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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 
1960 was 7 47134."i; this shows an increase of 
4,74 per mille from the 7 436 066 of the preceding 
year. 

The increase of population was considerable 
for the towns (42 227), while there was a remarka
ble decrease for the rural districts (6 948). By 
internal migration the towns have received a sur
plus of round 21 000 persons. 

The number of marriages during 1959 was 
4!) H'M, equivalent to a marriage rate of 6,69 per 
thousand of the mean population. The total num
ber of live births was 104 844 or 14,07 per thou
sand. The total number of deaths was 70 922 or 
9,51 per thousand. 

Emigrants during 1959 numbered 15 607 and 
immigrants 19 089. 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 are, after a certain interval, erased 
from the register; these persons then are regis
tered as »obefintliga» (residence unknown). Their 
number in 1959 was 2 844. 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 reg
ister numbered 784. 
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Inledning. 

Områdesregleringar. 

Inledning. Denna berättelse innehåller 
i tabellavdelningen, tab. 1, uppgifter be
träffande folkmängden inom särskilda 
administrativa områden den 31 decem
ber 1959 enligt den vid 1960 års ingång 
gällande indelningen. Dessa uppgifter 
avser den kyrkobokförda befolkningen 
och grundar sig på de summariska folk
mängdsredogörelser, som pastorsämbe
tena enligt 1 § kung. den 16 dec. 1949 
(nr 702) årligen före utgången av febru
ari månad skall översända till statistiska 
centralbyrån. 

I tab. 1 lämnas uppgifter om folk
mängden, fördelad på kön, för domsagor, 
tingslag, kommuner, municipalsamhäl-
len, församlingar och kyrkobokförings
distrikt. 

I tab. 2 framlägges folkmängdsuppgif
ter länsvis efter kön och med fördel
ning på landsbygd och städer enligt in
delningen dels den 31 december 1959, 
dels den 1 januari 1960. Tabellen ger 
även motsvarande data för var och en 
av de större städerna samt för hela riket, 
dess landsbygd och städer de två när
mast föregående åren. 

I tab. 3 lämnas en preliminär ålders
redovisning av rikets folkmängd på ett-
och femårsklasser vid 1959 års slut. 

I tab. 4 framlägges en redovisning av 
folkmängdens förändringar i var och en 
av rikets kommuner under år 1959. 

I tab. 5 lämnas för varje läns lands
bygd och städer uppgifter om folkmäng
dens förändringar under år 1959. Ta
bellen innehåller även uppgifter för 
varje kvartal under år 1959 samt för de 
båda närmast föregående åren. 

Samtliga uppgifter i tab. 4 och 5 — 
med undantag av data rörande gifter
mål, födda utom äktenskap samt döda 
i första levnadsåret, vilka härrör från 

kvartalsstatistiken — är grundade på de 
summariska folkmängdsredogörelserna. 
Uppgifterna rörande giftermål, födda 
och döda under år 1959 är preliminära. 

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 Örebro län är för
anledda av nymätningar. 

Områdesregleringar. De administrativa 
regleringar, som ägde rum vid årsskiftet 
1959/60, redovisas i länsvis uppställda 
anmärkningar till tab. 1 (sid. 38). Sum
mariska uppgifter om invånarantalet i 
överflyttade områden lämnas i tab. A. 

Inga nya städer eller köpingar har 
tillkommit vid årsskiftet 1959/60. Där
emot har Markaryds köping utvidgats ge
nom inkorporering av Markaryds kom
mun. Kvänums municipalsamhälle har 
utvidgats med ett område, men i övrigt 
har 36 municipalsamhällen upplösts, var
av 26 i Göteborgs och Bohus län i sam
band med ikraftträdandet av den nya 
hälsovårdsstadgan den 1 januari 1960. 
Några regleringar mellan län har icke 
förekommit. 

I tab. A angiven folkökning eller folk
minskning genom områdesregleringar 
för städer, köpingar och municipalsam
hällen den 1 januari 1960 fördelar sig på 
följande sätt: 
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Folkmängd och folkökning. 

Municipalsamhällen : 

Upplösning av Valla, Ruda, Glimåkra, 
Hästveda, Skälderviken, Vrångö, 
Ponsö, Styrsö, Asperö, Hönö, Hälsö, 
Källö-Knipplan, Kalvsund, Skär
hamn, Bleket, Stora Dyrön, Åstol, 
Tjörnekalv, Klädesholmen, Kyrke-
sund, Käringön, Gullholmen, Ellos, 
Stocken, Hälleviksstrand, Tången, 
Malmön, Hovenäset, Vajern, Ule-
bergshamn, Bovallstrand, Vedum, 
Bureå, Sunnanå, Vännäsby och 
Malmberget — 31 204 

Rikets judiciella indelning har vid 
årsskiftet 1959/60 förändrats såtillvida, 
att Västervik förenats med Tjusts dom
saga ocli Sala med Västmanlands östra 
domsaga. 

