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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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Summary. 
Sweden's total population at the beginning of 

1953 was 7 150 606; this shows an increase of 
7,24 per mille from the 7 099 204 of the preceding 
year. 

The Increase of population was considerable 
for the urban districts (45 760) but less im
portant for the rural districts (5 642). By inter
nal migration the towns have received a surplus 
of round 19 000 persons. 

The number of marriages during 1952 was 
53 008, equivalent to a marriage rate of 7,44 per 
thousand of the mean population. The total 
number of live births was 110 088 or 15,45 per 
mille. The total number of deaths was 68 219 
or 9,57 per mille. 

Emigrants during 1952 numbered 14 998, and 
immigrants 26 259. I t should be noted that, in 

Sweden, persons who claim a registration as 
immigrants or intended emigrants are recorded 
as such. The figures, therefore, give no accurate 
estimate of the total number of persons who in 
fact entered or left the country during the year. 
The great majority of immigrants in recent years 
have been refugees from war-stricken countries, 
and about three quarters of the emigrants were 
refugees leaving Sweden again for other countries, 
mostly outside Europe. 

Persons leaving their parish without reporting 
their departure are, after a certain interval, erased 
from the register; these persons then are regist
ered as >obeflntliga> (residence unknown). Their 
number in 1952 was 2 776. Re-registrations of 
persons previously erased from the register 
numbered 1 203. 
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Föreliggande berättelse innehåller i 
tabellavdelningen, tab. 1, uppgifter be
träffande folkmängden inom särskilda 
administrativa områden den 31 decem
ber 1952 enligt den vid 1953 års ingång 
gällande indelningen. Dessa uppgifter 
grunda sig, utom för Stockholm (jfr 
härom Anm. till tab. 1), på prästerska
pets summariska folkmängdsredogörel
ser, vilka enligt 1 § kung. den 16 dec. 
1949 (nr 702) årligen före utgången av 
februari månad skola översändas till 
statistiska centralbyrån. Liksom nästfö
regående års siffror äro även de här 
meddelade folkmängdsuppgifterna att 
anse som-preliminära. — De administra
tiva regleringar, som ägde rum vid års
skiftet 1952/53, redovisas förutom i tex
ten även i länsvis uppställda anmärk
ningar till tab. 1 (sid. 44). 

I tab. 2 framläggas folkmängdsuppgif
ter länsvis efter kön och med fördel
ning på landsbygd och städer enligt in
delningen dels den 31 december 1952 
(kol. 2—4), dels den 1 januari 1953 
(kol. 5—7). Det må särskilt framhåHas, 
att tab. 2 även ger motsvarande data för 
var och en av de största städerna. 

I tab. 3 lämnas summariska uppgifter 
länsvis angående folkmängdens föränd
ringar under år 1952. Samtliga uppgifter 
— med undantag av data rörande vigs
lar, födda utom äktenskap samt döda 
i första levnadsåret, vilka härröra från 
kvartalsstatistiken — äro grundade på 
prästerskapets summariska folkmängds
redogörelser. 

För domsagor, tingslag och städer med 
rådhusrätt meddelas i tab. 1 som van
ligt uppgift om landarealen i Jun2. De 
ändrade domsagoarealerna inom Krono
bergs län grunda sig på en av Rikets 
allmänna kartverk utförd nymätning av 
detta län. övriga arealändringar äro för
anledda av områdesregleringar mellan 
socknar inom olika domsagor och tings
lag (jfr härom Anm. till tab. 1). 

Rikets folkmängd vid 1952 års slut ut
gjorde 7 150 606 personer och visar en 
tillväxt under år 1952 av 51 402 perso
ner eller 7,24 promille. Följande över

sikt ger ökningen under år 1952, jäm
fört med vart och ett av de närmast 
föregående tio åren. 

Folkökningen eller -minskningen läns
vis under år 1952, beräknad på 1 000 
invånare, angives i efterföljande tablå, 
i vilken till jämförelse införts motsva
rande siffror även för de närmast före
gående två åren. Talen äro beräknade 
från den 31 december ett föregående år 
till den 31 december under året. 

Den absolut taget största tillväxten 
kommer på Stockholms stad med 9 594 
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Tab. A. Folkmängd och folkökning ï/i 1952—^/i 1953. 

personer; därnäst följa Stockholms län 
med 6 510 samt Göteborgs och Bohus län 
med 5 578. Gotlands och Blekinge län ha 
minskat med 346 resp. 249 personer. 

På varje tusental män kommo vid så
väl årets början som vid dess slut 1 007 
kvinnor. Talen äro preliminära. Enligt 
den preliminärt kända folkmängdsför-
delningen vid slutet av år 1952 var an
talet kvinnor på 1 000 män å hela lands
bygden 939 och i städerna 1 084 mot 940 
resp. 1 088 år 1951. Den anmärkningsvär
da sänkningen av städernas kvinnoöver
skott, från 1 088 till 1 084, torde ha sin 
förklaring däri, att den 1 jan. 1952 ett 
stort antal landskommuner med utpräg
lat kvinnounderskott inkorporerades med 
städer. 

I tab. A. lämnas en översikt av folk
mängden och dess förändringar inom 
vissa huvudgrupper av administrativa 
områden under tiden fr. o. m. den 1 ja
nuari 1952 t. o. m. den 1 januari 1953. 
Till den i tabellen särskilda gruppen av 
köpingar äro härvid räknade endast så
dana som bilda egna kommuner, medan 
övriga köpingar (3 st.) äro inräknade i 
municipalsamhällena. Med städer under 
10 000 inv. avses sådana den 1 januari 
1953. 

Såsom framgår av tab. A har, oavsett 
områdesregleringar, folkmängden under 
år 1952 ökats för samtliga i tabellen 
upptagna grupper med undantag för öv
rig landsbygd, som minskats. 

I tab. A angiven folkökning eller 
-minskning genom områdesregleringar 

för städer, köpingar och municipalsam-
hällen den 1 januari 1953 fördelar sig 
på resp. nybildningar, inkorporeringar 
och utvidgningar på följande sätt. 

