


 

 
Folkmängden inom administrativa områden den 31 december 1956 = Population in 
administrative districts december 31 1956. 
Digitaliserad av Statistiska centralbyrån (SCB) 2010. 
 

urn:nbn:se:scb-befadm-1956 

 

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 
1957 was 7 341122; this shows an increase of 
7,00 per mille from the 7 290 112 of the preceding 
year. 

The increase of population was considerable 
for the towns (55 752), while there was a decrease 
for the rural districts (4 742). By internal migra
tion the towns have received a surplus of round 
26 000 persons. 

The number of marriages during 1955 was 
51 650, equivalent to a marriage rate of 7,06 per 
thousand of the mean population. The total 
number of live births was 108 054 or 14,77 per 
thousand. The total number of deaths was 70 242 
or 9,60 per thousand. 

Emigrants during 1956 numbered 14 737, and 
immigrants 28 029. It should be noted, that in 
Sweden, only 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 regis
tered as >obefintliga> (residence unknown). Their 
number in 1956 was 2 116. Some of these per
sons have probably emigrated without having 
declared their intention of doing so. Re-registra
tions of persons previously erased from the 
register numbered 1 067. 
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Denna berättelse innehåller i tabell
avdelningen, tab. 1, uppgifter beträffan
de folkmängden inom särskilda admini
strativa områden den 31 december 1956 
enligt den vid 1957 års ingång gällande 
indelningen. Dessa uppgifter grundar 
sig, utom för Stockholm (jfr härom Anm. 
till tab. 1) , på prästerskapets summa
riska folkmängdsredogörelser, vilka en
ligt 1 § kung. den 16 dec. 1949 (nr 702) 
årligen före utgången av februari må
nad översändes till statistiska centralby
rån. De administrativa regleringar, som 
ägde rum vid årsskiftet 1956/57, redo
visas förutom i texten även i länsvis 
uppställda anmärkningar till tab. 1 (sid. 
44). 

I tab. 2 framlägges folkmängdsuppgif
ter länsvis efter kön och med fördel
ning på landsbygd och städer enligt in
delningen dels den 31 december 1956, 
dels den 1 januari 1957. Det må särskilt 
framhållas, att tab. 2 även ger motsva
rande data för var och en av de största 
städerna. 

I tab. 3 lämnas summariska uppgifter 
länsvis angående folkmängdens föränd
ringar under år 1956. Samtliga uppgifter 
— med undantag av data rörande vigs
lar, födda utom äktenskap samt döda 
i första levnadsåret, vilka här rör från 
kvartalsstatistiken — är grundade på 
prästerskapets summariska folkmängds
redogörelser. 

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

Rikets folkmängd vid 1956 års slut ut

gjorde 7 341 122 personer och visar en 
tillväxt under år 1956 av 51 010 perso
ner eller 7,00 promille. Följande över
sikt ger ökningen under år 1956, jäm
fört med vart och ett av de närmast 
föregående tio åren. ökningen sedan 1955 
betingas väsentligen av två faktorer, ett 
födelseöverskott av cirka 38 000 och en 
nettoimmigration med omkring 13 000 
personer. 

Folkökningen eller folkminskningen 
länsvis under år 1956, beräknad på 1 000 
invånare, angives i följande tablå, i 
vilken till jämförelse införts motsva
rande siffror även för de närmast före
gående två åren. Talen är beräknade 
från den 31 december föregående år till 
den 31 december under året. 



Tab. A. Folkmängd och folkökning 1/1 1956—1/1 1957 Population and increase of population 

Den absolut taget största tillväxten 
kommer på Stockholms län med 10 780 
personer; därnäst följer Göteborgs och 
Bohus län med 9 000 samt Stockholms 
stad med 8 168. Folkmängden har mins
kats i sju län. Av dessa uppvisar Ble
kinge den största minskningen med 554 
personer, närmast följt av Jämtlands län 
med 498. 

På varje tusental män kom vid årets 
början 1 00G och vid dess slut 1 005 
kvinnor. Enligt folkmängdsfördelningen 
vid slutet av är 1956 var antalet kvin
nor på 1 000 män pä landsbygden 937 
och i städerna 1 079 (937 resp. 1 082 år 
1955). 

