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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. 



SVERIGES OFFICIELLA STATISTIK 
FOLKMÄNGDEN OCH DESS FÖRÄNDRINGAR 

FOLKMÄNGDEN INOM 

ADMINISTRATIVA OMRÅDEN 

DEN 31 DECEMBER 1960 

STATISTISKA CENTRALBYRÅN 

STOCKHOLM 1961 



OFFICIAL STATISTICS OF SWEDEN 

POPULATION AND VITAL STATISTICS 

POPULATION IN 

ADMINISTRATIVE DISTRICTS 

DECEMBER 31 1960 

CENTRAL BUREAU OF STATISTICS 

STOCKHOLM 1961 
KUNGL. BOKTRYCKERIET P.A. NORSTEDT & SÖNER 



T i l l K O N U N G E N 

Statistiska centralbyrån får härmed överlämna sin redogörelse för folk
mängden inom administrativa områden den 31 december 1960. 

Stockholm den 28 februari 1961. 

Underdånigst 

KNUT MED1N 

TURE WIDSTAM 

Hjalmar Rydberg 





v 

Innehållsförteckning 
Text Sid. 

Engelsk översikt VI 
Inledning 1° 
Områdesregleringar 1° 
Folkmängd och folkökning 2° 
Folkmängdens förändringar 5° 

Texttabeller 

Tab. 
A. Folkmängd och folkökning 1/1 I960— 

1/1 1961 3° 
B. Församlingar och kommuner länsvis efter 

folkmängden den 1 januari 1961 4° 
C. Folkmängdens förändringar åren 1951— 

1960 6° 
D. Giftermål, levande födda, döda, födelse

överskott och inflyttningsöverskott på 
1000 av medelfolkmängden länsvis år 1960 7° 

E. Immigranter och emigranter efter länder 
åren 1959 och 1960 8° 

Tabeller 

Tab. 
1. Folkmängden inom särskilda administra

tiva områden den 31 december 1960 enligt 
indelningen den 1 januari 1961 2 

2. Areal och folkmängd i domsagor och tings
lag samt i städer med rådhusrätt den 1 ja
nuari 1961 34 

3. Folkmängden länsvis och i städer med 
minst 25000 inv. år 1960 37 

4. Folkmängden efter kön och ålder i ett- och 
femårsklasser den 31 december 1960 39 

5. Folkmängdens förändringar kommunvis 
år 1960 40 

6. Folkmängdens förändringar länsvis år 1960 50 

Contents 
Text Page 

English summary VI 
Introduction 1° 
Changes in administrative division 1° 
Number and growth of population 2° 
Vital statistics 5° 

Tables in text 
Table 
A. Population and growth of population . . . 3° 

B. Parishes and communes by size of popu
lation and by county 4° 

C. Vital statistics 6° 

D. Marriages, live births, deaths, excess of 
births and net gain by migration per 1000 
mean population by county 7° 

E. Immigrants and emigrants by country . . 8° 

Tables 
Table 
1. Population in communes, parishes, bor

oughs, towns and counties 2 

2. Area and population in judicial districts . . 34 

3. Population by county and in towns with 
at least 25000 inhabitants 37 

4. Population by sex and age in one- and five-
year groups 39 

5. Vital statistics by commune 40 

6. Vital statistics by county 50 

Translation of Swedish words frequently occurring in the tables 

Bok över obefintliga . . . . The »Residenoe un
known» register1 

Därav i första levnadsåret Infant deaths 
Därav utom äktenskap . . Illegitimate 

Döda Deaths 
Emigranter Emigrants 
Ettårsklasser One-year groups 
Femårsklasser Five-year groups 



VI 

Folkmängd Population 
Folkökning Growth of population 
Födelseår Year of birth 
Födalseöverskott Excess of births 
Församlingar Parishes 
Församlingsgrupper Type of parish 2 

Giftermål Marriages 
Hela riket The whole country 
Immigranter Immigrants 
Immigrationsöverskott . . . Excess of immigration 
Inflyttade In-migrants (within 

country) 
Inflyttningsöverskott . . . . Net gain by migration 
Invånare (inv.) Inhabitants 
Kommuner Communes 
Kvinnor (Kv) Females 
Kyrkobokföringsdistrikt 

