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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 
1954 was 7 234 664; this shows an increase of 
5,89 per mille from the 7 192 316 of the preceding 
year. 

The increase of population was considerable 
for the towns (49 391), while there was a decrease 
for the rural districts (7 043). By internal migra
tion the towns have received a surplus of round 
21000 persons. 

The number of marriages during 1954 was 
52 875, equivalent to a marriage rate of 7,33 per 
thousand of the mean population. The total 
number of live births was 105 084 or 14,57 per 
mille. The total number of deaths was 69 078 
or 9,58 per mille. 

Emigrants daring 1954 numbered 13 822, and 
immigrants 20 817. It 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. 

Persons leaving their parish without reporting 
their departure are, after a certain interval, erased 
from the register; these persons then are regist
ered as >obefintliga> (residence unknown). Their 
number in 1954 was 2 656. Re-registrations of 
persons previously erased from the register 
numbered 1104. 
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Föreliggande berättelse innehåller i 
tabellavdelningen, tab. 1, uppgifter be
träffande folkmängden inom särskilda 
administrativa områden den 31 decem
ber 1954 enligt den vid 1955 års ingång 
gällande indelningen. Dessa uppgifter 
grundar 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 översändes till statis
tiska centralbyrån. De administrativa 
regleringar, som ägde rum vid årsskiftet 
1954/55, redovisas förutom i texten även 
i länsvis uppställda anmärkningar till 
tab. 1 (sid. 43). 

I lab. 2 framlägges folkmängdsuppgif-
ter länsvis efter kön och med fördel
ning på landsbygd och städer enligt in
delningen dels den 31 december 1954 
(kol. 2—4), dels den 1 januari 1955 
(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 1954. Samtliga uppgifter 
— med undantag av data rörande vigs
lar, födda utom äktenskap samt döda 
i första levnadsåret, vilka härrör från 
kvartalsstatistiken — är grundade på 
prästerskapets summariska folkmängds
redogörelser. 

För domsagor, tingslag och städer med 
rådhusrätt meddelas i tab. 1 som van
ligt uppgift om landarealen i km2. De 
i jämförelse med föregående år ändrade 
arealuppgifterna för Stockholms stad och 
län är föranledda av nymätningar. 

Rikets folkmängd vid 1954 års slut ut
gjorde 7 234 664 personer och visar en 
tillväxt under år 1954 av 42 348 perso
ner eller 5,89 promille. Följande över

sikt ger ökningen under år 1954, jäm
fört med vart och ett av de närmast 
föregående tio åren. 

Folkökningen eller -minskningen läns
vis under år 1954, 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 är beräknade 
från den 31 december ett föregående år 
till den 31 december under året. 

Den absolut taget största tillväxten 
kominer på Stockholms län med 8 770 
personer; därnäst följer Stockholms stad 
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Tab. A. Folkmängd och folkökning Vi 1954—1/i 1955 Population and increase of population 

med 7 233 samt Göteborgs och Bohus län 
med 6155. Folkmängden har reduce
rats i sex län. Av dessa uppvisar Got
lands län den största minskningen, 603 
personer. 

På varje tusental män kom vid såväl 
årets början som dess slut 1 007 kvinnor. 
Enligt folkmängdsfördelningen vid slu
tet av år 1954 var antalet kvinnor på 
1 000 män å hela landsbygden 938 och i 
städerna 1 084 mot 939 resp. 1 085 år 
1953. 

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 1954 t .o. m. den 1 januari 1955. 
Till den i tabellen särskilda gruppen av 
köpingar är härvid räknade endast så
dana, som bildar egna kommuner, me
dan övriga köpingar (Gamleby och 
Påskallavik) är inräknade bland muni-
cipalsamhällen. Städerna har indelats i 
två grupper, under 10 000 inv. och öv
riga, med ledning av folkmängdssiffran 
den 1 januari 1955. 

Inga nya städer har tillkommit vid 
årsskiftet 1954/55. Däremot bildades två 
nya köpingar, Gnesta i Södermanlands 
län och Frövi i Örebro län. Vidare mär
kes en gränsreglering mellan Västerbot

tens och Norrbottens län, i det att ett om
råde överflyttades från Sorsele till Ar
jeplog. 

I tab. A angiven folkökning eller 
-minskning genom områdesregleringar 
för städer, köpingar och municipalsam-
hällen den 1 januari 1955 fördelar sig 
på inkorporeringar och utvidgningar på 
följande sätt. 

Städer : 

Köpingar: 

Municipalsamhällen : 

Rörande här nämnda och övriga ad
ministrativa regleringar lämnas redogö
relse i anmärkningar till tab. 1. 

