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INLEDNING TILL 
 

Folk- och bostadsräkningarna 1860-1990 
 

Folkräkningar utfördes under perioden 1860-1900 vart 

tionde år och publicerades i ”Bidrag till Sveriges 

officiella statistik. A, Befolkningsstatistik (BiSOS A)”. 

Dessa är digitaliserade och finns på adressen: 

http://www.scb.se/BiSOS  

 

Därefter har resultaten från räkningarna ingått i serien 

Sveriges officiella statistik (SOS). 

 

1910 till 1930 genomfördes räkningen vart tionde år och 

därefter vart femte år med undantag för 1955. 

Publikationerna har t o m 1960 benämnts Folkräkningen. 

 

De allmänna bostadsräkningarna utfördes 1912-1914, 

1920, 1933, 1945 och 1960. År 1945 bar titeln ”Bostäder 

och hushåll”. 

 

1965 till 1990 ägde Folk- och bostadsräkningen rum vart 

femte år. 

 

http://www.scb.se/BiSOS
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SUMMARY 

The first part of the Report of the Census 
of the Population in 1960 primarily contains 
information about the distribution of the 
population by sex, age and marital status 
and of the area and density of population in 
communities and parishes. 

Every community and parish is marked 
with a letter, which shows the relative num
ber of population in localities, namely: 

A = Without population in localities 
B = 0,1— 9,9 % population in localities 
G = 10,0—29,9 % 
D = 30,0—49,9 % 
E = 50,0—69,9 % 
F = 70,0—89,9 % 
G = 90,0—99,9 % 
H = Only population in localities 





I N L E D N I N G 

Bearbetningen av materialet vid 1960 
års folkräkning har nu fortskridit så långt 
att de första resultaten kan publiceras. 

Med hänsyn till att folkräkningen nu
mera bl. a. bygger på uppgifter i mantals-
längden avser 1960 års folkräkning läget 
den 1 november. Tidigare folkräkningar 
däremot har avsett läget den 31 decem
ber. Genom denna ändring sammanfaller 
folkräkningstidpunkten med mantals
skrivningstidpunkten. 

Åldersfördelningen i tab. 2 avser fö
delseår och motsvarar således i pr incip 
närmast åldern den 31 december 1960. 
Sålunda avses med 0—4 år personer 
födda 1956—1960, med 5—9 år personer 
födda 1951-—1955 osv., oberoende av 
vederbörandes födelsedag och -månad. 1 
allmänhet har detta redovisningssätt 
ingen större inverkan på talen; den lägsta 
åldersgruppen blir dock något för låg 
genom att den icke inbegriper barn födda 
efter folkräkningstidpunkten den 1 no
vember 1960. 

Liksom vid tidigare folkräkningar av
ser i denna volym redovisade indelningar 
förhållandena den 1 januari året efter 
folkräkningstidpunkten, dvs. den 1 janu
ari 1961. 

Folkräkningen 1960 består av en total
räkning samt av tre urvalsundersök
ningar. Totalräkningen bearbetas i två 
etapper. Den första etappen, från vilken 
resultat framlägges i denna volym, om
fattar uppgifter i mantalslängden om kön, 
ålder, civilstånd och vigselar samt för 
utlänningar medborgarskap och födelse
land. Underlaget för totalräkningens 
andra etapp utgörs av uppgifter, som in
hämtats direkt från allmänheten på en 
särskild blankett. Denna blankett inne
höll även uppgifter till den samtidiga bo
stadsräkningen. Bearbetningen av etapp 
två innebär en t idsödande preparer ing av 
primärmaterialet och resultatet från 

denna etapp kan därför icke föreligga 
förrän betydligt senare. Totalräkningens 
andra etapp avser bl. a. förvärvsverksam
het, yrke, näringsgren, hushåll, viss 
högre utbildning, bilinnehav samt pend
ling mellan bostadsort och arbetsplats. 

Uppgifterna i första etappen kommer 
att maskinellt sammanföras med uppgif
terna i andra etappen. Vid denna sam
köming torde vissa felaktigheter i första 
etappens siffror, vilka icke framkommit 
vid genomförda kontroller, komma att 
upptäckas. 

För att kunna redovisa vissa uppgifter 
som ingår i totalräkningens andra etapp 
på ett tidigare skede, bearbetas materia
let för ett urval av fastigheter med för
tur. Denna urvalsundersökning — snabb
statistiken — omfattar ca 280 000 perso
ner eller 3,7 %. 

I folkräkningsprogrammet ingår vidare 
en bearbetning inom befolkningsregist
rets ram. Befolkningsregistret upprätta
des i samband med 1950 års folkräkning 
och omfattar alla personer födda den 15 
i någon av årets månader eller ca 3,3 %. 
Denna specialundersökning omfattar 
familjestatistik och inkomststatistik och 
belyser även inrikes omflyttning och 
växling av näringsgren mellan år 1950 
och 1960. 

I 1960 års folkräkning ingår slutligen 
också en intervjuundersökning. Denna 
undersökning avser både att kontrollera 
kvaliteten av uppgifterna i totalräkningen 
och att ge ytterligare information om 
vissa komplicerade frågeställningar, som 
icke ansetts bli tillfredsställande belysta 
genom totalräkningen. 

Resultaten av totalräkningens första 
etapp kommer att redovisas i ett antal 
volymer. I föreliggande volym meddelas 
såsom nämnts uppgifter för kommu
ner, församlingar och kyrkobokförings-
distrikt. I nästa volym framlägges mot-



2° 

svarande uppgifter för tätorter. I senare 
volymer meddelas uppgifter för de andra 
slag av redovisningsområden (domsagor, 
fögderier, landsfiskalsdistrikt, landskap 
m. m.), som vid tidigare folkräkningar 
brukat ingå i del I, ävensom läns- och 
riks tabeller. 

Dispositionen av folkräkningsberättel
serna sammanhänger bland annat med 
att bearbetningen skett enligt nya meto
der. Tabellerna i föreliggande volym, 
som färdigställts inom kortare tid än ett 
år efter folkräkningstidpunkten, har så
lunda helt tillkommit genom användning 
av elektroniska databehandlingsmaski

ner, vilka använts både för bearbetning 
och för framställning av manuskript. 
Detta är orsaken till att berättelsen i ty
pografiskt hänseende avviker från den 
hittills vanliga typen av statistiska be
rättelser. Även de volymer, som härnäst 
väntas utkomma, utarbetas enligt i hu
vudsak samma metod. Däremot kommer 
de av första etappens tabeller, som visat 
sig bäst kunna upprättas och tryckas på 
konventionellt sätt att framläggas vid en 
något senare tidpunkt, och detsamma 
gäller den närmare analysen i form av 
text och texttabeller. 
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T A B E L L E R N A S I N N E H Å L L 

Föreliggande publikation omfattar två 
tabeller samt anmärkningar, som är ge
mensamma för båda tabellerna. 

I tab. 1 lämnas uppgifter om folk
mängd med fördelning efter kön och 
civilstånd samt om areal, tätortsgrad och 
folktäthet. 

I fråga om civilstand särskiljes ogifta 
(inräknat ba rn ) , gifta samt förut gifta 
(dvs. änklingar, änkor och skilda). 

Arealuppgifterna avser dels totalarea
len, dels enbart landarealen. I totalarea
len ingår vattenareal; dock medräknas 
icke några havsvikar eller delar av de 
fyra största sjöarna Vänern, Vättern, 
Mälaren och Hjälmaren. 

Med "tätortsgrad" avses tätortsbefolk
ningens relativa andel av hela befolk
ningen. Följande bokstavsbeteckningar 
har därvid använts (som jämförelse an
ges även motsvarande beteckningar vid 
1950 års folkräkning). 

Som mått för folktätheten användes 
antalet invånare på km2 land, som angi-
ves i hela tal med avrundning nedåt. 

I tab. 2 lämnas uppgift om kön och 
ålder, varvid åldern angives i femårsklas
ser upp till 75 år. Beträffande åldersbe
greppet hänvisas till vad som anförts i 
inledningen. 

Förspalten är densamma i båda tabel
lerna. Av dessa framgår rikets indelning 
den 1 januari 1961 i kommunalt hänse
ende i kommuner samt i ecklesiastikt 
hänseende i församlingar. Där försam
ling är uppdelad på kyrkobokföringsdi
strikt särskiljes dessa. 

Inom varje län upptages först lands
kommuner (dvs. egentliga landskommu
ner ) , därefter köpingar och sist städer. 
Inom varje kommun angives försam
lingar samt i förekommande fall kyrko
bokföringsdistrikt som här jämställes 
med församlingar; församling (och kyr
kobokföringsdistrikt) har i förspalten 
markerats genom indragning av namnet. 
Om för en kommun ingen församlings
indelning är angiven, utgör kommunen 
i sin helhet en församling; om därvid 
församlingen har annat namn än kom
munen, angives församlingens namn 
inom parentes. För kommun, som utgör 
del av församling, anges inom parentes 
församlingsnamnet med tillägg av orden 
"del av" och detsamma gäller kyrkobok
föringsdistrikt inom församling som ej 
sammanfaller med kommun. 

Av tabellerna kan man även erhålla 
uppgift om rikets indelning i avseende 
på fastighetsredovisningen, dvs. i (jordre
gister) socknar och sådana områden där 
fastighetsregister såsom för stad föres. 
Huvudregeln är nämligen att inom den 
egentliga landsbygden varje församling 
utgör en socken med samma namn som 
församlingen, medan däremot i städerna 
och köpingarna föres fastighetsregister. 
Om en del av en församling hör till stad 
eller köping och en annan del till lands
kommun, utgör den sistnämnda delen en 
socken med samma namn som hela för
samlingen. Alla avvikelser från dessa 
huvudregler, t. ex. rörande köpingar där 
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jordregistcr föres och som därför ingår 
i sockenindelningen, omnämnes bland 
anmärkningarna länsvis under rubriken 
"Oregelbundenheter beträffande indel
ning". 

I tabellerna liar personer, som är kyr
kobokförda i icke territoriella försam
lingar, fördelats på de territoriella för
samlingar, där de är bosatta. Uppgifter 
om förekomsten av icke territoriella för
samlingar finns ävenledes under rubri
ken "Oregelbundenheter beträffande in
delning". 

Vidare meddelas bland anmärkning
arna länsvis under rubriken "Föränd
ringar sedan den 1 jan. 1952" uppgifter 
om alla förändringar i rikets kommunala 
och ecklesiastika indelning som skett se
dan kommunreformen den 1 januari 
1952. Indelningen vid nämnda t idpunkt 
framgår av Folkräkningen 1950, del I, 
tab. 1, som avser folkmängden den 31 
december 1950 enligt indelningen den 1 
januari 1952. 

Under sistnämnda rubrik upptages 
även upplösningar (samt utvidgningar 
och minskningar) av municipalsamhäl-
len. Av notsiffrorna i tabellerna framgår, 
vilken kommun och församling veder
börande municipalsamhälle tillhört. Upp
gifter för de kvarvarande municipalsam-
hällena kommer att ingå i en senare 
volym. 

I fråga om områden, som överflyttats 
mellan olika kommuner eller försam
lingar, angives inom parentes fastighets
namn endast i de fall där överflytt
ningen sammanfaller med fastighetsredo
visningen och avser några få fastigheter. 
Därvid angives icke nummer, där endast 
ett sådant (n: r 1 eller 1:1) synes före
komma. 

Följande förkortningar har använts: 

förs. = församling, kbfd. = kyrkobok
föringsdistrikt, köp. = köping, m:e = 
municipalsamhälle. 

En sammanräkning av länssummorna 
i tab. 1 ger vid handen att länens sam
manlagda areal utgjorde 440 672,42 km2, 
varav 411 258,34 km2 land. I länens total
areal ingår emellertid icke arealen för 
de fyra största sjöarna, Vänern, Vättern, 
Mälaren och Hjälmaren. 

Hela rikets folkmängd och dess fördel
ning efter kön, ålder och civilstånd fram
går av följande sammanställning: 

Antalet invånare på km 2 land var 1R. 
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Tab. 1. Folkmängd efter kön och civilstånd samt areal, tätortsgrad och folktäthet i 
kommuner, församlingar och kyrkobokföringsdistrikt den 1 november 1960 enligt 
indelningen den 1 januari 1961 
Population by sex and marital status, area, relative number of population in localities and density of 
population in communities, parishes and districts of parish register 

Se redogörelsen för tabellernas innehåll i textavdelningen samt anmärkningar efter tab. 2. 
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Tab. 2. Folkmängd efter kön och ålder i kommuner, församlingar och kyrkobokförings-

distrikt den 1 november 1960 enligt indelningen den 1 januari 1961 

Se redogörelsen för tabellernas innehåll i textavdelningen samt anmärkningar efter tab. 2. 
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Stockholms stad 

Oregelbundenheter beträffande indelning 

1) Utom de här nämnda förs. finns i 
Stockholms stad fyra icke-territoriella förs., 
Hovförs., Skeppsholms förs., Tyska S:ta Ger-
truds förs. och Finska förs.; de i dessa förs. 
kyrkobokförda personerna har fördelats på 
de territoriella förs., där de är bosatta. 

Förändringar sedan den 1 jan. 1952 

2) Från den 1 jan. 1955 bygger alla areal
uppgifter för Stockholms stad på beräkning
ar, som föranletts av nymätningar. Uppgif
terna har justerats den 1 jan. 1958 med led
ning av senare beräkningar. 

3) Den 1 jan. 1961 överflyttades från Mat
teus förs. till Johannes förs. ett obebott om
råde med en areal av 0,01 km2, allt land. 

4) Den 1 jan. 1954 överflyttades från Sofia 
förs. till Enskede förs. ett obebott område 
med en areal av 0,01 km2, allt land, samt ett 
obebott område i motsatt riktning med en 
areal av 0,002 km2, allt land. Samtidigt 
överflyttades från Enskede förs. till Bränn
kyrka förs. ett obebott område med en 
areal av 0,01 km2, allt land, samt ett obe
bott område i motsatt riktning med en areal 
av 0,01 km2, allt land. 

5) Den 1 jan. 1957 överflyttades stadsdelen 
Reimersholme med en areal av 0,26 km-, 
varav 0,16 km2 land, och 2 357 inv. från 
Brännkyrka förs. till Högalids förs. även
som ett obebott område (Södra Hammar
byhamnen) med en areal av 0,05 km2, allt 
land, från Enskede förs. till Sofia förs. Vid 
samma tidpunkt upplöstes Brännkyrka och 
Enskede förs. samt de i Brännkyrka förs. 
ingående Brännkyrka och Årsta kbfd. och 
sex nya förs. bildades av deras områden, 
nämligen Enskede, Skarpnäck, Farsta, Van
för, Brännkyrka och Hägersten, av vilka En
skede hade en areal av 10,57 km2, allt land, 
och 46 487 inv., Skarpnäck en areal av 18,06 
km2, varav 15,79 km2 land, och 48 058 inv., 
Farsta en areal av 17,33 km2, varav 15,49 
km2 land, och 39 939 inv., Vantar en areal 
av 9,48 km2, varav 9,38 km2 land, och 35 226 
inv., Brännkyrka en areal av 12,25 km2, var
av 12,10 km2 land, och 39 281 inv. och Hä
gersten en areal av 16,08 km2, varav 15,95 
km2 land, och 63 480 inv. Skarpnäck utgör 
del av upplösta Enskede förs., Brännkyrka 
och Hägersten delar av upplösta Bränn
kyrka förs. samt Enskede, Farsta och Van
rör delar av båda dessa förs. 

6) Den 1 jan. 1955 överflyttades från Ka
tarina förs. till Maria Magdalena förs. ett 
område med en areal av 0,02 km2, allt land, 
och 259 inv. 

7) Den 1 jan. 1953 överflyttades från 
Katarina förs. till Högalids förs. ett om
råde med en areal av 0,03 km2, allt land, 
och 282 inv. den 1 nov. 1952, samt ett om
råde i motsatt riktning med en areal av 
0,02 km2, allt land, och 63 inv. den 1 nov. 
1952. Vid samma tidpunkt överflyttades från 
Spånga kbfd. till Bromma kbfd. ett obe
bott område med en areal av 0,02 km2, allt 
land, samt ett obebott område i motsatt rikt
ning med en areal av 0,01 km2, allt land. 

8) Den 1 jan. 1960 överflyttades från 
Brännkyrka förs. till Vantars förs. ett om
råde med en areal av 0,001 km2, allt land, 
och 46 inv. samt ett obebott område i mot
satt riktning med en areal av 0,003 km2, allt 
land. 

9) Den 1 jan. 1955 bildades Essinge förs. 
(motsvarande Lilla och Stora Essingens 
kbfd.) och Västerleds förs. genom utbryt
ning ur Bromma förs. Essinge förs. hade 
en areal av 0,95 km2, allt land, och 11 693 
inv. och Västerleds förs. en areal av 9,42 
km2, varav 9,32 km2 land, och 31 557 inv. 
Vid samma tidpunkt upplöstes Bromma 
kbfd. med en areal av 24,15 km2, varav 23,89 
km2 land, och 73 468 inv. samt Lilla och 
Stora Essingens kbfd. med en areal av 0,95 
km2, allt land, och 11 693 inv. 

10) Den 1 jan. 1957 överflyttades från 
Bromma förs. till Spånga kbfd. ett område 
med en areal av 0,17 km2, allt land, och 
389 inv. samt ett område i motsatt riktning 
med en areal av 0,22 km2, allt land, och 
415 inv. Vid samma tidpunkt överflyttades 
från Spånga kbfd. till Hässelby kbfd. ett 
område med en areal av 2,93 km2, allt land, 
och 14 390 inv. 

11) Den 1 jan. 1960 överflyttades från 
Bromma förs. till Spånga kbfd. ett obebott 
område med en areal av 0,003 km2, allt 
land. 

12) Den 1 jan. 1956 överflyttades från 
Spånga kbfd. till Järfälla kommun och Jär
fälla södra kbfd. i Stockholms län ett om
råde med en areal av 0,01 km2, allt land. In
vånarna var redan förut skrivna i Järfälla 
södra kbfd. 

13) Den 1 jan. 1959 överflyttades från 
Spånga kbfd. till Sollentuna köp. och förs. 
i Stockholms län ett obebott område med en 
areal av 0,70 km2, allt land. 

