, Egge, Nord-Rana, Ankenes, Sandtorg, Trondenes og TromsOysund.

I de kommunene som er nevnt under avsnittene E, F og G nyttes kode 2

for arbeidssted i nærmeste by.

•

•
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BI-YRKE, FOLKETELLINGEN 1960

01 - Gårdbrukere
02 - Gårdsarbeid hjemme
03 - Gårdsarbeidere ellers
04 - Andre med arbeid i jordbruk
05 - Skogsarbeid, inkl. fløting

og jakt
06 - Fiske og fangst
10 - Bergverksdrift
21 - Fisketilvirkning
22 - Nærings- og nytelsesmiddel-

industri ellers
23 - Skomaker
24 - Tekstil og beklednings-

industri ellers
25 - Sagbruk og høvleri
26 - Trehusflid
27 - MObelsnekkere
28 - Trevare-, møbel- og

innredningsindustri ellers
29 - Treforedlingsindustri
30 - Grafisk industri (forlag m.v.)
31 - Lær- og gummivareindus tri
32 - Kjemisk industri
33 - Jord- og steinvareindustri
34 - Smeder
35 - Båtbyggere
36 - Jern- og metallindustri ellers
39 - Annen industri
41 - Bygningsmalere
42 - Bygningssnekkere og

tOmmermenn

43 - Murere
44 - Byggevirksomhet ellers
45 - Anleggsvirksomhet
50 - Kraft- og vannforsyning
61 - Agenturvirksomhet
62 - Engroshandel
64 - Detaljhandel
66 - Bankvesen m.v.
67 - Forsikringsagenter
68 - Forsikring ellers
69 - Eiendomsdrift
71 - Skipsoffiser m.v.
72 - Skipsmannskap
73 - Tjenester i tilknytning til

sjOtransport (inkl. brygge-
arbeidere)

74 - Selvstendige ved landtran-
sport

75 - Ansatte ved landtransport
78 - Post, telegraf, telefon
79 - Annen samferdsel
81 - Off.administrasjon og forsvar
82 - Undervisning
83 - Helse- og veterinærvesen
84 - Religiøst og humanitært

arbeid
86 - Revisorer
87 - Underholdning
89 - Off. og privat tjenesteyting

ellers
90 - Personlig tjenesteyting

Ved siden av disse kodene ble X benyttet for "utilstrekkelig oppgitt",
mens feltet er blankt for de som ikke hadde biyrke.



Hushold-
nings nr.

Skriv 41»
for honed-

hushold.
vingen. ,,(2e

for hus-
holdning

Eget 	 I Tekjokken
kjøkken 	 (kjøkken
pi 6m 2 	under
og mer. 	 6m ).

21

Adgang 	 Deler 	 Ikke
til lei- 	 I kjøkken 	adgang

lighetens I med annen klokken
kjøkken 	 leilighet

3 	 I 	 4

! Alminnelige
beboelsesrom 	 smirom

på minst 6!"'i 	 under 6m:

(Ta ikke med ; 	 og

kjøkken. bad. 	 sommer
hall "1

_
alkove eller , rom 	 v.

hems).

Kjøkken
Pi linjen for vedkommende husholdning settes

et kryss i ruten under det svar som passer.

Hele let-
Iigheten

Hvis kryss I rute 2 eller 3:

Hvor meget har De betalt

i alt for aksje (andel)

og innskott i 	Kr.

Husleie pr. mined
(Inntekt av bortleide

rom trekkes ikke fral 	 Kr.

Omfatter den oppgitte husleien annet

betaling for de oppgitte rom i leiligheten s.

f.eks. separate verksted- og lagerrom. garasje o. ).

eller betaling for sentraloppvarmning. varmt vane. lys o

(Sett kryss)

i __i Ja
I Nei
--

Hvis la. med hvor stort

beløp pr. mined!

(Kan om nødvendig avslås( 	Kr

Underskrift av leilighetens innehaver

Hus-
leie
(Be.

ikke av
hus-

eierel
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Statistisk Sentralbyrå

Oslo

7

Folketellingen i Norge 1. november 1960

Skjema 1

Leilighetsliste

Loy av 25. april 1507 og kgl. res. av I. april 1960

Leilighetens Innehaver tyller ut en leilighetsliste for hver leilighet. Listen leveres senest 2. november

tll husverten. eventuelt til bestyrer, vaktmester eller andre I eiers sted.

Fyne* ut av telleren

Kommune
	

Gate (eel) 	 ! Nr.Liste nr. Krets nr.

Boligoppgave
Born i leiligheten soen hver enkelt husholdning disponerer

Leilighet

En leilighet bestir av ett eller flere rom som er bereg-

net pi i bli bebodd av én privat husholdning. Leiligheten

skal ha egen inngang. og skal ha adgang til vann oz avtrede

uten i gi gjennom annen leilighet.

