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INLEDNING TILL 

 

Befolkningsstatistiken 

folkmängden och dess förändringar 
 

Folkmängd 

De äldsta publicerade uppgifterna om folkmängden i kommuner och församlingar mellan 

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

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

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

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

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

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

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

Befolkningsstatistik del 1. 

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

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

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

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

i län, kommuner och församlingar. 

 

Befolkningsförändringar 

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

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

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

med 1891-1900. 

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

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

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

flyttning.  

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

1 och från 1997 i Befolkningsstatistik del 1-2. 
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Résumé. 

La population de la Suède en 1913 a été de 5 638 583 habitants.' L'augmentation pendant 
l'année, savoir 34391 personnes, ou 061 % de la population au début de l'année, est la plus faible, 
au point de vue absolu, depuis 1905, et, par rapport au nombre des habitants, depuis 1903. Si 
l'augmentation a été si faible, cela dépend en partie de l'accroissement de l'émigration; mais en 
outre cela vient de ce qu'on a rayé des registres de la population pas moins de 9 939 individus 
comme «introuvables», conséquence sans doute des vérifications faites pour l'application de la 
nouvelle loi sur l'assurance générale contre la vieillesse et l'invalidité. D'ailleurs l'accroissement 
de la population pour une partie (1 562 habitants) n'était qu'apparent en 1912, par suite d'une 
modification apportée dans le calcul de la population de la paroisse de Brännkyrka. 

D'après les calculs préliminaires, le nombre des mariages contractés en 1913 a été de 33156, 
soit 5-90 pour 1000 de la population moyenne. Le nombre des nés vivants, toujours d'après les 
calculs préliminaires, a été de 129 628. Pendant les quatre dernières années, le nombre des nés 
vivants n'a pas cessé de diminuer, passant de 139 505 en 1909 à 132 150 en 1912 et 129 628 en 
1913, soit une diminution de 9 877. La proportion des nés vivants pour 1 000 de la population 
moyenne a été en 1913 de 23-06 contre 2367 en 1912, 23-99 en 1911, 24-66 en 1910, 25-58 en 1909. 
Les proportions des nés vivants pour les années 1910—1913 sont inférieures à celles qui ont été 
observées pendant plus de 160 années sur lesquelles nous avons des statistiques de la population, 
et la proportion la plus faible est pour 1913. 

Toutefois la mortalité aussi a diminué en 1913, passant, d'après les calculs préliminaires, de 
79 251 décès, soit 14-20 pour 1000 do la population moyenne en 1912, à 76 616 ou 13-63 pour 
1 000 en 1913. La proportion pour 1 000 en 1913 est inférieure au minimum constaté jusqu'ici 
(13-67 pour 1000 en 1909) et bat ainsi le record. 

Grâce à la faible mortalité, l'excédent des naissances en chiffres absolus est un peu supérieur 
à celui de l'année 1912, savoir 53 012 en 1913 contre 52 899 en 1912. Mais, calculé pour 1 000 
do la population moyenne, l'excédent en 1913 n'était que de 9'43 contre 9-47 en 1912, et il est 
inférieur à celui de toutes les années depuis 1870, si l'on excepte les années 1892 et 1899 où 
l'accroissement de la mortalité était anormal. 

Le nombre des emigrants peut être fixé provisoirement à 20 383 et celui des immigrants à 8 386. 

II—141175. 





TILL KONUNGEN. 

Statistiska centralbyrån får härmed i underdånighet överlämna sin redo
görelse för folkmängden inom administrativa områden den 31 december 1913. 
Till denna redogörelse har såsom bihang fogats en preliminär översikt 

1— uins. 
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länsvis över folkmängdens förändringar under år 1913. Såväl den egentliga 
redogörelsen som bihangets siffror angående födelser, dödsfall, emigration 
och immigration grunda sig på av respektive pastorsämbeten — för Stock
holms stad även av rotemännen — upprättade summariska redogörelser. Siff
rorna angående ingångna äktenskap hava erhållits genom i centralbyrån före
tagen preliminär sammanräkning ur de från pastorsämbetena inkomna lys
nings- och vigselboksutdragen. De definitiva siffrorna för befolkningsrörelsen 
komma såsom vanligt att senare publiceras i utförligare berättelser. Ur 
föreliggande tabellmaterial må framhållas följande. 

Rikets folkmängd vid 1913 års slut utgjorde 5 638 583 personer, vilket vid 
jämförelse med näst föregående års folkmängdssiffra (5 604 192) visar en till
växt under år 1913 av 34 391 personer eller 6-14 promille. Till jämförelse med 
denna tillväxt meddelas här nedan motsvarande siffror för de senaste åren: 

Tillväxten under år 1913 är sålunda absolut taget den minsta sedan år 
1905, och vad den relativa tillväxten beträffar, måste man gå tillbaka ända 
t i l l 1903 för att finna en lägre. Denna osedvanligt låga folkökning beror, 
såsom i det följande skall påvisas, på den minskade nativiteten men dess
utom därpå, a t t under året ur kyrkoböckerna avförts ej mindre än 9 939 
s. k. obefintliga, antagligen en följd av den nya pensionsförsäkringens be
stämmelser, enligt vilka kommunerna äro ansvariga för minimipensionsavgif-
ternas gäldande. 

