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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 1940 a été de 6 370 538 habitants. L'augmentation pendant 

l'année, à savoir 29 235 personnes, ou 4-01 °/oo de la population au début de l'année, est comme gé
néralement ces temps derniers assez faible. C'est non seulement la population des villes qui a 
augmenté. La population de la campagne aussi a augmenté, bien que très peu. 

D'après les calculs préliminaires, le nombre des mariages contractés en 1940 a été de 58 056, 
soit 9-13 pour 1000 de la population moyenne. A l'exception de 1939 (et 1938) la nuptialité n'a 
pas été si considérable depuis 1822 (9'29). — Le nombre des nés vivants, d'après les calculs préli
minaires, a été de 95 457. Depuis plus de deux décades, la natalité va presque continuellement 
en décroissant; dès 1934, cepcndent, le taux de natalité a fait voir une augmentation, bien que peu 
considérable. La proportion des nés vivants pour 1 000 de la population moyenne en 1940, à savoir 
1502, est supérieure à celle des années précédentes dès 1930, excepté 1939. 

Le nombre total des décès, aussi d'après les calculs préliminaires, était de 72 584, ce qui corres
pond à un taux de mortalité de 11'42 pour 1 000 de la population moyenne. La mortalité a été 
inférieure à celle des cinq années précédentes, mais surpasse un peu celle dés années 1923, 1933 
et 1934 qui montrent les taux les plus bas observés en Suède. L'excédent des naissances ne monte 
qu'à 22 873, ou 3'60 °/oo. 

Le nombre des émigrés peut être fixé à 3102, et celui des immigiés à 6 784. La statistique 
accuse donc un excédent des immigrés, phénomène observée pendant les onze années dernières. — 
Avec les émigrés, on a rayé des registres de population 3 210 individus comme <introuvables>; 

c.-à-d. personnes ayant abandonné leur paroisse sans notification due. D'un autre côté, 4 478 per
sonnes rayées plus tôt comme «introuvables» furent enregistrées de nouveau en 1940. 



Föreliggande berättelse innehåller såsom vanligt i tabellavdelningen upp
gifter beträffande folkmängden inom särskilda administrativa områden vid 
utgången av redogörelseåret, enligt indelningen vid ingången av nästpåföl-
jande år, vilka uppgifter utom för Stockholm grunda sig på prästerskapets 
summariska folkmängdsredogörelser och böra genomgående betraktas såsom pre
liminära. De definitiva siffrorna komma såsom vanligt för ett folkräkningsår 
at t senare redovisas i en särskild berättelse avseende folkmängden enligt 
folkräkningen inom särskilda förvaltningsområden. För domsagor, tingslag 
och städer med rådhusrätt meddelas fr. o. m. föreliggande berättelse även 
uppgifter beträffande landarealen i km2, motsvarande dem som tidigare varit 
intagna i berättelsen angående domstolarnas och de exekutiva myndigheternas 
verksamhet (jfr senast berättelsen för åren 1937 och 1938). 

Såsom bihang vid berättelsen har liksom föregående år fogats en tabell» 
innehållande preliminära uppgifter länsvis över folkmängdens förändringar 
under redogörelseåret, varjämte i ytterligare en såsom bihang härvid fogad 
tabell meddelats några huvudsakliga resultat från en inom statistiska cen
tralbyrån företagen undersökning av folkökningen och dess särskilda fak
torer inom olika kommungrupper efter yrkeskaraktär åren 1929—40 (jfr i 
fråga härom närmare sid. 45). Såväl här i texten som i bihanget grunda 
sig uppgifterna angående emigration och immigration på av respektive pas
torsämbeten — för Stockholms stad även av mantalskontoret — upprättade 
nominativa förteckningar, ingående i de summariska folkmängdsredogörelserna. 
Siffrorna angående ingångna äktenskap, levande födda och döda däremot äro 
hämtade från de fr. o. m. år 1937 av statistiska centralbyrån utarbetade 
preliminära kvartalsöversikterna, vartil l som material användas dels de ti l l 
centralbyrån numera kvartalsvis inkommande utdragen av lysnings- och 
vigselböckerna samt födelse- och dopböckerna, dels de utdrag av död- och 
begravningsböckerna, som pastorsämbetena månadsvis ingiva till pensions
styrelsen. De definitiva siffrorna för befolkningsrörelsen komma såsom van
ligt a t t senare publiceras. 

Rikets folkmängd vid 1940 års slut utgjorde 6 370 538 personer, vilket vid 
jämförelse med näst föregående års folkmängdssiffra, 6 341303, visar en 
tillväxt under år 1940 av 29 235 personer eller 4-61 promille. Såsom följan-
jande översikt visar, är denna ökning ehuru i och för sig låg, högre än 
ökningen under de närmast föregående åren med undantag för 1939. 
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Folkmängden har ökats inom 20 län, däri inräknad Stockholms stad, men 
minskats i 5 län. Den avgjort största tillväxten kommer på Stockholms stad 
med 6 922 personer; därnäst följer Norrbottens län med 3 074. 

Folkökningen eller -minskningen länsvis, beräknad på 1 000 invånare vid 
1939 års slut, angives i nedanstående tablå, i vilken till jämförelse införts 
siffror även för de närmast föregående två åren. Talen äro beräknade från 
den 31 december ett föregående år till den 31 december under året. 

Den relativa tillväxten var under redogörelseåret störst för Norrbottens 
län, 14"43 °/oo, och därnäst för Stockholms stad, Örebro samt Västmanlands 
län. Den största relativa minskningen uppvisar Västernorrlands län, 4-3 o 
°/oo, och därnäst Gävleborgs län. 

När hänsyn tages till fördelningen mellan landsbygd och städer, befinnes 
landsbygdens folkmängd ha minshats från 4 019 040 vid 1939 års slut till 
3 989 688 vid 1940 års slut, alltså med 29 352 personer eller 7"3o °/oo, och 
städernas ha ökats från 2 322 263 till 2 380 850, alltså med 58 587 eller 
25-23 °/oo. — Motsvarande promilletal för 1939 voro — 3-17 och +19"25. — 
Landsbygdsfolkmängdens minskning beror på de införlivningar av lands
bygdsområden med städer, som ägt rum den 1 januari 1940. 

