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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 1328 a été de 6 105 190 habitants. L'augmentation pen

dant l'année, à savoir 17 267 personnes, ou 2-81 °/oo de la population au début de l'année, est assez 
médiocre mais, pourtant, un peu supérieure à, celle de l'année précédente. C'est seulement la po
pulation des villes qui a augmenté; à cause surtout de certaines incorporations, la population de 
la campagne a diminué. 

D'après les calculs préliminaires, le nombre des mariages contractés en 1928 a été de 40 622, 
soit 6'GC pour 1000 de la population moyenne. La nuptialité, toujours assez faible en com
paraison avec celle de plusieurs autres pays, a été, pourtant, plus forte que pendant l'année pré
cédente. Le nombre des nés vivants, d'après les calculs préliminaires, a été de 98 451. Pendant 
les dernières années, le nombre des enfants nés est allé toujours en décroissant. L'année 1928 
montre, à cet égard, une légère réaction. La proportion des nés vivants pour 1000 de la 
population moyenne en 1928 est de 16'15. Ce taux-ci de natalité est un peu supérieur à celui de 
1927, mais inférieur à tout autre qui a été observé pendant les 180 années sur lesquelles nous 
avons des statistiques de la population en Suède. 

Le nombre total des décès, toujours d'après les calculs préliminaires, était de 73 274, ce qui 
correspond à un coefficient de mortalité de 12-02 sur 1000 habitants. Ce taux-ci de mortalité 
doit être considéré comme très favorable ; il est parmi les plus bas observés dans la Suède. L'ex
cédent des naissances monte à 25177, ou 4'13 pour mille de la population moyenne. 

Le nombre des emigrants peut être provisoirement fixé à 13 417 et celui des immigrants à 5 610. 
De plus, on a rayé des registres de population 8171 individus comme >introuvables», c.-à-d. 
personnes ayant abandonné leur paroisse sans notification due. Le nombre de ces radiations-ci 
est. par conséquence d'un nouvel amendement à la loi, plus grand qu'il était d'ordinaire il y a 
quelques années. D'un autre côté, 7 130 personnes plus tôt rayées comme »introuvables» furent 
enregistrées de nouveau en 1928. 



Folkmängden och dess förändringar. 

Till den föreliggande redogörelsen för folkmängden inom administrativa 
områden den 31 december 1928 har i likhet med de föregående åren såsom bihang 
fogats en preliminär översikt länsvis över folkmängdens förändringar under 
redogörelseåret. Såväl den egentliga redogörelsen som bihangets siffror angå
ende födelser, dödsfall, emigration och immigration grunda sig på av respek
tive pastorsämbeten — för Stockholms stad även av mantalskontoret — upp
rättade summariska redogörelser. Siffrorna angående ingångna äktenskap hava 
erhållits genom en i statistiska centralbyrån företagen preliminär samman
räkning ur de från pastorsämbetena inkomna lysnings- och vigselboksutdragen. 
De definitiva siffrorna för befolkningsrörelsen komma såsom vanligt att se
nare publiceras. Ur det föreliggande tabellmaterialet må framhållas följande. 

Rikets folkmängd vid 1928 års slut utgjorde 6105190 personer, vilket vid 
jämförelse med näst föregående års folkmängdssiffra (6087923) visar en 
tillväxt under år 1928 av 17 267 personer eller 2•84 promille. Denna ökning 
är, ehuru i och för sig låg, dock något större än året förut. Till jämförelse 
meddelas här nedan motsvarande siffror för de senaste åren: 

Folkmängden har ökats inom 14 län, däri inräknad Stockholms stad, men 
minskats i de övriga 11 länen. Den ojämförligt största tillväxten kommer 
på Stockholms stad med 9 395 personer; därnäst följer Göteborgs och Bohus 
län med 3415. Den största minskningen, 1 059 personer, förekommer i Jämt
lands län. 

Folkökningen länsvis, beräknad på 1 000 invånare vid 1927 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 före
gående år till den 31 december under året. 
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Den relativa tillväxten har varit avgjort störst i Stockholms stad med 
20•22 promille; närmast därintill kommer Norrbottens län med 10•6 3 ‰. 

När hänsyn tages till fördelningen mellan landsbygd och städer, befinnes 
landsbygdens folkmängd hava minskats från 4172826 vid 1927 års slut1) till 
4163805, alltså med 9021 personer eller 2•16 promille, och städernas ökais 
från 1915097 till 1941385, alltså med 26288 personer eller 13•73 promille. 
Landsbygdsbefolkningens minskning beror emellertid till större delen på de 
administrativa förändringar, som ägde rum med 1928 års ingång. Då in
förlivades med Östhammars stad ett område (med 50 inv.) av Hargs socken, 
med Halmstad ett område (med 4899 inv.) av Snöstorp jämte ett obebott 
mindre område av Trönninge samt med Göteborg ett område (med 854 inv.) 
av Partille. Räknas dessa områden — med i allt o 803 inv. — till städerna 
vid årsskiftet, så befinnes landsbygdens befolkning under år 1928 visserligen 
hava minskats, men endast med 3218 personer eller 0•77 promille, medan 
städernas ökats med 20485 personer eller 10•66 promille. 