Städer: 

Köpingar: 

Municipalsamhällen : 

Rörande här nämnda och övriga ad
ministrativa regleringar ävensom beträf
fande en del oregelbundenheter i rikets 
indelning lämnas redogörelse i anmärk
ningar till tab. 1. 

Vid årsskiftet 1952/53 förekommo även 
smärre regleringar mellan län. Sålunda 
överflyttades områden från Långaryds 
och Färgaryds socknar inom Hylte kom
mun, Jönk. län, till Torups kommun i 
Hall. län samt vidare ett område från 
Vänersnäs socken inom Västra Tunhems 
kommun, Älvsb. län, till Karaby socken 
inom Tuns kommun, Skar. län. 
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Tab. B. Folkmängdens förändringar, åren 1943—1952. 

Inom vissa kommuner förekomma allt
fort områden, som intaga en särställning 
mellan municipalsamhällen och egentlig 
landsbygd. Frånsett Karlsborg, för vars 
hela område, liksom tidigare, samtliga 
stadsstadgor gälla, redovisas ifrågava
rande kommundelar å sid. 4. 

Rikets judiciella indelning har vid års
skiftet 1952/53 icke undergått några för
ändringar. Av rikets 133 städer ha 48 
egen jurisdiktion, och deras sammanlag
da folkmängd utgjorde den 1 jan. 1953 
2 654 420 personer mot 4 496 186 perso
ner i rikets domsagor. 

Beträffande de viktigaste posterna i 
folkmängdens förändringar lämnas i tab. 
B absoluta och relativa tal för de se
naste tio åren. Siffrorna för de två sista 
åren äro preliminära, med undantag 
dock för emigranter och immigranter. 
Förändringarna länsvis under år 1952 
meddelas i absoluta tal i tabell 3 (sid. 
51) och i relativa tal i tab. C. 

Beträffande antalet levande födda 
utom äktenskap meddelas för år 1952 

preliminära uppgifter länsvis i tabellen 
å sid. 51, vartill här nedan fogas upp
gifter för landsbygd, städer och hela 
riket i förhållande till hela antalet le
vande födda, med jämförelsetal för de 
båda närmast föregående åren. 

I samma tabell redovisas enligt preli
minär sammanräkning länsvis, jämsides 
med hela antalet döda, även antalet i 
första levnadsåret avlidna, vilket för hela 
riket utgjorde 2 213, motsvarande 20,1 "/« 
av 110 088 levande födda. För landsbygd 
resp. städer voro ifrågavarande relativ
tal 20,6 resp. 19,5 "/«,, och som vanligt 
under senare år var alltså spädbarns
dödligheten, liksom det allmänna döds
talet, något högre för landsbygden än 
för städerna. 
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Områden, frånsett köpingar och municipalsamhällen, där stadsstadgor 
gälla den 1 januari 1953. 

Län, kommun (ev. församling) 

Stockholms län. 

Huddinge 

Dalarö (Dalarö förs.) 

Uppsala län. 

Norra Trögd (ViJlberga färs.) 

Södermanlands län. 

Sparreholm (Hyltinge förs.) 

Östergötlands län. 

Kisa 

Jönköpings län. 

Forserum (Forserums förs.) 

Kalmar län, 

Misterhult (Histerhults södra 
kbfd.) 

Mörbylånga (Mörbylånga föra.) 

Kristianstads län. 

Västra Bjäre (Torekovs förs.) 

Malmöhus län. 

Svalöv (Svalöva förs.) 

> (Felestads förs.) 

Göteborgs och Bohus län. 

Skaftö (Skaftö förs.) 

Tanum (Tanums förs.) 

Skaraborgs län. 

Grästorp (Tengene förs.) 

Örebro län. 

Kumla lk. ("Kumla förs., del av) 

Svarta (Kvistbro förs.) 

Västmanlands län. 

Västerlövsta (Västerlövsta föra.) 

Västernorrlands län. 

Anundsjö (Anundsjö kbfd.) 

Västerbottens län. 

Norsjö (Bastuträsks kbfd.) 
Norsjö (Norsjö kbfd.) 
Malâ 

Tätortsområde 

F. d. Huddinge och Segeltorps 
in:ens områden 

Kommunen i övrigt 
F. d. m:ets område 

•F. d. Grillby m:es område 

F. d. Sparrebolms m:es område 

F. d. m:ets område 

F. d. m:ets område 

F. d. Figeholms köpings om
råde 

F. d. Mörbylånga köpings om
råde 

F. d. Torekovs m:es område 

F. d. Svalövs m:es område 

F. d. Svalövs m:es område 

Fiskebäckskils o. Grundsunds 
f. d. kommuners områden 

F. d. Grebbestads köpinga om
råde 

F. d. Grästorps köpings om
råde 

F. d. Hällabrottets m:es om
råde 

F. d. Mullhyttans m:cs område 

F. d. Heby m:es område 

F. d. Bredbyns m:es område 

F. d. Bastuträsks m:es område 
F. d. Norsjö nv.es område 
F. d. Mala m:es område 

Stadastadgor 

Ordnings- o. byggnadsatadgorna 

Hälsovårds- o. brandstadgorna 
Ordnings-, hälsovårds- o. byggnada

stadgorna 

Ordnings-, hälsovårds- o. byggnads
stadgorna 

Ordnings-, hälsovårds- o. byggnada
stadgorna 

Alla stadsstadgor 

Alla stadsstadgor 

Ordnings-, hälsovårds- o. byggnads-
stadgorna 

Ordnings-, hälsovårds- o. byggnads
stadgorna 

Ordnings- o. byggnadsstadgorna 

Ordnings-, hälsovårds- o. byggnads
stadgorna 

Ordnings-, hälsovårds- o. byggnada
stadgorna 

Ordnings-, hälsovårds- o. byggnads
stadgorna 

Ordnings-, hälsovårda- o. byggnads
stadgorna 

OrdniDgs-, hälsovårds- o. byggnads-
stadgorna 

Ordnings- o. bäJsovårdastadgorna 

Ordnings- o. hälsovårdsstadgorna 

Ordnings- o. hälsovårdsatadgorna 

Ordnings- o. hälsovårdaatadgorna 

Ordnings- o. hälsovårdsstadgorna 
Ordnings- o. hälsovårdsstadgorna 
Ordnings- o. hälsovårdaatadgorna 

http://nv.es
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Tab. C. Ingångna äktenskap, levande födda, döda samt födelseöverskott på 
1 000 av medelfolkmängden, år 1952. 