Folkmängd och folkökning. Rikets 
folkmängd vid 1959 års slut utgjorde 
7 471 345 personer och visar en tillväxt 
under år 1959 av 35 279 personer eller 
4,74 promille. Följande översikt ger ök
ningen under år 1959, jämfört med öv
riga år under den senaste t ioårsperio
den, ökningen sedan 1958 här rör till 
största delen från ett födelseöverskott 
av cirka 33 900 personer. Immigrations-
överskottet är betydligt lägre än föregå
ende år, endast omkring 3 500 personer. 

Stadsbefolkningen ökade under 1959 
med cirka 42 200 personer och upp
gick vid årets slut till 3 821 303 personer, 
medan landsbygdsbefolkningen minska
de med cirka 6 900 till 3 650 042 perso
ner. Av rikets 133 städer har 43 egen 

jurisdiktion, och deras sammanlagda 
folkmängd utgjorde den 1 jan. 1960 
2 838 419 mot 4 032 926 i rikets domsa
gor. 

Folkökningen eller folkminskningen 
länsvis under år 1959 angives i ovanstå
ende tablå, i vilken till jämförelse införts 
motsvarande siffror även för de närmast 
föregående två åren. Talen avser tiden 
från den 31 december 1958 till den 31 
december 1959 och är räknade per 1 000 
av den vid förstnämnda års slut redo
visade folkmängden. 

Den absolut taget största tillväxten 
kommer på Stockholms län med 13 502 
personer; därnäst följer Göteborgs och 
Bohus län med 5 864, Malmöhus län med 
4 721 och Stockholms stad med 2 999. 
Folkmängden har minskat i åtta län. Av 
dessa uppvisar Västernorrlands län den 
största minskningen med 819 personer, 
närmast följt av Gotlands län med 650 
och Jämtlands län med 606. 
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Tab. A. Folkmängd och folkökning 1/1 1959—1/1 1960 Population and growth of population 

1 Indelningen i storleksgrupper avser anta
let invånare Vi I960. — a Avser huvudgrup
per av församlingar efter tätortsbefolkningens 
relativa storlek. Grupp A omfattar församlingar 
med mindre än 10 % av befolkningen 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 års folkräkning, del I I I , s. 2°). 

I tab. A lämnas en översikt av folk
mängden och dess förändringar i stä
der, köpingar och övriga landskommu
ner, fördelade på storleksgrupper. Som 
framgår av tabellen, är skillnaden mellan 
befolkningsutvecklingen i glesbygd och 
tätbebyggelse synnerligen stor. De fyra 
lägsta tätortsgrupperna har under år 
1959 förlorat över 23 000 personer, un
der det att de tätbebyggda församling
arna i grupperna E—F tillsammans 
ökat med över 58 000 personer. 

I tab. B har såväl församlingar som 
kommuner länsvis fördelats efter folk
mängdens storlek. Norrbottens och Väs
terbottens län har de i genomsnitt folk
rikaste landsförsamlingarna, medan Got
lands och Skaraborgs län har särskilt 
låga genomsnittstal. Även beträffande 
landskommunerna har de båda nordligas
te länen de högsta talen, medan där
emot Hallands, Gotlands och Kronobergs 
län har de lägsta. 

I 114 av rikets 133 städer har folk-



4° Tab. B. Församlingar1 och kommuner länsvis efter folkmängden den 1 januari 1960 

Parishes and communes by size of population and by county 

1 I 11 fall är församling delad på landsbygd och stad; i tabellen har vardera av dessa församlingsdelar räknats såsom en församling. — 2 Inräknat 
6 icke-territoriella församlingar. 
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mängden ökat, men landskommunerna 
uppvisar i allmänhet folkminskning, så
som framgår av följande sammanställ
ning, där folkmängdsförändringar som 
beror på områdesregleringar icke med-
tagits. 

På varje tusental män kom såväl vid 
årets början som vid dess slut 1004 
kvinnor. Vid årets slut var antalet kvin
nor per 1 000 män på landsbygden 936 
och i städerna 1 074 (936 resp. 1 076 år 
1958). 

Folkmängdens förändringar. I tab. C 
redovisas i absoluta och relativa tal folk
mängdens förändringar under de senaste 
tio åren. Uppgifterna för år 1959 är 
preliminära med undantag för emigran
ter och immigranter. Förändringarna 
länsvis under år 1959 meddelas i abso
luta tal i tab. 5 och i relativa tal i 
tab. D, medan förändringarna kommun
vis meddelas i absoluta tal i tab. 4. 