Rikets judiciella indelning har vid års
skiftet 1954/55 ändrats genom omregle-
ring av vissa domsagor inom Göteborgs 
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Tab. B. Folkmängden» förändringar åren 1945—1954 Vital statistics 

och Bohus län. En närmare redogörelse 
för denna ändring återfinnes under an
märkningar till tab. 1, sid. 45. Av ri
kets 133 städer har 47 egen jurisdiktion 
och deras sammanlagda folkmängd ut
gjorde den 1 jan. 1955 2 712 G91 mot 
4 521 973 personer i rikets domsagor. 

Folkmängdens förändringar redovisas 
i tab. B i absoluta och relativa tal för de 
senaste tio åren. Siffrorna för de två 
sista åren är preliminära med undan
tag dock för emigranter och immigran
ter. Förändringarna länsvis under år 
1954 meddelas i absoluta tal i tab. 3 
(sid. 50) och i relativa tal i tab. C. 

Beträffande antalet levande födda 
utom äktenskap meddelas för år 1954 
preliminära uppgifter länsvis i tabellen 
å sid. 50, 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 he
la riket utgjorde 1946 motsvarande 
18,5 7» av 105 084 levande födda. För 
landsbygd resp. städer var ifrågavaran
de relativtal 19,2 resp. 17,9 "A». Som van
ligt under senare år var alltså späd
barnsdödligheten liksom det allmänna 
dödstalet något högre för landsbygden 
än för städerna. 
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Tab. C. Ingångna äktenskap, levande födda, döda samt födelseöverskott pä 1000 ay medelfolk. 
mängden, år 1954 Marriages, live births., deaths and excess of births per 1000 mean population 

De i tab. 3 anförda siffrorna beträf
fande den inrikes omflyttningen är på 
grund av i tidigare berättelser närmare 
berörda brister i kyrkobokföringen m. m. 
att betrakta såsom endast approximativt 
riktiga. Liksom de tre närmast föregå
ende åren har de flyttningar, som ägt 
rum mellan församlingar inom samma 
stad, redovisats särskilt. Följande sam
manställning belyser den inrikes omflytt
ningen under år 1953 och 1954: 

Landsbygdens flyttningsförlust utgjor
de cirka 21 000 personer. 

Under efterkrigsåren visar immigrant
statistiken för svenska förhållanden ut
omordentligt höga siffror. Det bör emel
lertid observeras, att redovisningen av
ser de personer, som under respektive år 
anmälts till kyrkobokföring i svensk för
samling. Då bland dessa personer i be
tydande omfattning ingår utlänningar, 
som tidigare inkommit i riket men ej 
förut blivit här kyrkobokförda, kan 
här anförda siffror icke tillfredsställande 
belysa den faktiska inflyttningen från 
utlandet under åren efter krigsslutet. 
Detta förhållande har även påverkat 
emigrantstatistiken, enär utvandrare, som 
aldrig varit kyrkobokförda i riket, ej 
heller blivit räknade som emigranter. 

Med avseende på folkbytet med olika 
europeiska länder och främmande 
världsdelar meddelas på nästa sida en 
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Land Immigranter Emigranter Överskott av 
immigranter 

översikt för de båda senast gångna 
åren. I runt tal har år 1954 uppkom
mit ett immigrationsöverskott för riket 
på 8 300 personer i förhållande till de 
europeiska länderna, medan däremot ut
flyttningen till främmande världsdelar 
överstiger inflyttningen därifrån med 
1 300 personer, varav största delen ut
flyttat till U.S.A. och Canada. Cirka 
29 % av samtliga emigranter var sven

ska medborgare mot 27 resp. 26 % åren 
1952 och 1953. Därnäst kom emigran
ter av finsk nationalitet med nära 21 %. 
Norrmän och danskar utgjorde 22 % och 
övriga nationaliteter 28 %. Av immi
grationsöverskottet för europeiska län
der kom under år 1954 större delen, 
cirka 5 500 resp. 1 700, på Finland och 
Tyskland. Av immigranterna var 11,6 % 
svenska medborgare mot 10,8 % år 1953. 



Tab. 1. Folkmängden inom särskilda administrativa områden den 31 december 
1954, enligt indelningen den 1 januari 1955. 
Population in rural districts, parishes, judicial districts, towns and counties on December 31 1954 
(according to the division in force on January 1 1955). 
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 församlingens namn utsatt inom parentes. 