Stockholms län 

Förändringar sedan den 1 jan. 1952 

1) Från den 1 jan. 1955 bygger alla areal
uppgifter för Stockholms län på beräkning
ar, som föranletts av nymätningar. 

2) Den 1 jan. 1958 upplöstes Rimbo m:e 
med en areal av 1,56 km2, allt land, och 
1 346 inv. 



186 ANMÄRKNINGAR TILL TAB. 1 OCH 2 (forts.) 

3) Den 1 Jan. 1954 överflyttades från Frö
tana kommun och förs. till Norrtälje stad 
och förs. ett område med en areal av 3,15 
km2, varav 2,75 km2 land, och 57 inv. Sam
tidigt överflyttades i motsatt riktning ett 
område med en areal av 0,41 km2, allt 
land, och 16 inv. 

4) Den 1 jan. 1953 överflyttades från 
Sigtuna stad och S:t Olofs förs. till Märsta 
kommun och Odensala förs. ett område 
(Lövstaholmsområdet) med en areal av 6,75 
km2, varav 6,74 km2 land, och 49 inv. 

5) Den 1 jan. 1955 överflyttades från 
Upplands-Väsby kommun och Eds förs. till 
Järfälla kommun och Järfälla norra kbfd. 
ett område med en areal av 8,41 km2, allt 
land, och 512 inv. 

6) Den 1 jan. 1956 överflyttades från 
Österåkers kommun och östra Ruds förs. 
till Täby köp. och förs. ett område med en 
areal av 2,88 km2, varav 2,45 km2 land, 
och 14 inv. 

7) Den 1 jan. 1955 överflyttades från 
Sollentuna köp. och förs. till Järfälla kom
mun och Järfälla norra kbfd. ett område 
(Kallhälls villastad) med en areal av 0,31 
km2, allt land, och 295 inv. 

8) Den 1 jan. 1956 överflyttades från 
Stockholms stad och Spånga kbfd. till Jär
fälla kommun och Järfälla södra kbfd. ett 
område med en areal av 0,01 km2, allt land. 
Invånarna var redan förut skrivna i Jär
fälla södra kbfd. 

9) Den 1 jan. 1953 upplöstes Huddinge 
och Segeltorps m:en av vilka Huddinge hade 
en areal av 14,23 km2, varav 13,92 km2 

land, och 14 182 inv. och Segeltorp en areal 
av 3,41 km2, varav 3,35 km2 land, och 
2 848 inv. 

10) Den 1 jan. 1957 upplöstes Tumba m:e 
med en areal av 0,57 km2, allt land, och 
1 097 inv. 

11) Den 1 jan. 1961 upplöstes Botkyrka 
kbfd. med en areal av 78,81 km2, varav 
72,51 km2 land, och 5 588 inv. samt Tumba 
kbfd. med en areal av 10,72 km2, allt land, 
och 6 156 inv. 

12) Den 1 jan. 1958 upplöstes Rönninge 
m:e med en areal av 4,71 km2, varav 3,94 
km2 land, och 1 438 inv. 

13) Den 1 jan. 1958 överflyttades från 
Grödinge kommun och förs. till Västerha
ninge kommun och förs. ett område (Run
sten) med en areal av 0,86 km2, allt land, 
och 6 inv. 

14) Den 1 juli 1953 upplöstes Igelsta m:e 
med en areal av 0,25 km2, allt land, och 
som den 31 dec. 1952 hade 596 inv. 

15) Den 1 jan. 1959 överflyttades från 
Turinge kommun och förs. till Mariefreds 
stad och Taxinge förs. i Södermanlands län 
ett obebott område (Lövdai 1:2) med en 
areal av 0,47 km2, allt land. 

16) Den 1 jan. 1956 upplöstes Järna m:e 
med en areal av 1,01 km2, allt land, och 
1 408 inv. 

17) Den 1 juli 1959 upplöstes Österha-
ninge södra kbfd. med en areal av 110,97 
km2, varav 109,48 km2 land, och som den 
31 dec. 1958 hade 878 inv. samt Österhaninge 
norra kbfd. med en areal av 45,83 km2, var
av 44,85 km2 land, och som vid samma tid
punkt hade 5 979 inv. 

18) Den 1 jan. 1959 förenades österha
ninge kommun (omfattande österhaninge 
södra och norra kbfd.) med en areal av 
156,80 km2, varav 154,33 km2 land, och 6 857 
inv. och Dalarö kommun (omfattande V tö, 
Ornö o. Dalarö förs.) med en areal av 140,16 
km2, varav 138,49 km2 land, och 1 236 inv. 

19) Den 1 jan. 1959 överflyttades från 
Spånga kbfd. i Stockholms stad, till Sollen
tuna köp. och förs. ett obebott område med 
en areal av 0,70 km2, allt land. 

20) Den 1 jan. 1956 överflyttades från 
Solna stad och förs. till Sundbybergs stad 
och förs. ett obebott område med en areal 
av 0,001 km2, allt land. 

21) Den 1 jan. 1957 införlivades Frös
åkers kommun (omfattande Börstils, Hargs, 
Hökhuouds, Valö och Forsmarks förs.) med 
en areal av 784,64 km2, varav 767,16 km2 

land, och 6 032 inv. med Östhammars stad. 

Uppsala län 

Oregelbundenheter beträffande indelning 

1) Hela Älvkarleby kommun utgör i avse
ende på fastighetsredovisningen en socken 
med samma namn. 

Förändringar sedan den 1 jan. 1952 

2) Från den 1 jan. 1956 bygger alla areal
uppgifter för Uppsala län på beräkningar, 
som föranletts av nymätningar. 

3) Den 1 jan. 1953 överflyttades från 
Åsunda kommun och Svinnegarns förs. till 
Enköpings stad och förs. hela området öster 
om Svinnegarnsviken med en areal av 1,91 
km2, allt land, och 14 inv. 

4) Den 1 jan. 1954 överflyttades från 
Åsunda kommun och Suinnegarns förs. till 
Enköpings stad och förs. obebodda öar i 
Svinnegarnsviken med en areal av 0,09 km2, 
allt land. 

5) Den 1 jan. 1957 överflyttades från Nor
ra Trögds kommun och Husby-Sjutolfts förs. 
till Lagunda kommun och Giresta förs. ett 
obebott område (Sävsta 1:9—1:13 och 2:2) 
med en areal av 0,03 km2, allt land. 

6) Den 1 jan. 1959 överflyttades från 
Norra Trögds kommun och Härkebergd förs. 
till Lagunda kommun och Långtora förs. 
ett obebott område med en areal av 0,13 
km2, allt land. 
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7) Den 1 jan. 1960 överflyttades från 
Skogs-Tibble förs. till Ålands förs., båda 
inom Norra Hagunda kommun, ett område 
med en areal av 0,003 km2, allt land. In
vånarna var redan förut skrivna i Ålands 
förs. 

8) Den 1 jan. 1954 överflyttades från 
östervåla kommun och Harbo förs. i Väst
manlands län till Bälinge kommun och förs. 
ett obebott område (Käbbo 2:7) med en 
areal av 0,01 km2, allt land. 

9) Den 1 jan. 1959 överflyttades från 
Vaksala kommun och Danmarks förs. till 
Uppsala stad och Heliga Trefaldigbets förs. 
ett obebott område med en areal av 0,14 
km2, varav 0,13 km2 land. Samtidigt över
flyttades i motsatt riktning ett obebott om
råde med en areal av 0,11 km2, varav 0,10 
km2 land. 

10) Den 1 jan. 1954 överflyttades från 
Vattholma kommun och Tensta förs. till 
Björklinge kommun och Viksta förs. ett om
råde (Husby 1:2) med en areal av 0,23 
km2, allt land, och 6 inv. Vid samma tid
punkt överflyttades från Viksta förs. till 
Björklinge förs., båda inom Björklinge kom
mun, ett område (Djupmyrn) med en areal 
av 0,04 km2, allt land, och 4 inv. 

11) Den 1 jan. 1958 överflyttades från 
Hedesunda kommun och förs. i Gävleborgs 
län till Älvkarleby kommun och förs. ett 
område med en areal av 0,05 km2, varav 
0,04 km2 land, och 39 inv. 

12) Den 1 jan. 1954 överflyttades från 
Heliga Trefaldigbets förs. till Uppsala förs., 
båda inom Uppsala stad, ett område med en 
areal av 0,02 km2, allt land, och 111 inv. 

13) Den 1 jan. 1958 överflyttades från 
Vaksala förs. till Uppsala förs., båda inom 
Uppsala stad, ett område med en areal av 
0,002 km2, allt land, och 73 inv. Samtidigt 
överflyttades i motsatt riktning ett område 
med en areal av 0,03 km2, allt land, och 
824 inv. 

Södermanlands län 

Oregelbundenheter beträffande indelning 
1) Enhörna kommun är i avseende på 

fastighetsredovisningen uppdelad på över-
enhörna socken och Ytterenhörna socken. 

2) Hela Tosterö kommun utgör i avseen
de på fastighetsredovisningen Aspö socken. 

3) Torshälla landsförs. utgör i avseende 
på fastighetsredovisningen Torshälla socken. 

4) Gnesta köp., där jordregister föres, är 
i avseende på fastighetsredovisningen upp
delad på Frustuna socken och Kattnäs soc
ken. 

Förändringar sedan den 1 jan. 1952 
5) Från den 1 jan. 1961 bygger alla areal

uppgifter för Södermanlands län på beräk
ningar, som föranletts av nymätningar. 

6) Den 1 jan. 1956 överflyttades från Tuna 
förs. till Lunda förs., båda inom lönåkers 
kommun, ett obebott område med en areal 
av 0,04 km2, allt land. 

7) Den 1 jan. 1960 överflyttades från Tuna 
förs. till Kila förs., båda inom Jönåkers 
kommun, ett obebott område med en areal 
av 0,042 km2, varav 0,038 km2 land. 

8) Den 1 jan. 1954 överflyttades från Jön
åkers kommun och Lunda förs. till Stigtomta 
kommun och förs. ett område med en areal 
av 2,50 km2, varav 2,40 km2 land, och 14 inv. 

9) Den 1 jan. 1953 överflyttades från 
Svärta kommun och Helgona förs. till Ny
köpings stad och Nyköpings östra förs. ett 
område med en areal av 1,45 km2, varav 
1,44 km2 land, och 62 inv. 

10) Den 1 jan. 1954 överflyttades från 
Tystberga förs. till Sättersta förs., båda inom 
Tystberga kommun, ett obebott område med 
en areal av 0,03 km2, allt land. Samtidigt 
överflyttades, inom Tystberga kommun, 
från Bogsta förs. till Sättersta förs., ett obe
bott område (Hässelby 1:4 och 1:5) med en 
areal av 0,04 km2, allt land. 

11) Den 1 jan. 1955 överflyttades från 
Tystberga förs. till Bogsta förs., båda inom 
Tystberga kommun, ett obebott område med 
en areal av 0,01 km2, allt land. Samtidigt 
överflyttades i motsatt riktning ett obebott 
område med en areal av 0,06 km2, allt land. 

12) Den 1 jan. 1953 överflyttades från 
Daga kommun och Gåsinge-Dillnäs förs. till 
dåvarande Gnesta kommun och dåvarande 
Kattnäs förs. ett obebott område med en 
areal av 0,06 km2, varav 0,05 km2 land. 

13) Den 1 jan. 1961 överflyttades från 
Länna förs. till Åkers förs., båda inom Åkers 
kommun, ett obebott område (Sörbosäter 
1:4) med en areal av 0,13 km2, allt land. 

14) Den 1 jan. 1957 överflyttades från 
Stallarholmens kommun och Överselö förs. 
till Strängnäs stad och stadsförs. ett obe
bott område (Segerön) med en areal av 1,92 
km2, varav 0,29 km2 land. 

15) Den 1 jan. 1957 överflyttades från 
Sandby förs. till Jäders förs., båda inom 
Kafjordens kommun, ett obebott område 
(Sundbyholm 1:6 och 1:7) med en areal av 
0,11 km2, allt land. 

16) Den 1 jan. 1959 överflyttades från 
Sundby förs. till Jäders förs., båda inom 
Kafjärdens kommun, ett obebott område 
(Sundbyholm 1:2 och 1:3) med en areal av 
0,31 km2, allt land. 

17) Den 1 jan. 1961 överflyttades inom 
Kafjärdens kommun ett område från Sundby 
förs. till Hammarby förs. med en areal av 
0,01 km2, allt land, samt ett område från 
Vallby förs. till Hammarby förs. med en 
areal av 0,01 km2, allt land. Båda dessa 
områden var obebodda. 

18) Den 1 jan. 1953 överflyttades från 
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Hällby kommun och Torshälla landsförs. till 
Eskilstuna stad och Fors förs. ett område 
(öckna 2:2 och 2:3) med en areal av 0,07 
km2, allt land, och 8 inv. 

19) Den 1 jan. 1954 överflyttades från 
Torshälla stad och stadsförs. till Hällby 
kommun och Torshålla landsförs. ett obebott 
område (Löten 1:4) med en areal av 0,052 
km2, varav 0,051 km2 land. 

20) Den 1 jan. 1957 överflyttades från 
Hällby kommun och Torshälla landsförs. till 
Torshälla stad och stadsförs. ett obebott 
område med en areal av 0,005 km2, allt land. 

21) Den 1 jan. 1960 överflyttades från 
Mellösa kommun och förs. till Flens stad och 
förs. ett obebott område med en areal av 
0,014 km2, varav 0,009 km2 land. 

22) Den 1 jan. 1953 upplöstes Sparre-
holms m:e med en areal av 0,53 km2, allt 
land, och 651 inv. 

23) Den 1 jan. 1960 upplöstes Valla m:e 
med en areal av 2,50 km2, allt land, och 
1 205 inv. 

24) Den 1 jan. 1960 överflyttades från 
Stora Malms förs. (landsbygdsdelen) till 
Östra Vingåkers förs., båda inom Stora 
Malms kommun, ett område med en areal 
av 0,01 km2, allt land, och 11 inv. 

25) Den 1 jan. 1963 utbröts det område 
av Stora Malms förs., som motsvarade Ka
trineholms stad, ur nämnda förs. (med en 
areal av 21,24 km2, varav 18,07 km2 land. 
och 19 015 inv.) till egen förs., benämnd 
Katrineholms förs. 

26) Den 4 juni 1954 utvidgades Vingåkers 
m:e med en areal av 8,02 km2, varav 8,00 
km2 land, och 1 127 inv. 

27) Den 1 jan. 1955 erhöll Gnesta kom
mun köpingsrättigheter. Vid samma tid
punkt upplöstes Gnesta m:e med en areal 
av 0,60 km2, allt land, och 1806 inv. 

28) Den 1 jan. 1959 förenades Frustuna 
förs. med en areal av 105,75 km2, varav 
91,75 km2 land, och 3 082 inv. samt Kattnäs 
förs. med en areal av 23,92 km2, varav 
17,57 km2 land, och 154 inv. till en förs., 
benämnd Frustuna-Kattnäs. 

29) Den 1 jan. 1955 överflyttades från 
Dunkers förs. till Lilla Malma förs., båda 
inom Malmköpings köp., ett obebott om
råde (Smedsta 3:3) med en areal av 0,06 
km2, allt land. 

30) Den 1 jan. 1953 utbröts Oxelösunds 
stad (med en areal av 32,08 km2, varav 
32,04 km2 land, och 5 600 inv.) ur Nikolai 
förs. att utgöra egen förs., benämnd Oxelö
sunds förs. Samtidigt införlivades återsto
den av Nikolai förs. (med en areal av 70,01 
km2, varav 69,68 km2 land, och 2 144 inv.) 
med Nyköpings uåstra förs. till en förs., be
nämnd Nyköpings S:t Nicolai förs. Vid sam
ma tidpunkt upplöstes Nikolai förs. samt 
dess båda kbfd., Nikolai kbfd. (med en areal 

av 89,00 km2, varav 88,67 km2 land, och 2 480 
inv.) och Oxelösunds kbfd. (med en areal 
av 13,09 km2, varav 13,05 km2 land, och 
5 264 inv. Till Oxelösunds förs. överfördes 
hela Oxelösunds kbfd. samt av Nikolai kbfd. 
ett område med en areal av 18,99 km2, allt 
land, och 336 inv. och till Nyköpings S:t 
Nicolai förs. återstoden av Nikolai kbfd. med 
en areal av 70,01 km2, varav 69,68 km2 land, 
och 2 144 inv. 

31) Den 1 jan. 1959 överflyttades från 
Turinge kommun och förs. i Stockholms län 
till Mariefreds stad och Taxinge förs. ett 
obebott område (Lövdal 1:2) med en areal 
av 0,47 km2, allt land. 

Östergötlands län 

Oregelbundenheter beträffande indelning 

1) Varv och Styra förs. är i avseende på 
fastighetsredovisningen uppdelad på Varus 
socken och Styra socken. 

2) Boxholms köp., där jordregister föres, 
utgör i avseende på fastighetsredovisningen 
Ekeby socken. 

Förändringar sedan den 1 jan. 1952 
3) Den 1 jan. 1954 överflyttades från 

Godegårds kommun och förs. till Hammars 
kommun och förs. i Örebro län ett område 
med en areal av 3,25 km2, varav 3,20 km2 

land, och 82 inv. 
4) Den 1 jan. 1956 överflyttades från 

Brunneby förs. till Kristbergs förs., båda 
inom Borensbergs kommun, ett obebott om
råde (Hjässa 1:5) med en areal av 0,04 km2, 
allt land. 

5) Den 1 jan. 1953 överflyttades från 
Bobergs kommun och Fornåsa förs. till Bo
rensbergs kommun och Klockrike förs. ett 
obebott område (Eketorp 1:2) med en areal 
av 0,08 km2, allt land. Samtidigt överflyt
tades från Brunneby förs. till Klockrike 
förs., båda inom Borensbergs kommun, ett 
obebott område (Örbäck 3:1) med en areat 
av 0,02 km2, allt land. 

6) Den 1 jan. 1959 överflyttades från 
Vifolka kommun och Herrberga förs. till 
Bobergs kommun och Normlösa förs. ett 
obebott område (Karleby Mellangärden 2:6 
och 2:7) med en areal av 0,03 km2, allt land. 