Husholdning

Pi tellingstidspunktet kan det were en eller flere hut-

ho'clninger i leiligheten.

PS en linje oppgir en de rom som blir bebodd av perso-

ner som fairer husholdning sammen. Tjenestefolk. losje-

rende m.v. som har full kost eller i det minste middag

regnes som bosatt i den husholdning de har kosten

Gi hver husholdning (hver linje) et nummer i rubrikken

for husholdningsnr. og pass pi at husholdningene i person

oppaven pi neste side blir pifort samme nr. som her.

Leilighetens utstyr

Hvert sporsmil besvares ved i sette kryss ruten ioran rett svar.

Leiligheten har.

Innlagt vann i kjøkkenet

2 	 Ikke innlagt vann i kjøkkenet. men i huset ellers

3 	 Bare adgang til kran eller pumpe utenfor huset

4 	 Ingen kran eller pumpe

Eierforhold, innskott. husleie

Hanihun som disponerer Ieiligheten isett kryss)

Eier huset

2 	 Har aksje eller andel knyttet til ledigheten (huset)

3 	 • 	
.

Er leleboer uten aksje eller andel, men har betalt

Eier- 	 obligasjonsinnskott eller annet innskott i leiligheten

forhold 	 Er leieboer uten i ha kjøpt aksje. andel

m.v. 	 eller betalt innskott i leiligheten

Avtredet er:

r-1, Eget for leiligheten

Delt med annen leilighet

si
	

Disponerer den som tjenestebolig

Avtredets art:

1 	 -; Vannklosett inne i leiligheten

2 	 e 	 utenfor leiligheten i samme hus

3 j- 1 	 e 	 utenfor huset (uthus e.l.)

4 	 Annet avtrede inne i leiligheten

	

e 	 e 	 utenfor leiligheten i samme hus

6 	e	 n 	utenfor huset (uthus el.)

Leiligheten har:

Bad1 I
	 Karbad. dusj eller badstue i eget rom

•

2' n 	 e a 	 e i samme rom som W.C.

3 	 Hverken karbad. dusj eller badstue

Leiligheten oppvarmes hovedsakellg med:

11 	 Elektriske varmirovner

2 —1 Sentralfyringsanlegg

3 	 Ovner o.l. fyrt med flytende brensel fparafin o.l.)

4 	 , 	 e 	 » e 	 * fast brensel (koks, ved o.l.)

S 	 Annen oppvarming. oppgi hva slag:

Opp-
WM.

ing

Innlagt
vann

Av.
trede

St. S. 01. 042. Se egil sode 2 og

Er det telefon i leiligheten!

Tele. 	 1 	 1 ja
fon 	

, Nei



Les reglene pi baksiden for De skriver. Skriv tydelig. helst med blekk. Soar fullstendig og neyaktig.

:iersonsr
tans.

For
S.Itt
4eten

Bruk
Skriv
?red
oarsoner
Pzrsoner
'ogsi

;ammo

ha , fu:I
tas med

1

ik-
tem-
pier

Husholdningsnr.

hiiiholdning

Tjenestefolk.

har kosten.
Besokende

den husholdning
._

og husholdninger

.
opp alit personer som var !is, bo.

eller midlertidig til stede i l eilig.
natt til 1. november 1960

samme nr. som i boligoppraven.
1 for alit personer som borer

til hovedhusholdningen. 2 for alle
i husholdning nr. 2 osv.
som er fast bosatt i leiligheten

midlertidig fraværende) og forer
sammen. tas med under

husho!dningsnr.
pensionrrer m. v. som

kost eller i det minste middag
under den husholdning hvor de

/ores opp sammen med
de btseker.. 	 .— 	 . 	 . 	 _ 	 .

yo og O 	 Hut-En. ma 	Ole ,orn...
Strek und.' fornav,, 	held.

•om brul.et 	 nit.,
of.

K i.nn

19 =

M.^^
, =

.Kern.

".

Stilling
i hushold-

flint..
Hp=Hoved-

person
Ef=Ekte-

felle
S=Senn
computer

osv.

SI tictskapet
oppgis alltid
i forhold til
hovcdper-
sonen

Tj=iTlene-
stefelk

Pen=Pen-
sonarer
med full
kost tiler
minst
middag

Bes=8,
sokende—

Bostedsforhold Fed-
sels-
dato
og

fed-
sels-
ir

Fedested

Personer fedt
I Norge:

Oppgi navnet
pi bosteds-
kommunen
ved fedselen.

Personer fedt
i utlandet :

Oppgi navnet
pi landet og
fødestedet der
(sterre by
eller nar-
meste sterre
by).