(kbfd) Districts of parish 
register 

Köpingar Boroughs 
Landsbygd (Lb) Rural districts 

Landsförsamlingar Rural parishes 
Landskommuner (Ik) . . . . Rural communes 
Levande födda Live births 
Län Counties 
Lander Countries 
Medelfolkmängd Mean population 
Minskning Decrease 
Municipalsamhällen (m:e) Municipal commu

nities 
Män (M) Males 
Områdesregleringar Changes in admin

istrative division 
Samma stad Same town 
Stadsförsamlingar Urban parishes 
Städer (St) Towns 
Summa (S:a) Total 
Utflyttade Out-migrants (within 

country) 
Åldersår Age 
ökning Increase 
övriga Others 

1 Persona leaving their parish without notifica
tion are erased from the records after 2 years; 
these persons are then registered as »obefintliga» 
(residence unknown). — • Group A: parishes with 

less than 10 % of population living in built-up areas. 
Corresponding figures are in group B: 10—30 %, 
in group C: 30—50 %, in group D: 50—70 %, in 
group E: 70—90 % and in group F: at least 90 %. 

Symboler använda i tabellerna Explanation of symbols 

Upprepning » Repetition 
Intet finns att redovisa — Magnitude nil 
Mindre än hälften av den använda 0 Magnitude less than half of unit 

enheten 0,0 employed 
Uppgift ej tillgänglig eller alltför 

osäker för att angivas .. Data not available 
Uppgift kan inte förekomma . Category not applicable 
Preliminär uppgift * Provisional or estimated figure 

Summary 
Sweden's total population at the beginning of 

1961 was 7 498 770 ; this shows an increase of 
5,01 per mille during 1960. 

The increase of population was considerable 
for the towns (47 368), while there was a remarka
ble decrease for the rural districts (10 007), By 
internal migration the towns have received a sur
plus of round 23 000 persons. 

The number of marriages during 1960 was 
49 873, equivalent to a marriage rate of 6,67 per 
thousand of the mean population. The total num
ber of live births was 102 210 or 13,66 per thou
sand. The total number of deaths was 75 001 or 
10,03 per thousand. 

Emigrants during 1960 numbered 14 856 and 

immigrants 26 234. 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» (residenco unknown). Their 
number in 1960 was 3 070. 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 766. 
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Inledning. 

Områdesregleringar. 

Inledning. Denna redogörelse innehål
ler uppgifter om folkmängden inom sär
skilda administrativa områden den 31 de
cember 1960 enligt den vid 1961 års in
gång gällande indelningen. Dessa uppgif
ter, som samtliga är preliminära, avser 
den kyrkobokförda befolkningen och 
grundar sig på en beräkning av folk
mängden den 31 december 1960. Medan 
förut s. k. framskrivning av folkmäng
den skett med utgångspunkt från folk
räkningsresultaten, är uppgifterna om 
folkmängden vid årsskiftet 1960—1961 
grundade på direkt räkning av antalet 
personakter i församlingsliggaren i varje 
församling. Enligt 1 § kung. den 4 no
vember 1960 (nr 570) har pastorsämbe
tena sålunda haft att verkställa räkning 
av antalet personakter, som vid årsskif
tet rätteligen skolat ingå i församlings
liggaren, och till statistiska centralbyrån 
översända en på denna räkning grundad 
uppgift om folkmängden vid 1960 års 
slut. Med ledning av resultaten av denna 
räkning av personaktsbeståndet har 
korrigering företagits av tidigare offent
liggjorda uppgifter om folkmängden vid 
ingången av år 1960. 

Uppgifter om folkmängdens föränd
ringar under år 1960 har erhållits från 
summariska redogörelser för dessa för
ändringar, som pastorsämbetena enligt 
1 § kung. den 25 november 1960 (nr 630) 
hädanefter årligen under tiden den 21— 
31 januari har att översända till central
byrån. 

I tab. i lämnas uppgifter om folk
mängden, fördelad på kön, i landskom
muner, köpingar, städer, municipalsam-
hällen, församlingar och kyrkobokfö
ringsdistrikt. 

Tab. 2 innehåller uppgifter om areal 
och folkmängd i domsagor och tingslag 

samt i städer med rådhusrät t . Arealupp
gifterna för Södermanlands län och Häl
singlandsdelen av Gävleborgs län grun
dar sig på under närmast föregående år 
utförda nymätningar. 

I tab. 3 meddelas folkmängdsuppgifter 
länsvis med särredovisning för lands
bygd och större städer enligt indelning
en dels den 31 december 1960, dels den 
1 januari 1961. 