Antalet giftermål har, som framgår av 
tab. C, i jämförelse med år 1958 minskat 
med närmare 900. Giftermålstalet har 
alltsedan mitten av 1940-talet, frånsett 

en ökning 1957, visat oavbruten ned
gång. 

Även antalet födda är lägre än år 1958. 
Födelsefrekvensen har varit sjunkande 
alltsedan 1944 med undantag för ett 
mindre avbrott år 1955. Födelsetalet för 
år 1959 (14,07 7»») är det lägsta sedan 
1935. 

Antalet avlidna har gått ned obetyd
ligt. Födelseöverskottet, som utgjorde 
cirka 33 900, är det minsta sedan 1941. 

Hur födelse- resp., dödstalet varierar 
mellan församlingsgrupper med olika 
tätortsgradering framgår av följande 
tablå. 

Skillnaden mellan glesbebyggda och 
tätbebyggda församlingar är, som sy
nes, betydande. Under det att födelse
talet i allmänhet ökar i proportion till 
täthetsgraden, gäller emellertid det mot
satta för dödstalet. Detta har haft till 
följd att för glesbebyggda församlingar 
endast ett obetydligt födelseöverskott 
uppstått, medan de tätast bebyggda, för
samlingsgrupperna E och F, ligger över 
rikssiffran. 

Beträffande antalet levande födda 
utom äktenskap meddelas för år 1959 
preliminära uppgifter länsvis i tab. 5, 
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 2 till tab. A. 
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Tab. C. Folkmängdens förändringar åren 1950—1959 Vital statistics 

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 1723, motsvarande 
10,43 Vco av antalet levande födda. 

De i tab. 5 anförda siffrorna beträf
fande den inrikes omflyttningen är på 
grund av brister i kyrkobokföringen 
att betrakta såsom endast approximativt 
riktiga. Följande sammanställning bely
ser den inrikes omflyttningen under åren 
1958 och 1959: 

Landsbygdens flyttningsförlust utgjor
de såväl under 1958 som 1959 cirka 
21 000 personer. 

Med avseende på, folkbytet med olika 
europeiska länder och främmande 
världsdelar meddelas i tab. E uppgifter 
om den registrerade in- och utvandring
en under de båda senaste åren. Redovis
ningen avser personer, som blivit kyrko
bokförda i svensk församling. Bland de 
kyrkobokförda ingår även personer, som 
under tidigare år inkommit i riket. Ut
vandrare, som aldrig varit kyrkobokför
da i Sverige, har ej blivit räknade som 
emigranter. 

Folkbytet med andra stater medförde 



°7° 

Tab. D. Giftermål, levande födda, döda, födelseöverskott och inflyttningsöverskott på 1000 av medelfolkmängden länsvis år 1959 

Marriages, live births, deaths, excess of births and net gain by migration per 1000 mean population by county 
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Tab. E. Immigranter och emigranter efter länder åren 1958 och 1959 

Immigrants and emigrants by country 

under år 1959 ett invandringsöverskott 
av cirka 3 500 personer, vilket innebär 
en minskning från 1958 med nära 4 400 
personer. Antalet immigranter uppgick 
till cirka 19 100 personer, vilket är om
kring 3 000 personer mindre än år 1958 
och det minsta antalet hittills under 
efterkrigsåren. Antalet emigranter ökade 
obetydligt till cirka 15 600 personer. In
vandringsöverskottet härrörde från det 
årliga folkbytet med andra europeiska 
länder, medan utflyttningen till främ
mande världsdelar översteg inflyttning
en därifrån med 1 050 personer. Den 
sistnämnda utflyttningen har i främsta 
rummet gått till Förenta staterna. In
vandringsöverskottet var särskilt stort i 
fråga om Finland, över 4 800 personer. 

Av immigranterna var endast en åt
tondel svenska medborgare. Den största 
gruppen, närmare 40 % av samtliga, var 
av finländsk nationalitet. 

Av emigranterna var drygt 30 % svens
ka medborgare, varefter kom emigranter 
av dansk och finländsk nationalitet. 

Immigranternas och emigranternas 
fördelning efter medborgarskap var föl
jande: 
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Tab. 1. Folkmängden inom särskilda administrativa områden den 31 december 1959 
enligt indelningen den 1 januari 1960 

Population in rural districts, parishes, judicial districts, towns and counties 

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. 