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 1956 t. o. m. den 1 januari 1957. 
Städerna har indelats i fem grupper med 
ledning av folkmängdssiffran den 1 janu
ari 1957. 

Inga nya städer har tillkommit vid 
årsskiftet 1956/57, Däremot bildades en 
ny köping, Lenhovda, i Kronobergs län. 
Vidare skedde viss reglering mellan län, 
i det att områden i Linsell och Lillhär-
dal, Jämtlands län, överfördes till Idre, 
Kopparbergs län. Slutligen kan nämnas, 
att Brännkyrka och Enskede församling
ar inom Stockholms stad upplöstes och 
att sex nya församlingar bildades av de
ras områden. 

I tab. A angiven folkökning eller folk
minskning genom områdesregleringar 
för städer, köpingar och municipalsam-
hällen den 1 januari 1957 fördelar sig på 
följande sätt. 
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Tab. B. Folkmängdens förändringar åren 1947—1956 Vital statistics 

Municipalsamhällen: 
Upplösning av Tumba, Odeshog, Len-
hovda, TorsiU, Edshultshall, Brâlanda, 
Deje, Grythyttan och Alby — 11167 

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

Rikets judiciella indelning har vid 
årsskiftet 1956/57 icke undergått några 
förändringar. Av rikets 133 städer har 
47 egen jurisdiktion och deras samman
lagda folkmängd utgjorde den 1 jan. 
1957 2 797 016 mot 4 544 106 i rikets 
domsagor. 

Folkmängdens förändringar redovisas 
i tab. B i absoluta och relativa tal för de 
senaste tio åren. Uppgifterna för det 
sista året är prel iminära med undan
tag dock för emigranter och immigran
ter. Förändr ingarna länsvis under år 

1956 meddelas i absoluta tal i tab. 3 
och i relativa tal i tab. C. 

Beträffande antalet levande födda 
utom äktenskap meddelas för år 1956 
prel iminära uppgifter länsvis i tab. 3, 
vartill hä r nedan fogas uppgifter för 
landsbygd, städer och hela r iket i för
hållande till hela antalet levande 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 1832, motsvarande 
16,95 °/oo av 108 054 levande födda. För 
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Tab. C Ingångna äktenskap, levande födda, döda samt födelseöverskott på 1000 av medelfolk-
mängden år 1956 Marriages, live births, deaths and excess of births per 1 000 mean population 

landsbygd resp. städer "var ifrågavaran
de relativtal 18,40 resp. 15,60 ‰,. Som 
vanligt under senare år var alltså späd
barnsdödligheten liksom det allmänna 
dödstalet något högre för landsbygden 
än för städerna. 

De i tab. 3 anförda siffrorna beträf
fande den inrikes omflyttningen är på 
grund av brister i kyrkobokföringen 
m. m.1 att betrakta såsom endast ap
proximativt riktiga. Såsom skett alltse
dan år 1951 har de flyttningar, som ägt 
rum mellan församlingar inom samma 
stad, redovisats särskilt. Följande sam
manställning belyser den inrikes omflytt
ningen under åren 1955 och 1956: 

1 Jämför not 2 till tab. 3. 

Landsbygdens flyttningsförlust utgjor
de cirka 26 000 personer. 

Med avseende på folkbytet med olika 
europeiska länder och främmande 
världsdelar meddelas i följande över
sikt uppgifter för de båda senaste åren. 
Redovisningen avser personer, som bli
vit kyrkobokförda i svensk församling. 
Bland de kyrkobokförda ingår även 
personer, som under tidigare år inkom
mit i riket. Vidare är att märka, att ut-
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vandrare , som aldrig vari t kyrkobok
förda i Sverige, ej blivit räknade som 
emigranter. 

Folkbytet med andra stater medförde 
under år 1956 ett invandringsöverskott 
av drygt 13 000 personer, vilket innebär 
en nedgång från år 1955 med i runt tal 
4 000 personer. Antalet immigranter upp
gick till cirka 28 000 personer, vilket är 
omkring 2 000 personer mindre än år 
1955. Antalet emigranter ökades däremot 
från sistnämnda är med cirka 2 000 per
soner till närmare 15 000 personer. In
vandringsöverskottet här rör från det år
liga folkbytet med andra europeiska län
der, medan utflyttningen till främmande 
världsdelar överstiger inflyttningen där
ifrån med omkring 1 500 personer. Den 

sistnämnda utflyttningen liar i främsta 
rummet gått till Förenta staterna och Ca
nada. 

