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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 à la fin de 1915 il et/' do 5 71-740 habitants. L'augmentation pen

dant l'année, savoir 33 13,'! personnes, ou 05H % do la population au début de l'année, est, tant an 
point do vue absolu que par rapport au nombre des habitants, plus faible que celle de 1914 et 
plus encore, inférieure à la moyenne des dix dernières années. 

D'après les calculs préliminaires, le nombre des mariages contractés en 1915 a été de 33 148, 
soit 5'82 pour 1000 de la population moyenne. Le nombre des nés vivants, toujours d'après 
les calculs préliminaires, a été de 123 049. Pendant les dernières années, le nombre des nés 
vivants n'a pas cessé de diminuer, passant do 139 505 en 1909 au dit chiffre en 1915. La pro
portion des nés vivants pour 1000 de la population moyenne a été de 21-fi0 on 1915. Ce taux-ci 
do natalité est inférieur à tout autre qui a été observé pendant plus de 160 années sur lesquelles 
nous avons des statistique» de la population en Suéde. 

Le nombre total des décès, d'après les calculs préliminaires, était de 83 42:2, ce qui correspond 
à un taux de mortalité de 14'05 sur 1000 habitants. La mortalité a été plus forte quo dans 
les dernières années. L'excédent des naissances ne monte qu' à 39 627 ou 6'96 pour mille de la 
population moyenne, chifl'rc inférieur à celui de toutes leB années depuis 1869. 

de nombre des emigrants peut être fixé provisoirement à 7 580 et celui des immigrants a 6 336. 
De plus, on a rayé des registres de population pas moins de 10 203 individus comme «introu
vables», c. à d. personnes ayant abandonné leur paroisse sans notification duc. Le grand nombre 
do ces radiations-ci est, sans doute, une conséquence des vérifications faites pour l'application de 
la loi sur l'assurance générale contre la vieillesse et l'invalidité. 





TILL KONUNGEN. 

Statistiska centralbyrån får härmed i underdånighet överlämna sin redo
görelse för folkmängden inom administrativa områden den 31 december 1915. 
1 likhet med föregående år har till redogörelsen såsom bihang fogats en 
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preliminär översikt länsvis Över folkmängdens förändringar under redogörelse
året. Såväl den egentliga redogörelsen som bihangets siffror angående födelser, 
dödsfall, emigration och immigration grunda sig på av respektive pastors
ämbeten — för Stockholms stad även av rotemännen —upprättade summariska 
redogörelser. Siffrorna angående ingångna äktenskap hava erhållits genom i 
centralbyrån företagen preliminär sammanräkning ur de från pastorsämbetena 
inkomna lysnings- och vigselboksutdragen. De definitiva siffrorna för befolk
ningsrörelsen komma såsom vanligt att senare publiceras i utförligare be
rättelser. Ur föreliggande tabellmaterial må framhållas följande. 

Rikets folkiiiiliigd vid 1915 års slut utgjorde 5 712 740 personer, vilket vid 
jämförelse med näst föregående års folkmängdssiffra (5 679 607) visar en till
växt iinder år 1915 av 33 133 personer eller .V83 promille. Till jämförelse med 
denna tillväxt meddelas här nedan motsvarande siffror för de senaste åren: 

Tillväxten under år 1915 är sålunda både absolut och relativt taget den 
minsta, som förekommit under något av de sista tio åren; man får gå till
baka till år 1903 för a t t finna en ännu lägre. Såsom längre fram skall visas, 
har den naturliga folkökningen varit mindre än under år 1914; å andra sidan 
har även utvandringen gått tillbaka, men icke så mycket att det kunnat upp
väga minskningen i nativitetsöverskottet. 

Folkmängden har ökats inom 21 län, däri inräknad Stockholms stad, men 
minskats inom fyra län, nämligen Kronobergs, Gottlands, Blekinge och Skara
borgs. Den största absoluta tillväxten kominer på Stockholms stad med 
6 157 personer, varefter följa Göteborgs och Bohus län med 5 444, Malmöhus 
län med 2 925, Norrbottens län med 2 468 och Stockholms län med 2 443. 
Folkökningen länsvis på 1000 invånare vid 1915 års slut angives i omstående 
labia, i vilken till jämförelse införts siffror jämväl för de närmast föregående 
två åren. Tillväxten är beräknad från den 31 december ett föregående år 
till den 31 december under året. 

Den relativa tillväxten har varit störst i Stockholms stad med 15-!I4 pro
mille. Närmast därintill kommer Norrbottens län med 14-37 promille; på något 
längre avstånd följa Göteborgs och Bohus län med 1359 promille, dämtlands 
ined 1334, Västerbottens med 11-41 och Stockholms län med 10-82 promille. 