2 TAB. 1 (forts.). FOLKMÄNGD 1959. — 2) STOCKHOLMS LÄN. 



3 TAB. 1 (forts.). FOLKMÄNGD 1959. — 2) STOCKHOLMS LÄN (for ts . ) .— 3) UPPSALA LÄN. 



4 TAB. 1 (forts.) . FOLKMÄNGD 1959. — 3) UPPSALA LÄN (forts.). — 4) SÖDERM. L. 



5 TAB. 1 (forts.). FOLKMÄNGD 1959. — 4) SÖDERM. L. (forts.). — 5) ÖSTERGÖTLANDS L. 



6 TAB. 1 (forts.). FOLKMÄNGD 1959. — 5) ÖSTERGÖTLANDS LÄN (forts.). 



7 TAB. 1 (forts.). FOLKMÄNGD 1959. — 5) ÖSTERG. L. (forts.). — 6) JÖNKÖPINGS LÄN. 



8 TAB. 1 (forts.). FOLKMÄNGD 1959. — 6) JÖNKÖPINGS LÄN (forts.). 



9 TAB. 1 (forts.). FOLKMÄNGD 1959. — 6) JÖNKÖPINGS L. (forts.). — 7) KRONOB. L. 



10 TAB. 1 (forts.). FOLKMÄNGD 1959. — 7) KRONOB. L. (forts.). — 8) KALMAR LÄN. 



11 TAB. 1 (forts.). FOLKMÄNGD 1959. — 8) KALMAR LÄN (forts.). 



12 TAB. 1 (forts.). FOLKMÄNGD 1959. — 8) KALMAR LÄN (forts.). — 9) GOTLANDS LÄN. 



13 TAB. 1 (forts.). FOLKM. 1959. — 9) GOTL. L. (forts.). — 10) BLEKINGE L, — 11) KRIST. L. 



14 TAB. 1 (forts.). FOLKMÄNGD 1959. — 11) KRISTIANSTADS LÄN (forts.). 



15 TAB. 1 (forts.). FOLKMÄNGD 1959. — 11) KRISTIANST. L. (forts.). — 12) MALMÖH..L. 



16 TAB. 1 (forts.), FOLKMÄNGD 1959. — 12) MALMÖHUS LÄN (forts.). 



17 TAB. 1 (forts.). FOLKMÄNGD 1959. — 12) MALMÖHUS LÄN (forts.). 



18 TAB. 1 forts.). FOLKMÄNGD 1959. — 12) MALMÖHUS LÄN (forts.). 



19 TAB. 1 (forts.). FOLKMÄNGD 1959. — 13) HALLANDS LÄN. 



20 TAB. 1 (forts.). FOLKMÄNGD 1959. — 13) HALLANDS L. (forts.). — 14) GÖTEB. O. BOH. L. 



21 TAB. 1 (forts.). FOLKMÄNGD 1959. — 14) GÖTEBORGS OCH BOHUS LÄN (forts.). 



22 TAB. 1 (forts.). FOLKMÄNGD 1959. — 15) ÄLVSBOBGS LÄN. 



23 TAB. 1 (forts.). FOLKMÄNGD 1959. — 15) ÄLVSBORGS LÄN (forts.). 



24 TAB. 1 (forts.). FOLKMÄNGD 1959. — 15) ÄLVSBORGS L. (forts.). — 16) SKARABORGS L. 



25 TAB. 1 (forts.). FOLKMÄNGD 1959. — 16) SKARABORGS LÄN (forts.). 



26 TAB. 1 (forts.). FOLKMÄNGD 1959. — 16) SKARABORGS LÄN (forts.). 



27 TAB. 1 (forts.). FOLKMÄNGD 1959. — 16) SK ARAB. LÄN (förts.). — 17) VÄRML. LÄN 



28 TAB. 1 (forts.). FOLKMÄNGD 1959. — 17) VÄRMLANDS LÄN (forts.). 



29 TAB. 1 (forts.). FOLKMÄNGD 1959. — 17) VÄRMLANDS LÄN (forts.). — 18) ÖREBRO LÄN. 



30 TAB. 1 (forts.). FOLKMÄNGD 1959. — 18) ÖREBRO L. (forts.). — 19) VÄSTMANL. L. 



31 TAB. 1 (forts.). FOLKMÄNGD 1959. — 19) VÄSTMÄNS. L. (forts.). — 20)-KOPPARB. L. 



32 TAB. 1 (forts.). FOLKMÄNGD 1959. — 20) KOPPARBERGS LÄN (forts.). 



33 TAB. 1 (forts.). FOLKMÄNGD 1959. — 21) GÄVLEBORGS LÄS. 



34 TAB. 1 (forts.). FOLKMÄNGD 1959. — 21) GÄVLEB. LÄN (forts.). — 22) VÄSTERNORRL. L. 



35 TAB. 1 (forts.). FOLKMÄNGD 1959. — 22) VÄSTERNORRL. L. (forts.). — 23) JÄMTLANDS L. 



36 TAB. 1 (forts.). FOLKMÄNGD 1959. — 23) JÄMTL. L. (forts.). — 24) VÄSTERB. LÄN. 



37 TAB. 1 (forts.). FOLKMÄNGD 1959. — 24) VÄSTERB. LÄN (forts.). — 25) NORRB. L. 



38 TAB. 1 (forts.). FOLKMÄNGD 1959. — 25) NORRBOTTENS LÄN (forts.). — ANMÄRKNINGAR. 

Anmärkningar. 