7 TAB. 1 (forts.). FOLKMÄNGD 1954. — 2) STOCKHOLMS LÄN. 



8 TAB. 1 (forts.). FOLKMÄNGD 1954 . — 2) STOCKHOLMS LÄN (forts.). — 3) UPPSALA LÄN. 



9 TAB. 1 (forts.)- FOLKMÄNGD 1954. — 3) UPPSALA LAN (forts.). — 4) SÖDKRMANL. L. 



10 TAB. 1 (forts.)- FOLKMÄNGD 1954 . — 4) SÖDEKM. L. (fottS.). — 5) ÖSTERGÖTLANDS L. 



11 TAB. 1 (forts.). FOLKMÄNGD 1954 . — 6) ÖSTERGÖTLANDS LÄN (forts.). 



12 TAB. 1 (forts.). FOLKMÄNGD 1954 . — 5) ÖSTERG. LÄN (forts.). — 6) JÖNKÖPINGS LÄ». 



13 TAB. 1 (forte.)- FOLKMÄNGD 1954. — 6) JÖNKÖPINGS LÄN (forts.,). 



14 TAB. 1 (forts.). FOLKMÄNGD 1954. — 6) JÖNKÖPINGS L. (forts.). — 7) KBONOB. L. 



15 TAB. 1 (forts.)- FOLKMÄNGD 1954. — 7) KRONOB. L. (fort».). — 8) KALMAR LlN. 



16 TAB. 1 (forte.). FOLKMÄNGD 1954 . — 8) KALMAR LÄN. 



17 TAB. 1 (forts.) . FOLKMÄNGD 1954 . — 8) KALMAR LÄN (forts.). — 9) GOTLANDS LÄN. 



18 TAB. 1 (forts.). FOLKM. 1954 . — 9) GOTL. L. (forts.). — 10) BLEK. L. (forts.). — 11) KRIST. L. 



19 TAB. 1 (forts.). FOLKMÄNGD 1954. — 11) KRISTIANSTADS LAN (forte.). 



20 TAB. 1 (forts.). FOLKMÄNGD 1954 . — 11) KRISTIANST. L. (forts.). — 12) MALMÖH. h. 



21 TAB. 1 (forts.). FOLKMÄNGD 1954. — 12) MALMÖHUS LXN (forte.). 



22 TAB. 1 (forts.). FOLKMÄNGD 1954. — 12) MALMÖHUS LÄN (forts.). 



23 TAB. 1 (forts.). FOLKMlNGD 1954 . — 12) MALMÖUUS h. (forts.). 



24 TAB. 1 (forts.). FOLKMÄNGD 1954 . — 13) HALLANDS LXN. 



25 TAB. 1 (forts.). FOLKMÄNGD 1954 — 13) HALLANDS I,, (forts.). — 14)OÖTBB. 0. BOH. h. 



26 TAB. 1 (forts.). FOLKMÄNGD 1954. — 14) GÖTEBORGS OCH BOHUS LÄN (forts.). 



27 TAB. 1 (forts.). FOLKMÄNGD 1954. — GÖTBB. 0. BOHUS L. (forts.). — 16)ÄLVSBOROS L. 



28 TAB. 1 (forts.). FOLKMÄNGD 1954 . — 16) ALV8BORG8 LÄN (forts.). 



29 TAB. 1 (forts.). FOLKMÄNGD 1964. — 15) XLVSBOKGS L. (forts.). — 16) SKARABORGS h. 



30 TAB. 1 (forts.). FOLKMÄNGD 1964. — 16) SKARABORGS h'ÂN ( fom.J. 



31 TAB. 1 (forts.). FOLKMÄNGD 1954. — 16) 8KARABORÖ8 LÄN (forti,). 



32 TAB. 1 (forts.). FOLKMÄNGD 1964 . — 16) SKARAB. LÏN (foits.) . — 17) VÀRML. LÄN. 



33 TAB. 1 (forts.)- FOLKMÄNGD 1964. — 17) VÄRMLANDS LAN (forts.). 



34 TAB. 1 (forts.). FOLKMÄNGD 1954. — 17) VÄRMLANDS LÄN (forts.). — 18) ÖREBRO LÄN. 



35 TAB. 1 (forts.). FOLKMÄNGD 1954. — 18) ÖREBRO L. (forts.). — 19) VÄSTMANL. L. 



36 TAB. 1 (forts.). FOLKMÄNGD 1964. — 19) VÄSTMANL. L. (forts.). — 20)KOPPARB. L. 



37 TAB. 1 (forts.). FOLKMÄNGD 1954. — 20) KOPPARBERGS LÅS (forts.). 



38 TAB. 1 (forts.). FOLKMXNQD 1954 . — 21) GÄVLEBORGS LÄN. 



39 TAB. 1 (forts.)- FOLKMÄNGD 1954. — 21) QÅVLKB. LÅS (forts.). — 22) VÄSTEftNOKRL. h. 



40 TAB. 1 (forts.). FOLKMÄNGD 1964. — 22) VÄSTERNORRL. L. (forts.)- — 23) JÄMTLANDS L. 



41 TAB. 1 (forts.). FOLKMÄNGD 1954. — 23) JÄMTU t. (forte.). — 24) VJtSTBRB. LÄN. 



42 TAB. 1 (forts.)- FOLKMÄNGD 1954. — 24) VÄ8TBRB. LÄN (forts.). — 25) NORRB. L. 



43 TAB. 1 (forts.)- FOLKMÄNGD 1954. — 25) N0RKB0TTKN8 LÄN (forts.).—ANMÄRKNINGAR. 

Anmttrkiiingiir. 

