


 

Folkmängden inom administrativa områden den 31 december 1918. 
Digitaliserad av Statistiska centralbyrån (SCB) 2010. 
 

urn:nbn:se:scb-befadm-1918 

 

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 1918 a été de 5 813850 habitants. L'augmentation pen

dant l'année, à savoir 13 003 personnes, ou 022 % de la population au début de l'année, est, tant au 
point de vue absolu que par rapport au nombre des habitants, inférieure à celle de toute autre 
année depuis 1892. Contre l'ordinaire, la population de plusieurs grandes villes a diminué; dans 
la campagne, l'accroissement a été assez considérable. 

D'après les calculs préliminaires, le nombre des mariages contractés en 1918 a été de 38626, 
soit 6'C5 pour 1000 de la population moyenne. La nuptialité, quoique assez faible, a été, 
pourtant, un peu plus forte que pendant les années précédentes. Le nombre des nés vivants, 
toujours d'après los calculs préliminaires, a été de 117 739. Pendant les dernières années, le 
nombre des nés vivants n'a pas cessé de diminuer, passant de 139 505 en 1909 au dit chiffre 
en 1918. La proportion des nés vivants pour 1000 de la population moyenne a été de 20'27 en 
1918. Ce taux-ci de natalité est inférieur a tout autre qui a été observé pendant plus de 160 
aimées sur lesquelles nous avons des statistiques de la population en Suède. 

Le nombre total des décès, d'après les calculs préliminaires, était de 104 183, ce qui correspond 
à un coefficient de mortalité de 17"94 sur 1000 habitants. Ce taux-ci de mortalité est bien 
plus fort que celui des dernières années précédentes. La détérioration est due aux ravages de la 
grippe dite espagnole (influenza opidemica) pendant l'année. L'excédent des naissances ne monte 
qu' à 13 556, ou 2'33 pour mille de la population moyenne. 

Le nombre des emigrants peut être fixé provisoirement à 4 859 et celui des immigrants à 4 935. 
De plus, on a rayé des registres de population 7 063 individus comme «introuvables>, c.-à-d. 
personnes ayant abandonné leur paroisse sans notification due. Le grand nombre de ces radia
tions-ci est, sans doute, une conséquence des vérifications faites pour l'application do Ja loi sur 
'assurance générale contre la vieillesse et l'invalidité. 



TILL KONUNGEN 

Statistiska centralbyrån får härmed i underdånighet överlämna ain redo
görelse för folkmängden inom administrativa områden den 31 december 15M8. 
I likhet med de närmast föregående åren har till redogörelsen såsom bihang 
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fogats en preliminär översikt länsvis över folkmängdens förändringar under 
redogörelseäret. Såväl den egentliga redogörelsen som bihangets siffror angå
ende födelser, dödsfall, emigration och immigration grunda sig pä av respek
tive pastorsämbeten — för Stockholms stad även av rotemännen — upprättade 
summariska redogörelser. Siffrorna angående ingångna äktenskap hava er
hållits genom i centralbyrån företagen preliminär sammanräkning ur de från 
pastorsämbetena inkomna lysnings- och vigselboksutdragen. De definitiva 
siffrorna för befolkningsrörelsen komma såsom vanligt att senare publiceras 
i utförligare berättelser. Ur föreliggande tabellmaterial må framhållas föl
jande. 

Rikets folkmängd vid 1918 års slut utgjorde 5 S13 850 personer, vilket vid 
jämförelse med näst föregående års folkmängdssiffra (5 800 847) visar en till
växt under år 1918 av 13 003 personer eller 2'24 promille. Till jämförelse med 
denna tillväxt meddelas här nedan motsvarande siffror för de senaste åren: 

Tillväxten- har således varit mindre än under något av de närmast före
gående tio åren, och i själva verket får man gå tillbaka ända till år 1892 
för att finna en lika låg folkökning, vare sig absolut eller relativt taget. 
Orsaken ti l l detta ligger, som här nedan skall visas, i en låg nativitet och 
en för nutida förhållanden särdeles stark dödlighet, varemot folkförlusten 
genom emigrationen varit obetydlig, så a t t den redovisade utvandringen mer 
än uppväges av immigrationen. 

Folkmängden har ökats inom nitton län, men minskats inom fem län 
samt, ovanligt nog, även inom Stockholms stad. Den största absoluta till
växten kommer på Stockholms län med 2 137 personer, varefter följa 
Västerbottens län med 2 018 och Jämtlands län med 1929. Minskningen 
drabbar utan jämförelse svårast Stockholms stad med 4 707; därnäst Malmö
hus län med 2 4(i0. Folkökningen, resp. -minskningen länsvis på 1000 in
vånare vid 1917 års slut angives i omstående tablå, i vilken till jämförelse 
införts siffror jämväl för de närmast föregående två åren. Tillväxten är be
räknad från den 31 december ett föregående är till den 31 december nnder 
året. 

Den relativa tillväxten har varit störst i Jämtlands län med 15-05 pro
mille; närmast därintill komma Västerbottens län med 1153 samt Stock
holms län med 928 °,'oo. 

