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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 Suéde à la fin de 1932 a été de 6 190 364 habitants. L'augmentation pendant 

l'année, à savoir 27 918 personnes, ou 4•53 ‰ de la population an début de l'année, est assez faible, 
mais pourtant supérieure à celle des années 1925)—1931. Comme d'ordinaire, c'est surtout la po
pulation des villes qui a augmenté; pourtant, en 1932, le nombre de la population de la campagne 
accuse un leger accroissement. 

D'après les calculs préliminaires, le nombre des mariages contractés en 1932 a été de 41556, 
soit 6•73 pour 1000 de la population moyenne. La nuptialité, toujours assez faible en com
paraison avec celle de plusieurs autres pays, a baissé encore en 1932, conséquence, sans doute, 
de la crise économique. — Le nombre des nés vivants, d'après les calculs préliminaires, a été 
de 89733. Depuis plus de deux décades, la natalité va presque continuellement en décroissant. 
Seulement les années 1930 et 1920 accusent une augmentation. La proportion des nés vivants 
pour 1000 de la population moyenne en 1932, à savoir 14•53, est inférieure à toute autre qui a 
été observée pendant les 184 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 71427, ce qui 
correspond à un coefficient de mortalité de 11•57 sur 1000 habitants. Ce taux-ci de mortalité est, 
après celui de l'année 1923, le plus bas observé dans le pays. L'excédent des naissances ne 
monte qu'à 18306, ou 2•96 ‰. 

Le nombre des émigrés peut être fixé à 2121, et celui des immigrés à 8991. La statistique 
accuse donc un excédent des immigrés, phénomène assez rare dans la Suède. — A part les émigrés, 
on a rayé des registres de population 5349 individus comme «introuvables», c.-à-d. personnes 
ayant abandonné leur paroisse sans notification due. D'un autre côté, 6504 personnes plus tôt 
rayées comme «introuvables» furent enregistrées de nouveau en 1932. 



Till den föreliggande redogörelsen för folkmängden inom administrativa 
områden den 31 december 1932 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 
angående födelser, dödsfall, emigration och immigration grunda sig på av 
respektive pastorsämbeten — för Stockholms stad även av mantalskontoret — 
upprättade summariska redogörelser. Siffrorna angående ingångna äktenskap 
hava erhållits genom en i statistiska centralbyrån företagen preliminär 
sammanräkning ur de från pastorsämbetena inkomna lysnings- och vigsel
boksutdragen. De definitiva siffrorna för befolkningsrörelsen komma såsom 
vanligt att senare publiceras. Ur det föreliggande tabellmaterialet må fram
hållas följande. 

Rikets folkmängd vid 1932 års slut utgjorde 6190364 personer, vilket vid 
jämförelse med näst föregående års folkmängdssiffra, 6162446, visar en 
tillväxt under år 1932 av 27918 personer eller 4•53 promille. Denna ökning 
är i och för sig låg, men dock högre än under de närmast föregående åren, 
såsom nedanstående översikt visar. 

Folkmängden har ökats inom ej färre än 23 län, däri inräknad Stockholms 
stad, men minskats i två län, nämligen Örebro och "Västmanlands. Den av
gjort största tillväxten kommer på Stockholms stad med 5378 personer; där
näst följer Göteborgs och Bohus län med 3 178. 

Folkökningen länsvis, beräknad på 1000 invånare vid 1931 års slut, an-
gives i omstående tablå, i vilken till jämförelse införts siffror jämväl för de 
närmast föregående två åren. Tillväxten är beräknad från den 31 december 
ett föregående år till den 31 december under året. 

1) Samtliga folkmängdssiffror för är 1930 äro fortfarande preliminära. 



FOLKMÄNGDEN. 2 

Den relativa tillväxten har varit störst i Västerbottens län med l l • 5 2 ‰ ; 
närmast kommer Stockholms stad med 10•46 promille. 