Hittills anförda tal avse folkmängdens fördelning den 31 december 1928. Vid 
1929 års ingång skedde emellertid utvidgning av flera städer, i det att med Vax
holm införlivades ett område (med 7 inv.) av Östra Ryds socken, med Eskilstuna 
ett område (med 705 inv.) av Torshälla socken samt med Skellefteå stad ett om
råde (med 332 inv.) av Skellefteå landsförsamling.2) Folkmängden vid 1929 års 
början bör alltså upptagas till 4 162 761 å landsbygden och 1 942 429 i städerna. 

Rörande de nyssberörda och vissa andra administrativa regleringar ävensom 
en del oregelbunden heter i rikets indelning se anmärkningarna till tab. 1. 

1) I 1927 års redogörelse för folkmängden, tab. 2, kol. 2—4, har folkmängden i rikets städer 
angivits till 1915147 och i Stockholms läns städer till 49 641. Dessa tal böra minskas med 50, 
enär invånarne å ett område, som vid 1928 års ingång överflyttades från Hargs socken till Öst
hammars stad, blivit i sagda tabell och kolumner felaktigt förda till stadsbefolkningen. Talen för 
landsbygdsbefolkningen böra undergå en motsvarande ökning. 

2) Samtidigt överflyttades ett par obebodda smärre områden från Ryds och Norra Kyrketorps 
socknar till Skövde stad. 



3 FOLKMÄNGDEN OCH DESS FÖRÄNDRINGAR. 

1) Vid 1922 års ingång blev Fässbergs landskommun stad nnder namn av Mölndal. Folkmängden 
i Fässberg utgjorde d. 1/1 1919 10 864 pers. — 2) Vid 1926 års ingång blev förutvarande Lidingö 
köping stad. Folkmängden i Lidingö köping utgjorde d. 1/1 1919 8332 pers. — 8) Häri ingå 705 
pers., utgörande folkmängden å det område av Torshälla landsförs., som den 1 januari 1929 in
förlivades med Eskilstuna stad. 
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Tab. A. Folkmängdens förändringar, åren 1919—1928. 

Då folkmängden och dess tillväxt i de större städerna torde erbjuda sär
skilt intresse, meddelas i omstående tabell för städer med över 10000 invå
nare folkmängdssiffrorna vid början av åren 1919, 1928 och 1929 ävensom 
tillväxten under det sista året och de sista tio åren. 

I sammanhang med ovanstående kan nämnas, att vid 1929 års ingång sam
manlagda folkmängden i de köpingar, som bilda egen kommun, utgjorde 
90831, i andra köpingar samt i de i tab. 1 redovisade municipalsamhällena 
tillsammans 268433. Köpingskommunerna ökades vid 1929 års ingång med 
två, Grebbestad och Lycksele. 

Folkmängden i de städer, som hade egen jurisdiktion, utgjorde vid ovan
nämnda tidpunkt sammanlagt 1791624 och i rikets domsagor sammanlagt 
4313566. Häri ingår folkmängden (2192) i Kungälv, vilken stad just vid 
sagda tid lades under landsrätt. 
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Rikets folkmängd av mankön har under år 1928 ökats från 2990205 till 
2999562 och folkmängden av kvinnkön från 3097718 till 3 105628. Mot 
varje tusental män svarade således vid årets början 1036 kvinnor, vid 
dess slut 1035. Sedan den svenska befolkningsstatistikens begynnelse har 
kvinnkönets relativa övertalighet aldrig varit så ringa som under de se
naste åren. A landsbygden råder sedan några år tillbaka överskott av män. 

Tab. B. Ingångna äktenskap, levande födda, döda samt födelseöverskott på 
1 000 av medelfolkmängden, åren 1926—1928. 

Beträffande folkmängdens förändringar meddelas i tab. A å sid. 4 en över
sikt med absoluta och relativa tal för de senaste tio åren. Siffrorna för de 
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tre sista åren äro preliminära med undantag dock för emigration och immi
gration t. o. m. år 1927. 

Antalet under år 1928 ingångna äktenskap uppgives till 40622, motsvarande 
6•66 på 1000 av medelfolkmängden. Griftermålstalet är högre än under de 
närmast föregående åren. 

Antalet levande födda beräknas till 98451 eller 16•15 på 1000 invånare, 
mot 97847 eller 16•09 ‰ år 1927. Det relativa talet för år 1928 är alltså 
något litet högre än 1927 års, vilket visserligen var det lägsta, som någon
sin iakttagits i Sverige och som tillika var lägre än något samtidigt födelse
tal i Europa, kanske i världen. 