Av samtliga emigranter var 29 % 
svenska medborgare, varefter kom emi
granter av finländsk nationalitet med 23 
%. Tyskar utgjorde 14 % av emigran
terna, danskar 14 % och norrmän 7 %. 

Större delen av invandringsöverskot
tet kom på Finland, Danmark och Tysk
land med resp. 5 700, 4 400 och 1 900 
personer. Av immigranterna var endast 
8 % svenska medborgare. Den största 
gruppen av immigranterna, 32 %>, var 
av finländsk nationalitet. Danskarna ut
gjorde 23 %, tyskarna 14 % och norr
männen 8 %. 
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Tab. 1. Folkmängden inom särskilda administrativa områden den 31 december 
1956, enligt indelningen den 1 januari 1957 
Population in rural districts, parishes, Judicial districts, towns and counties on December 31 1956 
(according to the division in force on January 1 1957) 
Lk. = landskommun, förs. = församling (i textkolumnen markerad genom indragning), kbfd. = kyrko
bokföringsdistrikt, m:e = municipalsamhälle, köp. = köping. Särskilda uppgifter för varje stad återfinnes 
länsvis under rubriken Städer. Då kommun omfattar förs. eller del av förs. med annat namn än kom
munen, är församlingens namn utsatt inom parentes. 