När hänsyn tages till fördelningen mellan landsbygd och städer, befinnes 
landsbygdens folkmängd hava ökats från 4153 886 vid 1917 års slut till 
4155 986, alltså med 2 100 personer eller med 0-51 promille, och städernas 
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från 1646 901 till 1657 864, således med 10 !)03 personer eller 062 pro
mille. At t landsbygdens folkökning varit så ringa, beror på de admini
strativa förändringar, som ägde rum med 1918 års ingång. Vid denna 
tidpunkt skedde nämligen åtskilliga inkorporeringar; till Norrtälje överflyt
tades sålunda en del (med jämnt 700 inv.) av Frötuna socken, till Ny
köping en del (med 133 inv.) av Helgona socken, till Trosa en del (med i) 
inv.) av Trosa landskommun, till Norrköping hela S:t Johannes socken (3 027 
inv.), till Söderköping en del (med 371 inv.) av Prothems socken, till Häl
singborg hela Raus socken (8 491 inv.) samt en del (med 397 inv.) av Häl
singborgs landskommun förutom ett för tillfället obebott område inom Alle
rums socken, till Göteborg en del (med 49 inv.) av Orgryte socken, t i l l 
Nora stad en del (med 86 inv.) av Nora landskommun, till Västerås stad 
de båda socknarna S:t Ilian (1902 inv.) och Lundby (1 160 inv.) i deras hel
het, till Östersund en del (med 2142 inv.) av Brnnflo socken samt dessutom 
till Mariefred ett för tillfället obebott mindre område^ av Kärnbo socken 
och till Vänersborgs stad ett likaledes obebott område av Vassända-Nag-
lums socken. Sammanlagda antalet invånare å de inkorporerade områdena 
utgjorde 18 467. Räknas dessa områden redan vid föregående årsskifte till
höra städerna, så befinnes landsbygdens befolkning under år 1918 hava 
ökats med 20 567 personer eller 4-!)7 promille, och städernas minskats med 
7 564 personer eller 4-54 promille. Förhållandet mellan folkmängdsföränd
ringarna å landsbygden och i städerna avviker år 1918 således mycket 
frän det vanliga. 

Hittills anförda tal avse folkmängdens fördelning den 31 december 1918. Vid 
1919 års ingång tillkommo emellertid ej mindre än tre nya städer, nämligen 

l) För Stockholms stad ingår den folkökning, som betingas dilrav, att Bromma församling 
(6 212 pers.) den 1 januari 1916 införlivades med staden. Detta förklarar ock folkminskningen i 
Stockholms län. 
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') Häri inga, 63 pora., utgörande folkmängden å, det område av Örgryte församling, som den 1 
janunri 1909 införlivades med Göteborgs stad. — a) Häri ingå 49 pers., utgörande folkmängden 
å det område av Örgryte församling, som den 1 januari 1918 införlivades med Göteborgs stad. 
— s) Häri ingår S:t Jol.anm-s församling, 3 027 pers., som den 1 januari 191H införlivades med 
Norrköpings stad. — 4) Häri ingår dels Itaus församling, 8 491 pers., dels 397 pers., utgörande 
folkmängden å det område av Hälsingborgs landsförsamling, som den 1 januari li'18 införlivades 
med staden. — ) Häri ingår Hälsingborgs landsförsamling, 1069 pers., som den 1 januari 1919 
införlivades med staden. — 6) Häri ingår 69 pers., utgörande folkmängden å det område av Valbo 
församling, som den 1 januari 1919 införlivades med (iävle stad. — ') Häri ingå S:t Ilians förs., 
1902 pers., och Lundby törs., 1 1HO pers., vilka den 1 janunri 1918 införlivades med Västerås 
stad. — 8) Trollhättan blev stad den 1 januari 1916. Den nya staden omfattar ett större om
råde «n den forna landskommunen med samma namn, varför någon direkt jämförelse med äldre folk-
inängdssiffror ieke kan gör;<s. — ") Häri ingå 2142 pers., utgörande folkmängden â det område 
av Bruuflo församling, som den 1 januari 11)18 införlivades med Östersunds stud. — 10) Häri ingå 
133 pers., utgörande folkmängden å det område av Helgoua förs., som den 1 januari 19lö inför
livades med Nyköpings stad. 
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Tranås (som inom de gränser stadskommunen erhöll räknade 5 540 invånare), 
Ludvika (förut köping, ined ii 737 inv.) och Boden (förut municipalsamhälle, 
med 6 365) inv.)1); och samtidigt införlivades med Torshälla stad en liten 
del (med 22 inv.) av Torshälla landskommun, med Oskarshamn en del (med 
644 inv.) av Döderhults socken, med Hälsingborgs stad hela Hälsingborgs 
landskommun (1 06!) inv.), med Arvika stad ett område (med 104 inv.) av 
Arvika landskommun, med Köpings stad hela Köpings landskommun (1 73!) 
inv.) ävensom ett litet område (med i) inv.) av Kungs-Markarö socken, med Sä
ters stad ett mindre område (med 8 inv.) av Säters landskommun och med 
Örnsköldsvik ett område (med 148 inv.) av Arnäs socken, förutom at t et t 
för tillfället obebott mindre område av Kalmar landskommun förlades till 
Kalmar stad; mellan (Jränna stad och (Jränna landskommun samt mellan 
Hedemora stad och Hedemora landskommun skedde vissa utbyten av om
råden, vilka vad folkmängden angår, resulterade i en nettovinst för den 
förra staden av 21 inv. och för den senare av 10 inv.2). På grund av alla 
dessa regleringar bör folkmängden vid 1919 års början upptagas till 4 136 566 
å landsbygden och 1 677 284 i städerna. Rörande dessa och övriga under 
året skedda förändringar ävensom en del oregelbundenheter i den admini
strativa indelningen se anmärkningarna till tab. 1. 

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 190!), 1918 och 191!) ävensom 
tillväxten under det sista året och de sista tio åren. 