När hänsyn tages till fördelningen mellan landsbygd och stader, befinnes 
landsbygdens folkmängd hava öleats från 4156 717 vid 1914 års slut till 
4157 604, alltså med 887 personer eller med 0'2l promille, och städernas från 
l 522 890 till 1 555 136, således med 32 246 personer eller 21-17 promille. A t t 
stiidernas folkökning varit så mycket större än landsbygdens, beror tilt en 
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del på de administrativa förändringar, som ägde rum med 1915 års ingång. 
Vid denna tidpunkt överflyttades nämligen till reap, städer följande oim-åden: 
en del av S:t Pers socken med 41 inv. till Vadstena, hela Limhamns köping 
med 10 136 inv. till Malmö, en del av öja socken med 20 inv. till Ystad och 
en del av Träslövs socken med 86 inv. till Varberg (förutom ett för tillfället 
obebott område av Nättraby socken till Karlskrona och ett likaledes obebott 
mindre område av Danderyds kommun till Djursholm). Räknas nu nämnda 
införlivade områden redan vid föregående årsskifte tillhöra städerna, så be-
finnes landsbygdens befolkning under år 1915 hava ökats med 11 170 personer 
eller 2-69 promille och städernas med 21 963 personer eller 1433 promille. 
Även när man räknar på detta sätt, är således stadsbefolkningens tillväxt 
starkare än landsbygdens och detta icke blott relativt, vilket nästan varje 
år är fallet, utan under år 1915 även absolut taget. 

Hittills anförda tal avse folkmängdens fördelning den 31 december 1915. 
Med 1916 års ingång tillkom emellertid ett nyt t stadssamhälle, Trollhättan, 
som inom de gränser kommunen då erhöll räknade 13 985 invånare. Sam
tidigt införlivades med Stockholms stad hela Bromma socken (6 212 inv.), 
med Norrköpings stad hela Östra Eneby socken (9 339 inv.), med Kristian
stad ett område (718 inv.) av Nosaby socken och med Skellefteå stad ett 
område (482 inv.) av Skellefteå landskommun. På grund härav bör folk
mängden vid 1916 års början upptagas ti l l 4 126 868 ålandsbygden och 
1 585 872 i städerna. Rörande dessa och övriga under året skedda föränd
ringar ävensom en del oregelbundenheter i den administrativa indelningen 
se anmärkningarna till tab. 1. 

1) För 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 1 Stock
holms län. 
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1) Häri ingår Bromma församling, 6 212 pers., som den 1 januari 1916 införlivades med Stock
holms stad. — 2) Häri ingår Lundby församling, 12152 pers., som den 1 januari 1906 införlivades 
med Göteborgs stad. — 3) Häri ingår Limhamns församling, 10 136 pers., som den 1 januari 1915 
införlivades med Malmö stad. — 4) Häri ingår strå Encby församling, 9 339 pers., som den 1 
januari 1916 införlivades med Norrköpings stad. — 6) Trollhättan blev stad den 1 januari 1916. 
Ben nya staden omfattar ett större område än den forna landskommunen med samma namn, Tår-
för någon direkt jämförelse med de tidigare folkmängdssiffrorna icke kan göras. — 6) Häri ingå 
718 pers., utgörande folkmängden â ett område av Nosnby församling, som den 1 januari 1916 
införlivades med Kristianstad. — 7) Häri ingå 20 pers., utgörande folkmängden å ett område av 
Öja församling, som den 1 januari 1915 införlivades med Ystad. — e) Häri ingå 4 pers., utgö
rande folkmängden å ett område av S:t Ilians församling, som den 1 januari 1906 införlivades med 
Västerås stad. 
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Då folkmängden och dess tillväxt i de större städerna torde erbjuda sär
skilt intresse, meddelas i omstående tabell för städer med över 10 000 invå
nare folkmängdssiffrorna vid början av åren 1906, 1915 och 1916 ävensom 
tillväxten under det sista året och de sista tio åren. 

Rikets folkmängd av mankön har under år 1915 ökats från 2 777 447 till 
2 794 552 och folkmängden av kvinnkön från 2 902 160 till 2 918 188. Mot 
varje tusental män svarade vid årets början 1 045 kvinnor och vid dess slut 
1044. Motsvarande siffra för tio år sedan eller vid slutet av år 1905 ut
gjorde 1 049. Sedan den svenska befolkningsstatistikens begynnelse har över
skottet av kvinnor relativt taget aldrig varit så lågt som nu. 

Beträffande folkmilisens föi-Iindrlngar meddelas i tab. A å sid. 6 en översikt 
med absoluta och relativa tal för de senaste tio åren. Siffrorna för de tre 
sista åren äro preliminära med undantag dock för emigration och immigra
tion under åren 1913 och 1914. Till det av pastorsämbetena summariskt 
uppgivna antalet levande födda har gjorts ett l i tet tillägg, enligt vad er
farenheten givit vid handen om skillnaden mellan det preliminära och det 
definitiva antalet födelser. 

