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INLEDNING TILL 

 

Befolkningsstatistiken 

folkmängden och dess förändringar 
 

Folkmängd 

De äldsta publicerade uppgifterna om folkmängden i kommuner och församlingar mellan 

åren 1805 och 1910, med cirka 5 års mellanrum, finns i serien Bidrag till Sveriges officiella 

statistik, A). Befolkningsstatistik och dess föregångare Tabellkommissionens berättelser.  

För perioden 1910-1961 finns årliga uppgifter i Folkmängden inom administrativa 

områden den 31 december. Uppgifter för 1962-1966 har publicerats i serien Statistiska 

meddelanden (SM), (B 1963:8, B 1964:4, B 1965:3, Be 1966:3, Be 1967:5). Mellan åren 

1967 och 1979 ingår uppgifterna i Folkmängd 31 dec, del 1, mellan 1980 och 1990 i 

Folkmängd 31 dec, del 1-2 och mellan 1991 och 1996 finns uppgifterna i 

Befolkningsstatistik del 1. 

Folkmängden länsvis från 1749, samt i städerna från 1800, finns även publicerad i 

Historisk statistik för Sverige 1720-1967, Del 1 Befolkning, 2. uppl. Folkmängden i 

kommuner och församlingar från 31 december 1950 till 31 december 1975 enligt 

indelningen i kommuner 1 januari 1976 finns utgiven i Folkmängd 31 december 1950-1975 

i län, kommuner och församlingar. 

 

Befolkningsförändringar 

De äldsta publicerade uppgifterna om födda och döda i kommuner och församlingar finns i 

serien Bidrag till Sveriges officiella statistik, A) Befolkningsstatistik, där uppgifter lämnas 

för femårsperioderna 1851-1855 och 1856-1860 samt därefter för tioårsperioder till och 

med 1891-1900. 

För den därefter följande tioårsperioden 1901-1910 finns motsvarande uppgifter i 

publikationen Befolkningsrörelsen, översikt för åren 1901-1910. För de tre årtiondena 

mellan 1881 och 1910 är uppgifterna om födda och döda utökade med uppgifter om utrikes 

flyttning.  

För åren 1911-1957 finns inga församlingsuppgifter och inga andra kommunuppgifter 

än för städerna. De publicerades i Befolkningsrörelsen och avsåg födda, döda och 

flyttningar. Från och med 1958 publiceras uppgifter för alla kommuner och även dessa 

uppgifter avser födda, döda och flyttningar och återfinns för åren 1958-1961 i Folkmängden 

inom administrativa områden. För åren 1962-1966 finns motsvarande uppgifter i serien 

Statistiska meddelanden (SM), nämligen i B 1963:6, B 1964:9, B 1965:5, och i Be 1967:7. 

För församlingar, kommunblock och A-regioner finns uppgifter endast för 1966 och dessa 

redovisas för församlingar i Be 1967:7 samt för kommunblock och A-regioner i Be 

1967:12. Från och med 1967 till och med 1972 har uppgifterna sammanförts i 

Befolkningsförändringar del 1. Dessa uppgifter baseras på de summariska folkmängds-

redogörelserna. Från och med 1973 grundas uppgifterna i Befolkningsförändringar del 1 på 

aviseringar till RTB. Mellan 1991 och 1996 publiceras uppgifterna i Befolkningsstatistik del 

1 och från 1997 i Befolkningsstatistik del 1-2. 
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Résumé. 
La population de la Suéde à la fin de 1935 a été de 6 249 489 habitants. L'augmentation pendant 

l'année, à savoir 16 399 personnes, ou 2'63 °/oo de la population au début de l'année, est comme gé
néralement ces temps derniers assez faible. C'est seulement la population des villes qui a aug
menté. La population de la campagne a diminué. 

D'après les calculs préliminaires, le nombre des mariages contractés en 1935 a été de 51186, 
soit 8-20 pour 1000 de la population moyenne. La nuptialité, toujours assez faible en comparaison 
avec celle de plusieurs autres pays, n'a pas été si considerable depuis 1859 (8'28). — Le nombre 
des nés vivants, d'après les calculs préliminaires, a été de 85 902. Depuis plus de deux décades, la 
natalité va presque continuellement en décroissant. Seulement les années 1930 et 1920 accusent 
une augmentation réelle. La proportion des nés vivants pour 1 000 de la population moyenne en 
1935, à savoir 13'76, est un peu supérieure que celle de l'année précédente (13"67). 

Le nombre total des décès, toujours d'après les calculs préliminaires, était de 72 927, ce qui 
correspond à un coefficient de mortalité de 11-68 sur 1 000 habitants. La mortalité a augmenté 
depuis 1933 (11'23), le plus bas observé dans le pays. L'excédent des naissances ne monte qu'à 
12 975, ou 2-08 %o. 

Le nombre des émigrés peut être fixé à 2 454, et celui des immigrés à 5 412. La statistique 
accuse donc un excédont des immigrés, phénomène observée pendant les six dernières années. — 
A part les émigrés, on a rayé des registres de population 4106 individus comme «introuvables», 
c.-à-d. personnes ayant abandonné leur paroisse sans notification due. D'un autre côté, 4 598 per
sonnes plus tôt rayées comme « introuvables > furent enregistrées de nouveau en 1935. 





Till den föreliggande redogörelsen för folkmängden inom administrativa 
områden den 31 december 1935 har, i likhet med vad nu under en följd av 
år varit fallet, såsom bihang fogats en preliminär översikt länsvis över folk
mängdens förändringar under redogörelseåret. Vad beträffar den egentliga 
redogörelsens siffror för kommunernas folkmängd grunda de sig i huvudsak 
på de för 1935 års allmänna folkräkning från samtliga församlingar i riket 
utom Stockholm ti l l statistiska centralbyrån insända utdragen ur försam
lingsböckerna; för Stockholms stad, för vilken folkräkningens resultat ännu 
ej äro kända, ha i stället särskilda uppgifter erhållits genom mantalskontoret. 
Då emellertid dessa utdrag och uppgifter ännu ej hunnit slutgiltigt granskas 
i centralbyrån, äro kommunernas (och följaktligen även hela rikets) folk-
mängdsssiffror at t betrakta såsom preliminära, så mycket mer som prästernas 
egna summariska sammanräkningar av folkräkningsuppgifterna godtagits i alla 
fall, där skillnaden i förhållande till den vanliga summariska folkmängds
redogörelsen varit helt obetydlig, Det är emellertid att förvänta, att dessa 
siffror endast för ett mindretal kommuner, och även för dem endast obetyd
ligt, skola skilja sig från de definitiva. Bihangets siffror angående födelser, 
dödsfall, emigration och immigration grunda sig på av respektive pastors
ämbeten — för Stockholms stad även av mantalskontoret — upprättade sum
mariska redogörelser. Siffrorna angående ingångna äktenskap hava erhållits 
genom en i statistiska centralbyrån företagen preliminär sammanräkning ur 
de från pastorsämbetena inkomna lysnings- och vigselboksutdragen. De defi
nitiva siffrorna för befolkningsrörelsen komma såsom vanligt att senare 
offentliggöras i utförligare berättelser. Med ledning av det föreliggande 
tabellmaterialet må framhållas följande. 