Folkmängden har ökats inom 16 län, däri inräknad Stockholms stad, men 
minskats inom 9 län, nämligen Stockholms, Uppsala, Kronobergs, Kal
mar, Gottlands, Blekinge, Hallands, Skaraborgs och Värmlands. Folkminsk
ningen i Stockholms län är emellertid' helt och hållet förorsakad av at t 
Brännkyrka församling vid 1913 års början införlivades med Stockholms 
stad; hade ej denna inkorporering skett, skulle Stockholms län t vä r tom näst 
efter Göteborgs och Bohus län haft att uppvisa den största absoluta tillväxten av 
samtliga län. Nu företer i stället Stockholms stad den största absoluta till
växten med 31130 personer, varefter följa Göteborgs och Bohus län med 
4 863, Malmöhus län med 4 356 och Norrbottens län med 2 229. Folkökningen 
länsvis på 1000 invånare vid 1913 års slut angives i omstående tablå, 
i vilken till jämförelse införts siffror jämväl för de närmast föregående två 
åren. Tillväxten är beräknad från den 31 december ett föregående år till 
den 31 december under året. 

Liksom den absoluta tillväxten är sålunda den relativa tillväxten under 
året störst i Stockholms stad med 88-70 promille; härefter komma Norrbot-
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tens län med 13-38 promille, Göteborgs och Bohus län med 12-45, Väster
bottens län med 11-60 och Malmöhus län med 9-37. 

När hänsyn tages till fördelningen mellan landsbygd och städer, befinnes 
landsbygdens folkmängd hava minshats från 4169 960 vid 1912 års slut till 
4152 743, alltså med 17 217 personer eller med 4-13 promille, varemot städernas 
under samma tid ökats från 1 434 232 till 1485 840, d. v. s. med 51 608 personer 
eller med 35-98 promille. Att befolkningen på landsbygden minskats och stads
befolkningen i så hög grad ökats, är emellertid icke att tillskriva någon egentlig 
folkminskning på landsbygden och någon ovanlig folkökning i städerna utan 
har sin förklaring däri, att, som nämnts, Brännkyrka socken (med 25 216 
inv.) med 1913 års ingång införlivades med Stockholms stad, samt att dess
utom större och mindre områden av följande socknar vid samma tidpunkt 
överflyttades till respektive stadsförsamlingar, nämligen av Värmdö kommun 
1485 inv. till Vaxholms stad, av Östertälje, Västertälje och Tveta socknar 
respektive 182, 34 och 38 inv. till Södertälje stad, av Lunds landsförsamling 
1223 inv. till Lunds stad samt av Umeå landsförsamling 14 inv. till 
Umeå stad. Räknas nu nämnda införlivade områden redan vid föregående 
årsskifte tillhöra städerna, befinnes landsbygdens befolkning under år 1913 
hava ökats med 10 975 personer eller 2-65 promille och städernas med 23 416 
eller 16-01 promille. Även om man räknar på detta sätt, är sålunda som 
vanligt stadsbefolkningens tillväxt betydligt starkare än landsbygdens. 

Hittills anförda tal avse folkmängdens fördelning den 31 december 1913. 
Med 1914 års ingång kommo emellertid trenne orter i åtnjutande av stads
rättigheter, nämligen Djursholm (förut köping med 3 947 inv.), Nässjö (förut 

1) I Stockholms stad ingår den folkökning, som betingas av att Brännkyrka församling (25 216 
pers.) den 1 januari 1913 införlivades med staden. Detta förklarar ock folkminskningen i Stock
holms län. 
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1) Häri ingår Brännkyrka församling, 25216 pers., som den 1 januari 1913 införlivades med 
Stockholms stad. — 2) Här ingå 359 pers., utgörande folkmängden å det område av Hälsingborgs 
äandsförsamling, som den 1 januari 1914 införlivades med staden. — 3) Här ingå 1 223 pers., ut
görande folkmängden å det område av Lunds landsförsamling, som den 1 januari 1913 införlivades 
imed staden. — 4) Häri ingår försajnlingen S:t Peters kloster, 889 pers., som den 1 januari 1914 
införlivades med staden. — 5) Här ingå 116 pers., utgörande folkmängden å det område av 
Karlstads landsförsamling, som den 1 januari 1914 införlivades med staden. — 6) Här ingå 
254 pers., utgörande folkmängden å områden av Östertälje s:n (182 pers.), Västertälje s:n (34 pers.) 
och Tveta s:n (38 pers.), som den 1 januari 1913 införlivades med staden. 
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till en del municipalsamhälle med 6 050 inv.) samt Hässleholm (förut köping 
med 2 892 inv.), varjämte vid samma tidpunkt större eller mindre områden av 
följande socknar överflyttades till respektive stadsförsamlingar, nämligen av 
Hälsingborgs landsförsamling 359 inv. till Hälsingborgs stad, hela socknen 
S:t Peters kloster med 889 inv. till Lunds stad, hela Skövde landskommun med 
2 427 inv. till Skövde stad, av Karlstads landsförsamling 116 inv. till Karlstads 
stad samt av Yarnums socken 66 inv. till Kristinehamns stad. På grund 
härav bör folkmängden vid 1914 års början upptagas till 4 135 997 å lands
bygden och 1502 586 i städerna. Rörande dessa och övriga under året 
skedda förändringar ävensom en del oregelbundenheter i den administrativa 
indelningen se anmärkningarna till tab. 1. 