Tab. 4 innehåller en prel iminär ålders
redovisning av rikets folkmängd på ett-
och femårsklasser vid 1960 års slut. 

I tab. 5 framlägges en summarisk re
dovisning av folkmängdens förändringar 
i var och en av rikets kommuner under 
år 1960. 

I tab. 6 lämnas för varje läns lands
bygd och städer uppgifter om folkmäng
dens förändringar under år 1960. 

Samtliga uppgifter i tab. 5 och 6 — 
med undantag av data rörande gifter
mål, födda utom äktenskap samt döda 
i första levnadsåret, vilka här rör från 
kvartalsstatistiken — är grundade på de 
summariska folkmängdsredogörelserna. 

Områdesregleringar. De administrati
va regleringar, som ägde rum vid års
skiftet 1960/61, redovisas i länsvis upp
ställda anmärkningar till tab. 1 (sid. 32). 

Inga nya städer eller köpingar har 
tillkommit vid detta årsskifte. Däremot 
liar antalet landskommuner reducerats 
med två. Åkerbo och Askeby i Östergöt
lands län har sammanlagts till en kom
mun benämnd Åkerbo samt Kinnarumma 
och Seglora i Älvsborgs län till en kom
mun benämnd Viskafors. Dessutom har 
sju municipalsamhällen upplösts. Några 
regleringar mellan län har icke förekom
mit. 

Folkökning eller folkminskning genom 
områdesregleringar för städer och muni-
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Folkmängd och folkökning. 

cipalsamhällen den 1 januari 1961 för
delar sig på följande sätt: 

Antalet församlingar har ökat med fy
ra. Följande nya församlingar har till
kommit: Katrineholm genom utbrytning 
ur Stora Malms församling, Lessebo ge
nom utbrytning ur Hovmantorps försam
ling, Brämaregården och Biskopsgården 
genom utbrytning ur Lundby församling 
i Göteborg, Skellefteå S:t Olovs och Skel
lefteå S:t örjans församling genom del
ning av Skellefteå stadsförsamling. Slut
ligen har Hedemora stads- och landsför
samlingar sammanlagts till en församling 
benämnd Hedemora. 

Rikets judiciella indelning har vid 
årsskiftet 1960/61 förändrats såtillvida, 
att Ystad förenats med Vemmenhögs, 
Ljunits och Herrestads domsaga och Lid
köping med Kinnefjärdings, Kinne och 
Kållands domsaga. 

Folkmängd och folkökning. Rikets 
folkmängd vid 1960 års slut utgjorde 
7 498 770 personer och visar en tillväxt 
under år 1960 av 37 361 personer eller 
5,01 promille. Följande översikt ger ök
ningen under år 1960, jämfört med öv
riga år under den senaste tioårsperio
den, ökningen sedan 1959 härrör till 
största delen från ett födelseöverskott 
av cirka 27 200 personer, vilket är be
tydligt mindre än föregående år. Immi
grationsöverskottet är däremot större 
än förra året eller omkring 11 400 per
soner. 

Stadsbefolkningen ökade under I960 
med cirka 47 400 personer och upp
gick vid årets slut till 3 865 093 personer, 
medan landsbygdsbefolkningen minska
de med cirka 10 000 till 3 633 677 perso
ner. Av rikets 133 städer har 41 egen 

jurisdiktion, och deras sammanlagda 
folkmängd utgjorde den 1 januari 1961 
2 832 344 mot 4 666 426 i rikets domsa
gor. 

Folkökningen eller folkminskningen 
länsvis under år 1960 angives i ovanstå
ende tablå, i vilken till jämförelse införts 
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Tab. A. Folkmängd och folkökning 1/1 1960—1/1 1961 Population and growth of population 

1 Indelningen i storleksgrupper avser anta
let invånare Vi 1961. — ' 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 III, s. 2"). — 
3 Förut publicerad uppgift har korrigerats (ses. 1°). 

motsvarande siffror även för de närmast 
föregående två åren. Uppgifterna är räk
nade per 1 000 av folkmängden vid varje 
års början. 

Den absolut taget största tillväxten 
kommer på Stockholms län med cirka 
18 100 personer; därnäst följer Göteborgs 
och Bohus län med omkring 5 700 och 
Malmöhus län med 5 100. Folkmängden 
har minskat i tio län. Av dessa uppvisar 
Västernorrlands län den största minsk
ningen med cirka 2 100 personer, närmast 

följt av Jämtlands län med omkring 1 000, 
Kalmar län med 900 och Gotlands län 
med 800. 

