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SUMMARY 

The fourlh part of the Report on the 
Census of the Population in 1960 con-
tains tables that can be divided into 
three main groups: regional tables 
(tables 1—22), tables regarding per
sons born abroad and aliens (tables 
23—27) and tables regarding the re-
maining persons in the »Résidence 
u n k n o w m register (tables 28—31). In 
addition there are four appendixes that 
contain information about the extent 
of the divisions that are accounted for 
in tables 4 and 15—20. 

The regional tables mainly refer to 
administrative, judicial, ecclesiastical 
and other divisions that are accounted 
for in the Swedish censuses. The infor
mation refers to population etc. in 
November 1, 1960, according to the di
visions in force January 1, 1961. As to 
the ecclesiastical division, however, the 
information is given according to the 
new division, in rectorial districts and 
rural deaneries, which is in force from 
the beginning of 1962. In some tables, 
information is given for certain divi
sions, that never before have been ac
counted for in the censuses. This ap-
plies, for instance, to the division in 
so-called A-regions d rawn up by the 
Labour Märket Board, that is, areas si-
tuated around certain central places 
where there are service establishments 
of différent types, that mainly serve the 
whole region. Fur thermore , the so cal-

led Newspaper circulation areas» are 
accounted for, that is, areas where the 
population mainly read the same local 
newspapers. 

In some tables only the total popu
lation is given, while in other tables 
a division in sex, age and marital sta
tus is included completely or partly. 
Fur thermore in certain tables, area, 
density of population and the popula
tion in localities relative to the total 
population, are accounted for. 

The census refers to a judical (»de 
jure») and not to an actual (>de facto») 
population. 

The tables regarding persons born 
abroad and aliens only include such 
persons that are registered as residing 
in Sweden. These persons are also in
cluded in the other tables of the Census. 
Foreign citizens and stateless persons 
are accounted for as aliens. 

Persons, that remain in the »Rési
dence unknown» register November 1, 
1960, are accounted for in four tables. 
These persons, who are not included in 
the other tables, have earlier been re
gistered in Sweden but according to 
valid statutes have been transfered to 
the »Résidence unknown» register. This 
register contains mainly persons, who 
have been absent from their home com-
munity for at least two years without 
known résidence. If no information is 
låter received, e. g. that a person has 
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died or settled abroad, he is not deleted 
from the register, until he should have 
reached the age of 100 years. Most of 
the remaining persons, however, must 
be supposed to have died, even if no con
firmation of this has been recieved. 

Many others of the remaining persons 
are aliens who have ealier been re
gistered in Sweden but have left the 
country without reporting this to the 
authorities concerned. 
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INLEDNING 

Av redogörelsen för 1960 års folkräk
ning har förut utkommit tre volymer. 
De omfattar tabeller tillhörande folk
räkningens första etapp, vilken huvud
sakligen bygger på en bearbetning av-
uppgifterna i mantalslängderna för år 
1961. De tre volymerna innehåller upp
gifter om folkmängden och dess fördel
ning efter kön, ålder och civilstånd. 
Härvid avser del I fördelningen dels 
efter kön och civilstånd, dels efter kön 
och ålder i femårsklasser inom varje 
kommun, församling och kyrkobokfö-
ringsdistrikt, del II motsvarande upp
gifter för varje tätort med minst 200 
inv. samt del III huvudsakligen upp
gifter för hela riket, länen, större städer 
samt tätorter inom olika storleksklasser, 
varvid åldern i ett- eller femårsklasser 
ofta ineddelas i kombination med civil
stånd. Dessutom redovisas i del I areal, 
folktäthet och tätortsgrad (d.v.s. tät
ortsbefolkningens relativa andel av hela 
befolkningen) i kommuner, församlingar 
och kyrkobokföringsdistrikt. I del III 
ingår dels en tabell över gifta kvinnor 
efter vigselar i kombination med ålder, 
dels en nominativ förteckning över per
soner som fyllt 100 år eller mera. 

Föreliggande fjärde folkräkningsdel 
innehåller huvudsakligen uppgifter om 
folkmängden med regional uppdelning. 
I denna del redovisas sålunda folk
mängden enligt olika administrativa, 
judiciella och ecklesiastika indelningar. 
Dessutom meddelas uppgifter för natur
liga jordbruksområden, arbetsmark
nadsstyrelsens A-regioner samt tidnings
spridningsområden. I denna del lämnas 
vidare uppgifter om utrikes födda per
soner och utlänningar. Slutligen fram-

lägges några resultat från en fristående 
bearbetning av i bok över obefintliga 
kvarstående personer. 

Tabellerna har uppdelats i tre huvud
grupper, nämligen regionala tabeller 
(tab. 1—22), tabeller rörande utrikes 
födda personer och utlänningar (tab. 
23—27) samt tabeller rörande i bok 
över obefintliga kvarstående personer 
(tab. 28—31). Dessutom finns fyra bi
lagor (bil. 1—4), som innehåller upp
gifter om omfattningen av de indel
ningar som icke inrymts i själva tabel
lerna. 

Till skillnad från de tre tidigare folk
räkningsvolymerna har tabellerna i den
na berättelse sammanställts manuellt på 
grundval av maskinellt framställda rå-
tabeller och tryckning skett medelst 
boktryck. De tre första volymerna där
emot har framställts genom offset-tryck 
av tabeller som framställts direkt i elek
troniska databehandlingsmaskiner. 

Av första etappen återstår nu endast 
en femte volym, som kommer att inne
hålla en närmare beskrivning av etap
pens resultat i form av text och text
tabeller. 

Folkräkningens andra etapp, som 
bygger på de av allmänheten ifyllda 
folk- och bostadsräkningsuppgiflerna, 
kräver en tidsödande manuell prepare-
ring och kan därför redovisas först 
senare. Denna etapp avser yrke, närings
gren, utbildning, bilinnehav, hushålls-
tillhörighet m. m. Uppgifterna från an
dra etappen kommer att maskinellt sam
manföras med dem från första etappen, 
och därvid torde vissa felaktigheter i 
första etappens siffror komma att upp
täckas. 
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REGIONALA TABELLER 

Huvuddelen av de regionala tabeller
na avser olika indelningar, som icke 
redovisats i volymerna I—III, men som 
av ålder brukat redovisas i den första 
delen av folkräkningsredogörelserna. 
Liksom vid tidigare folkräkningar finns 
sålunda här uppgifter för landskap, 
landstingsområden, hushållningssäll
skapsområden, domsagor och tingslag, 
fögderier, landsfiskalsdistrikt, munici-
palsamhällen, stift, kontrakt och pasto
rat samt naturliga jordbruksområden, 
öar och insjöar. 

I några tabeller lämnas uppgifter för 
vissa indelningar som icke tidigare re
dovisats i folkräkningarna. Detta gäller 
t. ex. den av arbetsmarknadsstyrelsen 
utarbetade indelningen i s. k. A-regioner, 
d. v. s. områden belägna kring vissa cen
trala orter, där det finns serviceanlägg
ningar av olika slag som i huvudsak 
betjänar hela regionen. Vidare redovisas 
s k. tidningsspridningsområden, d. v. s. 
områden där befolkningen huvudsak
ligen läser samma lokala tidningar. 

I del IV finns även några tabeller 
med uppgifter som kan hämtas ur de 
tidigare volymerna men som här lämnas 
i sammandragen och mer överskådlig 
form. Sålunda lämnas vissa siffror för 
länen med fördelning på landskommu
ner, köpingar och städer och med sär-
redovisning av tätbebyggelsen. Vidare 
redovisas hela folkmängden i försam
lingar, som är delade på olika kommu
ner eller kyrkobokföringsdistrikt (tidi
gare har endast dessa delar redovisats 
var och en för sig). I en tabell slutligen 
har församlingarna inom resp. län sam
manförts efter tätortsgrad. 

I vissa tabeller redovisas endast folk
mängden i dess helhet medan i andra 
uppdelning efter kön, ålder och civil
stånd medtagits. Vidare redovisas i 

många tabeller areal och folktäthet 
och i några tabeller även tätortsgrad. 
Kommunernas fördelning enligt de 
olika îegionala indelningarna har an
givits antingen i tabellerna eller, där 
alltför stort utrymme skulle ha erfor
drats härför, i särskilda bilagor. 