Då folkmängden och dess tillväxt i de större städerna torde erbjuda sär
skilt intresse, meddelas i omstående tabell folkmängdssiffrorna för stä
der med över 10 000 invånare vid början av åren 1904, 1913 och 1914 även
som tillväxten under det sista året och de sista tio åren. 

Rikets folkmängd av mankön har under år \913 ökats från 2 740 737 till 
2 756 946 och folkmängden av kvinnkön från 2 863 455 till 2 881 637. Mot 
varje tusental män svarade såväl vid årets början som vid dess slut 1 045 
kvinnor. Motsvarande siffra för tio år sedan eller vid slutet av år 1903 ut
gjorde 1 052. 

Beträffande folkmängdens förändringar meddelas i tab. A å sid. 6 en 
översikt med absoluta och relativa tal för de senaste tio åren. Siffrorna för 
åren 1912 och 1913 äro preliminära med undantag dock för emigration och 
immigration under år 1912. Enligt erfarenheten torde de preliminära talen, 
särskilt vad de födda angår, vara något lägre än de verkliga. 

Som synes, utgjorde antalet under år 1913 ingångna äktenskap 33 156 eller 
5'90 på 1000 av medelfolkmängden. Absoluta antalet är något större men 
det relativa talet något mindre än motsvarande tal år 1912, vilka utgjorde 
resp. 32 993 och 5-91. — Antalet levande födda beräknas till 129 628 eller 
2 522 färre än 1912 och färre än under något år sedan 1872, om man undan
tar år 1892, då det utgjorde 129 622. Under senast förflutna fyra år har 
antalet levande födda oavbrutet minskats, nämligen från 139 505 år 1909 
till, som nämndes, 129 628 år 1913, eller med 9 877. Födelsetalet på 1 000 
av medelfolkmängden utgjorde år 1913 23-06 emot 23-67 år 1912, 23-99 
år 1911, 24-66 år 1910 och 25-58 år 1909. Födelsetalen för åren 1910— 
1913 äro lägre än under något av de mer än 160 år, som vår befolknings
statistik omfattar, och lägst av alla är talet för 1913. Den häpnadsväc
kande snabba nedgången av födelsetalet under de sista åren giver: an
ledning till de allvarligaste farhågor för framtiden. — Även dödligheten 
har emellertid minskats under 1913, enligt preliminära beräkningar från 
79 251 avlidna eller 14-20 på 1 000 av medelfolkmängden år 1912 till 76 616 
eller 13-63 %o år 1913. Den relativa siffran för 1913 understiger något hit
tillsvarande minimum (13-67 °/<H> år 1909) och utgör sålunda rekord. — Tack 
vare den låga dödligheten blir nativitetsöverskottet absolut taget något högre 
än under närmast föregående år eller 53 012 år 1913 mot 52 899 år 1912. 
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Tab. A. Folkmängdens förändringar, åren 1904—1913. 

Men på 1000 av medelfolkmängden utgjorde överskottet ifråga år 1913 
allenast 9-43, mot 9-47 år 1912, och är mindre än under något år sedan 
1870, om man frånser åren 1892 och 1899, då emellertid icke blott födelse
talen voro låga utan även dödligheten abnormt hög. — Antalet emigranter 
kan preliminärt uppgivas ti l l 20 383 och antalet immigranter till 8 386 eller 
respektive 3-63 och 1-49 promille. 

Av de under året ingångna äktenskapen komma 22 644 eller 5-46 °/00 på 
landsbygden och 10 512 eller 7-13 °/oo på städerna. Antalet levande födda 
har på landsbygden uppgått t i l l 96 782 eller 23-34 °/oo och i städerna till 
32 846 eller 22-28 %o och antalet döda å landsbygden t i l l 57 461 eller 
13-86 °/oo och i städerna t i l l 19 155 eller 12-99 °/oo, vadan sålunda nativitets
överskottet utgjort å landsbygden 39 321 eller 9-48 °/oo och i städerna 13 691 
eller 9-29 °/oo. 

Antalet ingångna äktenskap, levande födda och döda på 1 000 av medel
folkmängden inom varje län meddelas i omstående tab. B, vilken för järn-
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Tab. B. Ingångna äktenskap, levande födda och döda på 1000 av medel
folkmängden, åren 1911—1913. 

förelse innehåller jämväl motsvarande tal för åren 1911 och 1912. Siffrorna 
för 1912 och 1913 äro preliminära. 

Äktenskapstalet har som vanligt varit högst i Stockholms stad, ehuru 
något lägre än förut varit vanligt. Därnäst komma Uppsala, Gröteborgs och 
Bohus samt Norrbottens län. De lägsta äktenskapstalen äro att anteckna 
för Skaraborgs, Älvsborgs, Kronobergs och Blekinge län. De högsta pro
milletalen för levande födda komma som vanligt på Norrbottens, Väster
bottens, Västernorrlands och Jämtlands län, medan Skaraborgs län, Stock-
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holms stad samt Värmlands och Grottlands län här uppvisa de lägsta talen. 
Dödligheten har under året varit högst i Uppsala län; därnäst komma Grott-
lands, Norrbottens och Kalmar län. Låga dödstal finner man i Örebro, 
Jönköpings, Västerbottens och Malmöhus län. Det högsta födelseöverskottet 
är a t t anteckna för Norrbottens län och därnäst för Västerbottens, Väster
norrlands och Jämtlands län, d. v. s. för samma län som hava de högsta 
antalen levande födda. Låga födelseöverskott hava. Skaraborgs, Gottlands 
och Värmlands län samt Stockholms stad. Födelseöverskottet är mer än t re 
gånger så högt i Norrbottens som i Skaraborgs län. 