7) Den 1 jan. 1953 överflyttades från Bo
bergs kommun och Asks förs. till Motala 
stad och Vinnerstads förs. ett obebott om
råde (Vedernö 1:2—1:4) med en areal av 
0,21 km2, allt land, samt från Aska kom
mun och Västra Stenby förs. till Motala stad 
och förs. ett obebott område (Hamra Skat
tegård 1:13) med en areal av 0,03 km2, allt 
land. Vid samma tidpunkt överflyttades 
från Motala stad och Vinnerstads förs. till 
Aska kommun och Hagebyhöga förs. ett 
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obebott område (Kvirsberg 1:8) med en 
areal av 0,12 km2, allt land. 

8) Den 1 jan. 1959 överflyttades från 
Östgöta-Dals kommun och Strå förs. till 
Vadstena stad och S:t Pers förs. ett obebott 
område. Arealen var redan tidigare inräknad 
i S:t Pers förs. Samtidigt överflyttades i 
motsatt riktning ett obebott område med en 
areal av 0,38 km2, allt land. 

9) Den 1 jan. 1954 överflyttades från 
Kumla förs. till Väderstads förs., båda inom 
Folkunga kommun, ett obebott område med 
en areal av 0,29 km2, allt land. 

10) Den 1 jan. 1959 överflyttades från 
Folkunga kommun och Väderstads förs. till 
Alvastra kommun och Svanshals förs. ett 
obebott område med en areal av 0,65 km2, 
allt land. Samtidigt överflyttades i motsatt 
riktning ett obebott område med en areal av 
0,63 km2, allt land. 

11) Den 1 jan. 1957 upplöstes ödeshögs 
m:e med en areal av 5,57 km2, allt land, 
och 1 990 inv. 

12) Den 1 jan. 1961 överflyttades från 
dittillsvarande Askeby kommun och Vårds-
bergs förs. till Landeryds kommun och förs. 
ett område med en areal av 0,01 km2, allt 
land, och 13 inv. 

13) Den 1 jan. 1960 överflyttades från 
Vårdnäs kommun och Skeda förs. till Kärna 
kommun och Slaka förs. ett obebott område 
med en areal av 0,06 km2, allt land. Sam
tidigt överflyttades i motsatt riktning ett 
obebott område med en areal av 0,06 km2, 
allt land. 

14) Den 1 jan. 1954 överflyttades från 
Vårdnäs kommun och Skeda förs. till Kärna 
kommun och Slaka förs. ett område (Uggle
torp 2:2 och 2:4) med en areal av 0,09 km2, 
allt land, och 6 inv. Inv. var redan förut 
skrivna i Slaka förs. 

15) Den 1 jan. 1960 överflyttades från 
dåvarande Askeby kommun och Vårdsbergs 
förs. till Linköpings stad och S:t Lars förs. 
ett område med en areal av 0,90 km2, var
av 0,88 km2 land, och 14 inv. Samtidigt över
flyttades från Kärna kommun och förs. till 
Linköpings stad och S:t Lars förs. ett obe
bott område med en areal av 0,31 km2, allt 
land. 

16) Den 1 jan. 1961 förenades Askeby kom
mun (omfattande örtomta, Askeby, Banke
kinds och Vårdsbergs förs.) med en areal av 
169,87 km2, varav 163,71 km2 land, och 
2 592 inv. samt Åkerbo kommun (omfattan
de Östra Hargs, Rystads, Törnevalla, Östra 
Skrukeby, Lillkyrka och Gistads förs.) med 
en areal av 180,90 km2, varav 138,48 km2 
land och 3 421 inv. till en kommun, benämnd 
Åkerbo. 

17) Den 1 jan. 1959 överflyttades från 
Linköpings stad och S:t Lars förs. till Åker-
bo kommun och Rystads förs. ett obebott 

område med en areal av 0,10 km2, allt land. 
18) Den 1 jan. 1959 överflyttades från 

Skärkinds förs. till Kimstads förs., båda 
inom Norsholms kommun, ett område (Da-
larö och Furudal) med en areal av 0,01 
km2, allt land, och 7 inv. 

19) Den 1 jan. 1958 överflyttades från 
Skårblacka kommun och Kullerstads förs. 
till Norsholms kommun och Kimstads förs. 
ett obebott område (Ribbingsholm 4:1 och 
5:1) med en areal av 0,18 km2> varav 0,05 
km2 land. 

20) Den 1 jan. 1955 överflyttades från 
Kvillinge förs. till Simonstorps förs., båda 
inom Kvillinge kommun, ett obebott om
råde (Trönäs 5 och Granstorpsmarken) med 
en areal av 1,76 km2, varav 1,75 km2 land. 

21) Den 1 jan. 1958 överflyttades från 
Västra Vikbolandets kommun och Konung
sunds resp. Furingstads förs. till Norrkö
pings stad och Styrstads förs. områden med 
en areal av 0,02 km2, allt land, och 16 inv., 
resp. 0,17 km2, allt land och 10 inv. Sam
tidigt överflyttades från Norrköpings stad 
och Styrstads förs. till Västra Vikbolandets 
kommun och Dagsbergs förs. ett område med 
en areal av 0,07 km2, allt land, och 2 inv. 
Vid samma tidpunkt överflyttades från 
Norrköpings stad och östra Eneby förs. till 
Kvillinge kommun och förs. ett obebott om
råde med en areal av 0,11 km2, allt land, 
samt i motsatt riktning ett obebott område 
med en areal av 0,62 km2, allt land. Slut
ligen överflyttades från Norrköpings stad 
och S:t Johannes förs. till Aspvedens kom
mun och Västra Husby förs. ett obebott om
råde med en areal av 0,10 km2, allt land. 

22) Den 1 jan. 1954 överflyttades från 
Östra Vikbolandets kommun och östra 
Husby fårs. till Kolmårdens kommun och 
Kvarsebo förs. ett område (Skenas 1:2) med 
en areal av 0,04 km2, allt land, och 4 inv. 

23) Den 1 jan. 1961 överflyttades från 
Västra Vikbolandets kommun och östra 
Stenby förs. till Kolmårdens kommun och 
Kvarsebo förs. ett obebott område (Fjällmos
sen 2:1) med en areal av 0,023 km2, varav 
0,021 km2 land. 

24) Den 1 jan. 1957 överflyttades från 
Västra Vikbolandets kommun och Kuddby 
förs. dels ett obebott område med en areal 
av 0,27 km2, allt land, till östra Ny förs., 
dels ett obebott område med en areal av 
0,04 km2, allt land, till Rönö förs., båda 
inom östra Vikbolandets kommun. 

25) Den 1 jan. 1959 överflyttades från 
Västra Vikbolandets kommun och Å förs. till 
östra Vikbolandets kommun och östra Ny 
förs. ett obebott område (Knivsätter 2:3) 
med en areal av 0,03 km2, allt land. 

26) Den 1 jan. 1954 överflyttades från 
östra Vikbolandets kommun och östra Ny 
förs. till Stegeborgs kommun och Skällviks 
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förs. ett obebott område (Trädgården östra 
1:1 och västra 2:1) med en areal av 0,01 
km2, allt land. 

27) Den 1 jan. 1957 överflyttades inom 
Östra Vikbolandets kommun dels ett områ
de (Dyhult 1:2 och 1:3) med en areal av 
0,02 km2, allt land, från östra Ny förs. till 
JHönö förs., dels ett område (Såneby 1:10) 
med en areal av 0,02 km2, allt land, från 
Häradshammars förs. till Östra Ny förs. Bå
da dessa områden var obebodda. 

28) Den 1 jan. 1956 överflyttades från 
Jonsbergs förs. till Häradshammars förs., 
båda inom Östra Vikbolandets kommun, ett 
obebott område (Möckeläng 1:11) med en 
areal av 0,03 km2, allt land. 

29) Den 1 jan. 1961 överflyttades från 
Häradshammars förs. till Jonsbergs förs., 
båda inom Östra ViJcbofandefs kommun, ett 
obebott område (Sörby) med en areal av 
0,04 km2, allt land. 

30) Den 1 jan. 1955 överflyttades från 
Söderköpings stad och Drofhems förs. till 
Aspvedens kommun och Västra Husby förs. 
ett obebott område (Tälla 1:5 och 1:6) med 
en areal av 0,02 km2, allt land. 

31) Den 1 jan. 1961 överflyttades från 
S:t Lars förs. till Linköpings förs., båda 
inom Linköpings stad, ett område med en 
areal av 15,62 km2, varav 13,16 km2 land, 
och 2 257 inv. samt i motsatt riktning ett 
område med en areal av 0,76 km2, varav 
0,68 km2 land, och 7 372 inv. 

32) Den 1 jan. 1960 överflyttades från 
S:t Lars förs. till Linköpings förs., båda 
inom Linköpings stad, ett område med en 
areal av 0,12 km2, allt land, och 90 inv. 

33) Den 1 jan. 1953 överflyttades från 
S:t Lars förs. till Linköpings förs., båda in
om Linköpings stad, ett område med en 
areal av 0,48 km2, allt land, och 901 inv. 
Samtidigt överflyttades i motsatt riktning 
ett område med en areal av 0,07 km2, allt 
land, och 10 inv. 

34) Den 1 jan. 1960 överflyttades inom 
Norrköpings stad, från S:t Johannes förs. ett 
område med en areal av 0,05 km2, allt land, 
och 783 inv. till S:t Olai förs., ett område 
med en areal av 8,90 km2, allt land, och 
1 154 inv. till Hedvigs förs. samt ett om
råde med en areal av 0,03 km2, allt land, 
och 145 inv. till Borgs förs. Vid samma tid
punkt överflyttades till Hedvigs förs. dels 
ett område med en areal av 0,60 km2, allt 
land, och 2 501 inv. från S:t Olai förs., dels 
ett obebott område med en areal av 0,09 
km2, allt land, från Styrstads förs. Slutligen 
överflyttades till Matteus förs. dels ett om
råde med en areal av 1,45 km2, varav 1,36 
km2 land, och 10 inv. från Hedvigs förs., 
dels ett område med en areal av 2,30 km2, 
varav 2,08 km2 land, och 6 837 inv. från 
Östra Eneby förs. 

35) Den 30 jan. 1953 beslöts att Söder
köpings förs. skall benämnas S:t Laurentii 
förs. 

Jönköpings län 

Oregelbundenheter beträffande indelning 

1) Hela Bredaryds kommun, inräknat den 
däri ingående delen av Kulltorps förs., ut
gör i avseende på fastighetsredovisningen 
Bredaryds socken, medan den i Gnosjö kom
mun ingående delen av Kulltorps förs. utgör 
Kulltorps socken. 

2) Norrahammars köp., där jordregister 
föres, utgör i avseende på fastighetsredovis
ningen en socken med samma namn. 

3) Anderstorps köp., där jordregister fö
res, utgör i avseende på fastighetsredovis-
ningen en socken med samma namn. 

4) I Gislaveds köp., där jordregister föres, 
utgör varje förs. i avseende på fastighets
redovisningen en socken, varvid Gislaveds 
förs. motsvaras av Båraryds socken och de 
övriga av socknar med samma namn som 
förs. 

5) Skillingaryds köp., där jordregister fö
res, ingår i avseende på fastighetsredovis
ningen i Tofteryds socken, som omfattar 
hela förs. med samma namn. 

6) I Vaggeryds köp., där jordregister fö
res, utgör varje förs. i avseende på fastig
hetsredovisningen en socken med samma 
namn som förs. 

Förändringar sedan den i jan. 1952 

7) Från den 1 jan. 1957 bygger alla areal-
uppgifter för Jönköpings län på beräkning
ar, som föranletts av nymätningar. 

8) Den 1 jan. 1954 överflyttades från 
Norrahammars köp. och förs. till Jönkö
pings stad och Sofia förs. ett område med 
en areal av 11,20 km2, varav 10,85 km2 land, 
och 129 inv. Samtidigt överflyttades från 
Tenhults kommun och Barnarps förs. till 
Norrahammars köp. och förs. ett område 
(Hökhult 2) med en areal av 1,14 km2, var
av 1,13 km2 land, och 334 inv. 

9) Den 1 jan. 1953 överflyttades från 
Forserums kommun och förs. till Malmbäcks 
kommun och förs. ett område (Bretoft) med 
en areal av 2,74 km2, varav 2,70 km2 land, 
och 13 inv. 

10) Den 1 jan. 1953 överflyttades till 
Torups kommun och förs. i Hallands län 
dels ett område med en areal av 5,36 km2, 
varav 5,21 km2 land, och 289 inv. från 
Långaryds fårs., dels ett område med en 
areal av 2,60 km2, varav 2,46 km2 land, 
och 164 inv. från Färgaryds förs., båda inom 
Hylte kommun. 

11) Den 1 jan. 1959 överflyttades från 
Långaryds förs. till Färgaryds förs., båda 
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inom Hylte kommun, ett område med en 
areal av 9,96 km2, varav 9,90 km2 land, 
och 779 inv. 

12) Den 1 jan. 1961 överflyttades från 
Klevshults kommun och Åkers förs. till 
Skillingaryds köp. och Tofteryds förs. ett 
obebott område (Högabråten 1:8 och 1:9) 
med en areal av 0,07 km2, varav 0,06 km2 

land. 
13) Den 1 jan. 1959 överflyttades från 

Sfoc/caryds förs. till Hjälmseryds förs., båda 
inom Hjälmseryds kommun, ett område 
(Rörvik) med en areal av 3,00 km2, varav 
1,90 km2 land, och 200 inv. 

14) Den 1 jan. 1956 överflyttades från 
Virserums kommun och Järeda förs. i Kal
mar län till Alseda kommun och Ölma förs. 
ett område med en areal av 0,98 km2, var
av 0,92 km2 land, och 159 inv. 

15) Den 1 jan. 1957 överflyttades från 
Vetlanda landskommun och Bäckseda förs. 
till Vetlanda stad och förs. ett obebott om
råde med en areal av 0,34 km2, allt land. 

16) Den 1 jan. 1953 erhöll Anderstorps 
kommun köpingsrättigheter. Vid samma tid
punkt upplöstes Anderstorps m:e med en 
areal av 8,00 km2, varav 7,91 km2 land, 
och 1 661 inv. 

17) Den 1 jan. 1957 överflyttades till 
Huskvarna stad och förs. dels ett område 
med en areal av 0,87 km2, allt land, och 12 
inv. från Kristina förs., dels ett område med 
en areal av 0,76 km2, varav 0,73 km2 land, 
och 291 inv. från Ljungarums förs., båda 
inom Jönköpings stad. 

18) Den 1 jan. 1960 överflyttades från 
Huskvarna stad och förs. till Jönköpings 
stad och Ljungarums förs. ett område med 
en areal av 0,03 km2, allt land, och 6 inv. 
Samtidigt överflyttades i motsatt riktning 
ett obebott område med en areal av 0,001 
km2, allt land. Vid samma tidpunkt över
flyttades från Huskvarna stad och förs. till 
Jönköpings siad och Krisfina förs. ett om
råde med en areal av 0,07 km2, allt land, 
och 8 inv. 

Kronobergs län 
Oregelbundenheter beträffande indelning 
1) Nottebäcks kommun är i avseende på 

fastighetsredovisningen uppdelad på Notte
bäcks socken och Granhults socken. 

2) Hemmesjö med Tegnaby förs. är i av
seende på fastighetsredovisningen uppdelad 
på Hemmesjö socken och Tegnaby socken. 

3) Hjortsberga kommun är i avseende på 
fastighetsredovisningen uppdelad på Hjorts
berga socken och Kvenneberga socken. 

4) I Lenhovda köp., där jordregister föres, 
utgör varje förs. i avseende på fastighets
redovisningen en socken med samma namn 
som förs. 

5) Av Hovmantorps och Lessebo köp., 
där jordregister föres, utgör i avseende på 
fastighetsredovisningen Furuby förs. en soc
ken med samma namn, medan återstoden av 
Hovmantorps köp. tillsammans med hela 
Lessebo köp. utgör Hovmantorps socken. 

6) I Afmundsryds köp., där jordregister 
föres, utgör varje förs. i avseende på fastig-
hestredovisningen en socken med samma 
namn som förs. 

7) 1 Traryds köp., där jordregister föres, 
utgör varje förs. i avseende på fastighets
redovisningen en socken med samma namn 
som förs. 

Förändringar sedan den 1 jan. 1952 
8) Från den 1 jan. 1953 bygger alla areal-

uppgifter för Kronobergs län på beräkning
ar, som föranletts av nymätningar. 

9) Den 1 jan. 1955 upplöstes Hohultslätts 
m;e med en areal av 5,55 km2, varav 5,38 
km2 land, och 899 inv. 

10) Den 1 jan. 1954 överflyttades till 
Emmaboda köp. och förs. i Kalmar län dels 
ett område med en areal av 0,70 km2, allt 
land, och 19 inv. från Älmeboda kommun 
och Långasjö förs., dels ett område med en 
areal av 5,96 km2, varav 5,62 km2 land, 
och 129 inv. från Algutsboda kommun och 
förs. 

11) Den 1 jan. 1955 upplöstes Moheda m.e 
med en areal av 8,93 km2, varav 8,87 km2 

land, och 1 137 inv. 
12) Den 1 jan. 1957 förenades Hjortsberga 

förs. med en areal av 98,98 km2, varav 95,38 
km2 land, och 1 052 inv. samt Kvenneberga 
förs. med en areal av 35,28 km2, varav 35,23 
km2 land, och 271 inv. till en förs., benämnd 
Hjortsberga och Kvenneberga. 

13) Den 4 juni 1954 utvidgades Vislanda 
m:e med en areal av 0,58 km', allt land, 
och 137 inv. 

14) Den 1 jan. 1960 överflyttades från 
Lidhults förs. till Odensjö förs., båda inom 
Lidhults kommun, ett obebott område med 
en areal av 2,83 km2, varav 2,73 km2 land. 
Samtidigt överflyttades inom Lidhults kom
mun från Lidhults förs., till Vrå förs. ett 
obebott område med en areal av 0,40 km2, 
varav 0,17 km2 land. 