När hänsyn tages till fördelningen mellan landsbygd och städer, befinnes 
landsbygdens folkmängd hava ökats från 4128093 vid 1931 års slut till 
4131839, alltså med 3746 personer eller 0•91‰, och städernas från 2034353 
till 2058525, alltså med 24172 eller 11•88 ‰. — Skillnaden mellan lands-
och stadsbefolkning i fråga om relativ tillväxt beror emellertid till en del 
på de administrativa förändringar, som ägde rum med 1932 års ingång. Då 
tillkom en ny stad, Nybro (förut köping) med 4252 inv., och samtidigt in
förlivades med Karlshamns stad ett område (med 169 inv.) av Asarums soc
ken. Räknas dessa områden — med i allt 4421 inv. — till städerna vid 
årsskiftet, så befinnes landsbygdens befolkning under år 1932 hava ökats med 
8167 personer eller 1•98 ‰, medan städernas ökats med 19751 personor eller 
9•69 promille. Skillnaden mellan städernas och landsbygdens folkmängdstill
växt är mindre skarpt utpräglad än vanligt.! 

Hittills anförda tal avse folkmängdens fördelning den 31 december 1932. 
Vid 1933 års ingång blev emellertid staden Luleå utvidgad med områden 
med i allt 2189 inv. av Nederluleå socken; samtidigt flyttades visserligen 
ett annat område från Luleå stad till Nederluleå socken, men detta senare 
område var obebott.1) Folkmängden vid 1933 års början bör därför uppta
gas till 4129650 å landsbygden och 2060714 i städerna. 

Rörande nyssberörda administrativa regleringar ävensom en del oregel
bundenheter i rikets indelning se anmärkningarna till tab. 1. 

1) Vid samma tid verkställdes vissa andra administrativa regleringar, vilka dock ej inverka pä 
folkmängdssiffrorna, enär i flertalet fall de överflyttade områdena voro obebodda och i de åter
stående fallen invånarna å de överflyttade områdena redan före årsskiftet blivit kyrkobokförda 
i de nya församlingarna. Bland dessa överflyttningar förekom en inkorporering med stad: med 
Mariestad införlivades nämligen ett obebott mindre område av Leksbergs socken. 



3 FOLKMÄNGDEN. 

Då folkmängden och dess tillväxt i de större städerna torde erbjuda sär
skilt intresse, meddelas i ovanstående tabell för städer med över 10000 in
vånare folkmängdssiffrorna vid början av åren 1923, 1932 och 1933 ävensom 
tillväxten under det sista året och de sista tio åren. 

I sammanhang med ovanstående kan nämnas, att vid 1933 års ingång sam
manlagda folkmängden i de köpingar, som bilda egen kommun, utgjorde 
94331, i andra köpingar samt i de i tab. 1 redovisade municipalsamhällena 
tillsammans 272246. 

l) Vid 1926 års ingång blev förutvarande Lidingö köping stad. Folkmängden i Lidingö köping 
d. 1/1 1923 utgjorde 9807 pers. — 2) Häri ingå 2189 pers., utgörande folkmängden å det område 
av Nederlulea förs., som den 1 jan. 1933 införlivades med Luleå stad. 



4 FOLKMÄNGDEN OCH DESS FÖRÄNDRINGAR. 

Folkmängden i de städer, som hade egen jurisdiktion, utgjorde vid ovan
nämnda tidpunkt sammanlagt 1 901056 och i rikets domsagor sammanlagt 
4289308. 

I tab. 1 pläga jämväl meddelas folkmängdssiffror för de kyrkobokförings
distrikt, som funnits färdigbildade före redogörelseårets utgång. Beträffande 
den andel, varmed det nybildade Finspångs kyrkobokföringsdistrikt ingår 
i Risinge socken, har dock uppgift ej kunnat erhållas. 