Emellertid äro skillnaderna mellan de olika länen vad angår här behand
lade tal understundom så obetydliga, a t t länens ordningsföljd med avseende 
på dessa tal lä t t kan undergå en del smärre förändringar, då befolknings
rörelsens 3iffror bliva definitiva. 

Stockholm den 22 april 1914. 

Underdånigst 

LUDVIG "WIDELL. 

SVEN ODEN. 



9 

Tab. 1. Folkmängden inom särskilda administrativa områden 
den 31 december 1913, 

enligt indelningen den 1 januari 1914. 
[Förs. = församling, kap. = kapell, k:g = köping, m:e = municipalsamhälle.] 



10 TAB. 1 (forts.). FOLKMÄNGD 1 9 1 3 . — 2) STOCKHOLMS L. (forts.). — 3) UPPSALA. LÄN. 



TAB. 1 (forts.). FOLKMÄNGD 1 9 1 3 . — 3) UPPSALA L. (forts.). — 4) SÖDERMANL. LÄN. 1 1 



12 TAB. 1 (forts.) . FOLKMÄNGD 1913 . — 4) SÖDERM. L. (forts.). — 5) ÖSTERGÖTLANDS LÄN. 



TAB. 1 (forts.). FOLKMÄNGD 1913. — 5) ÖSTERGÖTLANDS LÄN (forts.). 13 



14 TAB. 1 (forts.). FOLKMÄNGD 1 9 1 3 . — 5) ÖSTERGÖTL. LÄN (forts.). — 6) JÖNKÖPINGS LÄN. 



TAB. 1 (forts.). FOLKMÄNGD 1913 . - 6) JÖNKÖPINGS LÄN ( f o r t s . ) . - 7) KRONOBERGS LÄN. 15 



16 TAB. 1 (forts.). FOLKMÄNGD 1 9 1 3 . — 7) KRONOBERGS LÄN (forts.). — 8) KALMAR LÄN. 



TAB. 1 (forts.). FOLKMÄNGD 1913. — 8) KALMAR LÄN (forts.). — 9) GOTTLANDS LÄN. 17 

2—141175. 



18 TAB. 1 (forts.). FOLKMÄNGD 1913. — 10) BLEKINGE LÄN. — 11) KRISTIANSTADS LÄN. 



TAB. 1 (forts.). FOLKMÄNGD 1 9 1 3 . — 11) KRISTIANST. L. (forts.). — 12) MALMÖHUS LÄN. 1 9 



2 0 TAB. 1 (forts.). FOLKMÄNGD 1 9 1 3 . — 12) MALMÖHUS LÄN (forts.). 



TAB. 1 (forts.). FOLKMÄNGD 1913. — 12) MALMÖHUS L. (forts.). — 13) HALLANDS LÄN. 21 



22 TAB. 1 (forts.). FOLKMÄNGD 1913 . - 13) HALL. L. (forts.). -14) GÖTEBORGS O. BOHUS LÄN. 



TAB. 1 (forts.). FOLKMÄNGD 1913 . — 14) GÖTEBORGS OCH BOHUS LÄN (forts.). 2 3 



2 4 TAB. 1 (forts.). FOLKMÄNGD 1 9 1 3 . - 1 4 ) GÖTEB. O. BOH. L. (forts.). - 15) ÄLVSBORGS LÄN. 



TAB. 1 (forts.). FOLKMÄNGD 1913. — 15) ÄLVSBORGS LÄN (forts.). 25 



26 TAB. 1 (forts.). FOLKMÄNGD 1913. — 16) SKARABORGS LÄN. 



TAB. 1 (forts.) . FOLKMÄNGD 1 9 1 3 . — 16) SKARABORGS LÄN (forts.). 27 



2 8 TAB. 1 (forts.). FOLKMÄNGD 1 9 1 3 . — 16) SKARAB. LÄN (forts.). — 17) VÄRMLANDS LÄN. 
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A n m ä r k n i n g a r . 

Anm. till Stockholm» stad. 
x) Siffran avser den mantals

skrivna folkmängden. Den kyrko-
skrivna folkmängden beräknas till 
379 579, fördelad a uedannämnda 
församlingar sålunda: 

Storkyrkoförsamlingen . . 9 984 
Klara förs. . . 12 353 
Kungsholms » . . 44 066 
Adolf Fredriks » . . 17 930 
Gustav Vasa » . . 22 089 
Matteus » . . 37 986 
Jakobs » . . 8296 
Johannes » . . 24 553 
Hedvig Eleonora » . . 21 767 
Engelbrekts » . . 20 922 
Oskars » . . 19 249 
Katarina » . . 54 304 
Maria Magdalena > . . 47 294 
Brännkyrka > . . 26 814 
K. Hovförsamlingen, del av 1 085 
K. Svea livgardes förs. 1 014 
K. Livgardets t. häst > 494 
K. Göta livgardes > 988 
K. Svea artilleriregis > 813 
K. Svea ing.-k&rs > 398 
K. Fälttelegrafkårens > 219 
Skeppsholms > 3161 
Tyska > 1957 
Finska > 1677 
Katolska > 166 

Av K. Bovförsamlingen, vilken 
till största delen tillhör Stockholms 
stad, hör en mindre del till 
Solna kommun i Stockholms län. 