Beträffande födelserna lämnar för övrigt en preliminär sammanräkning 
följande data för år 1928: 

Antalet avlidna uppgives preliminärt till 73274, motsvarande 12•02 pro
mille. Både det relativa och det absoluta talet äro något lägre än året förut. 
Det relativa dödstalet måste anses utpräglat gynnsamt, ehuru det i detta 
hänseende överträffas av åren 1923—1926. På grund av den särdeles svaga 
nativiteten blir emellertid födelseöverskottet rätt litet, 25177 personer eller 
4 ' 1 3 °/00. 

Antalet emigranter har utgjort 13417 och antalet immigranter 5610, mot-
svarande resp. 2•20 och 0•92 promille. Utvandrarnas antal är något större 
än året förut och större än det varit under något av de senaste tio åren utom 
1923. Invandringen åter är något mindre än vad som varit vanligt efter 
världskrigets slut; nettoförlusten genom den utrikes omflyttningen blir där
för något större än den plägat vara under senaste tider. — Ur kyrkoböckerna 
har avförts ett rätt stort antal s.k. obefintliga, nämligen 8171. I följd av de 
nu gällande lagbestämmelserna, som medgiva avförande av »obefintliga» efter 
två på varandra följande mantalsskrivningar (förut tre), har antalet avförda 
obefintliga under de senaste åren varit ännu större än tidigare. Då åtskil
liga bland dessa avförda emellertid fortfarande finnas i riket och deras vistelse
ort efter någon tid åter blir känd, har den berörda ändringen haft till följd, 
att även de återupptagna förut obefintligas antal blir ganska stort, år 1928 
ej färre än 7130. 

För ett fåtal främmande länder hava erhållits preliminära uppgifter om 
giftermåls-, födelse- och dödstal under år 1928 och meddelas desamma här 
nedan till jämförelse: 

file:///itom
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Av de i Sverige under år 1928 ingångna äktenskapen komma 25 001 på 
landsbygden, motsvarande 6-oo på 1000 av medelfolkmängden, och 15 621 
på städerna, motsvarande 8'09 °/oo. Antalet levande födda har på lands
bygden uppgått till 72 427 eller 17-39 °/oo och i städerna till 26 024 eller 
13-48 %>o, och antalet döda å landsbygden till 51992 eller 12-48 %o och 
i städerna till 21282 eller 11-02 °/oo, vadan sålunda nativitetsöverskottet 
utgjort å landsbygden 20435 eller 4-9i °/oo och i städerna 4 742 eller 2'4 6 %o. 

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 1926 och 
1927. Samtliga dessa siffror äro preliminära. 

Äktenskapstalet har som vanligt varit högst i Stockholms stad; därnäst 
kommer Göteborgs och Bohus län. Det lägsta äktenskapstalet är att anteckna 
för Jämtlands län. De högsta promilletalen för levande födda komma efter 
vanligheten på de två nordligaste länen, medan Stockholms stad uppvisar 
det avgjort lägsta talet, på något avstånd följt av Örebro län. Dödstalet 
har denna gång varit högst i Skaraborgs län; lägst åter i Göteborgs och 
Bohus län. Det högsta födelseöverskottet är att anteckna för Norrbottens län 
och därnäst för Västerbottens; Stockholms stad visar födelseunderskott (dock 
ett mindre sådant än året förut), medan det lägsta överskott, som förekom
mer, är i Örebro län. 

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





Tab. 1. Folkmängden inom särskilda administrativa områden 
den 31 december 1928, 

enligt indelningen den 1 januari 1929. 
[Förs. = församling, h:d = härad, kap. = kapell, kbfd. = kyrkobokföringsdistrikt, k:g = köping, m:e = mu-

nicipalsamhälle, t:g = tingslag.] 