Tab. A lämnar en översikt av folk
mängden och dess förändringar i stä
der, köpingar och landskommuner, för
delade på storleksgrupper. Som fram
går av tabellen, är skillnaden mellan 
befolkningsutvecklingen i glesbygd och 
tätbebyggelse synnerligen stor. De tre 
lägsta tätortsgrupperna har under år 
1960 förlorat över 31 000 personer, un-



4° Tab. B. Församlingar1 och kommuner länsvis efter folkmängden den 1 januari 1961 

Parishes and communes by size oj 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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Folkmängdens förändringar. 

der det att de tätbebyggda församling
arna i grupperna E—F tillsammans 
ökat med över 67 000 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 
kommunerna har de båda nordligaste 
länens landsbygd samt Stockholms läns 
landsbygd de högsta talen, medan där
emot Hallands och Gotlands län har de 
lägsta. 

I 108 av rikets 133 städer har folk
mängden ökat. På landsbygden däremot 
uppvisar de flesta kommunerna folk
minskning, såsom framgår av följande 
sammanställning, där folkmängdsföränd
ringar som beror på områdesregleringar 
icke medtagits. 

På varje tusental män kom vid årets 
slut 1 005 kvinnor. Antalet kvinnor per 
1 000 män utgjorde på landsbygden 938 
och i städerna 1 073. 

Folkmängdens förändringar. I tab. C 

redovisas i absoluta och relativa tal folk

mängdens förändringar under de senaste 
tio åren. Förändringarna länsvis under 
år 1960 meddelas i absoluta tal i tab. 6 
och i relativa tal i tab. D, medan föränd
ringarna kommunvis meddelas i absolu
ta tal i tab. 5. 

Antalet giftermål har , som framgår av 
tab. C, i jämförelse med år 1959 minskat 
med närmare 300. Giftermålstalet har 
alltsedan mitten av 1940-talet, frånsett 
en ökning 1957, visat oavbruten ned
gång. 

Även antalet födda är lägre än år 1959. 
Födelsefrekvensen har varit sjunkande 
alltsedan 1944 med undantag för ett 
mindre avbrott år 1955. Födelsetalet för 
år I960 (13,66 °/00) är det lägsta, som 
någonsin registrerats i Sverige och un
derstiger sålunda till och med de låga 
födelsetalen i mitten på 1930-talet. 

Antalet avlidna har ökat med icke 
mindre än 4 100. Födelseöverskottet, som 
utgjorde cirka 27 200, är det minsta se
dan 1940. 

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 ha r haft till 
följd, att de mest glesbebyggda försam-

1 Se not 2 till tab. A. 
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Tab. C. Folkmängdens förändringar åren 1951—1960 Vital statistics 

lingarna redovisar underskott av födda, 
medan de tätast bebyggda, församlings
grupperna E och F, har det största födel
seöverskottet. 

Beträffande antalet levande födda 
utom äktenskap meddelas för år I960 
preliminära uppgifter länsvis i tab. 6, 
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: 

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 1697, motsvarande 
16,60 °/oo a v antalet levande födda. 

De i tab. 6 anförda siffrorna beträf
fande den inrikes omflyttningen är på 
grund av bristande överensstämmelse 
mellan de olika pastorsämbetenas redo
visning att betrakta såsom endast 
approximativt riktiga. Följande sam
manställning belyser den inrikes om
flyttningen under åren 1959 och 1960: 
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Tab. D. Giftermål, levande födda, döda, födelseöverskott och inflyttningsöverskott på 1 0 0 0 av medelfolkmängden länsvis år 1960 

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 1959 och 1960 
Immigrants and emigrants by country 

Landsbygdens flyttningsförlust utgjor
de under 1960 cirka 23 000 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 
under år 1960 ett invandringsöverskott 
av cirka 11 400 personer, vilket innebär 
en ökning från 1959 med omkring 8 000 
personer. Antalet immigranter uppgick 
till cirka 26 200 personer, vilket är över 
7 000 personer mer än år 1959. Antalet 
emigranter minskade något till cirka 
14 800 personer. Invandringsöverskottet 
här rörde från det årliga folkbytet med 
andra europeiska länder, medan utflytt

ningen till främmande världsdelar över
steg inflyttningen därifrån med cirka 
200 personer. Sistnämnda utflyttnings
överskott kommer helt på Australien. 
Invandringsöverskottet var särskilt stort 
i fråga om Finland, över 9 300 personer. 