Ehuru numer enligt gällande 
kyrkobokföringsförordning främ
mande trosbekännare skola vara 
inskrivna i svenska kyrkans för-
samlingsböcker, hade dockvidl913 
års slut en del av katolska för
samlingens i Stockholm medlemmar 
ännu icke dit överförts. 

Anm. till Stockholms län. 
1) Vallentuna kommun är delad 

på Vallentuna h:d och Danderyds 
skeppslag samt på motsvarande 
tingslag. 

2) Danderyds församling om
fattar Danderyds kommun, Stock
sunds köping och Djursholms 
stad; jfr anm. 9. 

3) Ösmo församling omfattar 
Ösmo kommun och Nynäshamns 
köping. 

4) Da Ostertälje kommun in
går i Oknebo härad, men lyder 
under Svartlösa tingslag, så sam

manfalla sålunda ej de liknämnda 
häraden och tingslagen. Folk
mängden i Svartlösa härad var 
19199 och i Oknebo härad 
8,582. Ostertälje och Västertälje 
kommuner bilda Södertälje tands
församling. 

6) Från Nacka socken är Salt
sjöbadens köping d. 1 maj 1913 
utbruten till en särskild försam
ling. 

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

7) Se anm. 1 under Stockholms 
stad. 

8) Från 1914 års ingång är från 
Väta avskild Björkö-Arholma an
nexförsamling. 

9) Staden Djursholm, som den 1 
januari 1914 inträdde i åtnjutan
de av stadsrättigheter, lyder i ju-
diciellt hänseende under landsrätt, 
Södra Roslags domsaga, Färentuna 
och Sollentuna härads samt Dan
deryds, Åkers och Värmdö skepps
lags tingslag. 

Anm. till Uppsala län. 
1) Vänge och Låby försam

ling omfattar Vänge kommun 
och läby kommun. 

2) Jumkils kommun är delad 
på Bälinge h:d och Ulleråkers h:d. 

3) I Bälinge kommun är in
räknad Uppsala länsdel (10pers.) 
av Barbo församling, jfr anm. 3 
under Västmanlands län. 

4) Söderfors församling har en 
mindre del i Gävleborgs län (312 
pers.), vilken i kommunalt hän
seende ej räknas till Söderfors 
kommun utan till Hedesunda 
kommun; jfr anm. 1 under Gävle
borgs län. 

5) Folkmängden i Tiunda tings
lag utgjorde 20 304. 

Anm. till Södermanlands lån. 
1) Folkmängden i Jönåkers och 

Rönö härads tingslag var 31 491. 
2) I Gäsinge kommun äro in

räknade 30 i Dillnäs kyrkoskrivna 
personer. 

3) Lilla. Malma församling 
omfattar Lilla Malma kommun 
och Malmköpings kommun. 

4) Folkmängden i Väster- och 
Osterrekarne härads tingslag ut
gjorde 21695. 

6) Folkmängden i Åkers och 
Selebo härads tingslag utgjorde 
14 928. 

Anm. till Östergötlands län. 

') Malexanders kommun ir 
delad på Göstriugs h:d o. t:g samt 
Ydre h:d o. t:g. 

a) Ringarums församling om
fattar Ringarums kommun och 
Valdemarsviks köping, vilken se
nare blev egen kommun den 1 
januari 1914. I köpingens folk
mängd ingå 246 pers., utgörande 
folkmängden å ett område av 
Tryserums förs. i Kalmar lan, 
som den 1 januari 1914 inför
livades med köpingen. 

3) Boxholms municipalsamhälle 
är delat på Ekeby och Åsbo socknar. 

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

6) Motala församling omfattar 
Motala landskommun och Motala 
stad. 

•) Av Västra Ny församling, 
som är delad å Aska h:d och 
Aska, Dals och Bobergs h:ds t:g 
i Östergötlands län samt Sundbo 
h:d o. t:g i Örebro län, utgör 
Östergötlands länsdel Västra Ny 
kommun, varemot Örebro läns
del (ön Stora Rökneö, 7 pers.) 
hör till Hammars kommun; jfr 
anm. 3 under Örebro län. 

Anm. till Jönköpings län. 

1) Nässjö församling omfattar 
Nässjö landskommun och Nässjö 
stad; jfr anm. 4. 

2) Hakarpsförsamling omfattar 
Hakarps kommun och större delen 
(6 232 pers.) av Huskvarna stad. 
Rogberga församling omfattar 
Rogberga kommun och återstoden 
(532 pers.) av Huskvarna. 

3) Staden Huskvarna lyder i ju-
diciellt hänseende under landsrätt, 
Tveta, Vista och Mo domsaga ocb 
tingslag. 

4) Staden Nässjö, som den 1 
januari 1914 inträdde i åtnjutande 
av stadsrättigheter, lyder i judiciellt 
hanseende under landsrätt, Tveta, 
Vista och Mo domsaga och tingslag. 

5) Säby församling omfattar 
Säby kommun och Tranås köping. 

6) Vetlanda församling omfattar 
Vetlanda kommnn och Vetlanda 
köping. 
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7) Värnamo fårsamling om
fattar Värnamo kommun och 
Värnamo köping. 