De i tab. 3 anförda siffrorna beträf
fande den inrikes omflyttningen äro på 
grund av i tidigare berättelser närmare 
berörda brister i själva systemet för 
kyrkobokföringen m. m. att betrakta så
som endast approximativt riktiga. Lik
som närmast föregående år ha de flytt
ningar, som ägt rum mellan församling
ar inom samma stad, redovisats särskilt. 
Följande sammanställning belyser den 
inrikes omflyttningen under år 1951 och 
1952: 

Landsbygdens flyttningsförlust utgjor
de cirka 19 000 personer. 

Under efterkrigsåren visar immigra
tionsstatistiken för svenska förhållanden 
utomordentligt höga siffror. Det bör 
emellertid observeras, att redovisningen 
närmast avser de personer som under 
respektive år anmälts till kyrkobokfö
ring i svensk församling. Då bland des
sa personer i betydande omfattning ingå 
utlänningar, som tidigare inkommit i ri
ket men ej förut blivit här kyrkobokför
da, kunna här anförda siffror icke till
fredsställande belysa den faktiska in
flyttningen från utlandet under åren ef
ter krigsslutet. Detta förhållande påver
kar även emigrantstatistiken, i det att ut
vandrare, som aldrig varit kyrkobokför
da i riket, ej bliva räknade som emigran
ter. 

Bland större utlänningsgrupper vid 
1952 års utgång enligt socialstyrelsens 
statistik över utlänningar med vistelse
tillstånd här i landet märkas främst per
soner av finsk, dansk och norsk nationa-



6 

L a n d Immigranter Emigranter Överskott av 
immigranter 

litet (sammanlagt cirka 52 000). Grup
pen är i det närmaste oförändrad, en
dast antalet norrmän har minskat från 
12 000 till cirka 11 000. Balternas -antal 
har minskat något (till cirka 19 000), 
medan däremot tyskarna ökat med 3 000 
(till cirka 18 000). Bland övriga natio
naliteter märkas särskilt polacker (cir
ka 4 300 personer). 

Med avseende å folkbytet med olika 
europeiska länder och främmande 
världsdelar meddelas härovan en sum
marisk översikt för de båda senast gång
na åren. I runt tal har år 1952 uppkom
mit ett immigrationsöverskott för riket 
på 13 600 personer beträffande de euro
peiska länderna, medan däremot utflytt

ningen till främmande världsdelar över
stiger inflyttningen därifrån ined 2 300 
personer, varav större delen, 1 900, belö
per sig på U.S.A. och Kanada. Cirka 
27 % av samtliga emigranter voro sven
ska medborgare mot 26 resp. 22 % åren 
1950 och 1951. Därnäst kommo emigran
ter av finsk nationalitet med nära 24 %. 
Norrmän och danskar utgjorde drygt 
25 % och övriga nationaliteter 24 %. 
Utvandringen till Kanada, som år 1951 
utgjorde 4 964 personer, har under redo
görelseåret minskat till endast 1 049. Av 
immigrationsöverskottet för europeiska 
länder kom under år 1952 större delen, 
c:a 5 500 resp. 4 400, på Tyskland och 
Finland. 
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Tab. 1. Folkmängden inom särskilda administrativa områden den 31 december 
1952, enligt indelningen den 1 januari 1953. 
Population by rural districts, parishes, judicial districts, towns and counties on December 31 1952 
(according to the division in force on January 1 1953). 
Lk. = landskommun, förs. = församling (i textkolumnen markerad genom indragning), kbfd. = kyrko
bokföringsdistrikt, m:e = municipalsamhälle, köp. = köping. Särskilda uppgifter för varje stad återfinnas 
länsvis under rubriken Städer. Då kommun omfattar förs. eller del av förs. med annat namn än kom
munen, är förs.-namnet utsatt inom parentes. 
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TAB. 1 (forts.). FOLKMÄNGD 1952 . — 2) STOCKHOLMS LÄN. 
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TAB. 1 (fortS.). FOLKMÄNGD 1952. — 2) STOCKHOLMS LÄN (forts.). — 3) UPPSALA LÄN. 



10 

TAB. 1 (forts.)- FOLKMÄNGD 1952. — 3) UPPSALA LÄN (forts.). — 4) SÖDBRMANL. L. 



11 

TAB. 1 (forts.). FOLKMÄNGD 1952. — 4) SÖDKRM. L. (forts.). — 6) ÖSTERGÖTLANDS LÄN. 



12 

TAB. 1. (forts.). FOLKMÄNGD 1952 . — 5) ÖSTERGÖTLANDS LÄN (forts.). 
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TAB. 1 (forts.)- FOLKMÄNGD 1952. — 5) ÖSTBRO. LÄN (forts.). — 6) JÖNKÖPINGS LÄN. 



14 

TAB. 1 (forts.). FOLKMÄNGD 1952. — 6) JÖNKÖPINGS LÄN (forts.). 



15 

TAB. 1 (forts.). FOLKMÄNGD 1952. — (5) JÖNKÖPINGS L. (forts.). — 7) KRONOB. L. 



16 

TAB. 1 (forts.). FOLKMÄNGD 1952 . — 7) KRONOB. L. (forts.). — 8) KALMAR LÄN. 



17 

TAB. 1 (forts.). FOLKMÄNGD 1952. — 8) KALMAR LÄN. 