8 TAB. 1 (forts.). FOLKMÄNGD 1956 . — 2) STOCKHOLMS LÄN. 



9 TAB. 1 (forts.). FOLKMÄNGD 1956 . — 2) STOCKHOLMS LÄN (forts.). — 3) UPPSALA LÄN. 



10 TAB. 1 (forts.). FOLKMÄNGD 1956. — 3) UPPSALA LÄN (forts.). — 4) SÖDERMANL. L. 



11 TAB. 1 (forts.). FOLKMÄNGD 1956 . — 4) SÖDERM. L. (forts.). — 5) ÖSTERGÖTLANDS L. 



12 TAB. 1 (forts.). FOLKMÄNGD 1956 . — 5) ÖSTERGÖTLANDS LÄN (forts.). 



13 TAB. 1 (forts.). FOLKMÄNGD 1956. — 5) ÖSTERG. LÄN (forts.). — 6) JÖNKÖPINGS LÄN. 



14 TAB. 1 (forts.). FOLKMÄNGD 1956 . — 6) JÖNKÖPINGS LÄN (forts.). 



15 TAB. 1 (forts.). FOLKMÄNGD 1956. — 6) JÖNKÖPINGS L. (forts.). — 7) KRONOB. L. 



16 TAB. 1 (forts.). FOLKMÄNGD 1956 . — 7) KRONOB. L. (forts.). — 8) KALMAR LÄN. 



17 TAB. 1 (forts.). FOLKMÄNGD 1 9 5 6 . — 8) KALMAR LÄN (forts.) . 



18 TAB. 1 (forts .) . FOLKMÄNGD 1956 . — 8) KALMAR LÄN (forts.). — 9) GOTLANDS LÄN. 



19 TAB. 1 (forts.). FOLKM. 1956 . — 5 ) GOTL. L. (forts.). — 10) BLEKINGE L. — 11) KRIST. L. 



20 TAB. 1 (forts.). FOLKMÄNGD 1956 — 11) KRISTIANSTADS LÄN (forts.). 



21 TAB. 1 (forts.). FOLKMÄNGD 1956 . — 11) KRISTIANST. L. (forts.). — 12) MALMÖH. L. 



22 TAB. 1 (forts . ) . FOLKMÄNGD 1956 . — 12) MALMÖHUS LÄN (forts . ) . 



23 TAB. 1 (forts.) . FOLKMÄNGD 1956. — 12) MALMÖHUS LÄN (forts.) . 



24 TAB. 1 (forts.). FOLKMÄNGD 1956 . — 12) MALMÖHUS L. (forts.). 



25 TAB, 1 (forts.). FOLKMÄNGD 1956 . -— 13) HALLANDS LÄN. 



26 TAB. 1 (forts.). FOLKMÄNGD 1 9 5 6 . — 13) HALLANDS L. (forts.). — 14) GÖTEB. O. BOH. L. 



27 TAB. 1 (forts.). FOLKMÄNGD 1956 . — 14) GÖTEBORGS OCH BOHUS LÄN (forts.). 



28 TAB. 1 (forts.). FOLKMÄNGD 1956 . — 14) GÖTEB. O. BOH. L. (forts.). — 16) ÄLVSBORGS L. 



29 TAB. 1 (forts.). FOLKMÄNGD 1956 . — 15) ÄLVSBORGS LÄN (forts.). 



30 TAB. 1 (forts.). FOLKMÄNGD 1956 . — 15) ÄLVSBORGS L. (forts.). — 16) SKARABORGS L. 



31 TAB. 1 (forts.). FOLKMÄNGD 1956. — 16) SKARABORGS LÄN (forts.). 



32 TAB. 1 (forts.). FOLKMÄNGD 1956. — 16) SKARABORGS LÄN (forts.). 



33 TAB. 1 (forts.). FOLKMÄNGD 1956 . — 16) SKARAB. LÄN (forts.). — 17) VÄRML. LÄN. 



34 TAB. 1 (forts.). FOLKMÄNGD 1956 . — 17) VÄRMLANDS LÄN (forts.). 



35 TAB. 1 (forts.) . FOLKMÄNGD 1956. — 17) VÄRMLANDS LÄN (forts.) . — 18) ÖREBRO LÄN. 



36 TAB. 1 (forts.) . FOLKMÄNGD 1 9 5 6 . — 18) ÖREBRO L. (forts.). — 19) VÄSTMANL. L. 



37 TAB. 1 (forts.). FOLKMÄNGD 1956 . — 19) VÄSTMANL. L. (forts.). — 20) KOPPARB. L. 



38 TAB. 1 (forts.). FOLKMÄNGD 1956 . — 20) KOPPARBERGS LÄN (forts.). 



39 TAB. 1 (forts.). FOLKMÄNGD 1956. — 21) GÄVLEBORGS LÄN. 



40 TAB. 1 (forts.). FOLKMÄNGD 195G. — 21) GÄVLEB. LÄN (forts.). — 22) VÄSTERNORRL. L. 



41 TAB. 1 (forts.). FOLKMÄNGD 1956 . — 22) VÄSTERNORRL. L. (forts.). — 23) JÄMTLANDS L. 



42 TAB. 1 (forts.) . FOLKMÄNGD 1956 . — 23) JÄMTL. L. (forts.) . — 24) VÄSTERB. LÄN. 



43 TAB. 1 (forts.). FOLKMÄNGD 1956 . — 24) VÄSTERB. LÄN (forts.). — 25) NORRB. L. 



44 TAB. 1 (forts.). FOLKMÄNGD 1956. — 25) NORRBOTTENS LÄN (forts.).—ANMÄRKNINGAR. 

Anmärkningar. 

A tim. till Stockholms stad. 
1 Siffrorna avse folkmängden 

den 1 jan. 1957 (beräknad på 
grundval av mantalsskriven folk
mängd den 1 nov. 1956). Den 
kyrkoskrivna folkmängden vid 
1956 års slut utgjorde 796 792 
fördelad å nedannämnda försam
lingar sålunda: 

Storkyrkoförsamlingen . . 6 735 
Klara förs. . . . 4 094 
Kungsholms » . . . 25 565 
S:t (Jörans » . . . 44 006 
Matteus » . . . 89 654 
Gustav Vasa » . . . 17 382 
Adolf Fredriks » . . . 11 918 
Johannes » . . . 15 572 
Jakobs »> . . . 2 908 
Kngelbrekts » . . . 23 940 
Hedvig Eleonora » . . . 17 315 