Anm. till Stockholms stad. 
1 Siffrorna avse folkmängden 

den 1 jan. 1955 (beräknad pa 
grundval av mantalsskriven folk
mängd den 1 nov. 1954). Den 
kyrkoskrivna folkmängden vid 
1955 års början utgjorde 779 804 
fördelad a nedannämnda försam
lingar sålunda: 

1 Den 1 jan. 1955 överflyttades 
ett omräde med 259 inv. frän Kata
rina föra. till Maria Magdalena 
förs. 

2 Den 1 jan. 1955 bildades Ess
inge och Västerleds församlingar 
genom utbrytning ur Bromma föra. 

Anm. till Stockholms län. 
1 Städerna östhammar och öre-

grund tillhöra i judioiellt hänse
ende Norra Roslags domsaga. 

2 Staden Norrtälje tillhör i judi
oiellt hänseende Mellersta Roslags 
domsaga. 

3 Staden Sigtuna tillhör i judi
oiellt hänseende Stockholms läns 
västra domsaga. 

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



44 TAB. 1 (forts.). FOLKMÄNGD 1954 . — ANMÄRKNINGAR (forts.) . 

3 Städerna Djursholm, Lidingö 
och Vaxholm tillhör i judioiellt 
hänseende Södra Roslags domsaga. 

" Staden Sundbyberg tillhör i 
judioiellt hänseende Sollentuna 
och Färentuna domsaga. 

' Städerna Nynäshamn ooh 
Nacka tillhör i judioiellt hänseen
de Södertörns domsaga. 

8 Den 1 jan. 1955 överflyttades 
till Järfälla kommun och Järfälla 
norra kbfd. dels ett område med 
295 inv. från Sollentuna köping ooh 
förs., dels ett område med 512 inv. 
från Upplands-V asby kommun och 
Eds förs. 

Anm. till Uppsala län. 
1 Vaksala förs. är delad på Vak

sala kommun ooh Uppsala stad. 
' Tierps förs. omfattar Tierps 

landskommun ooh del av Tierps 
köping. 

Anm. till Södermanlands län. 
1 Städerna Oxelösund ooh Trosa 

tillhör i judioiellt hänseende Ny
köpings domsaga. 

2 Städerna Torshälla, Strängnäs 
ooh Mariefred tillhör i judioiellt 
hänseende Livgedingets domsaga. 

3 Stora Malms församling om
fattar del av Stora Malms kom
mun ooh Katrineholms stad. 

4 Städerna Flen ooh Katrine
holm tillhör i judioiellt hänseende 
Oppunda ooh Villåttinge domsaga. 

6 Den 1 jan. 1955 överflyttades 
ett område från Tystberga förs. till 
Bogsta förs. inom Tystberga kom
mun och ett område i motsatt 
riktning. Båda dessa områden var 
obebodda. 

8 Den 1 jan. 1955 erhöll Gnesta 
kommun köpingsrättigheter. Vid 
samma tidpunkt upplöstes Gnesta 
municipalsamhålle, som den 31 dec. 
1954 räknade 1 806 inv. 

7 Den 1 jan. 1955 överflyttades 
ett obebott område från Dunkers 
förs. till Lilla Malma förs. inom 
Malmköpings köping. 

» Enl. k. beslut 4 juni 1954 ut
vidgades Vingåkers municipalsam-
hatte med et t område, som den 31 
dec. 1954 räknade 1127 inv. 

Anm. till Östergötlands län. 
1 Städerna Vadstena ooh Skäm-

ninge tillhör i judioiellt hänseende 
Aska, Dals ooh Bobergs domsaga. 

» Staden Mjölby tillhör i judi
oiellt hänseende Folkungabygdens 
domsaga. 

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

4 Den 1 jan. 1955 överflyttades 
ett obebott område från Kvillinge 
förs. till Simonstorps förs. inom 
Kvillinge kommun. 

5 Den 1 jan. 1955 överflyttades 
ett obebott område från Drothems 
förs. ooh Söderköpings stad till 
Västra Husby förs. ooh Aspvedens 
kommun. 

Anm. till Jönköpings län. 
1 Städerna Eksjö ooh Tranås 

tillhör i judioiellt hänseende Nor
ra ooh Södra Vedbo domsaga. 