18 

TAB. 1 (forts.)- FOLKMÄNGD 1952. — 8) KALMAR LÄN (forts.). — 9) GOTLANDS LÄN. 



19 

TAB. 1 (forts.). FOLKM. 1952 . — 9) GOTL. L. (forts.). — 10) BLKK. L.(fortS.). — 11) KRIST. L. 



20 

TAB. 1 (forts.). FOLKMÄNGD 1952. — 11) KBISTIANSTADS LÄN (forts.). 



21 

TAB. 1 (forts.). FOLKMÄNGD 1952. — 11) KRISTIANST. L. (forts .) . — 12) MALMÖH. L. 



22 

TAB. 1 (forts.) . FOLKMÄNGD 1952 . — 12) MALMÖHUS LÄN (forts.) . 



23 

TAB. 1 (forts.). FOLKMÄNGD 1952. — 12) MALMÖHUS LÄN (forts.). 



24 

TAB. 1 (forts.)- FOLKMÄNGD 1952 . — 12) MALMÖHUS L. (forts.). 



25 

TAB. 1 (forts.). FOLKMÄNGD 1952. — 13) HALLANDS LÄN. 



26 

TAB. 1 (fortSO- FOLKMÄNGD 1952. — 13) HALLANDS L. (forts.). — 14) QÖTEB. O. BOH. L. 



27 

TAB. 1 (forts.). FOLKMÄNGD 1952. — U ) GÖTEBORGS OCH BOHU8 LÄN (forts.). 



28 

TAB. 1 (forts.). FOLKMÄNGD 1952 . — GÖTEB. O. BOHUS LÄN (forts.). — 16) ÄLVSBORGS LÄN. 



29 

TAB. 1 (forts.)- FOLKMÄNGD V952. — 15) ÄLVSBORGS LÄN (forts.). 



30 

TAB. 1 (forts.)- FOLKMÄNGD 1 9 5 2 . — 15) ÄLVSBORGS L. (forts.). — 16) SKARABORGS LÄN. 



31 

TAB. 1 (forts.). FOLKMÄNGD 1952. — 16) SKARABORGS LÄN (forts.). 



32 

TAB. 1 (forts.). FOLKMÄNOD 1952. — 16) SKARABORGS LÄN (forts.). 



33 

TAB. 1 (forts.). FOLKMÄNGD 1952. — 16) SKARAB. LÄN (forts.). — 17) VÄRML. LÄN. 



34 

TAB. 1 (forts .) . FOLKMÄNGD 1952 . — 17) VÄRMLANDS LÄN (forts.). 



35 

TAB. 1 (forts.). FOLKMÄNGD 1952. — 17) VÄRMLANDS LÄN (fort8.). — 18) ÖREBRO LÄN. 



36 

TAB. 1 (forts.). FOLKMÄNGD 1952 . — 18) ÖREBRO L. (forts.). — 19) VÅSTMANU L. 



37 

TAB. 1 (forts.)- FOLKMÄNGD 1952. — 19) VÄSTMANL. L. (förta.). — 20) KOPI'ARB. L. 



38 

TAE. 1 (forts.). FOLKMÄNGD 1952. — 20) KOPPARBERGS LÄN (forts.). 



39 

TAB. 1 (forts.). FOLKMXNGD 1952. — 21) GXVLKBORGS LXN. 



40 

TAB. 1 (forts.)- FOLKMÄNGD 1952. — 21) GÄVLKB. LÄN (forts.). — 22) VÄSTEKNORHL. L. 



41 

TAB. 1 (forts.). FOLKMÄNGD 1952. — 22) VÄ8TERNORHL. L. (forts.). — 23) JÄMTLANDS L. 



42 

TAB . 1 (forts.). FOLKMÄNGD 1952. — 23) JÄMTL. L. (forts.). — 24) VÄSTERB. LÄN. 



43 

TAB. 1 (forts.). FOLKMÄNGD 1952. — 24) ViSTBRB. LXN (forts.). — 25) NORR B. L. 



44 

TAB. 1 (forts.)- FOLKMÄNGD 1952 . — 25) NORRBOTTENS LÄN (forts.). — ANMÄRKNINGAR. 

Anmärkningar. 

Anm. till Stockholms stad. 
l) Siffrorna avse folkmängden 

den 1 jan. 1953 (beräknad på 
grundval av mantalsskriven folk
mängd den 1 nov. 1952). Den 
kyrkoskrivna folkmängden vid 
1953 års början utgjorde 765 866 
fördelad å nedannämnda försam
lingar sålunda: 

a) Den 1 jan. 1953 genomfördes 
följande gränsregleringar mellan 
församlingar i Stockholm (siff
rorna inom parentes ange den 
mantalsskrivna folkmängden 1 
nov. 1952): från Katarina till Hö
galid (282 inv.), från Högalid till 
Katarina (63 inv.). Härjämte 
överflyttades obebodda områden 
från Spånga kbfd. till Bromma 
kbfd. samt från Bromma kbfd. till 
Spånga kbfd. 

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

grund tillhöra i judiciellt hänse
ende Norra Roslags domsaga. 

2) Staden Norrtälje tillhör i judi
ciellt hänseende Mellersta Roslags 
domsaga. 
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TAB. 1 (forts.). FOLKMÄNGD 1952. — ANMÄRKNINGAR (forts.). 

3) Staden Sigtuna tillhör i judi
ciellt hänseende Stookhulms läns 
västra domsaga. 

4) Danderyds församling omfat
tar Danderyds köping, Stocksunds 
köping och Djursholms stad. 

5) Städerna Djursholm, Lidingö 
och Vaxholm tillhöra i judiciellt 
hänseende Södra Roslags domsaga. 

') Staden Sundbyberg tillhör i 
judiciellt hänseende Sollentuna 
och Färentuna domsaga. 

') Städerna Nacka och Nynäs
hamn tillhöra i judiciellt hänseende 
Södertörns domsaga. 

•) Den 1 jan. 1953 överflyttades 
e t t område med 49 inv. från Sig-
tuna stad och S:t Olofs förs. till 
Märsta kommun och Odensala förs. 