15) Den 1 jan. 1957 erhöll Lenhovda korn-
man köpingsrättigheter. Vid samma tidpunkt 
upplöstes Lenhovda m:e med en areal av 
8,10 km2, varav 7,68 km2 land, och 1 275 inv. 

16) Den 1 jan. 1961 utbröts Lessebo köp. 
ur Hoomantorps förs. till att bilda egen 
förs., benämnd Lessebo förs. Samtidigt upp
löstes Hovmantorps kbfd. (motsvarande 
Hovmantorps köp.) med en areal av 261,03 
km2, varav 230,54 km2 land, och 2 693 inv. 
och Lessebo kbfd. (motsvarande Lessebo 
köp.) med en areal av 50,05 km2, varav 
44,59 km2 land, och 2 730 inv. 
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17) Den 1 Jan. 1958 erhöll Almundsryds 
kommun köpingsrättigheter. Samtidigt upp
löstes Ryds m:e med en areal av 1,14 km2, 
varav 0,94 km- land, och 931 inv. 

18) Den 1 jan. 1960 införlivades Marka-
ryds kommun med en areal av 179,50 km2, 
varav 173,52 km2 land, och 2 730 inv. med 
Markargds köp. 

Kalmar län 

Oregelbundenheter beträffande indelning 

1) Vimmerby landsförs. utgör i avseende 
på fastighetsredovisningen Vimmerby soc
ken. 

2) Misterhults kommun är i avseende på 
fastighetsredovisningen uppdelad på Mis
terhults socken och ett område motsvarande 
förutvarande Figehofms köp., där fastighets
register föres. 

3) Målilla kommun är i avseende på fas
tighetsredovisningen uppdelad på Målilla 
socken och Gårdveda socken, vardera mot
svarande kbfd. med samma namn. 

4) Mörbylånga förs. är i avseende på fas
tighetsredovisningen uppdelad på Mörby
långa socken och ett område motsvarande 
förutvarande Mörbylånga köp., där fastig
hetsregister föres. 

5) I Virserums köp., där jordregister fö
res, utgör varje förs. i avseende på fastig
hetsredovisningen en socken med samma 
namn som förs. 

Förändringar sedan den f jan. 1952 

6) Den 1 jan. 1956 uppplöstes Gamleby 
m:e med en areal av 3,73 km2, allt land, och 
2 084 inv., varav i Gamleby köp. 323 inv. 

7) Den 1 jan. 1958 upplöstes Södra Vi 
m:e med en areal av 7,06 km2, varav 5,38 
km2, och 1 028 inv. 

8) Den 1 jan. 1959 överflyttades från 
Sevede kommun och Vimmerbu landsförs. 
till Vimmerby stad och stadsförs. ett om
råde med en areal av 0,62 km2, varav 0,57 
km2 land, och 41 inv. 

9) Den 1 jan. 1958 överflyttades från 
Målilla kommun och kbfd. dels ett område 
med en areal av 23,11 km2, varav 22,22 km2 

land, och 72 inv. till Hultsfreds köp. och 
förs., dels ett obebott område med en areal 
av 0,02 km2, allt land, till Lönneberga kom
mun och förs., dels ett obebott område med 
en areal av 0,02 km2, allt land, till Vena 
kommun och förs. Vid samma tidpunkt över
flyttades från Vena kommun och förs. dels 
ett område av sjön Hulingen med en areal av 
0,97 km2 vatten till Hultsfreds köp. och förs., 
dels ett område med en areal av 0,24 km2, 
varav 0,21 km2 land, till Lönneberga kom
mun och förs. samt ett område med en 
areal av 0,01 km2, allt land, till Målilla kom

mun och kbfd. Dessa områden var obebodda. 
10) Den 1 jan. 1955 utbröts Hultsfreds 

köp. ur Vena förs. till att bilda egen förs., 
benämnd Hultsfreds förs. Samtidigt upplös
tes Vena kbfd. (motsvarande Vena kom
mun) med en areal av 242,29 km2, varav 
226,00 km2 land, och 2 310 inv. och Hults
freds kbfd. (motsvarande Hultsfreds köp.) 
med en areal av 21,01 km2, varav 19,54 km2 

land, och 3 763 inv. 
11) Den 1 jan. 1953 överflyttades från 

Alsterbro kommun och Kråksmåla förs. till 
Fagerhults kommun och förs. ett område 
med en areal av 13,45 km2, varav 12,31 km2 

land, och 240 inv. 
12) Den 1 jan. 1960 upplöstes Rada m:e 

med en areal av 3,65 km2, allt land, och 
830 inv., varav i Högsby fårs. en areal av 
2,14 km2, allt land, och 483 inv. och i 
Långemåla förs. en areal av 1,51 km2, allt 
land, och 347 inv. 

13) Den 1 jan. 1957 överflyttades från 
Döderhults kommun och kbfd. till Oskars
hamns stad och förs. ett obebott område 
(Stångehamn 1:3—1:6 och 1:8—1:13) med 
en areal av 1,81 km2, varav 1,78 km2 land. 

14) Den 1 jan. 1956 upplöstes Påskalla-
viks köp. med en areal av 0,28 km2, allt 
land, och 252 inv. 

15) Den 1 jan. 1954 upplöstes Pataholms 
köp. med en areal av 0,06 km2, allt land, 
och 58 inv. 

16) Den 1 jan. 1953 överflyttades från 
Dörby kommun och förs. till Ljungbyholms 
kommun och Ljungby förs. ett område med 
en areal av 5,18 km2, varav 5,16 km2 land, 
och 56 inv. 

17) Den 1 jan. 1954 överflyttades från 
Ljungbyholms kommun och Ljungby förs. 
till Mortorps kommun och förs. ett område 
med en areal av 0,47 km2, allt land, och 
44 inv. 

18) Den 1 jan. 1954 överflyttades från 
Madesjö kommun och förs. till Nybro stad 
och förs. ett område med en areal av 8,32 
km2, varav 8,30 km2 land, och 463 inv. 

19) Den 1 jan. 1954 överflyttades till 
Emmaboda köp. och förs. ett område med en 
areal av 5,48 km2, allt land, och 157 inv. 
från Vissefjärda kommun och förs., ett om
råde med en areal av 0,70 km2, allt land, 
och 19 inv. från Älmeboda kommun och 
Långasjö förs. i Kronobergs län samt slut
ligen ett område med en areal av 5,96 km2, 
varav 5,62 km2 land, och 129 inv. från Al-
gutsboda kommun och förs., likaledes i Kro
nobergs län. 

20) Den 1 jan. 1957 upplöstes Torsås m:e 
med en areal av 5,91 km2, varav 5,87 km2 

land, och 1138 inv. 
21) Den 1 jan. 1956 upplöstes Bergkvara 

m:e med en areal av 1,77 km2, allt land, 
och 779 inv. 
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22) Den 1 jan. 1956 överflyttades till 
Borgholms stad och förs. dels ett område 
med en areal av 0,17 km2, allt land, och 
12 inv. från Gårdslösa kommun och Räpp-
linge förs., dels ett område med en areal 
av 1,11 km2, allt land, och 102 inv. från 
Köpingsoiks kommun och Köpings förs. 

23) Den 1 jan. 1957 överflyttades från 
Mörbylånga kommun och Hulterstads förs. 
till Ottenby kommun och Segerstads förs. ett 
område med en areal av 0,32 km2, allt land, 
och 1 inv. 

24) Den 1 jan. 1959 överflyttades från 
Ottenby kommun och Smedby förs. till Mör-
bylånga kommun och Kastlösa förs. ett obe
bott område (Parteby 1:2—1:4 och 2:1—2:2) 
med en areal av 4,28 km2, allt land. 

25) Den 1 jan. 1956 överflyttades från 
Virserums kommun och Järeda förs. till 
Alseda kommun och Ökna förs. i Jönköpings 
län ett område med en areal av 0,98 km2, 
varav 0,92 km2 land, och 159 inv. 

26) Den 1 jan. 1956 erhöll Virserums 
kommun köpingsrättigheter. Vid samma tid
punkt upplöstes Virserums m:e med en 
areal av 8,27 km2, varav 7,33 km2 land, 
och 2 288 inv. 

Gotlands län 

Oregelbundenheter beträffande indelning 

1) I Slite köp., där jordregister föres, ut
gör varje förs. i avseende på fastighetsredo
visningen en socken med samma namn som 
förs. 

Förändringar sedan den 1 jan. 1952 

2) Den 1 jan. 1956 överflyttades från Ting
städe kommun och Bals förs. till Slite köp. 
och Boge förs. ett obebott område med en 
areal av 0,48 km2, allt land. 

3) Den 1 jan. 1958 överflyttades från 
Hejnums förs. till Tingstäde förs., båda in
om Tingstäde kommun, ett obebott område 
med en areal av 0,02 km2, allt land. 

4) Den 1 jan. 1959 upplöstes Hemse m:e 
med en areal av 1,08 km2, allt land, och 
784 inv. 

Blekinge län 

Oregelbundenheter beträffande indelning 

1) Augerums och Fly mens förs. utgör i 
avseende på fastighetsredovisningen tillsam
mans Augerums socken. 

2) Olofströms köp., där jordregister föres, 
ingår i avseende på fastighetsredovisningen 
i Jämshögs socken, som omfattar hela förs. 
med samma namn. 

3) Utom de här nämnda förs. finns i 
Karlskrona stad en icke-territoriell förs., 

Amiralitetsförs.; de i denna förs. kyrkobok
förda personerna har fördelats på de terri
toriella förs., där de är bosatta. 

Förändringar sedan den 1 jan. 1952 

4) Den 1 juli 1952 överflyttades från 
Rödeby norra kbfd. till Rödeby södra kbfd., 
båda inom Rödeby kommun, ett område med 
en areal av 7,52 km2, varav 7,39 km2 landr 
och 134 inv. 

5) Den 1 jan. 1953 överflyttades inom 
Ronneby kbfd. från Ronneby landskommun 
till Ronneby stad ett område med en areal 
av 10,50 km2, varav 10,35 km2 land, och 
831 inv. 

Kristianstads län 

Förändringar sedan den 1 jan. 1952 

1) Den 1 jan. 1955 överflyttades från 
Hammenhögs kommun och östra Herrestads 
förs. till Tommarps kommun och St i by förs. 
ett område med en areal av 0,52 km2, allt 
land, och 17 inv. Vid samma tidpunkt över
flyttades från Simrishamns stad och Glad
sax förs., dels ett område med en areal av 
0,97 km2, allt land, och 44 inv. till östra 
Tommarps förs., dels ett obebott område 
med en areal av 0,01 km2, allt land, till 
östra Vemmerlövs förs., båda inom Tom
marps kommun. 

2) Den 1 jan. 1957 överflyttades från 
Hammenhögs kommun och Östra Herrestads 
förs. till Tommarps kommun och östra 
Tommarps förs. ett obebott område med en 
areal av 0,094 km2, varav 0,091 km2 land. 

3) Den 1 jan. 1958 upplöstes Borrby m:e 
med en areal av 1,09 km2, allt land, och 
1098 inv. 

4) Den 1 jan. 1959 upplöstes Löderups 
m:e med en areal av 0,75 km2, allt land, 
och 568 inv., varav i Hörups förs. en areal av 
0,26 km2, allt land, och 175 inv. och i 
Löderups förs. en areal av 0,49 km2, allt 
land, och 393 inv. 

5) Den 1 jan. 1955 upplöstes Smedstorps 
m:e med en areal av 0,88 km2, allt land, 
och 387 inv. 

6) Den 1 jan. 1958 upplöstes Kiviks m:e 
med en areal av 1,18 km2, allt land, och 
612 inv., varav i Södra Mellby förs. en areal 
av 0,76 km2, allt land, och 508 inv. och i 
Vitaby förs. en areal av 0,42 km2, allt land, 
och 104 inv. 

7) Den 1 jan. 1954 upplöstes Vitemölla 
m:e med en areal av 0,45 km2, allt land, 
och 207 inv. 

8) Den 1 jan. 1958 upplöstes Tollarps m:e 
med en areal av 1,15 km2, varav 1,13 km2 

land, och 1 008 inv. 
9) Den 1 jan. 1955 överflyttades från 

Fjälkinge kommun och Kiaby förs. till Opp-
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manna och Vånga kommun och Vånga förs. 
ett obebott område (Orhagen) med en areal 
av 2,20 km2, varav 0,66 km2 land. 

10) Den 1 jan. 1958 upplöstes Knislinge 
m:e med en areal av 5,73 km?, varav 5,55 
km2 land, och 1 699 inv. 

11) Den 1 jan. 1958 upplöstes Broby m:e 
med en areal av 1,41 km2, varav 1,38 km-' 
land, och 1 314 inv. 

12) Den 1 jan. 1960 upplöstes Glimåkra 
m:e med en areal av 1,63 km2, varav 1,61 
km2 land, och 1 118 inv. 

13) Den 1 jan. 1960 upplöstes Hästveda 
m:e med en areal av 5,27 km2; varav 5,05 
km2 land, och 1 160 inv. 

14) Den 1 jan. 1959 upplöstes Bjårnums 
m:e med en areal av 2,35 km2> varav 2,31 
km2 land, och 1 659 inv. 

15) Den 1 jan. 1959 överflyttades inom 
Vinslövs förs. från Vinslövs kommun till 
Vinslövs köp. ett obebott område (öllstorp 
3:8 och Vanneberga 10:101) med en areal 
av 0,08 km2, allt land. 

16) Den 1 jan. 1955 överflyttades från 
Klippans köp. och Västra Sönnarslövs förs. 
till Kvidinge kommun och förs. ett område 
med en areal av 4,52 km2, varav 4,49 km2 
land, och 212 inv. 

17) Den 1 jan. 1954 överflyttades från 
Ansas kommun och Strövelstorps förs. till 
Kattarps kommun och förs. i Malmöhus län 
ett obebott område med en areal av 0,003 
km2, allt land. 

18) Den 1 jan. 1960 upplöstes Skäldervi-
kens m:e med en areal av 1,02 km2, varav 
1,00 km2 land, och 999 inv. 

19) Den 1 jan. 1955 överflyttades från 
Hjärnarps kommun och förs. till Ängelholms 
stad och Rebbelberga förs. ett område (Brö
dagården 1:3 och Bonstorp 2:4) med en 
areal av 0,58 km2, allt land. Inv. var redan 
förut skrivna i Rebbelberga. 

20) Den 1 jan. 1958 överflyttades från 
Åstorps köp. och Västra Broby förs. till 
Mörarps kommun och Kropps förs. i Malmö
hus län ett obebott område (Hyllinge 4:4) 
med en areal av 0,11 km2, allt land. 

Malmöhus län 

Oregelbundenheter beträffande indelning 

1) Norra V rams förs. är i avseende på 
fastighetsredovisningen uppdelad på Norra 
Vrams socken och Södra Vrams socken. 

2) Remmarlövs förs. är i avseende på fas
tighetsredovisningen uppdelad på Remmar-
lövs socken och Västra Sallerups socken. 

3) Bjuvs köp., där jordregister föres, ut
gör i avseende på fastighetsredovisningen 
en socken med samma namn. 

4) I Furulunds köp., där jordregister föres, 
utgör varje förs. i avseende på fastighets

redovisningen en socken med samma namn 
som förs. 

5) Lomma köp., där jordregister föres, 
utgör i avseende på fastighetsredovisningen 
en socken med samma namn. 

6) I Sjöbo köp., där jordregister föres, 
utgör varje förs. i avseende på fastighets-
redovisningen en socken med samma namn 
som förs. 

Förändringar sedan den i jan. 1952 

7) Den 1 jan. 1959 överflyttades från 
Brunnby kommun och förs. till Jonstorps 
kommun och förs. ett område med en areal 
av 0,40 km2, allt land, och 2 inv. 

8) Den 1 jan. 1960 överflyttades från 
Jonstorps kommun och förs. till Väsby kom
mun och förs. ett obebott område med en 
areal av 0,05 km2, allt land, samt i motsatt 
riktning ett område med en areal av 0,69 
km2, allt land, och 23 inv. Vid samma tid
punkt överflyttades från Kattarps kommun 
och förs. till Jonstorps kommun och Far-
hults förs. ett område med en areal av 0,75 
km2, allt land, och 88 inv. 

9) Den 1 jan. 1954 överflyttades från 
Ausås kommun och Strövelstorps förs. i 
Kristianstads län till Kattarps kommun och 
förs. ett obebott område med en areal av 
0,003 km2, allt land. 

10) Den 1 jan. 1956 överflyttades från 
Kattarps kommun och förs. dels ett obebott 
område med en areal av 0,18 km2, allt land, 
till Allerums förs., dels ett område med en 
areal av 0,11 km2, allt land, och 5 inv. till 
Fleninge förs., båda inom ödåkra kommun. 

11) Den 1 jan. 1958 överflyttades från 
Ödåkra kommun och Fleninge förs. till 
Mörarps kommun och Kropps förs. ett obe
bott område med en areal av 0,52 km2, allt 
land. Samtidigt överflyttades från Mörarps 
kommun och Kropps förs. till Ödåkra kom
mun och Allerums förs. ett område med en 
areal av 0,75 km2, allt land, och 44 inv. 

12) Den 1 jan. 1958 överflyttades från 
Åstorps köp. och Västra Broby förs. i Kri
stianstads län till Mörarps kommun och 
Kropps förs. ett obebott område (Hyllinge 
4:4) med en areal av 0,11 km2, allt land. 

13) Den 1 jan. 1958 överflyttades från 
Vallåkra kommun och Bärslövs förs. till 
Mörarps kommun och Välluvs förs. ett om
råde med en areal av 0,15 km2, allt land, 
och 10 inv. 

14) Den 1 jan. 1958 överflyttades från 
Marieholms kommun och Torrlösa förs. till 
Kågeröds kommun och förs. ett område 
(Storegård 1:1 och 1:2) med en areal av 
1,43 km2, allt land, och 6 inv. 

15) Den 1 jan. 1958 överflyttades från 
Kågeröds kommun och förs. till Svalöus 
kommun och förs. ett område (Gryttekullen 
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1:2—1:4 samt Skippadrätten 1:6—1:10 och 
1: 14) med en areal av 0,39 km2, allt land, 
och 2 inv. 