Rikets folkmängd vid 1935 års slut utgjorde 6 249 489 personer, vilket vid 
jämförelse med näst föregående års folkmängdssiffra, 6 233 090, visar en 
tillväxt under år 1935 av 16 399 personer eller 2-6 3 promille. Denna ökning 
är mycket låg, såsom nedanstående översikt visar: 
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Folkmängden har ökats inom 17 län, däri inräknad Stockholms stad, men 
minskats i 8 län. Den avgjort största tillväxten kommer på Stockholms stad 
med 7 857 personer; därnäst följer Västerbottens län med 2 103. 

Folkökningen länsvis, beräknad på 1 000 invånare vid 1934 års slut, an-
gives i nedanstående tablå, i vilken till jämförelse införts siffror jämväl för de 
närmast föregående två åren. Tillväxten är beräknad från den 31 december 
ett föregående år till den 31 december under året. 

Den relativa tillväxten var under redogörelseåret störst för Stockholms 
stad, 14-9 4 °/oo, och därnäst för Västerbottens län; under de bägge före
gående åren har den varit störst för sistnämnda län. Den största relativa 
minskningen uppvisar Kopparbergs län, 4-]3 °/00, °°h därnäst Kronobergs 
län; under de bägge föregående åren Skaraborgs län. 

När hänsyn tages till fördelningen mellan landsbygd och städer, befinnes 
landsbygdens folkmängd ha minskats från 4131001 vid 1934 års slut till 
4 113 290, alltså med 17 711 personer eller 4-29 %o, och städernas ha ökats 
från 2102 089 ti l l 2136199, alltså med 34 110 eller 16-23 °/oo. — Motsva
rande promilletal för 1934 voro -1-84 °/00 och -t-14-os 0/o"- — Landsbygdsfolk
mängdens minskning beror i viss mån på de införlivningar av landsbygds
områden med städer, som ägt rum den 1 januari 1935. Med Malmö stad 
införlivades Husie kommun med 4 212 inv., och med Falköpings stad större 
delen av Falköpings västra landskommun med 1 493 inv. De införlivade om
rådena beboddes sålunda vid årsskiftet 1934/35 av 5 705 inv. Räknas dessa 
områden vid nämnda årsskifte till städerna, så befinnes landsbygdens be
folkning under år 1935 ha minskats med 12 006 personer eller 2-91 °/00 o c n 

städernas ha ökats med 28 405 eller 13-4 8 %>o. Motsvarande promilletal för 
1934 voro ej fullt 1 °/0(> och ungefär 10- 5 °/oo. 

Hittills anförda tal avse folkmängdens fördelning den 31 december 1935 
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M Häri ingår Husie kommun med 4 212 inv., som den 1 jan. 1935 införlivades med Malmö stad. 
— 2) Häri insår Borgs kommun med 4 173 inv., som den 1 jan. 1936 införlivades med Norrköpings 
stad. — 3) Hiiri ingår Visby landskommun med 213 inv., som den 1 jan. 1936 införlivades med 
Visby stad. (Se anm. not 2, sid. 40.) — 4) Häri ingå områden av Råda landskommun med 49 
jnv., som den 1 jan. 1936 införlivades med Lidköpings stad. 

(och tidigare). Vid 1936 års ingång införlivades vissa områden i Danderyds 
kommun, med 63 inv., med Djursholms stad, Borgs kommun (innefattande 
Borgs villastads municipalsamhälle), med 4 173 inv., med Norrköpings stad, 
större delen av Visby landskommun, med 213 inv., med Visby stad och ett 
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område i Råda kommun, med 49 inv., med Lidköpings stad. Vid 1936 års 
ingång tillkommo två nya städer, nämligen Ljungby i Kronobergs län och 
Höganäs i Malmöhus län. Den dessa sex områden 1 januari 1936 till
kommande stadsfolkmängden utgör 16 244. Hela folkmängden vid 1936 års 
början blir därför 4 097 046 å landsbygden och 2 152 443 i städerna. 

Vid samma tidpunkt verkställdes vissa andra administrativa regleringar, 
bland vilka märkas införlivningar med Vara köping av hela Vara (kommun), 
med 840 inv., med Sunne köping av ett område i Sunne, med 82 inv., och med 
Morastrands köping av områden i Mora, med 119 inv., samt överflyttningar 
från Börstil till Forsmark, med 88 inv., från Skurup till Slimminge, med 130 
inv., och från Stora Mellösa till Asker, med 47 inv. Under redogörelseåret ha 
två municipalsamhällen genom utvidgning av sitt område fått folkmängden 
ökad, nämligen Vingåker, med 212 inv., och Kramfors med 50 inv. Åt ta muni
cipalsamhällen ha nybildats, nämligen Perstorp och Skälderviken i Kristianstads 
län, med 1 350 och 434 inv., Röstånga i Malmöhus län, med 712 inv., Brå-
landa i Älvsborgs län, med 682 inv., Vivsta-Näs i Västernorrlands län, med 
2 111 inv., samt Sunnanå, Norsjö och Sorsele i Västerbottens län, med resp. 
1 564, 709 och 668 inv. Hörande nyssberörda jämte en del andra mindre be
tydande administrativa regleringar ävensom en del oregelbundenheter i rikets 
indelning lämnas redogörelse i anmärkningarna till tab. 1. I några fall ha 
invånarna redan före årsskiftet blivit kyrkobokförda i de nya kommunerna. 

