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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 
1958 was 7 392 872; this shows an increase of 
7,05 per mille from the 7 341 122 of the preceding 
year. 

The increase of population was considerable 
for the towns (53 128), while there was a decrease 
for the rural districts (1 378). By internai migra
tion the towns have received a surplus of round 
23 000 persons. 

The number of marriages during 1957 was 
62 366, equivalent to a marriage rate of 7,11 per 
thousand of the mean population. The total 
number of live births was 107 207 or 14,55 per 
thousand. The total number of deaths was 73 111 
or 9,92 per thousand. 

Emigrants during 1957 numbered 15 071 and 
immigrants 33 023. I t 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 arc, after a certain interval, erased 
from the register; these persons then are regis
tered as >obefintIiga> (residence unknown). Their 
number in 1957 was 2 483. 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 928. 
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Denna berättelse innehåller i tabell
avdelningen, tab. i, uppgifter beträffan
de folkmängden inom särskilda admini
strativa områden den 31 december 1957 
enligt den vid 1958 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 1957/58, 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 1957, 
dels den 1 januari 1958. Det må särskilt 
framhållas, att tab. 2 även ger motsva
rande data för var och en av de större 
städerna. 

I tab. 3 lämnas summariska uppgifter 
länsvis angående folkmängdens föränd
ringar under år 1957. Samtliga uppgifter 
— med undantag av data rörande vigs
lar, födda utom äktenskap samt döda 
i första levnadsåret, vilka här rör från 
kvartalsstatistikcn — är grundade på 
de summariska folkmängdsredogörelser
na. 

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 
iirealuppgifterna för Gästriklandsdelen 
av Gävleborgs län är föranledda av ny-
mätningar. 

Rikets folkmängd vid 1957 års slut ut
gjorde 7 392 872 personer och visar en 
tillväxt under år 1957 av 51 750 perso
ner eller 7,05 promille. Följande över
sikt ger ökningen under år 1957, jäm
fört med vart och ett av de närmast 
föregående tio åren. ökningen sedan 
1956 betingas väsentligen av två fakto
rer, ett födelseöverskott av cirka 34 000 
och en nettoimmigration med omkring 
18 000 personer. 

Stadsbefolkningen har under år 1957 
för första gången passerat landsbygdens 
folkmängdssiffra och uppgick vid årets 
slut till 3 719 458 personer. 

Folkökningen eller folkminskningen 
länsvis under år 1957, beräknad på 1 000 
invånare, angives i följande tablå, i 
vilken till jämförelse införts motsva
rande siffror öven för de närmast före
gående två åren. Talen är beräknade 
från den 31 december föregående år till 
den 31 december under året. 

Den absolut taget största tillväxten 
kommer på Stockholms län med 12 900 
personer; därnäst följer Göteborgs och 
Bohus län med 8 865 samt Malmöhus 
län med 5 397. Folkmängden har mins
kats i sju län. Av dessa uppvisar Jämt
lands län den största minskningen med 
1 035 personer, närmast följt av Kris-
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Tab. A. Folkmängd och folkökning 1/1/ 1957—1/1 1958 Population and increase of population 

1 Avser huvudgrupper av församlingar efter 
tätortsbefolkningens relativa storlek. Grupp A om
fattar församlingar med mindre än 10 % a v be
folkningen bosatt i tätorter år 1950. Motsvarande 

tal utgör i grupp B 10—30 %, i grupp C 30—50 %, 
i grupp D 50—70 %, i grupp E 70—90 % och i 
grupp F minst 90 % (se vidare 1950 år« folkräk
ning, del III , sid 2°). 

tianstads län med 626 och Gotlands län 
med 412. 

På varje tusental män kom såväl vid 
årets början som vid dess slut 1 005 
kvinnor. Enligt folkmängdsfördelningen 
vid slutet av år 1957 var antalet kvin
nor på 1 000 män på landsbygden 937 
och i städerna 1 077 (937 resp. 1 079 år 
1956). 

I tab. A lämnas en översikt av folk
mängden och dess förändringar inom 
vissa huvudgrupper av områden under 
tiden fr. o. m. den 1 januari 1957 t. o. m. 
den 1 januari 1958. Städerna har inde
lats i fem grupper med ledning av folk
mängdssiffran den 1 januari 1958. Som 
framgår av tab. A, är skillnaden mellan 
befolkningsutvecklingen i glesbygd och 
tätbebyggelse synnerligen stor. De två 
lägsta tätortsgrupperna liar under år 
1957 förlorat omkring 20 000 personer. 
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Tab. B. Folkmängdens förändringar åren 1948—1957 Vital statistics 

Grupp C har ökat endast obetydligt, un
der det att de tätbebyggda församlingar
na i grupperna D—F tillsammans ökat 
med över 70 000 personer. 