') Den 1 jan. 1953 upplöstes 
Huddinge och Segeltorps munici-
palsamhällen, vilka den 31 dec. 
1952 räknade 14182 resp. 2 848 
inv. Ang. fortsatt tillämpning av 
stadsstadgor, se sid. 4. 

" ) Enl. k. beslut den 27 febr. 
1953 skall Jgelsta municipalsam-
hälle upplösas den 1 juli 1953, dock 
a t t ordnings-, hälsovårds- och 
byggnadsstadgorna även efter 
upplösningen skola gälla inom 
municipalsamhällets nuvarande 
område. 

Anm. till Uppsala län. 
l) Vaksala förs. är delad på Vak

sala kommun och Uppsala stad. 
«) Tierps förs. omfattar Tierps 

landskommun och del av Tierps 
köping. 

") Den 1 jan. 1953 överflyttades 
et t område med 14 inv. från 
Åsunda kommun och Svinnegarns 
förs. till Enköpings stad och förs. 

Anm, till Södermanlands län. 

1) Städerna Oxelösund och Trosa 
tillhöra i judiciellt hänseende Ny
köpings domsaga. 

•) Städerna Torshälla, Strängnäs 
och Mariefred tillhöra i judiciellt 
hänseende Livgedingets domsaga. 

') Stora Malms församling om
fattar del av Stora Malms kom
mun och Katrineholms stad. 

4) Städerna Flen och Katrine
holm tillhöra i judiciellt hänseende 
Oppunda och Villåttinge domsaga. 

6) Den 1 jan. 1953 överflyttades 
et t område med 62 inv. från Svärta 
kommun och Helgona förs. till Ny
köpings stad och Nyköpings östra 
förs. 

•) Den 1 jan. 1953 överflyttades 
e t t obebott område från Daga 

kommun och Oåsinge-Dillnäs förs., 
till Qnesta kommun och Kattnäs 
förs. 

') Den 1 jan. 1953 övorflyttades 
ett område med 8 inv. från Hällby 
kommun och Torshälla landsför
samling till Eskilstuna stad och 
Fors förs. 

•) Den 1 jan. 1953 upplöstes 
Sparreholms municipalsamltälle, 
som den 31 dec. 1952 räknade 651 
inv. Ang. fortsatt tillämpning av 
stadsstadgor, se sid. 4. 

•) Don 1 jan. 1953 utbröts Oxel
ösunds stad ur Nikolai förs. till a t t 
utgöra egen församling, benämnd 
Oxelösunds församling. Vid samma 
tidpunkt införlivades återstoden 
av Nikolai förs. (med 2 144 inv.) 
med Nyköpings västra förs. till en 
församling, benämnd Nyköpings 
S:t Nicolai församling. Som följd 
härav upplöstes Nikolai förs., Ni
kolai kbfd. och Oxelösunds kbfd. 
fr. o. m. 1 jan. 1953. 

Anm. till Östergötlands län. 
l) Städerna Skånninge och Vad

stena tillhöra i judiciellt hänseende 
Aska, Dals och Bobergs domsaga. 

2) Staden Mjölby tillhör i judi
ciellt hänseende Folkungabygdens 
domsaga. 

") Staden Söderköping tillhör i 
judiciellt hänseende Hammar
kinds, Stegeborgs och Skärkinds 
domsaga. 

4) Den 1 jan. 1953 överflyttades 
et t område från Bobergs kommun 
och Forndsa förs. till Borensbergs 
kommun och Klockrike förs. samt 
et t område från Brunneby förs. till 
Klockrike förs. inom Borensbergs 
kommun. Båda dessa områden 
voro obebodda. 

») Den 1 jan. 1953 överflyttades 
et t område från Bobergs kommun 
och Asks förs. till Motala stad och 
Vinnerstads förs. samt ett område 
från Aska kommun och Västra 
Stenby förs. till Motala stad och 
Motala förs. Vid samma tidpunkt 
överflyttades ett område från Mo
tala stad och Vinnerstads förs. till 
Aska kommun och Hagebyhöga 
förs. Samtliga områden voro obe
bodda. 

•) Den 1 jan. 1953 överflyttades 
ett område med 901 inv. från S:t 
Lars förs. till Linköpings förs. och 
et t område med 10 inv. i motsatt 
riktning. 

') Enl. k. beslut den 30 jan. 
1953 skall Söderköpings förs. be
nämnas S;t Laurentii förs. 

Anm. till Jönköpings län. 

') Städerna Eksjö och Tranås 
tillhöra i judiciellt näiiseendo Nor
ra och Södra Vedbo domsaga. 

•) Städerna Huskvarna, Nässjö 
och Oränna tillhöra i judiciellt 
hänseende Tveta, Vista och Mo 
domsaga. 

a) Kulltorps förs. är uppdelad 
på Gnosjö och Bredaryds kommu
ner. 

') Toftcryds församling är upp
delad på Klovshults kommun och 
Skillingaryds köping. 

5) Staden Värnamo tillhör i 
judiciellt hänseende östbo och 
Västbo domsaga. 

•) Norra Sandsjö församling om
fattar del av Norra Sandsjö kom
mun och Bodafors köping, vardera 
utgörande särskilt kyrkobokfö
ringsdistrikt. 

') Vetlanda församling omfattar 
del av Vetlanda landskommun och 
Vetlanda stad. 

•) Städerna Sävsjö och Vetlanda 
tillhöra i judiciellt hänseende Nju-
dungs domsaga. 

') Den 1 jan. 1953 överflyttades 
ett område med 13 inv. från Forse
rums kommun och Forserums förs. 
till MalmMckskommunooh Malm
bäcks förs. 

»•) Den 1 jan. 1953 bildades 
Anderstorps köping av Anderstorps 
kommun. Anderstorps municipal-
samhälle med 1 661 inv. upplöstes 
samtidigt. 