Rikets folkmängd av mankön har under år 1932 ökats från 3037064 till 
3053528 och folkmängden av kvinnkön från 3125382 till 3136836. Mot 
varje tusental män svarade således vid årets början 1029 kvinnor och vid 
dess slut 1027. Sedan den svenska befolkningsstatistikens begynnelse har 
kvinnkönets relativa övertalighet aldrig varit så ringa som under de se
naste åren. A landsbygden råder sedan något mer än ett tiotal år tillbaka 
överskott av män, och numera finnes sådant överskott å landsbygden inom 
varje län utom Alvsborgs. 

Beträffande folkmängdens förändringar meddelas i tab. A å sid. 5 en över
sikt med absoluta och relativa tal för de senaste tio åren. Siffrorna för de 
två sista åren äro preliminära med undantag dock för emigration och immi
gration år 1931. 

Antalet under år 1932 ingångna äktenskap uppgives till 41556, motsvarande 
6•73 på 1000 av medelfolkmängden. Giftermålstalet är lägre än under 
de tre närmast föregående åren. 

Antalet levande födda beräknas till 89 733 eller 14•53 på 1000 invånare, 
mot 91004 eller 14•79 ‰ år 1931. Födelsetalet för året 1932 är det lägsta, 
som hittills förekommit. 

Beträffande födelserna lämnar för övrigt en preliminär sammanräkning 
följande data för år 1932: 

Antalet avlidna uppgives preliminärt till 71427, motsvarande 11•57 ‰. 
Det relativa dödstalet är näst 1923 års tal det lägsta, som förekommit i vårt 
land. Födelseöverskottet för 1932 är endast 18306 eller 2•96 ‰. Detta re
lativa tal är, om man bortser från 1931 och influensaåret 1918, det lägsta, 
som vårt land uppvisat ända sedan 1813. 

Antalet emigranter har utgjort 2 121 och antalet immigranter 8 991, mot
svarande resp. 0•34 och 1•45 ‰, mot 0•48 ‰ och l•36 ‰ för året 1931. 
Redogörelseåret visar lägre emigranttal än känt är för något år efter 1860. 
I likhet med de båda närmast föregående åren förekommer nu immigrant-



5 FOLKMÄNGDENS FÖRÄNDRINGAR. 

Tab. A. Folkmängdens förändringar, åren 1923—1932. 

överskott, och större än något tidigare år. — Ur kyrkoböckerna har av
förts ett rätt stort antal s. k. obefintliga, nämligen 5349. Då åtskilliga bland 
dessa avförda emellertid fortfarande finnas i riket och deras vistelseort efter 
någon tid åter blir känd, är även de återupptagnas, förut obefintligas, antal 
ganska stort, nämligen 6504. Att de återupptagnas antal är större än de 
avfördas är en ganska sällsynt företeelse, som emellertid nu förekommit två 
år å rad. 

Av de i Sverige under år 1932 ingångna äktenskapen komma 24378 på 
landsbygden, motsvarande 5•91 på 1 000 av medelfolkmängden, och 17178 på 
städerna, motsvarande 8•39 ‰. Antalet levande födda har på landsbygden 
uppgått till 64291 eller 15•57 ‰ och i städerna till 25 442 eller 12•42 ‰, 
och antalet döda å landsbygden till 49180 eller 11•91 ‰ och i städerna till 
22247 eller 10•86 ‰, vadan sålunda nativitetsöverskottet utgjort å lands
bygden 15111 eller 3•66 ‰ och i städerna 3195 eller 1-56 ‰. 



6 FOLKMÄNGDENS FÖRÄNDRINGAR. 

Tab. B. Ingångna äktenskap, levande födda, döda samt födelseöverskott på 
1000 av medelfolkmängden, åren 1930—1932. 

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 1930 och 
1931. Samtliga siffror för 1931 och 1932 äro preliminära. 