8) Sävsjö municipahamhälle är 
delat på Vallsjö och Norra 
Ljunga socknar. 

Anm. till Kronobergs län. 
1) Församlingen Hemmesjö med 

Tegnaby omfattar Hemmesjö kom
mun och Tegnaby kommun. 

2) Församlingen Nottebäck med 
Granhult omfattar Nottebäcks 
kommun och Granhults kommun. 

3) Skatelövs kommun är delad 
på Allbo h:d o. t:g samt Kinne-
valds h:d o. t:g. 

4) X Älmhults köpings folkmängd 
ingå 2 pers., utgörande folkmäng
den å ett område av Stenbrohult, 
som den 1 januari 1914 över
flyttades till Ålmhult. 

Anm. till Kalmar län. 

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

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

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

4) Madesjö församling omfattar 
Madesjö kommun och Nybro kö
ping. 

6) I Köpings kommun äro in
räknade en del av Alböke kyrko-
skrivna folkmängd (27 pers.) och 
en del av Lots kyrkoförsamling 
(37 pers.), vilken senare del även 
tillhör Slättbo härad. 

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

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

8) Folkmängden i Ölands nor
ra mots tingslag utgjorde 15 495. 

9) Folkmängden i Ölands södra 
mots tingslag utgjorde 12 785. 

10) Jfr anm. 2 till Östergötlands 
län. 

Anm. till Kristianstads län. 

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

2) K. Skånska trängkårens förs. 
(227 pers.) är fördelad å Vankiva 
kommun (140 pers.) och Hässle
holms stad (87 pers.). 

3) Ahus församling omfattar 
Ahus kommun och Åhus köping. 
Ahus municipahamhälle omfattar 
Ahus köping och en mindre del 
av Ahus kommun. 

4) Kiviks municipahamhälle är 
delat p& Södra Mellby och Vitaby 
socknar. 

5) Branteviks municipaham
hälle är delat på Simris och 
Östra Nöbbelövs socknar. 

6) Staden Hässleholm, som den 
1 januari 1914 inträdde i åtnju
tande av stadsrättigheter, lyder i 
judiciellt hänseende under lands
rätt, Västra Göiuge domsaga och 
tingslag. 

7) Jämlikt Kungl. brev den 14 
nov. 1913 skall vid Tollarps järn
vägsstation i Västra Vrams socken 
bildas ett municipahamhälle, meu 
detta har ännu ej konstituerats. 

Anm. till Malmöhus län. 

1)—4) Följande kommuner äro 
delade på härad eller tingslag, 
nämligen: 
1) Kvistofta: Rönnebergs h:d och 

Rönnebergs, Onsjö och Har-
jagers h:ds t:g — Luggudc h:d 
o. t:g. 

2) Norrvidinge: Onsjö h:d — Har-
jagers h:d. 

3) Stehag: Onsjö h:d — Harjagers 
h:d. 

4) Gårdstånga: Frosta h:d o. t:g 
— Torna h:d o. Torna och 
Bara h:ds t:g. 
5) Norra Vrams församling 

omfaltar Norra Vrams kommun 
och Södra Vrams kommun. 

6) Västra Sallerups församling 
omfattar Västra Sallerups kommun 
och Eslövs stad. 

7) I Lunds landskommun är in
räknad en del (7 pers.) av Harde-
berga församling. 

8) Hörby församling omfattar 
Hörby kommun och Hörby köping. 

9) Skurups församling omfattar 
Skurnps kommun och Skurups 
köping, vilken senare den 1 janu
ari 1914 inträdde i åtnjutande av 
köpingsrättigheter. 

10) Höganäs municipahamhälle 
är delat på Höganäs och Väsby 
kommuner. 

11) Akarps municipahamhälle 
är delat på Tottarps och Burlövs 
socknar. 

12) Löberåds municipahamhälle 
kr delat på Högseröds och Ham-
marlunda socknar. 

13) Staden Eslöv lyder i judi
ciellt hänseende under landsrätt, 

Rönncbergs, Onsjö och Harjagers 
domsaga och tingslag. 

14) Approximativ siffra. 
15) I Hälsingborgs stads folk

mängd ingå 359 pers., utgörande 
folkmängden å ett område av 
Hälsingborgs landskommun, som 
den 1 januari 1914 införlivades 
med staden. 

16) I folkmängden för Lunds 
stad ingår folkmängden i sock
nen S:t Peters kloster, som den 1 
jannari 1914 införlivades med 
staden. 

Anm. till Hallands län. 

1)—3) Följande kommuner äro 
fördelade på härad, tingslag eller 
län, nämligen: 
1) Hishult: Höks h:d o. t:g [i 

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

2) Enslöv : Tönnersjö h:d — Halm
stads h:d. 

3) Torvp : Halmstads h:d — Tön
nersjö h:d. 
4) Folkmängden i Halmstads 

och Tönnersjö härads tingslag 
var 30 495. 

5) Folkmängden i Arstads och 
Faurås härads tingslag var 
26 630. 

6) Oskarsströms municipaham
hälle är delat på Slättåkra och 
Enslövs socknar samt på sistnämn
da sockens båda häradsdelar. 

Anm. till Göteborgs och Bohus län. 

1) Skaftö församling omfattar 
Skaftö, Fiskebäckskils och Grnnd-
sunds kommuner. 