I sammanhang med ovanstående kan nämnas, att vid 1919 års ingång sam
manlagda folkmängden i de köpingar, som bilda egen kommun, utgjorde 
71508, i andra köpingar 2 926, och i de i tab. 1 redovisade municipalsam-
hällena 218037, oberäknat folkmängden (1261 pers.) i Ahus köping, som 
jämte en mindre del av Ahus landskommun bildar ett municipalsamhälle. 
Beträffande municipalsamhällena är likväl att märka, att för ett av dem 
har statistiska centralbyrån nödgats uppgiva den mantalsskrivna folk
mängden och för några andra endast en approximativ siffra, då noggrann 
upplysning om den kyrkoskrivna folkmängden icke ståt t at t erhålla. 

Itikets folkmängd av mankön har under år 1918 ökats från 2 841554 till 
2 849 205 och folkmängden av JcvinnJcön från 2 959 293 till 2 964 645. Mot 
varje tusental män svarade vid årets början liksom vid dess slut 1 041 kvin
nor. Motsvarande siffra för tio år sedan eller vid slutet av år 1908 utgjorde 
1 045. Sedan den svenska befolkningsstatistikens begynnelse har överskottet 
av kvinnor relativt taget aldrig varit så lågt som nu. 

Beträffande folkmlln&dcns filrilndrinernr meddelas i tab. A å sid. 6 en översikt 
med absoluta och relativa tal för de senaste tio åren. Siffrorna för de tre 

') Den 1 april 1919 tillkom ytterligare en stad, nämligen den dittillsvarando köpingen Avesta 
(med 5 561 inv. vid årsskiftet). — ) Till Gävle överflyttades ock ett område av Valbo aocken. 
Jnvânarne â detta område, 69 pers., lilevo emellertid redan under är 1918 utskrivna från Valbo 
och kyrkoskrivna i Gävle. 
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Tab. A. Folkmängdens förändringar, åren 1909—1918. 

sista åren äro preliminära med undantag dock för emigration och immigra
tion under åren 1916 och 1917. 

Antalet under år 1918 ingångna äktenskap uppgives till 38 626, motsvarande 
6-65 pä 1 000 av medelfolkmängden. Såväl det absoluta som det relativa talet 
är ej oväsentligt större än medeltalet för de närmast föregående åren; i 
själva verket har, därest den preliminära uppgiften bekräftas, ett så högt 
giftermålstal icke förekommit sedan år 1876. — Antalet levande födda be
räknas till 117 739 eller 20-27 på 1000 invånare, mot 120 461 eller 20-84 °/oo 
år 1917. Den snabba nedgång av födelsetalet, som kunnat iakttagas de se
naste åren, har således fortsatt även under år 1918, vars relativa tal är 
lägre än under något annat av de mer än 160 år, som vår befolknings
statistik omfattar. Även absolut taget har ett så litet antal födda ej före
kommit sedan år 1869. Förutom de orsaker, som under alla senare år verkat 
till födelsetalets sänkning, har under år 1918 ännu en tillkommit, i det a t t den 
då gängse influensan, i de fall där den angripit kvinnor i havandeskap, ofta 
visat sig medföra döden för modern och fostret. 
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Tab. B. Ingångna äktenskap, levande födda och- döda samt födelseöverskott 
på 1000 av medelfolkmängden, åren 1916—1918. 

Antalet dödsfall har varit icke mindre än 104 183, motsvarande 1794 på 
1000 invånare. Sedan år 1880 har ett så högt dödstal icke förekommit. 
Orsaken till den höga dödligheten har varit den under året härjande far
soten, den s. k. spanska sjukan (influensa) med dess följdsjukdomar. På grund 
av dödlighetens våldsamma stegring och födelsetalets minskning har nativi
tetsöverskottet blivit ytterligt lågt, endast 13 556, motsvarande 233 %". 
E t t så ringa överskott av födda har ej förekommit något ar efter 1831. 

Antalet emigranter kan preliminärt uppgivas till 4 859 och antalet im
migranter till 4 935, motsvarande resp. 0-84 och 0-8f) promille. Den redo-



8 FOLKMÄNGDEN OCH DESS FÖRÄNDRINGAR. 

visade utvandringen skulle således mer än uppvägas av invandringen, ett 
förhållande som är högst anmärkningsvärt. Emellertid är det troligt att, 
på grand av den oredovisade emigrationen, den utrikes omflyttningen dock 
medfört en nettoförlust för Sverige. Ur kyrkoböckerna har avförts ett stort 
antal s. k. obefintliga, ej färre än 7 0(53. Förhållandet beror troligen delvis 
på den nya pensionsförsäkringslagstiftningen, enligt vilken kommunerna äro 
ansvariga för minimipensionsavgifternas gäldande. 

Av de under året ingångna äktenskapen komma 25 800 på landsbygden, 
motsvarande 622 på 1000 av medelfolkmängden, och 12 826 på städerna, 
motsvarande 7'72 °/oo. Antalet levande födda har på landsbygden uppgått 
t i l l 88 190 eller 21-27 °/oo och i städerna till 29 549 eller 17-78 °/oo, och an
talet döda å landsbygden t i l l 76177 eller 18-37 °/oo och i städerna ti l l 
28 006 eller 16-85 °/oo, vadan sålunda nativitetsöverskottet utgjort å lands
bygden 12 013 eller 290 °/oo och i städerna 1 543 eller 093 °/oo. 

Antalet ingångna äktenskap, levande födda och döda samt födelseöverskott 
på 1 000 av medelfolkmängden inom varje län meddelas i ovanstående tab. B, 
vilken för jämförelse innehåller jämväl motsvarande tal för åren 1916 och 
1917. Samtliga dessa siffror äro preliminära. 