Då folkmängden och dess tillväxt i de större städerna torde erbjuda sär
skilt intresse, meddelas i tabellen sid. 3 för städer med minst 10 000 in
vånare folkmängdssiffrorna vid början av åren 1926, 1935 och 1936, ävensom 
tillväxten under det sista året och de sista tio åren. Den procentuella till
växten under de tio sista åren framgår av sista kolumnen. 

Hela folkmängden i de i tabellen medtagna städerna utgjorde den 1 
januari 1935 1 747 946 inv., för ej i tabellen medtagna städer 359 848. Folk
mängdstillväxten ti l l den 1 januari 1936 är för de förra 28 597 eller 1-6 %, 
och för de senare 16 052 eller 4-5 %. 

Sammanlagda folkmängden i de köpingar, som bilda egna kommuner, ut
gjorde vid 1936 års ingång 101 094, i andra köpingar samt i de i tab. 1 redo
visade municipalsamhällena tillsammans 281 010, mot ett år tidigare 97 571 
och 281 854. Municipalsamhällenas folkmängd har alltså minskats med 844, 
beroende på a t t Borgs villastads, Ljungby och Höganäs municipalsamhällen 
ingått i städer. I de nybildade municipalsamhällena var folkmängden sam
manlagt 8 230. Den största köpingen var vid årsskiftet Sandviken, med 
12 970 inv., och det största municipalsamhället Kiruna, med 10 285 inv. 

Folkmängden i städer med egen jurisdiktion utgjorde vid ovannämnda 
tidpunkt 1973 490 och i rikets domsagor 4 275 999. Staden Gränna, med 
1 333 inv., lyder fr. o. m. 1 januari 1936 under landsrätt. 

Rikets folkmängd av mankön har under år 1935 ökats från 3 079 690 till 
3 090 234 och av Jcvinnhön från 3 153 400 till 3 159 255. På varje tusental 
män kommo således vid årets början 1 024 kvinnor och vid dess slut 1 022. 
Sedan den svenska befolkningsstatistikens begynnelse har kvinnkönets relativa 
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övertalighet aldrig varit sa ringa som under det sista årtiondet. Efter år 
1893, då det kvinnliga överskottet utgjorde 64 %o, har det, frånsett obetydliga 
höjningar under enstaka år, befunnit sig i sjunkande. Fr . o. m. 31 december 
1918 råder å landsbygden överskott av män, och detta gäller fr. o. m. den 
31 december 1933 landsbygden inom varje län. Enligt folkmängdsfördel
ningen vid ingången av år 1936 kommo på 1 000 män för hela landsbygden 
956 kvinnor, för städerna 1 162 kvinnor. Enligt 1930 års folkräkning voro 
motsvarande tal 973 och 1 170. Särskilt för landsbygden är alltså kvinno
proportionens nedgång påfallande. 

Beträffande de viktigaste posterna i folkiuängrdens förändringar meddelas i 
tab. A absoluta och relativa tal för de senaste tio åren. Siffrorna för d6 
två sista åren äro preliminära med undantag dock för emigranter och immi
granter. Förändringarna länsvis under år 1935 meddelas beträffande de 
absoluta talen i tabellen sid. 44 och beträffande de relativa i tab. B. 

Tab. A. Folkmängdens förändringar, åren 1926—1935. 
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Tab. B. Ingångna äktenskap, levande födda, döda samt födelseöverskott på 
1000 av medelfolkmängden, åren 1926/30, 1934 och 1935. 

Den märkligaste förändringen för redogörelseåret berör, liksom förra året, 
antalet ingångna äktenskap, som uppgivits vara 51186 mot 48 265 nästföre
gående år (och 43 858 för år 1930). Giftermålstalet på 1000 av medelfolk
mängden uppgår till 8-20 mot 7'76 för 1934, 7.oo för 1933 och 7"i5 för 1930. 
Detta tal är det högsta giftermålstal, som vårt land haft a t t uppvisa ända 
sedan år 1859, då det var 8-28 — 1857 var det 7.75 och 1858 8-11. 

För femårsperioden 1926/30 var giftermålstalet 6-6 7 och för åren 1931/34 
7-12. Jämföras giftermålstalen i tab. B länsvis för åren 1926/30 och 1935 
finner man, att samtliga län uppvisa tillväxt. Ej mindre än 10 län uppvisa 
tillväxt med minst 25 %, därav Örebro den största, 39-3 %. Lägsta relativa 
tillväxten uppvisar Stockholms stad. Denna, stad uppvisar högsta gifter
målstalet under alla tre jämförelseåren, medan Jämtlands län 1926/30 före
ter lägsta giftermålstalet, Kronobergs län 1934 och Skaraborgs län 1935. 
Såväl under femårsperioden 1926/30 som under vart och ett av de följande 
fem åren är giftermålstalet avsevärt högre för städerna än för landsbygden. 

Antalet levande födda uppgives till 85 902 eller 13.7 6 på 1000 av medel
folkmängden, mot 85 036 eller 13-67 för nästföregående år och 13.69 för 
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1933. Födelsetalet är sålunda en obetydlighet högre än under föregående 
år. 

För femårsperioden 1926/30 var födelsetalet 15-91 och för åren 1931/34 
14-is. Jämföras födelsetalen i tab. B länsvis för åren 1926/30 och 1935, 
finner man, a t t samtliga län visa nedgång. Störst är denna för Malmöhus 
län med ej mindre än 16-9 %, och minst för Stockholms stad med 4-a %. Minst 
15 % nedgång visa 10 län, nämligen Malmöhus, Gävleborgs, Kristianstads, 
Kronobergs, Västernorrlands, Örebro, Uppsala, Södermanlands, Göteborgs och 
Bohus och Kopparbergs län, under 10 % nedgång endast Stockholms stad, 
Blekinge och Kalmar län. 17 län visa uppgång av födelsetalet från 1934 
till 1935. Det lägsta födelsetalet visade Stockholms stad för alla jämförelse
perioderna; det högsta Norrbottens län. 

Födelsetalet har såväl under femårsperioden 1926/30 som under vart och 
ett av de följande åren varit högre för landsbygden än för städerna. I stort 
sett har en tendens till skärpning av skillnaden i detta avseende mellan 
land och stad framträtt. Ännu på 1880-talet var födelsetalet sålunda lägre 
på landsbygden än i städerna, de två följande årtiondena ungefär detsamma, 
men under tiden 1911/20 11 % högre och under tiden 1926/30 32 % högre, 
medan skillnaden för både 1934 och 1935 var något mindre. 