10 TAB. 1 ( f o r t s . ) . FOLKMÄNGD 1 0 2 8 . — 2 ) STOCKHOLMS L. ( f o r t s . ) . — 3 ) UPPSALA LAN 



11 TAB. 1 (forts.). FOLKMÄNGD 1928 . — 3) UPPSALA L. (forts.). — 4)SÖDERMANL. LÄN. 



12 TAB. 1 (forts.). FOLKMÄNGD 1 9 2 8 . — 4) SÖDERM. L. (forts.). — 5) ÖSTERGÖTLANDS LÄN. 



13 TAB. 1 (forts.). FOLKMÄNGD 1928 . — 5) ÖSTERGÖTLANDS LÄN (forts.). 



14 TAB. 1 (forts.). FOLKMÄNGD 1 9 2 8 . — 6) JÖNKÖPINGS LÄN. 



15 TAB. 1 (forts.). FOLKMÄNGD 1928. - 6) JÖNK. L. (fOTtS.). - 7) KRONOB. L. 8) KALMAR L. 



16 TAB. 1 (forts.). FOLKMÄNGD 1928 . — 8) KALMAR LAN (forts.). 



17 TAB. 1 (forts.). FOLKMÄNGD 1928 . 8) KALM. L. (forts.). — 9) GOTL. L.—10) BLEK. L. 



18 TAB. 1 (forts.). FOLKMÄNGD 1 9 2 8 . 10) BLEK. L. (forts.). — 11) KRISTIANSTADS LÄN. 



19 TAB. 1 (forts.). FOLKMÄNGD 1928. — 11) KRISTIANST. L. (forts.). — 12) MALMÖHUS LÅN. 



20 TAB. 1 (forts.). FOLKMÄNGD 1 9 2 8 . — 12) MALMÖHUS LÄN (forts.) . 



21 TAB. 1 (forts.). FOLKMÄNGD 1928. — 12) MALMÖHUS L. (forts.). — 13) HALLANDS LÄN. 



22 TAB. 1 (forts.). FOLKMÄNGD1928. - 13) HALL. L. (forts.). - 14) GÖTEB. O. BOHUS LÄN. 



23 TAB. 1 (forts.). FOLKMÄNGD 1928. — 14) GÖTEB. O. BOH. L. (forts.). — 15) ÄLVSB. L. 



24 TAB. 1 (forts.). FOLKMÄNGD 1928 . — 15) ÄLVSBORGS LÄN (forts.). 



25 TAB. 1 (forts.). FOLKMÄNGD 1 9 2 8 . — 15) ÄLVSB. L. (forts.)- — 16) SKARAB. LÄN. 



26 T AB. 1 (forts.). FOLKMÄNGD 1928 . — 16) SKARABORGS LÄN (forts.). 



27 TAB. 1 (forts.). FOLKMÄNGD 1928. — 16) SKARAB. LÄN (forts.). — 17) VÄRMLANDS LÄN. 



28 TAB. 1 (forts.). FOLKMÄNGD 1928 . — 17) VÄRML. LÄN (forts.). — 18) ÖREBRO LÄN. 



29 TAB. 1 (forts.). FOLKMÄNGD 1928. — 18) ÖREBRO L. (forts.). — 19) VÄSTMANL. L. 



30 TÅB. 1 (forts.). FOLKMÄNGD 1928 . — 19) VÄSTMANL. L. (forts.). — 20) KOPPARB. L. 



31 TAB. 1 (forts.). FOLKMÄNGD 1928. — 20) KOPPARB. LÄN (forts.). — 21) GÄVLEBORGS LÄN. 



32 TAB. 1 (forts.). FOLKM. 1928. -21) GÄVLBB. L. (fortS.).-22) VÄSTERN. L . -23 ) JÄMTL. L. 



33 TAB. 1 (forts.). FOLKMÄNGD 1928. — 23) JÄMTLANDS LÄN (fortä.). — 24) VÄSTERB. LÄN. 



34 TAB. 1 (forts.). FOLKMÄNGD 1928 . — 24) VÄSTERB. L. (forts.). — 25) NORRB. L. 



35 TAB. 1 ( for t s . ) . FOLKMÄNGD 1 9 2 8 . — ANMÄRKNINGAR. 

A n m ä r k n i n g a r . 
Anm. till Stockholms siad. 

1) Siffrorna avse den mantals
skrivna folkmängden. Pen kyrko-
skrivna folkmängden vid 1928 års 
slot beräknas till 479 985, förde
lad å nedannämsda församlingar 
sålunda: 
Storkyrkoförsamlingen . . 11 614 
Klara förs. . . 9462 
Kungsholms > . . 24173 
S:t Görans > . . 27 575 
Adolf Fredriks » . . 17 691 
Gustav Vasa > . . 24 710 
Matteus > . . 56 726 
Jakobs > . . 8038 
Johannes > . . 23 598 
Hedvig Eleonora > . . 23 523 
Engelbrekts > . . 27 530 
Oskars » . . 27 597 
Katarina > . . 47170 
Sofia » . . 19149 
Maria Magdalena > . . 22 038 
Högalids » . . 31189 
Brännkvrka > . . 47 953 
Bromma > . . 21071 
K. Hovförsamlingen . . . 782 
Skeppsholms > . 3 918 
Tyska > . 2 717 
Finska > . 1771 

Anm. till Stockholms län. 

1) Städerna Östhammar och Öre-
grund lyda i judiclellt hänseende 
under landsrätt, Norra Roslags 
domsaga, Frösäkers tingslag. 

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

3) Staden Djursholm lyder i ju-
diciellt hänseende nnder landsrätt, 
Södra Roslags domsagas tingslag. 

4) Östertälje och Västertälje 
kommuner bilda Södertälje lands
församling. 
5) ösmo församling omfattar 
Ösmo kommun och Nynäshamns 
köping. 