Inga nya städer har tillkommit vid 
årsskiftet 1957/58. Däremot bildades en 
ny köping, Almundsryd, i Kronobergs 
län. Vidare skedde viss reglering mellan 
län, i det att ett område av Åstorps kö
ping, Kristianstads län, överfördes till 
Mörarps kommun, Malmöhus län, och 
ett område av Hedesunda kommun, 
Gävleborgs län, till Älvkarleby kom
mun, Uppsala län. Slutligen kan näm
nas, att 22 municipalsamhällen upplösts 
utan att något nytt bildats. 

I tab. A angiven folkökning eller folk
minskning genom områdesregleringar 
för städer, köpingar och municipalsam
hällen den 1 januari 1958 fördelar sig på 
följande sätt: 

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

Rikets judiciella indelning har vid 
årsskiftet 1957/58 endast undergått den 
förändringen, att Köpings stad i judi-
ciellt hänseende förenats med Västman
lands västra domsaga, Åkerbo och 
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Tab. C. Ingångna äktenskap, levande födda, döda samt födelseöverskott på 1000 av medelfolk
mängden år 1957 Marriages, live births, deaths and excess of births per 1 000 mean population 

Skinnskattebergs tingslag. Av rikets 133 
städer har numera 4ö egen jurisdiktion, 
och deras sammanlagda folkmängd ut
gjorde den 1 jan. 1958 2 816 549 mot 
4 576 323 i rikets domsagor. 

Folkmängdens förändringar redovisas 
i tab. B i absoluta och relativa tal för de 
senaste tio åren. Uppgifterna för år 
1957 är prel iminära med undantag dock 
för emigranter och immigranter. För
ändringarna länsvis under ar 1957 med
delas i absoluta tal i tab. 3 och i rela
tiva tal i tab. C. 

Antalet giftermål var 1957, som fram
går av tab. B, obetydligt större än 1956. 
Om man ser längre tillbaka, har emel
lertid giftermålstalet sedan mitten av 
1940-talet visat en stadig nedgång 
t. o. m. 1956. 

Antalet födda är något lägre än 1956. 
Födelsefrekvensen har varit sjunkande 
sedan 1944 med ett mindre avbrott för 
åren 1955 och 1956. Födelsetalet för 1957 
(14,55 °/00) är det lägsta under de se
naste tjugo åren. 

Dödstalet visar under det innevarande 
decenniet i huvudsak nedgång till ett 
minimum år 1955. Den följande ökning
en torde få ses mot bakgrunden av den 
alltmer tilltagande förskjutningen inom 
befolkningen mot högre ålder. Som följd 
härav har födelseöverskottet reducerats 
och utgjorde år 1957 endast cirka 34 000 
personer, vilket är det lägsta överskottet 
sedan 1941. 

Hur födelse- resp. dödstalet varierar 
mellan församlingsgrupper med olika 
tätortsgradering framgår av efterföljan
de tablå. Skillnaden mellan glesbebygg-
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da och tätbebyggda församlingar är, 
som synes, betydande. Under det att 
födelsetalet ökar i proportion till täthets-
graden, gäller emellertid det motsatta 
för dödstalet. Som följd härav har fö
delseöverskottet blivit mycket obetydligt 
i de mest glesbebyggda församlingarna, 
medan de tätast bebyggda ligger vä
sentligt över rikssiffran. 

Beträffande antalet levande födda 
utom äktenskap meddelas för år 1957 
preliminära uppgifter länsvis i tab. 3, 
vartill i följande översikt fogas upp
gifter för landsbygd, städer och hela ri
ket i förhållande till hela antalet levande 
födda med jämförelsetal för de båda när
mast föregående åren: 

1 Se not 1 till tab. A. 

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 1 869, motsvarande 
17,43 °/00 av antalet levande födda. 

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. Följande samman
ställning belyser den inrikes omflytt
ningen under åren 1956 och 1957: 

1 Jämför not 3 till tab. 3. 
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Landsbygdens flyttningsförlust utgjor
de cirka 23 000 personer. 

Med avseende på folkbytet med olika 
europeiska länder och främmande 
världsdelar meddelas i sammanställning
en överst på föregående sida uppgifter 
för de båda senaste åren. Redovisningen 
avser personer, som blivit kyrkobokför
da i svensk församling. Bland de kyrko
bokförda ingår även personer, som un
der t idigare år inkommit i riket. Vidare 
är att märka, att utvandrare, som aldrig 
varit kyrkobokförda i Sverige, ej blivit 
räknade som emigranter. 