Äktenskapstalet har som vanligt varit högst i Stockholms stad; därnäst 
komma Uppsala och Västerbottens län. De lägsta äktenskapstalen äro a t t 
anteckna för Blekinge och Kronobergs län. De högsta promilletalen för le
vande födda komma som vanligt på Norrbottens, Västerbottens, Jämtlands 
och Västernorrlands län, medan Stockholms stad uppvisar det lägsta talet, 
denna gång närmast följt av Stockholms län. Dödligheten har under året 
varit högst i Västernorrlands och Jämtlands län. De lägsta dödstalen finner 
man i Örebro och Jönköpings län. Det högsta födelseöverskottet är a t t an
teckna för Norrbottens län och därnäst för Västerbottens. Stockholms stad 
och Blekinge län uppvisa överskott av döda. 

Skillnaderna mellan de olika länen vad angår här behandlade tal äro 
emellertid understundom så obetydliga, a t t länens ordningsföljd med avse
ende på dessa tal lät t kan undergå en del smärre förändringar, då befolk
ningsrörelsens siffror bliva definitiva. 

Stockholm den 30 april 1919. 
Underdånigst 

LUDVIG W I D E L L . 

E. AROSENIUS. 
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Tab. 1. Folkmängden inom särskilda administrativa områden 
den 31 december 1918, 

enligt indelningen den 1 januari 1919. 

[Förs. = församling, h:d - härad, kap. = kapell, k:g = köping, m:e = municipalsamhälle, t:g = tingslag.] 
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14 TAB. 1 (forts.). FOLKMÄNGD 1918. — 5) ÖSTERGÖTL. LÄN (forts.). — 6) JÖNKÖPINGS LÄN. 



TAB. 1 (forts.). FOLKMÄNGD 1918.-6) JÖNKÖPINGS LÄN (forts.). 7) KRONOBERGS LÄN. 15 



16 TAB. 1 (forts.). FOLKMÄNGD 1918. — 7) KRONOBERGS LÄN (forts.). — 8) KALMAR LÄK. 



TAB. 1 (forts.). FOLKMÄNGD 1918. — 8) KALMAR LÄN (forts.). — 9) GOTTLANDS LÄN. 17 



18 TAB. 1 (forts.). FOLKMÄNGD 1918. — 10) BLEKINGE LÄN. — 11) KRISTIANSTADS LÄN. 



TAB. 1 (forts.). FOLKMÄNGD 1918 . — 11) KRISTIANST. L. (forts.). — 12) MALMÖHUS LÄN. 19 



2 0 TAB. 1 (forts.). FOLKMÄNGD 1918 . — 12) MALMÖHUS LÄN (forts.). 



TAB. 1 (forts.). FOLKMÄNGD 1 9 1 8 . — 12) MALMÖHUS L. (forts.). — 13) HALLANDS LÄN. 2 1 



22 TAB. 1 (forts.). FOLKMÄNGD 1918 . - 13) HALL. L. (forts.). 14) GÖTEBORGS O. BOHUS LÄN. 



TAB. 1 (forts.). FOLKMÄNGD 1918. — 14) GÖTEBORGS OCH BOHUS LÄN (forts.). 23 



24 TAB. 1 (forts.). FOLKMÄNGD 191 8. - 14) GÖTEB. O. BOH. L. (forts.). - 15) ÄLVSBORGS LÄN. 



TAB. 1 (forts.). FOLKMÄNGD 1918 . — 15) ÄLVSBORGS LÄN (forts.). 25 



26 TAB. 1 (forts.). FOLKMÄNGD 1918. — 16) SKARABORGS LÄN. 



TAB. 1 (forts.). FOLKMÄNGD 1918. — 16) SKARABORGS LÄN (forts.). 27 



2 8 TAB. 1 (forts.). FOLKMÄNGD 1918 . — 16) SKARAB. LÄN (forts.). — 17) VÄRMLANDS LÄN. 



TAB. 1 (forts.). FOLKMÄNGD 1918. — 17) VÄRMLANDS LÄN (forts.). 18) ÖREBRO LÄN. 29 



30 TAB. 1 (forts.). FOLKMÄNGD 1918. —18) ÖREB.L.(forts.). 19)VÄSTM.L. —20)KOPPAËB.L. 



TAB. 1 (forts.). FOLKMÄNGD 1918. 20) KOPPARB. LÄN (forts.). 21) GÄVLEBORGS LÄN. 31 



32 TAB. 1 (forts.). FOLKMÄNGD 1 9 1 8 . - 21) GÄVLEB. LÄN ( f o r t s . ) . - 22) VÄSTERNORRL. LÄN. 



TAB. 1 (forts.). FOLKMÄNGD 1918. — 22) VÄSTERNORRL. L.(forts.). — 23) JÄMTLANDS LÄN. 3 3 



34 TAB. 1 (forts.).FOLKMÄNGD 1918. —23) JÄMTL.L.(forts.)-—24)VÄSTERB.L.— 25)NORRB.L. 



TAB. 1 (forts.). FOLKMÄNGD 1918. — 25) NORRBOTTENS LÄN (forts.). 35 
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A n m ä r k n i n g a r . 

Anm. till Stockholms stud. 