Antalet under år 1915 ingångna äktenskap uppgives till 33148, motsvarande 
5-82 på 1 000 av medelfolkmängden. Såväl det absoluta som det relativa talet 
är något större än motsvarande tal år 1914, vilka utgjorde resp. 32 845 och 
5-80 °/oo. I och för sig är visserligen 1915 ars giftermålstal mycket lågt, 
men det är dock anmärkningsvärt, a t t under nuvarande kristider en, låt vara 
obetydlig, höjning kunnat äga rum. — Antalet levande födda beräknas, med 
ovan berört tillägg, till 123 049 eller 21-00 på 1000 invånare, mot 129 451 
eller 22-87 %o år 1914. Den snabba nedgång av födelsetalet, som kunnat 
iakttagas de senaste åren, har såledeä fortsatt även under år 1915, vars rela
tiva tal är lägre än under något annat av de mer än 160 år, som vår befolk
ningsstatistik omfattar. Däremot har dödligheten, som redan år 1914 visade 
någon stegring, under år 1915 stigit ytterligare: antalet avlidna utgjorde 
enligt preliminär beräkning 83 422 eller 14-65 °/oo, emot 78 189 eller 13-82 °/oo 
år 1914. Sedan år 1908 har icke förekommit ett så pass högt dödstal som 
nu. — Då antalet födda minskats och dödligheten ökats, blir naturligtvis 
nativitetsöver skottet mindre än förut; det beräknas ti l l 39 627 eller 695 på 
1 000 av medelfolkmängden, medan det år 1914 uppgick till 51 262 eller 9-05 
°/oo. E t t i förhållande till folkmängden lägre nativitetsöverskott har icke 
förekommit sedan år 1869, och till och med absolut taget är överskottet det 
minsta sedan år 1870. — Antalet emigranter kan preliminärt uppgivas till 
7 580 och antalet immigranter till 6 336, motsvarande resp. 1-33 och 1-11 pro
mille. Emigranternas antal är väsentligt lägre än 1914 och i själva verket 
så lågt, at t man måste gå ända tillbaka till år 1877 för att finna något jäm
förligt; räknat på medelfolkmängden, blir utvandringen lägre än under något 
år sedan 1864. Även invandringen har varit mindre än under senare tider 
varit vanligt; men totalomdömet om nettoemigrationen blir ungefär detsamma 
som om hela den redovisade utvandringen, nämligen att den på ett halvsekel 
icke varit så låg. — Ur kyrkoböckerna hava avförts ej färre än 10 203 s. k. 
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Tab. A. Folkmängdens förändringar, åren 1906—1915. 

obefintliga. At t antalet är så stort, beror troligen delvis på den nya pensions
försäkringslagstiftningen, enligt vilken kommunerna äro ansvariga för minimi-
pensionsafgiiternas gäldande. 

Av de under året ingångna äktenskapen komma 22 140 på landsbygden, 
motsvarande 5-33 på 1000 av medelfolkmängden, och 11008 på städerna, 
motsvarande 7-13 u/oo. Antalet levande födda har på landsbygden uppgått 
till 91888 eller 2213 °/oo och i städerna till 31 161 eller 20-18 °,oo, och an
talet döda å landsbygden ti l l (Ï2 877 eller 15-14 °/oo och i städerna till 
20 545 eller 1,3-31 °/oo, vadan sålunda nativitetsöverskottet utgjort å lands
bygden 29 011 eller (5-90 °/oo och i städerna 10 61(5 eller 687 °/oo. 

Antalet ingångna äktenskap, levande födda och döda samt födelseöverskott 
på 1 000 av medel folkmängden inom varje län meddelas i omstående tab. B, 
vilken för jämförelse innehåller jämväl motsvarande tal för åren 1913 och 
1914. Siffrorna äro preliminära, vad födelsetalen beträffar med ett approxi
mativt beräknat tillagg, såsom förut är nämnt. 
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Tab. B. Ingångna äktenskap, levande födda och döda samt födelseöverskott 
på 1000 av medelfolkmängden, åren 1913—1915. 

Äktenskapstalet har som vanligt varit högst i Stockholms stad; därnäst 
komma Västerbottens, Västmanlands samt Göteborgs och Bohus län. Den 
förut omnämnda ökningen av antalet giftermål härrör till stor del från de 
norrländska länen (utom Norrbottens). De lägsta äktenskapstalen äro att 
anteckna för Blekinge, Hallands och Gottlands län. De högsta promilletalen 
för levande födda komma som vanligt på Norrbottens, Västerbottens, Jämt
lands och Västernorrlands län, medan Stockholms stad och Gottlands län här 
uppvisa de lägsta talen. Dödligheten har under året varit högst i Gottlands 
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län, vilket även inträffade året förut, men eljest är ovanligt; därnäst komma 
Norrbottens och Jämtlands län. Låga dödstal finner man i Stockholms stad, 
ovanligt nog, och i Malmöhus län. Det högsta födelseöverskottet är a t t an
teckna för Norrbottens län och därnäst för Västerbottens, Västernorrlands 
och Jämtlands län, d. v. a. för samma län som hava de högsta antalen levande 
födda. Låga födelseöverskott hava Värmlands, Alvsborgs, Skaraborgs och 
isynnerhet Gotthinds län. Födelseöverskottet är mer än tolv gånger så högt 
i Norrbottens som i Gottlands 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 lät t kan undergå en del smärre förändringar, då befolknings
rörelsens siffror bliva definitiva. 