Tabellerna avser folkmängden den 1 
november 1960 enligt de indelningar, 
som gällde den 1 januari 1961. Ett un
dantag utgör lab. 11, omfattande stift, 
kontrakt och pastorat, där redovisningen 
avser den nya indelning i pastorat som 
genom kungl. beslut den 2 juni 1961 
träder i kraft den 1 januari 19G2. Sam
tidigt härmed har kontraktsindelningen 
genomgått åtskilliga ändringar och i 
några fall överflyttningar av försam
lingar skett från ett stift till ett annat. 
Det har ansetts önskvärt att här redo
visa den nya indelningen. 

I de tabeller, där fördelning efter 
ålder förekommer, avser redovisningen 
femårsklasser; i en del tabeller har dock 
vissa femårsklasser sammanslagits. Â1-
dersredovisningen avser födelseår och 
motsvarar således i princip närmast 
åldern den 31 december 1960. Sålunda 
avses med 0—4 år personer födda 1956 
—1960, med 5—9 år personer födda 
1951—1955 o. s. v. I 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 folkräk
ningstidpunkten den 1 november 1960. 

I fråga om civilstånd har i regel änk
lingar och änkor samt skilda samman
förts under benämningen »förut gifta». 
I en tabell (tab. 2) särskiljes de dock, 
och i denna tabell har dessutom gifta ej 
samboende personer utskilts till en sär^ 
skild grupp. 
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Arealuppgifterna, som överallt gäller 
km2, avser i vissa tabeller dels total
arealen och dels enbart landarealen, 
medan i andra tabeller uteslutande land
arealen redovisas. I totalarealen 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 
ha r därvid använts (som jämförelse an
ges även motsvarande beteckningar vid 
1950 års folkräkning). 

Folkräk- Folkräk
ningen ningen 
1'JGO 1950 

A = utan tätortsbefolkning A 
B = 0,1— 9,9 °/o tätortsbefolkning A 
C = 10,0—29,9 °/o » B 
D = 30,0—49,9 °/o >» C 
E = 50,0—69,9 % » D 

F = 70,0—89,9 °/o tätortsbefolkning E 
G = 90,0—99,9 »/o » F 
H = enbart tätortsbefolkning F 

Förutom i tab. 14, där församlingarna 
inom varje län grupperats efter tätorts
grad, förekommer tätortsgrad i tab. 12, 
där beteckning utsatts för de däri upp
tagna församlingarna, vilka alla är de
lade på flera kommuner eller kyrko
bokföringsdistrikt. Beteckningarna avser 
här församlingarna i dess helhet, inedan 
i tab. 1 i del I motsvarande beteck
ningar utsatts för de olika församlings
delarna var för sig. 

Med tätbebyggelse inom ett visst om
råde (t. ex. ett län eller hela riket) avses 
samtliga inom området belägna tätorter 
med minst 200 invånare eller delar där
av enligt redovisningen i del II. 

Som malt på folktätheten användes 
antalet invånare på km2 land, som an-
gives med avrundning nedåt. 

UTRIKES FÖDDA PERSONER OCH UTLÄNNINGAR 

Folkräkningen 1960 avser liksom folk
räkningen 1950 hela den befolkning som 
mantalsskrives i Sverige. Mantalsskriv
ningen sker helt oberoende av veder
börande personers medborgarskap. Här
av följer att i folkräkningen ingår ut
länningar som ä r bosatta och mantals
skrivna i Sverige. Däremot ingår icke 
svenska medborgare som på grund av 
varaktig bosättning utomlands icke ä r 
mantalsskrivna i Sverige. 

Av tab. 23 framgår hur den i folkräk
ningen redovisade befolkningen fördelar 
sig på svenska medborgare och utlän
ningar. Med ut länningar avses här ut
ländska medborgare och statslösa. Av 
tabellen framgår även hu r såväl de 
svenska medborgarna som utlänningar
na är fördelade på i Sverige födda per

soner och utrikes födda personer. De 
sistnämnda har fördelats efter födelse
land. 

Såväl uppgifterna om medborgarskap 
som uppgifterna om födelseland bygger 
på vad som angivits i mantalsläiigden. 
I fråga om födelseland hänförs i läng
den besittningar, kolonier, mandatområ
den o. d. till moderlandet. Om en person 
är medborgare i två eller flera stater 
är blott en av dessa registrerad. I prin
cip anges för medborgarskap endast nu 
självständiga stater medan födelselan
dets benämning hänför sig till tidpunk
ten för födelsen. De omfattande poli-
tisk-geografiska förändringarna under 
senare tid har emellertid icke i folk
bokföringen kunnat iakttagas i full ut
sträckning. 
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Alt antalet utrikes födda personer är 
betydligt större än antalet utlänningar 
sammanhänger huvudsakligen med att 
mänga i utlandet födda personer för
värvat svenskt medborgarskap. En del 
av de utrikes födda personerna har 
emellertid aldrig varit utländska med
borgare, nämligen sådana som fötts ut
omlands såsom barn till svenska föräld
rar, vare sig dessa varit bosatta i ut
landet eller endast tillfälligt befunnit 
sig utanför Sveriges gränser. 

De i Sverige födda utlänningarna ut-
göres i huvudsak av inom landet födda 
barn till utländska föräldrar. Det kan 

dock även i en del fall röra sig om 
svenskar som tidigare varit bosatta ut
omlands och förvärvat utländskt med
borgarskap. 

Utom i tab. 23 lämnas uppgifter om 
utrikes födda personer i tab. 25 och de 
två första kolumnerna av tab. 24. Tab. 
26 och 27 samt de två senare kolum
nerna av tab. 24 avser däremot utlän
ningar. 

I fråga om de utrikes födda perso
nernas och utlänningarnas fördelning 
efter ålder gäller samma redovisnings
principer som omnämnts i föregående 
kapitel. 

I BOK ÖVER OBEFINTLIGA KVARSTÅENDE PERSONER 

Såsom i föregående kapitel nämnts, 
avser folkräkningen 1960 liksom folk
räkningen 1950 den i riket mantals
skrivna befolkningen. Vid tidigare folk
räkningar redovisades däremot den kyr
kobokförda befolkningen. Varken den 
mantalsskrivna eller den kyrkobokförda 
befolkningen motsvarar helt de personer 
som varaktigt vistas i landet. Folkräk
ningarna i Sverige avser alltså en juri
disk (»de jure») och ej en faktisk (»de 
facto») befolkning. 

Vissa personer som mantalsskrevs i 
landet den 1 november 1960 och så
lunda ingår i folkräkningens siffror 
vistas sedan längre eller kortare tid i 
utlandet. Detta gäller personer som till
hör diplomatiska kåren, missionärer, 
en del affärsmän m. fl., som har sin 
verksamhet förlagd i utlandet. Svenska 
missionärer eller präster å utrikes ort 
må sålunda kvarstå kyrkobokförda så 
länge de ej tagit ut ulvandringscertifi-
kat. De som är i rikets tjänst å utrikes 
ort, huvudsakligen personer i utrikes
förvaltningen, kvarskrives med sina fa
miljer och svenska tjänstefolk i Stor

kyrkoförsamlingen i Stockholm. Sjö
män kvarstår kyrkobokförda så länge 
de är inskrivna i sjömanshus. Men i den 
mantalsskrivna befolkningen kan även 
ingå t. ex. utlänningar som haft inkomst-
givande arbete i Sverige och som återvänt 
hem utan att anmäla detta i vederbörlig 
ordning. Å andra sidan kan i landet 
vistas personer utan att vara mantals
skrivna här ehuru de rätteligen borde 
vara det. Detta gäller t. ex. personer som 
under mer än ett år saknat känd vis
telseort i riket och som ej anmälts ha 
utvandrat. Sådana personer skall näm
ligen av pastor avföras ur församlings
boken och överföras till bok över obe
fintliga. De ingår varken i den kyrko
bokförda eller den mantalsskrivna be
folkningen. 

Det är ej möjligt att med nuvarande 
räkningsmetoder bestämma skillnaden 
mellan antalet mantalsskrivna personer, 
vilka redovisas vid folkräkningen, och 
antalet personer som faktiskt varaktigt 
vistas här i landet. Det kan dock i detta 
sammanhang vara av intresse att stu
dera vilka personer som kvarstår i bok 
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över obefintliga. I flera tidigare folk
räkningar har som en komplettering 
uppgifter härom medtagits i folkräk
ningsberättelserna med början redan 
pä 1800-talet. Uppgifterna avsåg i regel 
antalet till bok över obefintliga över
förda samt därifrån återförda personer. 

Vid 1930 års folkräkning publicerades 
för första gången uppgifter om hela 
beståndet i bok över obefintliga kvar
stående personer. Även vid 1935/36 års 
folkräkning fanns uppgifter om hela 
antalet obefintliga. 