Anm. till Stockholms stad. 
1 Den 1 jan. 1960 överflyttades 

ett område med 46 inv. från Bränn
kyrka förs. till Vantars förs. och 
ett obebott område i motsatt rikt
ning. 

2 Den 1 jan. 1960 överflyttades 
ett obebott område från Bromma 
förs. till Spånga förs. och kyrko-
bokföringsdistrikt. 

Anm. Ull Stockholms län. 
1 Danderyds församling omfat

tar Danderyds köping, Stocksunds 
köping och Djursholms stad. 

2 Den 1 juli 1959 upplöstes Öster-
haninge norra och Österhaninge 
södra kyrkobokfåringsdistrikt. 

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 kö
ping. 

3 Den 1 jan. 1960 överflyttades 
ett område med 4 inv. från Skogs-
Tibble förs. till Ålands förs., båda 
inom Norra Hagunda kommun. 
Invånarna var redan förut skrivna 
i Ålands förs. 

Anm. till Södermanlands län. 
1 Stora Malms församling om

fattar del av Stora Malms kom
mun och Katrineholms stad. 

2 Den 1 jan. 1960 överflyttades 
ett obebott område från Tuna förs. 
till Kila förs., båda inom Jônâkers 
kommun. 

' Den 1 jan. 1960 överflyttades 
ett obebott område från Mellösa 
kommun och förs. till Flens stad 
och förs. 

4 Den 1 jan. 1960upplöBtes Valla 
municipalsamhätte, som den 31 dec. 
1959 räknade 1 205 inv. 

5 Den 1 jan. 1960 överflyttades 
ett område med 11 inv. från lands
bygdsdelen av Stora Malms förs. 
till Östra Vingåkers förs., båda in
om Stora Malms kommun. 

Anm. till Östergötlands län. 
1 Den 1 jan. 1960 överflyttades 

till Linköpings stad och S:t Lars 
förs. dels ett område med 14 inv. 
från Askeby kommun och Vårds -
bergs förs., dels ett obebott om
råde från Kärna kommun och förs. 
Vid samma tidpunkt överflyttades 
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vidare ett obebott område från 
Vårdnäs kommun och Skeda föra. 
till Kärna kommun och Sloka förs. 
samt ett likaledes obebott om
råde i motsatt riktning. Slutligen 
överflyttades den 1 jan. 1960 ett 
område med 90 inv. från S:t Lars 
förs. till Linköpings förs. inom 
Linköpings stad. 

8 Den 1 jan. 1960 överflyttades 
inom Norrköpings stad från S:t 
Johannes förs. ett område med 
783 inv. till S:t Olai förs., ett om
råde med 1154 inv. till Hedvigs 
förs. samt ett område med 145 
inv. till Borgs förs. Vid samma 
tidpunkt överflyttades till Hedvigs 
förs. dels ett område med 2 501 
inv. från S:t Olai förs., dels ett 
obebott område från Styrstads förs. 
samt till Matteus förs. dels ett om
råde med 10 inv. från Hedvigs förs., 
dels ett område med 6 837 inv. 
från Östra Eneby förs. 

Anm. till Jönköpings län. 
1 Kulltorps församling ar delad 

på Gnosjö och Bredaryds kom
muner. 

1 Tofteryds församling omfattar 
del av Klevshults kommun oob 
Skillingaryds köping. 

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

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

6 Den 1 jan. 1960 överflyttades 
ett område med 6 inv. från Hus
kvarna stad och förs. till Jönkö
pings stad och Ljungarums förs. 
samt ett obebott område i mot
satt riktning. Vid samma tidpunkt 
överflyttades ett område med 8 
inv. från Huskvarna stad och förs. 
till Jönköpings stad och Kristina 
förs. 

Anm. till Kronobergs län. 
1 Åseda församling omfattar 

Åseda kommun ooh Åseda köping. 
2 Hovmantorps församling om

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

3 Den 1 jan. 1960 överflyttades 
inom Lidhults kommun ett område 
från Lidhults förs. till Odensjö förs. 
och ett område från Lidhults förs. 
till Vrå förs. Båda dessa områden 
var obebodda. 

4 Den 1 jan. 1960 införlivades 
M ar kar y ds kommun, som den 31 
dec 1959 räknade 2 730 inv., med 
M ar kar y ds köping. 

Anm. till Kalmar län. 
1 Staden Västervik är fr. o. m. 

den 1, jan. 1960 i judiciellt hänse
ende förenad med Tjusts domsaga. 