Aktenskapstalet har som vanligt varit högst i Stockholms stad; därnäst 
komma Västerbottens län samt Gröteborgs och Bohus län. Det lägsta äkten
skapstalet är att anteckna för Jämtlands län. De högsta promilletalen för 
levande födda komma efter vanligheten på de två nordligaste länen, medan 
Örebro län uppvisar det lägsta talet, närmast följt av Stockholms stad. 
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Dödstalet har varit högst i Gotlands län; lägst åter i Malmöhus samt Gö
teborgs och Bohus län. Det högsta födelseöverskottet är att anteckna för 
Norrbottens län och därnäst för Västerbottens; Stockholms stad visar, i olik
het med de senaste åren, födelseöverskott om än litet, medan underskott 
förekommer i Örebro län. Avses särskilt stadsbefolkningen, så påträffas 
födelseunderskott i fyra av länen. 

För ett fåtal främmande länder hava erhållits preliminära uppgifter om 
giftermåls-, födelse- och dödstal under år 1932, och meddelas desamma här 
nedan till jämförelse. 

I allmänhet visa dessa tal nedgång i giftermålsfrekvens och nativitet men 
flerstädes någon ökning av dödligheten. 
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Tab. 1. Folkmängden inom särskilda administrativa områden den 31 
december 1932, enligt indelningen den 1 januari 1933. 

[Förs. = församling, kbfd. = kyrkobokföringsdistrikt, m:e = municipalsamhälle.] 