Ekte-
skape.

lig
stil-
Ing

Ug=
Ugift

G=
G Kt

E=
Enke.
enke-
munn

sap=
Sepa-

Sk=
Skilt

re rt

I 	 Ekte-
skaps.

ir

I

Alle
gifte :

I Oppgi
1 i hvil-
' het Sr
nivx-
rende
e k te_
sk ap
ble
inn-
g it,

Bans..
tall

Gift.
"in'
ner :
Oppgi

antan
barn
som er

fedt i
"ivser-

end e

ekse-
skap
(alle
lev-

ende
fedte
regnes
med.
ogsi
de som

senere
er
døde).

Trossamfunn

Personer SOT

stir i stets-
kirken ell,
vennekrets
innen denne
skriver uS».

Personer som
tiiherer et
annet tros-
samfunn
skriver
navne, pi
samfunnet

Personer som
ikke tilhorer
II. tn.-
samfunn

skriver
«Intet
samfunn»

B=Fast
bosatt
og til
stede
i leilig-
heten

F=Fas'
bosatt
men
midltr-
tidig
fraver-
ende

Mt=
Bare
mid-
ler-
tidig
til
stede
(bosatt
annet
sted)

Adresse for midlertidig

fravarene (F) ogd

midlertidig til stede

(Mt).

Hvis F:
Oppgi adressen pi
det midlertidige
oppholdssted og
navnet pi kommunen
For sjofolk i tart
er

.
 det nok i oppgi

ulnnenrikstart»
eller
«Utenriksfart».

Hvis Mt:
Oppgi fullstendig
adresse pi det
faste bosted og
navnct pi
kommunen

s 	, e , 	 1 	 I 	 M 	 Hp

» .	 Anna 	 1 	 1 	 K 	 Er
- 	 - 	 , 	 I 	 A, 	 S». 	 Hans Olaf I
Mo. Gerd 	 1 	 Ir 	 Pen

—

a
a
F

i.it _.

....

_
-

Utenriktfart

Leirvik, Siord

./.. - 02

,r., • 	 10

,
-I, - 3,

/s. 44

....._ Cs (Hord)

Kvam

•Os (Hord)

G

G

Ut

1.1g

1933

1933

—
—

—

—

2

—

— ..

s
- S

S

., Baptistsomf.• Stord
..

—...,

---

- 	 - --
_

.

- --
-- 	 --

,—

i
___

-

--__:-.—

7. _

— -....

I •

■

I I

1

-

,

1I

, I
I

_

1

I

1 •

Person



oppgave

For 	 personer

mane , (provcri
Stele rwormalt

Alm.- 	 I
utdanning. 	 I
Art=

,
Examen 	 ,

,
SMUT

Realsk J..
Real-
(middel-)
skoleeks.

Framsk ...
From-
holds-
(fort..s...-
telses-)
skole
Annen ..
Ungdoms,
fylkes,
toikehog-
skole

___.

Utdanning

tom 	 ctter folkeskolen 	 har 	 tics,
hvor skogangen eller forbercdel-

Strekk, seg OVer Tina ett Skoleir.

Andre eksamener
eller prover.

Bruk 	 si 	 fullstendige 	 beteg-
nelser som mulig.
Skriv f.eks.:
1-årig landbruksskole.
2-årig handelsgymnaL
maskinlinjen ved NTH..
eks. statsaut. revisor
dispasjøreksamen.
svenneprøve som snekker
osv.

t

Personer med flere yrker

•
Stilling.

Personer 	 med eget hoved-
yrke oppgir si spesifisert som
mulig hva slags arbeid de har.
(Innkalte vernepliktige og
andre som midlertidig er
uten arbeid oppgir sin vanlige
stilling.)
Skriv f.eks.: Girdbruker.
gårdsarbeid hjemme. snek-
kerformann. jerndreler,
lastibilslifor.grOSSerer. 	 osv.

Personer uten eget hoved-
yrke oppgir hva de er
beskjeftiget med eller hva de
lever av.
Skriv teks.: Husmor.
husarbeid hjemme, real-
skoleelev osv.. eller
alderstrygd. bedrifts-
pension. federid. formue o.l.

oppgir bare

Selv-
stendig
mgr.
Inge-
driv-
ende
skriver:
Med hj
...Driver
med
leid
hjelp
Uten hi
...Driver
uten
leid
hjelp
Antatte
skriver:
Ansatt

Hovedyrke slier levevei

hovedyrket. dvs. den viktigste

V irksomhetens art.

For personer med eget
hovedyrke:
Oppgi hva slags bedrift
eller virksomhet Oe er
beskjeftiget i.
Skriv f.eks.:
Girdsbruk.
møbelfabrikk.
skipsverft. 	 manufaktur
en gros o.l.

kilde til livsoppho!d.