Oskars förs. . . . 41 625 
Sofia » . . . 21 642 
Katarina » . . . 45189 
Maria Magdalena » . . . 18 315 
Högalids » . . . 34 750 
Brännkyrka » . . . 150 015 

därav i 
Brännkyrka kbfd . . 130 746 
Ârsta kbfd 19 269 

Enskede förs 116 700 
Essinge » 11 081 
Västerleds » 29 761 
Bromma » 40125 
Spånga » 54 928 

därav i 
Spånga kbfd 52 045 
Hässelby kbfd 2 883 

Hovförsamlingen 516 
Skeppsholms förs 6 650 
Tyska »> 6 200 
Finska » 10 200 

2 Den 1 jan. 1957 överflyttades 
Reimersholme med 2 357 inv. från 
Brännkyrka till Högalids förs. även
som ett obebott område från En-
skede till Sofia förs. Samtidigt upp
löstes Brännkyrka och Enskede för
samlingar och sex nya församlingar 
bildades av deras områden, näm
ligen Enskede, Skarpnäck, Farsta, 
Vantar, Brännkyrka och Hägersten. 
Enskede och Skarpnäck utgör så
lunda delar av upplösta Enskede 
förs., Farsta och Vanför delar av 
upplösta Enskede och Brännkyrka 
församlingar samt Brännkyrka och 
Hägersten delar av upplösta Bränn
kyrka förs. Den kyrkoskrivna folk
mängden i de nybildade försam
lingarna den 1 jan. 1957 har ännu 
icke kunnat meddelas. 

3 Den 1 jan. 1957 överflyttades 
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ett område med 389 inv. från 
Bromma till Spånga förs. och kbfd. 
samt ett område med 415 inv. i 
motsatt riktning. — Vid samma 
tidpunkt överflyttades även ett 
område med 14390 inv. från 
Spånga kbfd till Hässelby kbfd inom 
Spånga förs. 

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

grund tillhör i judiciellt hänse
ende Norra Roslags domsaga. 

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

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

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

" Städerna Djursholm, Lidingö 
och Vaxholm tillhör i judiciellt 
hänseende Södra Roslags domsaga. 

6 Staden Sundbyberg tillhör i 
judiciellt hänseende Sollentuna 
och Färentuna domsaga. 

' Städerna Nynäshamn och 
Nacka tillhör i judiciellt hänseen-
de Södertörns domsaga. 

8 Den 1 jan. 1957 införlivades 
Frösåkers kommun med Östham
mars stad. 

' Den 1 jan. 1957 upplöstes 
Tumba munieipalsamhälle, som den 
31 dec. 1956 räknade 1 097 inv. 

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

sala kommun och Uppsala stad. 
2 Tierps förs. omfattar Tierps 

landskommun och del av Tierps 
köping. 

3 Den 1 jan. 1957 överflyttades 
ett obebott område från Norra 
Trögds kommun och Husby-Sju-
tolfts förs. till Lagunda kommun och 
Gir esta förs. 

Anm. till Södermanlands län. 
1 Städerna Oxelösund och Trosa 

tillhör i judiciellt hänseende Ny
köpings domsaga. 

2 Städerna Torshälla, Strängnäs 
och Mariefred tillhör i judiciellt 
hänseende Livgedingets domsaga. 

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

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

s Den 1 jan. 1957 överflyttades 
ett obebott område från Stallar-
holmens kommun och Överselö förs. 
till Strängnäs stad och Strängnäs 
stadsförs. 

6 Den 1 jan. 1957 överflyttades 
ett obebott område från Sundby 
förs. till Jäders föra. inom Ka-
fjärdens kommun. 

7 Den 1 jan. 1957 överflyttades 
ett obebott område från Hällby 
kommun och Torshälla landsförs. 
till Torshälla stad och Torshälla 
stadsförs. 

Anm. till Östergötlands län. 
1 Städerna Vadstena och Skän-

ninge tillhör i judiciellt hänseende 
Aska, Dals och Bobergs domsaga. 

a Staden Mjölby tillhör i judi
ciellt hänseende Folkungabygdens 
domsaga. 

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

4 Den 1 jan. 1957 upplöstes 
Ödeshögs munieipalsamhälle, som 
den 31 dec. 1956 räknade 1990 
inv. 

5 Den 1 jan. 1957 överflyttades 
inom Östra Vikbolandets kommun 
ett område från Östra Ny förs. till 
Bönö förs. samt ett område från 
Häradshammars förs. till Östra Ny 
förs. Vid samma tidpunkt över
flyttades från Västra Vikbolandets 
kommun och Kuddby förs., dels 
ett område till Östra Ny förs., dels 
ett område till Röna förs., båda 
inom Östra Vikbolandets kommun 
Samtliga dessa områden voro obe
bodda. 

