
Folketellingen i Norge 1. november 1960 
Lov av 25. april 1907 og kgl. res. av 1 .  april 1960 

i 

Skjemaet fylles ut av skipsfmreren. Det leveres til tollkamret i den norske havn hvor skipet ligger 1. november 
kl. O, eller i den farste norske havn det anlaper etter denne tid. 

Etter lov av 25. april og kongelig resolusjon av 1. april 1960 har alle personer som oppholder seg i Norge 
eller i norsk forvann natt til 1. november 1960 plikt til å g i  de opplysninger det sparres om på dette skjema. Oppgav- 
ene på skipslisten svarer til dem som ellers må besvares av alle personer ved folketellingen i Norge. 

Til personoppgaven og reglene for utfylling av denne er n ttet samme tekst som for leilighetslisten i byene. 
En behaver ikke fylle ut rubrikken for husholdningsnr. eller å angi Lostedsfor holdet. (Alle regnes som midlertidig til- 
stede ombord på skipet.) Bostedsadressen må imidlertid oppgis. l rubrikken for stilling i husholdningen oppgir en om 
vedkommende er ombord som mannska eller passasjer. 

På skipslisten skal en fare opp al P e personer som overnattet ombord natt til 1. november. 

Skipets navn: 1 Hjemsted: 

It! 

Skipets farer: I Sk‘ipets posisjon 1. november 1960 kl. O :  

ØAntall personer ombord 

1. november kl. O :  

I Mannskap (medr. skipsfareren):( Andre: I I alt: 
’7 

Skipsfrarerens underskrift. 

9 

St. s. O1 .O72 
10.60. 5000. SI’EED-TI1YKK”Is 



Lcs reglene pa baksiden far De skriver Skriv tydelig. helst med blekk. Svar. fullstendig og noyahtig. 

Etternavn og alle fornavn 

som brukes 
Strek under fornavn 

Person 

Hus 

ning 
nr. 

hold, 

Ek- >>, Anna 
sem. 
plcr >>, fi Olaf 

Mo, Gerd 

1 

1 

1 

- - - 
- - - 
- - 

7 

(janr 

M =  
Mann 

K =  
Kvin- 

ne 

Personer og husholdninger 
Navn. 
Far opp alle personer som var fast bo- 
satt e lkr midlertidig til stede i leilig- 
heten natt t i l  1. novsmber 1960. 
Husholdningsnr. 
Bruk samme nr. som i boligoppgaven. 
Skriv 1 for alle personer som h ~ r e r  
med ti l  hovedhusholdningen, 2 for alle 
personer i husholdning nr. 2 osv. 
Personer som er fast bosatt i leiligheten 
(ogsi midlertidig fraværende) og farer 
husholdning sammen, tas med under 
samme husholdningsnr. 
Tjenestefolk, pensjonærer m. v. som 

har full kost eller i det minste middag 
ta.; med under den husholdning hvor de 
har kosten. 
Besakende lares opp sammen med 

den hbsholdning de besaker. 

S t i l l i ng  

ningen 
HpZHoved- 
person 

Ef= Ekte- 
'fell? 
S=Sann 
D= Datter 

¡-hushold- 

osv. 
Sloktskapet 
oppgis alltic 
i forhold t i  
hovedper- 
sonen 

Tj =Tjene- 
stefolk 

Pen=Pen- 
sjonacrer 
med full 
kost el I er 
minst 
middag 

Bes=Be- 
sakende 

~ 

Fad- 
sels- 
dato 
og 

fad- 
sels- 
Hr 

~ ~~ ~ 

Ekte- 
skape- 

sttl- 
ling 

u g =  

I $ 

Ugift 

G= 
Gift 

E= 
Enke, 
enke- 
mann 

Sep= 
Se pa- 
re rt 

SI<= 
Skilt 

G 

G 

u g  

L'g 

~~ 

Utdann ing  
For personer :om etter folkeskolen har eksa- 
mener (prover) hvor skolegangen eller forberedel- 
sene normalt strekker seg over minst ett skoleir. 

Hovedyrke el ler levevei 
Personer med flere yrker oppgir bare hovedyrket, dvs. den viktigste kilde 

Fsdested Bostedsforhold 

Adresse for midlertidig 
fravm-ende (F) og 

midlertidig til stede 
(Mt). 