— 	 - 	 - - 	 -
V irksomhetens navn
og arbeidsstedet.

Personer med eget
hovedyrke (unntatt i
nsringene jordbruk.
skogbruk, fiske ot, fangst)
oppgir navnet på den bedrift
eller virksomhet de arbeider
I og adressen pi det sted de
arbeider.
Skoleelever og studenter
oppgir skolens navn og
adresse

Biyrke

Inntektsgivende arbeid
siste 	 ir 	 i 	 tillegg 	 til 	 det
hovedyrke eller den love-
vei som er oppgitt foran.
(Besvares ogsi av personer
uten eget hovedyrkei

Oppgi hva
slags biyrke
De hadde.

F.eks.:
Smibruk.
fake. :am.
avisbud.
rengjerings-
arbeid.
kokkekone.
revisions-
arbeid o.l.

Var
biyrket
eneste
eller
vik-
tigste
kilde
til livs.
opphold
en del
SY

året?
Skriv

ia
eller
nei.

rrorrisit

-

Reolsk

—

Svennepreve :am temper
_.......

TOMMerfileSter Med hi Brelmme, 	 _

—
----- --- 	 • ":•--;.--=---= • -- 	 - -- 	 -

Rederi ... 	 _._ .

Per As. Torvet 10. Ilea. —
-----_,

Butikkhjelp

—

Nei.... Husmor —
ii--_-_-71-, -- :.

Ansott
-

—

	  - - —.....

Styrrnannsskole

—

77,
2. styrmonn

_____ 	
Ns Tankfart _ _ __

- - -- 	 _

	_7" .. 	 _ —

lSkoeelev — SteedStend Folkehogskole. Stend — 

......

- _
_

- 	 --

- 	 •—
_
_

_. 	 ,....._ ._ _ 	 _ 	 _ __ ____ __
-- • --

-.

-68-



-69-

REGLER FOR UTFYLLING AV LEILIGHETSLISTEN

Det skal fylles ut en liste for hver leilighet (anstalt
eller liknende). Er det nier enn 8 personer i leiligheten,
fortsetter en utfyllingen av personoppgaven på nye
lister.

Bollgoppgaven
Som alminnelige beboelsesrom regnes rom på 6 m=

eller mer som en kan bo i året rundt. Kjøkken, bad,
alkove, hems, hall o. I. regnes ikke som alminnelige be-
boelsesrom. Såkalte kombinerte stuer regnes som ett
rom dersom ikke huset er bygd slik at det er beregnet
å skulle være dor mellom stuene.

Hvert enkelt rom skal bare føres opp en gang. Rom
som deles av to husholdninger tas med under hoved-
husholdningen.

Personoppgaven
Personer og husholdninger

På listen skal en føre opp alle personer som hadde
sitt nattelosji i vedkommende leilighet (hotell, anstalt,
skip osv.) natten mellom 31. oktober og I. november
1960. Dessuten skai en føre opp personer som er fast
bosatt i leiligheten, men som var midlertidig fraværende
på tellingsticis?unktet.

Barn som ble født før kl. 0,00 og personer som døde
etter kl. 0,00 natten til I. november skal tas med.

Personer som tellingsnatten oppholdt seg på steder
hvor de ikke kan bli telt, f. eks. på tog, på reise med
bil osv., skal regnes som tilstedeværende i det hus de
først kommer til I. november eller senere.

Det skal av oppgaven gå tydelig fram hvilke personer
i leiligheten som fører husholdning sammen. Sett der-
for helst også en tydelig strek mellom de enkelte hus-
holdningene. Til en husholdning horer foruten familie-
medlemmer også tjenestefolk og pensjonærer som har
hele kosten eller i det minste middag. Losjerende som
i det minste holder seg middag selv, regnes som egne
husholdninger. Når flere slike losjerende fører hushold-
ning sammen, skal de regnes som én husholdning.

Stilling i husholdningen
Når ingen av betegnelsene passer, settes f. eks.: mor,

svigermor, søster, barnebarn osv. Slektskapet regnes i
forhold til hovedpersonen i husholdningen. Personer i
en husholdning som er gift med en annen person i hus-
holdningen enn hovedpersonen, gir også opplysning om
hvem ektefell•m er, hvis det ikke ellers går fram av
oppgavene. Tilsvarende skal det for barn til andre enn
hovedpersonen i en husholdning gis opplysning om
hvem som er far eller mor.