Vid sistnämnda tidpunkt införlivades Växjö landskommun med 5 326 inv. 
med Växjö stad, ett område i Västra Sallerup med 299 inv. med Eslöv, ett 
område i Björlanda med 1 inv. med Göteborg, vissa områden i Arboga lands
kommun med 187 inv. med Arboga stad, vissa områden i Valbo med 280 inv. 
med Gävle och slutligen vissa områden i Piteå landskommun med 838 inv. 
med Piteå stad, varjämte Karlskoga kommun med 24120 inv. blev stad. 
Sammanlagt blevo alltså genom områdesregleringar vid början av år 1940 
31051 landsbor omförda till stadsbor. Samtidigt överfördes emellertid ett 
område med 2 inv. från Linköping till Landeryd, vissa områden med 37 inv. 
från Arboga stad till Arboga landskommun, vissa områden med 255 inv. 
från Gävle till Valbo och slutligen vissa områden med 147 inv. från Piteå 
stad till Piteå landskommun, varigenom sammanlagt 441 personer tillförts 
landsbygden från städer. Hela folkmängden vid 1940 års början blir därför 
3 988 430 på landsbygden och 2 352 873 i städerna, och med utgångspunkt 
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härifrån befinnes landsbygdens befolkning under år 1940 ha ökats med 1 258 
personer eller 0-32 °/oo och städerna ha ökats med 27 977 eller 11-89 °/oo. 
Motsvarande promilletal för 1939 voro — 3#i7 och + 19-25. 

Hittills anförda tal avse folkmängdens fördelning den 31 december 1940 
(och tidigare). Vid 1941 års ingång införlivades Norra Åsum med 4 894 inv. 
med Kristianstad, vissa områden i Trosa-Vagnhärad med 37 inv. med Trosa, 
vissa områden i Madesjö med 710 inv. med Nybro och vissa områden i 
Skellefteå landskommun med 1 782 inv. med Skellefteå stad. Sammanlagt 
överfördes genom dessa områdesregleringar 7 423 personer från landsbygden 
till städerna. Hela folkmängden vid 1941 års början blir därför 3 982 265 
på landsbygden och 2 388 273 i städerna. 

Vid samma tidpunkt trädde vissa andra administrativa regleringar i kraft. 
Bland dessa märkas överflyttning av vissa områden från Söderbärke i Kop
parbergs län med 131 inv. till Västanfors i Västmanlands län, bildandet av 
Olofströms köping i Blekinge län med 2 795 inv. samt Arjängs köping i 
Värmlands län med 1194 inv. och sammanslagningen av Gåsinge och Dillnäs 
i Södermanlands län till en kommun och församling. Vilans och Arjängs 
municipalsamhällen upphörde genom att det förra uppgick i Kristianstad 
och det senare ombildades till köping. Under redogörelseåret har Moholms 
municipalsamhälle bildats i Skaraborgs län med 559 inv. Rörande dessa 
och övriga administrativa regleringar ävensom beträffande en del oregelbun
denheter i rikets indelning lämnas redogörelse i anmärkningarna till tab. 1. 

Folkmängden i de större städerna (med minst 10 000 invånare) den 1 janu
ari 1941 utgjorde sammanlagt 2 063 292 och den 1 januari åren 1931 och 
1940 resp. 1 743 725 och 2 032 548 personer. 

Folkmängdstillväxten för ifrågavarande städer utgör sålunda fr. o. m. bör
jan av 1931 t. o. m. början av 1941 sammanlagt 319 567 personer, motsvaran
de för tioårsperioden 18-33 %, samt fr. o. m. början av redogörelseåret t. o. m. 
ingången av det närmast följande året 30 744 personer (l-5i %). I övriga 
städer den 1 januari 1941 har folkmängden fr. o. m. ingången av 1940 ökats 
med 4 656 personer (1-4 5 %). 

Sammanlagda folkmängden i de köpingar, som bilda egna kommuner, ut
gjorde vid 1941 års ingång 124 414, i andra köpingar samt i de i tab. 1 redo
visade municipalsamhällena tillsammans 317 3491), mot ett år tidigare resp. 
119 375 och 317 641. Köpingskommunernas folkmängd har alltså ökats med 
5 039 inv., varav dock 4 111 äro att räkna till nybildningar och inkorpore
ringar, varför den verkliga folkökningen endast blir 928 personer. Munici-
palsamhällenas folkmängd har från den 1 januari 1940 till den 1 januari 
1941 minskats med 292 inv. Emellertid har det nytillkomna municipalsam-
hället och tre inkorporeringar under år 1940 tillfört municipalsamhällena 
1 466 inv., medan två municipalsamhällen med 3 017 inv. den 1 jan. 1941 upp
hört och del av ett sådant med 1 782 inv. införlivats med stad, varför folk
mängden i själva verket ökats med 3 041 personer. Folkökningen för köpin
gar och municipalsamhällen sammanslagna uppgår alltså till 3 969 och folk-

]) Drottningholm har ej räknats som municipalsamhälle. 
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minskningen för den Övriga landsbygden till 2 7>11̂  Den största köpingen var 
vid årsskiftet 1940/41 Sandviken, med 13 977 inv., och det största municipal-
samhället Kiruna, med 10 786 inv. 

E t t slags mellanställning mellan egentliga landskommuner och köpingar 
synes intagas av kommunerna Fiskebäckskil, Grundsund, Karlsborg och Domn-
arvet, för vilkas hela områden en eller flera stadsstadgor äro gällande, utan 
at t de åtnjuta köpingsrättigheter; de äro ej heller a t t anse som municipalsam-
hällen. Dessa kommuners sammanlagda folkmängd, ej ingående i ovan an
förda beräkningar, utgjorde vid årsskiftet 1940/41 19 617 personer. 

Folkmängden, i städer med egen jurisdiktion utgjorde den 1 januari 1941 
2 113 808 och i rikets domsagor 4 256 730. Eksjö stad lyder fr. o. m. den 
1 januari 1941 under landsrätt. 

Rikets folkmängd av manhön har under år 1940 ökats från 3142 356 till 
3 158 425 och av kvinnkön från 3 198 947 till 3 212 113. P å varje tusental 
män kommo således vid årets början 1 018 kvinnor och vid dess slut 1 017. 
Sedan den svenska befolkningsstatistikens begynnelse har kvinnkönets relativa 
övertalighet aldrig varit så ringa som under det sista årtiondet. Efter å r 
1893, då det kvinnliga Överskottet utgjorde 64 °/w>, har det, frånsett obetydliga 
höjningar under enstaka år, befunnit sig i sjunkande. Pr . o. m. utgången av 
1918 råder å landsbygden överskott av män, och detta gäller fr. o. m. ut
gången av 1933 landsbygden inom varje län. Enligt folkmängdsfördel
ningen vid slutet av år 1940 kommo på 1000 män för hela landsbygden 
948 kvinnor, för städerna 1144 kvinnor. Enl ig t 1930 och 1935 års folkräk
ningar voro motsvarande tal 973 och 1170 resp. 956 och 1 164. Särskilt 
för landsbygden är alltså kvinnoproportionens nedgång påfallande. En rela
t iv t taget stor övertalighet av kvinnor över män är å andra sidan sett allt
jämt utmärkande för de stora städerna, särskilt Stockholm, ehuru densamma 
under de senaste åren visat något sjunkande tendens. 