Anm. till Jönköpings län. 
1 Städerna Eksjö och Tranås 

tillhör i judiciellt hänseende Nor
ra och Södra Vedbo domsaga. 

a Städerna Huskvarna, Nässjö 
och Oränna tillhör i judiciellt 
hänseende Tveta, Vista och Mo 
domsaga. 

3 Kulltorps församling är upp
delad på Gnosjö och Bredaryds 
kommuner. 

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

6 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 
tillhör i judiciellt hänseende Nju-
dungs domsaga. 

9 Den 1 jan. 1957 överflyttades 
ett obebott område från Vetlanda 
landskommun och Bäckseda förs. 
till Vetlanda stad och förs. 

10 Den 1 jan. överflyttades till 
Huskvarna stad och förs., dels ett 
område med 12 inv. från Kristina 
förs., dels ett område med 291 inv. 
från Ljungarums förs., båda inom 
Jönköpings stad. 

Anm. till Kronobergs län. 
1 Åseda församling omfattar 

Åseda kommun och Åseda köping. 
3 Hovmantorps församling om

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

' Markaryds församling omfat
tar Markaryds kommun och Mar
karyds köping. 

5 Staden Ljungby tillhör i judi
ciellt hänseende Sunnerbo dom
saga. 

6 Den 1 jan. 1957 erhöll Lenhov-
da kommun köpingsrättigheter. 
Lenhovda munieipalsamhälle, som 
den 31 dec. 1956 räknade 1275 
inv., upplöstes samtidigt. 

6 Den 1 jan. 1957 förenades 
Hjortsberga och Kvenneberga för
samlingar till en församling, be
nämnd Hjortsberga och Kvenne
berga. 

Anm. till Kalmar län. 
1 Staden Vimmerby tillhör i 

judiciellt hänseende Sevede och 
Tunaläns domsaga. 

2 Staden Nybro tillhör i judi
ciellt hänseende Södra Möre dom
saga. 

3 Staden Borgholm tillhör i 
judiciellt hänseende Ölands dom
saga. 

4 Den 1 jan. 1957 överflyttades 
ett obebott område från Döder-
hults kommun (Döderhults kbfd.) 
till Oskarshamns stad och förs. 

s Den 1 jan. 1957 upplöstes 
Torsås munieipalsamhälle, som den 
31 dec. 1956 räknade 1 138 inv. 

8 Den 1 jan. 1957 överflyttades 
ett område med 1 inv. från Mörby-
långa kommun och Hulterstads förs. 
till Ottenby kommun och Segerstads 
förs. 
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Anm. till Blekinge län. 
1 Ronneby församling omfattar 

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

3 Staden Karlshamn tillhör i 
judiciellt hänseende Bräkne och 
Karlshamns domsaga. 

3 Jämshögs församling omfat
tar Jämshögs kommun och Olof
ströms köping, vardera utgörande 
särskilt kyrkobokföringsdistrikt. 

4 Staden Sölvesborg tillhör i 
judiciellt hänseende Listers och 
Sölvesborgs domsaga. 

Anm. till Kristianstads län. 
1 Staden Simrishamn tillhör i 

judiciellt hänseende Ingelstads och 
Järrestads domsaga. 

1 Ivetofla församling omfattar 
del av Ivotofta kommun och Bro
mölla köping. 

3 Osby församling omfattar Os-
by kommun och Osby köping. 

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

6 Staden Hässleholm tillhör i 
judiciellt hänseende Västra Göinge 
domsaga. 

6 Staden Ängelholm tillhör i 
judiciellt hänseende Södra Åsbo 
och Bjäre domsaga. 

7 Den 1 jan. 1957 överflyttades 
ett obebott område från Hammen-
hvgs kommun och Östra Hcrrestads 
förs. till Tommarps kommun och 
Östra Tommarps förs. 

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

ciellt hänseende Luggude dom
saga. 

' Staden Skanör med Falsterbo 
tillhör i judiciellt hänseende Oxie 
och Skytts domsaga. 

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

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

II Staden Eslöv tillhör i judi
ciellt hänseende Frosta och Eslövs 
domsaga. 

6 Den 1 jan. 1957 överflyttades 
ett område med 25 inv. från Vall-
åkra kommun och Ottarps förs. till 
Könneberga kommun och Sire-
köpinge förs. 