Av immigranterna var endast 11 % 
svenska medborgare. Den största grup
pen, 47 % av samtliga, var av finländsk 
nationalitet. ' 

Av emigranterna utgjordes 31 % av 
svenska medborgare, varefter kom emi
granter av finländsk och dansk nationa
litet. 

Immigranternas och emigranternas 
fördelning efter medborgarskap var föl
jande: 
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Tab. 1. Folkmängden inom särskilda administrativa områden den 31 december 1960 
enligt indelningen den 1 januari 1961 

Population in communes, parishes, boroughs, towns and counties 

Förkortningar: Ik. = landskommun, f. = församling (i textkolumnen markerad genom indragning), 
kbfd. = kyrkobokföringsdistrikt, m:e = municipalsamhälle. 



3 TAB. 1 (forts.). FOLKMÄNGD 1960. — STOCKHOLMS LÄN (forts.). — UPPSALA LÄN 



4 TAB. 1 (forts.). FOLKMÄNGD 1960. — UPPSALA LÄN (forts.). — SÖDERMANLANDS LÄN 



5 TAB. 1 (forts.). FOLKMÄNGD 1960. — SÖDERMANL. L. (forts.). — ÖSTERGÖTL. L. 



6 TAB. 1 (forts.). FOLKMÄNGD 1960. — ÖSTERGÖTLANDS LÄN (forts.) 



7 TAB. 1 (forts.). FOLKMÄNGD 1960. — ÖSTERGÖTLANDS L. (forts.). - JÖNKÖPINGS L. 



8 TAB. 1 (forts.). FOLKMÄNGD 1960. — JÖNKÖPINGS LÄN (forts.). — KRONOBERGS LÄN 



9 TAB. 1 (forts.). FOLKMÄNGD 1960. — KRONOBERGS LÄN (forts.). — KALMAR LÄN 



10 TAB. 1 (forts.). FOLKMÄNGD 1960. — KALMAR LÄN (forts.) 



11 TAB. 1 (forts .) . FOLKMÄNGD 1960. — KALMAR LÄN (forts.). — GOTLANDS LÄN 



12 TAB. 1 (forts.). FOLKMÄNGD 1960. — GOTL. L. (forts.). — BLEKINGE L. — KRISTIANSTADS L 



13 TAB. 1 (forts.). FOLKMÄNGD 1960. — KRISTIANSTADS LÄN (forts.) 



14 TAB. 1 (forts.). FOLKMÄNGD 1960. — KRISTIANSTADS LÄN (forts.). - MALMÖHUS LÄN 



15 TAB. 1 (forts.). FOLKMÄNGD 1960. — MALMÖHUS LÄN (forts.) 



16 TAB. 1 (forts.). FOLKMÄNGD 1960. — MALMÖHUS LÄN (forts.) 



17 TAB. 1 (forts.). FOLKMÄNGD 1960. — MALMÖHUS LÄN (forts.). — HALLANDS LÄN 



18 TAB. 1 (forts.). FOLKMÄNGD 1960. — HALLANDS LÄN (forts.). — GÖTEB. O. BOHUS LÄN 



19 TAB. 1 (forts.). FOLKMÄNGD 1960. — GÖTEB. O. BOHUS L. (forts.). — ÄLVSBORGS L. 



20 TAB. 1 (forts.). FOLKMÄNGD 1960. — ÄLVSBORGS LÄN (forts.) 



21 TAB. 1 (forts.). FOLKMÄNGD 1960. — ÄLVSBORGS LÄN (forts.). — SKARABORGS LÄN 



22 TAB. 1 (forts.). FOLKMÄNGD 1960. — SKARABORGS LÄN (forts.) 



23 TAB. 1 (forts.). FOLKMÄNGD 1960. — SKARABORGS LÄN (forts.) 



24 TAB. 1 (forts.). FOLKMÄNGD 1960. — SKARABORGS LÄN (forts.) . — VÄRMLANDS LÄN 



25 TAB. 1 (forts.). FOLKMÄNGD 1960. — VÄRMLANDS LÄN (forts.). — ÖREBRO LÄN 



26 TAB. 1 (forts.). FOLKMÄNGD 1960. — ÖREBRO LÄN (forts.). — VÄSTMANLANDS LÄN 



27 TAB. 1 (forts.). FOLKMÄNGD 1960. — VÄSTMANLANDS L. (forts.). — KOPPARBERGS L. 



28 TAB. 1 (forts.). FOLKMÄNGD 1960. — KOPPARB. L. (forts.). — GÄVLEB. L. — VÄSTERN. L. 



29 TAB. 1 (forts.). FOLKMÄNGD 1960. — VÄSTERNORRL. L. (forts.). — JÄMTLANDS L. 



30 TAB. 1 (forts.). FOLKMÄNGD 1960. - JÄMTLANDS LÄN (forts.). — VÄSTERBOTTENS LÄN 