2 Städerna Huskvarna, Nässjö 
ooh Gränna tillhör i judioiellt 
hänseende Tveta, Vista ooh Mo 
domsaga. 

3 Kuutorps förs. är uppdelad 
på Gnosjö ooh Bredaryds kommu
ner. 

4 Tofteryds församling är upp
delad på Klevshults kommun och 
Skillingaryds köping. 

5 Staden Värnamo tillhör i 
judioiellt hänseende östbo ooh 
Västbo domsaga. 

6 Norra Sandsjö församling om
fattar del av Norra Sandsjö kom
mun ooh Bodafors köping, vardera 
utgörande särskilt kyrkobokfö
ringsdistrikt. 

7 Vetlanda församling omfattar 
del av Vetlanda landskommun och 
Vetlanda stad. 

8 Städerna Sävsjö och Vetlanda 
tillhör i judioiellt hänseende Nju-
dtmgs domsaga. 

Anm. till Kronobergs län. 
1 Åseda församling omfattar 

Åseda kommun ooh Åseda köping. 
2 Hovmantorps församling om

fattar del av Hovmantorps köping 
ooh Lessebo köping, vardera utgö
rande särskilt kyrkobokförings
distrikt. 

» Markaryds församling omfat
tar Markaryds kommun ooh Mar
karyds köping. 

4 Staden Ljungby tillhör i judi-
oiellt hänseende Sunnerbo dom
saga. 

8 Den 1 jan. 1955 upplöstes Ho-
hultsJMts municipalsamhäMe, som 
den 31 dec. 1964 räknade 899 inv. 

6 Den 1 jan. 1955 upplöstes Mo-
heda municipalsamhälle, som den 
31 deo. 1954 räknade 1137 inv. 

7 Enl. k. beslut den 4 juni 1954 
utvidgades Vislanda municipal-

samhälle med ett område, som den 
31 dec. 1954 räknade 137 inv. 

Anm. tiU Kalmar lån. 
1 Staden Vimmerby tillhör i 

judioiellt hänseende Sevede ooh 
Tunaläns domsaga. 

• Staden Nybro tillhör i judi
oiellt hänseende Södra Möre dora
saga. 

3 Staden Borgholm tillhör i 
judioiellt hänseende Ölands dom
saga. 

4 Den 1 jan. 1955 utbröts Hults-
freds köping ur Fena förs. till a t t 
utgöra egen förs., benämnd Hults-
freds förs. 

Anm. till Blekinge län. 
1 Ronneby församling omfattar 

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

1 Staden Karlshamn tillhör i 
judioiellt hänseende Bräkne ooh 
Karlshamns domsaga. 

• Jämshögs församling omfat
tar Jämshögs kommun ooh Olof
ströms köping, vardera utgörande 
särskilt kyrkobokföringsdistrikt. 

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

Anm. till Kristianstads län. 
1 Staden Simrishamn tillhör i 

judioiellt hänseende Ingelstads ooh 
Järrestads domsaga. 

• Ivetofla församling omfattar 
del av Ivetofta kommun ooh Bro
mölla köping. 

• Osby församling omfattar Os-
by kommun ooh Osby köping. 

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

• Staden Hässleholm tillhör i 
judioiellt hänseende Västra Göinge 
domsaga. 

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

7 Den 1 jan. 1955 överflyttades 
ett område med 17 inv. från Ham-
menhögs kommun ooh östra Herre
stads förs. till Tommarps kommun 
ooh Stiby förs. — Vid samma tid
punkt överflyttades från Simris
hamns stad ooh Gladsax förs. e t t 
område med 44 inv. till östra 
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Tommarps förs. samt ett obebott 
område till Östra V emmerlövs förs. 
(båda inom Tommarps kommun). 

• Den 1 jan. 1955 upplöstes 
Smedstorps municipalsamhäUe, som 
den 31 dec. 1954 räknade 387 inv. 

• Den 1 jan. 1955 överflyttades 
ett obebott område från Fjälkinge 
kommun och Kiaby förs. till Opp-
manna och Vånga kommun och 
Vånga förs. 

10 Den 1 jan. 1955 överflyttades 
ett område med 212 inv. från Klip
pans köping och Västra Sönnars-
lövs förs. till Kvidinge kommun och 
förs. 

11 Den 1 jan. 1955 överflyttades 
ett område från Hjärnarps kom
mun och Hjärnarps förs. till Ångel-
holms stad och Bebbelberga förs. 
Inv. var redan förut kyrkoskriv-
na i Rebbelberga. 

Anm. till Malmöhus län. 
I Staden Höganäs tillhör i judi-

oiellt hänseende Luggude dom
saga. 

» Staden Skanör med Falsterbo 
tillhör i judiciellt hänseende Oxie 
ooh Skytts domsaga. 

' Hörby förs. omfattar Hörby 
köping och del av östra Frosta 
kommun. 