16) Den 1 jan. 1957 överflyttades från 
Yallåkra kommun och Ottarps förs. till Rön-
neberga kommun och Sireköpinge förs. ett 
område (Gluggstorp 2:2—2:15 och Rönnarp 
10:1 litt a) med en areal av 0,003 km2, allt 
land, och 25 inv. 

17) Den 1 jan. 1955 överflyttades från 
Hårslövs kommun och Örja förs. till Lands
krona stad och förs. ett område med en 
areal av 1,34 km2, allt land, och 457 inv. 

18) Den 1 jan. 1958 överflyttades från 
Dösjebro kommun och Saxtorps förs. till 
Rönneberga kommun och Tofta förs. ett 
obebott område med en areal av 0,04 km2, 
allt land. Samtidigt överflyttades i motsatt 
riktning ett område med en areal av 0,01 
km2, allt land, och 6 inv. 

19) Den 1 jan. 1953 upplöstes Svalövs 
m:e med en areal av 3,57 km2, varav 3,54 
km2 land, och 1 628 inv., varav i Svalövs 
förs. en areal av 2,88 km2, varav 2,86 km2 

land, och 1 522 inv. och i Telestads förs. en 
areal av 0,69 km2, varav 0,68 km2 land, 
och 106 inv. 

20) Den 1 jan. 1958 överflyttades till 
-Marieholms kommun och Torrlösa förs. dels 
ett område med en areal av 0,03 km2, allt 
land, och 3 inv. från Källs-Nöbbelövs förs., 
dels ett obebott område med en areal av 
0,04 km2, allt land, från Norra Skrävlinge 
förs., båda inom Teckomatorps kommun. 

21) Den 1 jan. 1955 överflyttades från 
Teckomatorps kommun och Södervidinge 
förs. till Dösjebro kommun och Dagstorps 
förs. ett område (Särslöv 2:2—2:3 och 
3:2—3:8) med en areal av 0,42 km2, allt 
land, och 28 inv. samt i motsatt riktning 
ett område (Dagstorp 13) med en areal av 
0,15 km2, allt land, och 4 inv. 

22) Den 1 jan. 1958 överflyttades från 
Harrie kommun och Stora Harrie förs. till 
Marieholms kommun och Reslövs förs. ett 
område med en areal av 0,04 km2, allt land, 
och 3 inv. 

23) Den 1 jan. 1961 upplöstes Marieholms 
m:e med en areal av 2,66 km2, allt land, 
och 1 204 inv. 

24) Den 1 jan. 1959 överflyttades från 
JBosarps kommun och förs. till Marieholms 
kommun och Torrlösa förs. ett område 
(Finsbohus och Urtahus 1:1—1:5) med en 
areal av 0,16 km2, allt land, och 4 inv. 

25) Den 1 jan. 1955 överflyttades från 
Jiosarps kommun och Stehags förs. till Sno-
geröds kommun och Bosjöklosters förs. ett 
obebott område (Råröd 1:10) med en areal 
av 0,08 km2, allt land, samt i motsatt rikt
ning ett obebott område (Råröd 2:12) med 
«n areal av 0,08 km2, allt land. 

26) Den 1 jan. 1956 överflyttades från 

Bosarps kommun och Trollenäs förs. till 
Harrie kommun och Lilla Harrie förs. ett 
område (Sunnantorp) med en areal av 0,41 
km2, allt land, och 8 inv. 

27) Den 1 jan. 1958 överflyttades från 
Löddeköpinge kommun och Högs förs. till 
Dösjebro kommun och Västra Karaby förs. 
ett obebott område med en areal av 0,003 
km2, allt land. 

28) Den 1 jan. 1955 överflyttades från 
Lunds stad och S:t Peters klosters förs. till 
Flädie kommun och Fjelie förs. ett område 
med en areal av 0,11 km2, allt land, och 
6 inv. 

29) Den 1 jan. 1955 överflyttades från 
Furulunds köp. och Lackalänga förs. till 
Torns kommun och Vallkärra förs. ett om
råde med en areal av 0,78 km2, allt land, 
och 16 inv. 

30) Den 1 jan. 1955 överflyttades från 
Staffanstorps kommun och Bjällerups förs. 
till Södra Sandby kommun och Hardeberga 
förs. ett obebott område (Bjällerup 2:1 och 
2:2) med en areal av 0,02 km2, allt land. 

31) Den 1 jan. 1955 upplöstes Dalby m:e 
med en areal av 2,02 km2, allt land, och 
993 inv. 

32) Den 1 jan. 1958 överflyttades från 
Dalby kommun och Bonderups förs. till 
Staffanstorps kommun och Esarps förs. ett 
obebott område med en areal av 0,04 km2, 
allt land. 

33) Den 1 jan. 1955 överflyttades från 
Genarps kommun och Lyngby förs. till Bara 
kommun och Hyby förs. ett område med en 
areal av 0,08 km2, allt land, och 2 inv. 

34) Den 1 jan. 1958 upplöstes Veberöds 
m:e med en areal av 1,84 km2, allt land, 
och 766 inv. 

35) Den 1 jan. 1959 överflyttades från 
Veberöds kommun och Silvåkra förs. till 
Löberöds kommun och Harlösa förs. ett 
obebott område med en areal av 0,04 km, 
varav 0,03 km2 land samt i motsatt rikt
ning ett obebott område med en areal av 
0,006 km2, varav 0,005 km2 land. 

36) Den 1 jan. 1961 överflyttades från 
Staffanstorps kommun och Knåstorps förs. 
till Lunds stad och Domkyrkoförs. ett 
område (Hunnerup inom S:t Lars sjukhus) 
med en areal av 0,62 km2, allt land, och 
92 inv. 

37) Den 1 jan. 1959 överflyttades från 
Staffanstorps kommun och Tottarps förs. 
till Burlövs kommun och förs. Tottarpsde-
len av Åkarps m:e med en areal av 0,52 km2, 
allt land, och 539 inv. Vid samma tidpunkt 
upplöstes, dels Arlövs m:e med en areal 
av 2,20 km2, varav 2,19 km2 land, och 
3 416 inv., dels Åkarps m:e med en areal 
av 3,37 km2, allt land, och 1 503 inv. 

38) Den 1 jan. 1958 överflyttades från 
Vellinge kommun och Gässie förs. till Bun-
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kef lo kommun och Tygelsjö förs. ett obebott 
område (Gässie 21:9 och 21:10) med en 
areal av 0,12 km2, varav 0,10 km2 land. 

39) Den 1 jan. 1955 upplöstes Vellinge 
m:e med en areal av 1,21 km2, varav 1,20 
km2 land, och 1 429 inv. 

40) Den 1 jan. 1961 överflyttades från 
Rangs kommun och Stora Hammars förs. 
till Skegrie kommun och Maglarps förs. 
ett obebott område (Stora Hammar 9:6 och 
9:8) med en areal av 0,03 km2, allt land. 

41) Den 1 jan. 1960 överflyttades från 
Gislövs kommun och Bösarps förs. till Al-
stads kommun och Fru Alstads förs. ett 
obebott område (Västra Virestad 11: 9) med 
en areal av 0,05 kn>2, allt land. 

42) Den 1 jan. 1959 överflyttades till 
Alstads kommun och Västra Alstads förs. 
dels ett område (Aggarp 3: 32, 4:8 och 9:18) 
med en areal av 0,22 km2, allt land, från 
Svedala köp. och förs., dels ett område (Ugg-
larp 7:1) med en areal av 0,17 km2, allt 
land, från Anderslövs kommun och förs. 
Båda dessa områden var obebodda. 

43) Den 1 jan. 1953 överflyttades från Al
stads kommun och Lilla Slågarps förs. till 
Gislövs kommun och Gylle förs. ett område 
(Annarps by) med en areal av 1,12 km2, 
allt land, och 19 inv. 

44) Den 1 jan. 1955 överflyttades från 
Klagstorps kommun till Gislövs kommun 
Simlinge förs. med en areal av 6,70 km2, 
varav 6,67 km2 land, och 225 inv. 

45) Den 1 jan. 1955 upplöstes Anderslövs 
m:e med en areal av 1,10 km2, allt land, 
och 849 inv. 

46) Den 1 jan. 1958 överflyttades från 
Rydsgårds kommun och Katslösa förs. till 
Ljunits kommun och Sjörups förs. ett obe
bott område (Katslösa 17:1) med en areal av 
0,13 km2, allt land. 

47) Den 1 jan. 1954 överflyttades från 
Blentarps kommun och förs. till Rydsgårds 
kommun och Slimminge förs. ett område 
(Bleckarp 1:2 och 1:3) med en areal av 
0,14 km2, allt land, och 8 inv. 

48) Den 1 jan. 1959 överflyttades från 
Blentarps kommun och förs. till Rydsgårds 
kommun och Slimminge förs. ett obebott 
område (Ågerup 2:7) med en areal av 0,05 
km2, allt land. 

49) Den 1 jan. 1955 överflyttades från 
Blentarps kommun och Sövde förs. till Ryds
gårds kommun och Villie förs. ett område 
(Duvarp 1:1—1:4 och Skåvarp 1:1—1:3) 
med en areal av 0,72 km2, allt land, och 
8 inv. 

50) Den 1 jan. 1955 överflyttades till 
Ystads stad och förs. följande områden inom 
Herrestads kommun: ett område från Hede-
skoga förs. med en areal av 1,15 km2, allt 
land, och 52 inv., ett område från öja förs. 
med en areal av 1,07 km2, allt land, och 71 

inv., ett obebott område från Stora Herre
stads förs. med en areal av 0,14 km2, allt 
land, samt slutligen ett område från Stora 
Köpinge förs. med en areal av 0,070 km2, 
varav 0,067 km2 land, och 2 inv. 

51) Den 1 jan. 1955 överflyttades från 
Blentarps kommun och Sövde förs. till Östra 
Färs kommun och Röddinge förs. ett områ
de (Pålstorp) med en areal av 0,584 km2, 
varav 0,575 km2 land, och 8 inv. 

52) Den 1 jan. 1961 upplöstes Lövestads 
m:e med en areal av 0,77 km2, allt land, 
och 470 inv. 

53) Den 1 jan. 1958 överflyttades inom 
Hörby förs. från Östra Frosta kommun till 
Hörby köp. ett område med en areal av 0,89 
km2, allt land, och 9 inv. 

54) Den 1 jan. 1955 upplöstes Löberöds 
m:e med en areal av 0,68 km2, allt land, 
och 618 inv., varav i Högseröds förs. en 
areal av 0,44 km2, allt land, och 514 inv. 
och i Hammarlunda förs. en areal av 0,24 
km2, allt land, och 104 inv. 

55) Den 1 jan. 1956 överflyttades från 
Snogeröds kommun och Bosjöklosters förs. 
till Löberöds kommun och Högseröds förs. 
ett obebott område (Kyrkhult 1:2 och 1:3) 
med en areal av 0,31 km2, allt land. 

56) Den 1 jan. 1961 överflyttades från 
Västra Skrävlinge förs. till Möllevångens 
förs., båda inom Malmö stad, ett område med 
en areal av 0,48 km2, allt land, och 7 646 
inv. 

57) Den 1 jan. 1959 införlivades S:t Ibbs 
kommun (omfattande S:t Ibbs förs.) med 
en areal av 7,52 km2, varav 7,47 km2 land, 
och 569 inv. med Landskrona stad. 

Hallands län 

Oregelbundenheter beträffande indelning 
1) Laholms landsförs. utgör i avseende på 

fastighetsredovisningen Laholms socken. 

Förändringar sedan den 1 jan. 1952 

2) Den 1 jan. 1958 överflyttades från 
Våxtorps kommun och förs. till Ränneslövs 
kommun och förs. ett område (Vallen 1:2) 
med en areal av 0,18 km2, allt land, och 
1 inv. 

3) Den 1 jan. 1959 överflyttades från 
Eldsberga kommun och Tönnersjö förs. till 
Simlångsdalens kommun och Breareds förs. 
ett område med en areal av 41,30 km2, var
av 40,31 km2 land, och 112 inv. 

4) Den 1 jan. 1958 överflyttades från 
Enslövs kommun och förs. till Kvibille kom
mun och Holms förs. ett obebott område 
(Fjällgime 1:2) med en areal av 0,01 km2, 
allt land. 

5) Den 1 jan. 1957 avskildes Oskarströms 
köp. med en areal av 8,71 km2, varav 8,40 
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km2 land, och 2 963 inv., från Enslövs och 
Slättåkra förs. till att bilda egen förs., be
nämnd Oskarströms förs. Från Enslövs förs. 
avskildes en areal av 6,29 km2, varav 6,09 
lim2 land, och 1 619 inv. och från Slättåkra 
förs. en areal av 2,42 km2, varav 2,31 km2 

land, och 1 344 inv. 
6) Den 1 jan. 1953 överflyttades till 

Torups kommun och förs. dels ett område 
med en areal av 5,36 km2, varav 5,21 km2 

land, och 289 inv. från Långaryds förs., dels 
ett område med en areal av 2,60 km2, varav 
2,46 km- land, och 164 inv. från Färgarnas 
förs., båda inom Hglte kommun i Jönkö
pings län. 

7) Den 1 jan. 1953 överflyttades till Var-
bergs stad och förs. dels ett område med 
en areal av 3,16 km2, allt land, och 866 inv. 
från Träslövs kommun och förs., dels ett 
obebott område med en areal av 0,01 km2, 
allt land, från rudåters fcommun och förs. 
Vid samma tidpunkt överflyttades från Var-
bergs stad och förs. dels ett område med 
en areal av 0,05 km2, allt land, till Träslövs 
kommun och förs., dels ett område med en 
areal av 0,001 km2, allt land till Tvååkers 
kommun och förs. Samtidigt överflyttades 
från Tvååkers kommun och förs. till Träs-
lövs kommun och förs. ett område med en 
areal av 0,04 kra2, allt land. Samtliga dessa 
områden var obebodda. 

8) Den 1 jan. 1954 överflyttades till 
Kungsbacka stad och förs. dels ett område 
med en areal av 0,653 km2, varav 0,649 km2 

land, och 24 inv. från Tölö kommun och 
förs., dels ett område med en areal av 
2,18 km-', varav 2,17 km2 land, och 300 inv. 
från Fjärås kommun och Hanhals förs. Vid 
samma tidpunkt överflyttades från Tölö 
kommun och förs. till Fjärås kommun och 
Hanhals förs. ett obebott område (Kolla 
Uddaholmen 4:1) med en areal av 0,04 km2, 
allt land. 

Göteborgs och Bohus län 

Oregelbundenheter beträffande indelning 

1) Smögens och Södra Sotenäs kommuner 
utgör i avseende på fastighetsredovisningen 
tillsammans Askums socken. 

2) Hela Tossene kommun utgör i avseen
de på fastighetsredovisningen en socken med 
samma namn. 

3) Tanums förs. är i avseende på fastig
hetsredovisningen uppdelad på Tanums 
socken och ett område motsvarande förut
varande Grebbestads köp., där fastighets
register föres. 

4) Utom de här nämnda förs. finns i Gö-
teborgs stad en icke-territoriell förs. Tyska 
förs.; de i denna förs. kyrkobokförda per
sonerna har fördelats på de territoriella 
förs., där de är bosatta. 

Förändringar sedan den 1 jan. 1952 37) 

5) Den 1 jan. 1955 upplöstes Partilie, 
Jonsereds och Såvedalens m:en av vilka Par-
tille hade en areal av 26,55 km2, varav 
25,97 km2 land, och 4 388 inv., Jonsered en 
areal av 13,58 km2, varav 13,24 km2 land, 
och 2 315 inv. och Sävedalen en areal av 
4,93 km2, varav 4,89 km2 land, och 6 798 
inv. 

6) Den 1 jan. 1960 upplöstes Vrångö, 
Donsö, Styrsö och Asperö m:en, av vilka 
Vrångö hade en areal av 2,37 km2, varav 
2,36 km2 land, och 327 inv., Donsö en areal 
av 1,91 km2, varav 1,90 km2 land, och 1 090 
inv., Styrsö en areal av 3,81 km2, varav 
3,79 km2 land, och 975 inv. och Asperö en 
areal av 0,94 km2, varav 0,92 km2 land, 
och 172 inv. 

7) Den 1 jan. 1960 upplöstes Hönö, Hälsö, 
Källö-Knipplans och Kalvsunds m:en, av 
vilka Hönö hade en areal av 5,81 km2, var
av 5,73 km2 land, och 2 581 inv., Hälsa en 
areal av 1,25 km2, allt land, och 544 inv., 
Källö-Knipplan en areal av 0,50 km2, varav 
0,49 km2 land, och 654 inv. och Kalvsund en 
areal av 0,36 km2, varav 0,35 km2 land, 
och 111 inv. 

8) Den 1 jan. 1960 överflyttades från 
Torslanda kommun och Björlanda förs. till 
Göteborgs stad och Biskopsgårdens kbfd. ett 
område (Vikansby och Halvorsäng) med en 
areal av 2,42 km2, varav 2,41 km2 land, 
och 27 inv. 

9) Den 1 jan. 1960 upplöstes Skärhamns 
och Blekets m:en, av vilka Skärhamn hade 
en areal av 0,33 km2, allt land, och 880 inv. 
och Bleket en areal av 0,27 km2, allt land. 
och 198 inv. (varav en areal av 0,25 km2, 
allt land, och 179 inv. i Stenkyrka förs. och 
0,02 km2, allt land, och 19 inv. i Rönnängs 
förs.). 

10) Den 1 jan. 1960 upplöstes Stora Byr
ons, Åstols och Tjömekalvs m:en, av vilka 
Stora Dyrön hade en areal av 1,18 km2, var
av 1,17 km2 land, och 326 inv., Astol en 
areal av 0,15 km2, allt land, och 551 inv. 
och Tjörnekalv en areal av 0,98 km2, varav 
0,97 km2 land, och 108 inv. 

11) Den 1 jan. 1960 upplöstes Klädeshol
mens m:e med en areal av 0,28 km2, allt 
land, och 803 inv. 

12) Den 1 jan. 1960 upplöstes Kyrkesunds 
m:e med en areal av 0,42 km2, allt land, 
och 248 inv. 

13) Den 1 jan. 1960 upplöstes Käringöns 
m:e med en areal av 0,43 km2, varav 0,42 
km2 land, och 223 inv. 