3 Den 1 jan. 1960 upplöstes 
Ruda municipalsamhälle, som den 
31 dec. 1959 räknade 830 inv., 
varav i Högsby förs. 483 och i 
Långemåla förs. 347 inv. 

Anm. till Blekinge län. 
1 Ronneby församling omfattar 

Ronneby landskommun och Ron
neby stad, vilken senare ingår som 
del i Ronneby kyrkobokförings
distrikt. 

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

Anm. till Kristianstads län. 
1 Ivetofta församling omfattar 

del av Ivetofta kommun och Bro
mölla köping. 

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

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

4 Den 1 jan. 1960 upplöstes 
Glimåkra municipalsamhälle, som 
den 31 dec. 1959 räknade 1 118 
inv. 

5 Den 1 jan. 1960 upplösteg 
Hästveda municipalsamhälle, som 
den 31 dec. 1959 räknade 1 160 
inv. 

6 Den 1 jan. 1960 upplöstes 
Skäldervikens municipalsamhälle, 
som den 31 dec. 1959 räknade 999 
inv. 

Anm. till Malmöhus län. 
1 Hörby förs. omfattar Hörby 

köping och del av östra Frosta 
kommun. 

3 Höörs förs. omfattar Höörs 
köping oob del av Norra Frosta 
kommun. 

3 Den 1 jan. 1960 överflyttades 
ett obebott område från Jonstorps 
kommun och förs. till Väsby kom
mun och förs. samt ett område med 
23 inv. i motsatt riktning. Vid sam
ma tidpunkt överflyttades et t om
råde med 88 inv. från Kattarps 

kommun och förs. till Jonstorps 
kommun och Farhults förs. 

4 Den 1 jan. 1960 överflyttades 
ett obebott område från Oislövs 
kommun och Bösarps förs. till Al-
stads kommun och Fru Alstads förs. 

Anm. till Göteborgs och Bohus län. 
1 Den 1 jan. 1960 upplöstes 

Vrångö, Donsö, Styrsö och Asperö 
municipalsamhätten, vilka den 31 
dec. 1959 räknade resp. 327, 1 090, 
975 ooh 172 inv. 

2 Den 1 jan. 1960 upplöstes 
Hönö, Hälsö, Källö-Knipptatis och 
Kalvsunds municipalsamhällen, vil
ka den 31 dec. 1959 räknade resp. 
2 581, 544, 654 och 111 inv. 

3 Den 1 jan. 1960 överflyttades 
et t område med 27 inv. från Tors-
landa kommun och Björlanda förs. 
till Göteborgs stad och Lundby förs. 
(Biskopsgårdens kyrkobokförings
distrikt). 

4 Den 1 jan. 1960 upplöstes 
Skärhamns och Blekets municipal
samhällen, vilka den 31 dec. 1959 
räknade resp. 880 och 198 inv. 
(varav beträffande Bleket 179 inv. 
i Stenkyrka förs. och 19 inv. i 
Rönnängs förs.). 

6 Den 1 jan. 1960 upplöstes 
Stora Dyröns, Åstols och Tjörne-
kalvs municipalsamhällen, vilka 
den 31 dec. 1959 räknade resp. 326, 
551 och 108 inv. 

' Den 1 jan. 1960 upplöstes 
Klädesholmens municipalsamhälle, 
som den 31 dec. 1959 räknade 803 
inv. 

' Den 1 jan. 1960 upplöstes 
Kyrkesunds municipalsamhälle, som 
den 31 dec. 1959 räknade 248 inv. 

8 Den 1 jan. 1960 upplöstes 
Käringöns municipalsamhälle, som 
den 31 dec. 1959 räknade 223 inv. 

• Den 1 jan. 1960 upplöstes 
Gullholmens municipalsamhälle, 
som den 31 dec. 1959 räknade 316 
inv. 

10 Den 1 jan. 1960 upplöstes 
Ellos, Stockens och Hålleviksstrands 
municipalsamhällen, vilka den 31 
dec. 1959 räknade resp. 375, 123 
och 222 inv. 

11 Den 1 jan. 1960 upplöstes 
Tångens municipalsamhäue, som 
den 31 dec. 1959 räknade 774 inv. 

13 Den 1 jan. 1960 upplöstes 
Malmöns municipalsamhälle, som 
den 31 dec. 1959 räknade 523 inv. 

13 Den 1 jan. 1960 upplöstes 
Hovenäsets och Vajerns municipal
samhällen, vilka den 31 dec. 1959 
räknade resp. 401 och 199 inv. 
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14 Den 1 jan. 1960 upplöstes 
Ulebergshamns municipalsamhälle, 
som den 31 dec. 1959 räknade 280 
inv. 