Folkbytet med andra stater medförde 
under år 1957 ett invandringsöverskott 
av omkring 18 000 personer, vilket inne
bär en ökning från år 1956 med i runt 
tal 4 700 personer. Antalet immigranter 
uppgick till över 33 000 personer, vilket 
är det högsta antal, som någonsin redo
visats i vårt land och omkring 5 000 per
soner mer än år 1956. ökningen är hu
vudsakligen betingad av den betydande 
invandringen från Ungern, inalles 5 126 

personer. Antalet emigranter ökades en
dast obetydligt till drygt 15 000 perso
ner. Invandringsöverskottet här rörde 
från det årliga folkhytet med andra eu
ropeiska länder, medan utflyttningen 
till främmande världsdelar översteg in
flyttningen därifrån med närmare 2 100 
personer. Den sistnämnda utflyttningen 
har i främsta rummet gått till Förenta 
staterna och Canada. 

Av samtliga emigranter var 35 % 
svenska medborgare, varefter kom emi
granter av finländsk nationalitet med 
.18 %, Danskar och tyskar utgjorde 
vardera 14 f/o. av emigranterna och norr
män 8 9fc. 

Större delen av invandringsöverskot
tet kom på Finland, Ungern och Dan
mark med resp. 8 300, 5 100 och 3 200 
personer. Av immigranterna var endast 
7 % svenska medborgare. Den största 
gruppen av immigranterna, 33 %, var 
av finländsk nationalitet. Danskarna Ut
gjorde 17 %, ungrarna 16 7c, tyskarna 
10 % och norrmännen 6 %. 
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Tab. 1. Folkmängden inom särskilda administrativa områden den 31 december 1957, 
enligt indelningen den 1 januari 1958 
Population in rural districts, parishes, judicial districts, towns and counties on December 31 
1957 (according to the division in force on January 1 1958) 

Lk. = landskommun, föra. = 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 1957. — 2) STOCKHOLMS LÄN. 