• Höörs förs. omfattar Höörs 
köping och del av Norra Frosta 
kommun. 

• Staden Eslöv tillhör i judi
ciellt hänseende Frosta ooh Eslövs 
domsaga. 

• Den 1 jan. 1955 överflyttades 
ett område med 457 inv. från 
Härslövs kommun och örja förs. till 
Landskrona stad och förs. 

7 Den 1 jan. 1955 överflyttades 
ett område med 28 inv. från Tecko-
matorps kommun och Södervidinge 
förs. till Dösjebro kommun och 
Dagatorps förs. samt ett område 
med 4 inv. i motsatt riktning. 

8 Den 1 jan. 1955 överflyttades 
ett område från Bosarps kommun 
ooh Stehags förs. till Snogeröds 
kommun och Bosjöklosters förs. 
samt ett område i motsatt rikt
ning. Båda dessa områden voro 
obebodda. 

• Den 1 jan. 1955 överflyttades 
ett område med 16 inv. från Furu-
lunds köping och Lackalänga förs. 
till Torns kommun och Vallkärra 
förs. 

»o Den 1 jan. 1955 överflyttades 
ett område med 6 inv. från Lunds 
stad ooh 8:t Peters klosters förs. till 
Flädie kommun och Fjelie förs. 

II Den 1 jan. 1955 överflyttades 
ett obebott område från Staffans

torps kommun ooh BjåUerups förs. 
till Södra Sandby kommun ooh 
Hardeberga förs. 

" Den 1 jan. 1955 upplöstes 
Dalby municipalsamhäUe, som den 
31 dec. 1954 räknade 993 inv. 

u Den 1 jan. 1955 överflyttades 
ett område med 2 inv. från Qen-
arps kommun ooh Lyngby förs. till 
Bara kommun ooh Hyby förs. 

14 Den 1 jan. 1955 upplöstes 
Vellinge municipalsamhäUe, som 
den 31 dec. 1954 räknade 1 429 
inv. 

" Den 1 jan. 1955 överflyttades 
Simlinge förs. från Klagstorps till 
Oislövs kommun. 

14 Den 1 jan. 1955 upplöstes 
Anderslövs municipalsamhäUe, gom 
den 31 dec. 1954 räknade 849 inv. 

" Den 1 jan. 1955 överflyttades 
från Blentarps kommun och Sövde 
förs. ett område med 8 inv. till 
Bydsgårds kommun ooh Villit förs. 
samt ett område med 8 inv. till 
Östra Färs kommun ooh Röddinge 
förs. 

" Den 1 jan. 1955 överflyttades 
till Ystads stad och förs. följande 
områden inom Herrestads kommun, 
nämligen ett område från Hede-
skoga förs. med 52 inv., ett område 
från öja förs. med 71 inv., ett 
obebott område från Stora Herre
stads förs. samt ett område från 
Stora Köpinge förs. med 2 inv. 

" Den 1 jan. 1955 upplöstes 
Löberöds municipalsamhäUe, som 
den 31 dec. 1954 räknade 618 inv. 
varav i Högseröds förs. 514 ooh i 
Hammarlunda förs. 104 inv. 

Anm. titt Hallands lån. 
1 Slättåkra förs. är delad på 

Kvibille kommun ooh Oskarströms 
köp. 

1 Enslövs förs. är delad på Ens-
lövs kommun ooh Oskarströms 
köp. 

' Staden Laholm tillhör i judi
ciellt hänseende Hallands södra 
domsaga. 

4 Staden Falkenberg tillhör i 
judiciellt hänseende Hallands mel
lersta domsaga. 

5 Staden Kungsbacka tillhör i 
judiciellt hänseende Hallands nor
ra domsaga. 

Anm. till Göteborgs och Bohus lån. 
1 Den 1 jan. 1955 genomfördes 

en omreglering av domsagoindel
ningen, i det att en del av Askims, 
Hisings ooh Sävedals domsaga av
skiljdes till att bilda egen domsaga, 
benämnd Askims och Mölndals 

domsaga. Återstoden av Askims, 
Hisings ooh Sävedals domsaga 
jämte dol av Inlands domsaga för
enades till en ny domsaga, be
nämnd Hisings, Sävedals och Kung
älvs domsaga. Slutligen samman-
slogs den återstående delen av In
lands domsaga med Orusts ooh 
Tj örns domsaga till att bilda 
Orusts, Tjärns och Inlands dom
saga. 

Staden Mölndal tillhör enligt 
nya indelningen Askims ooh Möln
dals domsaga och städerna Mar
strand ooh Kungälv Hisings, Säve
dals och Kungälvs domsaga. 

» Staden Lysekil tillhör i judi
ciellt hänseende Sunnervikens 
domsaga. 