Bostedsforhold
Personer som på tellingsdagen midlertidig oppholder

seg et annet sted enn der de er fast bosatt, regnes som
fast bosatt, men midlertidig fraværende (f) på bostedet,
og som midlertidig til stede (mt) på oppholdsstedet.
Familieforsørgere som på grunn av sitt arbeid må bo et
annet sted enn familien, regnes som fast bosatt i den
kommune hvor familien bor, og midlertidig til stede pli
oppholdsstedet. Likeledes regnes skoleelever. studen-
ter o. I. S0111 oppholder seg utenfor hjemmet for sin
utdannelses skyld, som midlertidig til stede på opp-
holdsstedet.

Personer i istilitxrlorlegninger, på sykehus og i straffe-
anstalter og personer som på grunn av sykdom er satt
bort i privat pleie, regnes sum midlertidig til stede i for-
legningen, på anstalten eller forpleiningsstedet.

Personer som oppholder seg i barnehjem, gamlehjem.
skolehjem o. I. og dessuten barn og gamle i privat pleie,
skal derimot regnes som fast bosatt på anstalten eller
på det sted de er i pleie uansett hvem som betaler lor
oppholdet.

For personer som er midlertidig fraværende i utlan-
det eller fast bosatt i utlandet er det tilstrekkelig å
angi i hvilket land de oppholder seg eller er fast bosatt.
Personer som er hjemmehørende i kommunen uten å
ha noe fast bosted, skriver «uten fast bosted«.

Fødested
For personer født i Norge oppgis morens bosteds-

kommune ved fødselen.

Hovedyrke eller levevei
Her oppgis bare ett hovedyrke eller en levevei. En skal

således ikke oppgi lærer og kirketjener eller fisker og
småbruker, men bare det viktigste yrket. Det andre
yrket regnes som biyrke og oppgis i rubrikken for dette.

Gifte kvinner som har eget hovedyrke, oppgir bare
hovedyrket. De andre skriver husmor. Hvis en gift
kvinne har annet arbeid ved siden av sitt hovedyrke
eller ved siden av sitt arbeid som husmor, oppgis dette
som biyrke.

Stilling
I den første rubrikken skal en nytte stillingsbetegnel-

ser som så detaljert som mulig beskriver hvilket arbeid
hver enkelt utfører. En må derfor søke å unngå slike
omfattende stillingsbetegnelser som f. eks. fabrikkarbei-
der, sjømann eller kontordame, og i stedet skrive f. eks.
snekkerformann, lagerformann, vever, konfeksjons-
syerske, verktøymaskinoperator o. I.. styrmann, matros,
motormann o. I. eller maskinbokholder, maskinskriver,
puncheoperatør o. 1.

I den andre rubrikken skal en oppgi hvilket arbeids-
forhold en stir i til den bedrift eller virksomhet en ar-
beider i, dvs. om en arbeider i bedriften som eier, som
ansatt eller familiearbeider. Spørsmålet besvares bare
av personer med yrke.

Virksomhetens art
Her skal en oppgi næringsgrenen ( bransjen) til den

bedrift eller virksomhet vedkommende arbeider i. Per-
soner som er ansatt i et foretak som driver flere bedrif-
ter i ulike bransjer, oppgir bransjen til den bedrift han
arbeider i. Når en person arbeider i flere bedrifter i et
foretak, oppgis virksomheten til hovedbedriften. Spørs-
målet besvares bare av personer med yrke.

Arbeidssted
I større byer må det oppgis både gate og gatenummer

på arbeidsstedet.

Blyrke
Alle som har flere yrker. oppgir det viktigste som

hovedyrke. det nest viktigste som hiyrke. F. eks. må små-
brukere som vesentlig lever av lent arbeid hos andre,
oppgi dette arbeid som hovedyrke og småbruker som
biyrke. Fiskere 50111 vesentlig lever av småbruk, oppgir
dette som hovcdyrke og fisket som biyrke. En husmor
som også er avisbud, oppgir husmor ,0111 ho% edyrke
avisbud som biyrke.



Statsborgerrett
Oppgi i hvilket

land De har stats-
borgerrett.
Statsløse skriver

«Statsløs» og
oppgir det land
hvor de tidligere
hadde stats-
borgerrett.:st)

NWMft
beider
ted de

:er

Norge

Norge

,orvet 10, Bergen
	 Norge
	 Norge

Norge 
	 tnd
	 Norge

Norge

Norge

5
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Hovedyrke eller levevei
Personer med flere yrker oppgir bare hovedyrket. dvs. den viktigste kilde til livsoppho!d.