9 TAB. 1 (forts.). FOLKMÄNGD 1957. — 2) STOCKHOLMS LÄN (forts.). — 3) UPPSALA LÄN. 



10 TAB. 1 (forts.). FOLKMÄNGD 1957. — 3) UPPSALA LÄN (forts.). — 4) SÖDERMANL. L. 



11 TAB. 1 (forts.). FOLKMÄNGD 1957 . — 4) SÖDERM. L. (forts.). — 5) ÖSTERGÖTLANDS L. 



12 TAB. 1 (forts.). FOLKMÄNGD 1957. — 5) ÖSTERGÖTLANDS LÄN (forts.). 



13 TAB. 1 (forts.). FOLKMÄNGD 1957 . — 5) ÖSTERS. LÄN (forts.). — 6) JÖNKÖPINGS LÄN. 



14 TAB. 1 (forts.). FOLKMÄNGD 1957 . — 6) JÖNKÖPINGS LÄN (forts.). 



15 TAB. 1 (forts.). FOLKMÄNGD 1957. — 6) JÖNKÖPINGS L. (forts.). — 7) KRONOB. L. 



16 TAB. 1 (torts.). FOLKMÄNGD 1957. — 7) KRONOB. L. (forts.). — 8) KALMAR LÄN. 



17 TAB. 1 (forts.). FOLKMÄNGD 1957. — 8) KALMAR LÄN (forts.). 



18 TAB. 1 (forts .) . FOLKMÄNGD 1957 . — 8) KALMAR LÄN (forts.). — 9) GOTLANDS LÄN. 



19 TAB. 1 (forts.). FOLKM. 1957 . — 9) GOTL. L. (forts.). — 10) BLEKINGE L. — 11) KRIST. L. 



20 TAB. 1 (forts.). FOLKMÄNGD 1957 . — 11) KRISTIANSTADS LÄN (forts.). 



21 TAB. 1 (forts . ) . FOLKMÄNGD 1957 . — 11) KRISTIANST. L. (forts.) . — 12) MALMÖH. L. 



22 TAB. 1 (forts.) . FOLKMÄNGD 1957 . — 12) MALMÖHUS LÄN (forts.) . 



23 TAB. 1 (forts.). FOLKMÄNGD 1957. — 12) MALMÖHUS LÄN (forts.) . 



24 TAB. 1 (forts.). FOLKMÄNGD 1957. — 12) MALMÖHUS L. (forts.). 



25 TAB. 1 (forts.). FOLKMÄNGD 1957. — 13) HALLANDS LÄN. 



26 TAB. 1 (forts.). FOLKMÄNGD 1 9 5 7 . — 13) HALLANDS L. (forts.). — 14) GÖTEB. O. BOH. L. 



27 TAB. 1 (forts.). FOLKMÄNGD 1957. — 14) GÖTEBORGS OCH BOHUS LÄN (forts.). 



28 TAB. 1 (forts.). FOLKMÄNGD 1 9 5 7 . — 1 4 ) GÖTEB. O. BOH. L. (forts.). — 15) ÄLVSBORGS L. 



29 TAB. 1 (forts.). FOLKMÄNGD 1957 . — 15) ÄLVSBORGS LÄN (forts.). 

Rättelse sid. 29 under Kinds och Rcdvägs domsaga, summakolumnen: 



30 TAB. 1 (forts.). FOLKMÄNGD 1957. — 15) ÄLVSBORGS L. (forts.). — 16) SKARABORGS L. 



31 TAB. 1 (forts.). FOLKMÄNGD 1957. — 16) SKARABORGS LÄN (forts..). 



32 TAB. 1 (forts.). FOLKMÄNGD 1957. — 16) SKARABORGS LÄN (forts.). 



33 TAB. 1 (forts.). FOLKMÄNGD 1957 — 16) SKARAB. LÄN (forts.). — 17) VÄRML. LÄN 



34 TAB. 1 (forts . ) . FOLKMÄNGD 1957 . — 17) VÄRMLANDS LÄN (forts.). 



35 TAB 1 (forts.) . FOLKMÄNGD 1957. — 17) VÄRMLANDS LÄN (förts.) . — 18) ÖREBRO LÄN. 



36 TAB. 1 (forts.). FOLKMÄNGD 1 9 5 7 . — 18) ÖREBRO L. (forts.). — 19) VÄSTMANL. L. 



37 TAB. 1 (forts.). FOLKMÄNGD 1957 . — 19) VÄSTMANL. L. (fortS.). — 20) KOPPARB. L. 



38 TAB. 1 (forts.). FOLKMÄNGD 1967. — 20) KOPPARBERGS LÄN (forts.). 



39 TAB. 1 (forts.). FOLKMÄNGD 1957. — 21) GAVLEBORGS LÄN. 



40 TAB. 1 (forts.). FOLKMÄNGD 1957. — 21) GÄVLEB. LÄN (forts.). — 22) VÄSTERNORRL. L . 



41 TAB. 1 (forts.). FOLKMÄNGD 1957. — 22) VÄSTERNORRL. L. (forts.). — 23) JÄMTLANDS L. 



42 TAB. 1 (forts.) . FOLKMÄNGD 1 9 5 7 . — 23) JÄMTL. L. (forts.) . — 24) VÄSTERB. LÄN. 



43 TAB. 1 (forts.). FOLKMÄNGD 1957 . — 24) VÄSTERB. LÄN (forts.). — 25) NORRB. L. 



44 TAB. 1 (forts.). FOLKMÄNGD 1957 . — 25) NORRBOTTENS LÄN (forts.).—ANMÄRKNINGAR. 

Anmärkningar. 

Anm. till Stockholms stad. 
1 Uppgifterna avser folkmäng

den den 31 dec. 1957 enligt indel
ningen den 1 jan. 1958 (beräknad 
på grundval av mantalsskriven 
folkmängd den 1 nov. 1957). Ben 
kyrkoskrivna folkmängden vid 
•samma tidpunkt utgjorde 800 252 
fördelad å nedannämnda försam
lingar sålunda: 

StorkyrkoförsftmHngen 6 616 
Klara förs. . . . 3 916 
Kungsholms » . . . 24 992 
,S:t Görans » . . . 42 960 
Matteus » . . . 38 635 
Gustav Vasa » . . . 16 905 
Adolf Fredriks » . . . 11 552 
Johannes » . . . 15 154 
Jakobs » . . . 2 804 
föngelbrekts » . . . 23 625 
Hedvig Eleonora » . . . 16 854 

Oskars förs. . . . 40 842 
»Sofia » . . . 21 185 
Katarina » . . . 44 253 
Maria Magdalena » . . . 17 868 
Högalids » . . . 36134 
Enskede » . . . 44 455 
Skarpnäcks » . . . 46 616 
Farsta » . . . 40 808 
Vantörs » . . . 37 622 
Brännkyrka » . . . 40137 
Hägerstens » . . . 60 770 
Kssinge » . . . 10 781 
Västerleds » . . . 29 402 
Bromma » . . . 39 350 
•Spånga » . . . 62 308 

därav i 
Spånga kbfd . . . 38 738 
Hässelby kbfd . . . 23 570 

Hovförsamlingen . . . 503 
Skeppsholms förs. . . . 6 408 
Tyska » . . . 6199 
Finska » . . . 10 598 

Anm. till StockJiolms 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. 