Beträffande de viktigaste posterna i folkmängdens förändringar lämnas i 
tab. A absoluta och relativa tal för de senaste tio åren. Siffrorna för de 
två sista åren äro preliminära med undantag dock för emigranter och immi
granter. Förändringarna länsvis under år 1940 meddelas i absoluta t a l i 
den såsom bihang 1 intagna tabellen (sid. 44) och i relativa tal i tab. B. 
Kvartalsuppgifter (rikssiffror) beträffande ingångna äktenskap, levande födda 
och döda ha, i likhet med föregående år, meddelats i den som bihang intagna 
tabellen. 

Antalet ingångna äktenskap visar för år 1940 en mindre nedgång jämfört 
med det närmast föregående året, men är alltjämt, såsom fallet varit såväl 
för detta år som för 1938, relativt taget mycket högt. Jämföras giftermåls
talen i tab. B länsvis för åren 1931/35 och 1940, finner man, att samtliga 
län uppvisa stegring; jämförelsen mellan åren 1939 och 1940 visar, a t t gifter
målstalet sjunkit för samtliga län utom fyra. Giftermålstalet är, såsom ta
bellen visar, avsevärt högre för städerna än för landsbygden. Stockholms 
stad intager i detta hänseende den avgjort främsta platsen. 
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Tab. A. Folkmängdens förändringar, åren 1931—1940. 

Såsom tab. A visar, företer även antalet levande födda för-senare år en 
ökning, ehuru relativt taget rätt oväsentlig. Redogörelseårets födelsetal, 
15'02 °/°0) utgör näst 1939 års det högsta efter år 1930, men är lägre än för 
femårsperioden 1926/30, för vilken födelsetalet utgjorde i genomsnitt 15-91 °/oo. 

Jämföras födelsetalen i tab. B länsvis för åren 1931/35 och 1940, finner 
man, att desamma stigit för Stockholms stad och sjutton län. Stockholms 
stad och sex län visa stegring av födelsetalet från 1939 till 1940. Det lägsta 
födelsetalet har Värmlands län, det högsta Norrbottens län. 

Födelsetalet har såväl under femårsperioden 1931/35 som under vart och 
ett av de följande åren varit högre för landsbygden än för städerna. Ännu 
på 1880-talet var födelsetalet lägre på landsbygden än i städerna, under de två 
följande årtiondena var det ungefär detsamma för båda, men därefter har 
städernas födelsetal alltjämt hållit sig rätt avsevärt mycket lägre än lands
bygdens. En tendens till utjämning härutinnan synes emellertid göra sig 
gällande fr. o. m. 1930-talet, såsom framgår därav, att det procenttal, varmed 
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Tab. B. Ingångna äktenskap, levande födda, döda samt födelseöverskott på 
1000 av medelfolkmängden, åren 1931—1935, 1939 och 1940. 

landsbygdens födelsetal överstiger städernas, vilket för femårsperioden 1926/30 
utgjorde 32 %, för femårsperioden 1931/35 nedgått till 27 % och för de därpå 
följande fem åren 1936—1940 i medeltal icke utgjort mera än c:a 12 %. Den 
under vart och ett av de närmast föregående fem åren iakttagna stegringen 
av födelsetalet för såväl landsbygden som städerna har under år 1940 av
brutits beträffande landsbygden men fortgått för städerna. 

Beträffande födelserna ha följande uppgifter hämtats från en preliminär 
sammanräkning för åren 1940 och 1939. 
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Antalet avlidna är enligt föreliggande preliminära sammanräkning för 
redogörelseåret såväl absolut som relativt taget i det närmaste detsamma 
som åren 1939 och 1938, då det var något lägre än under de närmast föregå
ende tre åren. Dödstalet för redogörelseåret, 11-42 på 1000 av medelfolk
mängden, är endast obetydligt högre än för åren 1933 och 1934, vilka jämte 
1923 förete de lägsta dödstal (11-23, 11-24 och 11-41 °/oo), som hittills före
kommit i vårt land. 

I jämförelse med femårsperioden 1931/35 visa de i tab. B anförda döds
talen för redogörelseåret en obetydlig nedgång för riket i dess helhet, lands
bygden och städerna samt 17 län (inklusive Stockholms stad). Från år 1939 
till år 1940 har dödligheten stigit en obetydlighet för städerna och 7 län (inkl. 
Stockholms stad), men nedgått för övriga län (i 2 län har den varit oför
ändrad) liksom för riket i dess helhet och landsbygden. Dödstalet har även 
för redogörelseåret varit högre för landsbygden än för städerna, vilket varit 
regel fr. o. m. tioårsperioden 1911/20. 

Födelseöverskottet utgör för redogörelseåret 22 873 personer eller på 1 000 
av medelfolkmängden 3-60 — mot 2-46 °/oo för femårsperioden 1931/35 och 
3-8i °/oo år ]939. Så gott som samtliga län visa födelseöverskott, vad såväl 
städer som landsbygd beträffar. 

Den senast i 1939 års berättelse intagna sammanställningen av relativa 
tal för giftermål, levande födda, döda och överskott av födda i ett antal 
europeiska länder (tab. C) har på grund av svårigheten att komplettera den
samma med aktuella uppgifter här uteslutits. 

En preliminär sammanräkning av antalet under första levnadsåret avlidna 
har för 1940 givit till resultat, att 2 521 avlidit, som varit kyrkoskrivna 
å landsbygden, motsvarande av 60 557 levande födda 41-6 °/oo, och 1160, som 
varit kyrkoskrivna i städerna, motsvarande av 34 900 levande födda 33-2 %° 
— motsvarande dödstal för 1939 voro 41-7 respektive 32-9 °loo. För hela riket 
utgör dödligheten i första levnadsåret för 1940 38-6 %« mot 38-7 för 193.9. 