Stockholm den 20 april 1916. 

Underdânigst 

LUDVIG WIDELL. 

E. AKOSENIUS. 
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Tab. 1. Folkmängden inom särskilda administrativa områden 
den 31 december 1915, 

enligt indelningen den 1 januari 1916. 
[Förs. = församling, kap. = kapell, k:g = köping, m:e = municipalsamhälle] 



10 TAB. 1 (forts.). FOLKMÄNGD 1915 . — 2) STOCKHOLMS L. (forts.). — 3) UPPSALA LÄN. 



TAB. 1 (forts.). FOLKMÄNGD 1915. — 3) UPPSALA L. (forts.). — 4) SÖDERMANL. LÄN. 11 



12 TAB. 1 (forts.). FOLKMÄNGD 1915. — 4) SÖDERM. L. (forts.). — 5) ÖSTERGÖTLANDS LÄN. 



TAB. 1 (forts.). FOLKMÄNGD 1915. — 5) ÖSTERGÖTLANDS LÄN (forts.). 13 



14 TAB. 1 (forts.). FOLKMÄNGD 1915 . — 5) ÖSTERGÖTL. LÄN (forts.). — 6) JÖNKÖPINGS LÄN. 



TAB. 1 (forts.). FOLKMÄNGD 1915. - 6) JÖNKÖPINGS LÄN (forts.). - 7) KRONOBERGS LÄN. 15 



16 TAB. 1 (forts.). FOLKMÄNGD 1915 . — 7) KRONOBERGS LÄN (forts.). — 8) KALMAR LÄN. 



TAB. 1 (forts.). FOLKMÄNGD 1915. — 8) KALMAR LÄN (forts.). — 9) GOTTLANDS LÄN. 17 



18 TAB. 1 (forts.). FOLKMÄNGD 1915 . — 10) BLEKINGE LÄN. — 11) KRISTIANSTADS LÄN. 



TAB. 1 (forts.). FOLKMÄNGD 1915. — 11) KRISTIANST. L. (forts.). — 12) MALMÖHUS LÄN. 19 



20 TAB. 1 (forts.). FOLKMÄNGD 1915 . — 12) MALMÖHUS LÄN (forts.). 



TAB. 1 (forts.). FOLKMÄNGD 1915. — 12) MALMÖHUS L. (forts.). — 13) HALLANDS LÄN. 21 



22 TAB. 1 (forts.). FOLKMÄNGD 1915 . - 13) HALL. L. (forts.). 14) GÖTEBORGS O. BOHUS LÄN. 



TAB. 1 (forts.). FOLKMÄNGD 1915 . — 14) GÖTEBORGS OCH BOHUS LÄN (forts.). 2 3 



24 TAB. 1 (forts.). FOLKMÄNGD 1915. 14) GÖTEB. O. BOH. L. (forts.). - 15) ÄLVSBORGS LÄN. 



TAB. 1 (forts.). FOLKMÄNGD 1915. — 15) ÄLVSBORGS LÄN (forts.). 25 



26 TAB. 1 (forts.). FOLKMÄNGD 1915 . — 16) SKARABORGS LÄN. 



TAB. 1 (forts.). FOLKMÄNGD 1915. — 16) SKARABORGS LÄN (forts.). 27 



28 TAB. 1 (forts.). FOLKMÄNGD 1915. — 16) SKARAB. LÄN (forts.). — 17) VÄRMLANDS LÄN. 



TAB. 1 (forts.). FOLKMÄNGD 1915. — 17) VÄRMLANDS LÄN (forts.). — 18) ÖREBRO LÄN. 29 



3 0 TAB. 1 (forts.). FOLKMÄNGD 1915 . — 18) ÖREB. L.(forts.). 19) VÄSTM. L. — 20) KOPPARB. L. 



TAB. 1 (forts.). FOLKMÄNGD 1915. 20) KOPPARB. LÄN (forts.). - 21) GÄVLEBORGS LÄN. 31 



32 TAB. 1 (forts.). FOLKMÄNGD 1915. —21) GÄVLEB. LÄN (forts.). — 22) VÄSTERNORRL. LÄN. 
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A n m ä r k n i n g a r . 

Anm. till Stockholm! stad. 

1) Siffran avser den mantals
skrivna folkmängden. Den kvrko-
skrivna folkmängden beräknas till 
396 153, fördelnd il ncdannämnda 
församlingar sålunda: 

Sforkvrkoförsanilingen . . 9 821 
Klara" förs. . . 12 327 
Kungsholms > . . 44 753 
Adolf Fredriks » . . 17 458 
Gustav Vusa » . . 2 1 8 5 9 
Maltens > . . 4 0 628 
Jakobs » . . 8 373 
Johannes » . . 24 674 
Hedvig Eleonora > . . 2 2 208 
Kngclbrekts » . . 2 1 3 9 2 
Oskars > . . 19122 
Katarina > . . f>6 297 
Maria Magdalena > . . 50 264 
Brännkyrka » . . 2 8 5 1 5 
Bromma » . 5 887 
K. Ilovlorsnmlingcn, del av 959 
K. Svea livgardes förs. 1 0 3 8 
K. Livgardets t. hiist » 503 
K. Göta livgardes > 918 
K. Svea artillerireg:s > 813 
K. Svea inu.-kara > 459 
K. Fälttclcgrnfknrcns > 256 
Skcppsholms > 3 721 
Tyska > 2 1 3 7 
Finska > 1 682 
Katolska >- 89 