Sedan dess har inga sådana uppgifter 
lämnats vid folkräkningarna. Däremot 
meddelas i den årliga befolkningsstati
stikens publikationer uppgifter om an
talet till och från bok över obefintliga 
överförda personer. 

Sedan det nuvarande folkbokförings
systemet infördes i slutet av 1940-talet, 
skall vissa personer avföras ur bok över 
obefintliga utan att återföras till den 
kyrkobokförda befolkningen, något som 
tidigare icke kunde förekomma. Sålun
da avföres alla personer som, om de le
vat, skulle ha fyllt 100 år samt sådana 
om vilka upplysning erhållits att de av
lidit eller stadigvarande är bosatta i 
utlandet. 

Vid 1960 års folkräkning har en be
arbetning skett av det kortregister över 
i bok över obefintliga kvarstående per
soner som fr. o. m. år 1947 föres hos 
riksbyrån för folkbokföringen. Vid re
gistrets uppläggning uppgjordes av pas
torsämbetena kort över alla då kvar
stående obefintliga. Dessa kort bildar 

stommen till registret som sedermera 
av riksbyrån aktualiserats dels genom 
upprättande av kort för personer som 
överförts till bok över obefintliga, dels 
genom utgallring av kort för personer 
som avförts från sådan bok. 

Denna från folkräkningen i övrigt 
fristående bearbetning har resulterat i 
vissa råtabeller. ur vilka uppgifterna i 
tab. 28—31 hämtats. De i dessa tabeller 
upptagna personerna var icke mantals
skrivna i Sverige vid mantalsskrivningen 
för år 1961 och ingår således icke i öv
riga folkräkningstabeller. De är icke 
heller kyrkobokförda inom riket och 
upptagna i någon församlings försam
lingsbok utan har överförts från försam
lingsbok till bok över obefintliga. Or
saken till överföringen av en person är 
i regel, att denne varit utan känt hem
vist vid två mantalsskrivningar i följd 
utan att säker uppgift erhållits att han 
utflyttat ur riket eller avlidit. I här 
redovisade tabeller ingår endast perso
ner som den 1 januari 1961 fortfarande 
kvarstod i bok över obefintliga. Det 
övervägande flertalet av dessa perso
ner måste antagas ha avlidit eller läm
nat landet, och endast en ringa del av 
dem kan förmodas vara sådana som 
rätteligen borde ha mantalsskrivits och 
således ha ingått i folkräkningen. An
talet i bok över obefintliga kvarstå
ende personer har starkt minskat sedan 
folkräkningen 1935, huvudsakligen ge
nom tillkomsten av bestämmelsen om 
avförande av alla personer som ifall de 
ännu levat skulle ha fyllt 100 år. 





Tab. 1. Län: Folkmängd, areal och folktäthet inom landskommuner, köpingar, städer och hela länet den 1 november 1960 
Counties: Population, area and density of population in rural communities, market towns, towns and in the whole county 

1 

1 Inräknat arealen för de största sjöarna, 
Vänern, Vättern, Mälaren och Hjälmaren, 
vilka icke ingår vare sig i länsindelningen eller 

i övriga redovisade indelningar, och som därför 
icke medräknats i rikssiffrorna i några andra 
tabeller. Närmare uppgifter om dessa sjöar 

finns i tab. 22, där det framgår att Vänerns 
areal varierar kraftigt; här har räknats med 
areal vid naturligt medelvattenstånd. 



Tab. 2. Län: Folkmängd efter kön och civilstånd i hela länet och i dess tätbebyggelse den 1 november 1960 
Counties: Population by sex and marital status in the whole county and in densely populated areas 

2 



3 



4 

Tab. 3. Län: Folkmängd efter kön och ålder i hela länet och i dess tätbebyggelse den 
1 november 1960 



5 

Counties: Population by sex and age in the whole county and in densely populated areas 
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TAB. 3 (forts.). LÄN: FOLKMÄNGD EFTER KÖN OCH ÅLDER 



7 
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Tab. 4. Landskap1: Folkmängd, areal och folktäthet den 1 november 1960 
Provinces: Population, area and density of population 

1 Omfattningen framgår av bil. 1. 
1 Hur gränsen mellan Södermanland och 

Uppland skall anses gå genom Stockholm är 
omtvistat; här har den liksom vid tidigare 
folkräkningar dragits vid Slussen. 

5 Det ursprungliga landskapet Västerbotten 
har här liksom vid tidigare folkräkningar 
delats i Västerbotten och Norrbotten. 

4 Se not till tab. 1. 
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Tab. 5. Landstingsområden : Folkmängd, areal och folktäthet den 1 novem
ber 1960 
County council districts: Population, area and density of population 

1 Omfattar hela länet där ej annat angives. 
2 Omfattar Östergötlands län utom Norr

köpings stad. 
a Omfattar Uknadalens, Overums, Tjust-

Eds, Loftahammars, Gamleby, Hallingebergs, 
Gladhammars, Hjorteds, Locknevi, Södra Vi, 
Sevede, Tuna, Misterhults, Kristdala, Vena, 
Lönneberga, Målilla och Mörlunda kommuner, 
Hultsfreds och Virserums köpingar samt Väs

terviks och Vimmerby städer. 
1 Omfattar den del av Kalmar län som ej 

omnämnes i not 3. 
5 Omfattar Malmöhus län utom Malmö och 

Hälsingborgs städer. 
6 Omfattar Göteborgs och Bohus län utom 

Göteborgs stad. 
7 Omfattar Gävleborgs län utom Gaule stad. 
• Se not till tab. 1. 
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Tab. 6. Hushållningssällskapsområden: Folkmängd, areal och folktäthet den 
1 november 1960 
County agricultural committee districts: Population, area and density of population 

1 Omfat tar hela länet där ej anna t angives. 
2 Omfattar Stockholms stad och Stockholms 

län. 
3 Omfattar Kalmar läns norra landstings

område (se no t 3 till t ab . 5) u t o m Lånneberga, 
Målilla och Mörlunda kommuner samt Virse-
rums köping. 

1 Omfat tar den del av Ka lmar län som ej 
omnämnes i no t 3. 

6 Omfat tar landskapet Dalsland (se bil. 1), 

Västra Tunhems, Södra Väne, Bjärke, Flundre, 
Lödöse, Skepplanda, Starrkärrs, Nådinge, An
gereds, Stora Lundby, Lerums, Skallsjö, hemsjö, 
och Vårgårda kommuner, Lilla Edets och 
Herrljunga köpingar samt Vänersborgs, Troll
hättans och Alingsås s täder. 

6 Omfat tar den del av Älvsborgs län som ej 
omnämnes i not 5. 

' Se no t till t ab . 1. 
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Tab. 7. Domsagor och tingslag: Folkmängd, areal och folktäthet den 1 november 
1960 
Circuits and assize division: Population, area and density of population 
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TAB. 7 (forts.). DOMSAGOR OCH TINGSLAG 
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TAB. 7 (forts.). DOMSAGOR OCH TINGSLAG 
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TAB. 7 (forts.). DOMSAGOR OCH TINGSLAG 
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TAB. 7 (forts.). DOMSAGOR OCH TINGSLAG 
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TAB. 7 (forts.). DOMSAGOR OCH TINGSLAG 
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TAB. 7 (forts.). DOMSAGOR OCH TINGSLAG 
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TAB. 7 (forts.). DOMSAGOR OCH TINGSLAG 
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T A B . 7 (forts.). DOMSAGOR OCH TINGSLAG 

1 Varje domsaga utgör e t t tingslag där 
anna t ej angives. Utanför domsageindelningen 
faller de s täder som har rådhusrä t t , nämligen 
dels samtliga residensstäder (se t a b . 1) u t o m 
Mariestad, dels följande städer: Södertälje, En
köping, Eskilstuna, Norrköping, Motala, Os
karshamn, Lund, Landskrona, Hälsingborg, 
Trelleborg, Varberg, Uddevalla, Alingsås, Borås, 
Kristinehamn, Söderhamn, Sundsvall och Skel
lefteå. 

2 Den 1 j an . 1959 u tbrö ts en del av Söder
törns domsaga (Huddinge och Botkyrka) till att 
bilda egen domsaga, benämnd Svartlåsa dom
saga. 

3 Efter den 1 j an . 1952 ha r följande städer 
förenats med domsaga: Västervik 1960, Ystad 
1961, Mariestad 1959, Lidköping 1961, Fal
köping 1954, Sala 1960 och Köping 1958; 
samtliga dessa förändringar har skett den 1 
j an . resp. år. 