10 TAB. 1 (forts.). FOLKMÄNGD 1932 . — 2) STOCKHOLMS L. (forts.). — 3) UPPSALA LÄN. 



11 TAB. 1 (forts.). FOLKMÄNGD 1932. — 3) UPPSALA L. (forts.). — 4) SÖDERMANL. LÄN. 



12 TAB. 1 ( for t s . ) . FOLKMÄNGD 1 9 3 2 . — 4 ) SÖDERM. L. ( for t s . ) . — 5 ) ÖSTERGÖTLANDS LÄN. 



13 TAB. 1 (forts.). FOLKMÄNGD 1932 . — 5) ÖSTERGÖTLANDS LÄN (forts.). 



14 TAB. 1 (forts.). FOLKMÄNGD 1932. — 6) JÖNKÖPINGS LÄN. 



15 TAB. 1 (forts.). FOLKMÄNGD 1932. - 6) JÖNK. L. (forts.). - 7) KRONOB. L. - 8) KALMAR L. 



16 TAB. 1 (forts.). FOLKMÄNGD 1932. — 8) KALMAR LÄN (forts.). 



17 TAB. 1 (forts.). FOLKMÄNGD 1 932. 8) KALM. L. (forts.). — 9) GOTL. L. —10) BLEK. L. 



18 TAB. 1 (forts.). FOLKMÄNGD 1932. 10) BLEK. L. (forts.). 11) KRISTIANSTADS LÄN. 



19 TAB. 1 (forts.). FOLKMÄNGD 1932. — 11) KKISTIANST. L. (forts.). — 12) MALMÖHUS LÄN. 



20 TAB. 1 (forts.). FOLKMÄNGD 1932. — 12) MALMÖHUS LÄN (forts.)-



21 TAB. 1 (forts.). FOLKMÄNGD 1932. — 12) MALMÖHUS L. (forts.). — 13) HALLANDS LÄN. 



22 TAB. 1 (forts.). FOLKMÄNGD 1932. - 13) HALL. L. (forts.). - 14) GÖTEB. O. BOHUS LÄN. 



23 TAB. 1 (forts.). FOLKMÄNGD 1 9 3 2 . — 14) GÖTEB. O. BOH. L. (forts.). — 15)ÄLVSB. L. 



24 TAB. 1 (forts.). FOLKMÄNGD 1932. — 15) ÄLVSBORGS LÄN (forts.). 



25 TAB. 1 (forts.). FOLKMÄNGD 1932. — 15) ÄLVSB. L. (forts.). — 16) SKARAB. LÄN. 



26 TAB. 1 (forts.). FOLKMÄNGD 1932. — 16) SKARABORGS LÄN (forts.). 



27 TAB. 1 (forts.). FOLKMÄNGD 1932. — 16) SKARAB. LÄN (forts.). — 17) VÄRMLANDS LÄN. 



28 TAB. 1 (forts.). FOLKMÄNGD 1932 . — 17) VÄRML. LÄN (forts.). — 18) ÖREBRO LÄN. 



29 TAB. 1 (forts.). FOLKMÄNGD 1932. — 18) ÖREBRO L. (forts.). — 19) VÄSTMANL. L. 



30 TAB. 1 (forts.). FOLKMÄNGD 1932. — 19) VÄSTMANL. L. (forts.). — 20)KOPPARB. L. 



31 TAB. 1 (forts.). FOLKMÄNGD 1932. — 20) KOPPARB. LÄN (forts.). — 21) GÄVLEBORGS LÄN. 



32 TAB. 1 (forts.). FOLKM. 1 9 3 2 . - 2 1 ) GÄVLEB. L. ( for t s . ) . -22 ) VÄSTERN. L . - 2 3 ) JÄMTL. L. 



33 TAB. 1 (forts.). FOLKMÄNGD 1932. — 23) JÄMTLANDS LÄN (forts.). — 24) VÄSTERB. LÄN. 



34 TAB. 1 (forts.). FOLKMÄNGD 1932 . — 24) VÄSTERB. L. (forts.). — 25) NORRB. L. 



35 TAB. 1 (forts.). FOLKMÄNGD 1932. — ANMÄRKNINGAR. 

A n m ä r k n i n g a r . 

Anm. till Stockholms stad. 
') Siffrorna avse den mantals

skrivna folkmängden. Den kyrko-
8krivna folkmängden Tid 1933 
års början ntgjorde 521896, för
delad å nedannäronda församlin
gar sålunda: 

Storkyrkoförsamlingen . . 10490 
Klara' förs. . . 8 566 
Kungsholms > . . 29 358 
S:t Görans > . . 38 232 
Mattens > . . 55 932 
Gustav Vasa > . . 24 093 
Adolf Fredriks > . . 16 332 
Johannes > . . 22 904 
Jakobs > . . 6363 
Engelbrekts » . . 26832 
Hedvig Eleonora > . . 22 015 
Oskars . . . 27 580 
Sofia » . .27169 
Katarina • . . 55 031 
Maria Magdalena > . . 23 024 
Högalids » . . 37 847 
Brännkvrka > . . 30 676 
Enskede > . . 20328 
Bromma > . . 29 363 
Hovförsamlingen . . . . 646 
Skeppsholm» förs. . . . 4 667 
Tyska » . . . 2 645 
Finska » . . . 1803 

Anm. till Stockholms län. 
l) Städerna Östhammar och Öre-

grund lyda i jndiciellt hänseende 
under landsrätt, Norra Boslags 
domsaga, frösäkcrs tingslag. 

s) Danderyds församling om
fattar Danderyds kommnn, Stock
sunds köping och Djursholms stad. 

s) Staden Djursholm lyder i jn
diciellt hänseende under landsrätt, 
Södra Roslags domsagas tingslag. 

4) Ostertälje och Västertälje 
kommuner bilda Södertälje lands
församling. 

s) Ösmo församling omfattar 
Osmo kommun och Nynäshamns 
köping. 

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

') Staden Lidingö lyder i jndi
ciellt hänseende under landsrätt, 
Södra Roslags domsagas tingslag. 

8) Staden Sundbyberg lyder i 
jndiciellt hänseende under lands-
rätt, Sollentuna och Färentnna 
härads domsaga och tingslag. 

8) Spånga församling omfattar 
Spånga kommun och Hässelby 
villastads köping. 