Bromma församling, vars folk
mängd i tal). 1 och här ovan in
går i Stockholms stads folkmängd, 
införlivades med staden den 1 jan. 
1916 frilu att förut hava tillhört 
Sollentuna härad oeh Färentunn 
och Sollentuna härads samt Dan-
deryds, Åkers och Värmdö skepps
lags tingslag. 

Av A'. Hoofùrsamiingen, vilken 
till största delen tillhör Stockholms 
stmt, hör en DI in il re del till 
Solna kommun i Stockholms län. 

Ehuru numer enligt gällande 
kyrkobokföringsförorduing främ
mande trosbckäuunrc skola vara 
inskrivna i svenska kyrkans för-
samliiigsnöckcr, hade dock vid 1915 
års slut en del av katolska för
samlingens i Stock holm medlemmar 
ännu icke dit överförts. 

Anm. till Stockholm4 län, 

1) Vallentuna kommun ar delad 
pä Vallentuna h:d och Danderyds 
skeppslag samt pä motsvarande 
tingslug. 

2) Danderyds församling om
fattar Danderyds kommun, Stock
sunds köping och Djursholms stad. 

3) Ösmo församling omfattar 
Osmo kommun ocb Nynäshamns 
köping. 

4) Då Östertälje kommun in
går i Öknebo härad, men lyder 
under Svartlösa tingslag, sä sam
manfalla sålunda ej de liknämnda 
häraden oeh tingslagen. Folk
mängden i Svartlösa hårad var 
19 874 och i Öknebo härad 
8 677. Östertälje och Västertälje 
kommuner bilda Södertälje lands
församling. 

5) Va.rhohns församling är de
lad pil Vaxholms stad och Värmdö 
landskommun. 

6) Se anm. 1 under Stockholms 
stad. 

7) Staden Djursholm lyder i ju-
diciellt hänseende under landsrätt, 
Södra Roslags domsaga, Danderyds, 
Åkers och Värmdö skeppslags tings
lag-

8) Frän 1916 ars ingång är den 
förutvarande Södra Roslags dom
saga delad i tvenne, nämligen Sol-
lentunn och lùïreittnno härads dom
saga samt Södra Roslags dom-
saga vardera domsagan utgörande 
ett tingslag. 

9) Se anm. 1 under Stockholms 
stad ang. Bromma. 

10) Apprnximntiv siffra. 
11) Mantalsskriven folkmängd. 

Anm. till Uppsala län. 

1) Vänoe och Läby försam
ling omfattar Vänge kommun 
och Läby kommun. 

2) .lumkils kommun är delad 
pä Biiliuge h:d och IHIeråkers h:d. 

3) 1 Bälinge kom mim är in
räknad 1'ppsala länsdel (7 pers.) 
av Barbo församling, jfr aum. 3 
under Västmanlands län. 

4) Söderfors församling har en 
mindre del i Gävleborgs län (321 
pers.), vilken i kommunalt hän
seende ej räknas till Söderfors 
kommun utan till lledesunda 
kommun; jfr anm. 1 under Gävle
borgs län. 

5) Folkmängden i Tiunda tings
lag utgjorde 20 742. 

Anm. till Södermanlands län. 
1) Folkmängden i Jönåkers, Rö-

nö och Ilöleho härads tingslag 
var 38 682. 

2) I Gâsinge kommun uro in
räknade 23 i Dillnäs kyrkoskrivna 
personer. 

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

4) Folkmängden i Väster- och 
Osterrekarne härads tingslag ut
gjorde 2 1 6 9 7 . 

5) Folkmängden i Åken och 
Selebo härads tingslag utgjorde 
15 040. 

Anm. till Östergötlands lån. 
1) Malexanders kommun är 

delad pä Göstrings h:d o. t:g samt 
Ydre h:d o. t:g. 

2) Ringarums församling om
fattar Hiugarums kommun och 
Valdemarsviks köping. 

3) Boxholms municijtalsamhälle 
är delat på Kkeby och Åsbo socknar. 

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

5) Motala församling omfattar 
Motala landskommun oeh Motala 
stad. 

6) Av Västra Ny församling, 
som ur delad â Aska b:d och 
Aska, Dals och Bobergs h:ds t:g 
i Östergötlands län samt Sundbo 
h.d o. t:g i Örebro liin, utgör 
Ostergötlauds länsdel Västra Xy 
kommun, varemot Örebro läns
del (ön Stora Hökueö, 6 pers.) 
hör till Hammars kommun; jfr 
anm. 3 under Örebro län. 

7) I folkmängden för Norrkö
pings stad ingår folkinäugden i 
Östra Knekt) sock.n, som den 1 
januari 1916 iuförlivades med sta
den. 