Virksomhetens art. Virksomhetens navn
;oner med eget hoved- Seiv- For personer med eget og arbeidsstedet.

oppgir så spesifisert som stendig hovedyrke: Personer med eget
ig hva slags arbeid de har. nær. Onnvi hv 	 ek.. h•Apife (unntatt i

inc jordbruk,
eic, fiske og fangst)
navnet på den bedrift

Statsborgerrett
Oppgi i hvilket

land De har stats-
borgerrett.
Statsløse skriver

ccStatsIsis» og
oppgir det land
hvor de tidligere
hadde stats-
borgerrett.

amhetens art. 	 1 Virksomhetens navn
jet.
leget
ntatt i
pruk.
e og fangst)
på den bedrift

pet de arbeider
det sted de

studenter
navn og

eller levevei

dyrket, dvs. den viktigste kilde til livsopphold.

rksomhet de arbeider
ressen på det sted de
r.

ever og studenter
ikolens navn og

J.

Biyrke

Inntektsgivende arbeid
siste år i tillegg til det
hovedyrke eller den leve-
vei som er oppgitt foran.
(Besvares også av personer
uten eget hovedyrke)

Oppgi hva 	 Var
Igst) 	 slags biyrke 	 biyrket
bedrift 	 De hadde. 	 eneste

rbeider 	F.eks.:	 eller
sted de 	 Smibruk. 	 vik-

fiske, søm, 	 tigste
iter 	 avisbud, 	 kilde
1 	 rengjørings- 	 til livs-

arbeid, 	 opphold
kokkekone, 	 en del
revisjons-
arbeid o.l. 	 året?

Skriv
ja
eller
nei.

ten

Butikkhjelp 	 Nei

0, Bergen
	 ja 

nei 

nei

kole, Stend
	 nei

Personbil
Eier De person-

bil ?

(Som eier regnes
den person som
har bilen regi-
strert i sitt navn.)

Skriv ja eller nei.

Illustrasjon av hvordan utvalgsspørsmålene ble stilt:

En bunke på 4 leilighetslister inneholdt:

- in liste med spørsmål am biyrke (pkt. 4.4)

- en liste med spørsmål om personbil (pkt. 4.5)

- to lister med spørsmål am statsborgarrett (pkt. 4.2)
	 •



Fra og med nr. 	 Til og med nr. Tellingskrets nr.

Huset omfatter leilighetslistene:

o

0

-3

go
o

ci

Statistisk Sentralbyrå

Oslo
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Skjema 2

Husliste
Folketellingen 1. november 1960

Lov av 25. april 1907 og kgl. res. av I. april 1960

Det skal fylles ut en husliste for hvert hus som inneholder minst en leilighet

eller som på tellingstidspunktet er bebodd på annet vis (hotell, anstalt o.l.).

Er en leilighet delt på flere hus, fylles det bare ut husliste for hovedhuset.

Kommune Navnet på bostedet Gårds nr. Bruks nr,    

Eierens navn Adresse

Opplysninger om huset
(sett kryss i rutene foran de svar som passer)

Hus-
type

Be-
låning

Provisorisk bygd hus

Boligbygg:

Våningshus i tilknytning til gårdsbruk

Rekke- eller kjedehus

Enebolig

2-mannsbolig (horisontalt delt)

Konvensjonell 4-mannsbolig

Annet småhus (med 4 eller færre leiligheter)

Hus med 5 eller flere leiligheter
(ikke rekke- eller kjedehus)

Forretningsbygg, hotell m.v.:

Forretningsbygg m.v. hvor 50 pct. og mindre
av gulvarealet nyttes til bolig

Hotell, sykehus, gamlehjem, fengsel,
militærleir eller annen felleshusholdning

Oppgi hva slag:

Tallet på etasjer

(Kjeller og ubebodd loft regnes ikke med.

Bebodd kvist regnes som 1 / 2 etasje)

1 etasje

2 	 1 etasje og underetasje

3 	 11/2 etasje

4 	 2 etasjer

5 	 211. etasje

6 	 3 og 3'/ 2 etasje

7 	 4 og 4% etasje

8 	 5 og 5' f2 etasje

9 	 6 og flere etasjer

Tallet på leiligheter på tellingstidspunktet
(Ta også med leiligheter som ennå ikke er

ferdig til innflytting eller som er ubebodd

av andre grunner):

(Sett kryss bare for det viktigste materiale som

er nyttet i husets bærende konstruksjon)

1 	 Tre

2 1 — Mur, betong 0 .1.