» Danderyds församling omfat
tar Danderyds köping, Stocksunds 
köping oeh Djursholms stad. 

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

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

' Städerna Nynäshamn och 
Nacka tillhör i judiciellt hänseen
de Södertörns domsaga. 
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8 Den 1 jan. 1958 upplöstes 
Bimbo municipalsamhälle, som 
den 31 dec. 1957 räknade 1346 
inv. 

9 Den 1 jan. 1958 upplöstes 
Rönninge municipalsamhälle, som 
den 31 dee. 1957 räknade 1 438 
inv. 

10 Den 1 jan. 1958 överflyttades 
ett område med 6 inv. från Grö-
dinge kommun och förs. till Väster
haninge kommun och Västerha
ninge förs. 

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

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

kommun och del av Tierps köping. 
3 Den 1 jan. 1958 överflyttades 

ett område med 39 inv. från Hede
sunda kommun och förs. i Gä vi. län 
till Älvkarleby kommun och Älv
karleby förs. 

4 Den 1 jan. 1958 överflyttades 
et t område med 73 inv. från Vak
sala förs. till Uppsala förs. inom 
Uppsala stad samt ett område med 
824 inv. i motsatt riktning. 

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. 

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

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

Anm. till Östergötlands län. 
1 Städerna Vadslena ooh Skän-

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

2 Staden Mjölby tillhör i judi
ciellt hänseende Folkungabygdons 
domsaga. 

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

4 Den 1 jan. 1958 överflyttades 
ett obebott område från Skårblacka 
kommun och Kullerstaås förs. till 
Norsholms kommun och Kimstads 
förs. 

5 Den 1 jan. 1958 överflyttades 
från Västra Vikbolandets kommun 
och Konungsunds resp. Furing-
hlads förs. till Norrköpings stad 

och Styrstads förs. områden med 
16 resp. 10 inv. samt från Norr
köpings stad och Styrstads förs. till 
Västra Vikbolandets kommun och 
Dagsbergs förs. ett område med 2 
inv. Vid samma tidpunkt över
flyttades et t område från Norr
köpings stad och Östra Eneby förs. 
till Kvillinge kommun och förs., 
ett område från Norrköpings stad, 
och S:t Johannes förs. till Aspve-
dens kommun och Västra Husby 
förs. samt ett område från Kvil
linge kommun och förs. till Norr
köpings stad och östra Eneby förs.; 
dessa områden var obebodda. 

Anm. tiU Jönköpings län. 
1 Städerna Eksjö och Tranås 

tillhör i judiciellt hänseende Nor
ra och Södra Vedbo domsaga. 

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

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

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

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

6 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. 

8 Städerna Såvsjö och Vetlanda 
tillhör i judiciellt hänseende Nju-
dungs domsaga. 

Anm. Ull Kronobergs län. 
1 Åseda församling omfattar 

Åseda kommun och Åseda köping. 
2 Hovmantorps församling om

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

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

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

6 Den 1 jan. 1958 erhöll Al-
mundsryds kommun köpingsrättig
heter. Ryds municipalsamhälle, 
som den 31 dec. 1957 räknade 931 
inv., upplöstes samtidigt. 

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. 1958 upplöstes 
Södra Vi municipalsamhälle, som 
den 31 dec. 1957 räknade 1 028 
inv. 

' Den 1 jan. 1958 överflyttades 
från Màlilla kommun oeh Målilla 
med Oårdveda förs. ett område med 
72 inv. till Hultsfreds köping och 
förs., ett obebott område till Lön-
néberga kommun och förs. samt 
ett obebott område till Vena kom
mun och förs. Vid samma tidpunkt 
överflyttades från Vena kommun 
och förs. ett område till Hullsfreds 
köping och förs., ett område till 
Lönneberga kommun och förs. 
samt ett område till Målilla kom
mun och Målilla med Gårdveda 
förs.; dossa områden var obebodda. 

Anm. till Gotlands län. 
1 Den 1 jan. 1958 överflyttades 

ett obebott område från Hejnums 
förs. till Tingstäde förs. inom 
Tingsläde kommun. 

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 ooh Medelsta 
domsaga. 

2 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. 

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

3 Osby församling omfattar Os-
by kommun ooh Osby köping. 
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4 Vinslövs församling omfattar 
de! av Vinslövs kommun och Vins
lövs köping. 