Hvis F :  
Oppgi adressen pi 
det midlertidige 
opphoidsted og 
navnet p i  kommunen. 
For sjafolk i fart 
er det nok i oppgi 
<(Innen ri ksfartn 
eller 
<dJtenriksfart>>. 

Hvis Mt :  
Oppgi fullstendig 
adresse p i  det 
faste bosted og 
navnet p i  
kommunen. 

Barne 
tall 

Gifte 
kvin- 
ner : 

antall 
barn 
som e 
fadt i 
n iva: r- 
ende 
ekte- 
skap 
(alle 
lev- 
ende 
fadte 
regnes 
med, 

de son 
senere 
er 
dad$). 

oppg i  

ogsa 

- 
2 
- 
- 

Trossamfunn Ekte- 
skaps- 

ir 

Alle 
gifte : 

oppgi 
i hvil- 
ket hr 
navæ- 
rende 
ekte- 
skap 
ble 
inn- 
gått. 

1933 

1933 
- 
- 

B = Fast 
bosatt 
og til 
stede 
i leilig 
heten 

F=Fast 
bosatt 
men 
midler 
tidig 
fravær 
ende 

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

Personer som 
star i stats- 
kirken eller 
ven nek r e u  
innen denne 
skriver <<S>>. 

- 
Vir1 
og i 
Per: 
hov 
nær 
sko 
OPP 
elle 
i 01 
arb 
Skc 
OPF 
adr 

- 
Per 

Personer fadt 
i Norge: 

Oppgi navnet 
p i  bosteds- 
kommunen 
ved fadselen. 

Sti I I i ng; 
Personer med eget hoved- 
yrke oppgir SH spesifisert som 
mulig hva slags arbeid de har. 
(Innkalte vernepliktige og 
andre som midlertidig er 
uten arbeid oppgir sin vanlige 
sti I I i ng.) 
Skriv f.eks.: Gardbruker, 
gardsarbeid hjemme, snek- 
ke dorm ann , jern d re i er, 
IastebiIsjaf0r, grosserer osv. 

Personer uten eget hoved- 
yrke oppgir hva de er 
beskjeftiget med eller hva de 
lever av. 
Skrlv f.eks.: Husmor, 
husarbeid hjemme, real- 
skoleelev osv., eller 
alderstrygd, bedrifts- 
pensjon, faderdd, formueo.1. 

Virksomhetens art. 
For personer med eget 
hoved Oppgi yrke: hva slags bedrift 

eller virksomhet De er 
beskjeftiget i. 
Skriv f.eks.: 
Gard sb r u k, 
mabelfabrikk, 
skipsverft, manufaktur 
en gros o.l. 

Selv- 
sten dig 
nacr- 
ings- 
driv- 
ende 
skriver: 
Med =Driver hj 

med 
leid 
hjelp Uten hj 

=Driver 
uten 
leid 
hjelp 
Ansatte 
skriver: 
Ansatt 
Med hj 

- 
Ansatt 

- 

Almen- 
utdanning: 
Art = 
Examen 
artium 

Realsk = 
Real- 
(middel-) 
skoleeks. 

Framsk = 
Fram- 
halds- 
(fortset- 
telses-) 
skole 
Annen = 
Ungdoms-, 
fy1 kes-, 
folke hag- 
skole 

Andre eksamener 
eller praver. 
Bruk sd fullstendige beteg- 
nelser som mulig. 
Skriv f.eks.: 
1-Arig landbruksskole. 
2-5rig handelsgymnas, 
maskinlinjen ved N.T.H.. 
eks. statsaut. revisor 
dis pas jareksamen, 
svenneprave som snekker 
osv. 

Personer som 
tilhsrer et 
annet tros- 
samfunn 
skriver 
navnet pá 
samfunnet. 

Personer fad: 
i utlandet: 

Oppgi navnet 
p i  landet og 
fadestedet der 
(starre by 
eller niEr- 
meste starre 
by). 

Personer som 
ikke til harer 
noe tros- 
samfunn 
skriver 
<<Intet 
sam funn 1). 