' ) Siffran avser den mantals
skrivna folkmängden. Den kyrko-
skrivna folkmängden beräknas till 
4()9 189, fördelad a nedannämnda 
församlingar såluudn: 
Storkvrkoförsamlingen . . 9 8"i2 
Klara förs. . . 1 1 9 6 1 

Kungsholms > . . 47 415 
Adolf Fredriks > . . 17 754 
Gustav Vasa > . . 2 1 5 0 1 
Matteus > . . 4 2 1 0 8 
Jakobs . . . 7 7 6 8 
Johannes > . . 24 521 
Hedvig Eleonora > . . 22 194 
Engelhrekts > . . 23 056 
Oskars > . . 19 694 
Katarina > . . 41 918 
Soiia » . . 17 402 
Maria Magdalena > . . 50 584 
Brännkyrka > . . 31 935 
Bromma > , . 7 876 
K. llovförsamlingen, del av 856 
K. Svea livgardes förs. 768 
K. Livgardets t. häst > 50i> 
K. Göta livgardes > 648 
K. Svea artilloriregts » 689 
K. Svea ing.-kära > 406 
K. Fälttelegrafkårcns » 364 
Skeppsholms > 3 458 
Tyska > 2 202 
Finska > 1 673 

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

Anm. till Stockholms län. 

' ) Vallentuna kommun är delad 
p8 Vallentuna h;d och Danderyds 
skeppslag samt pä motsvarande 
tingslag. 

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

3) Ösmo församling omfattar 
Ösmo kommun och Nynäshamns 
köping. 

4) Östertälje och Västertälje 
kommuner bilda Södertälje lands-
föi samling. 

5) Vaxholms församling är de
lad p-1 Vaxholms stad och Värmdö 
landskommun. 

6) .So anm. 1 under Stockholms 
stad. 

7) Staden Djursholm lyder i ju
dicium hänseende under landsrätt, 
Södia Roslags domsaga, Danderyds, 
Akeis och Värmdö skeppslags tings
lag. 

8) Väddö och Närdinghundra 
tingslag omfattar Väddö och Hä-
verö skeppslag samt Närding
hundra b:d ävensom Edebo soc
ken av Frösäkers h:d. Återstoden 
av Frösåkers h:d utgör ett tings
lag. 1'olkmängden i Väddö och 
Näringhundra Ungslag var 20 214 
samt i 1'rösökers härad 13 857. 

9) Folkmängden i S»artlösa och 
Oknebo tingslag var 3 0 5 9 2 . 

Anm. till Uppsala län. 

1) Vänge och Läby 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 (5 pers.) 
av Barbo församling, jfr aum. 2 
under Västmanlands län. 

4) Söderfors församling har en 
mindre del i Gavleborgs län (315 
pers.), vilken i kommunalt hän
seende ej räknas till Söderfors 
kommun utan till Hedemnda 
kommun; jfr anm. 1 under Gävle
borgs län. 

5) Folkmängden i Tiunda tings
lag utgjorde 21 318. 

Anm. till Södermanlands län. 

' ) Folkmängden i Jönåkers, Rö-
nö och llöleho härads tingslag 
utgjorde 38 971 . 

s) I Gåsinge kommun äro in
räknade 21 i Dillnäs kyrkoskrivna 
personer. 

8) Staden Katrineholm lyder i 
judiciellt hänseende under lands
rätt , Oppunda och Villåttinge hä
rads domsaga, Oppunda tingslag. 

) F"lkrnängden i Oppunda tings
lag var 39 693. 

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

6) Lilla Mulma församling 
omfattar Lilla Malma kommun 
och Malmköpings kommun. 

7) Folkmängden i Väster- och 
Osterrekarne härads tingslag var 
vid 1919 års ingång 2 1 7 8 6 . 

e) Folkmängden i Åkers och 
Selebo härads tingslag utgjorda 
15 393. 

") I Torshälla stads folkmängd 
ingå 22 pers., utgörande folk

mängden fl ett område av Tors-
hälla landskommun, som den 1 
januari 1919 införlivades med sta
den. 

Anm. till Östergötlands län. 
l) Malexanders kommun är 

delad på Göstrings h:d o. Lysings 
o. Göstrings t:g samt Ydre h:d o. t:g. 

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

a) Varvs och Styra försam
ling omfattar Varvs kommun och 
Styra kommun. 

) 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 läusdel Västra Ny 
kommun, varemot Örebro läns
del (ön Stora Rökueö, 7 pers.) 
hör till Hammars kommun; jfr 
anm. 3 under Örebro län. 

6) Ringarums församling om
fattade ännu vid 1919 års ingång 
Ringaruins kommun och Valde
marsviks köping. Från och uied 
den 1 maj 1919 kommer likväl 
Valdemarsvik att utgöra egen för
samling. 

7) Folkmängden i Valkebo och 
Gullbergs tingslag var 13 8'10. 

8) Från den 1 januari 1919 ut
göra Lysings härad och Göstrings 
härad tillsammans ett tingslag. 

Anm. till Jönköpings län. 

' ) Nässjö församling omfattar 
Nässjö landskommun och Nässjö 
stad. 

s) Bakarps församling omfat
tade ännu den 1 januari 1919 
llakarps kommun och större delen 
(7 l(l8 pers.) av Huskvarna stad. 
Rogberga församling omfattade 
Rogberga kommun och återstoden 
(694 pers.) av Huskvarna. Från 
och med dcu 1 maj 1919 kommer 
emellertid Huskvarna stad att ut
göra en egen församling. 

s ) Städerna Huskvarna och Näs
sjö lyda i judiciellt hänseende un
der landsrätt, Tvcta, Vista ooh 
Mo domsaga och tingslag. 

) Säby församling omfattar 
Säby kommun och Tranås stad 
(jfr anm. 8). 
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5) Vetlanda församling omfattar 
Vetlanda kommnn och Vetlanda 
köping. 

6) 1'ärnamo församling omfattar 
Värnamo kommun och Värnamo 
köpiug. 1 köpingens folkmängd in-
gå 2 2S2 pers., utförande folk
mängden ii ett område av Värnamo 
kommun, som den 1 jnnuari 1919 
överflyttades till köpingen. 