5 Staden Hässleholm tillhör i 
judiciellt hänseende Västra Göingo 
domsaga. 

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

7 Den 1 jan. 1958 upplöstes 
Borrby municipalsamhätte, som 
den 31 dec. 1957 räknade 1 098 
inv. 

8 Ben 1 jan. 1958 upplöstes Ki
viks municipalsamhätte, som den 
31 dec. 1957 räknade 612 inv., 
varav i Södra Mettby jörs. 508 och 
i Vitaby förs. 104 inv. 

9 Den 1 jan. 1958 upplöstes 
Tallarps munieipalsamliätte, som 
den 31 dec. 1957 räknade 1008 
inv. 

10 Den 1 jan. 1958 upplöstes 
Knislinge municipalsamhätte, som 
den 31 dec. 1957 räknade 1699 
inv. 

11 Den 1 jan. 1958 upplöstes 
Broby municipalsamhätte, som den 
31 dec. 1957 räknade 1314 inv. 

12 Den 1 jan. 1958 överflyttades 
ett obebott område från Åstorps 
köping och Västra Broby jörs. till 
Mörarps kommun och Kropps 
förs. i Malm. län. 

Anm. till Malmöhus lån. 
1 Staden Höganäs tillhör i judi

ciellt hänseende Luggude dom
saga. 

2 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 jörs. omfattar Höörs 
köping och del av Norra Frosta 
kommun. 

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

6 Den 1 jan. 19.58 överflyttades 
ett obebott område från Ödåkra 
kommun och Fleninge förs. samt 
ett obebott område från Åstorps 
köping och Västra Broby förs. i 
Krist, län till Mörarps kommun 
och Kropps förs. Vid samma tid
punkt överflyttades ett område 
med 44 inv. från Mörarps kommun 
och Kropps förs. till Ödåkra kom
mun och Allerums förs. 

7 Den 1 jan. 1958 överflyttades 
ett område med 10 inv. från Vall-
åkra kommun och Bårslövs förs. till 
Mörarps kommun och Välluvs förs. 

8 Den 1 jan. 1958 överflyttades 
ett område med 2 inv. från Kåge-
röds kommun och förs. till Svalövs 
kommun och förs. Vid samma tid
punkt överflyttades ett område 
med 6 inv. från Marieholms kom
mun och Torrlösa förs. till Kåge-
röds kommun och förs. 

9 Den 1 jan. 1958 överflyttades 
ett obebott område från Dösjebro 
kommun och Saxtorps förs. till 
Rönneberga kommun och Tofta 
förs. samt ett område med 6 inv. 
i motsatt riktning. 

10 Den 1 jan. 1958 överflyttades 
från Teckomatorps kommun och 
Kålls-Nöbbelövs förs. ett område 
med 3 inv. samt från samma kom
mun och Norra Skråvlinge förs. 
ett obebott område till Marieholms 
kommun och Torrlösa förs. 

11 Den 1 jan. 1958 överflyttades 
ett område med 3 inv. från Harrie 
kommun och Stora Harrie förs. till 
Marieholms kommun och Reslövs 
förs. 

li Den 1 jan. 1958 överflyttades 
ett obebott område från Lödde-
köpinge kommun och Högs förs. till 
Dôsj'eoro kommun och Västra Kara-
by förs. 

13 Den 1 jan. 1958 överflyttades 
ett obebott område från Dalby 
kommun och Bonderups förs. till 
Slaffanstorps kommun och Esarps 
förs. 

11 Den 1 jan. 1958 upplöstes 
Veheröds municipalsamhälle, som 
den 31 dec. 1957 räknade 766 inv. 

15 Den 1 jan. 1958 överflyttades 
ett obebott område från Vellinge 
kommun och Qåssie jörs. till 
Bunke/lo kommun och Tygelsjö 
förs. 

lu Den 1 jan. 1958 överflyttades 
ett obebott område från Rydsgårds 
kommun och Katslösa förs. till 
Ljunits kommun och Sjörups förs. 

17 Den 1 jan. 1958 överflyttades 
et t område med 9 inv. från Östra 
Frosta kommun (Hörby förs.) till 
Hörby köping. 

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

ciellt hänseonde Hallands södra 
domsaga. 

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

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

4 Den 1 jan. 1958 överflyttades 
ett område med 1 inv. från Våx-
lorps kommun och förs. till Rännes-
lörs kommun och förs. 

s Den 1 jan. 1958 överflyttades 
ett obebott område från Enslövs 
kommun och förs. till Kvibille kom
mun och Holms förs. 