13 Den 1 jan. 1960 upplöstes 
BovaUslrands municipalsamhälle, 
som den 31 dec. 1959 räknade 538 
inv. 

18 Den 1 jan. 1960 utbröts 
Korledala kyrkobokfåringsdislrikt ur 
Gamlestads förs. till att bilda en 
egen förs., benämnd Kortedala förs. 

Anm. Ull Ålvsborgs län. 
1 Årtemarks församling omfattar 

del av Lelångs kommun oob 
Bengtsfors köping. 

2 Örby förs. omfattar örby 
kommun och Skene köping. 

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

4 Den 1 jan. 1960 ändrades 
församlings- och soekennamnet 
Skepphult till Skephult (i enlighet 
med beslut av kammarkollegium 
den 22 okt. 1959). 

Anm. till Skaraborgs län. 
1 Den I jan. 1960 upplöstes 

Vedums municipalsamhälle, som 
den 31 dec. 1959 räknade 580 inv. 

3 Enligt, k. beslut 24 april 1959 
utvidgades Kvänums municipal
samhälle med ett obebott område. 

Anm. till Värmlands län. 
1 Sunne församling omfattar del 

av Stora Sunne kommun ooh 
Sunne köping. 

2 Den 1 jan. 1960 utbröts Stor
fors köping ur Kroppa förs. till att 
bilda en egen förs., benämnd Stor
fors förs. Kroppa och Storfors kyrko
bokföringsdistrikt upplöstes sam
tidigt. 

3 Den 1 jan. 1960 överflyttades 
ett obebott område från Stavnäs 
kommun och förs. till Olava kom
mun och förs. 

4 Den 1 jan. 1960 införlivades 
Varnums förs. med 1 461 inv. med 
Kristinehamns förs. 

Anm. Ull Örebro län. 
1 Hallsbergs församling omfat

tar Hallsbergs kommun och Halls
bergs köping. 

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

3 Ljusnarsbergs församling ; om
fattar Ljusnarsbergs kommun ooh 
Kopparbergs köping, vilken senare 
ingår som del i Ljusnarsbergs kbfd. 

Anm. till Västmanlands län. 
1 Kung Karls församling om

fattar del av Kung Karls kommun 
oph Kungsörs köping. 

3 Den 1 jan. I960 överflyttades 
ett obebott område från Ramnäs 
kommun och förs. till Sura kom
mun och förs. 

3 Den 1 jan. 1960 överflyttades 
ett obebott område från Sala stad 
och stadsförsamling till Tärna kom
mun och Norrby förs. 

4 Staden Sala är fr. o. m. den 1 
jan. 1960 i judiciellt hänseende för
enad med Västmanlands östra 
domsaga. 

Anm. till Kopparbergs län. 
1 Folkärna församling omfattar 

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

• Stora Tuna församling om
fattar del av Stora Tuna kommun 
och Borlänge stad, vardera utgö
rande särskilt kyrkobokföringsdi
strikt. 

3 Norrbärke församling omfat
tar Norrbärke kommun ooh Smed
jebackens köping. 

4 Ludvika församling omfattar 
Ludvika landskommun ooh Lud
vika stad. 

Anm. Ull Gävleborgs län. 
1 Ovansjö församling omfattar 

Ovansjö kommun ooh Storviks 
köping. 

2 Ljusdals församling omfattar 
Ljusdals kommun och Ljusdals 
köping. 

3 Den 1 jan. 1960 överflyttades 
ett obebott område från Alfta kom
mun och förs. till Bollnäs stad och 
förs. 

Anm. tUl Västernorrlands län. 
1 Borgsjö församling omfattar 

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

Anm. till Jämtlands lån. 
l 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 
kytkobokförjngsdistrikt. 

• Lycksele församling omfattar 
Lycksele landskommun och Lyok-
sele stad, vilken senare ingår som 
del i Lycksele kyrkobokföringsdi
strikt. 

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

4 Den 1 jan. I960 upplöstes 
Vännäsby municipalsamhälle, som 
den 31 dec. 1959 räknade 926 inv. 

6 Den 1 jan. 1960 upplöstes 
Bureå municipalsamhälle, som den 
31 dec. 1959 räknade 1 931 inv. 

• Den 1 jan. 1960 överflyttades 
et t obebott område från Skellefteå 
landskommun och Skellefteå lands
församling (Skellefteå landsförsam
lings kyrkobokföringsdistrikt) till 
Bureå kommun och förs. 

' Den 1 jan. 1960 upplöstes 
Sunnanå municipalsamhälle, som 
den 31 dec. 1959 räknade 2649 inv. 

8 Den 1 jan. 1960 överflyttades 
ett obebott område från Skellefteå 
landskommun och Kågedalens förs. 
till Jörns kommun och förs. 