14) Den 1 jan. 1960 upplöstes Gullhol-
mens m:e med en areal av 0,21 km2, allt 
land, och 316 inv. 

15) Den 1 jan. 1960 upplöstes EHös, Sfoe-
kens och Hälleviksstrands m:en, av vilka 
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Ellos hade en areal av 0,66 km2, allt land, 
och 375 inv., Stocken en areal av 0,08 km2, 
allt land, och 123 inv. och Hälleviksstrand 
en areal av 0,15 km2, allt land, och 222 inv. 

16) Den 1 jan. 1957 upplöstes Edshults-
halls m:e med en areal av 0,09 km2, allt 
land, och 161 inv. 

17) Den 1 jan. 1958 upplöstes Östersidans 
m:e med en areal av 0,10 km2, allt land, 
och 137 inv. 

18) Den 1 jan. 1959 överflyttades från 
Skredsviks kommun och Herrestads förs. 
till Uddevalla stad och förs. ett område med 
en areal av 4,97 km2, varav 4,95 km2 land, 
och 447 inv. 

19) Den 1 jan. 1954 upplöstes Smögens och 
Hasselösunds m.en, av vilka Smögen hade 
en areal av 0,44 km2, allt land, och 1 363 inv. 
och Hasselösund en areal av 0,12 km2, allt 
land, och 216 inv. 

20) Den 1 jan. 1961 upplöstes Gravarne 
och Bäckeviks m:e med en areal av 1,26 km2, 
varav 1,25 km2 land, och 1 964 inv. 

21) Den 1 jan. 1960 upplöstes Tångens 
m:e med en areal av 0,42 km2, allt land, 
och 774 inv. 

22) Den 1 jan. 1960 upplöstes Malmöns 
m:e med en areal av 0,23 km2, allt land, 
och 523 inv. 

23) Den 1 jan. 1960 upplöstes Hovenäsets 
och Vajerns m:e, av vilka Hovenäset hade 
en areal av 0,24 km2, allt land, och 401 inv. 
och Vajern en areal av 0,09 km2, allt land, 
och 199 inv. 

24) Den 1 jan. 1961 upplöstes Hunnebo-
strands m:e med en areal av 1,21 km2, allt 
land, och 1 425 inv. 

25) Den 1 jan. 1960 upplöstes Ulebergs-
hamns m:e med en areal av 0,98 km2, allt 
land, och 230 inv. 

26) Den 1 jan. 1960 upplöstes Bovalls-
strands m:e med en areal av 1,58 km2, var
av 1,57 km2 land, och 538 inv. 

27) Den 1 jan. 1958 upplöstes Havstens-
sunds m:e med en areal av 0,97 km2, allt 
land, och 219 inv. 

28) Den 1 jan. 1955 upplöstes Sannäs 
m:e med en areal av 0,23 km2, allt land, 
och 131 inv. 

29) Grebbestads kyrkoområde samt Ta-
nums kyrkoområde särskiljes i kyrkobokfö
ringshänseende, varför dessa områden kan 
jämställas med kbfd., ehuru något kungl. 
beslut om bildande av kbfd. icke föreligger. 

30) Den 1 jan. 1953 uppdelades Skee förs. 
i två kbfd., nämligen Skee kbfd. med en 
areal av 230,03 km2, varav 224,33 km2 land, 
och 3 025 inv. samt Krokstrands kbfd. med 
en areal av 37,96 km2, varav 35,87 km2 

land, och 816 inv. 
31) Den 1 jan. 1959 upplöstes Björneröd 

och Krokens m:e med en areal av 10,42 
km2, varav 10,17 km2 land, och 369 inv. 

32) Från den 1 jan. 1956 bygger alla areal
uppgifter för Göteborgs stad på beräk
ningar, som föranletts av nymätningar. 

33) Den 1 jan. 1955 utbröts ur Nylöse 
kbfd. inom Gamlestads förs. stadsdelen Kor
tedala med en areal av 3,88 km2, varav 3,87 
km2 land, och 6 267 inv. till att bilda eget 
kbfd., benämnt Kortedala kbfd. 

34) Den 1 jan. 1960 utbröts Kortedala 
kbfd. ur Gamlestads förs. med en areal av 
3,88 km2, varav 3,87 km2 land, och 24 425 
inv. till att bilda egen förs., benämnd Kor
tedala förs. 

35) Den 1 april 1957 utbröts ur Lundby 
kbfd. inom Lundby förs. stadsdelen Biskops
gården med en areal av 5,35 km2, allt land, 
och som den 31 dec. 1957 hade 7 738 inv. 
till att bilda eget kbfd., benämnt Biskopsgår
dens kbfd. 

36) Den 1 jan. 1961 utbröts Brämaregår-
dens och Biskopsgårdens kbfd. ur Lundby 
förs. till att bilda egna förs. benämnda Brä-
maregården resp. Biskopsgården. Brämare-
gårdens kbfd. hade en areal av 5,95 km2, 
varav 4,85 km2 land, och 21 085 inv. och 
Biskopsgårdens kbfd. en areal av 7,77 km2, 
varav 7,76 km2 land, och 24 719 inv. Vid 
samma tidpunkt upplöstes Lundby, Brä-
maregårdens och Biskopsgårdens kbfd., varav 
Lundby kbfd. med en areal av 18,90 km2, 
varav 18,15 km2 land, och 35 984 inv., mot
svarade den återstående delen av Lundby 
förs. 

37) Dessutom lämnas här uppgift om re
dan före den 1 jan. 1952 faktiskt existerande 
men icke av Kungl. Maj:t fastställda om
råden med särskild kyrkobokföring. 

Älvsborgs län 

Oregelbundenheter beträffande indelning 

1) Åmåls landsförs. utgör i avseende på 
fastighetsredovisningen Åmåls socken. 

2) Tösse med Tydje förs. är i avseende 
på fastighetsredovisningen uppdelad på 
Tösse socken och Tydje socken. 

3) Limmareds kommun utgör i avseende 
på fastighetsredovisningen en socken med 
samma namn. 

4) Den i Dalstorps kommun ingående de
len av Mossebo förs. utgör i avseende på 
fastighetsredovisningen tillsammans med 
Nittorps förs. Nittorps socken, medan den i 
Tranemo kommun ingående delen av Mosse
bo förs. utgör Mossebo socken. 

5) Lilla Edets köp., där jordregister föres, 
utgör i avseende på fastighetsredovisninfien 
Fuxerna socken. 

6) I Herrljunga köp., där jordregister fö
res, utgör varje förs. i avseende på fastig
hetsredovisningen en socken med samma 
namn som förs. 
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7) Skene köp., där jordregister föres, in
går i avseende på fastighetsredovisningen i 
örby socken, som omfattar hela förs. med 
samma namn. 

8) cuenljunga köp., där jordregister fö
res, utgör i avseende på fastighetsredovis
ningen en socken med samma namn. 

Förändringar sedan den 1 jan. 1952 

9) Den 1 jan. 1956 överflyttades från 
Tössbo kommun och Åmåls landsförs. till 
Åmåls stad och stadsförs. ett område med 
en areal av 4,89 km2, varav 4,87 km2 land, 
och 179 inv. 

10) Den 1 jan. 1955 överflyttades från 
Lelångs kommun och Laxarby förs. till Ste-
neby kommun och förs. ett område med en 
areal av 7,78 km2, varav 4,52 km2 land, 
och 239 inv. 

11) Den 1 jan. 1958 överflyttades från 
Dals-Eds kommun och Nössemarks förs. till 
Lelångs kommun och Torrskogs förs. ett om
råde (Kölviken norra och södra) med en 
areal av 43,47 km?, varav 33,80 km2 land, 
och 76 inv. 

12) Den 1 jan. 1958 upplöstes Eds m:e 
med en areal av 0,95 km2, allt land, och 
893 inv. 

13) Den 1 jan. 1957 upplöstes Brålanda 
m:e med en areal av 2,28 km2, varav 2,26 
km2 land, och 802 inv. 

14) Den 1 jan. 1953 överflyttades från 
Västra Tunhems kommun och Vänersnäs 
förs. till Tuns kommun och Karaby förs. i 
Skaraborgs län ett område (Kiljamosse) 
med en areal av 0,32 km2, allt land, och 
2 inv. 

15) Den 1 jan. 1956 överflyttades från 
Västra Tunhems kommun och Vänersnäs 
förs. till Grästorps kommun och Flo förs. i 
Skaraborgs län ett obebott område (Hall-
by 1:39) med en areal av 0,02 km2, allt 
land. 

16) Den 1 jan. 1954 överflyttades från 
Starrkärrs kommun och förs. till Nödinge 
kommun och förs. ett område med en areal 
av 0,59 km2, varav 0,54 km2 land, och 25 inv. 

17) Den 1 jan. 1956 uppdelades Starrkårrs 
förs. i två kbfd., nämligen Starrkärrs kbfd. 
med en areal av 57,35 km2, varav 54,72 km2 

land, och 2 558 inv. och Nol-Alafors kbfd. 
med en areal av 19,83 km2, varav 18,74 km2 

land, och 2 918 inv. 
18) Den 1 jan. 1955 överflyttades Bålinge 

förs. med en areal av 26,58 km2, varav 25,52 
km2 land, och 367 inv. från Vårgårda kom
mun till Alingsås stad. 

19) Den 1 jan. 1959 överflyttades från 
Alingsås stad och Rödene förs. till Vårgårda 
kommun och Lena förs. ett område (Rödene 
Kampagården lilla 2:2 och 2:4) med en areal 
av 0,04 km2, allt land, och 2 inv. 

20) Den 1 jan. 1953 erhöll Herrljunga 
kommun köpingsrättigheter. Samtidigt upp
löstes Herrljunga m:e med en areal av 4,17 
km2, varav 4,08 km2 land, och 2187 inv. 
(varav i Tarsleds förs. en areal av 0,16 km2, 
allt land, och 83 inv. och i Herrljunga förs. 
en areal av 4,01 km2, varav 3,92 km2 land, 
och 2 104 inv.). Vid samma tidpunkt över
flyttades från Herrljunga kommun och förs. 
till Gäsene kommun och Hudene förs. ett 
obebott område med en areal av 0,039 km2, 
varav 0,036 km2 land. Slutligen överflyttades 
från Bråttensby fårs. till Herrljunga förs., 
båda inom Herrljunga kommun, ett obebott 
område med en areal av 0,046 km2, varav 
0,045 km2 land. 

21) Den 1 jan. 1961 förenades Kinnarum-
ma kommun (omfattande Kinnarumma 
förs.) med en areal av 102,60 km2, varav 
96,79 km2 land, och 3 070 inv. och Seglora 
kommun (omfattande Seglora förs.) med en 
areal av 120,69 km2, varav 115,09 km2 land, 
och 2 257 inv. till en kommun, benämnd 
Viskafors kommun. 

22) Den 22 okt. 1959 beslöts att Skepp-
hults förs. och socken skall benämnas 
Skephult. 

23) Den 1 jan. 1953 överflyttades i kom
munalt hänseende och i avseende på fastig
hetsredovisningen ett område (Grimsås) av 
Mossebo förs. med en areal av 0,83 km2, allt 
land, och 156 inv. från Tranemo kommun 
och Mossebo socken till Dalstorps kommun 
och Nittorps socken. 

24) Den 1 jan. 1955 överflyttades från 
Gustav Adolfs förs. till Caroti förs., båda 
inom Borås stad, ett område med en areal 
av 0,35 km2, varav 0,33 km2 land, och 73 inv. 

Skaraborgs län 

Oregelbundenheter beträffande indelning 

1) Tengene förs. är i avseende på fastig
hetsredovisningen uppdelad på Tengene soc
ken och ett område motsvarande förutvaran
de Grästorps köp., där fastighetsregister fö
res. 

2) Bitterna förs. är i avseende på fastig-
hetsredovisningen uppdelad på österbitter-
na socken och Våster-bitterna socken. 

3) Falköpings landsförs. utgör i avseende 
på fastighetsredovisningen Falköpings östra 
socken. 

4) I Götene köp., där jordregister föres, 
utgör varje förs. i avseende på fastighets
redovisningen en socken med samma namn 
som. förs. 

5) Tibro köp., där jordregister föres, utgör 
i avseende på fastighetsredovisningen en soc
ken med samma namn. 
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Förändringar sedan den 1 Jan. 1952 

6) Den 1 Jan. 1953 överflyttades från 
Västra Tunhems kommun och Vänersnäs 
förs. i Xlvsborgs län till Tuns kommun och 
Karabg förs. ett område (Kiljamosse) med 
en areal av 0,32 km2, allt land, och 2 inv. 

7) Den 1 jan. 1956 överflyttades från 
Västra Tunhems kommun och Vänersnäs 
fårs. i Älvsborgs län till Grästorps kommun 
och Flo förs. ett obebott område (Hallby 
1:39) med en areal av 0,02 km2, allt land. 
Samtidigt överflyttades från Ås förs. till 
Flo förs., båda inom Grästorps kommun, ett 
obebott område (Lanna 9:1) med en areal av 
0,01 km2, allt land. 

8) Den 1 jan. 1960 upplöstes Vedums m:e 
med en areal av 0,80 km2, allt land, och 580 
inv. 

9) Den 1 jan. 1957 överflyttades från 
Ruda kommun och förs. till Levene kommun 
och förs. ett område med en areal av 0,27 
km2, varav 0,26 km2 land, och 108 inv. 

10) Den 1 jan. 1958 upplöstes Lundsbrunns 
m:e med en areal av 0,67 km2, allt land, och 
505 inv., varav i Ledsjö förs. en areal av 
0,42 km2, allt land, och 338 inv., i Skälvums 
förs. en areal av 0,21 km2, allt land, och 167 
inv. och i Ova förs. en areal av 0,04 km2, allt 
land. Sistnämnda område var obebott. 

11) Den 1 jan. 1961 upplöstes Axvalls m:e 
med en areal av 0,75 km2, allt land, och 509 
inv., varav i Skärvs förs. en areal av 0,35 
km2, allt land, och 80 inv. och i Norra Vings 
förs. en areal av 0,40 km2, allt land, och 
429 inv. 

12) Den 24 april 1959 utvidgades Kvä~ 
nums m:e med en areal av 0,24 km2, allt 
land. Området var obebott. 

13) Den 1 jan. 1956 överflyttades från 
Värsås kommun och Edäsa förs. till Fröje-
reds kommun och Fridene förs. ett obebott 
område (Torestorp 4:3 och 4:4) med en 
areal av 0,02 km2, allt land. 

14) Den 1 jan. 1959 upplöstes Stenstorps 
m:e med en areal av 1,06 km2, allt land, och 
1 159 inv. 

15) Den 1 jan. 1958 upplöstes Tidans m:e 
med en areal av 1,03 km2, varav 0,98 km! 
land, och 618 inv., varav i Götlunda förs. en 
areal av 0,57 km2, varav 0,55 km2 land, och 
390 inv. och i Vads förs. en areal av 0,46 
km2, varav 0,43 km2 latid, och 228 inv. 

16) Den 1 jan. 1956 upplöstes Moholms 
m:e med en areal av 2,62 km2, varav 2,45 
km2 land, och 612 inv., varav i Hjälstads 
förs. en areal av 1,02 km2, allt land, och 288 
inv., i Mo förs. en areal av 1,53 km2, varav 
1,37 km2 land, och 311 inv. och i Vads förs. 
en areal av 0,07 km2, varav 0,06 km2 land, 
och 13 inv. Sistnämnda del överflyttades 
samtidigt från Tidans kommun och Vads 
förs. till Moholms kommun och Mo förs. 

17) Den 1 jan. 1961 överflyttades från 
Töreboda köp. och förs. till Moholms kom
mun och Fagre förs. ett område med en areal 
av 0,47 km2, allt land, och 3 inv. 

18) Den 1 jan. 1959 upplöstes Mölltorps 
m:e med en areal av 1,30 km2, varav 1,29 
km2 land, och 572 inv. 

19) Den 1 jan. 1959 upplöstes Gullspångs 
m:e med en areal av 1,15 km2, varav 1,05 
km2 land, och 628 inv. 

20) Den 1 jan. 1955 överflyttades från 
Leksbergs förs. till Mariestads förs., båda 
inom Afariesfaiis stad, ett område med en 
areal av 0,07 km2, varav 0,05 km2 land, och 
15 inv. Samtidigt överflyttades i motsatt 
riktning ett område med en areal av 0,09 
km2, allt land, och 2 inv. 

Värmlands län 

Oregelbundenheter beträffande indelning 

1) Storfors köp., där jordregister föres, 
ingår i avseende på fastighetsredovisningen 
tillsammans med Kroppa kommun i Kroppa 
socken. 

2) Hammarö köp., där jordregister föres, 
utgör i avseende på fastighetsredovisningen 
en socken med samma namn. 

3) Forshaga köp., där jordregister föres, 
ingår i avseende på fastighetsredovisningen 
tillsammans med Grava kommun i Grava 
socken. 

Förändringar sedan den 1 jan. 1952 

4) Den 1 jan. 1955 upplöstes Björneborgs 
m:e med en areal av 9,80 km2, varav 8,90 
km2 land, och 1 771 inv. 

5) Den 1 jan. 1960 utbröts Storfors köp. 
ur Kroppa förs. till att bilda egen förs., be
nämnd Storfors förs. Vid samma tidpunkt 
upplöstes Kroppa kbfd. (motsvarande Kroppa 
kommun) med en areal av 167,66 km2, varav 
142,60 km2 land, och 2 612 inv. och Storfors 
kbfd. (motsvarande Storfors köp.) med en 
areal av 83,80 km2, varav 74,00 km2 land, 
och 4 057 inv. 

6) Den 1 jan. 1955 upplöstes Lesjöfors m:e 
med en areal av 6,75 km2, varav 6,36 km2 

land, och 2133 inv. 
7) Den 1 jan. 1959 upplöstes Molkoms 

m:e med en areal av 8,27 km2, varav 5,54 
km2 land, och 1 202 inv. 

8) Den 1 jan. 1957 upplöstes Deje m:e med 
en areal av 10,56 km2, varav 9,00 km2 land, 
och 2 740 inv. 

9) Den 1 jan. 1953 överflyttades från 
Ulleruds kommun och övre Vlleruds förs. 
till Stora Kils kommun och förs. ett område 
(Bonserud) med en areal av 4,27 km2, varav 
2,50 km2 land, och 29 inv. 