Under redogörelseåret utgjorde hela antalet emigranter 3 102 och hela antalet 
immigranter 6 784 mot 3 580 resp. 7 178 nästföregående år, motsvarande på 
1000 av medelfolkmängden 0-49 resp. 0-57 för emigranterna och l-o7 resp. I'i4 
för immigranterna. De angivna siffrorna för redogörelseåret ställa sig i själva 
verket omkring ett 1 000-tal lägre för såväl emigranterna som immigranterna, 
enär flyttningsbetyg till utlandet till ungefär detta antal utfärdats för s. k. 
Finlandsfrivilliga, vilka därför i statistiken måst, ehuru oegentligt, redovisas 
såsom utflyttade till resp. inflyttade från utlandet. Antalet emigranter och 
immigranter länsvis framgår av den såsom bihang 1 till berättelsen intagna 
översikten av folkmängdens förändringar år 1940. Med avseende på folkbytet 
med olika europeiska länder och de främmande världsdelarna meddelas å föl
jande sida en summarisk översikt för de båda senast gångna åren, varvid sär
skilt beträffande de för redogörelseåret anförda siffrorna för Finland är att 
observera, att desamma i enlighet med vad här ovan anförts böra minskas 
med omkring ett 1 000-tal vad angår såväl emigranter som immigranter. 



FOLKMÄNGDENS FÖRÄNDRINGAR. 

Ur kyrkoböckerna ha avförts 3 210 s. k. obefintliga, medan de s. k. åter
upptagna, d. v. s. från boken över obefintliga överförda, utgjorde 4 478; i 
likhet med vad fallet varit under senare år, med undantag för år 1937, var 
sålunda under redogörelseåret de från boken Över obefintliga överfördas antal 
större än de till samma bok överfördas. 

Till belysning av huru folkökningen eller -minskningen för olika lands
delar gestaltat sig har statistiska centralbyrån för åren 1929—1940 gjort en 
undersökning av befolkningsrörelsen inom särskilda gruppen av kommuner 
efter yrkes- och agglomerationskaraktär. De huvudsakliga resultaten av 
denna undersökning hava, såsom i det föregående berörts, framlagts i en så
som bilaga till denna berättelse fogad tabell (Bihang 2). 

Uppdelningen av kommunerna har härvid skett enligt samma metod som 
vid 1930 och 1935 års folkräkningar, i det att landskommunerna hänförts till 
fyra särskilda kategorier: A-kommuner med minst 75 % av befolkningen till
hörande jordbruk med binäringar, Bkoinmuner med 50—75% av befolkningen 
tillhörande samma yrkeshuvudgrupp, C-kommuner med ej agglomererad befolk
ning till större delen tillhörande andra yrkeshuvudgrupper än jordbruk med 
binäringar, D-kommuner med till minst 2/s agglomererad ( = i tätorter boende) 
befolkning. Härmed hava sammanställts för resp. år uppgifter för å ena 
sidan samtliga landskommuner och å den andra samtliga städer. För de på 
sådant sätt särskilda kommungrupperna har folkökningen eller -minskningen 
uträknats såsom skillnaden mellan sammanlagda folkmängden inom varje 
grupp vid årets början och slut. Var för sig hava därjämte inom resp. grup
per uträknats födelseöverskott samt vinst eller förlust genom utrikes omfiytt-
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ning och överföringar från eller till boken över obefintliga. Den i tabellen 
anförda vinsten eller förlusten genom inrikes omflyttning utgör skillnaden 
mellan folkökningen eller -minskningen å ena sidan samt å andra sidan 
summan av födelseöverskottet och vinsten eller förlusten på utrikes omflytt
ning och överföringar från och till obefintlighetsboken. De på sådant sätt 
beräknade talen avse närmast att belysa den successivt pågående omflytt
ningen från landsbygden till städer och andra mera tättbebyggda orter, och 
visa därvid, huru denna omflyttning påverkas av växlingar i de ekonomiska 
konjunkturerna. 
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Tab. 1. Folkmängden inom särskilda administrativa områden den 31 
december 1940, enligt indelningen den 1 januari 1941. 
[Förs. = församling, kbfd. = kyrkobokföringsdistrikt, m-.e = municipalsamhiUle.] 