3 	 Annet, oppgi hva slag: 	

(Dersom huset har vært gjenstand for større

ombygging, krysses det av for den periode

(siste) ombygging fant sted)

1 	 Før 1900

21 	 1901-1910

3 1 	1 1911-1920

41 	 1921-1930

5 	 1 1931-1940

6 1 	1 1941-1945

7i 	 1946-1950

81	 •1951-1960

Leirghetene i huset får vann fra:

1
	

Offentlig vannverk

2
	

Privat vannverk

3 	 Egen brønn

4 i 	 Egen cisterne
:—

5 	 Annen kilde

Har leilighetene i huset adgang til

å nytte felles maskinvaskera
T-1 I	 ja

2 	 I Nei

Huset er pr. 1/11 1960 helt eller delvis:

1 	 Belånt i Den norske stats husbank (Husbanken)
1

2 	 1 
Befant 

. 
Noregs Småbruk- og Bustadbank

(Den norske Arbeiderbruk- og Boligbank)

3 , 	 Belånt på annen måte eller ikke belånt

Eta-
sjer

Leilig-

heter

Bygge-
mate-
riale

Bygge-
år

(Ferdig

til inn-

flytting)

Vann-
for-

syning

Maskin-
vaskeri

1

2 	 1

3

4

5

6 — 1

7 	 1

9

0./ 	 St.S. 01. 046
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Vedlegg 10

Tabell 1. PERSONER ETTER EKTESKAPELIG STATUS, KJØNN OG ALDER

I alt	 Ugifte	 Gifte	 For gifte

I ALT	 3 591 149 	
1)
	1 686 197	 1 667 783 	 237 169

0 - 9 år(100-109 år) 	 602 096 	 602 046 	 21 	 29

10 - 19 år(110 år -) 	 583 642 	 577 494 	 6 097 	 51

20 - 29 år 	 408 332 	 198 383 	 205 707 	 4 242

30 - 39 år 	 477 612 	 76 282 	 390 066 	 11 264

40 - 49 år 	 502 274 	 65 257 	 414 958 	 22 059

'5' 0 - 59 år 	 430 338 	 65 776 	 328 354 	 36 208

60 - 69 år 	 329 348 	 56 169 	 215 588 	 57 591

70 - 99 år 	 257 507 	 44 790 	 106 992 	 105 725

MENN I ALT	 1 789 357 	 883 215 	833 571	 72 571

0 - 9 år(100 - 109 AO 	 308 603 	 308 574 	 20 	 9

10 - 19 år(110 år -) 	 299 342 	 298 653 	 683 	 6

20 - 29 år 	 208 215 	 127 890 	 78 819 	 1 506

30 - 39 år 	 242 222 	 49 881 	 187 961 	 4 380

40 - 49 år 	 251 698 	 35 204 	 209 274 	 7 220

50 - 59 år 	 210 300 	 28 183 	 172 380 	 9 737

60 - 69 år 	 155 644 	 20 718 	 119 705 	 15 221

70 - 99 år 	 113 333 	 14 112 	 64 729 	 34 492

KVINNER I ALT	 1 801 792 	 802 982 	 834 212 	 164 598

0 - 9 år(100 - 109 år) 	 293 493 	 293 472 	 1 	 20

10 - 19 Ar(110 år -) 	 284 300 	 278 841 	 5 414 	 45

20 - 29 år 	 200 117 	 70 493 	 126 888 	 2 736

30 - 39 år 	 235 390 	 26 401 	 202 105 	 6 884

40 - 49 år 	 250 576 	 30 053 	 205 684 	 14 839

50 - 59 år 	 220 038 	 37 593 	 155 974 	 26 471

60 - 69 år 	 173 704 	 35 451 	 95 883 	 42 370

70 - 99 år 	 144 174 	 30 678 	 42 263 	 71 233

1) I tillegg kommer 11 personer som har uoppgitt ekteskapelig status og/eller kjOnn,
og derfor ikke har kommet med i tabellen.



FamiliestOrrelse I alt   

Familietype

Enperson-
familie

Mor
med barn

Far
med barn

Ektepar

uten barn med barn

-73-

Tabell 2. FAMILIER ETTER FAMILIETYPE OG FAMILIESTØRRELSE

1 person 	 493 958 	 493 958 	 — 	 -	 - 	 -

2 personer 	 284 290 	 - 	 228 642 	 - 	 37 725 	 17 923

3 	 11	 236 057 	 - 	 16 	 216 057 	 13 304 	 6 680

4 	 11	 217 166 	 - 	 1 	 210 484 	 4 474 	 2 207

5 	 11	 105 892 	 _ 	 _ _ 	 103 715 	 1 473 	 704

6 	 11	 41 347 	 - 	 - 	 40 649 	 454 	 244

7 	 11	 14 610 	 - 	 - 	 14 365 	 156 	 89

8 personer eller

	

flere 	 8 374 	 - 	 - 	 8 248 	 80 	 46

I alt 	 1 401 694 	 493 958 	 228 659 	 593 518 	 57 666 	 27 893

I tabellen er inkludert 51 100 familier i felleshusholdninger og 14 052

familier uten fast bopel. Alle disse er enpersonfamilier.

De 17 familiene under ektepar uten barn, og som har mer enn to personer, er

opplagt feilplassert. Det er sannsynligvis familietype som er feilkodet.