Anm. till Hallands län. 
1 Staden Laholm tillhör i judi

ciellt hänseende Hallands södra 
domsaga. 

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

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

4 Den 1 jan. 1957 avskiljdes 
Oskarsströms köpingsområde från 
Enslövs och Slättåkra församlingar 
till att bilda en egen församling, 
benämnd Oskarströms förs. 

Anm. Ull Göteborgs och Bohus län. 
1 Staden Mölndal tillhör i judi

ciellt hänseende Askims och Möln
dals domsaga. 

2 Städerna Kungälv och Mar
strand tillhör i judiciellt hänse
ende Hisings, Sävedals och Kung
älvs domsaga. 

3 Staden Lysekil tillhör i judi
ciellt hänseende Sunnervikens 
domsaga. 

4 Staden Strömstad tillhör i 
judiciellt hänseende Norrvikens 
domsaga. 

s Den 1 jan. 1957 upplöstes 
Edshultshalls municipalsamhälle, 
som den 31 dec. 1956 räknade 
161 inv. 

8 Enl. k. beslut den 10 jan. 1957 
skall fr. o. m. den 1 apr. 1957 
ur Lundby kbfd utbrytas ett sär
skilt kbfd, benämnt Biskopsgår
dens kyrkobokföringsdistrikt. 

Anm. till Älvsborgs län. 
1 Ärtemarks församling omfattar 

del av Lelångs kommun och 
Bengtsfors köping. 

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

3 Staden Trollhättan tillhör i 
judiciellt hänseende Flundre, Väne 
och Bjärke domsaga. 

4 Örby förs. omfattar örby 
kommun och Skene köping. 

6 Staden Ulricehamn tillhör i 
judiciellt hänseende Kinds och 
Redvägs domsaga. 

" Den 1 jan. 1957 upplöstes 
Brålanda municipalsamhälle, som 
den 31 dec. 1956 räknade 802 inv. 

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

ciellt hänseende Skarabygdens 
domsaga. 

I Städerna Tidaholm och Fal
köping tillhör i judiciellt hänse
ende Vartofta och Frökinds dom
saga. 

" Staden H jo tillhör i judiciellt 
hänseende Skövde domsaga, Gud
hems och Kåkinds tingslag. 

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

II Den 1 jan. 1957 överflyttades 
ett område med 108 inv. från Ry-
da kommun och Ryda förs. till 
Levene kommun och Levene förs. 

Anm. till Värmlands län. 
I Kroppa församling omfattar 

Kroppa kommun och Storfors 
köping, vardera utgörande särskilt 
kyrkobokföringsdistrikt. 

• Staden Filipstad tillhör i 
judiciellt hänseende östersysslets 
domsaga. 

8 Staden Högfors tillhör i judi
ciellt hänseende Älvdals och Nyeds 
domsaga, Älvdals nedre tingslag. 

4 Staden Säffle tillhör i judiciellt 
hänseende Södersysslets domsaga. 

II Staden Arvika tillhör i judi
ciellt hänseende Jösse domsaga. 

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

' Den 1 jan. 1957 upplöstes Deje 
municipalsamhälle, som den 31 dec. 
1956 räknade 2 740 inv. 

Anm. till Örebro län. 
1 Hallsbergs församling omfat

tar Hallsbergs kommun och Halls
bergs köping. 

2 Kumla församling omfattar 
del av Kumla landskommun och 
Kumla stad. 

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

4 Staden Karlskoga tillhör i 
judiciellt hänseende Karlskoga 
domsaga. 

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

8 Städerna Nora och Lindesberg 
tillhör i judiciellt hänseende 
Lindes och Nora domsaga. 

' Den 1 jan. 1957 upplöstes 
Grythyttans municipalsamhälle, som 
den 31 dec. 1956 räknade 1130 inv. 

Anm. till Västmanlands län. 
1 Kung Karls församling om

fattar del av Kung Karls kommun 
och Kungsörs köping. 
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' Staden Arboga tillhör i judi-
oiellt hänseende Västmanlands 
västra domsaga, Åkerbo och 
Skinnskattebergs tingslag. 

3 Staden Fagersta tillhör i judi-
ciellt hänseende Västmanlands 
mellersta domsaga. 

Anm. till Kopparbergs län. 