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

7) Staden Lidingö lyder i jndi-
ciellt hänseende nnder landsrätt, 
Södra Roslags domsagas tingslag. 

8) Staden Sundbyberg lyder i 
judiciellt hänseende under lands
rätt, Sollentuna och Kärentuna 
härads domsaga och tingslag. 

9) Spånga, församling omfattar 
Spånga kommun och Hässelby 
villastads köping. 

10) I folkmängden för Vaxholm 
ingå 7 personer, utgörande folk
mängden å ett omräde av Östra 
Ryds socken, vilket den 1 januari 
1929 införlivades med staden. 

11) I folkmängden för Ytterjärna 
inga 27 personer, utgörande folk

mängden å ett område, som den 
1 januari 1929 överflyttades från 
Överjårna till Ytterjärna. 

Anm. till Uppsala län. 
l) Vänge och Läby försam

ling omfattar Vänge kommun 
och Läby kommun. 

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

3) Tierps församling omfattar 
Tierps kommun och Tierps köping. 

4) Söderfors församling har en 
mindre del i Gävleborgs län (250 
pers.), vilken i kommunalt hän
seende ej räknas till Söderfors 
kommun utan till Bedesunda 
kommun; jfr anm. 2 under Gävle
borgs län. 

Anm. till Södermanlands län. 

1) I Gåsinge kommun äro in
räknade 11 i Dillnäs kyrkoskrivna 
personer. 

2) Lilla Malma församling 
omfattar Lilla Malma kommun 
och Malmköpings kommnn. 

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

4) Staden Katrineholm lyder i 
jndiciellt hänseende nnder lands
rätt , Oppundaoch Villåttinge hä
rads domsaga, Oppnnda tingslag. 

5) 1 folkmängden för Eskilstuna 
stad och Fors församling inga 705 
personer, utgörande folkmängden å 
ett område, som den 1 januari 
1929 överflyttades från Torshälla 
socken till Eskilstuna. 

Anm. till Östergötlands län. 

1) Staden Mjölby lyder i judi-
ciellt hänseende under landsrätt, 
Mjölby domsaga och tingslag. 

2) Av Västra Ny fårsamling, 
som ar delad å Aska h:d och 
Aska, Dals och Bobergs h:ds t:g i 
Östergötlands län samt Sundbo h:d 
o. Hallsbergs t:g i Örebro län, ut
gör Östergötlands länsdel Västra 
Ny kommun, varemot Örebro läns
del (ön Stora Rökneö, 11 pers.) 
hör till Hammars kommun; jfr 
anm. 2 under Örebro län. 

3) Varvs och Styra försam-
Ung omfattar Varvs kommun och 
Styra kommun. 

4) Av Boxholms municipalsam-
I hälle är det endast ett mindre 

område (med 722 inv.) där s a m t 
l iga stadsstadgar gälla. 

5) Motala församling omfattar 
Motala landskommun och Motala 
stad. 

6) T folkmängden för Kuddby 
ingå 2 personer, utgörande folk

mängden å ett område, som den 
1 januari 1929 överflyttades från 
Östra Ny till Kuddby. 

7) I folkmängden för Ödeshåg 
ingå 20 personer, utgörande folk
mängden å ett område, som den 1 
jannari ^ 1929 överflyttades från 
Stora Aby till Ödeshög. 

Anm. till Jönköpings län. 

1) Håssleby församling omfat
tar Hässleby kommun och Ma
riannelunds köping. 

2) Aneby municipalsamhälte är 
delat på Bredestads och Bälaryds 
socknar. 

3) Säby församling omfattar 
Säby kommun och Tranås stad. 
Den senare lyder i judiciellt hän
seende under landsrätt, Norra och 
Södra Vedbo domsaga, Norra Ved
bo tingslag. 

4) Nässjö fårsamling omfattar 
Nässjö landskommun och Nässjö 
stad. 

5) Städerna Huskvarna och Näs
sjö lyda i judiciellt hänseende un
der landsrätt, T veta, Vista och 
Mo domsaga och tingslag. 

6) Värnamo församling omfattar 
Värnamo landskommun och Vär
namo stad. I judiciellt hänseende 
lyder Värnamo stad under lands
rätt, Östbo oeh Västbo domsaga, 
Östbo tingslag. 

7) Sävsjö municipalsamhälle är 
delat på Vallsjå och Norra 
Ljunga socknar. 

8) Vetlanda församling omfattar 
Vetlanda landskommun och Vet
landa stad. I judiciellt hänseende 
lyder Vetlanda stad under lands
rätt, Östra härads domsaga och 
tingslag. 

Anm. till Kronobergs län. 

1) Församlingen Hemmesjö med 
Tegnaby omfattar Hemmesjö kom
mun och Tegnaby kommun. 

2) Tingsås församling omfattar 
Tingsås kommun och Tingsryds 
köping. 