31 TAB. 1 (forts.). FOLKMÄNGD 1960. — VÄSTERBOTTENS L. (forts.) . — NORRBOTTENS L. 
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A n m ä r k n i n g a r . 

Anm. till Stockholms stad. 
1 Den 1 jan. 1961 överflyttades 

ett obebott område från Matteus 
församling till Johannes församling. 

Anm. till Stockholms län. 
1 Danderyds församling omfat

tar Danderyds köping, Stocksunda 
köping oeh Djursholms stad. 

2 Den 1 jan. 1961 upplöstes Bot
kyrka och Tumba kyrkobokförings-
distrikt. 

Anm. till Uppsala län. 
1 Vaksala församling är delad på 

Vaksala kommun och Uppsala 
stad. 

8 Tierps församling omfattar 
Tierps kommun och del av Tierps 
köping. 

Anm. till Södermanlands län. 
1 Den 1 jan. 1961 överflyttades 

ett obebott område från Länna 
församling till Åkers församling, 
båda inom Åkers kommun. 

2 Den 1 jan. 1961 överflyttades 
inom Kafjärdens kommun ett om
råde från Sundby församling till 
Hammarby församling samt ett om
råde från Vallby församling till 
Hammarby församling. Båda dessa 
områden var obebodda. 

8 Den 1 jan. 1961 utbröts Kat
rineholms stad ur Stora Malms för
samling till att bilda en egen för
samling, benämnd Katrineholm. 

Anm. till Östergötlands län. 
1 Den 1 jan. 1961 överflyttades 

ett område med 13 in v. från 
Askeby kommun och Vårdsbergs 
församling till Landeryds kommun 
och församling. 

2 Den 1 jan. 1961 sammanlades 
Åkerbo och Askeby kommuner till 
en kommun, benämnd Åkerbo. 

3 Den 1 jan. 1961 överflyttades 
ett obebott område från Västra 
Vikbolandels kommun och Östra 
Stenby församling till Kolmårdens 
kommun och Kvarsebo församling. 

4 Den 1 jan. 1961 överflyttades 
ett obebott område från Härads
hammars församling till Jonsbergs 
församling, båda inom Östra Vikbo-
landets kommun. 

1 Den 1 jan. 1961 överflyttades 
inom Linköpings stad ett område 

med 2 257 inv. från S:t Lars för
samling till Linköpings församling 
samt ett område med 7 372 inv. 
i motsatt riktning. 

Anm. till Jönköpings län. 
1 Kulltorpa församling är delad 

på Gnosjö och Bredaryds kom
muner. 

2 Tofteryda församling omfattar 
del av Klevshults kommun och 
Skillingaryds köping. 

8 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. 

4 Den 1 jan. 1961 överflyttades 
ett obebott område från Klevshults 
kommun och Åkers församling till 
Skillingaryds köping och Tofteryds 
församling. 

Anm. till Kronobergs län. 
1 Åseda församling omfattar 

Åseda kommun oeh Åseda köping. 
' Den 1 jan. 1961 utbröts Les

sebo köping ur Hovmantorps för
samling till att bilda en egen för
samling, benämnd Lessebo. Hov
mantorps och Lessebo kyrkobokfö
ringsdistrikt upplöstes samtidigt. 

Anm. till Blekinge län. 
1 Ronneby församling omfattar 

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

2 Jämshögs församling omfat
tar Jämshögs kommun oeh Olof
ströms köping, vardera utgörande 
särskilt kyrkobokföringsdistrikt. 

Anm. till Kristianstads län. 
1 Ivetofta församling omfattar 

del av Ivetofta kommun och Bro
mölla köping. 