Tallet på
personer i
husholdningen

Tallet på familier i husholdningen

3 4 eller
flere Uoppgitt

I alt 1 2

-74-

Tabell 3. PRIVATHUSHOLDNINGER ETTER TALLET PÅ FAMILIER OG TALLET PÅ

PERSONER I HUSHOLDNINGEN

1	 150 366	 148 334

2	 253 048	 212 809

3	 228 682	 186 101

4	 218 097	 179 299

5	 124 299	 87 009

6	 58 878	 33 669

7	 25 580	 11 812

8	 11 128	 4 374

9	 4 054	 1 503

	

10 - 14	 2 895	 935

	

15 - 19	 54	 7

39 465

31 902

30 896

30 807

19 472

9 581

4 206

1 469

983

11

10 061

	

5 116	 2 605

	

4 625	 1 768

	

4 444	 1 265

	

3 045	 1 131

	

1 725	 820

	

679	 403

	

577	 392

	

12	 22

2 032

774

618

181

90

28

11

3

8

2

•

20 eller
flere
	

2
	

2

I alt
	

1 077 083	 865 852
	

168 792	 30 284
	

8 408
	

3 747

•
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TABELL 5: PERSONER SOM IKKE HAR FATT TILKOBLET FØDSELSNUMMER ETTER EKTE-

SKAPELIG STATUS, KJØNN OG ALDER.

I alt 	 Ugifte 	 Gifte 	 FOrgifte

I alt 	 64 001 	 38 934 	 17 893 	 7 174

0 - 9 år (100-109 år)	 9 975 	 9 958 	 13 	 4

10 - 19 år (110 år -)	 10 140 	 10 019 	 118 	 3

20 - 29 år 	 9 942 	 7 107 	 2 639 	 196

30 - 39 år	 7 364 	 2 869 	 3 985 	 510

40 - 49 år	 7 324 	 2 470 	 3 989 	 865

50 - 59 år 	 7 263 	 2 588 	 3 507 	 1 168

60 - 69 år	 6 310 	 2 212 	 2 418 	 1 680

70 - 99 år 	 5 683 	 1 711 	 1 224 	 2 748

Menn i alt 	 32 886 	 20 360 	 8 665 	 3 861

0 - 9 år (100-109 år)	 5 124 	 5 109 	 13 	 2

10 - 19 år (110 år -) 	 4 915 	 4 885 	 29 	 1

20 - 29 år	 5 221 	 4 011 	 1 118 	 92

30 - 39 år	 3 904 	 1 733 	 1 866 	 305

40 - 49 år	 3 828 	 1 392 	 1 919 	 517

50 - 59 år	 3 702 	 1 324 	 1 711 	 667

60 - 69 år	 3 341 	 1 140 	 1 321 	 880

70 - 99 år 	 2 851 	 766 	 688 	 1 397

Kvinner i alt

0 - 9 år (100 - 109 år)

10 - 19 år (110 år -)

20 - 29 år

30 - 39 år

40 - 49 år

50 - 59 år

60 - 69 år

70 - 99 år

	31 115	 18 574 	 9 228 	 3 313

	

4 851 	 4 849 	 _ 	 2

	

5 225 	 5 134 	 89 	 2

	

4 721 	 3 096 	 1 521 	 104

	

3 460 	 1 136 	 2 119 	 205

	

3 496 	 1 078 	 2 070 	 348

	

3 561 	 1 264 	 1 796 	 501

	

2 969 	 1 072 	 1 097 	 800

	

2 832 	 945 	 536 	 1 351
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Bakgrunnsstoff og dokumentasjon 

Som bakgrunnsstoff for arbeidet med 60-tellingen vil

vi nevne:

- Instruks for koderne ved folketellingen 1960

(usignert/udatert notat)

- Kodeliste ved Folketellingen 1960 (HV/WH, 2/1-61)

- Puncheinstruks for Folketellingen 1960 (KK/GH, 15/2-61)

- Noen merknader til Folketellingen i Norge 1. november 1960

(GSk/AB, 5/3-63)

60-tellingen er spesielt vurdert med tanke på sammenligning

mot 70-tellingen i

- Folketellingen 1960 - omfang og innhold/sammenligning

med 70-tellingen (SBO/KWa, 6/4-79)

dessuten arbeider Folketellingskontoret med å dokumentere, og eventuelt

omkode til sammenlignbarhet mellom tellingene i 1960, 1970 og 1980.

Som dokumentasjon av gjennamfOringen av reorganiseringen

vises til Systemkontorets system- og programdokumentasjon, statistikknr.

0171, prosjektnr. L 04.

For å kontrollere at den nye filen ble "korrekt" ble det kjOrt

411 	 ut en del kontroll-tabeller. Disse er arkivert ved Folketellingskontoret.
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