11 TAB. 1 (forts.). FOLKMÄNGD 1940 . — 2 ) STOCKHOLMS L. (forts.). — 3) UPPSALA LÄN. 



12 TAB. 1 (forts.). FOLKMÄNGD 1 9 4 0 . — 3) UPPSALA L. (forts.). — 4) SÖDERMANL. LÄN. 



13 TAB. 1 (forts.). FOLKMÄNGD 1940. — 4) SÖDERM. L. (forts.). — 5) ÖSTERGÖTLANDS LÄN. 



14 TAB. 1 (forts.) . FOLKMÄNGD 1 9 4 0 . — 5) ÖSTERGÖTLANDS LÄN (forts.). 



15 TAB. 1 (forts.). FOLKMÄNGD 1940. — 6) JÖNKÖPINGS LÄN. 



16 TAB. 1 (forts.). FOLKMÄNGD 1940 . — 6) JÖNK. L. (forts.). — 7) KRONOB. L. 



17 TAB. 1 (forts.). FOLKMÄNGD 1940 . — 7) KRONOB. LÄN (forts.). — 8) KALMAR LÄN. 



18 TAB. 1 (forts.). FOLKMÄNGD 1940 . 8) KALM, L. (forts.). 9) GOTL. L. 10)BLEK.L. 



19 TAU. 1 (forts.). FOLKMÄNGD 1940 . 10) BLEK. L. (forts.). 11) KRISTIANSTADS LÄN. 



20 TAB. 1 (forts.) . FOLKMÄNGD 1940 . — 11) KRISTIANST. L. (forts.). — 12) MALMÖHUS LÄN. 



21 TAB. 1 (forts.). FOLKMÄNGD 1940 . — 12) MALMÖHUS LÄN (forts.). 



22 TAB. 1 (forts.). FOLKMÄNGD 1940 . — 12) MALMÖHUS L. (forts.) . 



23 TAB. 1 (forts.). FOLKMÄNGD 1940 . - 13) HALLANDS LÄN. 14) GÖTEB. O. BOHUS LÄN. 



24 TAB. 1 (forts.). FOLKMÄNGD 1 9 4 0 . — 14) GÖTEB. O. BOH. L. (forts.) . 



25 TAB. 1 (fortS.). FOLKMÄNGD 1940. 14) GÖTEB. O. BOH. L. (forts.). — 15) ÄLVSB. L. 



26 TAB. 1 (forts.). FOLKMÄNGD 1940 . — 15) ÄLVSBORGS LÄN (forts.). 



27 TAB. 1 (forts.). FOLKMÄNGD 1 9 4 0 . — 15) ÄLVSB. L. (forts.). — 16) SKARAB. LÄN. 



28 TAB. 1 (forts.). FOLKMÄNGD 1 9 4 0 . — 16) SKARABORGS LÄN (forts.). 



29 TAB. 1 (forts.). FOLKMÄNGD 1940 . — 16) SKARAB. LÄN (forts.). — 17) VÄRMLANDS LÄN. 



30 TAB. 1 (forts.). FOLKMÄNGD 1 9 4 0 . — 1 7 ) VÄRML. LÄN (forts.). — 18) ÖREBRO LÄN. 



31 TAB. 1 (forts.). FOLKMÄNGD 1 9 4 0 . — 18) ÖREBRO L. (forts.). — 19) VÄSTMANL. L. 



32 TAB. 1 (forts.). FOLKMÄNGD 1940 . — 19) VÄSTMANL. L. (forts.) . — 20) KOPPARB. L. 



33 TAB. 1 (forts.). FOLKMÄNGD 1940 . — 20) KOPPARB. LÄN (forts.). — 21) GÄVLEBORGS LÄN. 



34 TAB. 1 (forts.). FOLKMÄNGD 1940 . — 21) GÄVLEB. L. (forts.). — 22) VÄSTERN. L.. 



35 TAB. 1 (forts.). FOLKMÄNGD 1940. - 23) JÄMTLANDS LÄN. — 24) VÄSTERB. LÄN. 



36 TAB. 1 (forts.). FOLKMÄNGD 1 9 4 0 . — 24) VÄSTERB. L. (forts.). — 25) NORRB. L. 



37 TAB. 1 (forts.). FOLKMÄNGD 1940. NORRBOTTENS LÄN (forts.), ANMÄRKNINGAR. 

A n m ä r k n i n g a r . 

Anm. till Stockholms stad. 

l) Siffrorna avse den mantals- • 
skrivna folkmängden. Den kyrko-
skrivna folkmängden vid 1941 
års början utgjorde 595 276, för- t 
delad ä nedannämnda församlin- | 
gar sålunda: i 

Storkyrkoförsamlingen . . 8 936 
Klara förs. . . 6 668 ' 
Knngsholms > . . 31869 j 
S:t Görans > . . 51515 j 
Matteus > . . 50 465 J 
Gustav Vasa > . . 22 387 
Adolf Fredriks > . . 16 468 
Johannes > . . 20 855 
Jakobs > . . i 865 
Engelbrekts > . . 29 052 
Hedvig Eleonora > . . 21 299 
Oskars » . . 42 984 
Sofia » . . 25 991 
Katarina > . . 56 270 

Maria Magdalena förs. . . 23 588 
Högalids > . . 39 883 
Brännkvrka » . . 39 495 
Enskede > . . 32 035 
Bromma > . . 58 926 
Hovförsamlingen . . . . 635 
Skeppsholms förs. . . . 5 809 
Tyska » . . . 3004 
Finska > . . . 2277 

Anm. till Stockholms län. 

') Städerna Östhammar och Öre-
grund lyda i jndiciellt hänseende 
under landsrätt, Norra Roslags 
domsaga, Frösåkers tingslag. 

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

s) Staden Djursholm lyder i ju-
diciellt hänseende under landsrätt, 

Södra Roslags domsaga och tings
lag. 

4) Öatertälje och Västertälje 
kommuner bilda Södertälje lands
församling. 

6) Ösmo församling omfattar 
Osmo kommun och Nynäshamns 
köping. 

e) Vaxholms församling om
fattar Vaxholms stad och en mindre 
del av Värmdö landskommun. 

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

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

e) Spånga församling omfattar 
Spånga kommun och Hässelby 
villastads köping. 
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Anm. till Uppsala län. 

') Tierps församling omfattar 
Tierps kommun och Tierps köping. 

2) Heliga Trt•faldigheliförsam
ling omfatfnr Hondkyrka kommun. 

3) Stavningen i enlighet med 
jordebokeu. 

4) Den 1 jan. 1941 överflyttades 
från Lena till Rasbokil en fastig
het med 1 inv.. redan förut kyrko-
skriven i Hasbokil. 

6) Den 1 j an . 1941 övertlyttades 
från Tuna till Alunda två obe
bodda lägeuheter. 

11 ) Stavningen fastställd enligt 
k. beslut den 9 febr. 1940. 

Anm. till Södermanland» lån. 

' ) Lilla Malma församling 
omfattar Lilla Malma kommun 
och Malmköpings köping. 

2) Stora Malms församling om
fattar Stora Malms kommun och 
Katrineholms stad. Staden lyder i 
judiciellt hänseende under lands
rätt , Oppunda och Villåttinge dom
saga, Oppunda tingslag. 

3) Namnet i enlighet med jorde
boken. 

4) Den 1 jan. 1941 överflyttades 
från Trosa- Vagnhärad till Trosa 
vissa områden med 37 inv. 

6) Den 1 jan. 1941 förenades 
dåsinge och Dillnäs till en kom
mun och församling, benämnd 
Gåsinite-Dillnns. 

6) Den 1 jau. 1941 Överflyttades 
frän Åker till Kärnbo en fastighet 
med 4 inv. 

Anm. till Östergötlands län. 

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

a) Varv och Styra församling 
omfattar Varvs kommnn och Styra 
kommun. 

' ) Boxholms municipalsamhälle 
synes numera i sin helhet tillhöra 
Ekeby södra kyrkobokföringsdi
strikt. Endast för ett mindre om
råde (med 636 inv.) gälla s a m t 
l i g a stadsstadgor. 

4) Motala församling omfattar 
Motala landskommun och Motala 
stad. 

B) Borenshergs municipalsam
hälle är delat på Brunneby och 
Kristbergs kommuner. 

B) Skänninge stad lyder i judici
ellt hänseende under landsrätt, 

Folkungabygdens domsaga och 
tingslag. 

' ) Stavningen i enlighet med 
jordeboken. 

8) Enligt k. beslut den 17 maj 
1940 överflyttades från Svanshals 
till Västra Tollstad vissa fastig
heter med 3 8 inv. 

•) Stavningen fastställd enligt 
k. beslut den 31 jan. 1941 . 

Anm. till Jönköpings län. 

l) Hässleby församling omfat
tar Mariannelnnds köping och 
Hässleby kommnn. 