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

oiellt hänseende Askims och Möln
dals domsaga. 

• 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 
judioiellt hänseende Norrvikens 
domsaga. 

B Den 1 jan. 1958 upplöstes 
Östersidans municipalsamhälle, som 
den 31 dec. 1957 räknade 137 inv. 

6 Den 1 jan. 1958 upplöstes Hav-
stenssunds municipalsamhälle, som 
den 31 dec. 1957 räknade 219 inv. 

7 Biskopsgårdens kyrkobokfö
ringsdistrikt bildades den 1 april 
1957 genom utbrytning ur Lundby 
kbfd. 

Anm. till Älvaborgs lån. 
1 Årtemarks församling omfattar 

del av Lelångs kommun och 
Bengtsfors köping. 

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

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

4 Örby förs. omfattar örby 
kommun och Skene köping. 

5 Mossebo förs. är delad på 
Tranemo och Dalstorps kommuner. 

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

7 Den 1 jan. 1958 överflyttades 
ett område med 76 inv. från Dals-
Eds kommun och Nössemarks förs. 
till Lelångs kornmun och Torrskogs 
förs. 

8 Den 1 jan. 1958 upplöstes 
Eds municipalsamhälle, som den 
31 dec. 1957 räknade 893 inv. 

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

oiellt hänseende Skarabygdens 
domsaga. 

' Städerna Tidaholm ooh Fal
köping tillhör i judiciellt hänse
ende Vartofta och Frökinds dom
saga. 
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• Staden Hjo tillhör i judiciellt 
hänseende Skövde domsaga, Gud
hems och Kàkinds tingslag. 

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

6 Den 1 jan. 1958 upplöstes 
Lundsbrunns municipalsamhälle, 
som den 31 dec. 1957 räknade 505 
inv., varav i Ledsjö förs. 338 och 
i Skälvums fors. 167 inv. 

6 Den 1 jan. 1958 upplöstes 
Tidans municipalsamhälle, som den 
31 dec. 1957 räknade 618 inv., 
varav i Götlunda förs. 390 och i 
Vads förs. 228 inv. 

Anm. till Värmlands län. 
1 Kropjta församling omfattar 

Kroppa kommun och Storfors 
köping, vardera utgörande särskilt 
kyrkobokföringsdistrikt. 

• Staden Filipstad tillhör i 
judiciellt hänseende Östersysslets 
domsaga. 

5 Staden Hagfors tillhör i judi
ciellt hänseende Älvdals och Nyeds 
domsaga, Älvdals nedre tingslag. 

4 Staden Säffle tillhör i judiciellt 
hänseende Södersysslets domsaga. 

5 Staden Arvika tillhör i judi-
ciollt hänseende Jösse domsaga. 

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

7 Den 1 jan. 1958 upplöstes 
Hammarö och Skoghalls kyrko-
bokföringsdistrikt, vilka den 31 
dec. 1957 räknade 2 556 resp. 
7 132 inv. 

Anm. till Örebro lån. 
1 Hallsbergs församling omfat

tar Hallsbergs kommun och Halls
bergs köping. 

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

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

4 Staden Karlskoga tillhör i 
judiciellt hänseende Karlskoga 
domsaga. 

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

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

' Den 1 jan. 1958 upplöstes 
Pålsboda municipalsamhälle, som 
den 31 dec. 1957 räknade 1 114 
invr. 

8 Den 1 jan. 1958 upplöstes 
Fellingsbro municipalsamhälle, som 
den 31 dec. 1957 räknade 1 049 
inv. 

Anm. till Västmanlands län. 
1 Kung Karls församling om

fattar dol 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
ciellt hänseende Västmanlands 
mellersta domsaga. 

4 Den 1 jan. 1958 överflyttades 
ett område med 97 inv. från Med-
åkers kommun och Västra Skedvi 
förs. till Skinnskattebergs kommun 
och Heds förs. 

5 Staden Köping är fr. o. m. den 
1 jan. 1958 i judiciellt hänseende 
förenad med Västmanlands västra 
domsaga, Åkerbo och Skinnskatte
bergs tingslag. 

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-
oiellt hänseende Hedemora dom
saga, Folkare tingslag. 

1 Städerna Säter och Hedemora 
tillhör i judiciellt hänseende He
demora domsaga. Hedemora tings
lag. 

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

5 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 Västerbergslags 
domsaga. 