Anm. till Uppsala län. 
') Vånge och Läby försam

ling omfattar Vänge kommun 
och Läby kommun. 

Ä) Jumhils kommnn är delad 
på Bälinge h:d och Ulleråkers h:d. 

s) Tierps församling omfattar 
Tierps kommnn och Tierps köping. 

Anm. till Södermanlands län. 
1) I Gåsinge kommnn äro in

räknade 10 i Dillnäs kyrkoskrivna 
personer. 

8) Lilla Malma församling 
omfattar Lilla Malma kommun 
och Malmköpisgs kommun. 

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

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

Anm. till Östergötlands län, 
') Staden Mjölby lyder i judi

ciellt hänseende under landsrätt, 
Mjölby domsaga och tingslag. 

2) 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. Hallsbergs t:gi Örebro län, ut
gör Östergötlands länsdel Västra 
Ny kommun, varemot Örebro läns
del (ön Stora Rökneö, 15 pers.) 
hör till Sammars kommun; jfr 
anm. 2 under Örebro län. 

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

4) Boxholms municipalsamhälle 
är delat på Ekeby sockens båda 
kyrkobokforingadistrikt. Endast för 
ett mindre område (med 711 inv.) 
gälla samt l iga stadsstadgor. 

6) Motala församling omfattar 
Motala landskommun och Motala 
stad. 

Anm. till Jönköpings län. 
l) Hässleby församling omfat

tar Hässleby kommun och Ma
riannelunds köping. 

8) Aneby municipalsamhälle 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 församling omfattar 
Nässjö landskommun och Nässjö 
stad. 

5) Städerna Huskvarna och Näs
sjö lyda i jndiciellt hänseende un
der landsrätt, Tveta, Vista och 
Mo domsaga och tingslag. 

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

7) Sävsjö municipalsamhälle är 
delat på Vallsjö 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. 

9) Norra Sandsjö församling 
omfattar Norra Sandsjö kommun 
och Bodafors köping. 

Anm. till Kronobergs län. 
l) Församlingen Hemmesjö med 

Tegnaby omfattar Hemmesjö kom
mun och Tegnaby kommun. 

a) Tingsås församling omfattar 
Tingsås kommun och Tingsryds 
köping. 

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

4) Häri ingår Ljungby köping. 
6) Markaryds församling om

fattar Markaryds kommun och 
Markaryds köping. 

Anm. till Kalmar län. 
l) Vena församling omfattar 

Vena kommun och Hultsfreds kö
ping. 

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

3) Församlingen M&lilla 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 stad. 
Den senare lyder i jndiciellt hän
seende under landsrätt, Södra Möre 
domsaga och tingslag. 



36 TAB. 1 ( for t s . ) . FOLKMÄNGD 1 9 3 2 . — ANMÄRKNINGAR ( f o r t s . ) . 

6) Vissefjärda församling om
fattar Vissefjärda kominan och 
Emmaboda köping. 

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

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

Anm. till Blekinge län. 
l) Ronneby församling omfattar 

Ronneby landskommun och Ron--
neby åt ad. 

Anm. till Kristianstads län. 
') Branteviks municipalsam

hälle är delat på Simris och 
Östra Nöbbelövs socknar. 

a) Löderups municipalsamhälle 
är delat på Löderups och Hörups 
socknar. 

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

4) Ahut församling omfattar 
A hus kommun och Åhus köping. 

5) Staden Hässleholm lyder i 
jndiciellt hänseende nnder lands
rätt, Västra Goitige 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. 

Anm. till Malmöhus län. 
l ) 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 — Har-
jagers h:d. 
Stehag: Onsjö h:d — Harjagers 
h:d. 
! ) Vikens municipalsamhälle har 

ansetts omfatta jämväl smärre obe
bodda områden inom Väsby, Fle-
ninge, Välinge och Kattarp. 