2) Aneby municipalsamhälle är 
delat på Bredestads och Bälaryds 
kommuner. 

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

4) Nässjö församling omfattar 
Nässjö landskommun och Nässjö 
stad. 

s) Städerna Huskvarna, Nässjö 
och Gränna lyda i judiciellt hän
seende under landsrätt, Tveta, Vista 
och Mo domsaga och tingslag. 

6) Värnamo fårsamling omfattar 
Värnamo landskommun och Vär
namo stad. 1 judiciellt hänseende 
lyder Värnamo stad under lands
ratt, Östbo och Västbo domsaga, 
Östbo tingslag. 

' ) Sävsjö municipalsamhälle är 
delat på Vallsjö och Norra 
Ljunga kommuner. 

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

9) Norra Sandsjö församling 
omfattar Norra Sandsjö kommnn 
och Bodafors köping, vardera ut
görande särskilt kyrkobokförings
distrikt. 

10) Staden Eksjö lyder fr. o. m. 
1 jan. 1941 i judiciellt hänseende 
under landsrätt, Norra och Södra 
Vedbo domsaga, Södra Vedbo tings
lag. 

u) Stavningen i enlighet med 
jordeboken. 

Anm. till Kronobergs län. 

' ) Församlingen Hemmesjö med 
Tegnaby omfattar Hemmesjö kom-

! mun och Tegnaby kommun. 

' ) Tingsås församling omfattar 
Tingsås kommun och Tingsryds 
köping. 

s ) Skatelövs kommun är delad 
på Kinnevalds h:d, Mellersta Vä-
rends domsaga och t:g samt Allbo 
h:d, Västra Värends domsaga och t:g. 

4) Ljungby stad lyder i judi
ciellt hänseende under landsrätt, 
Snnnerbo domsaga och tingslag. 

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

6) Hovmantorps församling om
fattar Hovmantorps kommun och 
Lessebo köping. 

7) Nottebäcks församling om
fat tar Noltebäck med Granhults 
kommun. 

Anm. till Kalmar län. 

' ) Vena församling omfattar 
Vena kommun och Hultsfreds kö
ping, vardera utgörande särskilt 
kyrkobokföringsdistrikt. 

J) Misterhults församling om
fattar Misterhults kommnn och 
Figeholms köping. 

8) Församlingen Målilla med 
Gårdveda omfattar Målilla kom
mun och Gårdveda kommun, var
dera utgörande särskilt kyrkobok
föringsdistrikt. 

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

5) Nybro stad lyder i judiciellt 
hänseende under landsrätt, Södra 
Möre domsaga och tingslag. 

°) Staden Borgholm lyder i ju 
diciellt hänseende under landsrätt , 
Olands domsaga, Ölands norra 
tingslag. 

' ) Mårbylånga församling om
fattar Mörbylanga kommun och 
Mörbylånga köping. 

8) Den 1 jan. 1941 införlivades 
med Nybro stad vissa områden av 
Madesjö med 710 inv. 

9) Den 1 jan. 1941 delades Sö-> 
deråkra församling i Söderåkra 
södra kyrkobokföringsdistrikt och 
Söderåkra norra kyrkobokförings-
distrikt. 

10) Stavningen i enlighet med 
jordeboken. 

Anm. till Gotlands län. 

' ) Othems församling omfattar 
Slite köping. 

2) Stavningen i enlighet med 
jordeboken. 

s ) Stavningen fastställd enligt 
k. beslut den 23 nug. 1940. 
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Anm. till Blekinge län. 

' ) Ronneby församling omfattar 
Ronneby landskommun och Ron
neby »tad. 

s ) Den 1 jan. 1941 bildades 
Olofströms köping genom utbryt
ning av större delen av Hölje bv 
frän Jämshög, varvid samtidigt 
den obebodda resten av nämnda by 
överfördes frän Olofströms kyrko
bokföringsdistrikt t i l l Jämshögs 
kyrkobokföringsdistrikt. Jämshögs 
församling omfattar Jämshögs 
kommun och Olofströms köping, 
vardera utgörande särskilt kyrko
bokföringsdistrikt. 

Anm. till Kristianstads län. 

' ) Branlevilcs municipalsam
hälle är delat på Simris och 
Östra Nöbbelövs kommuner. 

ä) Löderups municipalsamhälle 
är delat på Löderups och Hörups 
kommuner. 

a) Kiviks municipalsamhälle är 
delat på Södra Mellby och Vitaby 
kommuner. Enligt k. beslut den 
3 1 mnj 1940 utvidgades munici-
palsambället med ett område inom 
vardera kommunen, vilka områden 
den 31 dec. 1940 räknade resp. 
79 och 43 inv. 

4) Ahus församling omfattar 
Alius kommun och Ahus köping. 

5) Staden Hässleholm lyder i 
judiciellt hänseende under 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 municipaUamhälle 
är delat på Finja och Västra To-
rups kommuner. 

8) Vinslövs församling omfattar 
Vinslövs kommun och Vinslövs 
köping. 

9) Osby församling omfattar Os-
by kommun och Osby köping. 

10) Den 1 jan. 1941 införliva
des med Simrishamns stad ett 
obebott område frun Gladsax. 

" ) Den 1 jan. 1941 överdytta-
des från Benestad till Tomelilla 
köping ett område med 122 inv. 

12) Den 1 j a n . 1941 införliva
des Norra Asums kommun med 
4 894 inv., varav Vilans m.-e 1 823 
inv., med Kristianstad. 

l ä ) Stavningen fastställd enligt 
k. beslut den 23 ang. 1940. 

u) Namnet fastställt enligt k. 
beslnt den 31 maj 1940. 

1S) Stavningen i enlighet med 
jordeboken. 

Anm. till Malmöhus län. 

' ) Norra Vrams församling 
omfattar Norra Vrams kommnn 
och Södra Vrams kommnn. 

! ) Västra Sallerups församling 
omfattar Västra Sallerups kommnn 
och Eslövs stad. 

' ) Svedala församling omfattar 
Svedala kommun och Svedala kö-
P i ng-

4) Skurups församling omfattar 
Skurups kommun och Skurups 
köping. 

5) Hörby församling omfattar 
Hörby kommun och Hörby köping. 

6) Akarpt municipaUamhälle är 
delat på Tottarps och Burlövs 
kommuner. 

' ) Löberöds municipalsamhälle 
är delat på Högseröds och Ham-
marlunda kommuner. 

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

9) Staden Höganäs lyder i judi
ciellt hänseende under landsrätt, 
Luggude domsaga och tingslag. 