' ) Sävsjö municipalsamhälle är 
delat pil Vallsjö och Morra 
Ljunqa socknar. 

8) Staden Tranås, som den l 
januari 1919 inträdde i iitnjnfnnda 
av stadsrättigheter, lyder i judi-
ciellt hänseende under landsrätt, 
Norra och Södra Vedbo domsuga, 
Norra Vedlm tingslug. I)en nya 
staden om fattar deu förutvarande 
Tranås köping (2 338 pers), Tru-
niis kvarns m:c (1 270 pers.) och 
ytterligare ett omriidc (med 1 9 3 2 
pers.) av Säby socken. 

°) 1 folkmängden för Griinnn 
stud ingå 44 pers., utgörande folk
mängden å ett område, som den 
1 januari 1919 övcrttyttndes frun 
Gränna Inndskionmun till staden, 
och i folkmängden för Gränna 
landskommun inga 23 pers., ut
görande folkmängden å ett om
råde, som vid summa tid över
flyttades från staden till lands
kommunen. 

v0) Folkmängden i Morra Vedbo 
tingslag var 19 956. 

Anm. till Kronobergs län. 
l) Församlingen Ifemmesjö med 

Tegnaby omfattar Hemmesjö kom
mun och Tegnaby kommun. 

) Skatelövs kommun är delad 
pa Allbo h:d o. t.g samt Kiniie-
valds h:d o. Mellersta Viircnds t:g. 

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

4) Från och med den 1 januari 
1919 äro Kinnevalds härad och 
Norrvidintje härad förenade till 
ett tingslug under benämningen 
Mellersta Värcnds tingslag. 

Anm. till Kalmar län. 
') tlislerhults församling om

fattar Misterhults kommun och 
Figeholms köping. 

) Församlingen MAlilla med 
Gårdveda omfattar Mfiiillu kom
mun och Gärdveda kommun. 

) Mönster/is församling om
fattar Mönsterås kommun och 
Mönsterås köping. 

) JUadesjö församling omfattar 
Madesjö kommun och Nybro kö
ping. 

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

•) Märbylfinga församling om
fattar Mörbylänga kommun och 
Mörbylänga köping. 

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

e) Folkmängden i Ölands nor
ra mots tingslag utgjorde 15 1H6. 

°) Folkmängden i Ölands södra 
mots tingslag utgjorde 12 738. 

10) I Oskarshamns stads folk
mängd ingå 644 pers., utgörande 
folkmängden & ett områdo av Itö-
dtrlmlt, som den 1 januari 1919 
införlivades med staden. 

Anm. till Blekinge län. 
') Ronneby församling omfattar 

Ronneby landskommun och Ron
neby stud. 

Anm. till Kristianstads län. 
B ') Alius församling omfattar 
Abus kommnn och Abus köping. 
Alius municipalsamhälle omfattar 
Ahus köping och en mindre del 
av Ahus kommun. 

s) K Skånska trängkårens förs. 
(214 pers.) är fördelad a Vankiva 
kommun (151 pers.) och Hässle
holms stad (63 pers.). 

a) Hishidts kommnn är delad 
på Höks h:d o. t:g [i llullauds 
län] samt Norra Åsbo h:d o. t:g 
[i Kristianstads län], 

) Branteviks municipal sam
hälle är delat pS Simris och 
Östra Möbbelövs socknar. 

6) Kiviks municipalsamhälle är 
delat på Södra Mellby och Vitaby 
socknar. 

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

' ) Approximativ siffra. 
8) Mantalsskriven folkmängd. 

Anm. till Malmöhus län. 

' )—4) Följande kommuner äro 
delade på härad ollcr Ungslag, 
nämligen: 
' ) GårdstAnga : Frosta h:d o. t:g 

— Torna h:d o. Torna och 
Bara h:ds t:g. 

! ) Kvistofta: Könnehergs h:d och 
Rönnebergs, Onsjö och Har-
jagers h:ds t:g — Luggnde h:d 
o. t:g. 

' ) Norrvidinge: Onsjö h:d — Hur-
jjigcra h.d. 

) Stehag: Onsjö h:d — Harjugers 
h:d. 
) 1 Lunds landskommun iir in

räknad en del (8 pers.) av Ilarde-
bergn församling. 

") Svedala församling omfattar 
Svedala kommun oeh Svedala kö
ping, vilken senare den 1 januari 
1919 inträdde i åtnjutnndc av kö-
pimrwiitlighclcr. 

') Skurups församling omfattar 
Skurnps kommun och Skurups 
köpiug. 

8) Hörby församling omfattar 
Hörby kommun oeh Hörby köping. 

•) Västra Sullerups församling 
omfattar Västra Sallerups kommun 
och Eslövs stad. 

10) jViirrn Vranis församling 
omfattar Norra V rams kommun 
och Södra Vrams kommnn. 

" ) Akarps municipalsamhälle är 
delat pR Tottarps och Burlövs 
socknar. 

" ) Ijiberöds municipalsamhälle 
är delat på Ilögseröds och llam-
marlunda socknar. 

") Staden Eslöv lyder i judi-
ciellt hänseende under lundsrätt, 
Frosta ocb Eslövs domsaga samt 
bildar eget tingslag. 

" ) Approximativ siffra. 
I s ) 1 folkmängden för /falsing-

borgs stad ingår folkmängden 
(1069 pers.) i Hälsingborgs lands
kommun, som den 1 januari 1919 
införlivades med staden. 