1 Falkarna församling omfattar 
Folkärna kommun och Krylbo kö
ping, vilken senare ingår som del 
i Krylbo kyrkobokföringsdistrikt. 

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

' Städerna Säter och Hedemora 
tillhör 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 
judiciellt hänseende tillhör staden 
Falu domsaga, Södra tingslaget. 

6 Norrbärke församling omfat
tar Norrbärke kommun och Smed
jebackens köping. 

6 Ludvika församling omfattar 
Ludvika landskommun och Lud
vika stad. I judiciellt hänseende 
tillhör staden Västerbergslaga 
domsaga. 

' Mora församling omfattar 
Mora kommun och Morastrands 
köping. 

8 Den 1 jan. 1957 överflyttades 
ett område med 226 inv. från He
demora landskommun och Hede
mora landsförsamling till Hedemora 
stad och stadsförsamling samt ett 
obebott område i motsatt riktning. 

9 Den 1 jan. 1957 överflyttades 
till Idre kommun och förs. följande 
områden från Jämtlands län, näm
ligen, dels ett område med 17 inv. 
från Svegs landskommun och Lin-
sells förs., dels ett område med 
24 inv. från Lillhärdals kommun 
och förs. 

Anm. till Gävleborgs län. 
1 Ovansjö församling omfattar 

Ovansjö kommun och Storviks 
köping. 

2 Staden Sandviken tillhör i 
judiciellt hänseende Gästriklands 
östra domsaga. 

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

4 Ljusdals församling omfattar 
Ljusdals kommun och Ljusdals 
köping. 

5 Staden Hudiksvall tillhör i 
judiciellt hänseende Norra Häl
singlands domsaga. 

6 Den 1 jan. 1957 överflyttades 
ett obebott område från Enångers 
kommun och förs. till Norrala 
kommun och Norrala förs. 

Anm. till Västernorrlands län. 
1 Borgsjö församling omfattar 

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

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

3 Staden Sollefteå tillhör i judi
ciellt hänseende Ångermanlands 
mellersta domsaga. 

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

6 Den 1 jan. 1957 upplöstes 
Alby municipalsamhälle, som den 
31 dec. 1956 räknade 834 inv. 

Anm. till Jämtlands län. 
1 Svegs församling omfattar 

del av Svegs kommun och Svegs 
köping. 

2 Den 1 jan. 1957 överflyttades 
till Idre kommun och förs. i Kop
parbergs län, dels ett område med 
17 inv. från Svegs landskommun 
och Linsells förs., dels ett område 
med 24 inv. från Lillhärdals kom
mun och förs. 

Anm. till Västerbottens län. 

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

2 Lycksele församling omfattar 
Lycksele landskommun ooh Lyok-
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 och 
Vilhelmina köping, vilken senare 
ingår som del i Vilhelmina kyrko
bokföringsdistrikt. 

4 Den 1 jan. 1957 överflyttades 
ett område med 2 inv. från Stensele 
kommun och Umnäs kyrkobokfö
ringsdistrikt till Tärna kommun 
och förs. 

6 Den 1 jan. 1957 överflyttades 
ett område med 68 inv. från Vil
helmina köping till Vilhelmina 
landskommun, båda inom Vilhel
mina förs. och kyrkobokförings
distrikt. 

Anm. till Norrbottens län. 

1 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 Luleå domsaga, Luleå 
tingslag. 

4 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. 

5 Staden Kiruna tillhör i judi
ciellt hänseende Gällivare dom
saga, Jukkasjärvi och Karesuando 
tingslag. 
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1 Uppgifterna för år 1956 är preliminära beträffande ingångna äkten
skap, födda och döda. — 2 Skillnaden mellan de från inrikes församling 
inflyttade och de till inrikes församling utflyttade borde för hela riket 
vara = 0; att så ej är fallet beror på brister i kyrkobokföringen. — 
3 Uppgifterna avser antalet från utlandet inflyttade personer, som blivit 

här kyrkobokförda. Bland de kyrkobokförda ingår även personer, som 
nnder tidigare år inkommit i riket. — 4 Räknat från den 31 december 
till nästföljande 31 december. I siffrorna ingår även sådan folkökning 
och folkminskning, som är en följd av områdesregleringar vid resp. års 
ingång. 
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