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

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

Anm. till Kalmar län. 

1) Vena församling omfattar 
Vena kommun och Hultsfreds kö
ping. 

2) Misterhults församling oin
fattar Misterhults kommnn och 
Figeholms köping. 
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3) Församlingen Målilla med 
Gårdveda omfattar Målilla kom
mun och Gårdveda kommun. 

4) Mönsterås församling om
fattar Mönsterås kommun och , 
Mönsterås köping. 

5) Madesjö församling omfattar 
Madesjö kommun och Nybro kö- : 
ping. 

6) Mörbylånga församling om
fattar Mörbylånga kommun och ' 
Mörbylånga köping. 

7) Stadon Borgholm lyder i ju 
diciellt hänseende under landsrätt, 
Olands domsaga, Ölands norra 
mots tingslag. 

Anm. till Blelcinye län. 
l) Ronneby församling omfattar 

Ronneby landskommun och Ron
neby stad. 

Anm. till Kristianstads län. 
1) Branteviks municipalsam

hälle är delat på Simris och 
Östra Nöbbelövs socknar. 

2) Löderups municipalsamhälle 
är delat på Löderups och Humps 
socknar. 

3) Kiviks municipalsamhälle är 
delat på Södra Mellby och Vitaby 
socknar. 
4) Ahus församling omfattar 
Ahus, kommun och Ahus köping. 
Ahus municipalsamhälle har hit
tills omfattat Ahus köping och en 
mindre del (med o659 inv. vid 
1928 års slnt) av Ahus kommun, 
men fr. o. m. deu 1 januari 1929 
är denna kommundel införlivad 
med köpingen. 

5) Staden Hässleholm lyder i 
judiciellt hänseende nnder lands
rätt, Västra Göinge domsaga och 
tingslag. 

6) 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]. 

7) Tyringe municipalsamhälle 
är delat på Finja och Västra To-
rups socknar. Uppgiften å folk
mängden i Finja församlingsdel är 
approximativ. 

8) Osby municipalsamhälle un
dergick den 1 januari 1929 en bety
dande utvidgning. Uppgift å folk
mängden i det nuvarande området 
har ej kunnat erhållas i annan 
mån, än att den uppskattas till 
ungefär 2 000. 

Anm. till Malmöhus län. 

1) Följande kommuner äro 
delade på härad eller tingslag, 
nämligen: 

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

Norrvidinge: Onsjö h : d — H a r -
jagers h:d. 
Stehag: Onsjö h.d — Harjagers 
h:d. 
2) Vikens municipalsamliälle om

fattar jämväl smärre obebodda 
områden, inom Väsby, Fleninge, 
Välinge och Kattarp. ' 

3) Norra- Vrams församling 
omfattat Norra Vrams kommun 
och Södra Vrams kommun. 

4) Västra Sallerups församling 
omfattar Västra Sallernps kommun 
och Eslövs städ. 

5) Svedala församling omfattar 
Svedala kommun och Svedala köping. 

6) Skurups församling omfattar 
Skurnps kommun och Skurups 
köping. ' 

7) Hörby församling omfattar 
Hörby^kommun och Hörby köping. 

8 ) Åkarps municipalsamhälle är 
delat på Tottarps ocb Burlövs 
socknar. 

9) Löberöds municipalsamhälle 
är delat på Högseröds och Ham-
marlunda socknar. 

10) Staden Eslöv lyder i judi
ciellt hänseende nnder landsrätt, 
Frosta och Eslövs domsaga samt 
bildar eget tingslag. 

Anm. till Hallands län. 
1) Följande kommuner äro för" 

delade på härad, tingslag eller län, 
nämligen: 

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

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

Torups kommun har likaledes 
varit fördelad å Halmstads h:d 
och Tönnersjö h:d, men den 1 
januari 1929 överflyttades sist
nämnda sockendel till Halm
stads härad. 
2) Oskarsströms municipalsam

hälle är delat på Slättåkra och 
Enslövs socknar samt på sistnämn
da sockens båda häradsdclar. 

Anm. till Göteborgs och Bohus län. 
1) Skaf tö församling omfattar 

Skaftö, Fiskebäckskils och Grund
sunds kommuner. 

2) Blekets municipalsamhälle är 
delat på Stenkyrka och llönnångs 
kommuner. 

3) Staden Mölndal lyder i jn-
diciellt hänseende under landsrätt, 
Askims, Hisings och Sävedals dom
saga och tingslag. 

4) Staden Kungälv lyder fr. o. m. 
den 1 januari 1929 i judiciellt 
hänseende under landsrätt, Inlands 
domsaga, Inlands södra tingslag. 

5) I folkmängden för Tegneby 
ingå 34 personer, utgörande folk
mängden å ett område, som den 1 
januari 1929 överflyttades från 
Morlanda till Tegneby. 