14) 1 folkmängden för Väsby 
ingå 398 pers., utgörande folk
mängden å ett omriide, som den 
1 januari 1919 överflyttades från 
Höganäs kommun till Väsby; och 
i folkmängden för Höganäs ingil 
1 8 5 7 pers., utgörande folkmäng
den ä ett område, som vid samma 
tid överflyttades från Väsby till 
Höganäs. I den senare folkmängds-
siffran ingå l 547 pers. bosatta i 
Höganäs municlpnlsiiinhällc, som 
dittills varit delat pä Höganäs oeh 
Väsby kommuner. 

Anm. till Hällande län. 

' )—3) Följande kommuner äro 
fördelade på härad, tingslag eller 
län, nämligen: 
M Hishnlt: Höks h:d o. t:« [i 

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

) Enslöv: Tönucrsjö h:d — Halm
stads h:d. 

) Tornp: Halmstads h:d — Tön-
nersjö h:d. 
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4) Folkmängden i Halmstads 
och Tönnersjö härads tingslag 
var 30 371 . 

5) Folkmängd™ i Arttuds och 
Faurås härads tingslag var 
2 7 1 5 1 . 

6) Oskarsströms municipalsam-
hälle är delat på Slättåkra och 
Knslövs socknar samt pil sistnämn
da sockens båda häradsdelar. 

Anm. till Göteborgs och Bohus län. 
1) Skaftö församling omfattar 

Skaftö, Fiskebäckskils och Grnnd-
snnds kommuner. 

2) Folkmäugden i Kville, Ta-
nums och Bullarens härads lings-
lag var 19 07b. 

3) Beräknad siffra. 

Anm. till Alvsborgs län. 
1) Borås församling omfattar 

Borås stad och Torpa kommun. 
2) Kölingareds kommun ur de

lad pä Kedvägs h:d o. t:g [i Alvs
borgs läu] samt Vartofta h:d o. 
Vartofta och Frökinds h:ds t:g [i 
Skaraborgs län]. 

3) Till Bråttenshy och Landa 
kommun, som utgöres av Brättens-
by församling och Landa försam
ling, äro räknade 37 i Bråt
tensby mantals- och skattskrivna 
personer, som äro kyrkoskrivua i 
Hällestad, vilken kyrkosocken så
lunda är delad ii Gäseue h;d o. 
t:g och Kullings h:d o. t:g. 

4) Holms församling omfattar 
Holms kommun och Melleruds 
köping. 

5) Folkmängden i Nordals och 
Sunda/s härads tingslag utgjorde 
21 911 . 

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

7) Staden Trollhättan lydor i 
jndiciellt hanseende under lands
rätt, Flundre, Väue och Bjärke 
domsaga och tingslag. 

Anm. till Skaraborgs län. 

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

Till Flistads kommun äro 
räknade 47 pers. (åboar å några 
torp), som kyrkoskrivas i Götlunda 
församling. 

3) Folkmängden i Vadsbo härad 
utgjorde 53 435. 

) Falköpings landsförsamling 
omfattar Falköpings västra och 
Falköpings östra landskommuner. 

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

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

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

8) Folkmängden i Skånings och 
Valle härads tingslag utgjorde 
18 874. 

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

10) Vara församling omfattar 
Vara kommun och Vara köping. 

il) Bitterna församling omfat
tar två kommuner, Österbittcrna 
och Västerbittorna. 

12) Lundsbrunns municipalsam-
hälle är delat på Skähums, Led-
sjö och Ova socknar. Sistnämnda 
sockcudel utgöres av ett obebott 
mindre område. 

Anm. till Värmlands län. 
1) 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]. 

2) Folkmängden i Ölme, Visnums 
och Vase härads tingslag utgjorde 
20 225. 

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

4) Folkmängden i Älvdals hä
rad var 31 184. 

6) Approximativ siffra. 
°) Fursliaga kapellförsamling 

kommer att den 1 maj 1919 ut
brytas från Grava socken till eget 
pastorat. 

7) 1 Arvika stads folkmängd 
ingå 104 personer, utgörande folk
mängden ä ett område av Arvika 
landskommun, som den 1 januari 
1919 införlivades med staden. 

Anm, till Örebro län. 

' ) Hallsbergs församling om
fattar numera Hallsbergs kom
mun och hela Hallsbergs köping, 
vilken till den 1 maj 191b var 
delad på Hallsbergs församling och 
Kumla församling. 

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

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

3) 1 Hammars kommun är in
räknad Örebro liiusdel (7 pers.) 
av Västra Ny församling, jfr 
anm. 5 under Östergötlands län. 

) Ljunarsbergs församling (med 
Hårkens kapell) omfattar Ljusnare-
bergs kommun (ined kapellet] och 
Kopparbergs köping. 

6) Folkmängden i Glansham
mars och Örebro härads tingslag 
var 24 472 samt i Askers och 
Sköllersta härads tingslag 19 826. 

6) Folkmängden i Kumla, Grim-
stens och Hardemo härads tings
lag uppgick till 28 438. 

' ) Folkmängden i Nora tingslag 
var 19 642. 

Anm. till Västmanlands län. 

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

' ) Ilarbo församling har en 
mindre del i Uppsala län (5 pers.), 
vilken i kommunalt hänseende ej 
räknas till Ilarbo kommun utan 
till Bälinge kommun; jfr anm. 3 
under Uppsala län. 

8) Folkmängden i Tu/tundra, 
Siende och Yttertjurbo härads 
tingslag utgjorde 11 197. 

4) Folkmängden i Gamla Nor
bergs bergslags och Vagnsbro hä
rads tingslag utgjorde 22 263. 