4 Den 1 j an . 1955 genomfördes en omregle-
ring av domsageindelningen i Göteborgs och 
Bohus län. Sålunda u tbröts en del av Askims, 
Hisings och Sävedals domsaga (Landvetter, 
Råda, Kållered, Askim och Mölndals stad) 
till a t t bilda egen domsaga, benämnd Askims 
och Mölndals domsaga. Återstoden av Askims, 
Hisings och Sävedals domsaga (Partilie, Styrsö, 
Öckerö, Torslanda, Tuve, Säve och Marstrands 
stad) samt del av Inlands domsaga (Hermansby, 
Ytterby, Romelanda och Kungälvs stad) förena
des till en domsaga, benämnd Hisings, Säve
dals och Kungälvs domsaga. Slutligen samman-
slogs den återstående delen av Inlands domsaga 
(Kode, Stenungsund, Inlands Torpe, Ljungskile 
och Forshälla) med Orusls och Tjärns domsaga 
(Tjörn, Morlanda, Tegneby och Myckleby) till 
a t t bilda en domsaga, benämnd Orusts, Tjärns 
och Inlands domsaga. 
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Tab. 8. Fögderier: Folkmängd, areal och folktäthet den 1 november 1960 

National registration districts: Population, area and density of population 
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TAB. 8 (forts.). FÖGDERIER 
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TAB. 8 (forts.). FÖGDERIER 
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TAB. 8 (forts.). FÖGDERIER 
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TAB. 8 (forts.). FÖGDERIER 



25 

TAB. 8 (forts.). FÖGDERIER 
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TAB. 8 (forts.). FÖGDERIER 
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TAB. 8 (forts.). FÖGDERIER 
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T A B . 8 (forts.). F Ö G D E R I E R 

1 Utanför fögderiindelningen faller de s täder , 
som har egna lokala ska t temyndigheter , n ä m 
ligen dels samtliga residensstäder (se t a b . 1) 
u t o m Visby, Vänersborg, Mariestad och Härnö
sand, dels följande s täder : Södertälje, Eskils
tuna, Norrköping, Lund, Landskrona, Hälsing
borg, Trelleborg, Uddevalla, Borås, Kristine

hamn och Sundsvall. 
2 Den 1 j an . 1960 förenades Västerviks s tad 

med Västerviks fögderi. 
3 Den 22 mars 1957 beslöts a t t Östersunds 

s tad från den 23 mars 1957 tillsvidare skulle 
förenas med Jämtlands östra fögderi men den 
16 maj 1957 upphävdes det ta beslut. 
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Tab. 9. Landsfiskalsdistrikt: Folkmängd, areal och folktäthet den 1 november 1960 
Constabulary districts: Population, area and density of population 
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TAB. 9 (forts.). LANDSFISKALSDISTRIKT 
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TAB. 9 (forts.). LANDSFISKALSDISTRIKT 
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TAB. 9 (forts.). LANDSFISKALSDISTRIKT 
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TAB. 9 (forts.). LANDSFISKALSDISTRIKT 

4 
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TAB. 9 (forts.). LANDSFISKALSDISTRIKT 
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TAB. 9 (forts.). LANDSFISKALSDISTRIKT 
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TAB. 9 (forts.). LANDSFISKALSDISTRIKT 
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TAB. 9 (forts.). LANDSFISKALSDISTRIKT 
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TAB. 9 (forts.). LANDSFISKALSDISTRIKT 
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Noter till tab. 9 

1 Indelningen i landsfiskalsdisktrikt (i det 
följande användes förkortningen lfd.) är något 
olika i polis- och åklagarhänseende och i ut-
sökningshänseende. Den här redovisade in
delningen gäller i förstnämnda hänseende, 
medan indelningen i sistnämnda hänseende 
avviker såtillvida att Österåkers lfd. och 
Danderyds lfd. bildar ett gemensamt lfd., 
Österåkers-Danderyds lfd., samt att Sävedals 
lfd. och Hisings lfd. likaledes bildar ett ge
mensamt lfd., Sävedals och Hisings lfd. 

Helt utanför Ifd.-indelningen (både i polis-
och åklagarhänseende och i utsökningshän-
seende) faller dels samtliga residensstäder 
(se tab. 1), dels följande städer: Södertälje, 
Sundbyberg, Lidingö, Katrineholm, Eskilstuna, 
Norrköping, Motala, Oskarshamn, Västervik, 
Karlshamn, Lund, Landskrona, Hälsingborg, 
Trelleborg, Falkenberg, Varberg, Uddevalla, 
Alingsås, Borås, Lidköping, Skövde, Falköping, 
Kristinehamn, Söderhamn, Sundsvall, Örn
sköldsvik och Skellefteå. 

Städerna Enköping, Skänninge, Marstrand 
och Sala ingår i lfd. endast i polis- och åkla
garhänseende, medan städerna Ystad, Arvika, 
Köping och Hudiksvall ingår endast i utsök-
ningshänseende. 

2 Sedan den 1 jan. 1952 har följande städer, 
som förut icke tillhörde lfd., förenats med lfd. : 
Ronneby den 1 okt. 1952 och Sölvesborg den 
1 juli 1952 helt, vidare Sala den 1 jan. 1956 i 
polis- och åklagarhänseende samt slutligen 
Ystad den 1 jan. 1961, Köping den 1 jan. 1958 
och Hudiksvall den 1 jan. 1961 i utsöknings-
hänseende. 

Vidare har vissa städer, som den 1 jan. 1952 
endast i visst hänseende ingick i lfd., helt 
förenats med lfd., nämligen dels Åmål den 1 
april 1953 och Nora den 1 april 1958, vilka 
tidigare endast ingick i polis- och åklagar
hänseende, dels Vetlanda den 1 juli 1953, 
Laholm den 1 okt. 1954 och Boden den 1 juli 
1952, vilka tidigare endast ingick i utsöknings-
hänseende. 

3 Från den 1 jan. 1957 benämnes Frösåkers 
lfd. Östhammars lfd. 

4 Den 1 jan. 1959 upplöstes Vaxholms lfd., 
varvid Djurö och den till Vaxholms lfd. hö
rande delen av Värmda överfördes till Gustavs
bergs lfd., medan Ljusterö samt Vaxholms stad 
överfördes till Österåkers lfd. 

5 Den 1 jan. 1960 överfördes Salem och 
Grödinge från Svartlösa lfd. till öknebo lfd. 

6 Från den 1 jan. 1960 benämnes Ulleràkers 
lfd. Tiunda lfd. 

' Den 1 jan. 1961 överfördes den samtidigt 
upphörande Askeby kommun från Åtvida
bergs lfd. till Valkebo lfd. 

8 Den 1 okt. 1952 förenades Valkebo lfd. och 
Gullbergs lfd. till ett lfd., benämnt Valkebo lfd. 

' Den 1 jan. 1956 förenades Kolmårdens lfd. 
och Vikbolandets lfd. till ett lfd., benämnt 
Bråbygdens lfd. 

10 Den 1 juli 1953 förenades Vetlanda lfd. 
och Alseda lfd. till ett lfd., benämnt Vetlanda 
lfd. 

1 1 Den 1 juli 1957 förenades Borlänge lfd. 
och Stora Tuna lfd. till ett lfd., benämnt Bor
länge lfd. 

12 Den 1 juli 1957 förenades Lycksele södra 
lfd. och Lycksele norra lfd. till ett lfd., be
nämnt Lycksele lfd. 

13 Den 1 okt. 1953 förenades Piteå södra 
lfd. och Piteå norra lfd. till ett lfd., benämnt 
Piteå lfd. 

14 Den 1 juli 1952 då Bodens stad, som ti
digare endast i utsökningshänseende ingick i 
lfd., helt förenades med lfd. (se n o t ! ) , bildades 
av staden i polis- och åklagarhänseende ett 
nytt lfd., benämnt Bodens lfd. I utsöknings
hänseende tillhörde staden dock liksom tidigare 
Överluleå lfd. Den 1 juli 1957 förenades dock 
Överluleå lfd. och Bodens lfd. till ett lfd., 
benämnt Bodens lfd. 