2) Folkmängden i Tunge, Stån
genäs, Sörbygdens och Sotenäs 
härads tingslag var 36 385. 

3) Folkmängden i Kville, Ta-
nums och Bullarens härads tings
lag var 19 964. 

4) Mantalsskriven folkmängd 
(approximativ siffra). Uppgift å 
den kyrkoskrivna folkmängden har 
ej kunnat erhållas. 

Anm. till Alvsborgs län. 

1) Folkmängden å det område 
av Trollhättans kommun, inom 
vilket jämlikt Kungl. brev den 
5 juni 1896 ordningsstadgan för 
rikets städer m. fl. stadgar för
klarats gällande, har icke kunnat 
ens tillnärmelsevis uppgivas. På 
grund av ett särskilt Kungl. brev 
har området icke blivit organise
rat som municipalsamhälle. 
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2) Till Bråttensby och Landa 
kommun, som utgöres av Bråltens-
by församling och Landa försam
ling, äro räknade 42 i Bråt
tensby mantals- och skattskrivna 
personer, som äro kyrkoskrivna i 
Hällestad, vilken kyrkosocken så
lunda är delad a Gäsene h:d o. 
t:g och Kullings h:d o. t:g. 

3) Kölingareds kommun är de
lad på Iledvägs h:d o. t:g [i Älvs-
borgs län] samt Vartofta h:d o. 
Vartofta och Frökinds h:ds t:g [i 
Skaraborgs län]. 

4) Holms församling omfattar 
Holms kommun och Melleruds 
köping. 

5) Folkmängden i Nordals och 
Sundals härads tingslag åtgjorde 
21 779. 

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

7) Borås församling omfattar 
Borås stad och Torpa kommun. 

Anm. till Skaraborgs län. 
1) Björkängs församling om

fattar Björkängs kommun och 
Töreboda köping. 

2) Till Flistads kommun äro 
räknade 43 pers. (åboar å några 
torp), som kyrkoskrivas i Götlunda 
församling. 

3) Folkmängden i Vadsbo kärad 
utgjorde 53 4 9 1 . 

4) Skövde landsförsamling om
fattar Öms kommun och en del 
av Skövde stad; jfr anm. 13. 

5) Falköpings landsförsamling 
omfattar Falköpings västra och 
Falköpings östra landskommuner. 

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

7) Kölingareds kommun nr de
lad pä Redvägs h:d o. t:g [i Älvs-
borgs län] samt Vartofta h.d o. 
Vartofta och Frökinds h:ds t:g 
[i Skaraborgs län] . 

8) Till Axvalls municipalsam-
hälle hör jämväl ett obebott mind
re område inom Skärvs socken. 

9) Folkmängden i Skånings och 
Valle härads tingslag utgjorde 
19 179. 

10) Tengene församling omfat
tar Tengene kommun och Gräs
torps köping. 

11) Vara församling omfattar 
Vara kommun och Vara köping. 

12) Bitlerna församling omfat
tar två kommuner, Osterbitterna 
och Västerbitterna. 

13) I folkmängden för Skövde 
stad ingår folkmängden i Skövde 

landskommun, som den 1 januari 
1914 införlivades med staden. 

Anm. till Värmlands län. 

2) Nysunds kommun är. delad 
på Edsbergs b:d o. f.g [i Örebro 
län] och på Visuums h:d o. Ölme, 
Visnnms och Vase h:ds t:g [i 
Värmlands län], 

2) Folkmängden i Ölme, Visnums 
och Vase härads tingslag utgjorde 
19 983 . 

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

4) Folkmängden i Älvdals hä
rad var 3 1 1 0 0 . 

5) Approximativ beräkning. Mu-
nicipalsamhällets andel av kapell
församlingens folkmängd kan ej 
noggrant angivas. 

6) I Karlstads stads folkmängd 
ingå 116 pers., utgörande folk
mängden å ett område av Karl
stads landsförsamling, som den 1 
januari 1914 införlivades med 
staden. 

7) I Kristinehamns stads folk
mängd ingå 66 pers., utgörande 
folkmängden å ett område av 
Varnums församling, som den 
1 januari 1914 införlivades med 
staden. 

Anm. till Örebro län. 
l) Hallsbergs församling om

fattar Hallsbergs kommun och en 
del (775 pers.) av Hallsbergs 
köping. Kumla församling om
fattar Kumla kommun och åter
stoden (806 pers.) av Hallsbergs 
köping. 

2) Nysunds kommun är . delad 
på Edsbergs h:d o. t:g [i Örebro 
län] och på Visnums h:d o. Ölme, 
Visnums och Vase h:ds t:g [i 
Värmlands län]. 

3) I Hammars kommun är in
räknad Örebro länsdel (7 pers.) 
av Västra Ny„ församling, jfr 
anm. 6 under Östergötlands län. 

4) Ljusnarsbergs församling (med 
Hörkens kapell) omfattar Ljusnars
bergs kommun (med kapellet) och 
Kopparbergs köping. 

5) Folkmängden i Glansham
mars och Örebro härads tingslag 
var 23 411 samt i Askers och 
Sköllersta härads tingslag 20 542. 

6) Folkmängden i Kumla, Grim-
stens och Hardemo härads tings
lag uppgick till 27 968. 

7) Folkmängden i Nora tingslag 
utgjorde 19 674. 