3) Norra Vrams församling 
omfattar Norra Vrams kommun 
och Södra Vrams kommun. 

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

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

6) Skurups församling omfattar 
Skurups kommun och Skurups 
köping. 

') Hörby församling omfattar 
Hörbyo kommun och Hörby köping. 

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

') Löberåds municipalsamhälle 
är delat på Högseråds och Ham-
marlunda socknar. 

, 0 ) Staden Eslöv lyder i jndi
ciellt hänseende under landsrätt, 
Frosta och Eslövs domsaga samt 
bildar eget tingslag. 

Anm. till Hallands län. 

') Följande kommuner äro för
delade på härad, tingslag ejler län, 
nämligen : 

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

Enslöv: Tönnersjö h:d — Halm
stads h:d. 
') Oskarsströms municipalsam

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

Anm. till Göteborgs och Bohus lån. 

') Skaftö församling omfattar 
Skaftö, Fiskebäckskils och Grund-
sunda kommuner. 

3) Elekets municipalsamhälle är 
delat på Stenkyrka och Rönnängs 
kommuner. 

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

4) Staden Kungälv lyder i jndi
ciellt hänseende under landsrätt, 
Inlands domsaga, Inlands södra 
tingslag. 

5) Tanums församling omfattar 
Tannms kommun och Grebbestads 
köping. 

Anm. till Älvsborgs lån. 
l ) Församlingen Tösse med 

Tydje omfattar Tösse kommun 
och Tydje kommun. 

! ) Artemarks församling om
fattar Artemarks kommun och 
Beugtsfors köping. 

') Holms församling omfattar 
Holms kommun och Melleruds 
köping. 

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

6) Vårgårda municipalsamhälle 
är delat på Kullmgs-Skövdes och 
Algutstorps socknar. 

Anm. till Skaraborgs län. 

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

s) Vara fårsamling omfattar 
Vara kommun och Vara köping, 

3) Bitterna församling omfat
tar två kommuner, Österbitterna 
och Västerbitterna. 

4) Lundsbrunns municipalsam
hälle är delat på Skälvums, Led-
sjö och Ova socknar. Sistnämnda 
sockendel utgöres av ett enligt 
uppgift obebott mindre område. 

5) Till Axvalls municipalsam
hälle hör jämväl ett enligt upp
gift obebott mindre område inom 
Skärvs socken. 

•) Floby municipalsamhälle är 
delat på Floby och Sårby socknar. 

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

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

9) Till Flistads kommun äro 
räknade 46 pers. (åboar å några 
torp), som kyrkoskrivas i Götlunda 
församling. 

10) Björkängs församling om
fattar Björkängs kommnn och 
Töreboda köping. 

Anm- till Värmlands län. 
l) Staden Arvika lyder i jndi

ciellt hänseende nnder landsrätt, 
Jösse domsaga och tingslag. 

') 8unne församling omfattar 
Sunne kommnn och Suune köping. 

Anm. till Örebro lån. 
l ) Hallsbergs församling om

fattar Hallsbergs kommnn och 
Hallsbergs köping. 

2) I Hammars kommun är in
räknad Örebro länsdel (15 pers.) 
av Västra ffy församling, jfr 
anm. 2 under Östergötlands län. 

') Ljusnarsbergs församling 
omfattar Ljusnarsbergs kommun 
och Kopparbergs köping. 

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

fattar Kung Karls kommun och 
Kungsörs köping. 
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Anm. till Kopparbergs län. 
1) Falkärna församling omfat

tar Folkärna kommun och Krylbo 
köping. 

' ) Staden Avesta lyder i jndi-
ciellt hänseende under landsrätt, 
Hedemora domsaga, Folkare bu
rads tingslag. 

3) Kopparbergs församling om
fattar Kopparbergs kommun ocb 
en del av Faln stad. 