At t födelsetalet från 1934 till 1935 liksom från 1933 till 1934 praktiskt 
taget förblivit oförändrat för landsbygden och för städerna endast stigit 
obetydligt under redogörelseåret, ehuru giftermålstalet tilltagit ganska kraf
tigt, torde få tydas så, att en ej alldeles obetydlig »reell» nedgång i själva 
verket ägt rum. I varje fall plägar antalet nedkomster, som härstamma från 
föräktenskapliga konceptioner, under ett år med högt giftermålstal i förhål
lande ti l l samtliga inomäktenskapliga nedkomster vara relativt högt, så för 
året 1920 jämfört med närmast föregående år och likaledes för året 1930 jäm
fört med närmast föregående år — i bägge fallen har giftermålstalet oav
brutet stigit under flera år. Förmodligen är överhuvud (det okända) antalet 
förstföder skor i förhållande till hela antalet föderskor för ett år sådant som 
1935 relativt högt. 

Beträffande födelserna ha följande uppgifter hämtats från en preliminär 
sammanräkning för åren 1935 och 1934. 
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Antalet avlidna uppges preliminärt för redogörelseåret till 72 927 eller 
11-68 på 1 000 av inedelfolkmängden, vilket tal är högre än för alla åren 
1932 t. o. m. 1934 ( l l ' a : , H'23 resp. 11-24) — dessa dödstal äro jämte 1923 
års (H '4 i ) de lägsta, som förekommit i vårt land. Fem län, nämligen Söder
manlands, Västmanlands, Kopparbergs, Gotlands och Örebro län, visa högre 
dödstal jämfört med perioden 1926/30. Över 10 % nedgång visar endast ett 
län, nämligen Norrbottens. För hela riket är nedgången 3-3i %, för lands
bygden 2-80 % och för städerna 3-30 %. F rån och med 1911/20 plägar lands
bygden uppvisa högre dödlighet än städerna. Från 1934 till 1935 har död
ligheten stigit i Stockholms stad och i länen, med undantag av Östergöt
lands, Örebro och Kronobergs län. Ar 1935 uppvisar Stockholms stad lägsta 
dödstalet, Gotlands län det högsta. 

Födelseöverskottet utgör för redogörelseåret endast 12 975 personer eller på 
1000 av medelfolkmängden 2-os — mot 2.43 år 1934 — vilket alltsedan 
finska krigets tid, då födelseunderskott förekom, är det lägsta i Sverige. 
Därnäst följer året 1931, med 2-26 °/oo. Stockholms stad och tre län, näm
ligen Södermanlands, Örebro och Västmanlands län, visa födelseunderskott. 
Om man endast räknar med städerna, råder för 1935 födelseunderskott i 
ytterligare fem län (såsom framgår av sid. 44). Det högsta födelseöver
skottet visar Norrbottens län, med 10-7 8. Födelseöverskottet är betydligt 
större för landsbygden än för städerna. 

Preliminära sammanräkningar av antalet under första levnadsåret avlidna 
ha för 1935 givit t i l l resultat, at t 3 017 avlidit, som varit kyrkoskrivna 
å landsbygden, av 60 922 levande födda alltså 49-5 °/oo, och 1 003 som varit 
kyrkoskrivna i städerna, av 24 980 levande födda alltså 40-2 °/oo — mot
svarande dödstal för 1934 äro 49-1 °/oo och 42-9 °/oo samt för 1926/30 58"4 °/oo 
och 55-2 °/oo- För hela riket blir spädbarnsdödstalet för 1935 46-8 °/oo och 
för 1934 47-4 °/oo. 

Jämförelse mellan giftermålstalen, födelsetalen och dödstalen åren 1933/35 i 
några främmande länder, på 1 000 invånare av medelfolkmängden. 



9 FOLKMÄNGDENS FÖRÄNDRINGAR. 

Under redogörelseåret utgjorde antalet emigranter 2 454 mot 2 400 näst
föregående år och antalet immigranter 5 412 mot 5 707, eller på 1000 av 
medelfolkmängden 0'3 9 for båda åren för emigranterna och 0'8T resp. 0 92 
för immigranterna. — Ur kyrkoböckerna ha avförts 4 106 s. k. obefintliga, 
medan de s. k. återupptagna, d. v. s. från boken över obefintliga över
förda, voro flera till antalet, eller 4 598. övertaligheten bland de återupp
tagna är en företeelse, som förekommit först på senare år. 

I vidstående tabell har en jämförelse mellan ett antal länders giftermåls-, 
födelse-, döds- och överskottstal verkställts för åren 1933, 1934 och 1935. 
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Tab. 1. Folkmängden inom särskilda administrativa områden den 31 
december 1935, enligt indelningen den 1 januari 1936. 

[Förs. = församling, kbfd. = kyrkobokföringsdistrikt, m:e = municipaUamhälle.] 