") Den 1 jan. 1953 överflyttades 
till Torups kommun och Torups 
förs. i Hallands län et t område 
med 289 inv. från Ldngaryds förs. 
och ett område mod 164 inv. från 
Färgaryds förs., båda inom Hylte 
kommun. 

Anm. till Kronobergs län. 

') Aseda församling omfattar 
Aseda kommun och Aseda köping. 

•) Markaryds församling omfat
tar Markaryds kommun och Mar
karyds köping. 

3) Hovmantorps församling om
fattar del av Hovmantorps köping 
och Lessebo köping, vardera utgö
rande särskilt kyrkobokförings-
distrikt. 

4) Staden Ljungby tillhör i judi
ciellt hänseende Sunnerbo dom
saga. 

Anm. till Kalmar lån. 

') Vena församling omfattar 
Vena kommun och Hultsfreds kö
ping, vardera utgörande särskilt 
kyrkobokföringsdistrikt. 
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TAB. 1 (forts.)- FOLKMÄNGD 1952. — ANMÄRKNINGAR (fort8.). 

2) Staden Vimmerby tillhör i 
judioiellt hänseende Sevede och 
Tunaläna domsaga. 

3) Staden Nybro tillhör i judi
oiellt hänseende Södra Möre dom
saga. 

4) Staden Borgholm tillhör i 
judioiellt hänseende Ölands dom
saga. 

5) Den 1 jan. 1953 överflyttades 
et t område med 240 inv. från 
Alsterbro kommun och Kråksmdla 
förs. till Fagerhults kommun och 
förs. 

') Den 1 jan. 1953 överflyttades 
et t område med 56 inv. från Dörby 
kommun oeh Dörby förs. till Ljung
byholms kommun och Ljungby förs. 

Anm. till Blekinge lån. 
l) Ronneby församling omfattar 

Ronneby landskommun och Ron
neby stad, vilken senare ingår som 
del i Ronneby kyrkobokförings-
distrikt. I judioiellt hänseende 
tillhör staden östra och Medelsta 
domsaga. 

•) Staden Karlshamn tillhör i 
judioiellt hänseende Bräkne och 
Karlshamns domsaga. 

a) Jämshögs församling omfat
tar Jämshögs kommun och Olof-
ströms köping, vardera utgörande 
särskilt kyrkobokföringsdistrikt. 

4) Staden Sölvesborg tillhör i 
judioiellt hänseende Listers ooh 
Sölvesborgs domsaga. 

5) Den 1 juli 1952 överflyttades 
et t område med 134 inv. från Mö-
deby norra till Bödeby södra kyrko
bokföringsdistrikt. 

') Den 1 jan. 1953 överflyttades 
et t område med 831 inv. från Ron
neby landskommun till Ronneby 
stad. 

Anm. till Kristianstads län. 

>) Staden Simrishamn tillhör i 
judioiellt hänseende Ingelstads ooh 
Järrestads domsaga. 

') Ivetofta församling omfattar 
del av Ivetofta kommun och Bro
mölla köping. 

3) Osby församling omfattar Os-
by kommun ooh Osby köping. 

4) Vinslövs församling omfattar 
del av Vinslövs kommun ooh Vins
lövs köping. 

5) Staden Hässleholm tillhör i 
judioiellt hänseende Västra Göinge 
domsaga. 

6) Staden Ängelholm tillhör i 
judioiellt hänseende Södra Åsbo 
ooh Bjäre domsaga. 

Anm. till Malmöhus län. 
l) Staden Höganäs tillhör i judi

oiellt hänseende Luggude dom
saga. 

a) Staden Skanör med Falsterbo 
tillhör i judioiellt hänseende Oxie 
ooh Skytts domsaga. 

3) Staden Eslöv tillhör i judi
oiellt hänseende Frosta och Eslövs 
domsaga. 

4) Hörby förs. omfattar Hörby 
köping och del av östra Frosta 
kommun. 

5) Höörs förs. omfattar Höörs 
köping ooh del av Norra Frosta 
kommun. 

') Den 1 jan. 1953 upplöstes 
Svalövs municipalsamhälle, som 
den 31 dec. 1952 räknade 1628 
inv., varav 1 522 i Svalövs och 106 
i Felestads förs. Ang. fortsatt till-
lämpning av stadsstadgor, se sid. 4. 

') Den 1 jan. 1953 överflyttades 
et t område med 19 inv. från Al-
stads kommun och Lilla Slågarps 
förs. till Qislövs kommun ooh Oylle 
förs. 

Anm. till Hallands län. 
l) Slättåkra förs. är delad på 

Kvibille kommun ooh Oskarströms 
köp. 

2) Enslövs förs. är delad på Ens-
lövs kommun och Oskarströms 
köp. 

3) Staden Laholm tillhör i judi
oiellt hänseende Hallands södra 
domsaga. 

4) Staden Falkenberg tillhör i 
judioiellt hänseende Hallands mel
lersta domsaga. 

s) Staden Kungsbacka tillhör i 
judioiellt hänseende Hallands nor
ra domsaga. 

6) Den 1 jan. 1953 överflyttades 
till Torups kommun och Torups 
förs. e t t område med 289 inv. från 
Långaryds förs. och et t område 
med 164 inv. från Färgaryds förs., 
båda inom Hylte kommun i Jön
köpings län. 

') Den 1 jan. 1953 införlivades 
med Varbergs stad, dels et t område 
med 866 inv. från Träslövs kom
mun ooh förs., dels e t t obebott 
område från Tvååkers kommun ooh 
Tvååkers förs. Vid samma tidpunkt 
överflyttades från Varbergs stad, 
dels et t område till Träslövs kom
mun ooh förs., dels et t område till 
Tvååkers kommun ooh Tvååkers 
förs. Samtidigt överflyttades även 
e t t område från Tvååkers kommun 
ooh Tvååkers förs. till Träslövs 
kommun och förs. Samtliga dessa 
områden voro obebodda. 