10) Den 1 jan. 1960 överflyttades från 
Stavnäs kommun och förs. till Glava kom-
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man och förs. ett obebott område (Nås 1:9 
—1:12) med en areal av 2,30 km2, varav 
1,40 km2 land. 

11) Den 1 juli 1952 uppdelades Brunskogs 
förs. i två kbfd, nämligen Brunskogs västra 
kbfd. med en areal av 73,14 km2, varav 64,62 
km2 land och som den 31 dec. 1952 hade 
1 484 inv., samt Brunskogs östra kbfd. med 
en areal av 194,50 km2, varav 166,84 km2 

land, och som den 31 dec. 1952 hade 1 499 
inv. 

12) Den 1 jan. 1955 upplöstes Torsbg 
m:e med en areal av 2,05 km2, varav 2,01 
km2 land, och 1 330 inv. 

13) Den 1 jan. 1958 upplöstes Hammarö 
kbfd. och Skoghalls kbfd., båda inom Ham
marö köp-, av vilka Hammarö hade en areal 
av 44,30 km2, varav 44,15 km2 land, och 
2 556 inv. och Skoghall en areal av 10,90 
km2, varav 10,00 km2 land, och 7 132 inv. 

14) Den 1 jan. 1960 införlivades Varnums 
förs. med en areal av 211,29 km2, varav 
202,45 km2 land, och 1 461 inv. med Kristi
nehamns förs., båda inom Kristinehamns 
stad. 

15) Den 1 jan. 1959 överflyttades från 
Arvika västra förs. till Arvika östra förs., 
båda inom Arvika stad, ett obebott område 
med en areal av 0,002 km2, allt land. Sam
tidigt överflyttades i motsatt riktning ett 
obebott område med en areal av 0,001 km2, 
allt land. 

Örebro län 

Oregelbundenheter beträffande indelning 
1) Nora bergsförs. utgör i avseende på 

fastighetsredovisningen iVora socken. 
2) Hela Linde kommun utgör i avseende 

på fastighetsredovisningen en socken med 
samma namn. 

3) Hela Fellingsbro kommun utgör i av
seende på fastighetsredovisningen en socken 
med samma namn. 

4) Laxå köp., där jordregister föres, utgör 
i avseende på fastighetsredovisningen Ra-
mundeboda socken. 

5) Degerfors köp., där jordregister föres, 
utgör i avseende på fastighetsredovisningen 
en socken med samma namn. 

6) Hällefors köp., där jordregister föres, 
utgör i avseende pä fastighetsredovisningen 
en socken med samma namn. 

7) Frövi köp., där jordregister föres, ut
gör i avseende på fastighetsredovisningen 
Näsby socken. 

Förändringar sedan den 1 jan. 1952 

8) Från den 1 jan. 1960 bygger alla areal
uppgifter för Örebro län på beräkningar, som 
föranletts av nymätningar. 

9) Den 1 jan. 1961 överflyttades från 
Tysslinge kommun och Vintrosa förs. till 

Lekebergs kommun och Hidinge förs. ett 
obebott område (Hojen) med en areal av 
0,01 km2, allt land. 

10) Den 1 jan. 1961 överflyttades från 
Örebro stad och Långbro förs. till Tgsslinge 
kommun och förs. ett obebott område med 
en areal av 0,02 km2, allt land. 

11) Den 1 jan. 1958 upplöstes Pälsboda 
m:e med en areal av 7,19 km2, allt land, och 
1 114 inv. 

12) Den 1 jan. 1954 överflyttades från 
Lerbäcks kommun och förs. till Hammars 
kommun och förs. ett område med en areal 
av 2,32 km2, varav 2,26 kn>2 land, och 292 
inv. Samtidigt överflyttades från Godegärds 
kommun och förs. i Östergötlands län till 
Hammars kommun och förs. ett område med 
en areal av 3,25 km2, varav 3,20 km2 land, 
och 82 inv. 

13) Den 1 jan. 1956 upplöstes östansjö och 
Vretstorps m:en, av vilka östansjö hade en 
areal av 5,80 km2, varav 5,60 km2 land, och 
758 inv. och Vretstorp en areal av 8,60 km2, 
varav 8,15 km2 land, och 1 056 inv. 

14) Den 1 jan. 1953 upplöstes Hällabrot
tets m:e med en areal av 11,65 km2, allt 
land, och 1 187 inv. 

15) Den 1 jan. 1959 överflyttades från 
Karlskoga stad och förs. till Lekebergs kom
mun och Hidinge förs. ett område (Abbor-
tjärn 1:9, Elgsimmen 2:1 och Kringelhult) 
med en areal av 17,02 km2, varav 15,58 km2 
land, och 4 inv. 

16) Den 1 jan. 1953 upplöstes Mullhyttans 
m:e med en areal av 3,73 km2, varav 3,71 
km2 land, och 568 inv. 

17) Den 1 jan. 1961 överflyttades från 
iVysunds förs. till Kuistbro förs., båda inom 
Svarta kommun, ett område (Mark 1:4 och 
Medskog) med en areal av 0,81 km2, allt 
land, och 36 inv. 

18) Den 1 jan. 1957 upplöstes Grythyttans 
m:e med en areal av 3,26 km2, varav 2,98 
km2 land, och 1 130 inv. 

19) Den 1 jan. 1959 överflyttades från 
Nora bergsförs. till Järnboås förs., båda 
inom Noraskogs kommun, ett område (Sko-
makartorp 1:2) med en areal av 0,49 km2, 
allt land, och 5 inv. 

20) Den 1 jan. 1958 upplöstes Fellingsbro 
m:e med en areal av 1,07 km2, allt land, och 
1 049 inv. 

21) Den 1 jan. 1955 ombildades Näsby 
kommun till köping, benämnd Frövi köp. 
Vid samma tidpunkt upplöstes Frövi m:e 
med en areal av 1,57 km2, allt land, och 
1 263 inv. 

22) Den 1 jan. 1959 överflyttades inom 
Örebro stad, från Långbro förs. ett område 
med en areal av 6,59 km2, varav 4,47 km2 

land, och 1 587 inv. till Olaus Petri förs., 
ett område med en areal av 18,93 km2, varav 
18,68 km2 land, och 763 inv. till Nikolai förs. 



202 ANMÄRKNINGAR TILL TAB. 1 OCH 2 (forts.) 

samt ett obebott område med en areal av 
0,28 km2, varav 0,22 km2 land, till Almby 
förs. Vid samma tidpunkt överflyttades från 
Olaus Petri förs. till Långbro förs. ett om
råde med en areal av 1,03 km2, varav 1,01 
km2 land, och 6 996 inv. Slutligen överflyt
tades från Nikolai förs. till Almby förs. ett 
område med en areal av 0,32 km2, allt land, 
och 1 797 inv. 

23) Den 1 jan. 1956 överflyttades från 
Almby förs. till Nikolai förs., båda inom 
Örebro stad, ett obebott område med en 
areal av 0,03 km2, allt land. 

24) Den 1 jan. 1954 införlivades Ånsta 
förs. med en areal av 18,73 km2, varav 18,47 
km2 land, och 868 inv. och Ekers förs. med 
en areal av 19,54 km2, varav 19,53 km2 land, 
och 378 inv., med Längbro förs., samtliga 
inom Örebro stad. 

Västmanlands län 

Oregelbundenheter beträffande indelning 

1) Arboga landsförs. utgör i avseende på 
fastighetsredovisningen Arboga socken. 

2) Kungsörs köp., där jordregister föres, 
ingår i avseende på fastighetsredovisningen 
i Kung Karls socken, som omfattar hela förs. 
med samma namn. 

3) I Hallstahammars köp., där jordregis
ter föres, utgör varje förs. i avseende på 
fastighetsredovisningen en socken med sam
ma namn som förs. 

4) Norbergs köp., där jordregister föres, 
utgör i avseende på fastighetsredovisningen 
en socken med samma namn. 

Förändringar sedan den 1 jan. 1952 

5) Den 1 jan. 1954 överflyttades från Med-
åkers kommun och Arboga landsförs. till 
Arboga stad och kbfd. ett område med en 
areal av 3,02 km2, varav 2,95 km2 land, och 
137 inv. 

6) Den 1 jan. 1958 överflyttades från Med-
åkers kommun och Västra Skedvi förs. till 
Skinnskattebergs kommun och Heds förs. ett 
område (Alvesta-Boda rote) med en areal av 
26,86 km2, varav 25,87 km2 land, och 97 inv. 

7) Den 21 okt. 1960 beslöts att Rytterns 
förs. och socken skall benämnas Rytterne. 

8) Den 1 jan. 1953 överflyttades från 
Hallstahammars köp. och Bergs förs. till 
Sura kommun och förs. ett område med en 
areal av 9,01 km2, varav 8,88 km2 land, och 
5 inv. 

9) Den 1 jan. 1959 överflyttades från 
Hallstahammars köp. och förs. till Sura 
kommun och förs. ett område (Bruen 1:1 
—1:2 och Ålsätra stora 1:3) med en areal 
av 0,19 km2, varav 0,18 km2 land, och 3 inv. 

10) Den 1 jan. 1960 överflyttades från 
Ramnäs kommun och förs. till Sura kommun 

och förs. ett obebott område (Sörby 1:11) 
med en areal av 0,12 km2, allt land. 

11) Den 1 jan. 1953 upplöstes Heby m:e 
med en areal av 1,96 km2, varav 1,94 km2 

land, och 1 240 inv. 
12) Den 1 jan. 1960 överflyttades från Sala 

stad och stadsförs. till Tärna kommun och 
Norrby förs. ett obebott område med en 
areal av 0,150 km2, varav 0,146 km2 land. 

13) Den 1 jan. 1956 överflyttades från 
österfärnebo kommun och förs. i Gävleborgs 
län till Nora kommun och förs. ett obebott 
område med en areal av 9,43 km2, varav 
4,30 km2 land. 

14) Den 1 jan. 1954 överflyttades från 
Östervåla kommun och Harbo förs. till Bä-
linge kommun och förs. i Uppsala län ett 
obebott område (Käbbo 2:7) med en areal 
av 0,01 km2, allt land. 

15) Den 1 jan. 1955 överflyttades från 
Västerås förs. till Badelunda förs., båda 
inom Västerås stad, ett obebott område med 
en areal av 0,003 km2, allt land. 

16) Den 1 jan. 1959 överflyttades inom 
Västerås stad, från Lundby förs. till Väs
terås förs. ett obebott område med en areal 
av 0,004 km2, allt land. Vid samma tidpunkt 
överflyttades inom Västerås stad från Väs
terås förs. till Badelunda förs. ett område 
med en areal av 0,01 km2, allt land, och 
328 inv. samt i motsatt riktning ett obebott 
område med en areal av 0,001 km2, allt land. 

Kopparbergs län 

Oregelbundenheter beträffande indelning 

1) Hela Vika kommun utgör i avseende 
på fastighetsredovisningen en socken med 
samma namn. 

2) Hela Grangärde kommun utgör i av
seende på fastighetsredovisningen en socken 
med samma namn. 

3) Hela Gagnefs kommun utgör i avseende 
på fastighetsredovisningen en socken med 
samma namn. 

4) Hela Leksands kommun utgör i av
seende på fastighetsredovisningen en socken 
med samma namn. 

5) Hela Rättviks kommun utgör i avseen
de på fastighetsredovisningen en socken med 
samma namn. 

Förändringar sedan den 1 jan. 1952 18) 

6) Den 1 jan. 1959 överflyttades från 
Folkärna kommun och kbfd. till Grytnäs 
kommun och förs. ett obebott område 
(Skjettbäckarna 1:1, 2:1, 3:2—3:4 och 4:1) 
med en areal av 0,22 km2, allt land. 

7) Den 1 jan. 1957 överflyttades från 
Hedemora landskommun och landsförs. till 
Hedemora stad och stadsförs. ett område 
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med en areal av 0,73 km2, varav 0,72 km2 

land, och 226 inv. Samtidigt överflyttades 
i motsatt riktning ett obebott område med 
en areal av 0,18 km2, allt land. 

8) Den 1 jan. 1961 förenades Hedemora 
stadsförs. (omfattande Hedemora stad) med 
en areal av 13,55 km2, varav 12,24 km2 

land, och 6 034 inv. och Hedemora landsförs. 
(omfattande del av Hedemora landskommun) 
med en areal av 343,75 km2, varav 311,26 
km2 land, och 5 220 inv. till en förs., be
nämnd Hedemora förs., som således ingår 
både i Hedemora stad och Hedemora lands
kommun. 

9) Den 1 jan. 1954 överflyttades från Stora 
Kopparbergs kommun och kbfd. till Falu 
stad och Falu Kristine förs. ett område med 
en areal av 5,20 km2, varav 4,70 km2 land, 
och 722 inv. 

10) Den 1 jan. 1961 upplöstes Vansbro 
m:e med en areal av 2,38 kra2, varav 2,11 
km2 land, och 1 711 inv. 

11) Den 1 jan. 1958 upplöstes Malungs 
m:e med en areal av 2,02 km2, varav 1,90 
km2 land, och 1 471 inv. 

12) Tungsjö f. d. kapellag samt Malungs 
förs. i övrigt särskiljes i kyrkobokförings
hänseende, varför dessa områden kan jäm
ställas med kbfd., ehuru något kungl. beslut 
om bildande av kbfd. icke föreligger. 

13) Den 1 jan. 1958 överflyttades från 
Siljansnäs kommun och förs. till Leksands 
kommun och förs. ett obebott område med 
en areal av 6,10 km2, varav 6,03 km2 land. 
Samtidigt överflyttades i motsatt riktning 
ett obebott område med en areal av 11,60 
km2, varav 11,04 km2 land. 

14) Skattunge f. d. kapellag samt Orsa 
förs. i övrigt särskiljes i kyrkobokförings
hänseende, varför dessa områden kan jäm
ställas med kbfd., ehuru något kungl. be
slut om bildande av kbfd. icke föreligger. 

15) Den 1 jan. 1957 överflyttades till /dre 
kommun och förs. följande områden från 
Jämtlands län, nämligen dels ett område 
med en areal av 26,26 km2, varav 25,76 km2 

land, och 17 inv. från Svegs landskommun 
och Linselis förs., dels ett område med en 
areal av 136,69 km2, varav 135,54 km2 land, 
och 24 inv. från Lillhärdals kommun och 
förs. 

16) Den 1 jan. 1958 överflyttades från 
Mora kommun till Morastrands köp. inom 
Mora förs. ett område (Hemuls-By) med 
en areal av 0,11 km2, varav 0,08 km2 land, 
och 6 inv. 

17) Den 1 jan. 1959 förenades Mora kom
mun med en areal av 1 526,49 km2, varav 
1 384,31 km2 land, och 9 085 inv. och Mora
strands köp., med en areal av 10,88 km2, 
varav 8,46 km2 land, och 3 764 inv. till en 
köp., benämnd Mora köp. 

18) Dessutom lämnas här uppgift om re

dan före den 1 jan. 1952 faktiskt existerande 
men icke av Kungl. Maj :t fastställda om
råden med särskild kyrkobokföring. 

Gävleborgs län 

Oregelbundenheter beträffande indelning 

1) Hela Ockelbo kommun utgör i avseen
de på fastighetsredovisningen en socken med 
samma namn. 

2) Torsåkers och Hofors kommuner utgör 
i avseende på fastighetsredovisningen till
sammans Torsåkers socken. 

3) Hela Skogs kommun utgör i avseende 
på fastighetsredovisningen en socken med 
samma namn. 

4) Söderala, Ljusne och Bergviks förs. 
utgör i avseende på fastighetsredovisningen 
tillsammans Söderala socken. 

5) Hela Färila kommun utgör i avseende 
på fastighetsredovisningen en socken med 
samma namn. 

Förändringar sedan den i jan. 1952 27,) 

6) Från den 1 jan. 1958 bygger alla areal
uppgifter för den till Gästrikland hörande 
delen av Gävleborgs län och från den 1 jan. 
1961 motsvarande uppgifter för återstoden 
av länet på beräkningar, som föranletts av 
nymätningar. För de båda församlingarna 
inom Söderhamns stad samt de med kyrko-
boksföringsdistrikt jämställda områdena 
inom Bollnäs stad och Alfta kommun har 
dock några dylika uppgifter icke erhållits. 
Arealuppgifterna för dessa områden har där
för beräknats med hänsynstagande till ti
digare gjorda beräkningar. 

7) Den 1 jan. 1956 överflyttades från Ös-
terfärnebo kommun och förs. till Nora kom
mun och förs. i Västmanlands län ett obe
bott område med en areal av 9,43 km2, varav 
4,30 krn2 land. 

8) Den 1 jan. 1958 överflyttades från He
desunda kommun och förs. till Älvkarleby 
kommun och förs. i Uppsala län ett område 
med en areal av 0,05 km2, varav 0,04 km2 

land, och 39 inv. 
9) Den 1 jan. 1954 överflyttades från 

Norrala kommun och förs. till Enångers 
kommun och förs. ett obebott område med 
en areal av 0,09 km2, allt land. 

10) Den 1 jan. 1957 överflyttades från 
Enångers kommun och förs. till Norrala 
kommun och förs. ett obebott område med 
en areal av 0,12 km2, allt land. 

11) Den 1 jan. 1961 överflyttades från 
Bollnäs stad och den i Katrinebergs och 
Annefors f. d. kapellag icke ingående delen 
av Bollnäs förs., ett område med en areal av 
0,17 km2, allt land, och 2 inv. till Hanebo 
kommun och Segersfa förs. samt ett område 
med en areal av 0,41 km2, allt land till 
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Hanebo kommun och Segersta förs. Invå
narna i sistnämnda område var redan förut 
skrivna i Hanebo. Vid samma tidpunkt över
flyttades från Segersta förs. till Hanebo 
förs., båda inom Hanebo kommun, ett obe
bott område med en areal av 2,52 km2, 
varav 2,51 km2 land. 

12) Den 1 jan. 1960 överflyttades från 
Alfta kommun och den i Svabensverks f. d. 
kapellag icke ingående delen av Alfta förs. 
till Bollnäs stad och den i Katrinebergs och 
Annefors f. d. kapellag icke ingående delen 
av Bollnäs förs. ett obebott område med en 
areal av 0,11 km2, allt land. 