12 TAB. 1 (forts.). FOLKMÄNGD 1935 . — 2) STOCKHOLMS L. (forts.). — 3) UPPSALA LÄN. 



13 TAB. 1 (forts.). FOLKMÄNGD 1935 . — 3) UPPSALA L. (forts.). — 4) SÖDERMANL. LÄN. 



14 TAB. 1 (forts.). FOLKMÄNGD 1 9 3 5 . — 4) SÖDERM. L. (forts.). — 5) ÖSTERGÖTLANDS LÄN. 



15 TAB. 1 (forts.). FOLKMÄNGD 1935 . — 5) ÖSTERGÖTLANDS LÄN (forts.). 



16 TAB. 1 (forts.). FOLKMÄNGD 1935. — 6) JÖNKÖPINGS LÄN. 



17 TAB. 1 (forts.). FOLKMÄNGD 1935. — 6) JÖNK. L. (forts) . — 7) KRONOB. L. 



18 TAB. 1 (forts.). FOLKMÄNGD 1935 . — 7) KRONOB. LÄN (forts.). — 8) KALMAR LÄN. 



19 TAB. 1 (forts.). FOLKMÄNGD 1935. 8) KALM. L. (forts.). — 9) GOTL. L.—10) BLEK.L. 



20 TAB. 1 (forts.). FOLKMÄNGD 1 9 3 5 . 10) BLEK. L. (forts.). — 11 ) KRISTIANSTADS LÄN. 



21 TAB. 1 ( for t s . ) . FOLKMÄNGD 1 9 3 5 . — 1 1 ) KRISTIANST. L. ( f o r t s . ) . — 1 2 ) MALMÖHUS LÄN. 



22 TAB. 1 (forts.). FOLKMÄNGD 1935. — 12) MALMÖHUS LÄN (forts.). 



23 TAB. 1 (forts.). FOLKMÄNGD 1 9 3 5 . — 12) MALMÖHUS L. (forts.). 



24 TAB. 1 (forts.). FOLKMÄNGD 1935 . - 13) HALLANDS LÄN. - 14) GÖTEB. O. BOHUS LÄN. 



25 TAB. 1 (forts.). FOLKMÄNGD 1935 . — 14) GÖTEB. O. BOH. L. (forts.). 



26 TAB. 1 (forts.). FOLKMÄNGD 1935. 14) GÖTEB. O. BOH. L. (forts.)- — 15) ÄLVSB. L. 



27 TAB. 1 ( f o r t s . ) . FOLKMÄNGD 1 9 3 5 . — 1 5 ) ÄLVSBORGS LÄN ( f o r t s . ) . 



28 TAB. 1 (forts.). FOLKMÄNGD 1935 . — 15) ÄLVSB. L. (forts.)- — 16) SKARAB. LÄN. 



29 TAB. 1 (forts.). FOLKMÄNGD 1935. — 16) SKARABORGS LÄN (forts.). 



30 TAB. 1 (forts.)- FOLKMÄNGD 1935. — 16) SKARAB. LÄN (forts.). — 17) VÄRMLANDS LÄN. 



31 TAB. 1 (forts.). FOLKMÄNGD 1935. — 17) VÄRML. LÄN (forts.). — 18) ÖREBRO LÄN. 



32 TAB. 1 (forts.). FOLKMÄNGD 1935 . — 18) ÖREBRO L. (forts.). — 19) VÄSTMANL. L. 



33 TAB. 1 (forts.). FOLKMÄNGD 1935. — 19) VÄSTMANL. L. (forts.). — 20) KOPPARB. L. 



34 TAB. 1 (forts.). FOLKMÄNGD 1935 . — 20) KOPPARB. LÄN (forts.). — 21) GÄVLEBORGS LÄN. 



35 TAB. 1 (forts.). FOLKMÄNGD 1935. — 21) GÄVLEB. L. (forts.). — 22) VÄSTERN. L. 



36 TAB. 1 (forts.). FOLKMÄNGD 1935. — 23) JÄMTLANDS LÄN. — 24) VÄSTERB. LÄN. 



37 TAB. 1 (forts.). FOLKMÄNGD 1935 . — 24) VÄSTERB. L. (forts.). — 25) NORRB. L. 



38 TAB. 1 (forts.). FOLKMÄNGD 1935 . NORRBOTTENS LÄN (forts.). ANMÄRKNINGAR. 

A n m ä r k n i n g a r . 

Anm. till Stockholms »tad. 

') Siffrorna avse den mantals
skrivna folkmängden. Den kyrko-
skrivna folkmängden vid 1936 
åra början utgjoTde 538 476, för
delad a nedannämnda församlin
gar sålunda: 

Storkyrkoförsamlingen . . 10 062 
Klara förs. . . 8 372 
Knngsholms > . . 31817 
S:t Görans > . . 41958 
Mattens > . . 54 484 
Gnstav Vasa > . . 23 587 
Adolf Fredriks > . . 16 463 
JohanDes > . . 23 070 
Jakobs > . . 5747 
Engelbrekts > . . 28 052 
Hedvig Eleonora > . . 21592 
Oskars > . . 31 624 
Sofia » . . 27 250 
Katarina > . . 55 941 
Maria Magdalena > . . 22 921 
Högalids > . . 39016 

Brännkyrka förs 31 104 
Enskede > . . . . 20 842 
Bromma » . . . . 34 494 
Hovförsamlingen . . . . 607 
Skeppsholms förs. . . . 4 842 
Tyska » . . . 2772 
Finska > . . . 1 859 

Anm. till Stockholms lån. 

1) Städerna Osthammar och Öre-
grund lyda i jndiciellt hänseende 
nnder landsrätt, Norra Roslags 
domsaga, Frösäkers tingslag. 

2J Vanderyds församling om
fattar Danderyda kommun, Stock-
Bunds köping och Djursholms stad. 

s) Staden Djursholm lyder i ju-
diciellt hänseende under landsrätt, 
Södra Roslags domsaga och tings
lag- .. 

4) Ostertälje och Västertälje 

kommuner bilda Södertälje lands
församling. 

5) Ösmo församling omfattar 
Osmo kommun och Nynäshamns 
köping. 

6) Vaxholms församling är de
lad pä Valholms stad och Värmdö 
landskommun. 

') Staden Lidingö lyder 1 jndi
ciellt hänseende under landsrätt, 
Södra Roslags domsaga och tings
log. 

") Staden Sundbyberg lyder i 
judiciellt hänseende under lands
rätt, Sollentuna och Färentuna 
domsaga och tingslag. 

9) Spånga församling omfattar 
Spånga kommun och Hässelby 
villastads köping. 

10) Den 1 jan. 1936 överflyt
tades ett område med 88 inv. från 
Börstil till Forsmavk. 

" ) Enligt k. brev den 4 okt. 
1935 utvidgades Jama municipal-
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samhälle med ett. obebott område 
i Överjärna. 

i a ) Den 1 jan. 1936 införlivades 
ett område i Danderyd med 63 
inv. med Djursholms stad. 

Anm. till Uppsala län. 
1) Jumhils kommun är delad 

på Ulleråkers och Bälinge h:d. 
s) Tierps församling omfattar 

Tierps kommun och Tierps köping. 
3) Den 1 jan. 1936 överflytta

des ett obebott område från Kal
mar till Håtuna. 

4J Den 1 jan. 1936 överflytta
des ett område med 3 i Ytter-
gran skrivna inv. frän Övergran 
till Yttergran. 

5) Den 1 jan. 1936 överflytta
des ett obebott område från Bond-
Icyrlca till Vänge. 

6) Den 1 jan. 1936 överflytta
des ett obebott, Bälinge härad till
hörande område från Jumkil till 
Bälinge. 

' ) Den 1 jan. 1936 överflytta
des några obebodda områden från 
Lena till Tensta. 

8) Den 1 jan. 1936 överflyttades 
ett obebott område frän Tierp till 
Älvkarleby. 

Anm. till Södermanlands län. 