Anm. till Göteborgs och Bohus län. 
l) Städerna Mölndal och Mar

strand tillhöra i judioiellt hänse
ende Askims, Hisings och Säve-
dals domsaga. 

2) Staden Kungälv tillhör i judi
oiellt hänseende Inlands domsaga. 

3) Staden Lysekil tillhör i judi
oiellt hänseende Sunnervikens 
domsaga. 

4) Staden Strömstad tillhör i 
judioiellt hänseende Norrvikens 
domsaga. 

B) Den 1 jan. 1953 uppdelades 
Skee församling i Skee kyrkobok
föringsdistrikt ooh Krokstrands 
kyrkobokföringsdistrikt. 

Anm. till Ålvsborgs län. 
l) Årtemarks församling omfat

tar del av Lelångs kommun ooh 
Bengtsfors köping. 

s) Staden Åmål tillhör i judi
oiellt hänseende Tössbo och Vedbo 
domsaga. 

3) Staden Trollhättan tillhör i 
judioiellt hänseende Flundre, Väne 
ooh Bjärke domsaga. 

l) Örby förs. omfattar örby 
kommun och Skene köping. 

5) Staden Ulricehamn tillhör i 
judioiellt hänseende Kinds och 
Redvägs domsaga. 

6) Den 1 jan. 1953 överflyttades 
et t område med 2 inv. från Västra 
Tunhems kommun ooh Vänersnäs 
förs. till Tuns kommun och Karaby 
förs. i Skaraborgs län. 

') Den 1 jan. 1953 ombildades 
Herrljunga kommun till köping. 
Herrljunga municipalsamhälle med 
2 187 inv., varav 83 i Tarsleds ooh 
2 104 i Herrljunga förs., upplöstes 
samtidigt. — Vid samma tidpunkt 
överflyttades ett område från 
Herrljunga kommun ooh Herr
ljunga förs. till Qäsene kommun och 
Hudene förs., varjämte et t område 
överflyttades från Bråttensby förs. 
till Herrljunga förs. inom Herr
ljunga kommun. Båda dessa om
råden voro obebodda. 

8) Den 1 jan. 1953 överflyttades 
i kommunalt hänseende e t t om
råde från Tranemo kommun och 
Mossebo förs. till Dalstorps kom
mun. Mossebo förs. blir härigenom 
delad på Tranemo ooh Dalstorps 
kommuner. 

Anm. till Skaraborgs län. 
l) Staden Skara tillhör i judi

oiellt hänseende Skarabygdens 
domsaga. 
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TAB. 1 (forts.). FOLKMÄNGD 1952. — ANMÄRKNINGAR (forts.). 

») Staden Tidaholm tillhör i 
judiciellt hänseende Vartofta ooh 
Frökinds domsaga. 

3) Staden H jo tillhör i judioiellt 
hänseende Skövde domsaga, Gud
hems ooh Kåkinds tingslag. 

') Staden Skövde tillhör i judi
oiellt hänseende Skövde domsaga, 
samt bildar eget tingslag. 

8) Inom hela Karlsborgs kom
mun gälla samtliga stadsstadgor. 

•) Den 1 jan. 1953 överflyttades 
e t t område med 2 inv. frän Västra 
Tunhems kommun oeh Vänersnäs 
förs. i Älvsborgs län till Tuns kom
mun och Karaby förs. 

Anm. till Värmlands län. 

1) Kroppa församling omfattar 
Kroppa kommun och Storfors 
köping, vardera utgörande särskilt 
kyrkobokföringsdistrikt. 

2) Staden Filipstad tillhör i 
judiciellt hänseende östersysslets 
domsaga. 

3) Staden Högfors tillhör i judi
oiellt hänseende Älvdals och Nyeds 
domsaga, Älvdals nedre tingslag. 

4) Staden Säffle tillhör i judici
ellt hänseende Södersysslets dom
saga. 

5) Staden Arvika tillhör i judi
oiellt hänseende Jösse domsaga. 

6) Sunne församling omfattar del 
av Stora Sunne kommun och 
Sunne köping. 

') Den Î jan. 1953 överflyttades 
e t t område med 29 inv. från Ulle-
ruds kommun och Övre Ulleruds 
förs., till Stora Kils kommun och 
förs. 

•) Den 1 juli 1952 uppdelades 
Brunskogs församling i Brunskogs 
västra resp. Brunskogs östra kyrko
bokföringsdistrikt. 

Anm. till Örebro län. 

1) Hallsbergs församling omfat
tar Hallsbergs kommun och Halls
bergs köping. 

") Kumla församling omfattar 
del av Kumla landskommun ooh 
Kumla stad. 

3) Städerna Kumla och Asker-
sund tillhöra i judiciellt hänseende 
Västernärkes domsaga. 

4) Staden Karlskoga tillhör i 
judiciellt hänseende Karlskoga 
domsaga. 

') Ljusnarsbergs församling om
fattar Ljusnarsbergs kommun och 
Kopparbergs köping, vilken senare 
ingår som del i Ljusnarsbergs 
kbfd. 

•) Städerna Nora och Lindesberg 
tillhöra i judiciellt hänseende 
Lindes och Nora domsaga. 

') Den 1 jan. 1953 upplöstes 
Hällabrottets municipalsamhälle, 
som den 31 dec. 1952 räknade 
1187 inv. Ang. fortsatt tillämp
ning av stadsstadgor, se sid. 4. 

•) Den 1 jan. 1953 upplöstes 
Mullhyttans municipalsamMlle, 
som den 31 dec. 1952 räknade 568 
inv. Ang. fortsatt tillämpning av 
stadsstadgor, se sid. 4. 

Anm. till Västmanlands län. 

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

2) Staden Arboga tillhör i judi
ciellt hänseende Västmanlands 
västra domsaga, Åkerbo och 
Skinnskattebergs tingslag. 

3) Staden Fagersta tillhör i judi
oiellt hänseende Västmanlands 
mellersta domsaga. 

') Den 1 jan. 1953 överflyttades 
et t område med 5 inv. från Hallsta-
hammars köping och Bergs förs. till 
Sura kommun och förs. 