15 Den 1 juli 1959 förenades Nederkalix lfd. 
och Tore lfd. till ett lfd., benämnt Nederkalix 
lfd. 

18 Den 1 juli 1953 förenades Gällivare lfd. 
och Hakkos lfd. till ett lfd., benämnt Gällivare 
lfd. 
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Tab. 10. Municipalsamhällen: Folkmängd, areal och folktäthet den 1 november 1960 
Municipal communities: Population, area and density of population 
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TAB. 10 (forts.). MUNICIPALSAMHÄLLEN 

1 Uppgifter om municipalsamhällen som 
upplösts under t iden den 1 j an . 1953—1 jan . 
1961 meddelas under »Anmärkningar till t ab . 
1 och 2» i del I . 

2 Den 11 juni 1954 utvidgades Vingåkers 
m:e med en areal av 8,02 km 2 , va rav 8,00 k m 2 

land, och 1 127 invånare. 
3 Den 4 juni 1954 utvidgades Vislanda m:e 

med en areal av 0,58 km 2 , allt land, och 137 
invånare. 

4 Den 4 april 1959 utvidgades Kvänums m:e 
med en areal av 0,24 km 2 , allt land. Området 
var obebott . 

5 Den del av Orsa församling som icke 
räkna ts till Skattunge f. d. kapellag. 
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Tab. 11. Stift, kontrakt och pastorat: Folkmängd och areal den 1 november 1960 enligt 
indelningen den 1 januari 19621 

Dioceses, rural deaneries and rectorial districts: Population and area 

Tabellens noter, vilka numrerats stiftsvis, återfinns efter tabellens slut på sid. 63. 
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TAB. 11 (forts.). STIFT, KONTRAKT OCH PASTORAT 

Noter till tab. 11 

Allmän anmärkning 
1 I olikhet med övriga tabeller avser tabell 

11 indelningen den 1 jan. 1962, från vilken 
dag den nya indelningen i pastorat och kon
trakt gäller. Folkmängdsuppgifterna avser 
dock liksom i övriga tabeller folkmängden 
den 1 nov. 1960. 

Uppgifter om areal och folkmängd för de i 
pastoraten ingående församlingarna har an
givits i tab. 1 i del I (för vissa församlingar 
som är delade på flera kommuner eller kyrko
bokföringsdistrikt i tab. 12 i del IV). 

Vid beräkning av areal och folkmängd den 
1 jan. 1962 har hänsyn icke tagits till över
flyttning mellan pastoraten vid samma tid
punkt av en enstaka eller några få fastigheter. 

I en del fall har uppgifter endast lämnats för 
två eller flera pastorat tillsammans. Detta 
gäller när gränsen mellan dem ändrats den 1 
jan. 1962 och icke följer någon förutvarande 
gräns för kyrkobokföringsdistrikt e. d. 

Indelningen i pastorat och kontrakt den 1 
jan. 1952 framgår av tab. 10 i Folkräkningen 
den 31 december 1950, del I, och de föränd
ringar, som trätt i kraft 2 jan. 1952 — 1 jan. 
1961, redovisas stiftsvis i följande noter. 

Rörande överflyttningar 2 jan. 1952— 1 jan. 
1961 av mindre områden o. d., som icke in
verkar på pastoratens benämningar, hänvisas 
till anmärkningarna till tab. 1 och. 2 i del I. 

Förkortningen kbfd. i anmärkningarna avser 
kyrkobokföringsdistrikt. 

Bokstäverna efter kontraktsnamnen avser 
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de vanliga länsbokstäverna (A = Stockholms 
stad, B — Stockholms län e t c ) . Om kon t r ak t 
ar delat på olika län, anges bokstaven även 
efter namnet på var t och e t t av de däri 
ingående pastoraten. Sist for varje stift för
klaras dessa bokstäver och anges landareal och 
folkmängd för varje länsdel av stiftet. 

Uppsala stift 
1 I Uppsala stift har inga förändringar in

träffat 2 j an . 1 9 5 2 - 1 jan . 1961. 
2 I fråga om Uppsala och Vaksala försam

lingar har beslut fa t ta ts endast rörande kon-
traktstillhÖrigheten ; rörande pastoratsindel-
ningen kommer beslut framdeles a t t meddelas. 
Tills vidare gäller den förutvarande pas tora ts 
indelningen. 

3 Den 1 j a n . 1962 överflyttades den till 
Tierps köping hörande delen av Tierps för
samling till Tolfta församling. 

Linköpings stift 
1 I Linköpings stift har följande förändringar 

inträffat 2 j a n . 1 9 5 2 - 1 j an . 1961: 
Den 30 j a n . 1953 ändrades Söderköpings 

församlings namn till S:t Laarentii församling. 
Den 1 jan . 1955 ombildades Vena försam

lings pas tora t till Vena och Hultsfreds för
samlingars pas tora t . 

2 I samband med den nya pastoratsindel
ningen Överflyttades den 1 j an . 1962 Kråks-
hults församling från Östra Njudungs kontrakt 
i Växjö stift till Sevede och Aspelands kontrakt 
i Linköpings stift. 

Skara stift 
1 I Skara stift har följande förändring in

träffat 2 jan . 1 9 5 2 - 1 j an . 1961: 
Den 1 j an . 1957 ändrades kyrkoherdens 

stationeringsort i Fredsbergs, Bäcks och Töre-
boda församlingars pas tora t , som därefter 
benämndes Töreboda, Fredsbergs och Bäcks 
församlingars pas tora t . 

Strängnäs stift 
1 I Strängnäs stift har följande förändringar 

inträffat 2 j an . 1 9 5 2 - 1 j an . 1961: 
Den 1 j an . 1953 ombildades Nyköpings 

västra och Nikolai församlingars pas to ra t och 
uppdelades p å Nyköpings S:t Nicolai försam
lings pas to ra t och Oxelösunds församlings 
pas tora t . 

Den 1 j an . 1954 ombildades Anstå, Längbro 
och Ekers församlingars pas to ra t till Längbro 
församlings pas tora t . 

Den 1 j an . 1959 ombildades Frustuna och 
Kattnäs församlingars pas to ra t till Frustuna-
Kattnäs församlings pas tora t . 

Den 1 j a n . 1961 ombildades Stora Malms 
församlings pas to ra t till Stora Malms och 
Katrineholms församlingars pas tora t . 

2 I samband med den nya pastoratsindel
ningen överflyttades den 1 jan. 1962 Ervalla 
församling från Fellingsbro kontrakt i Västerås 
stift till Glanshammars kontrakt i Strängnäs stift. 

Västerås stift 
1 I Västerås stift har följande förändringar 

inträffat 2 jan . 1 9 5 2 - 1 jan . 1961: 
Den 1 april 1952 överflyttades Björskogs och 

Kungs-Barkarö församlingars pas tora t från 
Köpings kontrakt till Arboga kontrakt. 

Den 21 okt. 1960 ändrades Rytterns försam
lings namn till Rytterne församling. 

Den 1 jan . 1961 ombildades Hedemora 
stadsförsamlings och Hedemora landsförsam
lings pas tora t till Hedemora församlings pas
tora t . 

2 Den 1 jan . 1962 överflyttades vissa om
råden från Västerås församling till Lundby, 
Badelunda och Skerike församlingar, vissa 
andra områden från Badelunda församling till 
Västerås och Skerike församlingar samt et t 
område från Lundby församling till Västerås 
församling. Samtidigt ändrades församlingar
nas benämning, nämligen från Västerås för
samling till Västerås domkyrkoförsamling, från 
Lundby församling till Västerås Lundby för
samling, från Badelunda församling till Väs
terås Badelunda församling samt från Skerike 
församling till Västerås Skerike församling. 

3 I samband med den nya pastoratsindel
ningen överflyttades den 1 jan . 1962 Ervalla 
församling från Fellingsbro kontrakt i Västerås 
stift till Glanshammars kontrakt i Strängnäs stift. 

4 Den 1 jan . 1962 sammanslogs Sala stads
församling och Sala landsförsamling till en 
församling, benämnd Sala församling. 

Växjö stift 
1 I Växjö stift har följande förändringar in

träffat 2 jan . 1952 — 1 jan . 1961: 
Den 1 jan . 1956 uppdelades Reftele och 

Änderstorps församlingars pas tora t på Reftele 
församlings pas tora t och Anderstorps försam
lings pastorat . 

Den 23 febr. 1956 ändrades benämningen 
för Västra härads kontrakt till Västra Njudungs 
kontrakt och för östra Härads kontrakt till 
Östra Njudungs kontrakt. 

Den 1 jan . 1957 ombildades Hjortsberga och 
Kvenneberga församlingars pas tora t genom 
sammanslagning av de båda församlingarna 
till Hjortsberga och Kvenneberga församlings 
pastorat . ( I samband med den nya pastorats
indelningen ändrades församlingsnamnet till 
Hjortsberga med Kvenneberga). 