1) I Gåsinge kommun äro inräk
nade 12 i Dillnäs kyrkoskrivna inv. 

2) Lilla Malma församling 
omfattar Lilla Malma kommun 
och Malmköpings köping. 

s ) Stora Malms församling om
fattar Stora Malms kommun och 
Katrineholms stad. 

4) Staden Katrineholm lyder i 
judiciellt hänseende under lands
rätt, Oppnnda och Villåttinge dom
saga, Oppnnda tingslag. 

<•) Enl . k. brev den 7 juni 1935 
utvidgades Vingåkers municipal-
samhälle med ett område, som den 
31 dec. 1935 räknade 212 inv. 

Anm. till Östergötlands län, 

') Staden Mjölby lyder i judi
ciellt hänseende under landsrätt, 
Mjölby domsaga och tingslag. 

a) Av Västra My församling, 
som är delad å Aska h:d, Aska, 
Dals och Bobergs domsaga och t:g 
i Östergötlands län samt Sundbo 
h:d, Västernärkes domsaga och 

Hallsbergs t:g i Örebro län, ut
gör Östergötlands länsdel Västra 
Ny kommun, medan Örebro läns
del (ön Stora Rökneö, 16 inv.) 
hör till Hammars kommun; jfr 
anm. 2 under Örebro län. 

8) Varvs och Styra försam
ling omfattar Varvs kommun och 
Styra kommnn. 

4) Boxholms municipalsamhälle 
är delat på Ekeby församlings båda 
kyrkobokföringsdistrikt. EndaBt för 
ett mindre område (med 665 inv.) 
gälla s a m t l i g a stadsstadgor. 

6) Motala församling omfattar 
Motala landskommun och Motala 
stad. 

6) Med Norrköpings stad in
förlivades den 1 jan. 1936 Borg 
(4 173 inv.) (med Borgs villastads 
municipalsamhälle) samt ett Kim
stad tillhörande, i Borg beläget, 
obebott område. Borgs försam
ling benämnes Norrköpings Borgs 
församling. 

Anm. till Jönköpings län. 

1) Hässleby församling omfat
tar Mariannelnnds köping och 
Hässleby kommun. 

2) Aneby municipalsamhälle är 
delat på Bredestads och Bälaryds 
kommuner. 

s) Säby församling omfattar 
Säby kommnn och Tranås stad. 
Den senare lyder i judiciellt hän
seende under landsrätt, Norra och 
Södra Vedbo domsaga, Norra Ved
bo tingslag. 

4) Nässjö församling omfattar 
Nässjö landskommun och Nässjö 
stad. 

e) Städerna Huskvarna och Näs
sjö lyda i judiciellt hänseende un
der landsrätt, Tveta, Vista och 
Mo domsaga och tingslag. 

e) Värnamo församling omfattar 
Värnamo landskommun och Vär
namo stad. I judiciellt hänseende 
lyder Värnamo stad under lands
rätt, Oetho och Västbo domsaga, 
Östbo tingslag. 

7) Sävsjö municipalsamhälle är 
delat på Vallsjö och Norra 
Ljunga kommuner. 

8) Vetlanda församling omfattar 
Vetlanda landskommun och Vet
landa stad. I judiciellt hänseende 
lyder Vetlanda stad under lands
rätt, Njudungs domsaga, Östra 
Njudungs tingslag. 

") Norra Sandsjö församling 
omfattar Norra Sandsjö kommun 
och Bodafors köping. 

I0) Staden Gränna lyder fr.o.m. 
den 1 jan. 1936 i judiciellt hän
seende under landsrätt, Tveta, 
Vist» och Mo domsaga och tings
lag. 

Anm. till Kronobergs län. 

') Församlingen Hemmesjö med 
Tegnaby omfattar Hemmesjö kom
mun och Tegnaby kommnn. 

2) Tingsås församling omfattar 
Tingsås kommun och Tingsryds 
köping. 

3)Skatelövt kommnn är delad 
på Kinnevalds h:d, Mellersta Vä-
rends domsaga och t:g samt Allbo 
h:d, Västra Värends domsaga och 
t:g. 

4) Ljungby kommun, som den 1 
jan. 1936 inträdde i åtnjutande 
av stadsrättigheter, lyder såsom 
stad i judiciellt hänseende alltjämt 
under landsrätt, Snnnerbo dom
saga och tingslag. 

B) Markaryds församling om
fattar Markaryds kommun och 
Markaryds köping. 

Anm. till Kalmar län. 

' ) Vena församling omfattar 
Vena kommun och Hultsfreds kö
ping. 

a) Misterhults församling om
fattar Misterhults kommun och 
Figeholms köping. 

s) Församlingen Målilla med 
Gårdveda omfattar Målilla kom
mun och Gårdveda kommun. 

4) Mönsterås församling om
fattar Mönsterås kommun och 
Mönsterås köping. 

6) Madesjö församling omfattar 
Madesjö kommun och Nybro stad, 
vilken senare jämlikt k. brev den 
27 nov. 1931 fr. o. in. den 1 jan. 
1932 utgör ett eget kbfd och ly
der i judiciellt hänseende under 
landsrätt, Södra Möre domsaga 
och tingslag. 

e) Vissefjärda församling om
fattar Vissefjärda kommun och 
Emmaboda köping. 

7) Staden Borgholm lyder i ju
diciellt hänseende under landsrätt, 
Ölands domsaga, Ölands norra 
tingslag. 

8) Mörbylånga församling om
fattar Mörbylånga kommun och 
Mörbylånga köping. 

e) Sevedc och Tunaläns härads 
domsagas två tingslag förenades 
den 1 jan. 1936 till ett tingslag, 
Sevede och Tunaläns domsagas 
tingslag. 
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Anm. till Gotland» län. 

') Othems kommun utgör fr.o. m. 
den 1 jan. 1936 köping, benämnd 
Sli'e. 

-) Med Visby stad införlivades 
fr. o. m. den 1 jan. 1936 Visby 
landskommun (213 inv.) med 
undantag av ett obebott område, 
vilket fr. o. m. samma dag över
flyttades till Endre. 

Anm. till Blekinge län. 
x) Ronneby församling omfattar 

Ronneby landskommun och Ron
neby stad. 

Anm. till Kristianstads län. 

') Branteviks municipalsam
hälle är delat på Simris och 
Östra Näbbelövs kommuner. 