• Staden Strömstad tillhör i 
judiciellt hänseende Norrvikens 
domsaga. 

4 Den 1 jan. 1955 upplöstes Par
titte, Jonstreds ooh Såvedakn» mu-
nicipalsamhäUen. Partilie munici
palsamhäUe räknade den 31 dec. 
1954 4 388 inv. 

' Den 1 jan. 1955 upplöstes San
näs municipalsamhäUe, som den 
31 dec. 1954 räknade 131 inv. 

4 Den 1 jan. 1955 bildades Kor
tedala kyrkobokföringsdistrikt ge
nom utbrytning ur Nylöse kbfd. 
inom Gamlestads förs. 

Anm. till Älvsborgs län. 
1 Årtemarks församling omfattar 

del av Lelångs kommun ooh 
Bengtsfors köping. 

• Staden Åmål tillhör i judi
ciellt hänseende Tössbo och Vedbo 
domsaga. 

» Staden Trollhättan tillhör i 
judiciellt hänseende Flundre, Väne 
ooh Bjärke domsaga. 

4 örby förs. omfattar örby 
kommun ooh Skene köping. 

4 Staden Ulricehamn tillhör i 
judioiellt hänseende Kinds ooh 
Bedvägs domsaga. 

4 Den 1 jan. 1956 överflyttades 
ett område med 239 inv. från 
Lelångs kommun ooh Laxarby förs. 
till Steneby kommun ooh Steneby 
förs. 

' Den 1 jan. 1955 införlivades 
Bälinge förs. i Värgårda kommun 
med Alingsås stad. 

' Den 1 jan. 1955 överflyttades 
ett område med 73 inv. från Oustav 
Adolfs till Caroli förs. 

Anm. till Skaraborgs län. 
1 Staden Skara tillhör i judi

ciellt hänseende Skarabygdens 
domsaga. 
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2 Städerna Tidaholm och Fal
köping tillhör i judioiellt hänse
ende Vartofta och Frökinds dom
saga. 

• Staden Hjo tillhör i judioiellt 
hänseende Skövde domsaga, Gud
hems och Kåkinds tingslag. 

4 Staden Skövde tillhör i judi
oiellt hänseende Skövde domsaga 
samt bildar eget tingslag. 

5 Den 1 jan. 1955 överflyttades 
ett område med 15 in v. från Leks
bergs förs. till Mariestads förs. och 
ett område med 2 inv. i motsatt 
riktning. 

Anm. till Värmlands län. 
1 Kroppa församling omfattar 

Kroppa kommun och Storfors 
köping, vardera utgörande särskilt 
kyrkobokföringsdistrikt. 

• Staden Filipstad tillhör i 
judioiellt hänseende östersysslets 
domsaga. 

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

• Staden Säffle tillhör i judioiellt 
hänseende Södersysslets domsaga. 

• Staden Arvika tillhör i judi
oiellt hänseende Jösse domsaga. 

• Sunne församling omfattar del 
av Stora Sunne kommun och 
Sunne köping. 

7 Den 1 jan. 1955 upplöstes 
Björneborgs municipalsamhälle, 
som den 31 dec. 1954 räknade 
1 771 inv. 

8 Den 1 jan. 1955 upplöstes Le-
sjöfors municipalsamhälle, som den 
31 dec 1954 räknade 2 133 inv. 

" Den 1 jan. 1955 upplöstes 
Torsby municipalsamhälle, som den 
31 dec. 1954 räknade 1 330 inv. 

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. 

• Städerna Kumla ooh Asker-
sund tillhör i judioiellt hänseende 
Västernärkes domsaga. 

4 Staden Karlskoga tillhör i 
judioiellt hänseende Karlskoga 
domsaga. 

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

• Städerna Nora ooh Lindesberg 
tillhör i judioiellt hänseende 
Lindes och Nora domsaga. 

' Den 1 jan. 1955 ombildades 
Näsby kommun till Frövi köp. Vid 
samma tidpunkt upplöstes Frövi 
municipalsamhälle, som den 31 
dec. 1954 räknade 1 263 inv. 

Anm. till Västmanlands län. 
1 Kung Karls församling om 

fattar del av Kung Karls kommun 
och Kungsörs köping. 

• Staden Arboga tillhör i judi
oiellt hänseende Västmanlands 
västra domsaga, Åkerbo och 
Skinnskattebergs tingslag. 

' Staden Fagersta tillhör i judi
oiellt hänseende Västmanlands 
mellersta domsaga. 

4 Den 1 jan. 1955 överflyttades 
ett obebott område från Västerås 
förs. till Badélunda förs. 

Anm. till Kopparbergs län. 
1 Falkarna församling omfattar 

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

a Staden Avesta tillhör i judi
oiellt hänseende Hedemora dom
saga, Folkare tingslag. 