Den 1 j an . 1959 u tbröts Järstorps försam
ling ur Bankeryds och Järstorps församlingars 
pas tora t och sammanslogs med Jönköpings 
Sofia församlings pas tora t till Jönköpings Sofia 
och Järstorps församlingars pas tora t . Banke
ryds församling bildade från samma t idpunkt 
Bankeryds församlings pastorat . 



65 

Den 1 jan. 1961 ombildades Hovmantorps 
och Furuby församlingars pastorat till Hov
mantorps, Furuby och Lessebo församlingars 
pastorat. 

2 Ï samband med den nya pastoratsindel
ningen överflyttades den 1 jan. 1962 Kråks-
hults församling från Östra Njudungs kontrakt 
i Växjö stift tifl Sevede och Aspelands kontrakt 
i Linköpings stift. 

Lunds stift 
1 I Lunds stift har följande förändringar in

träffat 2 jan. 1952 — 1 jan. 1961: 
Den 25 april 1952 ändrades kyrkoherdens 

stationeringsort i Vittskövle och Degeberga för
samlingars pastorat, som därefter benämndes 
Degeberga och Vittskövle församlingars pastorat. 

Den 1 april 1953 överflyttades Norra Åsums 
församlings pastorat frän Gärds kontrakt till 
Villands kontrakt. 

2 Den 1 jan. 1962 överflyttades vissa om
råden från Lunds domkyrkoförsamling till S:t 
Peters klosters och Stora Råby församlingar samt 
ett område från S:t Peters klosters församling 
till Lunds domkyrkoförsamling. Vid samma 
tidpunkt utbröts en del av Lunds domkyrko
församling till en egen församling, benämnd 
Lunds Allhelgonaförsamling. 

3 I samband med beslutet om den nya 
pastoratsindelningen ändrades Öraby försam
lings namn till Övraby församling. 

4 Till Karlskrona kontrakt hör även Karls
krona amiralitetsförsamlings pastorat. Denna 
församling, som den 31 dec. 1960 hade 9 157 
inv., är icke-territoriell, och de där kyrkobok
förda personerna har upptagits i Karlskrona 
stadsförsamlings samt Tjurkö och Aspö för
sämringars pastorat, emedan de alla är man-
talskrivna där. 

Göteborgs stift 
1 I Göteborgs stift har följande förändringar 

inträffat 2 jan. 1952—1 jan. 1961: 
Den 1 jan. 1953 uppdelades Västra Frö

lunda och Askims församlingars pastorat på 
Västra Frölunda församlings pastorat och 
Askims församlings pastorat. 

Den 1 jan. 1957 bildades Oskarströms för
samlings pastorat i Laholms kontrakt genom 
utbrytning ur Enslövs församlings pastorat i 
Laholms kontrakt samt Slättåkra och Kvibille 
församlingars pastorat i Halmstads kontrakt. 

Den 22 okt. 1959 ändrades Skepphults för
samlings namn till Skephults församling. 

Den 1 jan. 1960 ombildades Göteborgs 
Gamlestads församlings pastorat till Göteborgs 
Gamlestads och Kortedala församlingars pas
torat. 

Den 1 jan. 1961 ombildades Lundby för
samlings pastorat till Lundby, Biskopsgårdens 
och Brämaregårdens församlingars pastorat. 

2 Till Domprosteriet hör även Göteborgs Tyska 
församlings pastorat. Denna församling, som 
den 31 dec. 1960 hade 1 812 inv., är icke
territoriell och de där kyrkobokförda perso
nerna har upptagits i de pastorat där de är 
mantalsskrivna, nämligen samtliga pastorat i 
Domprosteriet, pastoraten i Göteborgs västra 
kontrakt utom Askims församlings pastorat 
och Styrsö församlings pastorat samt pastora
ten i Göteborgs östra kontrakt utom Land
vetters och Härryda församlings pastorat, 
Partille församlings pastorat, Mölndals och 
Kållereds församlingars pastorat och Råda 
församlings pastorat. 

3 Gåteborgs domkyrkoförsamling benämnes 
även Göteborgs Gustavi församling. 

4 Den 1 jan. 1962 utbröts den öster om 
Nissan samt på öar i Nissan belägna delen av 
Halmstads församling till en egen församling, 
benämnd Martin Luthers församling. Sam
tidigt ändrades benämningen för den minskade 
Halmstads församling till S:t Nikolai försam
ling. 

Karlstads stift 
1 I Karlstads stift har följande förändringar 

inträffat 2 jan. 1952 — 1 jan. 1961: 
Den 1 jan. 1960 ombildades Kristinehamns 

och Varnums församlingars pastorat till Kri
stinehamns församlings pastorat. 

Vid samma tidpunkt ombildades Kroppa 
församlings pastorat till Kroppa och Storfors 
församlingars pastorat. 

2 Den 1 jan. 1962 utbröts den norr och öster 
om Klarälven belägna delen av Karlstads för
samling till en egen församling, benämnd 
Norrstrands församling. Samtidigt ändrades 
benämningen för den minskade Karlstads för
samling till Karlstads domkyrkoförsamling. 

Härnösands stift 
1 I Härnösands stift har följande förändring 

inträffat 2 jan. 1952—1 jan. 1961: 
Den 4 febr. 1955 ändrades Sundsvalls för

samlings namn till Sundsvalls Gustav Adolfs 
församling. 

Luleå stift 
1 I Luleå stift har följande förändringar in

träffat 2 jan. 1952—1 jan. 1961: 
Den 1 joli 1959 uppdelades Norrbottens södra 

kontrakt i tre kontrakt, nämligen Pite kontrakt, 
Lule kontrakt och Kalix kontrakt. Samtidigt 
överflyttades Överkalix församlings pastorat till 
Kalix kontrakt från Norrbottens norra kontrakt, 
vars benämning ändrades till Torne kontrakt. 
De 1959 bildade kontrakten fick redan från 
början samma omfattning som de har enligt 
den från 1962 gällande indelningen. 

6 
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Den 1 j an . 1961 ombildades Skellefteå stads-
församlings pastorat till Skellefteå S :t Olovs och 
Skellefteå S:t Örjans församlingars pas tora t . 

2 I fråga om Umeå landsförsamling ha r be
slut fa t ta ts endas t rörande kontraktst i l lhörig
he ten ; rörande pastoratsindelningen kommer 
beslut framledes a t t meddelas. Tills v idare 
gäller den förutvarande pastoratsindelningen. 

3 Den 1 j an . 1962 u tbröts Åmsele kbfd. s a m t 
en del av Degerfors kbfd. i Degerfors församling 
till en egen församling, benämnd Åmsele för
samling. 

I Den 1 j an . 1962 u tbröts Bolidens kbfd. i 
Skellefteå landsförsamling till en egen försam
ling, benämnd Bolidens församling. 

5 Den 1 j an . 1962 u tbröts en del av Luleå 
församling till en egen församling, benämnd 
Örnäsets församling. Samtidigt ändrades be
nämningen för den minskade Luleå församling 
till Luleå domkyrkoförsamling. 

6 Den 1 j an . 1962 u tbrö ts Råneå övre kbfd. i 
Råneå församling till en egen församling, be
n ä m n d Gunnarsbyns församling. 

7 Den 1 j an . 1962 u tbrö ts Svansteins kbfd. i 
Övertorneå församling till en egen församling, 
benämnd Svansteins församling. 

8 Den 1 j an . 1962 u tbröts Björksele kbfd. i 
Lycksele församling till en egen församling, 
benämnd Björksele församling. 

' Den 1 j a n . 1962 utbröts Gargnäs kbfd. i 
Sorsele församling till en egen församling, 
benämnd Gargnäs församling. 

10 Den 1 j a n . 1962 u tbröts Porjus kbfd. och 
Vuollerims kbfd. i Jokkmokks församling till 
egna församlingar, benämnda resp. Porjus för
samling och Vuollerims församling. 

I I Den 1 j a n . 1962 u tbrö ts Malmbergets kbfd., 
Hakkas kbfd. och Niilivaara kbfd. i Gällivare 
församling till egna församlingar, b e n ä m n d a 
resp. Malmbergets församling, Hakkas för
samling och Nilivaara församling. Beträffande 
Niilivaara ändrades samtidigt s tavningen till 
Nilivaara. 