8) Löderups municipalsamhälle 
är delat pa Löderups och Hörups 
ko m anm er. 

SJ Kiviks municipalsamhälle är 
delat pä Södra Mellby och Vitaby 
kommuner. 
. 4) Alius församling omfattar 
Alms kommun och Ahus köping. 

6) Staden Hässleholm lyder i 
judiciellt hänseende under lands
rätt, Västra Göinge domsaga och 
tingslag. 

6) Hishults kommun är delad 
på Höks h:d o. t:g [i Hallands 
län] samt Norra Åsbo h:d o. t:g 
[i Kristianstads län]. 

') Tyringe municipalsamhälle 
är delat på Finja och Västra To
rv ps kommuner. 

a) Vinslövs församling omfattar 
Vinslövs kommun och Vinslövs 
köping. 

Anm. till Malmöhus län. 

') Följande kommuner äro 
delade på nedannämnda härad 
eller tingslag, nämligen: 

Gårdstånga: Frosta h:d o. t:g 
— Torna h:d o. Torna och 
Bara h:ds t:g. 
Norrvidinge: Onsjö h:d — Har-
jagers h:d. 
Stehag: Ousjö h:d — Harjagers 
h:d. 
2) Norra Vrams församling 

omfattar Norra Vrams kommun 
och Södra Vrams kommun. 

3) Västra Sallervps församling 
omfattar Västra Sallerups kommun 
och Eslövs stad. 

4) Svedala församling omfattar 
Svedala kommun och Svedala kö
ping. 

8) Skurups församling omfattar 
Sknrnps kommun, och Skurups 
köping. 

a) Hörby församling omfattar 
Hörbykommun och Hörby köping. 

' ) Akarps municipalsamhälle är 
delat på Tottarps oeh Burlöv» 
kommuner, 

a) Löberöds municipalsamhälle 
är delat på Ifögseröds och Ham-
marlunda kommuner. 

' ) Staden Eslöv lyder i judi
ciellt hänseende under landsrätt, 
Frosta och Eslövs domsaga samt 
bildar eget tingslag. 

10) Den 1 jan. 1936 överflyttades 
ett område med 7 inv. från Sve
dala till Västra Kärrstorp. 

u ) Den 1 jan. 1936 överflyttades 
ett område med 130 inv. från 
Skurup till Slimminge. 

n) Höganäs kommun, Bom den 
1 jan. 1936 inträdde i åtnjutande 
av stadsruttigheler, lyder Båsom 
stad alltjämt under landsrätt, 
Luggude domsaga och tingslag. 

Anm. till Hallands län. 

' ) Följande kommuner äro de
lade på nedannämnda härad, tings
lag eller län, nämligen: 

Ifishult: Höks h:d o. t:g [i 
Hallands län] — Norra Åsbo 
h:d o. t:g [i Kristianstads län]. 

Enslöv: Tönnersjö b:d — Halm
stads h:d. 
2) Oskarströms municipaUam

hälle är delat på Slättåkra och 
Enslövs kommuner samt på sist
nämnda kommuns båda bäruds-
delar. 

") Staden Kungsbacka lyder i 
judiciellt hänseende under lands
rätt, Hallands norra domsaga, Fjäre 
tingslag. 

Anm. till Göteborgs och Bohus län. 

' ) Skaftö fårsamling omfattar 
Skaftö, Fiskebäckskils och Grnnd-
snnds kommuner. 

s) Blekets municipalsamhälle är 
delat på Stenkyrka och Rönnängs 
kommuner. 

3) Städerna Mölndal oeh Mar
strand lyda i judiciellt hänseende 
under landsrätt, Askims, Hisings 
och Sävedals domsaga ocb tingslag. 

4) Staden Kungälv lyder t judi
ciellt hänseende under landsrätt, 
Inlands domsaga, Inlands södra 
tingslag. 

5) Tanums församling omfattar 
Tannms kommun och Grebbestads 
köping. 

6) Därav i Fjällbacka kapellag 
920. Häri ingår Fjällbacka mnni-
cipalsamliälle. 

' ) Dca 1 jan. 1936 införlivades 
elt obebott område i Backa med 
Göteborgs stad. Ifrågavarande om
råde tillhör Kristinc församling. 

Anm. till Alvsborg» län. 

1) Församlingen Tösse med 
Tydje omfattar Tösse kommun 
och Tydje kommun. 

a) Artemarks församling om
fattar Artemarks kommun och 
Bengtsfors köping. 

3) Holms församling omfattar 
Holms kommun och Mellernds 
köping. 

4) Staden Trollhättan lyder i 
judiciellt hänseende under lands
rätt, Flundre, Väne och Bjärke 
domsaga och tingslag. 

ö) Vårgårda municipaUamhälle 
är delat på Kullings-Skövdes och 
Algutstorps kommuner. 

") Den 1 jan. 1936 överflytta
des obebodda områden i Fännes-
lunda, Rångedala och Gingri till 
Tärby. ' 

Anm. till Skaraborgs län. 
x) Tengene församling omfat

tar Tengeue kommun och Gräs
torps köpiug. 

s) Bitterna församling omfat
tar två kommuner, Västerbitterna 
och Österbittcrna. 

3) Lundsbrunns municipalsam-
hälle är delat på Ledsjö, Skäl-
vums och Ova kommuner. Sist
nämnda kommundel utgöies av ett 
enligt uppgift obebott mindre om
råde. 

4) Floby municipalsamhälle är 
delat på Floby och Sörby kom
muner. 

6) Staden Tidaholm lyder i ju
diciellt hänseende under lands
rätt, Vartofta och Frökinds dom
saga och tingslag. 

6) Till Flistads kommun äro 
räknade 46 inv., som äro kyrko-
skrivna i Götlunda församling och 
3, som äro kyrkoskrivna i Vads 
församling. 

7) Björkängs församling om
fattar Björkängs kommun och 
Töreboda köping. 

s) Axvalls munie palsamhälle är 
delat på Norra Vings och Skärvs 
kommuner. 

"J Den 1 jan. 1936 införliva
des ett område i Råda med 49 
inv. med Lidköping» stad. 
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">) Den. 1 jan. 1936 införliva
des Vara med 840 inv. jämte ett 
därtill hörande, inom Södra Ke-
dum enklavenit, obebott område 
med Vara köping. 

Anm. till Värmlands län. 

' ) Staden Arvika lyder i jndi-
ciellt hänseende under landsrätt, 
Jösse domsaga och tingslag. 