10) Höörs församling omfattar 
Höörs kommun och Höörs köping. 

u ) Den 1 jan. 1941 reglerades 
gränsen mellan Malmö (Husie) och 
"Södra Sallerup, vilket endast be
rörde en väg. 

I2) Stavningen i enlighet med 
jordeboken. 

Anm. till Hallands län. 
l) Hishults kommun är delad på 

Höks h:d o. tjg [i Hallands län] 
samt Norra Åsbo h:d o. t:g [i 
Kristianstads län], 

2) Oskarströms municipalsam
hälle är delat på Slåttåkra och 
Enslövs kommuner. 

3) Staden Kungsbacka lyder i 
judiciellt hänseende under lands
rätt, Hallands norra domsaga, Fjäre 
tingslag. 

4) Staden Falkenberg lyder i 
judiciellt hänseende under lands
rätt, Hallands mellersta domsaga, 
Arstads och Faurås tingslag. 

Anm. till Göteborgs och Bohus län. 

' ) Skaftö församling omfattar 
Skaftö, Fiskebäckskils och Grnnd-
sunds kommnner. 

s) Blekets municipalsamhälle är 
delat på Stenkyrka och Rönnängs 
kommuner. 

a) Städerna Mölndal och Mar
strand lyda i judiciellt hänseende 
under landsrätt, Askims, Hisings 
oeh Sävedals domsaga och tingslag. 

4) Staden Kungålv lyder i judi
ciellt hänseende under landsrätt, 
Inlands domsaga, Inlands södra 
tingslag. 

6) Tanums församling omfattar 
Tanumi kommun och Grebbestada 
köping. Församlingen är enligt 
domkapitlets beslut delad på Ta-
nums kyrkoområde och Grebbe-
ttads kyrkoområde, i vilket senare 
köpingen ingår som del. 

6) Därav i Fjällbacka kapellag 
894 pers. Häri ingår Fjällbacka 
mnnicipnlsambälle. 

7) Staden Lysekil lyder i judi
ciellt hänseende under landsrätt, 
Sunnervikens domsaga och tingslag. 

8) För hela Fiskebäcks kils och 
Grundsunds kommuner gälla samt
liga stadsstadgor. 

Anm. till Alvsborgs län. 

' ) Församlingen Tösse med 
Tydje omfattar Tösse kommnn 
och Tydje kommun. 

! ) Ärtemarks församling om
fattar Artemarks kommnn och 
Bengtsfors köping. 

3) Holms församling omfattar 
Holms kommun och Melleruds 
köping. 

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

6) Vårgårda municipalsamhälle 
är delat pa Kullings-Skövdes och 
Algutstorps kommuner. 

6) Herrljunga m:e är numera 
delat på Herrljunga och Tarshds 
kommuner, sedan det enligt k. be
slut den 31 maj 1940 utvidgades 
med vissa områden i Herrljunga 
och Tarsled, vilka områden den 31 
dec. 1940 räknade 566 inv. i den 
förra och 48 inv. i den senare 
kommunen. 

7) Enligt k. beslut den 22 nov. 
1940 skola llöjningsmarken nr 1 
och Brunberg nr 1 anses i allo 
tillhöra Fors. 

Anm. till Skaraborgs län. 

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

s) Bitterna församling omfat
tar två kommuner, Västerbitterna 
och Österbittorna. 

3) Lundsbrunns municipalsam
hälle är delat på Ledsjö, Skäl-
vums och Ova kommuner. Sist
nämnda kommundel utgöres av ett 
enligt uppgift obebott mindre om
råde. 
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' ( Floby municipalsamhälle är 
delat på Floby och Sörby kom-
mnnerV 

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

6) Till Vads kommun äro räk
nade 4 inv., som äro kyrkoskrivna 
i Götlunda församling. 

7) Till Flistads kommun äro 
räknade 29 inv., som äro kyrko-
skrivna i Götlunda församling. 

s ) ArvalU municipalsamhälle ur 
delat p°i Norra Vings och Skärvs 
kommuner. 

9) Tidans municipalaamhälle är ! 

delat på Vads och Götlunda kom
muner. 

10) Staden Skövde lyder i judi-
ciellt hänseende nnder landsrätt, 
Skövde domsaga, samt bildar eget 
tingslag. 

11l Falköpings landsförsamling } 
omfattar Falköpings östra lands- { 
kommun. i 

n) Inom Karlsborgs kommun i 
gälla samtliga stadsstadgor. i 

13) Moholms m:e, som bildades 
enligt k. beslut den 21 juni 1940, 
är delat på Iljàlstads, Mo och 
Vads kommuner. ! 

" ) Den 1 jan. 1941 överflytta- ! 
des frän Jlolmestad till Lugnas 
vissa obebodda områden. 

v-) Enligt k. beslut den 26 jan. 
1940 reglerades gräDsen mellan 
Ollene och Vilske-Klcva, vilket 
ej medförde överflyttning av nå
gon folkmängd. 

i a) Den 1 jan. 1941 införliva
des med Falköpings stad en obe
bodd lägenhet från Märka. 

17) Stavningen i enlighet med 
jordeboken. 

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

ciellt hänseende under landsrätt, 
Jösse domsaga och tingslag. 

2) Sunne församling omfattar 
Suune kommun och Snuue köping. 

s ) Säfjle köping utgör kapell-
förs, under By. 

4) Den 1 jan. 1941 bildades 
Arjängs köping genom utbrytning 
av Arjängs m:e ur Silbodals kom
mun. Silbodals församling om
fattar Silbodals kommun och Ai-
jäugs köping. 

Anm. till Örebro län. 

' ) Hallsbergs församling om
fattar Hallsbergs kommun och 
Hallsbergs köping. 

2) Ljutnarsberg» församling 
omfattar Ljusnarsbergs kommun 
och Kopparbergs köping. — Et t 
område i Ljusnarsberg, som tidi
gare betraktats som eget kyrko-
bokföriugsdistrikt, Hörken, räkna
de vid årsskiftet 1 978 inv. 

s ) Nora bergsförsamling om
fattar Nora landskommun. 

4) Staden Karlskoga lyder i jn-
dieiellt hänseende under landsrätt, 
Nora domsaga, Karlskoga tingslag. 

5) Den 1 jan. 1941 överflyttades 
från Ljusnarsberg och Örebro län 
till Norrbärke och Kopparbergs 
län vissa obebodda områden. 

6) Stavningen i enlighet med 
jordeboken. 

Anm. till Västmanlands län. 