Visby stift 
1 I Visby stift har inga förändringar in

träffat 2 j an . 1952—1 jan . 1961. 
2 Motsvarar Gotlands län. 

Stockholms stift 
1 I Stockholms stift har följande förändringar 

inträffat 2 j a n . 1952—1 j an . 1961: 
Den 1 j an . 1955 ombildades Bromma för

samlings pas to ra t och uppdelades p å Bromma 
församlings pas tora t s amt Västerleds och 
Essinge församlingars pas tora t . 

Den 1 jan . 1957 ombildades Brännkyrka 
församlings pastorat och Enskede församlings 
pas tora t och uppdelades på sex pas tora t , 
nämligen Hägerstens församlings pastorat , 
Brännkyrka församlings pastorat , Vantars för
samlings pastorat , Enskede församlings pas
tora t , Skarpnäcks församlings pas tora t och 
Farsta församlings pas tora t . 

Vid samma t idpunkt utbröts dessa sex 
pastorat från Stockholms södra kontrakt till 
eget kon t rak t benämnt Brännkyrka kontrakt, 
medan återstoden av Stockholms södra kon
t r a k t ombildades till eget kon t rak t benämnt 
Södermalms kontrakt. 

2 Hel t utanför stifts- och kontraktsindel
ningen faller Hovförsamlingens pas tora t och 
Skeppsholms församlings pastorat , som båda 
lyder under Hovkonsistorium. De båda för
samlingarna, av vilka Hovförsamlingen den 
31 dec. 1960 hade 454 inv. och Skeppsholms 
församling vid samma t idpunkt hade 6 045 
inv., är icke-territoriella, och de där kyrkobok
förda personerna har upptagi ts i de pastorat 
där de är mantalsskrivna, nämligen samtliga 
pas tora t i Domprosteriet samt Stockholms 
norra, Södermalms, Brännkyrka och Bromma 
kont rak t . 

3 Till Domprosteriet hör även Tyska S:ta 
Gertrads församlings pas tora t och Finska för
samlingens pastorat . De båda församlingarna, 
av vilka Tyska S :ta Gertruds församling den 
31 dec. 1960 hade 5 738 inv. och Finska för
samlingen vid samma t idpunkt 13 281 inv., 
är icke-territoriella, och de där kyrkobokförda 
personerna har upptagi ts i de pas tora t där 
de är mantalsskrivna nämligen samtliga pas
to ra t i Domprosteriet samt Stockholms norra, 
Södermalms, Brännkyrka och Bromma kon
t rak t . 

4 Storkyrkoförsamlingen benämnes även Ni
kolai församling. 

5 Kungsholms församling benämnes även 
Ulrika Eleonora församling. 

6 I samband med beslutet om den nya 
pastoratsindelningen ändrades stavningen av 
Oskars församlings n a m n till Oscars församling. 

7 Den 1 jan . 1962 överflyttades den inom 
Brännkyrka församling belägna delen av 
stadsdelen Hagsåtra från Brännkyrka försam
ling till Vantörs församling. Samtidigt över
flyttades stadsdelen östberga från Enskede 
församling till Brännkyrka församling. 

8 Den 1 jan . 1962 utbröts Hässelby kbfd. i 
Spånga församling till en egen församling, 
benämnd Hässelby församling. Samtidigt över
flyttades den inom Spånga församling belägna 
delen av stadsdelen Blackeberg till Bromma 
församling. 



Tab. 12. Församlingar som är delade på flera kommuner eller kyrkobokföringsdistrikt: Folkmängd efter kön och civilstånd samt 
areal, tätortsgrad och folktäthet den 1 november 1960 
Parishes that are divided over two or more communities or districts of parish register: Population by sex and marital status, area, relative number of population 
in localities and density of population 
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EFTER KÖN OCH CIVILSTÅND 
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1 Uppgifter för församlingar meddelas i del I. 
För vissa församlingar lämnas dock där uppgifter 
endast för olika församlingsdelar men icke för för

samlingen i dess helhet. Det gäller dels försam
lingar som är delade på flera kommuner, dels för
samlingar som är delade pä flera kyrkobokförings

distrikt och där församlingen icke sammanfaller 
med kommunen. Här meddelas uppgifter för så
dana församlingar i dess helhet. 



Tab. 13. Församlingar som är delade på flera kommuner eller kyrkobokföringsdistrikt: Folkmängd efter kön och ålder den 
1 november 1960 
Parishes that are divided over two or more communities or districts of parish register: Population by sex and age 
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1 Uppgifter om vilka kommuner eller delar därav som församlingarna omfattar samt om församlingarnas uppdelning på kyrkobokföringsdistrikt med
delas i tab. 12. Se vidare not till nämnda tabell. 



TAB. 13 (forts.). FÖRSAMLINGAR SOM ÄR DELADE PÅ FLERA KOMMUNER: FOLKMÄNGD EFTER KÖN OCH ÅLDER 
72 
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Tab. 14. Församlingar grupperade efter tätortsgrad1: Antal församlingar samt folkmängd efter 
kön och ålder länsvis den 1 november 1960 

1 Den relativa andel av församlingens befolkning som distrikt, har varje dylik församlingsdel här jämställts 
bor i tätorter med minst 200 invånare. För församlingar, med församling. Icke-territoriella församlingar medräk-
som är delade pä flera kommuner eller kyrkobokförings- nas ej. 
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Parishes by relative number of population in localities: Number of parishes and population by sex and age and by county 



76 

TAB. 14 (forts.). FÖRSAMLINGAR GRUPPERADE EFTER TÄTORTSGRAD 
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TAB. 14 (forts.). FÖRSAMLINGAR GRUPPERADE EFTER TÄTORTSGRAD 



79 



80 

TAB. 14 (forts.). FÖRSAMLINGAR GRUPPERADE EFTER TÄTORTSGRAD 



81 



82 

Tab. 15. Naturliga jordbruksområden1: Folkmängd efter kön och civilstånd samt areal och 
folktäthet den 1 november 1960 
Natural farming areas: Population by sex and marital status, area and density of population 

1 De 60 naturl iga jordbruksområdena har i tabellen den. Omfattningen av de naturl iga jordbruksområdena 
sammanförts dels i 18 och dels i 8 produkt ionsområ- framgår av bil. 2. 
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TAB. 15 (forts.). NATURLIGA JORDBRUKSOMRÅDEN 
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Tab. 16. Naturliga jordbruksområden1: Folkmängd efter kön och ålder den 1 november 1960 

1 De 60 naturliga jordbruksområdena har i tabellen 
sammanförts dels i 18 och dels :8 produktionsområ

den. Omfattningen av de naturliga jordbruksområdena 
framgår av bil. 2. 
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Natural farming areas: Population by sex and age 
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TAB. 16 (forts.). NATURLIGA JORDBRUKSOMRÅDEN: FOLKMÄNGD EFTER KÖN OCH ÅLDER 
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Tab. 17. Arbetsmarknadsstyrelsens A-regioner1: Folkmängd efter kön och civilstånd samt areal 
och folktäthet den 1 november 1960 
Labour Märket Board's A-regions: Population by sex and marital status, area and density of population 

1 Omfattningen framgår av bil. 3. 
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TAB. 17 (forts.). ARBETSMARKNADSSTYRELSENS A-REGIONER 
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Tab. 18. Arbetsmarknadsstyrelsens A-regioner1: Folkmängd efter kön och ålder den 1 novem
ber 1960 

1 Omfattningen framgår av bil. 3. 
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Labour Market Board's A-regions: Population by sex and age 
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TAB. 18 (forts.). ARBETSMARKNADSSTYRELSENS A-REGIONER: FOLKMÄNGD EFTER KÖN OCH 
ÅLDER 
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Tab. 19. Tidningsspridningsområden1: Folkmängd efter kön och civilstånd samt areal och 
folktäthet den 1 november 1960 
Newspaper circulation areas: Population by sex and marital status, area and density of population 

1 Omfattningen framgår av bil. 4. 
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TAB. 19 (forts.). TIDNINGSSPRIDNINGSOMRÅDEN 
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Tab. 20. Tidningsspridningsområden1: Folkmängd efter kön och ålder den 1 november 1960 

1 Omfattningen framgår av bil. 4. 
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Newspaper circulation areas: Population by sex and age 
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TAB. 20 (forts.). TIDNINGSSPRIDNINGSOMRÅDEN: FOLKMÄNGD EFTER KÖN OCH ÅLDER 
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Tab. 21. Öar: Folkmängd samt areal och folktäthet den 1 november 1960 
Islands: Population, area and density of population 
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1 Med ö avses här e t t landområde, som är helt kringflutet av va t ten , 
inräknat flodarmar. Dock räknas icke et t landområde, som endast skiljes 
från fastlandet antingen genom grundflod med djup understigande 1 meter, 
om vägförbindelse eller ej Öppningsbar bro finnes, eller också genom grävd 
kanal , även om sänkan där kanalen nu går under tidigare epoker vari t 

segelbart sund. Enligt denna definition räknas Väddö, Obbolalandet, Pit-
holmen och Brändön, vilka vid 1950 års folkräkning upptogs bland öarna, 
ej längre som öar. I tabellen medtages öar vars areal är minst 10 km2. 

a Mörkö, se Södermanlands län. 