Anm. till Norrbottens län. 
1 Ålvsby församling omfattar 

Älvsby kommun och Älvsbyns 
köping. 

• Överluleå församling omfattar 
överluleå kommun ooh Bodens 
stad. 

3 Nedertorneå-Haparanda för
samling omfattar Nedertorneå 
kommun och Haparanda stad, den 
senare utgörande särskilt kyrko
bokföringsdistrikt . 

4 Den 1 nov. 1959 bildades 
Vuollerims kyrkobokföringsdistrikt 
genom utbrytning ur Jokkmokks 
resp. Puottaure kyrkobokföringsdi
strikt (3 366 resp. 142 inv.). 

3 Den 1 jan. 1960 överflyttades 
ett obebott område från Nedertor
neå kommun och Nedertorneå-Ha-
paranda förs. (Nedertorneå kyrko-
bokföringsdistrikt) till Nederkalix 
kommun och förs. 

' Den 1 jan. 1960 upplöstes 
Malmbergets municipalsamhälle, 
som den 31 dec. 1959 räknade 
6 314 inv. 



41 Tab. 2. Folkmängden länsvis och i städer med minst 25000 inv. år 1959 
Population by county and in towns with at least 25000 inhabitants 



42 TAB. 2 (forts.). FOLKMÄNGDEN LÄNSVIS OCH I STÄDER MED MINST 2 5 0 0 0 INV. 1959 

1 Talen för år 1957 överensstämmer med tidigare 
publicerade uppgifter varvid Stockholms stads folk

mängd beräknats genom framskrivning till resp. års 
slut av den mantalsskrivna folkmängden. 



43 

Tab. 3. Folkmängden efter kön och ålder i ett- och femårsklasser den 31 december 1959l 

Population by sex and age in one- and five-year groups 

1 Åldersfördelningen är preliminär. 
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Tab. 4. Folkmängdens förändringar kommunvis år 19591 

Vital statistics by commune 

1 Uppgifterna är preliminära utom beträffande folk
ökning. — 2 Efter mannens kyrkobokföringsort. — 
3 Räknat från den 31 december 1958 till den 31 de
cember 1959. — 4 I siffran ingår även folkmängds
förändring, som är en följd av områdesreglering vid 

1959 års början. Denna folkmängdsförändrings storlek 
framgår av anm. till tab. 1 av »Folkmängden inom 
administrativa områden den 31 december 1958». — 
5 Uppgiften om folkmängden den 31 december 1958 
har korrigerats. 



45 TAB. 4 (forts.). FOLKMÄNGDENS FÖRÄNDRINGAR KOMMUNVIS ÅR 1959 



46 TAB. 4 (forts.) . FOLKMÄNGDENS FÖRÄNDRINGAR KOMMUNVIS ÅR 1959 



47 TAB. 4 (forts.). FOLKMÄNGDENS FÖRÄNDRINGAR KOMMUNVIS ÅR 1959 



48 TAB. 4 (forts.) . FOLKMÄNGDENS FÖRÄNDRINGAR KOMMUNVIS ÅR 1959 



49 TAB. 4 (forts.). FOLKMÄNGDENS FÖRÄNDRINGAR KOMMUNVIS ÅR 1959 



50 TAB. 4 (forts.). FOLKMÄNGDENS FÖRÄNDRINGAR KOMMUNVIS ÅR 1959 



51 TAB. 4 (forts.). FOLKMÄNGDENS FÖRÄNDRINGAR KOMMUNVIS ÅR 1959 



52 TAB. 4 (forts.) . FOLKMÄNGDENS FÖRÄNDRINGAR KOMMUNVIS ÅR 1959 



53 TAB. 4 (forts.). FOLKMÄNGDENS FÖRÄNDRINGAR KOMMUNVIS ÅR 1959 
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Tab. 5. Folkmängdens förändringar länsvis år 1959 1 

Vital statistics by county 
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1 Uppgifterna för år 1959 är preliminära beträffande ingångna äkten
skap, födda och döda. — 2 Efter mannens kyrkobokföringsort; i upp
gifterna för hela riket ingår 645 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; 
a t t så ej är fallet beror på brister i kyrkobokföringen. — 4 Uppgifterna 
avser antalet från utlandet inflyttade personer, som blivit här kyrkobok

förda. Bland de kyrkobokförda ingår även personer, som under tidigare 
år inkommit i riket. — 5 Räknat från den 31 december till nästfoljande 
31 december. I siffrorna ingår även sådan folkökning och folkminskning, 
som är en följd av områdesregleringar vid resp. års ingång. Folkökning
en för år 1957 överensstämmer med tidigare publicerade uppgifter varvid 
Stockholms stads folkmängd beräknats genom framskrivning till resp. 
års slut av den mantalsskrivna folkmängden. 
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