M 

K 

M 

K 

- 
- - 
- 

B 

B 

F 

Mt 

Os (Hord) Svennepreve som temrer 413 - 08 Byggmes ter 

- 
Rederi 

- 

S 

S 

S 

Baptistsamf. 

Framsk 

- 
Realsk 

- 

Tomrnermester 

Husmor 

2. sryrmclnn 

sko  I e de Y 

~ - -- 
Styr mannsskole 

Kvam. 

Os (Hord) 

Stord 

Utenriksfart 

Leirvik, Stord 

I- 
I- 
I- - - i 

I- 

I 

L 



~ 

Statsborgerrett 
Oppgi i hvilket 

land De ha r  stats- 
borgerrett., 

Statsl~se skriver 
<<Statslas>> og 
oppgir det land 
hvor  de tidligere 
hadde stats- 
borgerrett. 

Hovedyrkc eller levevei 
Personer med flere yrker oppgir bare hovedyrkset, dvs. den viktigste kilde til livsopphold. 

Stilling; 
Personer med eget hoved- 
yrke oppgir sd spesifisert som 
mulig hva slags arbeid de har. 
(Innkalte vernepliktige og 
andre som midlert idig er  
uten arbeid oppgir s i n  vanlige 
s t i  I ling.) 

Skriv f.eks.: Gardbruker, 
girdsarbeid hjemme, snek- 
kerformann, jerndreier, 
lastebilsj&frar, grosserer osv. 

Personer uten eget hoved- 
yrke oppgir hva de er  
beskjeftiget med eller hva de 
lever av. 
Skriv f.eks.: Husmor, 
husarbeid hjemme, real- 
skoleelev osv., eller 
alderstrygd, bedrifts- 
pensjon, faderad, formueo.1. 

Virks,omhetens navn 
og arbeidsstedet. 
Personer med eget 
hovedyrke (unn ta t t  i 
naringene jordbruk, 
skogbruk, fiske og fangst) 
oppgir navnet pd den bedrift .  
eller virksomhet de arbeider 
i og adressen pd det sted de 
arbeider. 
Skoleelever og studenter 
oppgir skolens navn og 
adresse. 

Virksomhetens art. 
For personer med eget 
hoved yrke: 

Oppgi hva slags bedrift 
eller virksomhet De e r  
beskjeftiget i. 
Skriv f.eks.: ' . 
Gardsbruk. 
mabelfabrikk, 
zkipsverft, manufaktur 
en gros 0.1. 

Selv- 
stendig 
nacr- 
ings- 
driv- 
ende 
skriver: 
Med h j  
=Driver 
med 
leid 
hjelp 
Uten hj 
=Driver 
uten 
leid 
hjelp 
Ansatte 
skriver: 
Ansatt 

Med hj 

- 
h a t t  
- 

-- - 
5 Norge 

5 Norge 

Byggmes ter 
- 

Rederi 

- 

Tommermes ter 

Husmor 

2 .  slyrmann 

Skoleelev 

Per As,  Torvet I O, Bergen 

- - 
A/S Tankfart 5------ N o r g e .  

5- Norge Stend Folkehagskole, Stend 

I d 
I 

5 
I 

5 

5 

5 



R E G L E R  F O R  U T F Y L L I N G  A V  P E R S  O N O  P P  G A V E N  

Det skal fylles ut en liste for hvert skip i norsk farvann. Er 
det mer enn 8 personer ph skipet, fortsetter en utfyllingen av 
personoppgaven pQ nye lister. 

Personer og husholdninger 
PA listen skal en fsre opp alle personer som hadde 

sitt nattelosji i vedkommende leilighet (hotell, anstalt, 
skip osv.) natten mellom 31. oktober og 1. november 
1960. Dessuten skal en fsre opp personer som er fast 
bosatt i leiligheten, men som var midlertidig fravaerende 
pB tellingst idspunktet. 

Barn som ble fadt fsr kl. 0,OO og personer som dsde 
etter kl. 0,OO natten til 1. november skal tas med. 

Personer som tellingsnatten oppholdt seg pb steder 
gvor de ikke kan bli telt, f .  eks. pA tog, PA reise med 
bil osv., skal regnes som tilstedevaerende i det hus de 
fsrst kommer til 1. november eller senere. 