Anm. till Jönköpings län. 

1) Nässjö församling omfattar 
Nässjö landskommun och Nässjö 
stad. 

2) Hakarps församling omfattar 
Hakarps kommun och större delen 
(6 662 pers.) av Huskvarna stad. 
Rogberga församling omfattar 
Rogberga kommun och återstoden 
(544 pers.) av Huskvarna. 

3) Städerna Huskvarna och Näs
sjö lyda i judiciellt hänseende un
der laudsrätt, Tvcta, Vista oeh 
Mo domsaga och tingslag. 

4) Säby församling omfattar 
Säby kommun och TranUs köping. 
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5) Vetlanda församling omfattar 
Vetlanda kommnn och Vetlanda 
köping. 

6) \'ärnamo församling om
fattar Värnamo kommun och 
Värnamo köping. 

7) Siivsjö municipalsamhälle iir 
delat pit Vallsjö och Norra 
Ljunga socknar. 

Anm. till Kronobergs län. 
1) Församlingen Ifemmesjö med 

Tegnaby omfattar Hemmesjö kom
mun och Teguaby kommun. 

2) Skalelövs kommun är delad 
pä Allbo h:d o. t:g samt Kinne-
valds h:d o. t:g. 

3) Markaryd.i församling om
fattar Markaryds kommun och 
Markaryds köping, vilken senare 
den 1 januari 1916 inträdde i åt
njutande av köpingsrattighetcr. 

Anm. till Kalmar län. 

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

2) Församlingen Malilla 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. 

5) I Köpings kommun äro in
räknade en del av Alböke kyrko-
skrivna folkmängd (28 pers.) och 
en del av Lots kyrkoförsamling 
(40 pers.), vilken senare del även 
tillhör Slättbo hiirad. 

6) Mörbylönga församling om
fattar Mörbylänga kommun och 
Mörbylilnga köping. 

7) Staden Borgholm lyder i j n -
diciellt hänseende under laudsrätt, 
Ölands domsaga, Olands norra 
mots tingslag. 

8) Folkmängden i Ölands nor
ra mota tingslag utgjorde 15 341 . 

9) Folkmängden i Ölands södra 
mots tingslag utgjorde 12 679. 

Anm. till Blekinge län. 
1) Ronneby församling omfattar 

Ronneby landskommun och Ron
neby stad. 

Anm. till Kristianstads län. 

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

2) K. Skånska triingkårens förs. 
(217 pers.) iir fördelad & Vankiva 
kommun (130 pers.) och Hässle
holms stad (87 pers.). 

3) Mtus församling omfattar 
Abus kommun och A hus köping. 
Alius municipahamhälle omfattar 
Alius köping och en mindre del 
av Abus kommun. 

4) Kiviks municipahamhälle är 
delat på Södra Mrllby och Vitaby 
socknar. 

5) Branteviks mnnicipaham-
hälle är delat på Simris och 
Östra Nöbbelörs socknar. 

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

7) I Kristianstads stads folk
mängd ingå 718 pers., utgörande 
folkmängden å ett område av Ko-
saby församling, snm den 1 janu
ari 1916 införlivades med staden. 

8) Mantalsskriven folkmängd. 

Anm. till Malmöhus län. 

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

Rönnebcrgs, Onsjö och l lar-
jagcrs h:ds t:g — Luggndc h:d 
o. t: g. 

2) Norrridinge: Onsjö h:d — l l n r -
jagcrs h:d. 

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

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

omfattar Norra Vrams kommun 
och Södra Vrams kommnn. 

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

7) 1 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. 

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

11) Aknrps municipahamhälle 
är delat på Tottarps oeh Burlövs 
socknar. 

12) Löberöds municipahamhälle 
är delat på Högseröds och llam-
marlunda socknar. 

13) Från 1916 års ingång är 
Eslövs stad, som i jndiciellt hän

seende lyder nnder landsrätt, skild 
från Rönnebergs, Onsjö och Ilar
jngers domsaga oeh bildar eget 
tingslag, ingående i Frosta och 
Eslövs domsaga. 

14) Approximativ siffra. 

Anm. till Hallands län. 

1)—3) Följande kommuner uro 
fördelade på härad, tingslag eller 
län, nu in Ii gen: 
1) ilishult: Höks h:d o. t:g [i 

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

2) Enslöv: Tönuersjö h:d — Halm
stads b:d. 

3) Torup : Halmstads h:d — Tön
uersjö h:d. 
4) Folkmängden i Halmstads 

och 7\innersjö härads tingslaa 
var 30 f)()7. 

5) Folkmängden i Årttads och 
t'auras härads tinqslaq var 
26 9 1 . 

6) Oi-karsströms municipaham
hälle är delat på Slättäkra oeh 
Enslövs socknar samt pä sistnämn
da sockens håda haradsdclar. 

Anm. till Göteborgs och Bohus län. 

1) Skaffa församling oinfattar 
Sknftö, Fiskebäckskils och Grund-
snnds kommuner. 