5) Den 1 jan. 1953 upplöstes 
Heby municipalsamhälle, som den 
31 dec. 1952 räknade 1240 inv. 
Ang. fortsatt tillämpning av stads
stadgor, se sid. 4. 

Anm. till Kopparbergs län. 
l) Folkärna församling omfattar 

Folkärna kommun och Krylbo kö
ping, vilken senare ingår som dol 
i Krylbo kyrkobokföringsdistrikt. 

2) Staden Avesta tillhör i judi
ciellt hänseende Hedemora dom
saga, Folkare tingslag. 

3) Städerna Hedemora och Säter 
tillhöra i judiciellt hänseende He
demora domsaga, Hedemora tings
lag. 

4) Stora Tuna församling om
fattar Stora Tuna kommun och 
Borlänge stad, vardera utgörande 
särskilt kyrkobokföringsdistrikt. I 
judioiellt hänseende tillhör staden 
Falu domsaga, Södra tingslaget. 

') Norrbärke församling omfat
tar Norrbärke kommun ooh Smed
jebackens köping. 

•) Ludvika församling omfattar 
Ludvika landskommun och Lud
vika stad. I judiciellt hänseende 
tillhör staden Västerbergslags 
domsaga. 

') Mora församling omfattar 
Mora kommun och Morastrands 
köping. 

Anm. till Gävleborgs län. 

') Ovansjö församling omfattar 
Ovansjö kommun och Storviks 
köping. 

2) Staden Sandviken tillhör i 
judiciellt hänseendo Gästriklands 
östra domsaga. 

3) Bollnäs församling omfattar 
Bollnäs landskommun och Bollnäs 
stad. I judiciellt hänseende tillhör 
staden Bollnäs domsaga. 

4) Ljusdals församling omfattar 
Ljusdals kommun och Ljusdals 
köping. 

') Staden Hudiksvall tillhör i 
judiciellt hänseendo Norra Häl
singlands domsaga. 

•) Enl. k. boslut den 23 jan. 1963 
skall Färila-Kdrböle kommun be
nämnas Färila. 

Anm. till Västernorrlands län. 

») Borgsjö församling omfattar 
BorgBjö kommun och Ange köping, 
vardera utgörande egot kyrkobok
föringsdistrikt. 

2) Staden Kramfors tillhör i 
judiciellt hänseende Ångerman
lands södra domsaga. 

») Staden Sollefteå tillhör i judi
ciellt hänseende Ångermanlands 
mellersta domsaga. 

4) Staden Örnsköldsvik tillhör i 
judioiellt hänseende Ångerman
lands norra domsaga. 

5) Den 1 jan. 1953 upplöstes 
Bredbyns municipalsamhälle, som 
den 31 doc. 1952 räknade 484 inv. 
Ang. fortsatt tillämpning av stads
stadgor, so sid. 4. 

Anm. Ull Jämtlands län. 

') Svegs församling omfattar 
del av Svegs kommun och Svegs 
köping. 

Anm. till Västerbottens län. 

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

2) Lycksele församling omfattar 
Lycksele landskommun och Lyck
sele stad, vilken senare ingår som 
del i Lycksele kyrkobokföringsdi
strikt. Staden tillhör i judiciellt 
hänseende Västerbottens västra 
domsaga, Lycksele tingslag. 

3) Vilhelmina församling om
fattar Vilhelmina kommun ooh 
Vilhelmina köping, vilken senare 
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ingår som del i Vilhelmina kyrko
bokföringsdistrikt. 

4) Den 1 jan. 1953 upplöstes 
Bastuträsks och Norsjö municipal-
samhällen. De hade den 31 dec. 
1952 705 resp. 1 079 inv. Ang. fort
satt tillämpning av stadsstadgor, 
se sid. 4. 

•) Den 1 jan. 1953 upplöstes 
Malåträsks municipalsamhälle, som 
den 31 dec. 1952 räknade 895 inv. 
Ang. fortsatt tillämpning av stads
stadgor, se sid. 4. 

Anm. till Norrbollens län. 
l) Ålvsby församling omfattar 

Älvsby kommun och Älvsbyns 
köping. 

!) Staden Piteå tillhör i judi
ciellt hänseende Piteå domsaga, 
Piteå och Älvsby tingslag. 

") Överluleå församling omfattar 
överluleå kommun och Bodens 
stad. I judiciellt hänseende tillhör 
staden Boden Luleå domsaga, 
Luleå tingslag. 

') Nederlorneå-Haparanda för
samling omfattar Nedertorneå 
kommun och Haparanda stad, den 
senare utgörande särskilt kyrko
bokföringsdistrikt. I judiciellt hän
seende tillhör staden Torneå dom
saga och Torneå tingslag. 

') Staden Kiruna tillhör i judi
ciellt hänseende G&llivare dom
saga, Jukkasjärvi och Karesuando 
tingslag. 
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Tab. 2. Folkmängden, länsvis, år 1952. Population by counties in 1962. 



50 

TAB. 2 (forts.). FOLKMÄNGDEN, LÄNSVIS, ÀR 1952 . 
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Tab. 3. Folkmängdens förändringar, länsvis, år 1952.1) Vital statistics by counties in 1952. 

') Uppgifterna för år 1952 och 1951 äro preliminära beträffande ingångna äktenskap, födda och döda. — 2) Skillnaden mellan de från inrikes för
samling inflyttade och de till inrikes församling utflyttade borde naturligtvis för hela riket vara = 0; a t t så ej är fallet beror på brister i kyrko
bokföringen. — ') Räknat från den 31 december till nästföljande 31 december. 1 siffrorna ingå även sådan folkökning och -minskning, som är en följd 
av områdesregleringar vid årsskiftet 1951/52. — 4) Uppgifterna avse antalet från utlandet inflyttade personer, som nnder år 1952 blivit hår kyrko
bokförda. Bland de kyrkobokförda ingå även personer, som nnder tidigare år inkommit i riket. 
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