TAB. 21 (forts.). ÖAR 1
0

2
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Tab. 22. Insjöar: Areal och vattenytans höjd1 

Lakes: Area and altitude of the water surface 
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1 Uppgifterna i denna tabell har erhållits 
från Sveriges meteorologiska och hydrologiska 
insti tut . 

2 Här medtages insjöar, där arealen an
tingen vid medelvat tenstånd eller vid däm-
ningsgräns är minst 100 km2. Såsom en enda 
sjö har räkna ts varje insjö, som normalt ej har 
märkbar fallskillnad mellan sina olika delar. 

8 H ä r upptagna vat tenområden har med

räknats emedan de normalt ej har märkbar 
fallskillnad mot den insjö till vilken de räknats . 

4 Av vat tendomstol fastställt lägsta vat ten
stånd som sjön får sänkas till. 

b Av vat tendomstol fastställt högsta vat ten
stånd som sjön får höjas till. 

" Sömmen, se Östergötlands län. 
7 Bolmen, se Jönköpings län. 
8 Varav 16 k m 2 i Norge. 

8 Stora Le, se Âlvsborgs län. 
10 Skagern, se Skaraborgs län. 
11 Flåsjön, se Jämt lands län. 
12 Även kallad Akkajaure. 
l s I fråga om Vänern är vid högsta naturligt 

högvat tenstånd arealen 5 830 km 2 och höjden 
45,76 m, vid lägsta naturl igt lågvattenstånd 
5 440 km 2 resp. 43,09 m samt vid naturligt 
medelvat tenstånd 5 585 k m ' resp. 44,34 m. 



Tab. 23. Svenska medborgare och utlänningar efter födelseland samt efter kön m. m. den 1 november 1960 
Swedish citizens and aliens by country of birth and by sex etc. 

Besittningar, kolonier, mandatområden o. d. har hänförts till moderlandet. 
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1 Inklusive förutvarande Est land, Let t land och Litauen. 
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Tab. 24. Utrikes födda personer och utlänningar efter födelseland resp. medborgarskap 
samt efter kön den 1 november 1960 
Persons born abroad and aliens by country of birth or citizenship respectively and by sex 

1 Avser födelseland för utrikes födda personer och medborgarskap för utlänningar. 
2 Inklusive förutvarande Est land, Let t land och Litauen. 
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Tab. 25. Utrikes födda personer efter kön, ålder och civilstånd den 1 november 1960 samt 
efter födelseland 

1 Inklusive förutvarande Estland, Lettland och Litauen. 
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Persons born abroad by sex, age and marital status and by country of birth 
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Tab. 26. Utlänningar efter kön, ålder och civilstånd samt efter medborgarskap den 1 novem
ber 1960 

1 Inklusive förutvarande Estland, Lettland och Litauen. 
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Aliens by sex, age and marital status and by citizenship 
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Tab. 27. Utlänningar inom olika län och större städer efter medborgarskap den 1 november 1960 
Aliens in different counties and larger towns by citizenship 
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Tab. 28. I bok över obefintliga kvarstående personer den 31 december 1960 efter födelse
år och civilstånd (vid överföringen) samt efter kön m. m. 
In the »Residence unknown» register remaining persons by year of birth and marital status (at the transfer) 
and by sex etc. 

1 Vid överföringen. 
1 För 11 933 obefintliga har anteckning om 

förmodad vistelseort e. d. uppgivits (sådana 
anteckningar göres dock icke efter år 1947). 

För 60 personer har antecknats vistelseort i 
Sverige, för 7 929 i Amerika, för 2 805 i annat 
land, för 81 utrikes utan närmare uppgift, 
för 64 »till sjöss» och för 994 »troligen död». 
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Tab. 29. I bok över obefintliga kvarstående personer den 31 december 1960 efter kön och 
överföringsår samt efter ålder vid överföringen 
In the »Residence unknown» register remaining persons by sex and year of transfer and by age at the transfer 

1 Vid överföringen. 
' Inräknat 2 606 män (varav 2 335 ogifta) och 778 kvinnor (varav 652 ogifta) för vilka överföringsåret 

är okänt och således ej heller åldern vid överföringen kan bestämmas. 
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Tab. 30. I bok över obefintliga kvarstående personer den 31 december 1960 efter med
borgarskap samt efter överföringsår 
In the »Residence unknown» register remaining persons by citizenship and by year of transfer 



Tab. 31. I bok över obefintliga kvarstående personer den 31 december 1960 efter län (vid överföringen) samt efter kön och 
överföringsår 
In the »Residence unknown» register remaining persons by counties (at the transfer) and by sex and year of transfer 
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1 Vid överföringen. 
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Bilaga 1. 

Omfattningen av landskapen 
Extent of provinces 
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BILAGA 1 (förts.). OMFATTNINGEN AV LANDSKAPEN 
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Bilaga 2. 
Omfattningen av de naturliga jordbruksområdena 

Extent of Natural farming areas 

De 60 naturliga jordbruksområdena har i tabellen sammanförts dels i 18 och dels i 8 produktions
områden. 
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BILAGA 2 (forts.). OMFATTNINGEN AV DE NATURLIGA JORDBRUKSOMRÅDENA 
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BILAGA 2 (forts.). OMFATTNINGEN AV DE NATURLIGA JORDBRUKSOMRÅDENA 
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BILAGA 2 (forts.). OMFATTNINGEN AV DE NATURLIGA JORDBRUKSOMRÅDENA 
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BILAGA 2 (forts.). OMFATTNINGEN AV DE NATURLIGA JORDBRUKSOMRÅDENA 
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BILAGA 2 (forts.). OMFATTNINGEN AV DE NATURLIGA JORDBRUKSOMRÅDENA 
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BILAGA 2 (forts.). OMFATTNINGEN AV DE NATURLIGA JORDBRUKSOMRÅDENA 
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Bilaga 3. 
Omfattningen av arbetsmarknadsstyrelsens A-regioner 
Extern of Labour Market Board's A-regions 
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BILAGA 3 (forts.). OMFATTNINGEN AV ARBETSMARKNADSSTYRELSENS A-REGIONER 
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BILAGA 3 (forts.). OMFATTNINGEN AV ARBETSMARKNADSSTYRELSENS A-REGIONER 
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BILAGA 3 (forts.). OMFATTNINGEN AV ARBETSMARKNADSSTYRELSENS A-REGIONER 
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BILAGA 3 (forts.). OMFATTNINGEN AV ARBETSMARKNADSSTYRELSENS A-REGIONER 
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BILAGA 3 (forts.). OMFATTNINGEN AV ARBETSMARKNADSSTYRELSENS A-REGIONER 
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BILAGA 3 (forts.). OMFATTNINGEN AV ARBETSMARKNADSSTYRELSENS A-REGIONER 
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Bilaga 4. 
Omfattningen av tidningsspridningsområdena 
Extent of Newspaper circulation areas 
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BILAGA 4 (forts.). OMFATTNINGEN AV TIDNINGSSPRIDNINGSOMRÅDENA 
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BILAGA 4 (forts.). OMFATTNINGEN AV T I D N I N G S S P R I D N I N G S O M R A D E N A 
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BILAGA 4 (forts.). OMFATTNINGEN AV TIDNINGSSPRIDNINGSOMRÅDENA 
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BILAGA 4 (forts.). OMFATTNINGEN AV TIDNINGSSPRIDNINGSOMRÅDENA 
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BILAGA 4 (forts.). OMFATTNINGEN AV T I D N I N G S S P R I D N I N G S O M R Å D E N A 
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BILAGA 4 (forts.). OMFATTNINGEN AV TIDNINGSSPRIDNINGSOMRÅDENA 
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BILAGA 4 (forts.). OMFATTNINGEN AV TIDNINGSSPRIDNINGSOMRÅDENA 
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