13) Soabensverks f. d. kapellag samt Alfta 
förs. i övrigt särskiljes i kyrkobokförings-
hänseende, varför dessa områden kan jäm
ställas med kbfd., ehuru något kungl. beslut 
om bildande av kbfd. icke föreligger. 

14) Den 1 jan. 1954 överflyttades från 
Färila kommun och förs. till Los kommun 
och förs. ett obebott område (Lillskog 1:3) 
med en areal av 0,32 km2, varav 0,30 km2 
land. 

15) Den 23 jan. 1953 beslöts att Färila-
Kårböle kommun skall benämnas Färila. 

16) Den 1 jan. 1954 överflyttades från 
Ljusdals kommun och förs. till Färila 
kommun och förs. ett område (Måga 4:9 och 
Skogsta 4:18) med en areal av 0,05 km2, allt 
land, och 1 inv., som redan förut var skri
ven i Färila. 

17) Den 1 jan. 1959 överflyttades från 
Ljusdals kommun och förs. till Ramsjö 
kommun och förs. ett område med en areal 
av 1,79 km2, "varav 1,77 km2 land, och 43 
inv. samt ett obebott område i motsatt 
riktning med en areal av 1,85 km2, varav 
1,83 km2 land. 

18) Den 1 jan. 1958 överflyttades från 
Delsbo kommun och förs. till Ljusdals kom
mun och fårs. ett område (Bjärt) med en 
areal av 2,53 km2, varav 2,27 km2 land, och 
12 inv. 

19) Den 1 jan. 1959 överflyttades från 
Järvsö kommun och förs. till Ljusdals kom
mun och förs. ett obebott område (Hybo 
1:4—1:9) med en areal av 2,00 km2, varav 
1,97 km2 land. 

20) Den 1 jan. 1954 överflyttades från 
Hälsingtuna kommun och förs. till Delsbo 
kommun och förs. ett obebott område (Hall-
sta 2:7) med en areal av 0,02 km2, allt land. 

21) Den 1 jan. 1955 överflyttades från 
Forsa kommun och Högs förs. till Hälsing
tuna kommun och förs. ett obebott område 
med en areal av 0,04 km2, allt land. 

22) Den 1 jan. 1954 överflyttades från 
Hälsingtuna kommun och Högsta förs. till 
Harmångers kommun och förs. ett område 
med en areal av 0,433 km2, varav 0,430 km2 
land, och 94 inv. 

23) Den 1 jan. 1954 överflyttades från 

Harmångers kommun och Ilsbo förs. till 
Bergsjö kommun och förs. ett obebott om
råde med en areal av 0,02 km2, allt land. 

24) Den 1 jan. 1955 överflyttades från 
Bergsjö kommun och förs. till Harmångers 
kommun och förs. ett obebott område (Ung-
rick 1:7, 2:11 och 4:7) med en areal av 
0,01 km2, allt land. 

25) Den 1 jan. 1954 överflyttades från 
Harmångers kommun och Jättendals förs. 
till Bergsjö kommun och förs. ett obebott 
område med en areal av 0,03 km2, allt land. 

25) Den 1 jan. 1959 införlivades Bollnäs 
landskommun med en areal av 875,83 km2, 
varav 814,41 km2 land, och 10 197 inv. med 
Bollnäs stad. 

26) Katrinebergs f. d. kapellag, Annefors 
f. d. kapellag samt Bollnäs förs. i övrigt 
särskiljes i kyrkobokföringshänseende, var
för dessa områden kan jämställas med kbfd., 
ehuru något kungl. beslut om bildande av 
kbfd. icke föreligger. 

27) Dessutom lämnas här uppgift om re
dan före den 1 jan. 1952 faktiskt existerande 
men icke av Kungl. Maj :t fastställda om
råden med särskild kyrkobokföring. 

Västernorrlands län 

Oregelbundenheter beträffande indelning 

1) Timrå köp., där jordregister föres, ut
gör i avseende på fastighetsredovisningen en 
socken med samma namn. 

Förändringar sedan den 1 jan. 1952 8) 

2) Den 1 jan. 1955 överflyttades från 
Borgsjö kommun och kbfd. till Torps kom
mun och förs. ett område med en areal av 
0,21 km2, varav 0,18 km2 land, och 69 inv. 

3) Den 1 jan. 1957 upplöstes Alby m:e 
med en areal av 1,30 km2, allt land, och 
834 inv. 

4) Den 1 jan. 1956 överflyttades från Fors 
kommun och förs. i Jämtlands län till In
dals-Lidens kommun och Lidens förs. ett 
obebott område (Utanede 2:33 och 2:74) 
med en areal av 0,03 km2, allt land. 

5) Gålsjö f. d. bruksförs. samt Boteå förs. 
i övrigt särskiljes i kyrkobokföringshän
seende, varför dessa områden kan jämstäl
las med kbfd., ehuru något kungl. beslut 
om bildande av kbfd. icke föreligger. 

6) Den 1 jan. 1953 upplöstes Bredbuns 
m:e med en areal av 0,88 km2, varav 0,84 
km2 land, och 484 inv. 

7) Den 4 febr. 1955 beslöts att Sundsvalls 
förs. skall benämnas Sundsvalls Gustav 
Adolfs förs. 

8) Dessutom lämnas här uppgift om re
dan före den 1 jan. 1952 faktiskt existerande 
men icke av Kungl. Maj.-t fastställda om
råden med särskild kyrkobokföring. 
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Jämtlands län 

Oregelbundenheter beträffande indelning 

1) Hela Tännäs Jcommun utgör i avseende 
på fastighetsredovisningen en socken med 
samma namn. 

Förändringar sedan den i jan. i952 

2) Den 1 jan. 1956 överflyttades från Fors 
kommun och förs. till Indals-Lidens kom-
mun och Lidens förs. i Västernorrlands län 
ett obebott område (Utanede 2:33 och 2:74) 
med en areal av 0,03 km2, allt land. 

3) Den 1 jan. 1956 upplöstes Bräcke m:e 
med en areal av 3,07 km2, allt land och 
1 382 inv. 

4) Den 1 jan. 1954 överflyttades från 
Rödöns kommun och Ås förs. till Öster
sunds stad och förs. ett område med en areal 
av 6,87 km2, varav 5,30 km2 land, och 887 
inv. 

5) Den 1 jan. 1959 upplöstes Järpens m:e 
med en areal av 2,01 km2, allt land, och 
1 098 inv. 

6) Den 1 jan. 1954 överflyttades från 
Ovikens kommun och förs. till Hallens 
kommun och Marby förs. ett område med en 
areal av 4,86 km2, allt land, och 20 inv. 

7) Den 1 jan. 1958 överflyttades från Övre 
Ljungadalens kommun och Storsjö förs. till 
Tännäs kommun och Ljusnedals förs. ett 
område med en areal av 8,82 km2, varav 
8,76 km2 land, och 14 inv. 

8) Den 1 jan. 1957 överflyttades till Idre 
kommun och förs. i Kopparbergs län dels 
ett område med en areal av 26,26 km2, varav 
25,76 km2 land, och 17 inv., från Svegs 
landskommun och Linsells förs., dels ett 
område med en areal av 136,69 km2, varav 
135,54 km2 land, och 24 inv. från Lillhärdals 
kommun och förs. 

Västerbottens län 

Oregelbundenheter beträffande indelning 

1) Umeå landsförs, utgör i avseende på 
fastighetsredovisningen Umeå socken. 

2) Hela Bggded kommun utgör i avseende 
på fastighetsredovisningen en socken med 
samma namn. 

3) Hela Burträsks kommun utgör i av. 
seende på fastighetsredovisningen en socken 
med samma namn. 

4) Hela Skellefteå landskommun utgör i 
avseende på fastighetsredovisningen Skel
lefteå socken. 

5) Hela Byskc kommun utgör i avseende 
på fastighetsredovisningen en socken med 
samma namn. 

6) Hela Dorotea kommun utgör i avseen-
på fastighetsredovisningen en socken med 
samma namn. 

7) Vilhelmina köp., där jordregister föres, 
ingår i avseende på fastighetsredovisningen 
i Vilhelmina socken, som omfattar hela 
förs. med samma namn. 

8) Åsele köp., där jordregister föres, ut
gör i avseende på fastighetsredovisningen en 
socken med samma namn. 

Förändringar sedan den i jan. 1952 
9) Den 1 jan. 1958 upplöstes Hörnefors 

m:e med en areal av 22,82 km2, varav 22,30 
km2 land, och 2 059 inv. 

10) Den 1 jan. 1958 överflyttades från 
Degerfors kommun och kbfd. till Bjurhoims 
kommun och förs. ett område (Storbrånet 
1:2) med en areal av 5,51 km2, varav 5,49 
km2 land, samt ett område (Strömsjöliden 
2:1) i motsatt riktning med en areal av 
3,50 km2, allt land. Båda dessa områden 
var obebodda. 

11) Den 1 jan. 1959 överflyttades till 
örträsks kommun och förs. dels ett område 
med en areal av 27,01 km2, varav 26,04 km2 

land, och 56 inv. från Degerfors kommun 
och kbfd., dels ett obebott område med en 
areal av 18,98 km2, varav 14,03 km2 land 
från Bjurholms kommun och förs. 

12) Den 1 jan. 1959 upplöstes Vindelns 
och Granöns m :en av vilka Vindeln hade 
en areal av 4,85 km2, varav 4,73 km2 land, 
och 1 775 inv. och Granön en areal av 17,95 
km2, varav 15,86 km2 land, och 527 inv. 

13) Den 1 jan. 1958 överflyttades från 
Vännäs kommun och förs. till örträsks 
kommun och förs. ett område (Fagerliden) 
med en areal av 10,12 km2, varav 10,10 km2 
land, samt ett område (Aborrtjärnliden 2:1) 
i motsatt riktning med en areal av 6,96 km2, 
allt land. Båda dessa områden var obebodda. 

14) Den 1 jan. 1960 upplöstes Vännäsby 
m:e med en areal av 5,41 km2, varav 4,68 
km2 land, och 926 inv. 

15) Den 1 jan. 1955 minskades Backens 
m:e med en areal av 0,001 km2, allt land. 
Området var obebott. 

16) Den 1 jan. 1959 upplöstes Backens 
m:e med en areal av 5,07 km2, varav 4,64 
km2 land, och 3 408 inv. 

17) Den 1 jan. 1961 upplöstes Tegs m:e 
med en areal av 17,03 km2, varav 14,96 km2 

land, och 5 940 inv. 
18) Den 1 jan. 1959 upplöstes Robertsfors 

m:e med en areal av 8,08 km2, varav 7,72 
km2 land, och 1 448 inv. 

19) Den 1 jan. 1958 upplöstes Andsets m:e 
med en areal av 5,54 km2, varav 5,45 km2 

land, och 687 inv. 
20) Den 1 jan. 1960 överflyttades från 

Skellefteå landskommun och Skellefteå 
landsförs. kbfd. till Bureå kommun och förs. 
ett obebott område (Anderstorp) med en 
areal av 0,11 km2, allt land. 

21) Den 1 jan. 1960 upplöstes Bureå m:e 
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med en areal av 5,00 km2, varav 4,81 km2 

land, och 1 931 inv. 
22) Den 1 nov. 1957 delades Skellefteå 

landsförs. på två kbfd., nämligen Skellefteå 
landsförs. kbfd. med en areal av 848,42 km2, 
varav 814,86 km2 land, och 12 759 inv, samt 
Bolidens kbfd. med en areal av 176,60 km2, 
varav 170,00 km2 land, och 3 972 inv. den 
31 dec. 1956. 

23) Den 1 jan. 1960 upplöstes Sunnanä 
m:e med en areal av 5,95 km2, varav 5,60 
km" land, och 2 649 inv. 

24) Den 1 jan. 1960 överflyttades från 
Skellefteå landskommun och Kågedalens förs. 
till Jörns kommun och förs. ett obebott om
råde (Kågeträsk 32:2) med en areal av 0,85 
km2, allt land. 

25) Den 1 jan. 1958 upplöstes Byske m:e 
med en areal av 7,44 km2, varav 6,99 km2 
land, och 1 044 inv. 

26) Den 1 jan. 1959 upplöstes Jörns m:e 
med en areal av 2,54 km2, allt land, och 
1 303 inv. 

27) Den 1 jan. 1953 upplöstes Bastuträsks 
och Norsjö m:en, av vilka Bastuträsk hade 
en areal av 7,42 km2, varav 6,53 km2 land, 
och 705 inv. och Norsjö en areal av 13,49 
km2, varav 10,01 km2 land, och 1 079 inv. 

28) Den 1 jan. 1959 överflyttades från 
Norsjö kommun och kbfd. till Aruidsjaurs 
kommun och Glommersträsks kbfd. i Norr
bottens län ett område (Gallejaur 1:2—1:5) 
med en areal av 1,55 km2, varav 1,29 km2 
land, och 7 inv. 

29) Den 1 jan. 1953 upplöstes Maläträsks 
m:e med en areal av 19,12 km2, varav 13,13 
km2 land, och 895 inv. 

30) Den 1 jan. 1957 överflyttades från 
Stensele kommun och Umnäs kbfd. till 
Tärna kommun och förs. ett område (Järv-
fjället och Station) med en areal av 36,20 
km2, varav 35,08 km2 land, och 2 inv. 

31) Den 1 jan. 1955 överflyttades från 
Sorsele kommun och kbfd. till Arjeplogs 
kommun och Södra Bergnäs kbfd. i Norr
bottens län ett område med en areal av 7,12 
km2, varav 6,21 km2 land, och 128 inv. 

32) Den 1 jan. 1956 upplöstes Sorsele m:e 
med en areal av 3,74 km2J varav 2,68 km2 

land, och 1 162 inv. 
33) Den 1 jan. 1957 överflyttades inom 

Vilhelmina kbfd., från Vilhelmina köp. till 
Vilhelmina landskommun ett område med 
en areal av 0,37 km2J allt land och 68 inv. 

34) Den 1 jan. 1954 överflyttades från 
Åsele kommun och förs. till Dorotea kom
mun och förs. ett område (Simsjö 1:3—1:5) 
med en areal av 3,61 km2, varav 2,41 km2 
land, och 14 inv. 

35) Den 1 jan. 1958 upplöstes Dorotea 
m:e med en areal av 4,41 km2, varav 3,87 
km2 land, och 1 261 inv. 

36) Den 1 jan. 1959 erhöll Asele kommun 

köpingsrättigheter. Vid samma tidpunkt upp
löstes Åsele m:e med en areal av 9,31 km2, 
varav 8,26 km2 land, och 1 983 inv. 

37) Den 1 jan. 1961 delades Skellefteå 
stadsförs. på två förs., nämligen Skellefteå 
S:t Olovs förs. (motsvarande Skellefteå 
kbfd.) och Skellefteå S:t örjans förs. (mot
svarande Skelleftehamns kbfd.) Vid samma 
tidpunkt upplöstes Skellefteå kbfd. med en 
area] av 71,48 km2, varav 70,11 km2 land, 
och 14 610 inv. och Skelleftehamns kbfd. 
med en areal av 32,90 km2, varav 32,20 km2 

land, och 8 120 inv. 

Norrbottens län 

Oregelbundenheter beträffande indelning 

1) Piteå landsförs. utgör i avseende på 
fastighetsredovisningen Piteå socken. 

2) Nedertorneå kommun utgör i avseende 
på fastighetsredovisningen en socken med 
samma namn. 

Förändringar sedan den i jan. 1952 

3) Från den 1 jan. 1954 bygger alla areal-
uppgifter för de närmast kusten liggande 
kommunerna i Norrbottens län på beräk
ningar, som föranletts av nymätning. Detta 
gäller Hortlax, Piteå landskommun, Norr
fjärden, Älvsby, Nederluleå, överluleå, Ede-
fors, Råneå, Tore, Nederkalix, Nedertorneå, 
Karl Gustav och Hietaniemi samt Älvsbyns 
köp. och samtliga städer utom Kiruna. Även 
för församlingarna inom nämnda kommu
ner bygger arealuppgifterna på dessa beräk
ningar, medan för däri ingående kbfd. area
lerna beräknats med ledning av den fördel
ning på kbfd. som tidigare meddelats. För 
de tre kbfd., som berörs av den 1959 änd
rade indelningen av Jokkmokks kommun, har 
särskilda beräkningar gjorts. 

4) Den 1 jan. 1959 överflyttades från 
Norsjö kommun och kbfd. i Västerbottens 
län till Arvidsjaurs kommun och Glommers
träsks kbfd. ett område (Gallejaur 1:2—1:5) 
med en areal av 1,55 km2, varav 1,29 km2 

land, och 7 inv. 
5) Den 1 jan. 1955 överflyttades från 

Sorsele kommun och kbfd. i Västerbottens 
län till Arjeplogs kommun och Södra Berg
näs kbfd. ett område med en areal av 7,12 
km2, varav 6,21 km2 land, och 128 inv. 

6) Den 1 jan. 1959 överflyttades från 
Nederluleå kommun och förs. till Luleå 
stad och förs. ett område med en areal av 
26,22 km2, varav 25,95 km» land, och 106 
inv. samt ett område i motsatt riktning 
med en areal av 6,57 km2, allt land, och 
44 inv. 

7) Den 1 nov. 1959 bildades Vuollerims 
kbfd. genom utbrytning ur Jokkmokks resp. 
Puottaure kbfd. Det ur Jokkmokks kbfd. 
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utbrutna området hade 3 366 inv. och det ur 
Puottaure kbfd. utbrutna området hade 142 
inv. Arealerna av dessa områden har icke 
kunnat beräknas. 

8) Den 1 jan. 1960 överflyttades från 
Nedertorneå kommun och kbfd. till Neder-
kalix kommun och förs. ett obebott område 
(Malören) med en areal av 0,21 km2, allt 
land. 

9) Den 1 jan. 1956 upplöstes Gällivare 
m:e med en areal av 3,64 km2, varav 3,25 
km2 land, och 4 732 inv. 

10) Den 1 jan. 1960 upplöstes Malmbergets 
m:e med en areal av 1,50 km2, allt land, 
och 6 314 inv. 
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