2) Sunne församling omfattar 
Sunne kommun och Sanne köping. 

8) Säffe köping utgör kapell-
färs, under By. 

4) Ilen 1 jan. 1936 införliva
des ett område av Sunne med 82 
inv. med Sunne köping. 

Anm. till Örebro län. 
l) Hallsbergs församling om

fattar Hallsbergs kornmun och 
Hallsbergs köping. 

s) I Hammars kommun är in
räknad Örebro länsdel (16 inv.) 
av Västra Nyt församling; jfr 
anm. 2 under Östergötlands län. 

3) Ljusnarsbergs församling 
omfattar Ljnsnarsbergs kommun 
och Kopparbergs köping. — Ett 
område i Ljusnarsberg, som tidi
gare betraktats som eget kyrko-
hokföriugsdistrikt, Hörken, räkna
de vid årsskiftet 1 940 inv. 

4) Den 1 jan. 1936 överflytta
des ett område med 2 inv. från 
Änsia t i l l Vintrosa. Nämnda per
soner ha fornt varit kyrkoskrivna 
i Vintrosa. 

6) Den 1 jnn. 1936 överflytta-
des ett område med 47 inv. från 
Stora A/ellösa till Asker. Nämnda 
personer, som mantalsskrivits i 
Stora Mellösa, ba redan förut varit 
kyrkoskrivna i Asker. 

Anm. till Västmanlands län. 
J) Kung Karls församling om

fattar Kung Karls kommun och 
Kungsörs köping. 

Anm. till Kopparbergs län. 

') Folkärna församling omfat
tar Folkärna kommun och Krylbo 
köping. 

2) Staden Avesta lyder i jndi-
ciellt hänseende under landsrätt, 
Hedemora domsaga, Folkare tings
lag. 

a) Kopparbergs församling om
fattar Kopparbergs kommun och 
en del av Falu stad. 

1) Stora Tuna församling om
fattar Stora Tuna kommun, Bor
länge köping samt Domnarvets 
kommun. 

6) NorrbärJce församling om
fattar Norrbärke kommun och 
Smedjebackens köping. 

6) Ludvika församling omfattar 
Ludvika landskommun och Lud
vika stad. I judiciellt hänseende 
lyder staden under landsrätt, Vas-
terbergslags domsaga och tingslag. 

' ) Mora församling omfattar 
Mora kommun och Morastrands 
köping. 

") Se anm. 3 under Jämtlands län. 
8) Folkmängden i TyngsjS, som 

tidigare betraktats som kapellag 
under Malung, utgjorde 69iJ. 

I0) Därav i Skattunge kapellag 
1 267. 

n ) Den 1 jan. 1936 införliva
des ett obebott område av Säters 
landskommun med Säters stad. 

n) Den 1 jan. 1936 överflytta
des ett obebott område från Mora 
till Rättvik. 

13) Den 1 jan. 1936 införliva
des ett område i Mora med 119 
inv. med Morastrands köping. 

Anm. till Gävleborgs län. 

.l) Ovansjö församling omfattar 
Ovnnsjö kommun och Storviks 
köpiug. 

2) Sandvikens församling om
fattar Högbo kommun och Sand
vikens köping. Högbo församling 
heter fr. o. m. den 1 jan. 1936 
Sandvikens församling. 

s) Bollnäs församling omfattar 
Bollnäs kommun, Bollnäs köping 
och Björkhamre köping. 

4) Ljusdals församling omfattar 
Ljusdals kommun och. Ljusdals 
köping. 

5) Därav i Annefors kapellag 
303 och i Katriuebergs kapellag 
543 . 

6) Därav i Svabensverks kapell
lag 144. 

' ) Bofors utgör kapellföra. un
der Torsåker. 

s) Den 1 jon. 1936 införliva
des ett område i Bollnäs med 4 
inv. med Bollnäs köping. 

Anm. till Västernorrlands län. 
1) Sollefteå församling omfat-

| tar Sollefteå landskommun och 
i Sollefteå stad. I judiciellt häu-
i seende lyder staden under lands-
| rätt. Ångermanlands mellersta 

domsaga, Sollefteå tingslag. 
2) Enl. k. brev den 31 maj 

1935 utvidgades Kramfors muni-
cipalsamhälte med ett område, som 
den 31 dec. 1935 räknade 50 inv. 

3) i ledelpads östra domsagas två 
tingslag förenades den 1 jan. 1936 
till ett tingslag. 

4) Indals-Liden benämnes fr. o, 
m. den 1 jan. 1936 Liden. 

i 
I 

Anm. till Jämtlands län. 

') Bolagens lappförs. (165 inv.) 
är delad på Hotagens och Offer
dals kommuner. 

2) Undersåkers lappförs. (213 
inv.) är delad på Undersåkers, 
Are, Knlls, Offerdals, Hallens, 
Ovikens, Tännäs och Lockne kom
muner. 

3) Tännäs lappförs. (203 inv.) 
är delad på Tiinuäs, Storsjö och 
Idre kommuner. Denna lappför
samling är sålunda delad å Jämt
lands län och Kopparbergs län. 

4) Därav i Gillhovs kapellag 
374. 

Anm. till Västerbottens län. 
i) Vännäs församling omfattar 

Vännäs kommun och Vännäs kö
ping. 

2) Lycksele församling omfattar 
Lycksele kommun och Lycksele 
köping. 

Anm. till Norrbottens lån. 
1) Överluleå församling om

fattar Överlnleå kommnn och Bo
dens stad. I judiciellt hänseende 
lyder staden under landsrätt, Luleå 
domsaga, Övcrlulcå tingslag. 

2) Staden Haparanda lyder i 
judiciellt hänseende under lauds-
rätt, Torneâ domsaga, Tornen tings
lag. 

8) Nedertorneil kommun och 
Haparanda stad utgöra tillsam
mans en. församling, benämnd 
NedertoTneâ-Haparanda. 
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Tab. 2. Folkmängden, länsvis, år 1935. 
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Bihang. Folkmängdens förändringar, länsvis, år 1935.1) 

l) Uppgifterna för år 1935 äro preliminära; för år 1934 äro de likaledes preliminära, ntom vad angår folkökning, emigranter och immigranter. — 2) Räk
nat från den 31 december till nästföljande 31 december. I siffrorna ingår även sådan folkökning och minskning, som är en följd av områdesregleringar ; 
se härom texten. 
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