7 Mora församling omfattar 
Mora kommun och Morastrands 
Köping. 

8 Den 1 jan. 1958 upplöstes 
Malungs municipalsamhälle, som 
den 31 dec. 1957 räknade 1471 
inv. 

9 Den 1 jan. 1958 överflyttades 
ett obebott område från Siljansnäs 
kommun och förs. till Leksands 
kommun och förs. Bamt ett obebott 
område i motsatt riktning. 

10 Den 1 jan. 1958 överflyttades 
ett område med 6 inv. från Mora 
kommun till Morastrands köping 
inom Mora förs. 

Anm. till Gävleborgs län. 
1 Ovansjö församling omfattar 

Ovansjö kommun och Storviks 
köping. 

4 Staden Sandviken tillhör i 
judiciellt hänseende Gästriklands 
Östra domsaga. 

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

4 Ljusdala församling omfattar 
Ljusdals kommun och Ljusdals 
köping. 

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

6 Den 1 jan. 1958 överflyttades 
ett område med 39 inv. från Hede
sunda kommun och förs. till Älv
karleby kommun och förs. i Upps. 
län. 

7 Den 1 jan. 1958 överflyttades 
ett område med 12 inv. från Delsbo 
kommun och förs. till Ljusdals 
kommun och Ljusdals förs. 

Anm. till Västernorrlands län. 
1 Borgsjö församling omfattar 

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

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

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

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

Anm. till Jämtlands län. 
1 Svegs församling omfattar 

del av Svegs kommun och Svegs 
köping. 

2 Den 1 jan. 1958 överflyttades 
ett område med 14 inv. från Övre 
Ljungadalens kommun och Storsjö 
förs. till Tännäs kommun och Ljus-
nedals förs. 

Anm. till Västerbottens län. 
1 Vännäs församling omfattar 

Vännäs kommun och Vännäs kö-
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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 och 
Vilhelmina köping, vilken senare 
ingår som del i Vilhelmina kyrko
bokföringsdistrikt. 

1 Den 1 jan. 1958 upplöstes 
Hörnefors municipahamhälle, som 
den 31 dec. 1957 räknade 2 059 
inv. 

1 Den 1 jan. 1958 överflyttades 
ett område från Degerfors kommun 
och förs. till Bjurholms kommun 
och förs. samt ett område i mot

satt riktning. Båda dessa områden 
var obebodda. 

6 Den 1 jan. 1958 överflyttades 
ett område från Vännäs kommun 
och Vännäs förs. till Örträsks 
kommun och före. samt ett område 
i motsatt riktning. Båda områdena 
var obebodda. 

7 Den 1 jan. 1958 upplöstes 
Änäsets municipalsamhälle, som 
den 31 dec. 1957 räknade 687 inv. 

8 Den 1 nov. 1957 uppdelades 
Skellefteå landsförsamling på två 
kyrkobokföringsdistrikt, Skellefteå 
landsförsamlings resp. Bolidens 
kbfd. 

9 Den 1 jan. 1958 upplöstes 
Byske municipalsamhälle, som den 
31 dec. 1957 räknade 1 044 inv. 

10 Den 1 jan. 1958 upplöstes 
Dorotea municipalsamhälle, som 
den 31 dec. 1957 räknade 1 261 
inv. 

Anm. Ull Norrbottens län. 
1 Ålvsby församling omfattar 

Älvsby kommun och Älvsbyns 
köping. 

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

3 överluleå församling omfattar 
Överluleå kommun oeh Bodens 
stad. I judiciellt hänseende tillhöt 
staden Luleå domsaga, Luleå 
tingslag. 

4 Nedertorneå-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. 



49 Tab. 2. Folkmängden länsvis och i städer med minst 25000 inv. år 1957 
Population by county and in towns with at least 25000 inhabitants in 1957 



50 TAB. 2 (forts.). FOLKMÄNGDEN LÄNSVIS OCH I STÄDER MED MINST 25000 INV. 1957 



51 
Tab. 3. Folkmängdens förändringar länsvis år 19571 Vital statistics by county in 1957 

1 Uppgifterna för år 1957 är preliminära beträffande ingångna äkten
skap, födda och döda. — 2 Efter mannens kyrkobokföringsort; i upp
gifterna för hela riket ingår 551 fall, där mannen ej var kyrkobokförd 
i Sverige. — 3 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. — 4 Uppgif

terna avser antalet från utlandet inflyttade personer, som blivit här 
kyrkobokförda. Bland de kyrkobokförda ingår även personer, som under 
tidigare år inkommit i riket. — 5 Räknat från den 31 december till 
nästföljande 31 december. I siffrorna ingår även sådan folkökning och 
folkminskning, som är en följd av områdesreglcringar vid resp. års in
gång. 
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