2) Folkmängden i Tunge, Stin
genäs, Storbygdens och Sotenäs 
härads tingslag var 36 251 . 

3) Folkmängden i Kville, Va
liums och Bullarcns härads tings
lag var 19 721. 

Anm. till Alvsborgs län. 

1) Till Bråttensby och Landa 
kommun, som utgöres av Urältens-
by församling och Lunda försam
ling, uro räknade 37 i Bråt
tensby mantals- och sknttskrivna 
personer, som äro kyrkoskrivna i 
Hällestad, vilken kyrkobocken så
lunda är delad a Gäscue h:d o. 
t:g och Kuttings b:d o. t:g. 

2) Kölingareds kommun är de
lad på Kedvägs h:d o. t:g [i Älvs
borgs län] samt Vartufta b:d o. 
Vunofta och Frökinds h:ds t:g [i 
Skaraborgs län]. 

3) Borås församling omfattar 
Borås stad och Torpu kommnn. 

4) Holms församling omfattar 
Holms kommun och Melleruds 
köping. 
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5) Folkmängden i Nordals och 
Sundali härads tingslag utgjorde 
21 514 

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

7) Staden Trollhättan, som den 
1 januari 1916 inträdde i åtnju
tande a» stadsrättiglictcr, lyder i 
judiciellt hänseende under lands
rätt, Flundre, Väno och lijiirke 
domsaga och tingslag. I Troll
hättans folkmängd inga 5 084 
pers., utgörande folkmängden ii 
områden av Vautra Tiinhem (17 
pers.), Gärdhem (1 944 pers.) samt 
Vaskända-Naglum (3 123 pers.), 
som den 1 januari 1916 införlivades 
med staden. 

Anm. till Skaraborgs län. 

1) Björk-ängs församling om
fattar Djörkängs kommun och 
Törebodn köping. 

2) Till Flistads kommun äro 
räknade 49 pers. (åboar ä niigra 
torp), som kyrkoskrivas i Götlunda 
församling. 

3) Folk mängden i Vadsbo härad 
utgjorde 53 344. 

4) Skövde landsförsamling har 
omfattat Oms kommun och en 
del av Skövde stad, men fråu 
1916 års ingång är den del av 
församlingen (2 465 inv.), som hör 
till staden, införlivad med Skövde 
stad till eu församling. Återstoden 
av den forna Skövde landsförsam
ling bildar nuiueraöins församling. 

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

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

7) Kölmqureds kommun är de
lad pä HedvÄgs h:d o. t:g [i Alvs-
borgs län] samt Vartuita h:d o. 
Vartofta och Frökinds h:ds t:g 
[i Skaraborgs län]. 

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

9) F(dk mängden i Skånings och 
Valle härads tingslag utgjorde 
18869. 

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

11) Vara församling omfattar 
Vara kommun och Vara k' ping. 

12) Hitterna församling on.fat
tar två kommuner, Österbittcrna 
och Väiterbittema. 

13) Lundsbrunns municipalsam-
hälle nr delat pä Skälvums och 
Ledsjö socknar. 

14) Invånarna a vissa frän hem
man i Ilova sorken avsöndrade 
lägenheter hava av ålder kyrko-
och mantalsskrivits i Finnerödja 
socken. Fr. o. m. är 1913 hava 
emellertid ifrågavarande personer 
mantalsskrivits i Ilova, och har 
till följd härav nu i Hova kom
muns folkmängd inräknats 1H4 
personer, som i kyrkligt av-eeudc 
tillhöra Finnerödja församling. 

Anm. till Värmlands län. 

1) Nysunds kommun är delad 
pä Edsbergs h:d o. t:g [i Ön-bro 
län] och pä Visnums h:d o. Ölme, 
Visnums oeh Vase h:ds t:g [i 
Värmlands län]. 

2) Folkmängden i Ölme, Vismims 
och Vase härads tingslag utgjorde 
19 741. 

3) Staden Arvika lyder i judi
ciellt hänseende under landsrätt, 
JÖSSE domsaga och tingslag. 

4) Folkmängden i Älvdals hä
rad var 31 233. 

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

6) I Säfjlc köpings folkmängd 
ingå 486 personer, utgörande 
folkmängden it ett område av Jig 
församling, vilket den 1 januari 
1916 iuförlivades med köpingen. 

Anm. till Örebro län. 

1) Hallsbergs församling om
fattar Hallsbergs kommun och en 
del (725 pers.) nv Hallsbergs 
köping. Kumla församling om
fattar Kumla kommun och åter
stoden (828 pers.) av Hallsbergs 
köping. 

2) Nysunds kommun är. delad 
på Edsbergs h:d o. t:g [i Örebro 
än] och pä Visnums h:d o. Ölme, 

Visnums och Vase h:ds t:g [i 
Värmlands län]. 

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

4) Ljusnnrsbergs församling (ined 
Ilörkens kapell) omfattar Ljusnars-
bergs kommun (med kapellet) och 
Kopparbergs köping. 

5) Folkmängden i Glansham
mars och Öi-ebro härads tingslag 
var 23 727 samt i Askers och 
Sköllersta härads tingslag 20 352. 