4) Stora Tona församling om
fattar Stora Tiina kommun, Domn-
arvets kommun samt Borlänge 
köping. 

s ) Norrbärke fårsamling om
fattar Norrbärke kommun och 
Smedjebackens köping. 

a) Ludvika församling omfattar 
Ludvika landskommun och Lud
vika stad. I judiciellt hänseende 
lyder staden under landsrätt, Väs
terbergslags domsaga och tingslag. 

7) Mora församling omfattar 
Mora kommun och Morastrands 
köping. 

") Se anm. 1 under Jämtlands län. 
9) Folkmängden i Tyngsjö, som 

tidigare betraktats som kapellför
samling, utgjorde 682. 

Anm. till Gävleborgs län. 
' ) Ovansjö församling omfattar 

Ovansjö kommun och Storviks 
köping. 

2) Eögbo församling omfattar 
Högbo kommun och Sandvikens 
köping. 

8) Bollnäs församling (med An
nefors kapellfårs. och Katrine-
bergs kapellfårs.) omfattar Boll
näs kommun, Bollnäs köping och 
Björkhamre köping. 

4) Ljusdals församling omfattar 
Ljusdals kommun och Ljusdals 

i köping. 

Anm. till Väsiernorrlands län. 

1) Sollefteå församling omfat
tar Sollefteå landskommun och 
Sollefteå stad. I judiciellt hän
seende Jyder staden nnder lands
rätt. Ångermanlands mellersta 
domsaga, Sollefteå tingslag. 

Anm. till Jämtlands län. 

' ) De s. k, lappförsamlingarna 
i Jämtlands län, vilka icke bilda 
särskilda kommuuer, hava i äldre 
tid ej heller ingfitt i någon an
nan kommun. Då emellertid lapp
församlingarnas medlemmar nu
mera mantalsskrivas, där de äro bo
ende, hava de här fördelats sålunda 
å olika kommuner: Frostvikens lapp
församling (144 pers.) till Frost
viken; av Hotagens lappförsamling 
(152 pers.) till Hotagen 54, Offer
dal 9 8 ; av Undersåkers lappfiirs. 
(214 pers.) till Undersåker 50, Are 
9, Kall 47, Offerdal 17, Hallen 
45, Oviken 41 , Tännäs 4, Lockne 
1 ; av Tännäs lappförs. (188 pers.) 
till Tiinnäs 140, Storsjö 35, Idre 

13. Sistnämnda lappförsamling är 
sålunda delad å Jämtlands län och 
Kopparbergs län. 

Anm. till Västerbottens lån. 

' ) Vännäs församling omfattar 
Vännäs kommun och Vännäs kö
ping. 

2) Lycksele församling omfattar 
Lycksele kommun och Lycksele 
köping. 

Anm. till Norrbottens län. 

1) Overluleå församling om
fattar Overluleå kommun och Bo
dens stad. I judiciellt hänseende 
lyder staden nnder landsrätt, Luleå 
domsaga, Overluleå tingslag. 

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

s ) Nedertorneå kommun och 
Haparanda stad utgöra tillsam
mans en församling, benämnd 
Nedertorneå-Haparanda. 

4) 1 folkmängden för Luleå stad 
ingå 2 1 8 9 personer, utgörande 
folkmängden ä ett område, som 
den 1 januari 1933 överflyttades 
från Nederluleå kommun till sta
den. Till detta område hörde bl. a. 
det hittillsvarande Svartöstadens 
municipalsamhälle (1 081 inv.). 
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Tab. 2. Folkmängden, länsvis, år 1932. 
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Bihang. Folkmängdens förändringar, länsvis, år 1932.1) 

1) Uppgifterna för år 1932 äro preliminära; för år 1931 äro de likaledes preliminära utom vad angår folkökning, emigranter och immigranter. — 2) Räk-
nat från den 31 december till nästföljande 31 december. I siffrorna ingår även sådan folkökning och minskning, som är en följd av områdesregleringar; 
se härom texten. 
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