Anm, till Västmanlands län. 
1) S:t liions kommun är delad 

på Tuhundra h:d o. Tuhundra, 
Siende och Yttertjnrbo h:ds t:g 
samt Norrbo h:d o. t:g. 

2) Kung Karls församling om
fattar Kung Karls kommun och 
Kungsörs köping. 

3) Harbo församling har en 
mindre del i Uppsala län (10 pers.), 
vilken i kommunalt hänseende ej 
räknas till Harbo kommun ntan 
ti l l Bälinge kommun; jfr anm. 3 
under Uppsala län. 

4) Folkmängden i Tuhundra, 
Siende och Yttertjnrbo härads 
tingslag utgjorde 13 219. 

5) Folkmängden i Gamla Nor
bergs bergslags och Vaonsbro hä
rads tingslag utgjorde 21 039. < 

Anm. till Kopparbergs län. 
1) Stora Tuna församling (med 

Amsbergs kapell) omfattar Stora 
Tuna kommun (med kapellet) och 
Borlänae köping. 

2) I Als kommun är inräknad 
en del (Vrebro by, 117 pers.) av 
Bjursås församling. 

3) I Mora kommun är inräk
nad Kopparbergs länsdel (51 pers.) 
av Lillkärdals församling; jfr 
anm. 2 under Jämtlands län. 
Mora församling omfattar Mora 
kommun med undantag av den 
till Lillhärdals församling höran
de delen samt dessutom Mora
strands köping. 

4) I Säfsnäs kommun är inräk
nad en del (byarna Utbyberget, 
Ursen och Hoberget, 48 pers.) av 
Nås församling. 

5) Kopparbergs församling om
fattar Falu landskommun och en 
del av Falu stad. 

6) Ludvika municipalsamhälle 
omfattar även ett helt litet om
råde inom Norrbärke socken. 

Anm. till Gävleborgs län. 
1) I Hedesunda kommun är 

inräknad Gävleborgs länsdel (312 
pers.) av Söderfors församling, jfr 
anm. 4 under Uppsala län. 

2) Bollnäs församling (med An
nefors kapell och Katrinebergs 
kapell) omfattar Bollnäs kommun 
och Bollnäs köping. 

3) Söderala kommun utgöres av 
Söderala församling, Ljusne ka-
pellförs. och Bergviks kapellförs., 
vilken sistnämnda den 1 januari 
1914 utbröts ur moderförsam
lingen. 



TAB. 1 (forts.). FOLKMÄNGD 1 9 1 3 . — ANMÄRKNINGAR (forts.). 39 

4) Ljusdals församling omfattar 
Ljusdals kommun och Ljusdals 
köping, vilken senare den 1 janu
ari 1914 inträdde i åtnjutande av 
köpingsrättigheter. 

Anm. till Västernorrlands län. 
1) Sollefteå socken omfattar 

Sollefteå kommun och Sollefteå 
köping. K. Norrlands trängkårs 
församling är delad på Sollefteå 
kommun och Sollefteå köping. 

2) Medelpads västra domsaga, 
förut bestående av tre tingslag, 
Selångers, Tuna och Torps, utgör 
från den 1 januari 1914,ett tings
lag. 

3) Det till Njurunda församling 
hörande Galtströms bruk, har ti
digare ägt egen kyrkobokföring, 
men denna har upphört år 1913. 

Anm. till Jämtlands län. 
1) Om de s. k. lappförsamlin

garna i Jämtlands län är av K. 
M:ts befallninsrshavande uppgi
vet, att de icke bilda särskilda 
kommuner och ej heller ingå i 
någon annan kommun och sålunda 
ej deltaga i några allmänna val. 

2) Lillhärdals församling är 
delad på Jämtlands och Koppar
bergs län. Den förra länsdelen 
utgör Lillhärdals kommun. Om 
den senare delen jfr anm. 3 un
der Kopparbergs län. 

Anm. till -Västerbottens län. 

1) Från den 1 maj 1913 äro 
från Nordmalings förs. och Umeå 
landsiäti. avskilda områden (med 
respektive 1 689 och 1 895 inv.) 
till egen församling, benämnd 
Hörnejors och från den 1 januari 
1914 jämväl såsom egen kommun, 
delad på Umeå tingslag samt på 

Nordmalings och Bjurholms tings
lag. 

2) I denna folkmängd ingår med 
328 personer Lycksele marknads
plats, som i vissa avseenden bil
dar ett municipaUamhälle för sig. 

3) Skellefteå landsförsamling 
omfattar Skellefteå landskommun 
och Bureå, vilken sistnämnda blev 
egen kommun den 1 januari 1914. 

4) Vrån Skellefteå pastorat är 
Skellefteå stad den 1 maj 1913 
utbruten till en särskild försam
ling-

Anm. till Norrbottens län. 

1) Staden Haparanda lyder i 
judiciellt hänseende under lands
rätt, Torneå domsaga, Nedertor-
neå tingslag. 

2) Mantalsskriven folkmängd. 
3) Från 1914 års ingång är 

från Pajala avskild Junosuando 
såsom egen kommun och försam
ling. 
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Tab. 2. Folkmängden, länsvis, år 1913. 
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4—141175. 
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Bihang. Folkmängdens förändringar, länsvis, år 1913. 

Anm. Uppgifterna äro preliminära utom vad angår folkökningen. 

1) Från den 31/12 1912—31/12 1913. 
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