6) Folkmängden i Kumla, Grim-
stens och JJardemo härads tings
lag uppgick till 2 8 0 5 6 . 

7) Folkmängden i Nora tingslag 
utgjorde 19 330. 

Anm. till Västmanland» län. 

1) S:t Hinns kommun är delad 
på Tuhundra h:d o. Tuhundra, 
Siende och Yttertjurbo h:ds t:g 
samt Norrbo h:d o. t:g. 

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

3) Ilarbo församling har en 
mindre del i Uppsala län (7 pers.), 
vilken i kommunalt hänseende ej 
räknas till Harbo kommun ntan 
till Bälinge kommun; jfr anm. 3 
under Uppsala län, 

4) Folkmängden i Tuhundra, 
Sinide och Yttertjurbo härads 
tingslag utgjorde 13 674. 

5) Folkmängden i Gamla Nor
bergs bergslags och Vagnsbro hä
rads tingslag utgjorde 21 714. 

Anm. till Kopparbergs lån. 

1) Stora Tuna församling (med 
Amsbergs kapell) omfattar Stora 
Tuna kommun (med kapellet) och 
Borlänge^ köping. 

2) 1 Als kommun är inräknad 
en del (Vrebro by, 103 pers.) av 
Bjursås församling. 

3) I Mora kommnn är inräk
nad Kopparbergs läusdel tf>4 pers.) 
av Lillhärdals församling; jfr 
anm. 2 under Jämtlands bin. 
Mora församling omfattar Mora 
kommun med undantag av den 
till l i l lhärdals församling höran
de delen samt dessutom Mora
strands köping. 

4) 1 Säfsnäs kommun är inräk
nad en del (byarna Utbyberget, 
Urscn och llobergct, 51 pers.) av 
Nas församling. 

5) Ludvika församling omfattar 
Ludvika kommun och Ludvika kö
ping. 

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

7) Frän 1916 års ingång ur 
Ne.dansiljaiis domsaga, dittills be
stående av tre tingslag, Gagnefs, 
Leksands oeh Rättviks, indelad i 
tvä tingslag, Rättviks samt Lek
sands oeh Gagnefs. 

8) Frän Särnn socken är vid 
1916 Hrs ingång Jdre kapellför
samling utbruten till en egen kom
mun. 
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Anm. till Gävleborg» lån. 

1) I Hedesunda kommnn är 
inräknad Gävleborgs läiisdel (321 
pers.) ov Söderfors församling, jfr 
anm. 4 under Uppsala län. 

2) Bollnät församling (med An
nefors kapell oeh Kalrinebergs 
kapell) omfiittar Holltiug kommua 
ocb Bollnäs köping. 

3) Ljusdals församling omfattar 
Ljusdals kommun och Ljusdals 
köping. 

4) Folkmängden i Hamra ka
pell utgjorde 1 428 pers. 

Anm. till Västernorrlands län. 
1) Sollefteå socken omfattar 

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

Anm. till Jämtlands lån, 

1) Om de s. k. luppföraamlin-
garna i Jämtlands liin är nr K. 
M:ts befallningshavande uppgi
vet, att de icke bilda särskilda 
kommuner och ej heller ingft i 
nitgon annan kommun och sålunda 
ej deltaga i några allmänna val. 

2) Ullhärd"ts församling nr 
delad på Jämtlands och K"ppar-
bergs län. l)eu förra länsdelen 
utgör Lillhärdals kommun. Om 
den senare delen jfr anm. 3 un
der Kopparbergs län. 

Anm. till Västerbottens lån. 
1) Iförnejors kommun är delad 

på Umeå t:g samt Nordmalings 
och Bjurholms t:g. 

2) 1 denna folkmängd ingår med 
361 personer Lycksele marknads

plats, tom i vissa avseenden bil
dar ett municipalsamhälle för sig. 

3) Skellefteå landsförsamling 
omfattar Skellefteå landskommun 
och Hureå kommun. 

4) 1 Skellefteå stads folkmängd 
ingå 482 pers., utgörande folk
mängden il ett område av Skel
lefteå landskommun^ som den 1 
januari 1916 införlivades med sta
den. 

Anm. till Norrbottens län. 

1) Krân den 1 maj 1915 är från 
Piteå landsförsamtingavakM Norr
fjärden till egen församliug och 
trim den 1 jaunari 1916 jämväl 
såsom egen kommun. 

2) Stitdeu JJuparnndn Ivder i 
jndiciellt hänseende under lands
rätt, Torneå domsaga, Nedcrtor-
neii tingslag. 
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Tab. 2. Folkmängden, länsvis, år 1915. 
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42 Bihang. Folkmängdens förändringar, länsvis, år 1915.1) 

1) Uppgifterna för samtliga år äro preliminära ntorn vad angår folkökningen samt för 1913 och 1914 emigranter och immigranter. — 2) Räknat från den 31 
december till nästföljande 31 december. I siffrorna ingår även sådan folkökning och minskning, som är en följd av områdesregleringnr: se härom texten. 
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