6) Tanums församling har sedan 
gammalt varit delad i två s. k. 
kyrkoområderi, Tanums och Gfebfce-
stads. Det senare omfattar dels 
Grebbestads köping, vilken deri 1 
januari 1929 inträdde i åtnjutande 
av köpingsrättigheter, dels en del 
(med 2 235 inv.) av Tanums kom-1 

mun. 
7) Den förutvarande Vasa för

samling i Göteborg Kr fr. o. m. 
den 1 januari 1929 delad i två, 
Vasa församling och Johanne-
bergs församling. 

Anm. till Alvsborgs lån. 

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

2) Artemarks församling om» 
fattar Artemarks kommun och 
Bengtsfors köping. 

3) Holms fårsamling omfattar 
Holms kommun och Mellcruds 
köping. 

4) Staden Trollhättan lyder i 
judiciellt hänseende under lands
rätt, Flundre, Väne och Bjärke 
domsaga och tingslag. 

5) Bråttensby och Landa kom
mun ntgöres av Bråttensby försam
ling och Landa församling. 

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

7) Vårgårda municipalsamhälle 
är delat på Kullings-Skövdes och 
Algutstorps socknar. Folkmängds
uppgiften är approximativ. 

Anm. till Skaraborgs län. 

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

2) Vara församling omfattar 
Vara kommun och Vara köping. 

3) Bitterna församling omfat
tar två kommuner, Ös.terbitterna 
och Västerbitterua. 

4) Lundsbrunns muniqipalsam' 
hälle är delat på Skälvums, Led
sjö och Öra socknar. Sistnämnda 
sockendel utgöres av ett obebott 
mindre område. 

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

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

7) Kölingareds kommun är de-



37 TAB. 1 (forts.). FOLKMÄNGD 1928 . — ANMÄRKNINGAR (forts.). 

lad pä Redvägs h:d o. t:g [i Älvs
borga län] samt Vartofta h:d o. 
Vartofta och Frökinds h:ds t:g 
[i Skaraborgs län], 

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

9) Vadtbo härad har varit delat 
å tvä domsagor, men fr. o. m. den 
1 januari 1929 äro de båda dom
sagorna förenade till en, Det för
utvarande Hinnebergs och Valla 
tingslag benämnes nu Vadsbo 
södra tingslag. 

l0) Till Flistads kommun äro 
räknade 47 pers. (åboar ä några 
torp), som kyrkoskrivas i Gäthmda 
församling. 

11) Björkängs församling om
fattar Björkängs kommun och 
TSreboda köping. 

12) Floby municipahamliälle är 
delat pä Floby och Sörby socknar. 

Anm. till Värmlands län. 
1) Staden Arvika lyder i judi-

ciellt hänseende under landsrutt, 
Jösse domsaga och tingslag. 

2) Sanne församling omfattar 
Sunne kommun och Sunne köping. 

3) 1 Ekshärads folkmängd inga 
8 pers., utgörande folkmängden å 
ett område, som den 1 januari 
1939 överflyttades frän Gustav 
Adolfs socken till Ekshärad, och 
i folkmängden för Gustav' Adolf 
äro inräknade 18 personer, utgö
rande folkmängden å ett område, 
som vid samma tid överflyttades i 
motsatt riktning. 

Anm. till Örebro län. 
1) Hallsbergs församling om

fattar Hallsbergs kommun och 
Hallsbergs köping. 

2) I Hammars kommun är in
räknad Örebro lansdel (11 pers.) 
av Västra A'J/É. församling, jfr 
anm. 2 under Östergötlands län. 

3) Ljusnarsbergs församling 
omfattar Ljusnarsbergs kommun 
och Kopparbergs köping. 

4) I folkmängden för Karlskoga 
ingå 11 och i folkmängden lör 
Hidmge 80 personer, utgörande 
folkmängden ä områden av Knista 
socken, vilka den 1 januari 1929 
överflyftades till Karlskoga, resp. 
Hidinge. 

Anm. till Västmanlands län. 
1) Kung Karls församling om

fattar Kung Karls kommun och 
Knngsörs köping. 

2) Västmanlands läns landsbygd 
har i judicicllt hänseende varit 
delad ä 4 domsagor, men den 1 
januari 1929 blev den förutvarande 

södra domsagan uppdelad så, att 
Suevriuge härad fördes till den 
västra domsagan samt Tuhnndra, 
Siende och Yttertjurbo härad till 
den förutvarande norra domsagan, 
som härefter skall benämnas Väst
manlands mellersta domsaga samt 
omfatta två tingslag. 

Anm. till Kopparbergs län. 
1) Folkäma församling omfat

tar Folkärna kommun och Krylbo 
köping. 

2) Staden Avesta lyder i judi-
ciellt hänseende under landsrätt, 
Hedemora domsaga, Folkare hä
rads tingslag. 