6) 1 folkmängden för Köpings 
stad ingår folkmängden i Köpings 
forna landsförsamling ävensom ett 
område av Kungs-Barkarö kom
mun (9 pers.)» som den 1 januari 
införlivades med staden. 

Anm. Ull Kopparbergs län. 
l) Kopparbergs församling om

fattar Falu landskommun och en 
del av Falu stad. 

") Stora Tuna församling (med 
Amxbergs kapell) omfattar Stor» 
Tuna kommun (med kapellet) och 
Borlänge köping. 

a) Ludvika församling omfattar 
Ludvika landskommun och Lud
vika stad (förut köping), vilken 
senare den 1 januari 1919 in
trädde i åtnjutande av stadsrättig-
heter. 1 jndiciellt hänsende lyder 
den nya staden fortfarande under 
landsrätt, Västerbcrgslags domsaga 
och tingslag. 

) Nurrbärke församling om
fattar Norrbärke kommun och 
Smedjebackens köping. 

6) Till Nås församling har hört 
en mindre del (byarna Utbyber-
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get, Ursen och Hoberget) av Säfs-
näs kommun, men frän och nieil 
den 1 maj 1918 hur det ifråga
varande området i alla avseenden 
till Sufsnhs. 

•) 1 Åls kommun iir inräknad 
en del (Vrebro by, 117 pers.) av 
Bjärtas församling. 

' ) Mora församling omfattar 
Mora kommun och Morastrands 
köping. 

ö) Folkärna församling omfat
tar Folkärnn kommun och Knlbo 
köping, vilken senare den 1 janu
ari 1919 inträdde i åtnjutande av 
köpingsruttighetcr. 

") I Siitvrs stads folkmängd 
inga 8 pers., utgörande folkmäng
den il ett område av Säters lands
kommun, som den 1 januari 1919 
införlivades med staden. 

lu) I Hedemora stads folkmängd 
ingå t>6 pers., utgörande folk
mängden å ett område, som den 
1 januari 1919 överflyttades från 
Hedemora landskommun till sta
den, och i folkmängden för Hede
mora landskommun inga 56 pers., 
utgörande folkmängden ii ett om
råde, som vid samma tid ö\er-
flyttades från staden till lands
kommunen. 

Anm, till Gävleborgs län. 

' ) I Iledesunda kommnn är 
inräknad Gävleborgs länsdel (315 
pers.) av Söderfors församling, jfr 
anm. 4 under Uppsala län. 

2) Bollnäs församling [mai An
nefors kapell och Katrinebergs 

kapell) omfattar JioIInäs kommun 
och Bollnäs köping. 

3) Ljusdals församling omfnttar 
Ljusdals kommun och Ljusdals 
köping. 

) Folkmängden i Hamra ka
pell utgjorde 1 (>39 pers. 

6) Till Gävle- stad och Heliga 
Treraldigltets församling över
flyttades vid l9l!t flrs ingång ett 
mindre område av Valbo socken, 
lnvånarne å detta område 1(59 
pers.), blevo redan under iir 1918 
utskrivna frän Valbo och kyrko-
skrivna i Gävle. 

Anm, till Västernorrlands län. 

') Staden Sollefteå lyder i ju
diciellt hänseende under landsrätt, 
Ångermanlands mellersta domsaga, 
Sollefteå tingslag. — A'. Norr
lands irängkars församling är 
delad pä Sollefteå landskommun 
och Sollefteå stad. — Sollefteå 
försimiling är likaledes delad på 
landskommunen och staden. 

) 1 folkmängden för Omskölds-
riks stud ingå 1-18 pers., utgö
rande folkmängden ii ett område 
av Arnös socken, som den 1 ja
nuari 1919 införlivades med staden. 

Anm. till Jämtlands län. 

') Om de s. k. lappförsnmlin-
garna i Jämtlands län är av K. 
M;ts befallniiigshavande uppgi
vet, att de icke bilda särskilda 

kommuner och ej holler ingå i 
någon annan kommun och sålunda 
ej deltaga i några allmänna val. 

Anm. till Västerbottens län. 

l) Hörnefors kommun är delad 
på Umeå t:g samt Nordmalings 
oeh Bjurholm» t:g. 

) 1 denna folkmängd ingår ined 
3&.I personer Lycksele marknads
plats, som i vissa avseenden bil
dar ett municipalsamhälle för 
sig. 

s ) Skellefteå landsförsamling 
omfattar Skellefteå landskommun 
och Uuren kommun. 

Anm. till Norrbottens län. 

') Staden Haparandn lyder i 
judiciellt hänseende under lands
rätt, Torneå domsaga, Tumeå tiugs-
lag (jfr anm. ;1). 

'") Ihvrluleä församling om
fattar OverluleiL kommnn och Ilu-
tlrns stad, vilken senare den 1 ja
nuari 1919 inträdde i åtnjutande 
av stadsrättigheter, I judiciellt 
hänseende lyder den nya staden 
fortfarande under landsrätt, Luleå 
domsaga, Överluleii tingslag. 

) Från den 1 januari 1919 nro 
de dittillsvarnnde Xederlorneä 
tittgsla'i och Örertorneu tingslag 
förenade till ett tingslag, benämnt 
Torueå tingslag. 
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Tab. 2. Folkmängden, länsvis, år 1918. 
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42 Bihang. Folkmängdens förändringar, länsvis, år 1918. 1) 

1) Uppgifterna för samtliga år äro preliminära ntom Tad angår folkökningen samt för 1916 och 1917 emigranter och immigranter. — ) Räknat från den 31 
december till nöstföljande 31 december. I siffrorna ingår även sådan folkökning och minskning, som är en följd av omrädesregleringar; se härom teiten. 
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