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

8 Vinslövs församling omfattar 
del av Vinslövs kommun oeh Vins
lövs köping. 

Anm. till Malmöhus län. 
1 Hörby församling omfattar 

Hörby köping och del av östra 
Frosta kommun. 

1 Höörs församling omfattar 
Höörs köping oeh del av Norra 
Frosta kommun. 

3 Den 1 jan. 1961 upplöstes 
Marieholms municipalsamhalle, som 
den 31 dec. 1960 räknade 1204 
inv. 

4 Den 1 jan. 1961 överflyttades 
ett område med 92 inv. från 
Staffanstorps kommun och Knäs
torps församling till Lunds stad 
och Lunds domkyrkoförsamling. 

5 Den 1 jan. 1961 överflyttades 
ett obebott område från Bängs 
kommun och Stora Hammars för
samling till Skegrie kommun oeh 
Maglarps församling. 

6 Den 1 jan. 1961 upplöstes 
Lövestads municipalsamhalle, som 
den 31 dec. 1960 räknade 470 inv. 

7 Den 1 jan. 1961 överflyttades 
ett område med 7 646 inv. från 
Västra Skrävlinge församling till 
Mölleoångens församling inom Mal
mö s'.ad. 

Anm. till Göteborgs och Bohus län. 
1 Den 1 jan. 1961 upplöstes 

Gravarne och Bäckeviks municipal
samhalle, som den 31 dec. 1960 
räknade 1 964 inv. 

2 Den 1 jan. 1961 upplöstes 
Hunnebostrands municipalsamhalle, 
som den 31 dec. 1960 räknade 
1 425 inv. 

3 Den 1 jan. 1961 utbröts Brä-
maregårdens och Biskopsgårdens 
kyrkobokföringsdistrikt ur Lundby 
församling till a t t bilda egna för
samlingar, benämnda Brämaregår-
den resp. Biskopsgården. Lundby, 
Brämaregårdens och Biskopsgårdens 
kyrkobokföringsdistrikt upplöstes 
samtidigt. 

Anm. till Ålvsborgs län. 
1 Årtemarks församling omfattar 

del av Lelångs kommun och 
Bengtsfors köping. 

8 Örby församling omfattar örby 
kommun och Skene köping. 

3 Mossebo församling är delad 
på Tranemo och Dalstorps kom
muner. 

4 Den 1 jan. 1961 samman
lades Kinnarumma och Seglora 
kommuner till en kommun, be
nämnd Viskafors. 

Anm. till Skaraborgs län. 
1 Den 1 jan. 1961 upplöstes 

Axvalls municipalsamhalle, som den 
31 dec. 1960 räknade 509 inv. 
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varav i Skärvs församling 80 och 
i Norra Vings församling 429 inv. 

2 Den 1 jan. 1961 överflyttades 
ett område från Töreboda köping 
och församling till Moholms kom
mun och Fagre församling. Invå
narna var redan förut kyrkoskriv-
na i Fagre. 

Anm. till Värmlands lån. 
1 Sunne församling omfattar del 

av Stora Sunne kommun ooh 
Sunne köping. 

Anm. till Örebro län. 
1 Hallsbergs församling omfat

tar Hallsbergs kommun och Halls
bergs köping. 

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

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

1 Den 1 jan. 1901 överflyttades 
ett obebott område från Tysslinge 
kommun och Vintrosa församling 
till Lekebergs kommun och Hidinge 
församling. 

6 Den 1 jan. 1961 överflyttades 
ett obebott område från Örebro 
stad och Längbro församling till 
Tysslinge kommun och församling. 

8 Den 1 jan. 1961 överflyttades 
ett område med 36 inv. från Ny-
sunds församling till Kvistbro för
samling, båda inom Svarta kom
mun. 

Anm. till Västmanlands län. 
1 Kung Karls församling om

fattar del av Kung Karls kommun 
och Kungsörs köping. 

2 Enl. kungl. beslut den 21 okt. 
1960 skall Sytterns församling och 
socken i Kolbäcks kommun benäm
nas Eytterne. 

Anm. till Kopparbergs län. 
1 Folkärna församling omfattar 

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

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

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

1 Ludvika församling omfattar 
Ludvika landskommun och Lud
vika stad. 

5 Den 1 jan. 1961 samman-
lades Hedemora stads- och lands
församlingar till en församling, 
benämnd Hedemora. 

' Den 1 jan. 1961 upplöstes 
Vansbro municipalsamhälle, som 
den 31 dec. 1960 räknade 1711 
inv. 