Det skal av oppgaven gii tydelig fram hvilke personer 
i leiligheten som farer husholdning sammen. Sett der- 
for helst ogsA en tydelig strek mellom de enkelte hus- 
holdningene. Til en husholdning harer foruten familie- 
medlcinmer O ~ S A  tjenestefolk og pensjonaerer som har 
hele kosten eller i det minste middag. Losjerende som 
i det minste holder seg middag selv, regnes som egne 
husholdninger. NBr flere slike losjerende fsrer hushold- 
ning sammen, skal de regnes som én husholdning. 

py;--.; ;- j J/Ifi /l!!’;, .;JJ; 

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

svi/Feïiìim,- ssster, barnebarn osv. Slektskapet regnes i 
-fr :hold til hovedpersonen i husholdningen. Personer i 
cn husholdning som er gift med en annen person i hus- 
holdningen enn hovedpersonen, gir ogsA opplysning om 
hvem ektefellen er, hvis det ikke ellers giir fram av 
oppgavene. Tilsvarende skal det for barn til andre enn 
hovedpersonen i en husholdning gis opplysning om 
hvem som er far eller mor. 

Bostedsforhofd 
Personer som pB tellingsdagen midlertidig oppholder 

seg et annet sted enn der de er fast bosatt, regnes som 
fast bosatt, men midlertidig fravaerende ( f )  pii bostedet, 
og som midlertidig til stede (mt )  pB oppholdsstedet. 
Familicforssrgere som pA grunn av sitt arbeid mA bo et 
annet sted enn farnilien, regnes som fast bosatt i den 
kommune hvor familien bor, og midlertidig til stede pil 
oppholdsstedet. Likeledes regnes skoleelever, studen- 
ter o. 1. som oppholder seg utenfor hjemmet for sin 
utdannelses skyld, som midlertidig til stede pB opp- 
holdsstedet. 

Personer i militærforlegninger, pA sykehus og i stralle- 
anstalter og personer som pA grunn av sykdom er satt 
bort i privat pleie, regnes som midlertidig til stede i for- 

legningen, pil anstalten ‘eller forpleiningsstedet. 
Personer som oppholder seg i barnehjem, gamlehjem, 

skolehjem o. 1. og dessuten barn og gamle i privat pleie, 
skal derimot regnes som fast bosatt pb anstalten eller 
pA det sted de er i pleie uansett hvem som betaler for 
oppholde t. 

For personer som er midlertidig fravaerende i utlan- 
det eller fast bosatt i utlandet er det tilstrekkelig A 
angi i hvilket land de oppholder ‘seg eller er fast bosatt. 
Personer som er hjemmehsrende i kommunen uten A 
ha noe fast bosted, skriver ((uten fast bosted)). 

Fsdested 

kommune ved fsdselen. 
For personer fsdt i Norge oppgis morens bosteds- 

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

sAledes ikke oppgi Iaerer og kirketjener eller fisker og 
smAbruker, men bare det viktigste yrket. 

Gifte kvinner som har eget hovedyrke, oppgir bare 
hovedyrket. De andre skriver husmor. 

Stilling 
I den forste rubrikken skal en nytte stillingsbetegnel- 

ser som sii detaljert som mulig beskriver hvilket arbeid 
hver enkelt utfsrer. En rna derfor sake B unngii slike 
omfattende stillingsbetegnelser som f. .eks. fabrikkarbei- 
der, sjamann eller kontordame, og i stedet skrive f. eks. 
snekkerformann, lagerformann, vever, konfeksjons- 
syerske, verktsymaskinoperatsr o. I., styrmann, matros, 
motormann o. 1. eller maskinbokholder, maskinskriver, 
puncheoperatsr o. 1. 

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

Virksomhetens art 
Her skal en oppgi naeringsgrenen (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. NAr en person arbeider i flere bedrifter i et 
foretak, oppgis virksomheten til hovedbedricten. Spars- 
meAlet besvares bare av personer med yrke. 

Arbeidssted 

pfi arbeidsstedet. 
I starre byer rna det oppgis bilde gate og gatcnummer 
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