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

2) Staden Arboga lyder i judi-
ciellt hänseende under landsrätt, 
Västmanlands västra domsaga, 
Åkerbo och Skinnskattebergs ting
slag. 

3) Hallstahammars municipal
samhälle iir delat på Svedvi, Bergs { 
och Kolbäcks kommuner. i 

4) Den 1 jan. 1941 överflyttades 
från Söilerbärke och Kopparbergs 
län till Västanfors och Västman
lands län Ulvsbo by med 131 inv. i 

5) Stavningen i enlighet med 
jordeboken. 

Anm. till Kopparbergs län. 

' ) tolkarna församling omfat
tar Folkärna kommun och Krylbo 
köping. 

a) Staden Avesta lyder i judiei-
elit hänseende under landsrätt, He
demora domsaga, Folkare tingslag. 

3) Falu Krisiine församling om
fattar Falu stad. 

4) Stora Tuna församling om
fattar Stora Tuna kommun, Bor
länge köping samt Domuarvets 
kommun; Stora Tuna kommun för 
sig utgör ett kyrkobokföringsdi
strikt, varjämte Borlänge köping 
och Domnarvets kommun tillsam
mans utgöra ett kyrkobokförings-
distrikt. 

6) Norrbärke församling om
fattar Norrbärke kommun och 
Smedjebackens köping. 

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

' ) Mora församling omfattar 
Mora kommun och Morastrands 
köping. 

8) Se anm. 3 under Jämtlands län. 
e) Folkmängden i Tyngsjö, som 

tidigare betraktats som kapellag 
under Malung, utgjorde 633 pers. 

10) Därav i Skattunge kapellag 
1 184 personer. 

u ) Städerna Hedemora och Säter 
lyda i judiciellt hänseende under 
landsrätt, Hedemora domsaga, He
demora tingslag. 

12) I hela Domnarvets kommun 
gäller byggnadsstadgan och i större 
delen av kommunen jämväl övriga 
stadsstadgor. 

13) Den 1 jan. 1941 överflytta
des från Söderbärke och Koppar
bergs län till Västanfors och Väst
manlands län Ulvsbo by med 131 
inv. 

u ) Den 1 jan. 1941 överflytta
des från Ljusnarsberg och Örebro 
län till Norrbärke och Koppar
bergs län vissa obebodda områden. 

Anm. till Gävleborgs län. 

' ) Ovansjö församling omfattar 
Ovansjö kommun och Storvika 
köping. 

a) Sandvikens församling om
fattar Högbo kommun och Sand
vikens köping. 

3) Bollnäs församling omfattar 
Bollnäs kommun, Bollnäs köping 
och Björkhamre köping. 

4) Ljusdals församling omfattar 
Ljusdals kommun och Ljusdals 
köping. 

5) Därav i Annefors kapellag 
308 och i Katrinebergs kapellag 
484 personer. 

6) Därav i Svabenaverks kapell
lag 148 personer. 

' ) Hofors utgör kapellförs. un
der Torsåker. 

8) Den 1 jan. 1941 utvidgades 
Ljusdals köping med visst vatten
område. 

Anm. till Västernorrlands län. 

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

2) Staden Örnsköldsvik lyder i 
judiciellt hänseende under lands
rätt, Ångermanlands norra dom
saga och tingslag, 

3) Därav i Gålsjö f. d. bruks
församling 60 personer. 
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4) Den 1 jan. 1941 delades Anund-
sjö församling i Solbergs kyrko
bokföringsdistrikt och Anundsjö 
kyrkbbokföringsdistrikt. 

Anm. till Jämtlands län. 

' ) Hotagens lappförs. (145 inv.) 
är delad på Hotagens och Offer
dals kpmmuner. 

ä) Undertakers lappförs. (210 
inv.) är delad på Undersåkers, Åre, 
Kalls, Offerdals, Hallens, Ovikens, 
Storsjö oca Lockne kommuner. 

8) Tännäs lappfårs. (200 inv.) 
är delad på Tunnas, Storsjö och 
Idre kommuner. Denna lappför
samling är sålunda delad å Jämt
lands län och Kopparbergs län. 

4) Svegs fårsamling omfattar 
Svegs kommun och Svegs köping. 

b) Den 1 jan. 1941 utvidgades 
Järpens municipalsamhälle med 
ett område med 171 inv. 

a) Stavningen 1 enlighet med 
jordeboken. 

Anm, till Västerbottens län. 

' ) Vännäs församling omfattar 
Vännäs kommun och Vännäs kö
ping, vardera utgörande ett kyrko
bokföringsdistrikt. 

ä) Lycksele församling omfattar 
Lycksele kommun och Lycksele 
köping. 

s ) Den 1 jan. 1941 överflyttades 
från Skellefteå landskommun och 
landsförsamling till Skellefteå 
stad vissa områden med 1 7 8 2 inv., 
samtliga då bosatta i Skellefte-
strands m:e, varav till Skellefteå 

kbfd 960 pers. och till Skellef te-
hamns kbfd 822 pers. 

Anm. till Norrbottens län. 

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

2) Nedertorneä-Haparanda får
sam Ung omfattar Nedertorneå kom
mnn och Haparanda stad. Staden 
lyder i judiciellt hänseende under 
landsrätt, Torneå domsaga, Torneå 
tingslag. 

8) Den 1 jan. 1941 överflyttades 
till Älvsby vissa obebodda områ
den från Piteå landskommun och 
Piteå stad samt från Norrfjärden 
vissa utskiften med 29 inv. 
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Tab. 2. Folkmängden, länsvis, år 1940. 
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Bihang 1. Folkmängdens förändringar, länsvis, år 1940. 1) 

1) Uppgifterna för år 1940 och 1939 äro preliminära, utom vad angår emigranter och immigranter. — 2) Räknat frän den 31 december till nästfoljande 
31 december. I siffrorna ingår även sådan folkökning och minskning, som är en följd av områdesregleringar; se härom texten. — 3) Häri ingå 6 420 
s. k. krigsvigslar, varav 3 487 å landsbygden och 2 933 i städerna. 
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Bihang 2. Folkökningen och därpå inverkande faktorer inom särskilda 
grupper av landskommuner efter yrkeskaraktär samt på lands-

bygden och i städerna åren 1929—1940. 
A. — kommuner med minst 75 % jordbruksbefolkning; B = kommuner med 50—75 % jordbruksbe

folkning; C = kommuner med mindre än 50 % jordbruksbefolkning, ej agglomererade; D = agglo-
mererade kommuner. 
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