3 Städerna Säter ooh Hedemora 
tillhör i judioiellt hänseende He
demora domsaga, Hedemora tings
lag. 

4 Stora Tuna församling om
fattar Stora Xuna 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 ooh Lud
vika stad. I judioiellt hänseende 
tillhör staden Västerbergslags 
domsaga. 

' Mora församling omfattar 
Mora kommun och Morastrands 
köping. 

Anm. till Gävleborgs län. 
1 Ovansjö församling omfattar 

Ovansjö kommun och Storviks 
köping. 

• Staden Sandviken tillhör i 
judioiellt hänseende Gästriklands 
östra domsaga. 

• Bollnäs församling omfattar 
Bollnäs landskommun och Bollnäs 
stad. I judioiellt hänseende tillhör 
staden Bollnäs domsaga. 

4 Ljusdals församling omfattar 
Ljusdals kommun och Ljusdals 
köping. 

4 Staden Hudiksvall tillhör i 
judioiellt hänseende Norra Häl
singlands domsaga. 

" Den 1 jan. 1955 överflyttades 
ett obebott område från Forsa 
kommun och Högs förs. till Hälsing-
tuna kommun ooh Hälsingtuna 
förs. 

7 Den 1 jan. 1955 överflyttades 
ett obebott område från Bergsjö 
kommun och förs. till Harmångers 
kommun ooh Harmångers förs. 

Anm. Ull Västernorrlands län. 
1 Borgsjö församling omfattar 

Borgsjö kommun och Ange köping, 
vardera utgörande eget kyrkobok
föringsdistrikt. 

2 Staden Kramfors tillhör i 
judioiellt hänseende Ångerman
lands södra domsaga. 

» Staden Sollefteå tillhör i judi
oiellt hänseende Ångermanlands 
mellersta domsaga. 

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

6 Den 1 jan. 1955 överflyttades 
ett område med 69 inv. från Borg
sjö kommun ooh kbfd (inom Borgsjö 
förs.) till Torps kommun ooh förs, 

' Enl. k. beslut den 4 febr. 1955 
skall Sundsvalls förs. benämnas 
Sundsvalls Gustav Adolfs förs. 

Anm. till Jämtlands län. 
1 Svegs församling omfattar 

del av Svegs kommun och Svegs 
köping. 

Anm. till Västerbottens län. 
1 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 judioiellt 
hänseende Västerbottens' västra 
domsaga, Lycksele tingslag. 

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

4 Enl. k. beslut den 30 juni 1954 
genomfördes den 1 jan. 1955 viss 
gränsreglering mellan Umeå landa
kommun och Backens municipal-
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samhälle. De berörda områdena 
var obebodda. 

• Ben 1 jan. 1955 överflyttades 
ett område med 128 inv. från Sor-
sek kommun och kbjd. till Arjeplogs 
kommun och Södra Bergnäs kbjd. 
i Norrbottens lan. 

Anm. till Norrbottens län. 
1 Ålvsby församling omfattar 

Älvsby kommun och Älvsbyns 
köping. 

» Staden Piteå tillhör i judi-
ciellt hänseende Piteå domsaga, 
Piteå och Älvaby tingslag. 

3 Överluled församling omfattar 
överluleå kommun och Bodens 
stad. I judioiellt hänseende tillhör 
staden Luleå domsaga, Luleå 
tingslag. 

• Nedertorneå-Haparanda för
samling omfattar Nedertorneå 
kommun och Haparanda stad, den 
senare utgörande särskilt kyrko
bokföringsdistrikt. I judiciellt hän

seende tillhör staden Tornol dom
saga ooh Torneå tingslag. 

• Staden Kiruna tillhör i judi-
oiellt hänseende Gällivare dom
saga, Jukkasjärvi och Karesuando 
tingslag. 

• Den 1 jan. 1955 överflyttades 
ett område ined 128 inv. från Sor-
sele kommun och kbfd i Västerbot
tens län till Arjeplogs kommun ooh 
Södra Bergnäs kbjd. 



48 Tab. 2. Folkmängden, länsvis, år 1954. Population by county in 1954. 
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Tab. 3. Folkmängdens förändringar, länsvis, år 1954.1 Vital statistics by county. 

1 Uppgifterna för är 1954 och 1953 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; att så ej är fallet beror på brister i kyrko
bokföringen. — 2 Räknat från den 31 december till näst följande 31 december. I siffrorna ingår även sådan folkökning och -minskning, som är en följd 
av områdesregleringar vid årsskiftet 1953/54. — 4 Uppgifterna avse antalet från ntlandet inflyttade personer, som nnder år 1954 blivit här kyrko
bokförda. Bland de kyrkobokförda ingår även personer, som nnder tidigare år inkommit i riket. 
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