Anm. till Gävleborgs län. 
1 Ovansjö församling omfattar 

Ovansjö kommun och Storviks 
köping. 

2 Ljusdals församling omfattar 
Ljusdals kommun och Ljusdals 
köping. 

3 Den 1 jan. 1961 överflyttades 
från Bollnäs stad och församling 
ett område med 2 inv. till Hanebo 
kommun och Segersta församling 
samt ett område till Hanebo kom
mun och församling. Invånarna i 
sistnämnda område var redan för
ut kyrkoskrivna i Hanebo. Vid 
samma tidpunkt överflyttades ett 
obebott område från Segersta för
samling till Hanebo församling, 
båda inom Hanebo kommun. 

Anm. till Västernorrlands län. 
1 Borgsjö församling omfattar 

Borgsjö kommun och Ange köping, 
vardera utgörande särskilt kyrko
bokföringsdistrikt . 

Anm. till Jämtlands län. 
1 Svegs församling omfattar 

del av Svegs kommun och Svegs 
köping. 

Anm. till Västerbottens län. 
1 Vännäs församling omfattar 

Vännäs kommun och Vännäs kö
ping, vardera utgörande särskilt 
kyrkobokföringsdistrikt. 

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

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

4 Den 1 jan. 1961 upplöstes 
Tegs municipalsamhälle, som den 
31 dec. 1960 räknade 5 940 inv. 

s Den 1 jan. 1961 delades Skel
lefteå stadsförsamling på två för
samlingar, Skellefteå S:t Olovs för
samling (Skellefteå kyrkobokfö
ringsdistrikt) och Skellefteå S.i 
Örjans församling (Skelleftehamns 
kyrkobokföringsdistrikt). Skellef
teå och Skelleftehamns kyrkobok
föringsdistrikt upplöstes samtidigt. 

Anm. till Norrbottens län. 
1 Ålvsby församling omfattar 

Älvsby kommun och Älvsbyns 
köping. 

• Överluleå församling omfattar 
överiulea kommun och Bodens 
stad. 

• Nedertorneå-Haparanda för
samling omfattar Nedertornea 
kommun och Haparanda stad, den 
senare utgörande särskilt kyrko
bokföringsdistrikt. 
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Tab. 2. Areal och folkmängd i domsagor och tingslag samt i städer med rådhus-
rätt den 1 januari 1961 

Area and population in judicial districts 

Förkortningar: d. = domsaga, t. = tingslag 

1 Staden Ystad är fr. o. m. den 1 jan. 1961 i judieielit hänseende förenad med Vemmenhögs, Ljunits 
och Herrestads domsaga. 
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1 Staden Lidköping är fr. o. m. den 1 jan. 1961 i judiciellt hänseende förenad med Kinnefjärdings, 
Kinnc och Kållands domsaga. 
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37 Tab. 3. Folkmängden länsvis och i städer med minst 25000 inv. år 1960 
Population by county and in towns with at least 25000 inhabitants 



38 TAB. 3 (forts.). FOLKMÄNGDEN LÄNSVIS OCH I STÄDER MED MINST 25000 INV. 1960 
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Tab. 4. Folkmängden efter kön och ålder i ett- och femårsklasser den 31 december 19601 

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

1 Åldersfördelningen är preliminär. 
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Tab. 5. Folkmängdens förändringar kommunvis år 1960 

Vital statistics by commune 

1 Efter mannens kyrkobokföringsort. — 2 Häri in
går även folkmängdsförändring, som är en följd av om-
rådesreglering vid 1960 års början. Denna folkmängds

förändrings storlek framgår av anm. till tab. 1 av 
»Folkmängden inom administrativa områden den 31 
december 1959». 
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49 TAB. 5 (forts.). FOLKMÄNGDENS FÖRÄNDRINGAR KOMMUNVIS ÅR 1960 
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Tab. 6. Folkmängdens förändringar länsvis år I9601 

Vital statistics by county 

1 Efter mannens kyrkobokföringsort; i uppgifterna 
för hela rikot ingår 603 fall, där mannen oj var 
kyrkobokförd i Sverige. — 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 bristande överensstäm-
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melse mellan de olika pastoraämbetenas redovis
ning. — 3 Häri ingår även sådan folkökning och 

folkminskning, som är en följd av omràdesregle-
ringar vid resp. års ingång. 
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