3) Kopparbergs församling om
fattar Kopparbergs kommun (Fala 
landskommun) och en del av Falu 
stad. 

4) Stora Tuna församling om
fattar Stora Tuna kommun, Bor-

i länge köping samt Domnarvets 
kommuu, vilken sistnämnda den 
1 januari 1929 utbrots ur Stora 
Tuna. Samtidigt utvidgades Bor
länge köping med ett område (med 
372 inv.) av Stora Tuna kommun. 
Ben sistnämnda har ansetts vara 
delad å Stora Tuna församling och 
Amsbergs kapellförsamling, men 
numera betraktas pastoratet som 
utgörande en enda församling. 

5) Xorrbärke församling om
fattar Norrburke kommun och 
Smedjebackens köping. 

6) Ludvika församling omfattar 
Ludvika landskommun och Lud
vika stad. I judicicllt hänseende 
lyder staden under landsrätt, Väs-
terbergslags^ domsaga och tingslag. 

7) Till Åls kommun bar hört 
en del (Vrebro by, med 154 inv. 
vid 1928 års slut) av Bjur sås 
församling. Den 1 januari 1929 
överflyttades emellertid såväl denna 
församlingsdel som ytterligare ett 
område från Ål till Bjursås. Sär
skild uppgift å folkmängden i sist-
berörda område har ej kunnat er
hållas; den ingår här i Als folk
mängd. 

8) Mora församling omfattar 
Mora kommun och Morastrands 
köping. 

9) Se anm.l nnderJämtlandslän. 

Anm. till Gävleborgs län. 
1) Ovansjö församling omfattar 

Ovansjö kommun och Storviks 
köping. 

2) I Hedesunda kommun är 
inräknad Gävleborgs länsdel (250 
pers.) av Söderfors församling, jfr 
anm. 4 under Uppsala Ifin. 

3) Hugbo församling omfattar 
Högbo kommun och Sandvikens 
köping. 

4) Bollnäs församling (med An

nefors kapell och Katrinebergs 
kapell) omfattar Bollnäs kommun, 
Bollnäs köping och Björkhamre 
köping. 

5) Ljusdals församling omfattar 
Ljusdals kommun och Ljusdals 
köping. 

Anm. till Västernorrlands län. 
l) Staden Sollefteå lyder i ju-

djciellt hänseende under landsrätt, 
Ångermanlands mellersta domsaga, 
Sollefteå tingslag. — Sollefteå 
församling omfattar Sollefteå 
landskommun och Sollefteå stad. 

Anm. till Jämtlands län. 
1) De 8. k. lappförsanilingarna 

i Jämtlands lan, vilka icke bilda 
särskilda kommuuer, hava i äldre 
tid ej heller ingått i någon an-
nan kommun. Då emellertid lapp-
församlingarnas medlemmar nu
mera pläga mantalsskrivas i de 
kommuner, där de äro boeude, 
hava de här fördelats sålunda i 
olika kommuuer: Frostvikens lapp
församling (163 pers.) till Frost-
viken ; av Hotagens lappförsamling 
(142 pers.) till Hotagen 48, Offer
dal 94; av Undersåkers lappförs. 
(254 pers.) till Undcrsåker 36, Åre 
24, Kall 92, Hallen 102; av Tiin-
näs (förut kallad Hede) lappförs. 
(196 pers.) till Tänniis 136, Stor
sjö 45, Idre 15. Sistnämnda 
lappförsamling är sålunda delad å 
Jämtlands län och K opparbergs län. 

Anm. till Västerbottens län. 
1) Vännäs församling omfattar 

Vännäs kommun och Vännäs kö
ping. 

2) Lycksele församling omfattar 
Lycksele kommun och Lycksele 
köping, vilken senare den 1 janu
ari 1929 inträdde i åtnjutande av 
köpings rättigheter. 

3) I folkmängden för Skellefteå 
stad ingå 332 personer, utgörande 
folkmängden å ett område, so:n 
den 1 januari 1929 överflyttades 
från Skellefteå landskommun till 
staden. 

4) Approximativ siffra. 

Anm. till Norrbottens län. 
1) Overluleå församling om

fattar Overluleå kommun och Bu
dens stad. I judicicllt hänseende 
lyder staden änder landsrätt, Luleå 
domsaga, Overluleå tingslag. 

2) Staden Haparanda lyder i 
judiciellt hänseende under lands
rätt, Torneå domsaga, Toraeå tings
lag. 

3) Haparanda stad och Neder-
torneå kommun utgöra tillsam
mans en församling, benämnd 
Nedertomeå-Haparanda. 
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Tab. 2. Folkmängden, länsvis, år 1928. 
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Bihang. Folkmängdens förändringar, länsvis, år 1928.1) 

1) Uppgifterna för samtliga år äro preliminära utom vad angår folkökningen simt för åren 1923 och 1927 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 områdets regleringar; 
se härom texten. 
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